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UK jedinou slovenskou univerzitou
v TOP 1000 univerzít
25 doktorandov a ich výskumy
Posilňovanie u žien odbúrava stres
Študentská veda na fakultách
Vysokoškolský učiteľ
môže mať najviac 3 pracovné pomery

UK vybuduje vedecký park
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EDITORIÁL

S

tále viac ľudí sa sťažuje na
stav školstva. Na stredných
školách sa sťažujú na slabších žiakov zo základných
škôl, na univerzitách na slabších maturantov. Príčin je viac. V osemdesiatych
rokoch sa politicky rozhodlo, že absolventi samostatných pedagogických fakúlt sú kvalifikovaní učiť aj na stredných
školách. Dôsledkom je podcenenie náročnej prípravy stredoškolských učiteľov
v aprobačnom odbore. Potrebovali sme
20 rokov, aby sme začali vidieť dôsledky, ktoré sa však dajú pripísať čomukoľvek „aktuálnemu“, napríklad
slabému financovaniu školstva. Kto by si pamätal, čo bolo pred 30
rokmi.
Najviac zla narobil „ekonomický“ pohľad na školstvo a
financovanie podľa počtu žiakov/študentov. Smutný príklad toho,
ako sa dá zmenou jedného parametra pokaziť celý systém. To, že
sa neskôr podarilo aspoň čiastočne zohľadniť vedeckú produkciu,
nezmenilo nič na podstate veci. Nastal boj o študenta medzi
univerzitami, fakultami, katedrami. Dôsledkom je, že študenta, ktorý
by pred 20 rokmi nemal šancu študovať na vysokej škole, prijmeme
bez prijímacích pohovorov. „Veď slabí neprejdú cez prvý ročník.“
Lenže aj v druhom ročníku treba veľa študentov. Dnes študuje na
vysokých školách asi 60 % populačného ročníka. Pred 30 rokmi
nebolo toľko ani na všetkých typoch stredných škôl dohromady.
Snaha objektivizovať hodnotenia fakúlt a vysokých škôl vedie
k časovo náročnému a nie vždy zmysluplnému cvičeniu. Zmyslom
akreditačného procesu by malo byť hľadanie cesty, ako veci
zlepšiť, a nie penalizovanie „nehodných“. Zoradenie skupiny
ľudí podľa veľkosti vyjde rovnako bez ohľadu na to, či mierkou
bude centimeter alebo „inch“. A žiadna mierka nezabráni
argumentu, že „pravidlá predsa nezakazujú stáť na stolčeku“. Je
čas povedať nahlas to, čo je jasné každému. Slovensko má dve
národné univerzity – UK a STU. Má 4 – 6 regionálnych univerzít
s mimoriadne dôležitými/kvalitnými fakultami a mnoho ďalších
vysokých škôl, ktoré by mohli vychovávať kvalitných bakalárov pre
miestny priemysel (a nemuseli sa tváriť, že spĺňajú rovnaké kritériá
ako všetky ostatné na Slovensku).
Zabudnime na rôzne konšpiračné teórie o tom, že politikom
sa ľahšie vládne nevzdelanému národu, a že tým, ktorí radia
politikom, čo majú robiť, ak si chcú svoje pozície udržať, na
vzdelanom národe nezáleží. Všetky doterajšie vlády deklarovali
podporu vede a vzdelávaniu. Čo môže robiť UK?
Aj keď sa nepodarí dostať národné univerzity do novely VŠ
zákona, UK národnou univerzitou je a mala by sa tak správať.
Každé jej pracovisko by malo byť najlepšie vo svojom odbore na
Slovensku a podľa možnosti aj v širšom okolí. Mala by pomáhať
iným školám rásť. Mala by mať dosť odvahy cez selfevalváciu nájsť
svoje problémové oblasti a hľadať spôsob, ako im pomôcť. Sila
UK je v bohatosti študijných a vedných odborov a potenciáli ich
kooperácie.
Na UK doliehali spoločenské vplyvy z jej okolia v každom
čase. Zdá sa mi, že peniaze, vlastný prospech, neúcta ku všetkým
a všetkému spolu so stratou ochoty dosahovať veci vyžadujúce
námahu, viditeľné v našom okolí, akosi príliš tlačia na naše
univerzitné prostredie. Nestojí veľa peňazí fungovať aspoň vo vnútri
UK inak. Chce to len ukázať viac tolerancie, úcty a pochopenia
navzájom. Cítim, že v spoločnosti dozrieva potreba iného, lepšieho
fungovania a UK by mohla byť ukážkou toho, že sa to dá. Má
príležitosť ukázať, že sa dá existovať na báze iných hodnôt ako
peniaze a vlastný prospech. Naša univerzita je mojou univerzitou
už skoro 50 rokov. Som presvedčený, že má na to, aby sa stala
zárodkom obrody. Musí mať.

prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD., FMFI UK
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Univerzita Komenského vybuduje vedecký park
Univerzita Komenského v Bratislave vybuduje Univerzitný vedecký park UK s pôsobnosťou v oblasti molekulárnej medicíny,
environmentálnej medicíny a biotechnológií.
Zmluvu na realizáciu tohto
unikátneho projektu podpísali na pôde rezortu školstva minister školstva, vedy,
výskumu a športu SR Dušan
Čaplovič a rektor UK Karol Mičieta dňa 17. mája
2013.
Nový vedecký park UK
je podľa rektora UK prof.
RNDr. Karola Mičietu,
PhD., nielen príspevkom
UK k vzniku slovenského
„Sillicon Valley“: Bratislava
– mesto vedy, ale aj potvrdením, že špičková veda a výskum sú epicentrom pôsobnosti
najstaršej slovenskej univerzity. „Ide o unikátny projekt, s perspektívou ďalšieho rozvoja
vedy na pôde Univerzity Komenského so
zásadným významom pre pestovanie vedy
na slovenskej aj na medzinárodnej úrovni.
Verím, že prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti našej univerzity, ale aj Slovenska
v európskom priestore a k vytvoreniu nových
pracovných miest pre mladých ľudí,“ uviedol
rektor UK.
Jedinečnosť projektu spočíva aj vo vytvorení priestoru na vzájomnú spoluprácu a

prepojenie činnosti ôsmich z dvanástich bratislavských fakúlt UK. Okrem odborníkov z
oblasti molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií budú do

dodal rektor UK.
Minister školstva Dušan Čaplovič v tejto
súvislosti označil rok 2013 za prelomový,
keďže bolo podpísaných už niekoľko zmlúv
na vybudovanie špičkových technologických centier zriadených pri našich
univerzitách. Ako povedal: „Verím,
že vytvoria kvalitné podmienky prepojenia škôl s praxou a najmä väzbu
pre absolventov vysokých škôl v odboroch, pre ktoré budú zriadené vo
vzťahu k priemyslu, zamestnávateľom,
podnikom i podnikateľom.“
Ukončenie realizácie projektu je
plánované do 30. júna 2015.
Andrea Kučerová
Vizualizácie: Ing. arch. Miroslav Marendiak

projektu aktívne zapojení aj pedagógovia a
výskumníci zo spoločenskovedných a humanitných odborov, ako napríklad odborníci
bohosloveckých fakúlt UK, Filozofickej fakulty UK atď. Komplexné riešenie odborných
otázok projektu totiž kladie požiadavky aj
na participáciu odborníkov na oblasť etiky,
práva atď. Celkové výdavky projektu predstavujú takmer 42 mil. eur.
„Po prvenstve našej univerzity v celosvetovom rebríčku univerzít s najnižšou nezamestnanosťou absolventov doktorandského
štúdia je to, takpovediac, ďalší darček pre
budúcnosť našich študentov a doktorandov,“

Jedinou slovenskou univerzitou v prvej tisícke
najlepších univerzít sveta
je Univerzita Komenského
Podľa renomovaného celosvetového
rebríčka URAP (University Ranking by Academic Performance - Rebríček univerzít na
základe ich akademického výkonu) zostaveného na základe objektívnych kritérií za rok
2012 sa Univerzita Komenského v Bratislave
(UK) umiestnila na 527. mieste. Ide o jedinú
univerzitu zo Slovenska, ktorá sa nachádza
v prvej tisícke hodnotených univerzít, pričom

ďalšia slovenská univerzita sa umiestnila o
takmer 500 miest nižšie (1002. priečka).
Všetky parametre rebríčka URAP tvorenom Middle East Technical University (Ankara, Turecko) vychádzajú z objektívnych
a merateľných parametrov, čo ho robí osobitne hodnotným. Oproti minulému roku si
najstaršia a najväčšia slovenská univerzita
polepšila v tomto rebríčku vďaka výkonom jej vedeckej špičky o 19 miest.
Ide o praktické potvrdenie snahy o vytváranie
dobrých podmienok pre
vedu, výskum a štúdium.
„Máme
kvalitný
výskum a výsledky sa
prejavujú aj v počte vedeckých článkov v popredných časopisoch.
Pre našich študentov je
významné, že počas

prednášok od takýchto vedcov môžu získať
najnovšie poznatky. Podporujeme aj ďalší
rozvoj vedy, jedným z príkladov je vedecký
park v hodnote takmer 42 miliónov eur – s
pôsobnosťou v oblasti molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií, ktorý naša univerzita vybuduje,“
uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD.
Medzi kritériá rebríčka URAP patrí počet
vedeckých článkov kombinovaný s počtom
citovania prác vedcov. Aby hodnotenie
bolo úplné a kompletné, do úvahy sa berie
aj význam časopisov (tzv. impakt faktor), v
ktorých sú uverejnené vedecké štúdie a ich
citovanosť. K dôležitým faktorom v meraní
patrí aj miera medzinárodnej spolupráce danej univerzity s inými – zahraničnými univerzitami, čo je vyjadrené celkovým počtom publikácií, ktoré sú výsledkom tejto spolupráce.
redakcia

Ilustračné foto: Vladimír Kuric
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK
6. 5.
– Rektor UK prof. Karol Mičieta sa zúčastnil na zasadnutí Správnej rady UK.
7. 5.
– Prijal pozvanie na slávnostné zhromaždenie akademickej obce spojené s udeľovaním ocenení a čestných uznaní rektora
Masarykovej univerzity v Brne – DIES ACADEMICUS 2013.
9. 5.
– Slávnostne privítal na pôde UK účastníkov Medzinárodnej konferencie „Svätí Cyril
a Metod a ich náboženské a kultúrne dedičstvo, most medzi Východom a Západom“,
ktorá sa konala pri príležitosti 1150. výročia
misie sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkej Morave. (Viac na strane 16.)
– Zúčastnil sa na zasadnutí obnoveného
Národného konventu o Európskej únii pod
názvom „Akú Európu chceme?“, ktoré sa
uskutočnilo v deň osláv Dňa Európy v Bratislave.
14. 5.
– Rektor UK otvoril druhý ročník podujatia Konferencia doktorandov UK, kde PhD.
študenti prezentovali výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti. (Viac na strane 6.)

dovej republiky Pana Weifanga na recepciu
pri príležitosti prevzatia funkcie.
16. 5.
– Na zasadnutí Vedenia UK odovzdal
Pamätnú medailu UK doc. Mgr. Vojtechovi
Potočnému, CSc., z Katedry telesnej výchovy a športu FMFI UK. Medaila je ocenením
a súčasne vyjadrením vďaky doc. Potočnému za jeho 47-ročné pôsobenie na pozícii
pedagóga a súčasne v oblasti vedeckovýskumnej činnosti, za jeho osobný vklad a pôsobenie vo funkcii vedúceho katedry.

27. 5.
– Prevzal trofej za víťazstvo osemveslice
UK na Univerzitnej regate 2013 z rúk iniciátora pretekov prorektora Slovenskej technickej univerzity prof. Ing. Milana Sokola, PhD.
– Zúčastnil sa na slávnostnom zasadnutí
pri príležitosti 60. výročia založenia Virologického ústavu SAV.
– Prijal pozvanie veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave na stretnutie pri príležitosti 50. výročia spolupráce
Nemeckej akademickej výmennej služby
DAAD (najväčšia organizácia podpory
medzinárodnej výmeny študentov, vysokoškolských učiteľov, vedeckých a výskumných
pracovníkov na svete).
17. 5.
– Na pôde MŠVVaŠ SR spolu s ministrom školstva Dušanom Čaplovičom podpísal zmluvu o vybudovaní Univerzitného vedeckého parku UK. (Viac na strane 3.)

– Zúčastnil sa na slávnostnom odovzdávaní cien 16. ročníka súťaže Vedec roka SR
2012. (Viac na strane 5.)
– Prijal pozvanie veľvyslanca USA
Theodora Sedgwicka a predstavenstva Slovensko-americkej nadácie na stretnutie na
počesť prvých absolventov slovensko-americkej nadácie v rezidencii USA.
15. 5.
– Zúčastnil sa na slávnostnom otvorení
výstavy fotografií dokumentujúcich slovensko-americké vzťahy, ktorú pripravilo Veľvyslanectvo USA v SR pri príležitosti 20. výročia nadviazania diplomatických stykov so
Slovenskou republikou.
– Prijal pozvanie veľvyslanca Čínskej ľu-

24. 5.
– Pozdravil účastníkov konferencie MinPet 2013 a na návrh dekana Prif UK doc.
Milana Triznu odovzdal Zlatú medailu UK
prof. RNDr. Dušanovi Hovorkovi, DrSc.,
(za významný príspevok k rozvoju geologických vied, celoživotnú vedecko-pedagogickú prácu na UK a popularizáciu prírodných vied), Striebornú medailu UK prof.
RNDr. Anne Vozárovej, DrSc. (za rozvoj
geologických vied a poznanie geologickej
stavby a vývoja Západných Karpát a celoživotnú vedecko-pedagogickú prácu na UK)
a Bronzovú medailu UK prof. RNDr. Mariánovi Putišovi, DrSc. (za rozvoj geológie
a petrológie a dlhodobú vedecko-pedagogickú prácu na UK).

– Zúčastnil sa na otvorení výstavy „European Space Expo“ vo výstavnom pavilóne na námestí pri nákupnom centre Eurovea
za účasti významných hostí.
20. 5.
– Prijal pozvanie na slávnostné odhalenie tabule prvého dekana PF UPJŠ Vladimíra Hajka, pri príležitosti osláv 50. výročia
založenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
21. 5.
– Na pôde UK privítal účastníkov 17. ročníka medzinárodného podujatia Archívne
dni v Slovenskej republike na tému „Veda,
kultúra a šport v archívnych dokumentoch“.
(Viac na strane 18.)

29. 5.
– Prijal pozvanie veľvyslanca Gruzínska na Slovensku Alexandra Nalbandova
na stretnutie pri príležitosti Dňa nezávislosti
Gruzínska.
30. 5.
– Na Úrade vlády SR sa spolu s rektorom STU prof. Redhammerom a rektorom
EU prof. Sivákom zúčastnil na rokovaní o
partnerskej dohode k bratislavskej výnimke
s predsedom vlády SR doc. Ficom a zástupcom SR v Európskej komisii Marošom Šefčovičom.
31. 5.
– Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej
rady UPJŠ.
Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK
Foto: Vladimír Kuric (1), OVV RUK (2, 3)
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Profesor Čižmárik ocenený
Medailou prezidenta SR

Prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič udelil dňa 20.
mája 2013 štátne vyznamenanie
Medailu prezidenta SR profesorovi Jozefovi Čižmárikovi z Farmaceutickej fakulty UK (FaF UK).
Toto významné ocenenie získal
za zásluhy o rozvoj vedy a vzdelávania v oblasti farmaceutických
vied.

Profesor Jozef Čižmárik pôsobí od roku
1967 na Farmaceutickej fakulte UK, kde
v tom roku i promoval. V roku 1974 získal
hodnosť PhD., o päť rokov neskôr hodnosť
docenta a v roku 1989 sa stal profesorom
farmaceutickej chémie FaF UK. Bol prvým
Slovákom, ktorý sa stal profesorom tohto
profilového predmetu a odboru farmaceutického štúdia v SR.

V pedagogickej činnosti od roku 1979
až doteraz prednáša farmaceutickú chémiu.
Vo vedecko-výskumnej práci sa dlhodobo
orientuje na štúdium derivátov a analógov
substituovanej kyseliny fenylkarbámovej
ako potenciálnych liečiv. Profiloval sa najmä v oblasti predikcie, projekcie, syntézy a
analýzy liečiv, v štúdiu vzťahu ich štruktúry,
fyzikálno-chemických vlastností a ich biologického účinku. Z tejto oblasti doteraz
publikoval 400 pôvodných vedeckých experimentálnych prác, 30 súborných prehľadov a 16 patentov. Okrem toho doteraz
uverejnil viac ako 1450 odborných a populárno-vedeckých článkov. V roku 2007 bol
vyhlásený za vedca roka. Od roku 1999
je prezidentom Slovenskej farmaceutickej
spoločnosti, ako aj nositeľom mnohých odborných ocenení.
AK

Za výsledky
v programoch EÚ
ocenili prof. Kúša
Dňa 14. mája 2013 sa
udeľovala prestížna cena
Vedec roka. Na slávnosti
získal ocenenie aj zamestnanec UK prof. RNDr. Peter
Kúš, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
UK. Odniesol si cenu za
významný prínos k budovaniu vedecko-výskumnej infraštruktúry fakulty s využitím programov EÚ.
Výročnú cenu Vedec roka získal prof. Igor
Podlubný z Technickej univerzity v Košiciach,
ktorý je podľa databázy Web of Science najcitovanejším vedcom na Slovensku.
redakcia

Slovenka roka 2013 z Univerzity Komenského
Slovenkou
roka
2013 sa stala prednostka anatomického ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty UK
doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. Toto prestížne ocenenie si prevzala
na slávnostnom podujatí v historickej budove
opery Slovenského národného divadla dňa 20. mája 2013.

Doc. Eliška Kubíková zvíťazila v kategórii
zdravotníctvo a zároveň sa stala absolútnou
víťazkou ankety Slovenka roka 2013. „Som
veľmi šťastná. Každý normálny človek, ktorý je ocenený za svoju prácu, to berie ako
zadosťučinenie, takže som veľmi vďačná
každému, kto mi poslal hlas, všetkým svojim
priateľom, lebo to so mnou prežívali pár týždňov. Všetkým ďakujem, aj mojim študentom,
ktorých úžasne ľúbim,“ povedala pre TASR
Eliška Kubíková.
V kategórii vzdelávanie a podpora mla-

dých talentov si ocenenie prebrala prof.
RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc., z
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.
Venuje sa vede a výskumu, programovaniu a
výchove mladých vedcov.
Ocenenie si prevzala aj dlhoročná bývalá pedagogička z Filozofickej fakulty UK
prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc., ktorá zvíťazila v kategórii veda a výskum
AK

Senát schválil, že vysokoškolský učiteľ môže mať
najviac 3 pracovné pomery
Zasadnutie Akademického senátu UK
(AS UK) sa konalo dňa 24. apríla 2013.
JUDr. Eduard Burda, PhD., informoval, že
v doplňujúcich voľbách do AS UK boli za
FMFI UK zvolení Mgr. Róbert Kysel a Mgr.
Kristián Valentín.
Predseda AS UK podal návrh na schválenie prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, CSc.,
za predsedu Pedagogickej komisie AS UK,
čo senát schválil.
Senát schválil 21 žiadostí o prenájom,
ako aj dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku
AS UK, ktorý určuje, že o všetkých personálnych otázkach vrátane hlasovania o akademických funkcionároch sa hlasuje v tajnom
hlasovaní.
Pracovný poriadok aj o nových
formách porušenia disciplíny
Po novom môže mať vysokoškolský uči-

teľ, výskumný pracovník a umelecký pracovník uzavreté najviac 3 pracovné pomery so
školami na Slovensko, z toho len jeden na
plný úväzok. Senátom prijatý dodatok č. 2 k
Pracovnému poriadku UK vychádza z novely vysokoškolského zákona.
Dodatkom sa určujú aj nové formy porušenia pracovnej disciplíny. Napríklad
poškodenie mena UK rozširovaním nepravdivých údajov o UK alebo o inom zamestnancovi sa považuje za závažné porušenie
pracovnej disciplíny, za ktoré môže zamestnávateľ so zamestnancom ukončiť pracovný
pomer okamžite.
Senát schválil nového prorektora
AS UK na návrh rektora UK odvolal z
funkcie prorektora UK doc. RNDr. Ivana Ostrovského, CSc. Z funkcie členov Vedeckej
rady UK odvolal doc. I. Ostrovského a prof.

J. Kyseloviča, ktorému skončilo funkčné obdobie dekana FaF UK.
Na miesto prorektora UK pre rozvoj
schválil senát doc. PhDr. Vincenta Múcsku,
CSc., ktorý pôsobil na Filozofickej fakulte
UK ako prodekan. Zároveň schválil doc.
V. Múcsku a doc. P. Mučajiho za členov Vedeckej rady UK.
Rektor UK prof. K. Mičieta informoval na
zasadnutí o prebiehajúcom verejnom obstarávaní na novú webovú stránku UK, o jednotnom obehu ekonomických dokladov, ako aj
o stanovisku o stave a perspektíve školstva.
Okrem iných informácií doplnil, že Slovenská rektorská komisia odmietla kritéria komplexnej akreditácie.
NUNU
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25 doktorandov prezentovalo svoje výskumy

Jeden deň v Aule UK, 13 fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave, 25 rôznych
výskumov. Dňa 14. mája 2013 zažila UK
maratón ukážok vedecko-výskumnej činnosti
PhD. študentov zo všetkých fakúlt.
Každú z 13 fakúlt univerzity zastupovali
dvaja študenti (s výnimkou Pedagogickej fakulty UK – s jedným zástupcom). Už druhý ročník podujatia opäť ponúkol zaujímavý prierez výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v
oblastiach medicíny, filozofie, manažmentu,
práva, fyziky, náboženstva a i. Ako povedal
prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť
a doktorandské štúdium prof. Dušan Meško:
„Keďže sú zastúpené všetky fakulty, takéto
prezentácie poskytujú priestor na celostný,
celouniverzitný pohľad na výskumné dianie
v rôznych vedných odboroch. To je pridaná
hodnota tohto druhu podujatia.“
Konferenciu otvoril rektor UK prof. Karol Mičieta slovami: „Naše doktorandské
štúdium je kvalitné a nie je založené len na
štúdiu, ale na vlastnom výskume a originálnych výsledkoch všetkých našich absolventov. Tí, ktorí absolvujú našu univerzitu, a začnú pôsobiť inde, vedia, že kvalita nášho doktorandského štúdia je na vynikajúcej úrovni.
Dizertačná práca neraz prináša viac poznatkov, ako si vyžadujú podmienky.“

Od nepokojných nôh, cez
manažment až po spoveď

MUDr. Michal Minár z Lekárskej fakulty
UK prezentoval výskum nutkania pohybovať
dolnými končatinami najmä večer a v čase
pokoja, čiže syndrómu nepokojných nôh
(epidemiológia a klinický obraz). Výskum otvára priestor pre ďalšie skúmanie úlohy železa pri vzniku tohto syndrómu, ktorý postihuje
v priemere každého 14. človeka.
Zaujímavé výsledky zistil aj doktorand
Mgr. Tomáš Jacko (Fakulta sociálnych a eko-

nomických vied UK), ktorý sa zaoberal rozdielom
výkonnosti
miestnych
samospráv na Slovensku
a v Anglicku. Meranie
výkonnosti zamestnancov
slovenských mestských
úradov sa uskutočňuje
v 64 % prípadov a odmeňovanie za výkony sa realizuje v 47 % prípadov,
avšak funguje bez pravidiel. Oproti tomu až 94
% anglických okresných
úradov meria výkonnosť
svojich
zamestnancov
a za výkony odmeňuje
90 % úradov. Na odmeňovanie majú tiež stanovený presný systém.
Mgr. Ján Smoleň, ktorý študuje na Fakulte
managementu UK, sa vo svojej prezentácii
venoval metóde prognózovania a manažmentu príjmov, ktorú aplikoval na efektívnu
predpoveď dopytu a cien elektriny, procesov výroby a predaja podnikov. Práca by
mala prispieť k zlepšeniu fungovania spoločností pôsobiacich na trhu s elektrinou, ako
aj priniesť hodnotu zákazníkom v podobe
nižších cien dodávky.
PaedDr. Mária Lalinská z Pedagogickej
fakulty UK sa zamerala na meranie dosiahnutých vzdelávacích výsledkov žiakov 1.
stupňa ZŠ z cudzieho jazyka. Podobný výskum na Slovensku zatiaľ nik nerealizoval.
Test aplikovala na 738 žiakov 4. ročníka
z rôznych typov škôl, obcí, miest. Požadovanú úroveň A1.1+ dosiahlo 499 žiakov.
Miesto spovede v diele posvätenia skúma na Evanjelickej bohosloveckej fakulte
UK ThDr. Magdaléna Ševčíková. Spoveď
je praktickou aplikáciou najdôležitejšej teo-

logickej zásady učenia evanjelickej cirkvi
– ospravedlnenia z viery. Súčasne je aj moderný prostriedok predstavujúci významný
príspevok tak do vedecko-spoločenskej diskusie, ako aj do zdravovedy, najmä do jej
najmodernejšej kapitoly – integračnej (holistickej) medicíny. Ak je spoveď významná
pre učenie, prax cirkvi, zdravie jednotlivcov,
zdravie spoločenstva, pre misiu, ale aj pre
celú spoločnosť, tak je opodstatnené uviesť
do pohybu obnovu celocirkevného dôsledného záujmu o ňu.
Účastníci si mohli vypočuť aj témy: vplyv
vybraných druhov pohybových aktivít na
zvládanie stresu (Fakulta telesnej výchovy
a športu UK), pastoračná komunikácia s
nepraktizujúcimi veriacimi vo farnosti (Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta UK), metódy molekulovej biológie v
prenatálnej diagnostike (Jesseniova lekárska
fakulta UK) a iné.
Druhý ročník konferencie priniesol opätovne vynikajúce prezentácie výstupov
vedeckého bádania našich doktorandov.
„Doktorandi v spolupráci so svojimi školiteľmi generujú nové dimenzie bádania
a skúmania,“ poznamenal prorektor Dušan
Meško. Jedným z hlavných významov podujatia je rozvinúť diskusiu medzi účastníkmi
z rozličných odborností, neraz vzdialených
od oblasti prezentujúceho. „Aj preto nás
mrzí nízka až veľmi nízka účasť poslucháčov
napriek širokej propagácii podujatia. Len
denných doktorandov na UK máme viac ako
1 600,“ povedal prorektor Meško. Veríme,
že v budúcom roku sa budeme tešiť z väčšieho záujmu.
Lenka Miller, Michal Jurina

Foto: Vladimír Kuric
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Výskum: Posilňovanie u žien
odbúrava stres podobne ako aerobik
Vedci na Univerzite Komenského v Bratislave (UK) zistili zaujímavé výsledky týkajúce
sa vhodnosti konkrétnej pohybovej aktivity
na zníženie stresu. Závery svedčia o tom, že
proti stresu sa dá bojovať aj posilňovaním
(silový tréning) s podobným efektom, aký
má aerobik (aeróbna aktivita). Doteraz sa
predpokladalo, že významné sú iba aeróbne aktivity.
Výskum vplyvu rozličných
foriem pohybovej aktivity na
zvládanie stresu realizovali
doc. MUDr. Janka Lipková,
PhD., a Mgr. Lukáš Chovanec
z Katedry športovej kinantropológie Fakulty telesnej výchovy a
športu UK, ktorí testovali skupinu mladých nešportujúcich žien
s vekovým priemerom 21 rokov.
Pri silových aktivitách sa cvičilo s náčiním 3-krát týždenne
po 60 minút – so zameraním
na svaly hrudníka, stehna, chrbta, ramena, brucha, dvojhlavý a
trojhlavý sval ramena – v 3 – 5 sériách s 8
– 12 opakovaniami. Vplyv silového cvičenia bol porovnávaný s vplyvom aeróbnych
cvičení, ktoré pozostávali z aerobiku (2-krát

týždenne po 60 minút) a jumpingu, t. j. aerobiku na malej trampolíne (1-krát týždenne
po 60 minút).
Pred a po skončení osemtýždňového tréningového programu sa skúmali psychologické a fyziologické ukazovatele zvládania
stresu, miera prežívaného stresu a normalizácia srdcovej frekvencie po vystavení stresu. Vedci zistili, že obe
tréningové intervencie
viedli k zlepšeniu zvládania stresu a fyzickej
zdatnosti.
„Som rád, že naši
výskumníci
hľadajú
riešenia pre zlepšenie
zdravia, ale aj cesty,
ako bojovať proti stresu,
ktorý je rizikovým faktorom pre mnohé choroby. Obzvlášť ma teší,
že aj vďaka grantom
udeľovaným na našej
univerzite sa urobil posun v oblasti výskumu
boja proti stresu,“ uviedol rektor UK prof.
RNDr. Karol Mičieta, PhD.
„V súčasnej dobe rýchleho životného štýlu je potrebné bojovať proti stresu, ktorému

je vystavená už i mladá generácia. Aj preto
chceme vo výskume i naďalej pokračovať,“
hovorí odborníčka UK doc. MUDr. Janka
Lipková, PhD.
Uvedený projekt bol financovaný z Grantov Univerzity Komenského v Bratislave za
rok 2012.
Michal Jurina

POHYB A STRES
– silový a aeróbny tréning výrazne
znížil mieru prežívaného stresu a normalizáciu srdcovej frekvencie po vystavení
stresu
– medzi silovým a aeróbnym tréningom neboli zistené signifikantné rozdiely
– obe tréningové intervencie viedli k
zlepšeniu fyzického a duševného zdravia
Zdroj: J. Lipková – L. Chovanec
Univerzita Komenského
v Bratislave

Univerzita Komenského a Volkswagen Slovakia
spustili projekt záchrany a výskumu rakov
Univerzita Komenského v Bratislave (UK)
a Volkswagen Slovakia (VW SK) spustili dňa
21. mája 2013 projekt „Zachraňujeme raky
pre Slovensko“. Jeho cieľom je výskum rakov
a ich návrat do slovenskej prírody.
Oficiálnym štartom projektu bolo otvorenie chovnej stanice rakov
v čistiarni odpadových
vôd VW SK a vypustenie prvej generácie raka
riečneho do Chránenej
krajinnej oblasti Malé
Karpaty, v lokalite pri
obci Borinka. Na podujatí sa zúčastnili minister
životného prostredia Ing.
Peter Žiga, PhD., prorektor UK prof. RNDr.
Ján Turňa, CSc., prodekan Prírodovedeckej fakulty UK prof. RNDr. Miroslav Bielik,
DrSc., predstavitelia VW SK a ďalší hostia.
Hlavným cieľom projektu je stabilizovať
a podporiť rast stavu populácií pôvodných
rakov na Slovensku a zabezpečiť, aby z krajiny nevymizli úplne. Ide o raka riečneho a v
ďalšej fáze i raka riavového. Projekt zahŕňa

ich chov, výskum ich rozšírenia a vypúšťanie
chovaných pôvodných druhov do prirodzených biotopov, kde sa nielen ich počet znižuje, či hrozí ich vymiznutie, ale aj tam, kde
už vymizli.
V areáli jednej z najmodernejších čistiarní odpadových vôd na Slovensku bola
pod odborným vedením
Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty UK
vybudovaná chovná stanica rakov. Jej výstavbe
predchádzali merania a
testy, ktoré ukázali, že
prečistená voda z čistiarne odpadových vôd VW
SK dosahuje čistotu,
ktorá je vhodným prostredím pre chov
takého chúlostivého živočícha, akým rak
je. Rak je totiž indikátorom čistoty vody a
prostredia a zároveň „lakmusovým papierikom“ ich zmien.
Podľa prorektora UK prof. J. Turňu
je projekt „Zachraňujeme raky pre Slovensko“ vyústením dlhodobej úspešnej
spolupráce Prírodovedeckej fakulty UK a

Volkswagenu Slovakia a podpísania spoločného memoranda s Univerzitou Komenského v Bratislave o spolupráci pri výskume a
ochrane životného prostredia a prírody na
Slovensku.
„Tento spoločný projekt súkromnej firmy
a akademickej inštitúcie je jedinečným v celoeurópskom meradle. Je dôležitým prvkom
pri návrate rakov do slovenskej prírody a
výrazným spôsobom posunie ich výskum,“
skonštatoval RNDr. Eduard Stloukal, PhD.,
vedúci projektu z Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty UK.
redakcia

Foto: OVV RUK

Každý si túto jedinečnosť utvára sám a neustále

to jedinečno, ktoré tak nástojčivo chceme v sebe a iných

yť iný.

nachádzať. Stretla som sa však aj s názormi niektorých umeleckých

né umenie nám ponúka obraz, kde možno

pohľadov z ich strany niektoré exponáty pôsobili zaujímavo.

osť v ktoromkoľvek smere. Potrebu umelca viesť

Bez ohľadu na toto všetko moju pozornosť aj tak najmä upútala

nečnosti, nachádzanie špecifického rukopisu,

Rovnako tak sa nám v tomto smere objavuje

práve predstava toho, do akej miery je naša spoločnosť ochotná
prijať všetko, čo sa nám ponúka. Niekedy sa až príliš snažíme

i aj v oblasti hudby, či filmu. Podnety, dojmy,

vyrovnať niektorým krajinám, stotožniť sa s vnímaním iných, a

ny samotného tvorcu alebo diváka sa vždy

pritom akoby sme strácali na svojej vlastnej identite.
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motnej podstaty jeho samého a každý

Tak, ako mnoho ďalšieho aj hudba spadá do kategórie, z ktorej

mä to, čo je nám najbližšie. V konečnom

možno o nás toho mnoho vyčítať. Vyhľadávame ju v čase radosti,

nepredvídateľnosť určitých okolností môže tiež

ako je nám blízka rovnako tak v čase smútku. Obmieňame žánre,

uť k niečomu novému, ochutnať nepoznané,

intenzitu, spája sa nám so spomienkami, či túžbami a od toho sa

niečomu, čo bolo v minulosti nami samými

často odvíja to, k akému štýlu inklinujeme. Je úzko spätá s naším

é. Niekedy to môžu byť len určité životné

prežívaním a mnohokrát sa stane, že sa pripútame aj k niečomu,

s navádzajú skĺznuť do iných sfér, pre iných

čo sa nenachádza v repertoári nášho bežného počúvania, no aj

motívom k celoživotnému bádaniu, hľadaniu

oveň. No práve táto nestranná otvorenosť voči

prípade nemám vyhradený vkus, páči sa mi všetko, čo dokáže
nejakým spôsobom okúzliť, či už kvalitou, prejavom interpreta,

dku nás v dobrom alebo v zlom slova zmysle

hravosťou a mnoho ďalším, čo v hudbe ako takej možno

ek a aj to negatívne nás môže ovplyvniť v tom

nachádzať. Vybrala som preto spomedzi tohto všetkého môj
posledný objav, a to anglickú folk-rockovú kapelu Mumford and

v poslednom čase najviac zaujala. V mojom

Sons. Vznikla v roku 2007 a jej členmi sú Marcus Mumford, Ben

Lovett, Winston Marshall, Ted Dwane. Ide o multi-inštrumentralistov,

ako zvyknem bádať a niekedy zotrvávam

ktorí vo svojej tvorbe využívajú a obmieňajú niekoľko nástrojov a to

klinujem k niečomu konkrétnemu, inokedy zasa

od gitary, basgitary cez klávesy, akordeón až po tradičné folkové

y tam, kde sa mi náhodnou a pre mňa samú

nástroje ako banjo, či mandolínu. Čerpajú z literatúry a neraz v ich

dchýlkou podarilo nazrieť, a preto aj v tejto

textoch možno objaviť časť pochádzajúcu od Shakespeara. Pre

kretizovať.

mňa sú akoby sprostredkovatelia niektorých múdrostí. Ich hudba

som mohla zvoliť akúkoľvek, momentálne

prináša so sebou zvláštnu atmosféru. Odľahčenosť, ktorú vkladajú

vu, ktorá ma nejakým spôsobom zaujala a bola

do svojej tvorby v kombinácií s ich energickým podaním má za

možno bližšou témou ako tá, ktorú som

dôsledok príval emócií každého druhu. Preplietajúce sa známky

Univerzitu Komenského v
Bratislave dňa 15. mája 2013
navštívili zástupcovia Svetovej
banky Roberto Amorosino (Senior Recruitment Officer Svetovej
banky) a Jens Broll (Human Resources Officer, Medzinárodná
finančná korporácia).

Mohla som si vybrať šperk, zamerať sa na dizajn,

k inú výstavu, no vzhľadom na to, že nebolo

druh osadenstva. Netrvalo dlho a prisadla si k nám jedna zázračná
teta, ktorej zázračnosť spočívala hlavne v tom, že ešte nebola
podgurážená pod obraz Boží. Jej filozoficko – vtieravé vetné
skladby však vo mne zanechali hlboké čierne diery.

premýšľa, ako sa má v danom momente zachovať,
či má dotyčného ľutovať, vysmiať sa mu, natočiť s ním nový diel
do Nebeskej modrej, alebo si má blahoželať, že aj vďaka nemu vie,
ako skončiť nechce. Je to vždy otázka vašej povahy a toho,
čo všetko a od koho, ste ochotní si pripustiť. Nemienim sa skrývať z
a to, že moje podmienky ma nepredurčili na nič veľké, či úspešné,
pretože tam, kde som, som sa dostala vlastnou voľbou (aj kúskom
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Tak ako každé správne indivíduum, ktoré je členom Ligy
statočných alkoholikov, nám vyrozprávala svoj nešťastný životný

príbeh, kde samú seba kriticky charakterizovala ako stratenú

generáciu, ktorá urobila v živote toľko a toľko chýb a preto je tam,
kde je. Prišlo aj mravné poučenie a výstraha, aby sme neskončili
tak ako ona. Škola je základ, aby z nás bolo niečo...niekto, z jej

šťastia) a budem si voliť aj svoju ďalšiu budúcnosť. Momentálne
sa necítim podľa spečaťujúcich slov zázračnej tetušky, lebo školu,
na ktorej sa nachádzam, mám (aj napriek jej chybám) rada.
Nie je to len kvôli ľuďom, ktorých som mala možnosť spoznať,
či už ide o vyučujúcich alebo spolužiakov, ale aj preto, lebo
ma istým spôsobom posunula dopredu a ja som zistila, že pre mňa

sú zaujímavé aj iné smery, ktorým som dlho neprikladala veľký

Študenti sa dozvedeli
o kariérnom uplatnení
vo Svetovej banke

napriek tomu to pre nás nadobudne zvláštny význam. V mojom

avenému môže nadobudnúť zaujímavý spád.

o práce je sústredené najmä na výstavu

ulice môjho rodného mesta. Dostali sme sa k jednému
nemenovanému podniku, ktorému by úrovňou asi väčšina ľudí
typovala nanajvýš dve hviezdičky z piatich. Viete si teda predstaviť

jemnej melanchólie, bezpríčinné pohnútky z nostalgií, zároveň

však prinášajúc so sebou chuť oslavovať malé radosti. Vo svojej

ýhradne zameriavať, vybrala som si výstavu

hĺbke vytvárajú priestor pre rozjímanie nad samým sebou v rôznych

dy Exhibition. Dôvodom bolo práve

súvislostiach. Táto kapela však pre mňa stvárňuje aj iné kvality.

ešte skôr, ako som ju videla, nie však preto

Tento štýl hudby u nás nie je veľmi rozšírený a už vôbec sa nedá

r aké ohlasy vyvoláva. Pre niekoho geniálne,

očakávať, že niečo, čo nespadá pod hity davu sa aj napriek svojej

oburujúce. Ak by sme zobrali do úvahy,

kvalite dostane do rádií, či na väčšie povedomie. No v konečnom

výstavu, osobne nenachádzam jej význam.

dôsledku možno aj za to treba poďakovať.

ný princíp fungovania jednotlivých časti tela

Martina Mosnáčková, 1mVJ

ho toho, čo možno vidieť aj iným spôsobom

e inak chápať tieto súvislosti, než ako sme ich

prostredníctvominých a možno viac

Hostí prijal prorektor UK
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc. Po tomto stretnutí sa v
Rektorskej sieni UK uskutočnila
prednáška na tému „Možnosti
kariérneho uplatnenia v rámci
skupiny Svetovej banky ako globálneho zamestnávateľa“.
Študenti financií, ekonómie,
práva, ale aj iných odborov sa
mohli dozvedieť, že Svetová
banka ponúka približne 2500
pracovných miest. Ide najmä
o prácu v oblastiach poradenstvo pre
k l i e n t o v,
investovanie a správa majetku. Okrem
práce na
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pohľadu otázne čo...kto. Ja osobne vlastne proti takýmto rečiam

nemám nič, pretože sa v nich vždy aj napriek vysokému percentu
tvrdosti pečene, skrýva kúsok pravdy. Taký námet pre Vila R.
na romantický večer pri zasoplených kvalitných trojvrstvových

servítkach. Zatiaľ, čo jedna kamarátka vnútorne kypela a mne
to bolo viac – menej jedno, ďalšej sa dostávalo obdivu a ulízaných

rečí (o úprimných očiach a nádherne svetlej celebritnej

budúcnosti – čerpajúc pritom informácie futuristického charakteru

z vonkajšieho vzhľadu kamošky), ktoré mali snáď vyústiť k pozvaniu
našej zázračnice na pohárik. Chyba v mojom programe nastala

vo chvíli, keď sa nás magická tetuška opýtala, čo to vlastne
študujeme. Keď som jej s úsmevom prezradila svoje pôsobisko

(učiteľstvo výtvarného umenia na Univerzite Komenského),

Na záver by som chcela dodať možno to najgýčovejšie,

no v každom prípade určite jedno z najviac vierohodného. To ako
a kam ste sa narodili, skutočne neovplyvňuje to, čím chcete byť,
kam smerujete. Narodili ste sa preto, lebo máte šancu niečo
zmeniť, niekam sa dostať, niekým byť. Máte rozhodovať sami za

seba a ak pociťujete spokojnosť, viete, že to bolo správne. Ak máte
však pocit, že vám v živote niečo uniká, alebo cítite potrebu stále

sa sťažovať, očividne je niečo zle, a vždy to má svoj základ vo

vašom rozhodnutí, a nie v tom, že bocian „to nedal“... a na koniec:

zamyslite sa, či rôzne invenčné výhovorky nie sú len jednými

z ďalších ospravedlnení vašej lenivosti niekam sa nasmerovať.

pozrela sa na mňa so súcitným pohľadom a povedala: „Ty si sa zle

narodila.“ V tej chvíli môj úsmev začal klesať, a keby som bola nad
najhlbším bodom Tichého oceánu, klesal by snáď ku samotnému
dnu.

plný úväzok zamestnávajú aj
konzultantov.
Hostia tiež oboznámili prítomných so štruktúrou Svetovej
banky, ako aj International Finance Corporation (IFC), ktorá
je členom skupiny Svetovej banky. Inštitúcia spolupracuje so sieťou ďalších organizácií, ktoré sa
zaoberajú rozvojom.
Svetová banka dáva aj
možnosť absolvovania stáže
denným študentom, ktorí majú
menej ako 28 rokov a získaný
aspoň titul Bc. Nemusia mať
pritom žiadne profesionálne skúsenosti.
Pre zaujímavosť, inštitúcia si
zakladá na diverzite svojich zamestnancov. Ako jedna z mála
inštitúcií dodržiava rovnosť šancí oboch pohlaví; zamestnáva
až 52 % žien, ktoré sú aj súčasťou manažmentu. 60 % zamestnancov je z rozvojových krajín.
Vnútri organizácie sa hovorí
161 jazykmi, hoci oficiálnych
je 7.
Lenka Miller

Sú všeobecne tri skupiny ľudí. Jedna skupina by si po tejto vete
povedala „???“ a tým by sa to pre ňu skončilo (tu by som radila
prevažne mužov), druhá skupina by tetušku poslala do niekam,
a tá tretia by sa v tej chvíli cítila ako najväčší chudák, a až po pár

hodinách prehodnocovania života, aj vzniknutej situácie,
by ju prepadol spravodlivý hnev. Ja patrím žiaľbohu, a niekedy
chvalabohu aj žiaľbohu k tej poslednej skupine. Takže ako som
už naznačila, po tetuškinom osudnom konverzačnom faux pas,

ma prestala zaujímať jej zázračnosť a naplno som sa upriamila
na bodajúce slová „zle sa narodiť“. Nie som si nejako istá, čo tým

malo byť naznačené. Znamená „zle sa narodiť“, keď niekto chodí
na inú školu ako tú, ktorá vám vraj zaručí veľa peňazí a „kariéru“?

Foto: Vladimír Kuric

Dňa 15. mája 2013 navštívili
Univerzitu Komenského zástupcovia nadácie The Tokyo Foundation, pod ktorej dohľadom
získavajú študenti UK štipendiá
z fondu SYLFF (Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship
Fund). Štipendiá SYLFF sú určené jednak pre doktorandov
– výskumníkov na financovanie
pobytu v zahraničí, a jednak
pre študentov magisterského
štúdia, aby mali vytvorené lepšie podmienky pri príprave diplomovej práce.
le Mur

Takashi Suzuki, Research
Fellow Director, a Yoko Kaburagi, Program Officer for
Leadership Development, sa
stretli s prorektorom UK pre
medzinárodné vzťahy prof.
Ľudomírom Šlahorom,
aby prerokovali možné
zmeny manažovania
nadačných
peňazí,
nakoľko úroky z nich
v súčasnosti nepostačujú na zabezpečenie
štipendií.
Poobede nasledovalo stretnutie s výkon-

ným výborom SYLFF na UK,
ktorý z vedenia UK zastupoval
prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské
štúdium prof. Dušan Meško.
Súčasťou stretnutia boli aj krátke prezentácie bývalých štipendistov SYLFF Kamila Baraníka
(doktorand na PraF UK), Michaely Guldanovej (PdF UK)
a Lucie Trlicovej (FSEV UK).
Všetci zúčastnení sa zhodli, že
program SYLFF je jedinečným
štipendijným programom podporujúcim mladých výskumníkov, budeme sa preto snažiť ho
na UK zachovať aj v ďalších
rokoch.
Michal Dzúrik,
OMV RUK

Kde sa aktivita prepája
s tvorivosťou

APRÍL 2013

študentský časopis Ústavu umelecko-edukačných štúdií Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

Japonskí hostia hodnotili
čerpanie fondu

význam.

cena: 0,50 €

Obálka druhého čísla študentského časopisu budúcich pedagógov umeleckých
predmetov a tvorcov z Pedagogickej fakulty UK

V tomto článku vás chcem
pozvať na veľmi dobrú prehliadku z tvorby študentov
z dvoch umeleckých disciplín,
ktoré vyučujú dve pedagogické
osobnosti tejto katedry. Doc.
akad. mal. Martina Činovský,
ArtD., a akad. soch. Anton Drahoš, PhD. Komornou vernisážou
sme otvorili výstavu z mladej
grafickej a sochárskej tvorby.
Tieto školské výstavy prezentujú predovšetkým hodnoty
a efektivitu našej výučby. Náročnú cestu, na ktorej sa rodia
predpoklady pre ich ďalší pedagogický rozvoj, hlboko prežitý a skĺbený s tvorbou. Vzťah
k umeniu by sme mali pestovať
u všetkých mladých ľudí sveta.
Nebolo by násilie, ani vojny, ani
zlo. Umenie kultivuje a rozvíja.
Vidieť to na jednotlivých vysta-

vených prácach. Sú v nich prvé
kroky, často neisté, často hľadajúce to, čo je komu najbližšie pre
vyjadrenie seba o sebe, ale aj
o svete, v ktorom žijeme. Taká je
celá výstava.
Znalosť umenia je pre budúceho pedagóga tým hodnotným
a nezastupiteľným, ktoré mu
jeho materská škola môže dať.
Pre jeho ďalšiu prácu, pre zmysluplnosť napĺňania jeho života.
Je úžasné, že to môžeme napísať o štúdiu na Pedagogickej
fakulte UK.
Ľuboslav Moza, PdF UK
Foto: Zoltán Boráros

S P R AVO DA J S T VO
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Lectiones magistrales o Cyrilovi a Metodovi
Filozofická fakulta UK odštartovala v letnom semestri akademického roka
2012/2013 nový prednáškový cyklus, ktorého cieľom je prostredníctvom uznávaných
vedeckých osobností prezentovať akademickej obci fakulty, univerzity i všetkým ostatným
záujemcom najvýznamnejšie a najzaujímavejšie výskumné oblasti, majúce domov na
tejto fakulte. Vzhľadom na aktuálnosť 1150.
výročia príchodu solúnskych bratov na Veľkú
Moravu sa v prvej trojici týchto Lectiones
magistrales („majstrovských čítaní“) predstavili zástupcovia troch tradičných disciplín,
ktoré sa cyrilo-metodskej problematike venujú: histórie, literárnej histórie a jazykovedy.
Ide napospol o odbory, ktoré sa
na filozofickej fakulte kultivujú od jej
počiatkov a majú tak na pôde našej
univerzity už vyše deväťdesiatročnú
tradíciu: v jej posluchárňach totiž
vyrástli prví slovenskí profesionálni
historici, literárni vedci i lingvisti, zakladatelia moderných slovenských
humanitných vied. V ich šľapajach
pokračujú súčasné rešpektované autority týchto vedných odborov a tri
z nich prezentovali poslucháčstvu
výsledky najnovšieho bádania v tejto
pre nás obzvlášť príťažlivej problematike.
Prvú prednášku s názvom Konštantín a Metod v uhorskej a slovenskej historiografickej tradícii do polovice
18. storočia predniesol prof. Mgr. Martin
Homza, PhD., 6. marca 2013. Pokúsil sa
v nej zodpovedať na zdanlivo jednoduchú,
no v skutočnosti komplikovanú a mnohovrstevnú otázku, odkedy a za akých okolností

sa v našich podmienkach začala rozvíjať
cyrilo-metodská tradícia a kto bol jej nositeľom. Podľa profesora Homzu sa stopy po
uctievaní svätých bratov u nás objavujú vo
vrcholnom stredoveku, zrejme v dôsledku importu z českých krajín, no odvtedy sa tento
kult postupne stal integrálnou súčasťou slovenského historického a vôbec kultúrneho
diskurzu.
Doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., predstavil 10. apríla v prednáške nazvanej
Cyrilometodská tradícia v perspektíve obrodeneckého historizmu. Epos Jána Hollého
Cirillo-Metodiada tvorbu popredného básnika slovenského klasicizmu Jána Hollého
(1785 – 1849) a jeho reflexiu cyrilome-

todskej tematiky v epose Cirillo-Metodiada
(1835). Zaoberal sa otázkou literárnohistorickej interpretácie eposu, otázkami literárneho spracovania témy pred Jánom Hollým,
ako aj okolnosťami vydania tohto Hollého
diela. Najväčší priestor prednášateľ venoval

stvárneniu témy v Cirillo-Metodiade, pričom
upozornil najmä na problematiku jej epickej
štruktúry, kompozície a najmä identifikoval
problematické miesta textu, ktoré sťažujú
jeho aktuálnu čitateľskú recepciu.
Úvodnú sériu Lectiones magistrales Filozofickej fakulty UK uzavrel o dva týždne
neskôr jubilujúci pracovník katedry slovenského jazyka prof. PhDr. Pavol Žigo, PhD.
V prednáške nazvanej Staroslovienčina –
kultúrny jazyk, duchovný a integračný činiteľ
9. storočia pútavo voviedol poslucháčstvo
do jazykovo-historických a kultúrnych okolností vzniku a vývoja staroslovienčiny a jej
grafického systému – hlaholiky. Zdôraznil
pritom – ako to už naznačoval názov jeho
prezentácie – jej duchovný a integračný význam pre slovanské
obyvateľstvo (nielen) Veľkej Moravy.
Jarný cyklus Lectiones magistrales uzavrelo vystúpenie pravoslávneho cirkevného zboru pri
chráme sv. Mikuláša v Bratislave,
v ktorého podaní si účastníci podujatia vypočuli viacero spievaných modlitieb a liturgických
piesní v cirkevnej slovančine.
Precítená interpretácia týchto
pokladov duchovnej kultúry bola
skvelou bodkou za prvou sériou
prednášok významných odborníkov filozofickej fakulty a organizátori už teraz srdečne pozývajú na ich
jesenné pokračovanie, ktoré sa tematicky
ponesie v znamení sociálnych vied.
doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.,
FiF UK

V SKRATKE
Dňa 25. apríla 2013 sa podvečer v Aule
UK konal koncert Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK, na ktorom vystúpili študenti a pedagógovia katedry.
Občianske združenie Manageria zorganizovalo dňa 6. mája na Fakulte managementu UK diskusiu pre študentov, na ktorom
vystúpilo päť mladých zástupcov veľkých finančných spoločností na Slovensku. Študenti
sa dozvedeli o možnostiach a podmienkach
kariéry vo finančnom sektore.
Seminár o pôrode pri príležitosti Týždňa rešpektu k pôrodu sa konal 18. mája na
Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK.
Počas júna organizovala IT asociácia
Slovenska v spolupráci s rezortmi financií

a školstva testovanie základných počítačových vedomostí a zručností širokej verejnosti. Okrem teoretických otázok sa preverili aj
praktické zručnosti. IT Fitness Test zostavil
tím pracovníkov FMFI UK.
Michal Račko z Martina, študent strednej školy, bodoval na celosvetovej vedeckej
súťaži Intel ISEF v Arizone. Michal prezentoval projekt konštrukcie Farnsworthovho fúzora, za ktorý získal medailu a
odmenu 3-tisíc dolárov od Spoločnej technologickej korporácie. Pri
projektu mu poskytla pomocnú ruku
Univerzita Komenského.
Dňa 3. júna 2013 poctil univerzitu svojou návštevou významný
slovenský vedec pôsobiaci v USA

Ján Vilček, absolvent Lekárskej fakulty UK.
Túto osobnosť imunologického a mikrobiologického výskumu, ktorú ocenil aj americký
prezident Barack Obama, a jeho manželku
prijal rektor UK Karol Mičieta. Pri tejto príležitosti mu rektor UK odovzdal Pamätnú
medailu UK.
NUNU

ROZHOVOR
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Liang Chen:
Všetko, čo človeku vstúpilo do života,
treba s pokojom prijať
Bohatú históriu Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty UK rozšírilo jedno
unikátne prvenstvo. Na jej pôde absolvovala magisterský študijný program prvá
čínska študentka. Pekinská rodáčka Liang
Chen v súčasnosti pôsobí v druhom ročníku doktorandského štúdia a pod odborným
dohľadom docentky Jany Pekarovičovej sa
pripravuje na dizertačnú prácu, v ktorej sa
hodlá zaoberať interkultúrnymi špecifikami
v čínskom a slovenskom kontexte. Slovenčine sa na akademickej úrovni venuje už od
bakalárskeho štúdia v Pekingu a považuje
ju za svoj osud.
Narodili ste sa v Pekingu, dnes
študujete doktorandské štúdium na
Katedre slovenského jazyka FiF UK.
Čo priviedlo mladú Číňanku k Slovensku a slovenčine?
Je skutočne neuveriteľné, ako sa Číňanka dostala k slovenčine, k jazyku neveľkej
krajiny v strednej Európe. Keď som v roku
2003 zmaturovala, otvoril sa na Univerzite
zahraničných štúdií v Pekingu, ktorá patrí
k najlepším univerzitám v celej Číne, nový
odbor – slovenský jazyk a literatúra. Hlásila som sa na španielčinu a nemčinu, no prekvapivo ma prijali na slovenčinu. Preto to
považujem za osud, nikto nevedel vysvetliť,
prečo práve ja a slovenčina. V Pekingu som
študovala štyri roky a bakalársky stupeň
som ukončila v roku 2007. Potom sa naskytla príležitosť pokračovať v magisterskom
štúdiu na Slovensku. Bez pochybností som
si podala prihlášku a našťastie ma prijali.
Som za to nesmierne rada aj vďačná. Prišla
som sem a od roku 2010 pôsobím u pani
docentky Pekarovičovej ako doktorandka.
Je to naozaj veľmi vzácne.
S akými očakávaniami ste išli študovať?
Mojím snom bolo stať sa tlmočníčkou
alebo prekladateľkou, preto sa Univerzita
zahraničných štúdií v Pekingu stala mojou
prvou a v podstate aj jedinou voľbou. Všetci
kvalitní čínski diplomati sú totiž absolventmi
práve tejto univerzity. Na základnej škole
i gymnáziu ma veľmi fascinovala angličtina.
Na našej fakulte sa vyučovala čeština, poľština, maďarčina, rumunčina a iné stredoeurópske jazyky. Práve v roku, keď som sa
mala stať prváčkou na bakalárskom štúdiu,
otvorili odbor slovenský jazyk.

Koľko čínskych študentov s vami
študovalo na Fakulte európskych
jazykov Univerzity zahraničných
štúdií v Pekingu slovenčinu?
Od roku 2003 do roku 2007 bolo v ročníku vrátane mňa 24 študentov. Po nás sa
však počet študentov znižoval na12.
V bakalárskej práci ste sa venovali Veľkej Morave a budovaniu novodobých štátov strednej Európy.
Čo vás na tejto téme najviac fascinovalo?
V období Veľkomoravskej ríše bola na
čínskom území dynastia Tang, ktorá sa
v čínskej feudálnej histórii stala najslávnejšou a najsilnejšou dynastiou. Slovensku ako

súčasti Veľkej Moravy sa vtedy tiež veľmi
darilo. Archeológovia z obdobia Veľkej
Moravy našli množstvo vzácnych pokladov, ktoré sa dajú porovnať s pokladmi
dynastie Tang. Oba celky boli vtedy mimoriadne silné a mali rozvinutú kultúru.
V oboch kultúrach a dedičstvách som našla
veľa podobností. Okrem toho v Číne ľudia
stereotypne poznajú Slovensko ako súčasť
Československa, pre väčšinu Číňanov je
to len malý štátik. Ľudia vôbec nepoznajú,
akou je Slovensko z hľadiska kultúry, literatúry, architektúry úžasnou krajinou a akú
má nádhernú prírodu. Číňania často v časopisoch obdivujú krásy Českej republiky,
no trošku pozornosti by mohli venovať aj
Slovensku, ktoré je podľa mňa rovnako pek-
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né a zaujímavé. Túto tému som si teda vybrala
preto, aby mohli Číňania z viacerých uhlov
spoznať Slovensko.
Dokázali ste sa v Pekingu dostať
k príslušnej literatúre venovanej západoslovanskému štátu Veľká Morava a stredoeurópskemu regiónu ako
takému?
S odbornou literatúrou som nemala problém aj vďaka mojej súkromnej kolekcii. Keď
som bola v roku 2004 prvýkrát na Slovensku
v rámci študijného pobytu, všetky peniažky
som míňala na knihy. Domov som si priniesla
25 kíl kníh. Mala som aj niekoľko kvalitných
odborných kníh o slovenskej histórii, preto
pre mňa nebol problém napísať bakalársku
prácu. Navyše na katedre sme mali knižnicu,
takže doplňujúce informácie som našla aj tam.
Keď hovoríme o Veľkej Morave
a novodobom rozvoji strednej Európy, pristavme sa aj pri zvyšku Európy
vrátane Slovenska. Ako na vás pôsobí európska a v rámci nej slovenská
kultúra? Čím vás zaujala?
Európska a spolu s ňou aj slovenská kultúra
je úplne odlišná ako orientálna. O západnej
kultúre sme sa učili už od základnej školy,
a preto pre čínskych študentov nebola cudzia.
Mňa osobne zaujímalo napríklad náboženstvo – kresťanstvo, ďalej stredoveká literatúra,
architektúra, aj folklór na Slovensku.
Ako vás na Katedre slovenského
jazyka FiF UK prijali pedagógovia
a spolužiaci? Nečudovali sa, že Ázijčanka má záujem o slovenčinu?
V roku 2007 som sem prišla so svojimi čínskymi spolužiakmi Paľkom a Milankom. Na
katedre sme tak boli traja Číňania. Spolužiaci nás prijali dobre. Na začiatku bolo trochu
zvláštne, že pedagógovia nás brali rovnako
ako slovenských študentov. Pri písaní seminárnych úloh na nás mali rovnaké požiadavky.
Keď si na to teraz spomeniem, považujem to
za nesmierne dobré. Pedagógovia sú vľúdni
a kamarátski, od začiatku sa k nám správali
dobre. Veľmi nám pri štúdiu pomohli. Stala
som sa prvou čínskou absolventkou slovenského magisterského štúdia. Veľmi si vážim, že
som dostala príležitosť študovať na Slovensku.
Keď som teraz v druhom ročníku doktorandského štúdia, cítim k posledným rokom štúdia
na Slovensku ešte väčšiu úctu, ktorá ma zároveň motivuje.
Napĺňajú sa na katedre plány,
s ktorými ste prišli na Slovensko?
Môžete na tomto vedecko-pedagogickom pracovisku hovoriť o sebarealizácii?
Áno, moje plány sa napĺňajú až nad oča-

kávania. Kedysi bolo mojím snom publikovať
príspevok v odbornom časopise. Teraz sa mi
tento sen splnil a začínam sa učiť písať odborné texty ako veľkí vedci. Cítim, že život na Slovenska pre mňa má zmysel.
Aká je v rámci doktorandského
štúdia aj v intenciách dizertačnej práce vaša špecializácia?
Hlavnou špecializáciou sú interkultúrne
špecifiká v čínskom a slovenskom kontexte,
a to najmä vďaka veľkej inšpirácii, ktorú získavam od mojej školiteľky pani docentky Pekarovičovej. Interkultúrne zvláštnosti z čínskej
a zo slovenskej strany sú aj predmetom mojej
dizertačnej práce. V tejto oblasti sa dá nájsť
veľmi veľa podobností a zároveň aj odlišností.
Navyše je možné objaviť tu veľa nového.
Čomu sa zamýšľate venovať po
ukončení doktorandského štúdia?
Chcete zotrvať na Slovensku?
Veľmi by som sa chcela stať vysokoškolskou pedagogičkou na Slovensku, hoci si
uvedomujem, že je to asi nereálne, veď ani
samotní slovenskí študenti s titulom PhD. nemôžu zostať vyučovať na katedre. Zostanem
pravdepodobne na Slovensku, lebo tu môžem
lepšie uplatniť svoje vedomosti ako v Číne,
kde je katedra venovaná slovenskému jazyku
na jedinej univerzite.
Profesori Juraj Dolník a Pavol Žigo
z Katedry slovenského jazyka FiF UK
patria k jej legendám. Zaujala ich čínska jazykoveda? Zhovárate sa spolu
o čínskom jazyku?
Obaja veľkí profesori majú svoju vymedzenú oblasť. Pán profesor Dolník sa venuje
skôr všeobecnej jazykovede, s ktorou sa spájajú aj kulturologické súvislosti, kým pán profesor Žigo je odborníkom na rozvoj slovanských
jazykov. Naša katedra je katedrou slovenského jazyka, takže sa na nej príliš nezaoberáme čínštinou, avšak pri štúdiu sa vždy musím
oprieť o čínske kultúrne prostredie, o čínsky jazyk. Z tejto sféry mám pre svoj výskum a prácu nevyčerpateľné zdroje a postrehy.
Z európskeho pohľadu patrí čínsky jazyk k najzložitejším na svete.
Podobne sa cudzinci vyjadrujú o slovenčine. Bolo pre vás problémom stotožniť sa so slovenskou gramatikou
a výslovnosťou?
Čínsky jazyk pre mňa nie je ťažký, v Číne
som z neho ako študentka mala vždy najlepšie výsledky. Vyučovala som ho navyše aj
na štátnej jazykovej škole. Uznávam, že pre
Slovákov čínština nie je jednoduchá, no ktorý
jazyk je pre cudzinca ľahký? Žiaden. Pri učení sa všetkých cudzích jazykov treba vyvinúť
veľké úsilie. Slovenčina pre mňa bola spočiat-

ku veľmi náročná, a to najmä preto, že okrem
angličtiny som nepoznala nijaký európsky jazyk, v ktorom sa vyskytuje rod a pád. To mi
robilo najväčšie problémy. A takisto aj hláska
,r‘, ktorú som spočiatku vôbec nevedela vysloviť. Podarilo sa mi to až po celotýždňovom
nácviku.
Boli počas vášho štúdia na katedre slovenského jazyka chvíle (najmä
pri náročných skúškach), keď ste ľutovali, že ste si nezvolili jednoduchšiu
cestu a neštudovali na vysokej škole
čínštinu?
Štúdium čínštiny na vysokej škole v Číne
vôbec nie je ľahšie ako študovanie slovenčiny
na Slovensku. Je to možno zvláštne, no napriek všetkým prekážkam a ťažkostiam či pri
náročných skúškach som nikdy neľutovala, že
študujem slovenčinu. Od začiatku beriem tento jazyk ako súčasť svojho života. Podľa teórie
starého čínskeho filozofa Lao C´, všetko, čo
človeku vstúpilo do života, treba s pokojom
prijať. Nechcela som rok čakať, aby som sa
znova dostala na prijímacie skúšky v kombinácii španielčina a nemčina, a preto som išla na
slovenčinu. Práve vďaka fantastickým slovenským pedagógom sa mi slovenčina veľmi zapáčila, dokonca sa stala mojím prvým cudzím
jazykom, pričom angličtina je až na druhom
mieste. To znamená, že v slovenčine sa vyjadrujem omnoho plynulejšie a prirodzenejšie
ako v angličtine. Akurát sa niekedy hanbím,
že trochu zabúdam anglicky.
Participujete na niektorom z mnohých domácich či medzinárodných výskumných projektoch, ktoré realizuje
katedra slovenského jazyka?
Zatiaľ som sa zúčastnila na konferencii,
ktorú organizovala naša katedra. Snažím sa
byť aktívnou doktorandkou, aby som pre katedru bola aj trochu užitočná.
Začali sme vaším príbehom, skončime katedrou. Ako z pohľadu cudzinky, ktorá absolvovala bakalársky
študijný program na Univerzite zahraničných štúdií v Pekingu, hodnotíte pedagogickú a vedeckú činnosť
Katedry slovenského jazyka FiF UK?
Mám z toho úžasný pocit a veľmi sa snažím, aby som o dva roky úspešne dosiahla na
našej univerzite titul PhD. V Číne vedecko-pedagogický titul nemá takú úroveň ako v Európe. Magisterský aj doktorandský titul si na
Slovensku treba vybojovať s väčšou námahou
a s výraznejším úsilím. Na doktorandskom
stupni treba aktívne publikovať, zúčastňovať
sa na konferenciách, vyučovať... V Číne sa
hodnotí inak ako tu.
Ján Borták, študent FiF UK

Foto: Archív Liang Chen
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Štruktúra nanoštruktúr
Po desaťročnej skúsenosti na zahraničných univerzitách som sa v roku 2006 vrátil
na pôdu FMFI UK, moju prvú alma mater.
Na katedre experimentálnej fyziky v oddelení fyziky tuhých látok som sa pripojil do formujúcej sa silnej skupiny okolo prof. RNDr.
P. Kúša, DrSc., a prof. RNDr. A. Plecenika,
DrSc.
Bez kvalitného najnovšieho laboratórneho vybavenia je už dnes nemožné napredovať v experimentálnom fyzikálnom výskume.
Spoločné snaženie o rozvoj našich laboratórií vyústilo v roku 2011 do otvorenia Centra
excelencie fyziky komplexných systémov
(CEFKS). Retrospektívne môžeme s hrdosťou
prehlásiť, že naše pracovisko je vybavením
vysoko konkurencieschopné a porovnateľné
so špičkovými zahraničnými laboratóriami.
Samozrejme, súbor prístrojov ešte sám o
sebe nie je výhra. Nutnou podmienkou kvalitných výsledkov sú ľudia, odborníci s citom
pre experiment, pripravení na prekvapenia.

Úžasná synergia navyše nastáva, keď sa
tieto analytické a technologické procesy navzájom dopĺňajú v spoločných projektoch a
ako jeden tím dokážu vzorky nových materiálov a nanosúčiastok pripraviť a otestovať
pod jednou strechou.
V CEFKS vieme takéto nanoštruktúry
sami pripraviť. Vo vákuových komorách
sa najskôr nanesú tenké vrstvy s hrúbkou
jednotiek až stoviek nanometrov, ktoré sú
ďalej tvarované optickou litografiou. Pre
dosiahnutie rozmerov motívov pod 100 nm
sa používa elektrónová litografia, priame
tvarovanie fokusovaným iónovým zväzkom,
alebo lokálnou oxidáciou v sondovom mikroskope. Vo fáze analýz sa zisťuje prvkové
chemické zloženie, prítomnosť chemických
väzieb a kryštálovej štruktúry, analyzujú sa
vlastnosti povrchov. Pri funkčných elektronických štruktúrach podrobne skúmame ich
vodivostné vlastnosti a odozvy na zmeny
vonkajších podmienok.
V rámci tejto súhry technológií a analýz
sa v CEFKS venujem štruktúrnej
analýze. Ide o
pokročilé metódy
rozptylu
röntgenového (RTG) žiarenia. Kryštalická
vzorka
pôsobí
ako
trojrozmerná interferenčná
mriežka pre RTG
lúče. RTG difrakcia
ponúka mocný nedeštruktívny nástroj
pre štúdium geometrie
objektov,
ktoré sú príliš malé
na to, aby sa dali

pozorovať priamo. Už na predchádzajúcom
pracovisku Technickej univerzity vo Viedni
som sa popri molekulárnej zväzkovej epitaxii venoval zavedeniu a rozvoju RTG difrakčných metód pre charakterizáciu epitaxných
polovodičových kvantových heteroštruktúr.
Tieto i predchádzajúce skúsenosti z RTG laboratórií v Linzi, Hamburgu a v Grenobli som
zužitkoval pri návrhu požiadaviek pre nový
multifunkčný RTG difraktometer s vysokým
rozlíšením v CEFKS. Ten sa od roku 2011 stal
dôležitou súčasťou našich laboratórií.
Zariadenie navyše disponuje špeciálnou vysokoteplotnou komôrkou, kde vzorka
umiestnená na ohrievači môže byť meraná
in-situ pri neizbovej teplote až do 1100 °C
vo vákuu alebo v rôznych plynoch. Takýmto
spôsobom sme sledovali oxidáciu a kryštalizáciu tvrdých povlakov tvorených ternárnymi zlúčeninami na báze SiTiB a CrSiN,
ktoré vytvárajú oxidické bariéry stabilné
nad 1000 °C a sú vhodné pre aplikácie
napríklad v letectve. Kombinácia meraní pomocou zrkadlového odrazu a difrakcie RTG
lúčov je dôležitou spätnou väzbou pri príprave napríklad TiO2 tenkých vrstiev pre detektory plynov. Dokázali sme nedeštruktívne
a presne odmerať hrúbku v rozsahu 0 – 500
nm, strednú hustotu, drsnosť povrchu a rozhraní, určiť kryštálovú štruktúru, mriežkové
neprispôsobenie voči podložke, odhadnúť
veľkosť nanočastíc a ukázať aj preferenčný smer orientácie mriežky TiO2 vzhľadom
k podložke.
Na experimentálnom výskume sa aktívne
zúčastňujú okrem doktorandov a diplomantov už aj študenti bakalárskeho štúdia.
doc. RNDr. Tomáš Roch, Dr.
Foto: Michal Jurina

Rozvinutie náterov
Skupina vedcov z Japonska, kde som
spolupôsobil, sa presunula do Európy
a Ruska, kde vytvárame pekný 4-uholník
MPI Saarbrucken, Bonn, UK Bratislava,
Keldish Institute Moskva. Spolupráca ďalej
pokračuje vo výskume na pôde EÚ v rámci
spoločných projektov a konzorcií tento raz
s výrobcami na pôde Európskej únie, ako
sú BASH, Dupont, MERC, DaimlerChrysler,
PSA a Volkswagen. Sme skupina počítačových grafikov, informatikov pracujúcich na
simulácii celkového vzhľadu vonkajšieho
náteru, ktorý môže mať rôzne recepty na
miešanie chemických látok. Často sa vyžaduje práve zhodný vizuálny efekt pri aplikáciách na rôzne typy povrchov, napríklad na

plasty a kovový plech. Lak v našej predstave
je súbor mikroskopických častíc farebných
pigmentov, metalických alebo perleťových,
rozptýlených v závislosti od aplikácie laku
na povrch objektu, a preto aj simulácie vyžadujú výpočty transportu svetla nielen odrazeného od povrchu, ale odrazeného od
mikroskopických častíc, čím vznikajú rôzne
efekty.
Používame rôzne prístupy na základe
dostupných vstupných dát. Jeden prístup vychádza z problému kopírovania lakov. Predstavme si, že chcete skopírovať lak svojho suseda a nechať si nalakovať auto v tej farbe.
Pri troche fantázie môžeme rozšíriť problém
na požiadavku mať farbu auta takú, aká je

vaša kravata. Z toho problému pochádza
termín kravatové farby. Riešenie vyžaduje
prenos farieb bez znalosti receptúry, s akou
bol lak namiešaný. Tento problém je matematicky modelovaný ako optimalizačný
problém, lebo si vieme určite predstaviť viac
zmesí pigmentov, ktoré majú nerozoznateľný vzhľad.
Ďalší prístup, ktorý riešime, a má už veľký
ohlas, je podľa vizuálneho vzhľadu navrhnúť kompozíciu laku. Všimnite si, že nemáme
na vstupe namerané dáta, ale len nejaký
návrh od dizajnéra, kde asi by mal byť lesk
a akej farby. Problém vyžaduje riešenie nejednoznačného inverzného problému viacerými optimalizáciami. Preto oblasť počítačo-
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Singularity v prírode a v matematike
Mnohé singulárne javy vyskytujúce sa v
reálnom svete sa dajú úspešne modelovať
jazykom matematiky, presnejšie pomocou
parciálnych diferenciálnych rovníc. Riešenia
takýchto rovníc pritom popisujú skúmanú
veličinu – napr. teplotu, koncentráciu alebo
rýchlosť – v každom bode uvažovaného
prostredia a v každom okamihu uvažovaného časového úseku. Singularita zodpovedá
pri tomto popise tomu, že samotné riešenie
(alebo niektorá jeho derivácia) prestane byť
ohraničené: v istom zmysle sa blíži k nekonečnu. Matematické skúmanie singularít je
veľmi náročné, pretože samotná povaha
problému spôsobuje vysokú nestabilitu riešení: ľubovoľne malá zmena v počiatočných
alebo okrajových podmienkach môže v krátkom časovom okamihu viesť k dramatickým
zmenám, napr. k vzniku alebo naopak k zabráneniu vzniku singularity. Táto nestabilita
spôsobuje, že klasické metódy skúmania
zlyhávajú a akýkoľvek netriviálny výsledok
si vyžaduje vyvinutie nových metód a použitie originálnych myšlienok. O náročnosti a
význame tejto problematiky svedčí aj to, že
hneď dva zo siedmich tzv. miléniových problémov (ktoré formuloval Clayov matematický ústav v USA v roku 2000 a za vyriešenie
ktoréhokoľvek z nich bola vypísaná odme-

na milión dolárov), úzko súvisia so štúdiom
singularít. Jedným z nich je otázka možnosti
vzniku singularity riešení systému Navierových-Stokesových rovníc, ktoré popisujú
dynamiku prúdenia nestlačiteľných tekutín,
ďalším je Poincarého hypotéza z roku 1904,
ktorá – ako zatiaľ jediná z miléniových problémov – bola úspešne vyriešená vďaka detailnému štúdiu singularít riešení tzv. Ricciho
toku v diferenciálnej geometrii.
Singularity riešení parciálnych diferenciálnych rovníc predstavujú tému, ktorej
štúdium na FMFI UK má svoju tradíciu a v
ktorej boli dosiahnuté viaceré pozoruhodné
výsledky. Okrem iného sme napríklad vyvinuli dve originálne metódy, ktoré umožnili
stanoviť rýchlosť, s ktorou singularity vznikajú. Ťažiskom nášho výskumu sú najmä reakčno-difúzne úlohy, ktoré modelujú viaceré
dôležité javy, napr. horenie a detonácie.
Povaha týchto úloh, ako aj metódy ich skúmania sú pritom veľmi blízke k úlohám vyskytujúcim sa v spomínaných dvoch miléniových
problémoch, ale aj v problémoch v chémii a
biológii popisujúcich napr. javy chemotaxie
alebo alergické reakcie.
Naše výsledky zaznamenali veľmi dobrý medzinárodný ohlas. Okrem niekoľkých
tisícok citácií našich publikácií o tom svedčia

aj stovky pozvaní na medzinárodné konferencie a zahraničné univerzity. Boli a sme
spoluriešiteľmi viacerých medzinárodných
grantových úloh, každé dva roky spoluorganizujeme konferenciu s názvom „Euro-Japanese Workshop on Blow-up“, ktorá je
vždy celá venovaná najnovším výsledkom a
trendom v teórii singularít. Navyše sme v rokoch 1993 a 2005 zorganizovali v Bratislave konferenciu Equadiff venovanú širokému
spektru otázok študovaných v teórii diferenciálnych rovníc.
Okrem vedeckej práce sa venujeme tiež
práci vedecko-pedagogickej, a to nielen na
našej fakulte. V rámci dlhodobých pobytov
sme napr. pôsobili na zahraničných univerzitách v Európe, USA aj Japonsku; v oblasti
štúdia singularít sme na našej fakulte mali na
dlhodobých pobytoch postdoktorandov z
Nemecka, Francúzska aj Španielska. V tejto
oblasti sme spolu so zahraničnými kolegami
napísali aj viacero učebných textov; k jedným z nich patrí rozsiahla monografia „Superlinear parabolic problems“, ktorá vyšla v
nakladateľstve Birkhäuser.

vej grafiky, ktorá sa jej venuje, nesie názov
inverzné tieňovanie. Teší nás najviac, keď
vidíme reálne využitie týchto techník. Napríklad predný panel automobilu Range Rover
je lakovaný použitím týchto metód.
Pôvodne len zábava s bublifukom sa
rozvinula do záujmu a prácu na simulácii
kvapalín. V oblasti simulácie dynamiky kvapalín sme vytvorili prvý model dynamiky
bublín, ich spájanie do klastrov, vytváranie
peny, ktorý bol použitý v hernom a filmovom
priemysle. Aby bol pohyb bublinky vo vode
ako-tak realistický, treba simulovať oboje –
vzduch v bubline a vodu súčasne, čo ešte nebolo dobre vyriešené. Naše prvenstvo, ktoré
ocenili aj naši veľkí konkurenti z Kórey, prišlo
na svet neskôr, keď sme navrhli spôsob, ako
zachovať objem pri interakcii viacerých kvapalín a ako zjemňovať simuláciu, aby sme
boli schopní simulovať aj malé detaily.
Práve preto sa bolo treba preorientovať
z výpočtov na mriežke na numerické výpočty na časticových štruktúrach. Tu sme navrhli spôsob, ako riešiť problém difúzie dvoch
kvapalín, sedimentácie väčších čiastočiek
v kvapaline a erózie, ak máme niekoľko
rôznych kvapalín v simulácii. Náš záujem
stále pretrvával v riešení detailov pri pohybe
kvapaliny, ako je pena, šplechy, tenké vrstvy
kvapaliny na povrchu skla. Tieto detaily sme
získali pridaním veľkého množstva takzvaných efektných častíc, ktoré našťastie netre-

ba vôbec simulovať. Naša simulácia dynamiky kvapalín tak simuluje rádovo menšie
množstvo častíc, ako je skutočne zobrazených pre vizuálny efekt. Zatiaľ sme dospeli
k tomu, že naše kvapaliny sú zhluk pohybujúcich sa častíc. Treba mám ešte nájsť povrch
kvapalín alebo rozhranie kvapalín, ak sú nezmiešateľné. Navrhli sme hľadania hranice
kvapaliny použitím implicitných plôch a tiež
spoločných hraníc, kde došlo k dotyku viacerých kvapalín (obr. 1).

Výsledok, ktorý našiel veľmi rýchlu
odozvu hlavne v japonských a kórejských
tímoch, bola rýchla metóda hľadania najbližších susedných častíc k danej častici použitím vhodného delenia priestoru a ukladania častíc tak, aby boli susedné častice v pamäti počítača čo najbližšie. Teraz už existuje
aj paralelná implementácia na grafických
procesoroch (GPU).

doc. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.

doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Ukážka grafických simulácií viacerých kvapalín a vypočítané komplikované rozhrania medzi kvapalinami.
Autori: Onderík, Chládek, Ďurikovič
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ZO ŽIVOTA UNIVERZIT Y

Prečo univerzity prijímajú etické kódexy?
Prečo prijímame etický kódex na našej univerzite?
Spolunažívanie ľudí, ich koordinácia
a spolupráca nie je možná bez morálnej
regulácie ich správania. Existuje nespočetné množstvo viac či menej formalizovaných
a kodifikovaných morálnych alebo etických
požiadaviek na správanie členov konkrétnych skupín, kultúr, spoločností. Etický kódex prijímajú aj rôzne súkromné, štátne,
verejné či profesijné organizácie za účelom
definovania a porozumenia rozdielu medzi „etickým/morálnym“ a „neetickým/nemorálnym“. Funkčný etický kódex sa stáva
organickou súčasťou riadenia organizácie
a jej organizačnej kultúry. V niektorých organizáciách používajú namiesto termínu etický
kódex výrazy kódex správania, smernice
správania alebo postupy správania.
Renomované univerzity sveta začali kódexy správania v rôznych podobách zavádzať pred stáročiami. Ich obsah sa menil
s vývojom spoločnosti a s nárastom nových
poznatkov z oblastí vedy a etiky. Vzdelávacie inštitúcie v každej spoločnosti získavali
vysoký spoločenský štatút a uznanie nielen
vďaka šíreniu múdrosti, ale aj kvôli charakterovým vlastnostiam pedagógov a študentov.
Profesori a ich zverenci mali vždy renomé
vzdelaných a cnostných ľudí, elity spoločnosti a garancie jej ďalšieho prosperovania.
Etické kódexy vychádzajú z hodnôt
univerzít a sú zhrnutím žiaducich etických
princípov a noriem správania pre študentov a pracovníkov univerzity. V etických
kódexoch univerzity deklarujú záväzok vo
všetkých činnostiach rešpektovať univerzálne etické pravidlá a zásady akademického
života. Univerzity považujú etický kódex za
nástroj na zlepšenie medziľudských vzťahov
na pracoviskách, na utvorenie atmosféry
konštruktívnej kritiky, diskusie, na zlepšovanie dobrého mena univerzity a dosiahnutie
jej všestranného rastu a konkurencieschopnosti. Etickým kódexom sa posilňuje atmosféra rešpektovania a ochrany jedinečnosti
a úcty ku každej ľudskej bytosti, úcty k slobode a pravde, zanietenia pre excelenciu,
výchovy k demokracii a rešpektovania a
zodpovednosti za všetky svoje aktivity a činy
v akademickom prostredí. Ďalej sa upevňuje
tolerancia a rešpekt k rôznorodosti, etickej
integrite, čestnosti, poctivosti, spravodlivosti
a zodpovednosti.
Etický kódex plní na univerzitách viacero
funkcií: reguluje správanie zamestnancov;
napomáha vyhnúť sa nezákonnému a neetickému konaniu; učí reflektovať vlastné
morálne správanie a správanie iných ľudí;
rozvíja morálne uvažovanie a konanie;
poskytuje každému na akademickej pôde
garanciu, že ostatní sú povinní sa k nemu

správať v súlade so stanoveným morálnym
štandardom; pomáha riešiť konfliktné morálne situácie na pracovisku. Etický kódex je
integrujúcim prvkom misie univerzity, pokiaľ
univerzita usiluje o excelenciu a profesionalitu so snahou podávať svoj najlepší možný
výkon v akademických činnostiach a aktivitách spĺňajúc vysoké príslušné štandardy.
Etické kódexy na univerzitách sú spravidla štruktúrované tak, aby obsiahli rozmanitú štruktúru členov akademickej inštitúcie.
Etické požiadavky sa vzťahujú na študentov,
vysokoškolských pedagógov, výskumníkov,
administratívnych zamestnancov, externých
spolupracovníkov, pričom sú koncipované
tak, aby v čo v najväčšej miere obsiahli diapazón činností, ktoré tieto subjekty na univerzitách vykonávajú.
Etické konanie má kľúčový význam pre
dlhodobé fungovanie a všetky činnosti,
ktoré vykonávajú univerzity a je prejavom
zodpovednosti voči celej akademickej obci.
Rešpektovanie etických pravidiel má súčasne význam pre kultivovanie akademického
prostredia a na prospech univerzít a celej
spoločnosti.
Etický kódex sa považuje na univerzitách
za významný interný dokument, záväzný
pre všetkých, ktorí vystupujú pod hlavičkou
univerzity. Jedinec, ktorý prichádza pôsobiť
na univerzitu, spravidla svojím podpisom
verejne prejavuje príslušnosť a úctu k svojej
akademickej inštitúcii, lojalitu k nej, úctu k jej
hodnotám, tradíciám, svoj záujem o posilňovanie značky univerzity, zdieľanie spoločných hodnôt s ostatnými príslušníkmi akademickej inštitúcie. Pokiaľ sa etický kódex
prijíma počas existencie univerzity, t. j. nie na
jej začiatku, členovia akademickej komunity
deklarujú záväzok rešpektovať etický kódex
takisto podpisom.
Etický kódex univerzity je verejne dostupný, akademická inštitúcia tak prezentuje
aj navonok svoje hodnoty a vzťah k etike.
Dobré meno univerzity a dôvera všetkých
zainteresovaných a celej spoločnosti patria
k najdôležitejším hodnotám univerzity. Ich
ochrana je prioritnou úlohou univerzít.

Etický kódex Univerzity
Komenského v Bratislave

Pravda. Dobro. Spravodlivosť. Tri hodnoty, ktoré položili do vienka Univerzite
Komenského v Bratislave jej zakladatelia
v roku 1919. Odkaz pre všetky generácie
učiteľov a študentov univerzity bol jednoduchý a jasný: hľadať pravdu poctivým spôsobom; neznížiť sa ku konaniu zla, ale snažiť
sa vždy konať dobro; konať spravodlivo

a bojovať proti skrivodlivosti. Prečo? Pretože sme ľudia, ktorým sa dostalo obrovskej
cti získať alebo šíriť vzdelanie na najstaršej
a najvýznamnejšej univerzite na Slovensku.
Či je to profesor alebo študent, každý má
povinnosť voči svojej alma mater a svojej
krajine byť vzdelaným a dobrým človekom.
Etický kódex, ktorý v tomto období prijíma
Univerzita Komenského v Bratislave, je konkretizáciou daných hodnôt. Jeho poslaním
je vytvorenie etického rámca pre správanie
sa všetkých, ktorí pôsobia na univerzite, nezávisle od ich funkčného postavenia alebo
pracovného zaradenia. Hlásiť sa k vedeckým a humanistickým ideálom nie je náročné. Skutočne ťažké je pretaviť tieto ideály do každodennej komunikácie a skutkov,
do dennodennej tolerancie konkrétnych ľudí
a nenásilného a spravodlivého spolunažívania s inými. Nie je ľahké vystupovať proti
bezpráviu, korupcii, lži, nespravodlivosti.
Často aj kvôli tomu, že nevieme presne, čo
sa má urobiť, prípadne, čo sa nesmie vykonať, pretože by to bolo nesprávne.
Byť osobnosťou s morálnou integritou,
t. j. hovoriť to, čo si človek myslí a konať tak,
ako hovorí, samozrejme v duchu najvyšších
etických zásad, je etickou výzvou pre každého, kto vystupuje pod menom UK alebo
v jej mene. Etický kódex UK precizuje zásady etického správania pre vysokoškolských
učiteľov, výskumných pracovníkov, administratívnych zamestnancov a študentov.
Cieľom etického kódexu nie je poučovať
ani moralizovať, ale učiť sa etike, tolerancii,
zodpovednosti, spravodlivosti, rešpektovaniu ľudských práv v každodenných pracovných i súkromných skutkoch. Etický kódex
je v záujme každého člena akademickej
komunity na UK a nie je namierený proti nikomu, nikomu neškodí, nikoho nediskriminuje. Pomáha vlastnej sebareflexii a regulácii
morálneho správania. Reálny život, vrátane
života, ktorý trávime prácou a v práci, je
naplnený aktivitami, ktoré si vyžadujú rozmýšľať o spôsobe komunikácie s inými ľuďmi a o dôsledkoch nášho konania na iných
a na prírodu. Málokto pochybuje o obrovskom rozmachu prírodovedného a technického vzdelania, ako aj o tom, že toto poznanie ide stále dopredu. Vedecký rozvoj však
musí byť umiestnený do rámca etického;
etika konania by mala ísť ruka v ruke s novými technickými a vedeckými poznatkami. Aj
takýto cieľ má nový Etický kódex Univerzity
Komenského v Bratislave.
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.,
prorektor UK
prof. PhDr. Anna Remišová, PhD.,
FM UK
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Mala by byť etika súčasťou farmaceutického štúdia?
V dňoch 7. – 14. apríla 2013 sa v Prahe konala Medzinárodná konferencia o integrácii a inovácii vo vede a vzdelávaní.
Hlavným cieľom konferencie bolo spojiť sa s
výskumníkmi, vedcami, odborníkmi na vzdelávanie, učiteľmi, postgraduálnymi študentmi
a organizáciami z rôznych krajín (Slovensko,
Poľsko, Česko, Rusko, Srbsko, Kazachstan),
aby zdieľali rozmanité informácie a diskutovali o teoretických a praktických vedomostiach vo vedeckom prostredí.
Na konferencii sa aktívne zúčastnila
aj Farmaceutická fakulta UK a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
UK s príspevkom Etika v klinickom výskume.
Autori článku PaedDr. Viera Žufková, PhD.,
doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., prof. Pharm
Dr. Ján Kyselovič, CSc., ThDr. Michal Vivoda, PhD., a Mons. doc. ThDr. Marián Šuráb,
PhD., si kládli otázku, či je etika zahrnutá do
farmaceutického štúdia nielen na Slovensku,
ale i na farmaceutických fakultách v Európe.
Jednou z kľúčových otázok v medicíne
je v súčasnej dobe etika a jej maximálne
zahrnutie do lekárskej profesie. Etika absentuje v medziľudských i profesionálnych vzťahoch. Napriek tomu, že farmaceutická profesia bola oddelená od lekárskej profesie
už v 13. storočí cisárom Fridrichom II, etika
je do farmaceutického štúdia len minimálne
zahrnutá.
V posledných rokoch došlo k stabilizácii
niekoľkých výziev týkajúcich sa etiky v štúdiu
farmácie. Tieto výzvy formujú vzťah medzi

budúcim farmaceutom a pacientom.
Autori sa vo svojom výskume zamerali na
31 farmaceutických fakúlt v Európskej únii
prostredníctvom ich internetových stránok a
analyzovali zahrnutie etiky do štruktúry farmaceutického štúdia. Etika sa učí v 45 % študijných programov a väčšinou je súčasťou
osnov magisterského študijného programu
(Česko, Estónsko, Portugalsko) alebo bakalárskeho študijného programu (Slovensko).
Povinné štúdium etiky ako samostatného
predmetu alebo v kombinácii s iným predmetom bolo zistené v študijných programoch
v 67 % a voliteľné štúdium, ktoré zahŕňalo
aj etický prístup, v 20 %. Kompletný študijný
plán sa autorom nepodarilo nájsť v 13 % študijných plánov, ale nedá sa vylúčiť, že niektoré etické otázky sa môžu preberať a byť
súčasťou iného povinného alebo voliteľného
predmetu.
Výskum taktiež poukázal na fakt, že na
európskych univerzitách absentuje zjednocujúci prístup vo výučbe etiky. Vhodný
model ponúka Farmaceutická fakulta
na UCL v Londýne (University College
London). Kódex správania sa pre
študentov farmácie, ktorý obsahuje
sedem princípov, je dostupný na ich
webovej stránke:
1. Uvedomiť si, že pacient je na
prvom mieste.
2. Použiť svoj odborný úsudok v
záujme pacientov a verejnosti.
3. Rešpektovať druhých.
4. Podporovať pacientov a verej-

nosť, aby sa podieľali na rozhodovaní o ich
zdravotnej starostlivosti.
5. Rozvíjať svoje odborné znalosti a spôsobilosti.
6. Byť úprimný a dôveryhodný.
7. Byť zodpovedný za svoje pracovné
postupy.
Podľa názoru autorov spomínaný kódex
by sa mohol použiť ako základný model vedomostí v oblasti etiky pre všetkých študentov farmácie v európskych krajinách a zahrnúť do povinných študijných osnov.
Vzhľadom na to, že etika sa stáva kľúčovou súčasťou profesie farmaceuta, štúdium
tohto predmetu je veľmi potrebné a žiaduce.
Kódex správania sa pre študentov farmácie
so svojimi siedmimi zásadami by mal byť
súčasťou etickej prípravy budúcich farmaceutov v Európe.
PaedDr. Viera Žufková, PhD.,
FaF UK

Kongres pre európskych študentov farmácie
EPSA – European Pharmaceutical Students´ Association je organizácia, ktorá vo
svojej podobe funguje už 35 rokov. Dnes
spája 32 krajín a jej cieľom je vytvoriť európske prepojenie medzi študentmi farmácie.
Európa a krajiny v nej nám ponúkajú prakticky neobmedzený pohyb a možnosti získať
trvalý pobyt či prácu v ktorejkoľvek z nich.
Pre študentov zasa vynikajúcu príležitosť spoznávať tento malý kontinent už počas štúdia.
Aprílový kongres EPSA (22. – 28. 4.) na
Sicílii sa niesol v znamení témy „Specialisation and educational opportunities for pharmacists“. Farmaceutický kongres sám o sebe
prináša veľa príležitostí. Ponúka možnosti
načerpať a zlepšiť vedomosti v našom odbore, pričom samozrejmosťou sú prednášky od
profesorov z najlepších európskych či svetových univerzít a významných osobností
z oblasti farmácie. Mali sme možnosť vypočuť si pohľad a víziu od zástupcov z WHO
(World Health Organisation) na interdisciplinárnu spoluprácu v oblasti zdravotníctva,

niekoľko odborných prednášok o najnovších
technológiách v oblasti farmakológie, ale aj
prednášku od zástupcu FIP-u (International
Pharmaceutical Federation) o možnostiach
uplatnenia farmaceuta v rôznych odvetviach
farmácie. Počas týždňa sme mali možnosť
zúčastniť sa denne na rôznych workshopoch
a tréningových aktivitách, ktoré mali napomôcť rozvíjať komunikačné, prezentačné
a odborné zručnosti a vedomosti. Rovnako
sme si vypočuli prezentácie národných asociácií, dozvedeli sa o projektoch a nadviazali kontakty.
Okrem úspešného vstupu Slovenského spolku študentov farmácie (SSŠF)
do EPSA sa nám podarilo na kongrese
podpísať aj Memorandum o spolupráci
s NoPSA – Norwegian Pharmaceutical
Students‘ Association, vďaka ktorému
už dnes pripravujeme spoločné projekty
pre našich členov.
Vďaka takémuto kongresu začnete
nad vecami rozmýšľať, analyzovať ich,
porovnávať s našim systémom a hľadať

prínosy, ktoré by sa u nás mohli aplikovať.
Práve vďaka týmto skúsenostiam odporúčam
každému porozmýšľať nad účasťou na podobnom projekte.
Rád by som poďakoval vedeniu Farmaceutickej fakulty UK a SSŠF za podporu tejto
cesty. Verím, že možnosti, ktoré sa nám podarilo vybojovať, budú prínosom pre mnohých študentov fakulty a členov spolku.
Milan Berstling, študent FaF UK,
prezident SSŠF

Foto: autor
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Univerzita Komenského hostila historický
vatikánsko-ruský vedecký dialóg
V dňoch 9. – 12. mája hostila UK pozoruhodné vedecké podujatie: medzinárodnú
konferenciu Svätí Cyril a Metod a ich
náboženské a kultúrne dedičstvo,
most medzi Východom a Západom.
Hlavným organizátorom bol Pápežský výbor
pre historické vedy v spolupráci s Oddelením
pre zahraničné vzťahy Moskovského patriarchátu, s Ústavom svetových dejín Ruskej akadémie vied a s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK. Záštitu
nad podujatím prevzal prezident Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič.
Cieľom podujatia bolo pokračovať v historicko-ekumenickom dialógu medzi Svätou
stolicou a ruskou stranou, ktorý sa z iniciatívy
pápeža Pavla VI. a moskovského patriarchátu začal v šesťdesiatych rokov dvadsiateho
storočia a v systematickej podobe prebieha
od roku 1998, odkedy sa pravidelne uskutočňujú vatikánsko-ruské vedecké konferencie,
ktoré sa striedavo konajú v Moskve alebo
v Ríme, raz sa obe strany stretli vo Viedni.
Zmyslom dialógu, pre ktorý sa ujal názov
„historická cesta ekumenizmu“, je analyzovať stav historického výskumu a jeho ďalšie
perspektívy, identifikovať relevantné historické pramene vo vatikánskych, ruských a
iných archívoch a spoznávať a približovať
vzájomné stanoviská k rôznym historickým
témam spoločného záujmu od najstarších
dejín po súčasnosť.
Význam diela sv. Cyrila a Metoda pre
jednotu kresťanských cirkví a duchovné a
kultúrne korene Európy, skutočnosť, že sú
uctievaní tak v Katolíckej ako v Pravoslávnej
cirkvi, aktuálne 1150. výročie ich príchodu
na Veľkú Moravu, cyrilometodský jubilejný
rok, vyhlásený slovenskými katolíckymi biskupmi, a miesto Slovenska ako priameho
pôsobiska a dediča cyrilometodskej misie
stáli pri zrode myšlienky, aby sa tohtoročné
stretnutie historikov Svätej stolice a ruskej
strany uskutočnilo po prvýkrát na Slovensku. Slovensko a Univerzita Komenského tak
dostali jedinečnú možnosť profilovať sa ako
kultivovaní a schopní hostitelia prestížneho
medzinárodného podujatia.
O jeho veľkom vedecko-ekumenickom
význame svedčí aj skutočnosť, že mu prostredníctvom kardinála štátneho sekretára
Tarcisia Bertoneho zaslal osobitný pozdravný list aj pápež František, ktorý vyjadril
presvedčenie, že prehĺbenie historického
poznania cyrilometodského diela prispeje
k obnoveniu úsilia o evanjeliovú aktivitu, k
pokroku na ceste k jednote kresťanov a k
znovuobjaveniu kultúrnych a duchovných
koreňov Európy. Je to historicky vôbec prvý

pozdravný list pápeža, v ktorom sa menovite spomína Univerzita Komenského.
Zasadnutia konferencie sa konali v dňoch
9. – 10. mája v Auditóriu Právnickej fakulty
UK. Úvodným pozdravom ich otvorili rektor
UK profesor Karol Mičieta, apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana, ktorý prečítal
pozdrav hlavy Katolíckej cirkvi, predseda
Konferencie biskupov Slovenska arcibiskup
Mons. Stanislav Zvolenský a vedúci vatikánskej delegácie, prezident Pápežského výboru pre historické vedy P. Bernard Ardura.
Počas intenzívnych dvojdňových konferenčných zasadnutí v štyroch sekciách so
simultánnym tlmočením medzi taliančinou,
ruštinou a slovenčinou účastníci diskutovali o
rôznych aspektoch diela solúnskych bratov
v období Veľkej Moravy a o jeho recepcii a
nábožensko-duchovnom, právnom a kultúrnom dedičstve v stredoveku, novoveku a v
najnovších dejinách, porovnávali pohľad na
cyrilo-metodské dedičstvo z perspektívy Katolíckej a Pravoslávnej cirkvi, ale aj z laickej
perspektívy štátov najmä v 19. a 20. storočí,
jeho význam pre formovanie náboženskoduchovnej, kultúrnej, národnej a európskej
identity, ale aj rôzne formy jeho politicky
motivovanej inštrumentalizácie.
Na konferencii, ktorú navštívili štyria katolícki biskupi a početní predstavitelia vedeckého a spoločenského života a médií,
vystúpili viac než dve desiatky renomovaných prednášajúcich z deviatich európskych
krajín. Z Moskovského patriarchátu prišla
delegácia na čele s protojerejom Dmitrijom
Sizonenkom. V rámci delegácie Ruskej akadémie vied pricestovali Michail V. Bibikov,
jeden z najznámejších ruských historikov dejín východného kresťanstva, známa historička cirkevných dejín a dejín medzinárodných
vzťahov 20. storočia Evgenija S. Tokareva,
profesorka Elena Beljakova, jedna z najznámejších odborníčok na stredoveké ruské cirkevné dejiny a dejiny kánonického práva, a
ďalší renomovaní ruskí historici.
Pozvanie Svätej stolice prijali odborníci z viacerých talianskych univerzít, medzi nimi
profesorka
východoeurópskych dejín na rímskej univerzite La Sapienza Rita Tolomeo,
ktorá zasvätila svoj dlhoročný
výskum vzťahom Svätej stolice
k národom východnej Európy
v 19. storočí, zástupca Pápežského východného ústavu
a početní historici z rôznych
európskych krajín, medzi nimi
profesorka Laura Pettinaroli z
Institute Catholique v Paríži,

ktorá sa už roky zaoberá výskumom
vatikánsko-ruských
vzťahov v 19. a
20. storočí, akademik Vasil Gjuzelev z Bulharska,
medievista a bývalý riaditeľ Bulharského historického
inštitútu vo Viedni,
ktorý sa už štyri
desaťročia venuje
výskumu cyrilometodského
dedičstva v stredovekých bulharských dejinách,
a početné ďalšie vedecké osobnosti. Medzi
slovenskými účastníkmi bol nitriansky biskup
Mons. Viliam Judák, ktorý hovoril o myšlienke unionizmu v slovenskom prostredí v dvadsiatom storočí, medievista profesor Richard
Marsina, ktorý sa venoval otázke cyrilometodského liturgického jazyka, teológ Ľubomír Hlad z Univerzity Konštantína Filozofa,
ktorý osvetlil historicky neprebádanú otázku
teológie sv. Konštantína/Cyrila a Metoda,
profesor Martin Homza z Filozofickej fakulty
UK, ktorý otvoril konferenčné práce historicko-geopolitickou úvahou o Veľkej Morave medzi Východom a Západom a Emília
Hrabovec, profesorka cirkevných dejín na
RKCMBF UK, členka Pápežského výboru
pre historické vedy a hlavná organizátorka
podujatia, ktorá konferenciu uzavrela úvahou o cyrilometodskej a európskej vízii pápeža Jána Pavla II.
Hostia okrem toho navštívili Devín a Nitru a zúčastnili sa na svätej omši v katedrále
sv. Martina, ktorej hlavným celebrantom bol
bratislavský arcibiskup – metropolita Mons.
Stanislav Zvolenský.
prof. Emília Hrabovec, PhD.,
prodekanka RKCMBF UK
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Na UK sa stretli biotechnológovia z Európy
V dňoch 16. – 18. mája 2013 sa v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK uskutočnil
medzinárodný kongres venovaný aktuálnym
otázkam moderných biotechnológií „EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS“ (EUROBIOTECH 2013, Bratislava).
Hlavnými témami kongresu boli tzv. červené
a zelené biotechnológie, t. j. využitie biotechnológií v medicíne a v poľnohospodárstve.
Cieľom kongresu bolo stretnutie odborníkov z rôznych oblastí biotechnológií z celej
Európy, ale aj participantov z iných krajín.
Zaregistrovaných bolo viac ako 400 účastníkov z 34 krajín, najviac z Rumunska a Turecka.
Kongres organizoval The European
Biotechnology Thematic Network (EBTN),
ktorej poslaním je príprava, implementácia
a koordinácia štúdia biotechnológií na európskych univerzitách v úzkej súčinnosti s
výskumom, získavaním praktických zručností
a prepojením na prax. Spoluorganizátorom kongresu bola Prírodovedecká fakulta
UK, na pôde ktorej sa realizoval program v
dvoch paralelne bežiacich sekciách.
Organizovanie kongresu súviselo aj s
realizáciou projektu „Rozvoj Centra excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl na zlepšenie kvality života“ (ITMS
26240120027 – Biomakro2), na základe
podpory operačného programu Výskum
a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Medzi hlavnými
prednášajúcimi boli pracovníci projektu,
ktorí v rámci prezentácií informovali aj o

výsledkoch projektu. Z kongresu
vznikol zborník
s
príspevkami
venovanými výlučne výsledkom
Biomakra2.
Vystúpilo 33
pozvaných prednášajúcich, expertov z rôznych
oblastí biotechnológií z mnohých európskych
univerzít a približne rovnaký
počet mladých
vedeckých pracovníkov. Ostatné prezentácie sa uskutočnili
formou posterov (každodenne viac ako sto).
Kvalitu (obsah i formu) krátkych prednášok
a posterov posúdil medzinárodný výbor
a najlepšie tri prezentácie z každej kategórie boli na záver kongresu ocenené.
V úvodnom príhovore prodekanka PriF
UK prof. Marta Kollárová informovala
o štúdiu biotechnológií na PriF UK, súčasnosti a perspektívach. V nasledujúcej prednáške
prorektor UK prof. Ján Turňa podrobne informoval o súčasnom stave biotechnológií na
Slovensku, výučbe, výskume a praktických
aplikáciách.
EBTNA sa rozhodla v tomto roku prvýkrát zorganizovať a na záver kongresu
udeliť ocenenie pre najlepší biotechnologický produkt z oblasti červenej a zelenej

biotechnológie. Prvým víťazom v oboch
kategóriách sa stala a ocenenie The Best
Biotechnology Products of 2013 získala
spoločnosť ORF Genetics z Islandu, a to za
produkt „Bioeffect product line“ z oblasti zelenej a produkt „Isokine“ z oblasti červenej
biotechnológie.
Mnohí účastníci kongresu ocenili zorganizovanie tohto rozsiahleho stretnutia biotechnológov v Bratislave, možnosť načerpať
nové vedomosti a nadviazať nové kontakty.
Viac info na: www.eurobiotech2013.eu.
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.,
PriF UK,
za organizačný výbor kongresu
Foto: Mgr. Csaba Bognár

Noví interní audítori kvality na JLF UK
V júli 2012 prijalo vedenie Jesseniovej
lekárskej fakulty Univerzity Komenského
v Martine (JLF UK) manažérske rozhodnutie o zavedení Systému manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001:2009.
Rozhodlo taktiež o spôsobe implementácie
SMK – vlastnými zdrojmi cez interných manažérov kvality. V prospech zavedenia tejto
normy hovorilo aj to, že partnerská organizácia Univerzitná nemocnica v Martine má
od roku 2008 taktiež implementovaný Systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001.
Jednou z podmienok na získanie certifikátu kvality je aj ukončený cyklus interných
auditov, ktorý vykonávajú v organizácii
vyškolení interní audítori. Cieľom interných
auditov bude dôsledne zmapovať v organizácii silné a slabé miesta, navrhnúť oblasti
na zlepšenie, ako aj nápravné a preventívne
opatrenia.
Na JLF UK sa v rámci implementácie
SMK uskutočnilo školenie budúcich inter-

ných audítorov JLF UK. Počas troch piatkov
sa takmer 40 zamestnancov fakulty školilo
o norme ISO 9001, o tom ako plánovať,
viesť a zdokumentovať interný audit. Na
základe splnenia kvalifikačných predpokladov a úspešného vykonania skúšky absol-

venti kurzu „Interný audítor kvality“ získali
certifikát z oblasti SMK podľa STN EN ISO
9001:2009 a národnej normy pre audity
STN EN ISO 19011:2012.
Mgr. Imrich Žigo, JLF UK
Foto: RNDr. Michal Šimera, PhD.
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XVII. archívne dni v Slovenskej republike sa konali na pôde UK
Archívne dni v Slovenskej republike sú
trojdňovým podujatím – vedeckou konferenciou s medzinárodnou účasťou, ktorá
je každoročne organizovaná na istú tému.
Toto podujatie organizuje vždy jeden zo slovenských archívov v spolupráci so Spoločnosťou slovenských archivárov (SSA). Témou
v poradí už XVII. archívnych dní v Slovenskej republike sa stala Veda, kultúra a šport
v archívnych dokumentoch. Tohtoročné podujatie po prvý raz organizačne zabezpečoval verejný špecializovaný archív – Archív
Univerzity Komenského, ktorý si v júli 2013
pripomenie 50. výročie svojho vzniku. Záštitu nad podujatím prevzal prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD., rektor UK.
Pozvanie prijali kolegovia zo slovenských i zahraničných archívov, medzi nimi i
generálny sekretár Medzinárodnej rady archívov (ICA) v Paríži David A. Leitch, predsedníčka Spoločnosti českých archivárov
doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., riaditeľ
Ústavu dejín Karlovej univerzity a archívu
Karlovej univerzity v Prahe doc. PhDr. Petr
Svobodný, PhD., a ďalší z Česka, Poľska,
Rakúska, Slovinska a Maďarska. Podujatie
sa začalo spoločnou prehliadkou Starého
mesta, o ktorú sa postaral prodekan pre
vedu a výskum FiF UK doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.
Zahraničných účastníkov konferencie
prijala prorektorka pre legislatívu UK prof.

JUDr. Mária Patakyová, PhD. Pripravený
bol pre nich aj špeciálny program návštev
hradu Devín, Bratislavského hradu, priestorov UK, FTVŠ UK a Botanickej záhrady UK.
Otvorenie konferencie sa uskutočnilo
dňa 21. mája. Hostí na domácej pôde privítal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD. Po ňom nasledovali príhovory predsedu Spoločnosti slovenských archivárov
PhDr. Radoslava Ragača, PhD., generálneho sekretára ICA v Paríži Davida A. Leitcha,
riaditeľky odboru archívov a registratúr MV
SR Mgr. Márie Mrižovej, PhD., podpredsedníčky Bratislavského samosprávneho
kraja PhDr. Gabrielly Németh, zástupcov
spoločností archivárov z Českej, Poľskej,
Rakúskej, Slovinskej republiky a Maďarska,
ako aj zástupcu Spoločnosti archívov maďarských vysokoškolských inštitúcií.
Úvodný príspevok o aktuálnom dianí
v ICA predniesol jej generálny sekretár David A. Leitch. Rokovanie bolo rozdelené do
troch tematických častí: športová tematika
vyplnila dva bloky, v ktorých odznelo sedem referátov, kultúrnu oblasť prezentovalo
desať príspevkov a vedy sa týkalo sedem
prednášok. Zahraniční hostia si pripravili sedem odborných referátov. Našu univerzitu
zastupovalo 5 prednášajúcich – jeden príspevok sa venoval športu: predstavil TJ Sláviu UK v Bratislave, oddiel vodného póla,
jeden príspevok sa zameral na vedu – zaoberal sa vedecko-výskumnou činnosťou na

FiF UK v Bratislave v rokoch 1950 – 2002.
Ďalšie tri príspevky sa týkali kultúry – priblížili umelecký súbor Gymnik i hudobný
život na našej univerzite na základe zachovaných archívnych prameňov, ale i to, ako
môžu archívne pramene pomôcť spoznať
a rekonštruovať epigrafické pamiatky a nástenné maľby.

Počet domácich registrovaných účastníkov konferencie bol 133, zahraničných
účastníkov bolo 18. Zúčastnilo sa aj približne 20 neregistrovaných bratislavských
archivárov. Z konferencie vyjde recenzovaný zborník odborných príspevkov, ktoré
odzneli.
Chceli by sme veľmi pekne poďakovať
všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom
pomohli pri organizovaní podujatia – bez
vás by sa nám to nepodarilo.
Foto: Vladimír Kuric

Britské univerzitné archívy zhromažďujú aj súkromné fondy
Generálny tajomník Medzinárodnej rady
archívov David A. Leitch nám odpovedal
na pár otázok.
Ako vnímate postavenie archívov
vo svete vzhľadom na súčasnú ekonomickú krízu?
Samozrejme, že politickí predstavitelia
môžu byť v pokušení znížiť výdavky pre archívy a vnímať ich ako ľahký cieľ pre úspory, v
porovnaní napríklad s výdavkami pre nemocnice a školy, ktoré majú oveľa väčšiu podporu
verejnosti. A je to o to viac pravdepodobné,
keďže archívy sú chápané ako inštitúcie nižšieho spoločenského významu. Archivári musia vystupovať oveľa dôraznejšie a plne využívať Všeobecnú deklaráciu o archívnictve.
Bez archívov bude spoločnosť trpieť trvalou
stratou pamäti.
Čo si myslíte o úrovni slovenského
archívnictva a archívov v kontexte
svetového archívnictva?
Moje dve návštevy na Slovensku boli príliš
krátke, takže nemám dostatočné vedomosti.

Je zrejmé, že Slovenský národný archív má
veľmi pôsobivú škálu archívnych fondov a archívnych zbierok. Niet pochýb o tom, že Spoločnosť slovenských archivárov je dynamické
združenie a hrá dôležitú úlohu v prehlbovaní
vzťahov s odborníkmi v susedných krajinách.
Môžete nám bližšie opísať a porovnať postavenie archívov univerzít, aj ich legislatívny rámec vo vašej
rodnej krajine s postavením v krajine, kde teraz pôsobíte?
Vo Veľkej Británii niektoré univerzity zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri zhromažďovaní
súkromných archívnych fondov, napríklad,
spravujú archívne dokumenty, ktoré vznikli z
činnosti samotnej univerzity. Archív Univerzity v Glasgove zhromažďuje obchodné záznamy týkajúce sa priemyselného dedičstva
Škótska v rozsiahlom meradle. Archív Churchill Centre (súčasť Univerzity v Cambridge)
zhromažďuje doklady o politikoch, vrátane bývalého predsedu vlády sira Winstona
Churchilla a Lady Margaret Thatcherovej. Vo
Francúzsku boli univerzity prísne kontrolova-

né ministerstvom školstva, dnes je ešte ťažko
posúdiť, či nedávne reformy, ktoré im poskytli
viac nezávislosti, spôsobia zásadný rozdiel.
Slovensko ste už navštívili druhýkrát. Ktoré z navštívených miest vám
najviac zostalo v pamäti a ktorá spomienka vás napadne?
Skutočne som sa tešil z návštevy Trnavy aj
Bratislavy, ale je ešte stále mnoho miest na
Slovensku, o ktorých nič neviem. Trnava na
mňa pôsobila ako šarmantné mesto, spoločenský večer archívnych dní bol oslavou slovenskej kultúry a hudby. Historické centrum
Bratislavy pôsobí oveľa priateľskejšie a je aj
dostupnejšie ako mnoho európskych veľkomiest.
Mária Grófová, Archív UK
Príspevok v plnom znení, celý rozhovor,
ako aj rozhovory s ďalšími zahraničnými
účastníkmi konferencie si môžete prečítať na
www.uniba.sk/?archiv.
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K 50. výročiu
založenia Archívu UK
Jednou z prvých zmienok o existencii
univerzitného archívu je údaj o prevzatí
písomností Košickej kráľovskej štátnej právnickej akadémie z obdobia rokov 1791 –
1922 do archívu rektorátu na Kapitulskej
ul. 26 a tiež informácia z toho istého roka
o uložení Pamätnej medaily UK od Otakara Španiela do archívu. Častejšie sa archív v písomných záznamoch spomínal na
sklonku 2. svetovej vojny, kedy akademický senát v obave pred zničením študijných
a iných dokladov pri hroziacich leteckých
náletoch spojeneckých vojsk dal evakuovať archív zapísaných študentov do kláštora piaristov vo Svätom Jure. Od začiatku
50. rokov sa s výrazom univerzitný archív
stretávame takmer pravidelne. Aj keď vo
vyššie uvádzaných prípadoch bolo pracovisko preberajúce/evakuujúce dokumenty
označované ako archív rektorátu/univerzity, v skutočnosti išlo o centrálnu registratúru
univerzity sústreďujúcu záznamy vytvorené
univerzitou, resp. jej fakultami.
Založeniu archívu ako odborného pracoviska, ktoré preberá, eviduje, ochraňuje
a sprístupňuje archívne dokumenty predchádzalo zriadenie Kabinetu dejín Univerzity Komenského v Bratislave (KD UK),
ktorý vznikol rozhodnutím Vedenia UK zo
dňa 13. mája 1963. Svoju činnosť začal
1. septembra 1963, kedy bol za jeho
externého vedúceho vymenovaný prof.
PhDr. Branislav Varsik, DrSc. Činnosť KD
UK mala byť zameraná najmä na usporiadanie registratúr rektorátu a fakúlt, spracovanie historického materiálu týkajúceho sa
UK, výskum dejín UK a vysokého školstva
na Slovensku v cudzích archívoch.
Množstvo nespracovaného archívneho
i spisového materiálu rektorátu a fakúlt si
vyžadovalo jeho odborné usporiadanie
a evidovanie. Tak bol zriadený na základe
dohody medzi Ministerstvom vnútra (MV)
a Ministerstvom školstva a kultúry ČSSR zo
dňa 31. marca 1965 Archív Univerzity Komenského (AUK), ktorému bol v zmysle §
11 vládneho nariadenia č. 29/1954 Zb.
zo dňa 7. mája 1954 o archívnictve priznaný štatút archívu osobitného významu.
Po legalizovaní bol začlenený do organizačnej štruktúry KD UK. Hlavnou úlohou
AUK bolo podľa platných archívnych
predpisov odborne spracovávať archívny
materiál, poskytovať vedeckým inštitúciám,
orgánom štátnej správy a bádateľom na
štúdium spracované archívne dokumenty.

V roku 1969, po reorganizácii Rektorátu UK (RUK), boli AUK, KD UK a dovtedy
samostatné Publikačné oddelenie zlúčené
do Publikačného a historicko-dokumentačného odboru RUK, v rámci ktorého tvoril
archív samostatné oddelenie. V tejto organizačnej štruktúre plnil AUK okrem archívnych a dokumentačných úloh aj úlohy pri
vydávaní spravodajcu Naša univerzita,
organizovaní výstav pri jubileách a propagácii univerzity navonok. V roku 1980
bol Publikačný a historicko-dokumentačný
odbor zrušený, pracovisko sa včlenilo ako
Oddelenie propagácie a historickej dokumentácie do Odboru pre výchovno-vzdelávaciu činnosť RUK. O viac ako pol roka
neskôr 30. októbra 1981 bol zrušený aj
KD UK.
Po zmene politického systému a následnej reorganizácii RUK bol archív roku
1991 vyčlenený, organizačne podriadený
prorektorovi pre vzdelávaciu činnosť a
v hospodársko-finančných a personálnych
otázkach kvestorovi UK. Od roku 2003 organizačne podlieha kvestorovi UK.
Nárast spisového a archívneho materiálu spôsobený presťahovaním PdF z Trnavy
do Bratislavy v roku 1986 donútil vedenie
univerzity zabezpečiť na ich uloženie provizórne priestory na Mlynských Luhoch.
S rekonštrukčnými prácami pre potreby
AUK sa začalo v roku 1995, dokončené
boli na jeseň. Prevoz archívnych fondov
na Botanickú 7 bol dokončený v decembri, na jeseň 1996 boli presťahované aj
kancelárie z 5. posch. HB.
Na novom pôsobisku „fungoval“ AUK
8 rokov, počas ktorých v roku 2002 „zažil“ veľkú povodeň, keď interiéry budovy
archívu do výšky 80 cm zaplavila voda.
Archívne dokumenty, zbierky a príručná
knižnica AUK neboli poškodené, keďže
ich zamestnanci vyložili na najvrchnejšie
police.
V roku 2008 sa musel AUK presťahovať do priestorov na Starých gruntoch č.
55.
V súčasnosti má archív 12 depozitárov
a 3 manipulačné miestnosti, z toho 2 depozitáre na Šafárikovom nám. 6, ostatné
na Starých gruntoch 55. Žiadna z miestností určených na archívne priestory nevyhovuje požiadavkám § 19 ods. 6 vyhlášky
č. 628/2002 MV SR.
Celková úložná kapacita depozitárov
je cca 3 350 bm. Archívnym a dokumentárnym materiálom je naplnených cca

2 800 bm. Časový rozsah archívnych
dokumentov a zbierok je ohraničený rokmi 1775 – 2012. V Zbierke historických
diplomov AUK z rokov 1775 – 1953 je
uložený vzácny originál diplomu magistra
chirurgie vydaný LF Trnavskej univerzity
v roku 1775 Antonovi Augustínymu z Horných Kočkoviec.
Z archívnych dokumentov patria k tým
najcennejším: protokoly zo zasadnutí
Akademického senátu UK (1919 – 1949)
a protokoly zo zasadnutí profesorského
zboru „historických fakúlt“ UK – LF (1919
– 1950), FiF (1921 – 1946) a PraF (1921
– 1950), zbierka spisov rigoróznych doktorov UK (1920 – 1953), zbierka odpisov
diplomov absolventov fakúlt UK (1957 –
2012) a rigoróznych doktorov (1966 –
2012), ktoré boli často jediným zdrojom
pri vytváraní databázy osôb, ktoré získali
titul na UK.
Spracované archívne fondy poskytujú
dostatok pramenného materiálu bádateľom zaoberajúcim sa dejinami školstva,
kultúry, kultúrnej politiky, politických dejín
a spracúvaním dejín univerzity. Bádatelia
majú k dispozícii príručnú knižnica s 2 344
zväzkami kníh a odborných časopisov.
Okrem plnenia si archívnych povinností pripravili pracovníci AUK napr. výstavy
na Bratislavskom hrade (1994) a Prvých
a ostatných 15 rokov deväťdesiatničky Univerzity Komenského (2009), napísali publikácie Univerzita Komenského v Bratislave
1919 – 1994, Akademické insígnie a slávnostné obrady na Univerzite Komenského
v Bratislave, Rektori Univerzity Komenského 1919 – 2009, pravidelne uverejňujú
príspevky v časopisoch a zúčastňujú sa na
konferenciách doma aj v zahraničí.
V súčasnosti má AUK 5 zamestnancov na plný úväzok (riaditeľ, 3 archivári
s vysokoškolským a dokumentarista so
stredoškolským vzdelaním), jedného zamestnanca – archivára s vysokoškolským
vzdelaním na polovičný úväzok a zamestnanca na dohodu o brigádnickej práci
študenta. Počas 50-ročnej existencie viedli
archív 4 riaditelia, na pracovnej pozícii archivár a dokumentarista doteraz pracovali
18 zamestnanci.
Viliam Csáder, Archív UK
Príspevok v plnom znení si môžete prečítať na www.uniba.sk/?archiv.
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Skúmali sme potravu sov v Nórsku

Ostrov Halmoya, preosievanie kostí z hniezda
výra. Foto: G. Bangjord

V roku 2006 som nadviazal spoluprácu
s Holanďanom Jeroen van der Kooij, ktorý
žije v blízkosti Oslo a získal projekt na mapovanie rozšírenia cicavcov v Nórsku. Pre
získavanie údajov o drobných cicavcoch
využíval aj zbery vývržkov sov od ornitológov. Zaujala ho moja metóda čistenia osteologického materiálu z hniezd sov pomocou
hydroxidu sodného. Preto v novembri 2006
zorganizoval workshop na univerzite v Aas
(Norwegian University of Life Sciences). Zúčastnilo sa na ňom 15 ornitológov z rôznych
častí Nórska, ktorí sledujú hniezdenie sov
v búdkach. Priniesli si svoje vzorky potravných zvyškov sov, na ktorých som im demonštroval spôsob čistenia kostí, ich triedenia,
determinácie a štatistického vyhodnotenia
výsledkov.
Zo zúčastnených odborníkov na sovy sa
mojou prednáškou najviac nadchol Georg

Bangjord, pracovník
štátnej ochrany prírody v Trondheim. Prvýkrát som ho navštívil
v máji 2008. Na skalných útesoch ostrova
Storfosna sme vyzbierali kosti z 2 hniezd
výra skalného. Zistil
som, že podstatnou
zložkou koristi sú morské druhy vtákov, na
ktorých determináciu
nemám porovnávacie
kostry. Preto sme sa
dohodli, že s určovaním tohto materiálu
počkáme, pokým si
nevybudujem porovnávaciu zbierku severských druhov vtákov. V súčasnosti mám už
z Nórska porovnávacie kostry od 70 druhov
vtákov a v septembri 2012 sme na ornitologickej konferencii vo Zvolene prezentovali
prvé výsledky z výskumu potravy výra z 10
územných celkov kraja Sør Trøndelag.
Zistili sme, že na ostrovoch výr loví hlavne
morské druhy vtákov, na
pevnine v blízkosti fjordu je vysoké zastúpenie
žiab, lesných a vodných
druhov vtákov a v horách blízko švédskej
hranice sú početné
viaceré druhy hlodavcov a snežné kury. Na
výprave v roku 2012
sme objavili na ostrove
Halmøya hniezdo, ktoré
výry využívajú na hniezdenie niekoľko storočí.
Osobitne sme vyzbierali

sypkú hornú vrstvu, spevnenú strednú vrstvu
a zo spodnej vrstvy hniezda sme odobrali
vzorku kostí na stanovenie veku rádiokarbónovou metódou (C14). Ostrov bol v minulosti
odlesnený a spásaný ovcami. V súčasnosti
je na ňom len niekoľko obývaných domov a
postupne zarastá lesom. Ukazujú sa výrazné
zmeny v zložení potravy výra medzi týmito
dvoma obdobiami hospodárskeho využívania ostrova. Na riešenie projektu potravy
výra v Nórsku som získal grant od Nórskej
ornitologickej spoločnosti.
Pre potreby Atlasu cicavcov Nórska využívame tiež analýzy potravných zvyškov
menších druhov sov, najmä sovy obyčajnej
a pôtika kapcavého. Na severnej hranici
rozšírenia sovy obyčajnej sme z jej hniezdnych búdok spracovali 446 vzoriek zo 132
lokalít. Determinovali sme 27 396 jedincov
od 20 druhov cicavcov a 78 druhov vtákov.
Tieto výsledky som využil vo svojej súbornej
práci o potrave sovy obyčajnej na Euroázijskom subkontinete (Obuch 2011).
Ing. Ján Obuch, PhD.,
Botanická záhrada UK v Blatnici
Workshop na univerzite v Aas, rozlišovanie vývržkov
od sov. Foto: J. Kooij
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Profesor Bátora vystúpil na konferencii v Británii
Dňa 10. – 11. apríla sa vo Veľkej Británii
na svetoznámej Magdalene College v University of Cambridge uskutočnila medzinárodná konferencia venovaná téme Kreativity
a umeleckého prejavu v dobe bronzovej.
Okrem domácich odborníkov sa na nej zúčastnili aj archeológovia z Dánska, Švédska,
Nemecka, Rakúska, Holandska, Maďarska
a Chorvátska. Jediný slovenský zástupca na
tomto prestížnom podujatí bol prof. PhDr.
Jozef Bátora, DrSc., vedúci Katedry archeológie Filozofickej fakulty UK, ktorý bol na
konferenciu osobitne pozvaný.
Jeho príspevok s názvom „Hlina ako
materiál pre kreatívne spracovanie v star-

šej dobe bronzovej v Karpatskej kotline“ sa
venoval špecifickým skupinám keramických
artefaktov, ktoré sa na našom území začínajú objavovať práve vo vrcholnej fáze staršej doby bronzovej. Atraktívnosť príspevku
a fundovaný prejav jedného z najvýznamnejších slovenských archeológov súčasnosti sa podčiarkli
pod živý záujem prítomných
vedcov. Profesor Bátora v súčasnosti už niekoľko rokov vedie
archeologické výskumy na dôležitých/známych slovenských lokalitách z doby bronzovej, ako
sú Santovka, Rybník či Vráble.
Práve na posledne menovanej

lokalite prebieha v spolupráci s Nemeckým
archeologickým inštitútom medzinárodný
projekt európskeho významu.
Mgr. Martin Bača,
doktorand na FiF UK
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UK vzdelávala učiteľov cudzích jazykov
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave bolo od marca
2009 poskytovateľom vzdelávania a ďalšími aktivitami participovalo na európskom
projekte „Vzdelávanie učiteľov základných
škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti
s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na
základných a stredných školách.“
Cieľom výučby bolo sprostredkovať frekventantom – budúcim učiteľom cudzích
jazykov na primárnom stupni základných
škôl – najnovšie poznatky z oblasti didaktiky vyučovania cudzích jazykov v primárnom
vzdelávaní, psychológie učenia sa a vyučovania CJ a aplikovanej lingvistiky. Dominantným teoretickým východiskom boli základné
princípy humanizácie vyučovania cudzích
jazykov, konkretizované v prístupe zameranom na žiaka.
Vedecké poznatky boli didakticky spracované tak, aby boli prístupné poznatkovej
báze a kvalifikácii frekventantov. V programe A a B (kvalifikovaní učitelia pre primárne
vzdelávanie) sa dôraz kládol na špecifiká
metodiky vyučovania cudzieho jazyka, zatiaľ čo v programe C (kvalifikovaní učitelia
cudzích jazykov pre sekundárne vzdelávanie) na vývinové osobitosti a špecifiká učenia sa a vyučovania v mladšom školskom
veku. V diskusiách a pri riešení konkrétnych
pedagogických situácií a problémov bol
dôraz kladený na rozvíjanie pedagogických
zručností, empatie, flexibility učiteľov, ako aj
na rešpektovanie individuálnych a vývinových osobitostí mladších žiakov pri vyučovaní cudzích jazykov.
Kurzy boli zamerané najmä na:
• Osvojovanie si gramatiky pomocou didaktických hier.
• Využitie príbehov a aplikácia naratívnych techník pri procese automatizácie
gramatických štruktúr.
• Využitie personalizácie na precvičovanie nových gramatických javov.
• Ukážky autentických textov vhodných
na precvičenie už osvojených gramatických javov.
Projekt, ktorý trval viac než štyri roky,
umožnil učiteľom v primárnom vzdelávaní
prehĺbiť si vedomosti, zručnosti a kompetencie v cudzích jazykoch. Priebeh vzdelávania
im dal možnosť vytvoriť vlastnú nadstavbu
nad už nadobudnuté kompetencie a spôsobilosti v cudzom jazyku.
Pozitívne v projekte bolo, že na hodinách didaktiky, interkultúrnej komunikácie a
jazykového systému sa viac diskutovalo, precvičovalo, konzultovalo a nie iba prednášalo, čo potvrdili takmer všetci vyučujúci lektori
didaktiky a ďalších odborných predmetov

pri výučbe cudzích jazykov na UK. Len prepojením teoretických otázok s praktickou
výučbou bolo možné podchytiť problematické témy, akými je výučba cudzích jazykov
dyslektikov, dysgrafikov, žiakov s rôznym
stupňom autizmu a pod.
Za veľké pozitívum považujeme aj veľmi
zodpovedný prístup väčšiny frekventantov
k štúdiu a plneniu úloh spojených so vzdelávaním. Svedčia o tom i počty frekventantov,
ktorí už ukončili vzdelávanie v roku 2012 a
ktorí ho ukončia v tomto roku. V roku 2009
začalo v rámci programu A študovať v projekte v našom CĎV UK 353 pedagógov.
V roku 2012 v B programe študovalo 223
frekventantov, z ktorých vzdelávanie ukončilo 127 učiteľov. V programe C študovalo
42 frekventantov a štúdium ukončilo 23 pedagógov. Predpokladáme, že v roku 2013
ukončí A, B a C program spolu 533 frekventantov.
Účasť v projekte znamená pre Univerzitu
Komenského a jej súčasť – Centrum ďalšieho vzdelávania UK obrovský prínos a perspektívy pre rozšírenie portfólia ponúkaných
vzdelávacích aktivít CĎV UK na základe
získanej akreditácie po skončení realizácie
projektu. Projektový tím CĎV UK získal bohaté manažérske zručnosti pri práci s dokumentáciou, pri lektorskom zabezpečovaní,
administrácii projektu v rámci projektového
portálu a taktiež získal skúsenosti s organizáciou pobytových vzdelávacích aktivít
prostredníctvom realizácie jarných a letných
škôl v Študijnom a kongresovom stredisku
v Modre-Harmónii.
V závere je potrebné zdôrazniť niekoľko
dôležitých faktov a myšlienok, ktoré podstat-

ne ovplyvnili priebeh realizácie projektu v
UK. Hneď na začiatku realizácie si každý
člen projektového tímu CĎV UK uvedomoval, že projekt pre slovenské školstvo je nielen potrebný, ale v súčasnej absencii tisícok
odborných učiteľov CJ nevyhnutný. Ak nás
niečo napĺňa uspokojením, tak je to práve
úroveň lektorskej práce. Našich frekventantov vzdelávali v prevažnej miere pedagógovia Pedagogickej fakulty UK, ktorí rozumeli
podstate tohto typu štúdia, potrebám budúcich učiteľov v priestore primárnej cudzojazyčnej edukácie, lektori, ktorí automaticky
neprenášali spôsob magisterského štúdia na
poslucháčov projektu, ale naopak rešpektovali jeho špecifiká.
Lektori PdF UK, FiF UK, ako i CĎV UK
odviedli priekopnícku pedagogickú prácu,
rešpektujúcu i hraničné disciplíny, pretože
v takom masovom vzdelávacom meradle sa
pre tento typ učiteľa a jeho budúceho žiaka
takto poňatá cudzojazyčná edukácia na UK
ešte nerealizovala. Našli sme odborníkov
pre všetky 4 základné vzdelávacie odbory:
interkultúrna komunikácia ako dialóg s rodnou kultúrou v kontexte kultúry svetovej, lingvodidaktika konkretizujúca priestor primárneho vzdelávania, lingvistika ako systém no
rešpektujúci špecifiká tohto typu štúdia.
Kurz jednoznačne splnil svoj cieľ, v CĎV
UK sme vychovali kvalitných kvalifikovaných
odborníkov pre učiteľskú prax nielen v Bratislavskom, ale vo všetkých krajoch Slovenska.
Z tohto pohľadu bol kurz výnimočný pre celú
Slovenskú republiku.
Mgr. Katarína Havlíčková,
koordinátorka projektu za UK
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Týždeň aktivít študentov nemeckého programu
Týždeň od 2. do 9. mája 2013 bol zameraný na rozvoj komunikačných kompetencií
študentov manažmentu v nemeckom jazyku
so zreteľom na podnikanie v európskom hospodárskom priestore.
Pracovné zaťaženie študentov v priebehu
akademického roka je zamerané tak, aby
študenti získavali vedomosti v špecializovanej oblasti, vrátane poznania súvislostí
a vzťahov k medzinárodnému manažmentu a porozumeli teóriám, metódam a
postupom, ktoré sú využívané v odbore.
Vyučovacích a učebných metód je veľa a
mnohé z nich je možné aplikovať pri dosahovaní rôznych cieľov. Výber metódy je
vždy závislý od obsahu predmetu, definovaného očakávaného výsledku, osobných
preferencií učiteľa a potrieb študentov. Na
úroveň vysokoškolského vzdelávania majú
významný vplyv aj doplnkové aktivity zamerané na rozvoj zručností a kompetencií
študentov, ktorí študujú medzinárodný manažment.
Študijná cesta
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu nemeckého programu je aj realizácia
študijnej cesty na vybrané univerzity v Rakúsku. Študijná cesta pomáha študentom
v rozvoji intelektu, umožňuje spoznávať
iný systém vzdelávania a upevňuje vzťahy
v študentských kolektívoch. Študijná cesta,
ktorú sme absolvovali, mala za cieľ prehĺbiť
poznatky v oblasti európskych záležitostí
a podnikania v globálnom prostredí. Prof.
Dr. Folz z Univerzity Karla Franca v Grazi
oboznámil študentov s aktuálnymi problémami Európskej únie, s krízou a s pripravovanými opatreniami na zabezpečenie finančnej
stability.
Študentská veda
Druhou aktivitou nemeckého programu
bola študentská vedecká konferencia orga-

nizovaná v súčinnosti s rakúskym veľvyslancom v Bratislave pri príležitosti Dňa Európy,
ktorý je oslavou počiatkov európskej integrácie. Rakúsky veľvyslanec na Slovensku
Josef Markus Wuketich vyzdvihol prínos
Schumana pre zjednocovanie európskeho
kontinentu. Prorektor UK pre medzinárodné

vzťahy prof. Ing. Ľudomír Šlahor, PhD., vo
svojom uvítacom príhovore poukázal na význam rozvoja slovensko-rakúskych vzťahov
a na skutočnosť, že študenti vysokých škôl
za podpory finančných nástrojov EÚ majú
možnosť študovať na vysokých školách v
zahraničí v rámci program Erasmus. Na podujatí sa zúčastnili aj študenti z Nemecka.
Deň Európy je príležitosťou pre aktivity a
oslavy, ktoré približujú Európu k občanom
a vzájomne zbližujú národy Únie. Témou študentskej vedeckej konferencie bola finančná
integrácia eurozóny a zavádzanie opatrení
zameraných na posilnenie finančnej stability
vo finančnom systéme EÚ. Plne integrovaný
finančný systém umožňuje nerušenú realizáciu menovej politiky a vyvážený prenos jej
vplyvu v celej eurozóne.
Študenti podnikali bez hraníc
Osobitnou aktivitou „Podnikajme bez
hraníc“ bolo slovensko-nemecké podujatie
30 študentov, ktorí riešili prípadové štúdie
týkajúce sa podnikania v európskom hospodárskom priestore. Riešenie prípadových

Mladé talenty vede
Fakulta managementu UK zapája svojich
študentov do riešenia vedecko-výskumných
otázok a tém, a tak každoročne vypisuje
súťaž vedecko-odbornej činnosti (ŠVOČ) študentov v oblasti manažmentu. Dňa 14. mája
2013 sa pod vedením doc. PhDr. Magdalény Samuhelovej, CSc., uskutočnila súťaž
„Mladé talenty vede 2013“, na ktorej sa
zúčastnilo 8 súťažných prác.
V priebehu dňa prezentovali študenti
práce z rôznych oblastí manažmentu. Úroveň spracovania a prezentácie všetkých
súťažných prác bola sedemčlennou komi-

siou ohodnotená veľmi dobre, avšak
ocenené mohli byť len tri miesta. Najlepšie tri práce predstavili Tomáš Furda (Kultúrna inteligencia v spoločnosti DELL, s. r. o.), Gabriela Urbanová
(Obchodné vzťahy medzi Európskou
úniou a Čínskou ľudovou republikou)
a Róbert Grexa (Ovládanie softvéru
pohybom).
Všetkým účastníkom, ale najmä
oceneným srdečne gratulujeme!
Mgr. Katarína Rentková, PhD.,
FM UK

štúdií považujeme za najefektívnejšiu metódu manažérskeho vzdelávania slúžiacu na
rozvoj analytického myslenia, rozhodovacích schopností alebo nácviku skupinového
riešenia problémov. Prípadové štúdie preverili schopnosť študentov myslieť v súvislostiach, vyhodnocovať fakty, posudzovať javy,
plánovať vývoj a navrhovať manažérske
rozhodnutia.
Trojdňové stretnutie nemeckých a slovenských študentov pod vedením prof. Mittelstädta sa stretlo s pozitívnou odozvou
u študentov. Študenti z Nemecka prejavili
záujem aj o širšiu akademickú spoluprácu.
Uvedená aktivita bola koordinovaná Mgr. E.
Charfaoui, PhD.
Vedomostná súťaž o EÚ
Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Bratislave pravidelne organizuje pri
príležitosti „Dňa Európy“ vedomostnú súťaž
pre študentov vysokých škôl. Tohtoročná
súťaž sa niesla v duchu volieb do európskeho parlamentu. Študentov slovenských vysokých škôl prišli povzbudiť aj europoslanci E.
Kukan a B. Zala. Študentky štvrtého ročníka
medzinárodného manažmentu reprezentovali fakultu a skončili na druhom mieste
v pomerne silnej konkurencii. Sme radi, že
aj takéto doplnkové formy vzdelávania prispievajú k rozvoju intelektu študentov a rozširujú ich poznanie o reálnom dianí v Európskej únii.
Možno sa zhodnúť na fakte, že vysoké
školy aplikujú mnoho rôznych vzdelávacích
a tréningových systémov. Fakulta managementu UK sa snaží vytvárať študentom vhodné podmienky na štúdium, avšak výchovnovzdelávací proces nie je založený iba
na získavaní teoretických poznatkov, ale je
doplnený aj aktivitami, ktoré majú medzinárodný rozmer a špecifiká.
doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.,
FM UK
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Prírodovedná študentská vedecká konferencia
Študenti bakalárskeho, magisterského
a doktorandského stupňa štúdia z Prírodovedeckej fakulty UK a fakúlt ďalších 14 univerzít, vysokých škôl a vzdelávacích inštitúcií zo
Slovenska, ale i Česka a Nemecka, sa stretli
24. apríla 2013, aby prezentovali výsledky
svojej výskumnej práce. Spolu bolo prezentovaných 297 príspevkov, z čoho takmer 70
predniesli mimofakultní účastníci.
Po úvodných slovách predsedu ŠVK PriF
UK RNDr. Michala Galamboša, PhD., a prodekana pre doktorandské štúdium a pre
sociálne záležitosti študentov prof. RNDr.
Petra Fedora, PhD., nasledovala prednáška
prof. RNDr. Jozefa Nogu, DrSc., s názvom
„Byť vedcom – ab initio“. Po zhrnutí rôznych aspektov povolania vedca v kontexte
dnešnej doby, ale i špecifických podmienok v našom geopolitickom regióne dostali
priestor prezentácie jednotlivých príspevkov v biologickej, didaktickej, geografickej,
geologickej, chemickej a environmentálnej
sekcii. Súčasťou prezentácie príspevkov
bola posterová sekcia. ŠVK PriF UK 2013
tradične uzatvoril spoločenský večer spojený s odovzdávaním ocenení a diplomov tým
najlepším.
14 diplomov a cien
Cenu Sigma-Aldrich za najlepší príspevok získali:
• v oblasti biológie Daniela Kramárová (Somatometria slovenských vysokoškolských študentiek z PriF UK v Bratislave, UK),
• v oblasti chémie Jaroslav Baričák
(Modifikácia syntéznych úloh na laboratórne cvičenia z anorganickej chémie,
UK).
Ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky
palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v
lekárskych a prírodných vedách získali:
• Michaela Špalková (Pôsobenie
nízkych dávok ionizujúceho žiarenia,
azoxystrobinu a vybraných ťažkých kovov na modelový organizmus druhu Artemia franciscana, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie Košice),
• Iveta Bartošová (Cladding tube materials for advanced nuclear facilities with
closed fuel cycle, Slovenská technická
univerzita v Bratislave),
• Martin Kontrík (Korózia superzliatiny Incoly 800H/HT v eutektickej zmesi
LiF-NaF-KF s rôznym prídavkom fluoridu
chromitého, Slovenská akadémia vied).
Ocenenie Slovenských elektrární Enel za
najlepší príspevok z tematiky energetických
zariadení získala Eva Viglašová (Sorpti-

on of uranium species from aqueous solutions by Greek zeolite
Metaxades, UK).
Diplom dekana PriF UK za
najlepší príspevok a prednášku
získali:
• v biologickej sekcii Dominika Balážiová (DNA analýza génov zodpovedných za
familiárnu hypercholesterolémiu, Slovenská akadémia vied,
UK),
• v biologickej sekcii Ján Štetka (P-glycoprotein expression
patterns in L1210 cells after all-trans retinoic acid and 9-cis retinoic acid treatment
suggest involvement of posttranscriptional
regulation, Slovenská akadémia vied),
• v didaktickej sekcii Zuzana Vasilová
(Kompetencie prírodovednej gramotnosti
v komplexných učebných úlohách z chémie, UK),
• v environmentálnej sekcii Monika
Šmelková (Fytotoxicita ťažkých kovov
(Sb, Ni, V a Zn) hodnotená inhibíciou
rastu semenáčikov Sinapis alba L., UK),
• v geografickej sekcii Anna Máriassyová (Priestorové aspekty záujmu USA
o Afriku, UK),
• v geologickej sekcii Tomáš Čeklovský
(Faunistické spoločenstvo z Prepoštskej
jaskyne v čase prítomnosti neandertálcov,
UK),
• v chemickej sekcii Michal Májek
(Nová fotokatalytická alkyltiolácia aromátov, Universität Regensburg),
• za najlepší poster Jana Feruszová
(Kvantitatívna analýza génovej expresie
apoptózy nenádorových buniek indukovaná fotoaktivovaným hypericínom UK).
Záujem aj stredoškolákov
K ŠVK PriF UK 2013 patrí vydanie recenzovaného zborníka príspevkov s ISBN,
ktorého recenzentmi sú odborníci PriF UK
v jednotlivých prírodovedných oblastiach.
V tlačenej forme má zborník rozsah takmer
1 800 strán, má
prehľadnú štruktúru,
texty väčšiny príspevkov v slovenskom,
českom alebo anglickom jazyku sú
doplnené tabuľkami a ilustráciami.
Napriek tomu, že
ide prevažne o odborný text, mnohé
príspevky
majú
ambíciu osloviť aj
širokú verejnosť.
Študentské vedecké konferencie

na PriF UK si držia prvenstvo medzi vedeckými podujatiami podobného typu na Slovensku. Ich cieľom je zvýšiť úroveň prezentácie
vedeckých výsledkov a zvýrazniť a oceniť
nadpriemerných študentov. Zlepšiť komunikáciu študent – študent a študent – učiteľ, a
vytvoriť tak skutočnú akademickú atmosféru
na pôde fakulty.
Prezentácia prác študentov z jednotlivých
katedier nadobúda propagačný rozmer pracoviska, odboru, resp. špecializácie. Získaná predstava o výskumnej činnosti katedry
je študentom neskôr nápomocná pri rozhodovaní sa, ktorým smerom sa ďalej uberať. ŠVK je vnímaná aj ako predobhajoby
záverečných bakalárskych a diplomových
prác. Podujatie má mimoriadny význam aj
pre študentov a pedagógov stredných škôl
a gymnázií, ktorí začínajú ŠVK navštevovať
v čoraz väčšom počte.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Západoslovenskej energetiky,
Slovenských elektrární, Javys, Slovenského
jadrového fóra, Eppendorf Czech & Slovakia, Sigma Aldrich, Nadácie Curie, Tauchem, Malého centra, PC Revue, Readers
Digest, Quark, Geoinformatika.sk, Promosprávy a GIS portal.cz.
Viac informácií na: www.fns.uniba.sk/
svk.
RNDr. Michal Galamboš, PhD.,
predseda ŠVK PriF UK
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ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ

Vzrastajúci záujem o vedeckú prácu medzi medikmi

52. fakultná konferencia (FK) študentskej
vedeckej odbornej činnosti a VIII. vedecká
konferencia doktorandov Lekárskej fakulty
UK, ktoré sa konali dňa 18. apríla 2013
v priestoroch Teoretických ústavov LF UK v
Bratislave, ukázali, že mladí ľudia majú záujem o vedecko-výskumnú činnosť.
Fakultnú konferenciu ŠVOČ slávnostne
otvoril rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
CSc. Súčasťou slávnostného otvorenia boli
prednášky prof. MUDr. Viery Štvrtinovej,
PhD., „Potrebuje súčasné ľudstvo klinický
výskum?“ a doc. MUDr. Zuzany Zelinkovej,
PhD., „Je v tehotenstve bezpečná liečba protilátkami proti TNF-alfa?“.
Študentská časť 52. FK bola rozdelená
do 3 sekcií – teoreticko-predklinickej, anato-

mickej a klinickej
sekcie. Celkovo
sa prezentovalo
32 študentských
prác, čo je o jedenásť viac ako
v minulom roku.
Na konferencii
predstavilo svoje práce aj 12
zahraničných
medikov. V predklinickej a teoretickej sekcii sa
na prvom mieste
umiestnila práca
„Activities of a
Schiff Base copper(II) complex
on growth inhibition and apoptosis induction toward MCF-7 human breast
cancer cells and HT-29 human colon cancer
cells“, ktorej autorom je Georgios A. Perdikaris a školiteľkou Ing. Katarína Koňariková.
Hodnotiaca komisia určila za víťazov
anatomickej sekcie Tomáša Havrana, Michala Slabeja a Petra Šulíka (školiteľka doc.
MUDr. Eliška Kubíková, PhD.), ktorí sa prezentovali prácou „Skeletopedia – Interaktívny 3D atlas kostí“. Marta Hanáková a Ján
Haršány (pod vedením školiteľa doc. MUDr.
Petra Valkoviča, PhD.) sa s prácou „Nemotorické príznaky pri Parkinsonovej chorobe:
korelácia s depresiou a kvalitou života“ stali
víťazmi klinickej sekcie.
Na 8. konferencii doktorandov bolo
v dvoch sekciách prezentovaných 23 prác.

V predklinickej sekcii sa na prvom mieste
umiestnila RNDr. Jaroslava Durdiaková
(školiteľka prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.) s prácou „Vplyv testosterónu na
intelektové nadanie, mieru empatie a systemizácie“ a v klinickej sekcii MUDr. Marianna Hajská (školiteľ doc. MUDr. Ján Koller,
CSc.) s prácou „In vitro modely popáleninových rán na testovanie účinnosti topickej antimikrobiálnej liečby voči multirezistentným
baktériám“.
Jeden z najväčších velikánov ľudstva Albert Einstein (1879 – 1955), nositeľ Nobelovej ceny za fyziku v roku 1921, napísal:
„Väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca. Nemajú pravdu. Robí to jeho
charakter.“ Postmoderná spoločnosť spochybňuje všetky tradičné hodnoty človeka,
čo bolo isté a platilo, zrazu neplatí. Vyspelý
svet je unavený blahobytom, blahobytom,
ktorý nás ťaží, blahobytom, ktorý nás niekedy vedie k lenivosti.
O to potešiteľnejšia je skutočnosť, že
stále máme medzi sebou mladých medikov,
lekárov a doktorandov, ktorým vedecká
práca nie je ľahostajná, ktorí aj v neľahkých
podmienkach, s málom finančných prostriedkov a nie s ideálnym prístrojovým vybavením
sa usilujú svojou výskumnou a vedeckou
činnosťou posúvať hranice ľudského poznania. Nech im v tom pomáha myšlienka
filozofa Konfucia – „Bývam vo veľmi malom
domčeku, ale moje okná hľadia do veľmi
veľkého sveta.“
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.,
prodekanka LF UK

ŠVUOČ pred širokou verejnosťou
Je to z roka na rok lepšie. Narastá počet záujemcov. Narastá kvalita. Táto forma
mimoškolskej činnosti, kde študenti súťažne
prezentujú svoje NAJ, má svoje opodstatnenie a jedinečný význam. Pre niektorých ako
citlivé predstavenie svojho súkromia, pre
iných impulz k ďalšej celoživotnej dráhe.
Vždy je to však o tvorivosti, ktorá je jedným
z najvýznamnejších predpokladov práce
pedagóga.
V tomto roku priniesli prihlásení študenti Katedry výtvarnej výchovy PdF UK
na ŠVUOČ novinky, sprevádzané malými
katedrovými prekvapeniami. Budúci pedagógovia výtvarníci do svojej tvorby vložili
výrazové a pojmovo slovné prvky dnešného
výtvarného prejavu. Od realistickej kresby
cez voľný výtvarný prejav. Od voľnej figu-

rácie cez naratívne príbehy až po abstrakciu. A nezabudli ani na koncept. Na prvých
miestach sa umiestnili Ingrid Jozefková
a Terézia Rafajová. Istou rukou namaľovali neisté príbehy
sveta. Poslucháčka
Brunclíková konceptuálnou, bielou
monochrómnou
plastickou sériou
človeka zobrazila
návrat osobnosti
k svojej podstate.
Originálne
boli
poňaté aj práce
magistrov.
Výstava dostala
priestor vo vstup-

nom priestore Staromestského klubu na Školskej ulici v Bratislave.
Ľuboslav Moza, PdF UK
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AKTIVIT Y NAŠICH ŠTUDENTOV

Farmaceuti reprezentovali v Prahe
Dňa 16. mája 2013 sa v Dolných Měcholupoch v sídle spoločnosti Zentiva konala
XII. nadnárodná študentská vedecká konferencia. Na tejto súťaži sa zúčastnili študenti
magisterského štúdia, ktorí sa umiestnili na
prvých a druhých miestach vo fakultných
kolách ŠVK troch fakúlt – Farmaceutickej fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovej v
Prahe, Farmaceutickej fakulty Veterinárnej a
farmaceutickej univerzity v Brne a Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Študentské práce boli tematicky rozdelené do troch sekcií – biologickej, chemickej
a sekcie ďalších farmaceutických vied. Našu
fakultu reprezentovali Peter Šišovský a Martin
Rupp z katedry farmakológie a toxikológie,
Magdaléna Onuščáková z katedry farmaceutickej chémie, Klaudia Kurucová z katedry farmakognózie a botaniky, Michaela Adamová a Kristína Hambalková z katedry galenickej farmácie.
Tento rok konferenciu organizovala spoločnosť Zentiva v spolupráci s Úniou študentov farmácie Veterinárnej a farmaceutickej

fakulty Brno. Účastníkov každej sekcie hodnotili odborné komisie zložené zo zástupcov
jednotlivých fakúlt a komisie odborných pracovníkov spoločnosti Zentiva. Víťazi vybraní
fakultnými odbornými komisiami sa stali držiteľmi ročného predplatného časopisu Remedia a víťazi určení komisiou Zentivy získali
finančnú odmenu vo výške 15 000 Kč.
Študenti Farmaceutickej fakulty UK sa nenechali zahanbiť a napriek tomu, že sa im
nepodarilo získať atraktívne ocenenia, svoju
alma mater reprezentovali s veľkým entuziazmom. Odborné komisie ocenili troch
študentov našej fakulty. Fakultná odborná
komisia v súlade s odbornou komisiou Zentivy ocenila študenta Petera Šišovského, ktorý
sa so svojou prácou s názvom „Sledovanie
expresie BCL-2 v epikardiálnom tuku a ľavej
komore u pacientov so srdcovým zlyhávaním“ umiestnil v biologickej sekcii na treťom
mieste. Magdaléna Onuščáková, študentka
piateho ročníka, získala druhé miesto v chemickej sekcii hodnotenej fakultnou odbornou
komisiou za prácu s názvom „Hľadanie nových inhibítorov CA IX obsahujúcich s-triazín
pomocou programu Combiglide“. Kristína

Hambalková, študentka piateho ročníka, sa
s prácou „Uvoľňovanie indometacínu z prírodných gélov s obsahom mikroemulzných
systémov“ v sekcii ďalších farmaceutických
vied umiestnila na druhom mieste v hodnotení odbornej komisie Zentiva. Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme do
budúcna veľa vedeckého elánu.
PharmDr. Miroslava Špaglová,
PharmDr. Andrea Balažová, PhD.,
FaF UK

Študenti FaF UK v Prahe. Zľava: Martin Rupp,
Kristína Hambalková, Magdaléna Onuščáková, Michaela Adamová, Peter Šišovský

Travel the monde mit AIESEC!
Vycestovať do zahraničia nebolo nikdy
také ľahké ako v súčasnosti. O tom by vedela rozprávať aj Andrea Garajová, ktorá
sa v januári rozhodla vycestovať na dvojmesačnú kultúrnu stáž do Maroka. Časť pobytu
pôsobila ako učiteľka angličtiny v miestnej
škole, pričom posledný týždeň spoznávala
krásy tejto africkej krajiny. Andrea pre Našu
univerzitu hovorí, čo všetko jej kultúrna stáž
priniesla.
Prečo si sa rozhodla vycestovať na
zahraničnú stáž?
Vždy som túžila ísť do zahraničia na dlhšie
obdobie. Chcela som sa zdokonaliť v jazyku,
zažiť inú kultúru. V októbri minulého roka som
sa stala členkou organizácie AIESEC, ktorá
zabezpečuje stáže pre študentov. Vedela
som, že v budúcnosti na stáž vycestujem.
Nečakala som však, že to bude tak skoro a
spontánne. V AIESECu spolupracujem so študentmi, ktorí chcú vycestovať na stáž a teda
viem, aké sú v ponuke. V decembri minulého
roka som sa rozhodla, že potrebujem zmenu
a zažiť niečo nové.
Vycestovať do zahraničia vyžaduje dávku odvahy, obzvlášť do takého neznámeho prostredia. Prečo
práve Maroko?
Nad krajinou som dlho nepremýšľala.
Mala som určitý rozpočet, do ktorého som
sa musela zmestiť. Pôvodne som chcela ísť do
Indie, ale financie mi to neumožnili. Dostala
som sa k ponuke v Maroku, kde bola letenka

cenovo dostupná a bolo rozhodnuté.
Veľa ľudí si netrúfa vycestovať
do zahraničia práve kvôli zázemiu,
ktoré doma majú. Nebolo pre teba
ťažké opustiť domovinu?
Nie. Dva mesiace nie sú až také dlhé obdobie. Keď sa človek na niečo veľmi teší, tak
sa jednoduchšie vzdáva iných vecí.
Kultúra v Maroku je pre našincov
jedna veľká neznáma. Čo ťa na nej
zaujalo najviac?
Po príchode do krajiny som zažila obrovský kultúrny šok. Musím sa priznať, že som
mala slzy na krajíčku. Nevedela som si vôbec
predstaviť, ako môžem prežiť 6 týždňov v tejto krajine, mimo svojho pohodlného života.
Keď som však začala lepšie chápať ľudí,
veľmi som si ich obľúbila. Marockí ľudia sú
najotvorenejší a „najukecanejší“, akých som
kedy stretla. Každý sa s nami chcel rozprávať. Veľa z nich nevie po anglicky (úradný
jazyk je arabčina), ale vždy si našli cestu,
ako sa k nám prihovoriť. Veľakrát, keď sme
potrebovali pomoc, boli ľudia veľmi ochotní.
Aj keď nie vždy to bolo zadarmo!
Takže ťa prijali medzi seba bez
problémov?
Áno. Na začiatku som síce mala obavy,
či pre marockých moslimov príliš nevytŕčam
z davu. Nevedela som, či môžem nosiť napríklad kraťasy. Po čase som zistila, že sa človek
v Maroku môže cítiť veľmi slobodne. Čítala
som aj negatívne články, ale ja mám hlavne
úžasné spomienky.

Čo si si odtiaľ odniesla? Okrem
materiálnych vecí, samozrejme.
Ponuky na sobáš a mnoho zážitkov! Uvedomila som si, aké jednoduché je žiť u nás na
Slovensku. Vôbec nie je dôvod na to, aby bol
človek nešťastný a robil to, čo sa mu nepáči.
Všetko môžeme v momente zmeniť a robiť
hocičo, čo si len zmyslíme. Ľudia v Maroku
však nemajú taký široký rozhľad a možnosti.
A v neposlednom rade som si odniesla nové
priateľstvá.
Chcela by si
na záver
niečo dodať?
Maroko
je nádherná a zároveň bláznivá krajina,
kde človek
môže vidieť všetko. Púšť, v pozadí ktorej sa rozprestierajú zasnežené vrcholce hôr. Chudobné
štvrte, moderné námestia, chaotické trhovisko, kde nájdete snáď všetko. Určite sa do
Maroka v budúcnosti vrátim!
Jakub Jánoši, AIESEC

Foto: Andrea Garajová

Chcete aj vy vycestovať na stáž? Viac informácií
nájdete na stránke
www.zahranicnestaze.sk alebo na
www.facebook.com/zahranicne.staze.

IT SLUŽBY NA UK
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CIT sa zaujíma o dobré nápady používateľov

Keď chceme robiť naše služby kvalitne,
musia v sebe odzrkadľovať požiadavky
používateľov. Centrum informačných technológií UK (CIT UK) sa rozhodlo počúvať
podnety zamestnancov a študentov Univerzity Komenského na IT služby. V rámci
tímového brainstormingu, ako sa dozvedieť
viac o potrebách používateľov, vznikol miniprojekt „Dobré nápady“. Niektoré návrhy
na vylepšenie CIT UK už zapracovalo do
dennej prevádzky svojich služieb. Na každý podnet odpovedá a posúva na príslušných správcov služieb Monika Šugereková
z CIT UK, ktorá v nasledujúcom rozhovore
priblíži ideu Dobrých nápadov.
Čo je cieľom služby dobré nápady?
Cieľom webového formulára „Dobré nápady“ je zbierať podnety používateľov na
vylepšenie IT služieb na Univerzite Komenského. Vznikol pre všetkých študentov aj zamestnancov UK. Celý náš tím prichádza do
styku s používateľmi priamo, ale i nepriamo
a vytvárame služby, ktoré majú slúžiť najmä
koncovým používateľom. Preto sme sa rozhodli dať priestor aj pre tvorivých ľudí, ktorí
napokon najviac pracujú a využívajú naše
služby. Cieľom teda je dať našim systémom
ľudskú podobu, tvár a hrany vychádzajúce
od samotných používateľov.
Čoho by sa mali nápady týkať a
aké nápady by som tam už nemal
zadávať?
Návrhy, podnety a nápady by sa mali
týkať predovšetkým IT služieb UK, pretože
na tie má CIT UK dosah a vieme ich ohýbať podľa požiadaviek. Horšie to je pri
externých systémoch, ktoré neboli vyvinuté
u nás, u nich požiadavky preposielame ďalej k ich správcom. S rovnakou dôležitosťou
pristupujeme k podnetom, ktoré sa týkajú
študentskej agendy, napríklad zrušenie
papierového prihlasovania na skúšky či

indexov. Sú to požiadavky, ktoré my nemáme v kompetencii ovplyvniť, ale posúvame
ich na zodpovedných ľudí z vedenia, akými sú napr. prorektor pre študijné veci a podobne.

my, ktoré nemáme pod správou a musíme
teda o úpravy žiadať externé spoločnosti,
čo je ale spojené s financovaním a administratívou, preto takéto podnety nie je možné
tak flexibilne a promptne riešiť.

Kde môžem zadať nápad, keď
nejaký mám?
Formulár sa nachádza na portáli moja.
uniba.sk po kliknutí na položku „Dobré nápady“ v pravom menu (v časti Iné služby).
Je to univerzitná stránka, na ktorú je potrebné sa prihlásiť svojím univerzitný loginom
a heslom, ktoré sa využíva aj na prihlásenie do AiS2. Prihlásenie je pre nás dôležité najmä z toho dôvodu, že potrebujeme
vedieť, koho sa prípadne spýtať na bližšiu
predstavu, ak by popis z formulára nebol
dostatočne jasný, prípadne koho o výsledku či plánovaní máme kontaktovať.

Čoho sa typicky týkajú?
Nápady, ktoré nám prišli, sa najviac týkali AiS2 a študentskej agendy. Prišli nám
však aj podnety na službu Office 365,
elearning, e-peňaženku, finančný informačný systém či rôzne IT služby na fakultách,
akým je napríklad server na ukladanie študentských súborov a podobne.

Koľko
nápadov
prichádza?
Zväčšuje sa časom ich počet?
Za dva mesiace, čo je formulár na nápady spustený, nám prišlo do dvadsať podnetov. Väčšina z nich nám prišla v prvých
dňoch spustenia, ale priebežne prichádzajú nové zaujímavé nápady.
Ako sa s nápadmi ďalej pracuje?
Keď príde nejaký nápad, snažíme sa čo
najpresnejšie odhadnúť čas, ktorý budeme
potrebovať na zapracovanie, túto informáciu posúvame používateľovi, aby mal
predstavu, v akom horizonte môže od nás
očakávať odpoveď. Následne začneme rokovať so správcom služby o reálnych možnostiach nasadenia, časových predstavách
a pod. Niekedy ide o dosť zložitý proces,
keďže jednotlivé systémy na seba nadväzujú a musíme dávať pozor, aby zmenou
nedošlo ku kolízií. Vyjadrenie správcu potom
zasielame používateľovi,
aby mal informácie o tom,
ako bude s jeho podnetom naložené. V prípade,
že sa nám podarí nápad
zapracovať a úspešne
pustiť do ostrej prevádzky,
používateľa e-mailom informujeme o spustení.

Ako hodnotíš nápady, ktoré zatiaľ prišli?
Neraz som bola príjemne prekvapená
z trefných a nápaditých podnetov, ktoré
nám prišli. Každý využívame svoje služby,
v ktorých sme často tak ponorení, že nám
unikajú priam tie najjednoduchšie a najzreteľnejšie stránky, preto sme radi, že používatelia majú nielen snahu vylepšiť IT službu,
ale dokážu svoj nápad sformulovať, keďže
to je mnoho ráz to najzložitejšie.
Plánujú sa nejaké zmeny v tejto
službe?
Formulár sme oficiálne spustili len v polovici marca, potrebujeme preto najskôr
zistiť, ako sa s ním dokáže verejnosť univerzity zžiť a až potom chceme uvažovať nad
jeho rozširovaním pre ďalšie zložky života
na univerzite. Ale rozhodneme nechceme
zostať stagnovať, preto sa stále pokúšame
posúvať o niečo ďalej.
Matúš Kováčik, CIT UK

Koľko z nich sa už
podarilo
zrealizovať?
Podnety, ktoré boli
v našej kompetencii,
sme všetky zapracovali
a úspešne uzavreli. Otvorené nám zostali iba systéFormulár nájdete na moja.uniba.sk

PREZRADILI STE NÁM O SEBE

Doc. PaedDr. Dušan Kutlík, PhD.
Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Miesto narodenia: Trenčín
Vek: 61
Čím ste chceli
byť ako dieťa?
Ako dieťa som chcel
byť smetiar. Neskutočne som túžil stáť vzadu na
stúpačke
a
celý
deň sa takto voziť na smetiarskom
aute. Neskôr som si
túto túžbu čiastočne splnil, keď sme
chodievali na preteky na nákladnom aute. Sedel
som na bočnici a užíval som
si ten krásny pocit voľnosti
a vetra v tvári.
Čo ste študovali a prečo
práve tento odbor?
Pretože ma rodičia od mala
viedli k športu a turistike,
tak som nejako prirodzene zakotvil na Fakulte telesnej výchovy a športu UK a na Prírodovedeckej fakulte UK s kombináciou telesná výchova a geografia. Aj keď mojím hlavným cieľom
bolo stať sa učiteľom telesnej
výchovy, v priebehu štúdia si
ma stále viac získavala geografia. Nakoniec mi však ponúkli miesto na FTVŠ UK a moje
ďalšie štúdium sa už uberalo
týmto smerom.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Čo sa týka jazykov, tak patrím
k „starej škole“. Čiže nemčina,
ruština a niekoľko neúspešných
pokusov s angličtinou.

Čo vám napadne, keď sa povie
„práca“?
Patrím k tým šťastným ľuďom,
ktorí môžu povedať, že ich práca je aj ich koníčkom. Vďaka
mojej práci som spoznal nikdy
nekončiace čaro prírody, veľkých hôr a veľkej rieky. Po
zmene
spoločenského
systému
však prišli funkcie, a tak 15
rokov bola náplň mojej práce
troška iná, ale nemôžem povedať, že by ma aj táto práca
nebavila. Posledné roky som sa
opäť vrátil na katedru, a aj
keď moja náplň práce je trocha iná, ako keď som bol mladým
asistentom, stále môžem pracovať na tom, čo ma baví a stretávať sa s mladými ľuďmi.
Ako rád trávite voľný čas?
Rád „hospodárim“ na chalupe, rád trávim čas v prírode
so svojou rodinou. Samozrejme,
rád čítam, rád si pozriem dobrý film.
Uprednostňujete
televíziu
alebo knihy? Prečo?
Aj kniha je dobrá, aj televízia
je dobrá, len čas na čítanie
a pozeranie mi v poslednej dobe
troška chýba. V literatúre sa
rád vraciam k obľúbeným knihám, v ktorých objavujem stále
niečo „nové“ a v televízii rád
pozerám dokumenty zaoberajúce
sa históriou a filmy, ktoré nie
sú odtrhnuté od reality.
Prezradíte niečo o svojej
rodine?
Mám štyri deti a zatiaľ dve
vnúčatá, tretie je na ceste

a do konca júna by malo byť medzi nami. Dcéra a dvaja chlapci
sú dospelí a žijú už vlastné
životy. Druhá dcérka má štyri
roky a prináša do nášho života
veľa radosti.
Čo vás dokáže zarmútiť?
Smutný som zo situácie, ktorá vládne v našej spoločnosti. Ako keby mnohí aj vysoko
postavení činitelia nemali už
vôbec žiadnu česť. Bohorovne
klamú a zavádzajú ľudí. Jeden
deň niečo vyhlásia, na druhý
deň už hovoria pravý opak, však
papier či obrazovka to znesie a my ľudia máme, žiaľbohu,
krátku pamäť.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Deti,
výroky
a
myšlienkové pochody mojej malej dcérky
a vnúčat, ale aj detí, ktoré
stretávam v škôlke.
Máte obľúbenú osobnosť?
Nemám vyhranený postoj k nejakej osobnosti. Mal som však
v živote šťastie a stretol som
veľa vzácnych a múdrych ľudí.
Máte nejaký skrytý talent?
Žiaden veľký iste nie. Možno
som však troška dostal schopnosť vychádzať dobre s ľuďmi.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Treba si vážiť zdravie a troška
oň aj bojovať. U ľudí si vážim
schopnosť nadhľadu, schopnosť
počúvať a vžiť sa do problémov druhých, schopnosť vidieť
aj svoje chyby a nielen chyby
tých druhých a ešte možno zmysel pre fair play.

JAZYKOVÉ OKIENKO
Mohli by ste mi, prosím, vysvetliť, prečo
v takýchto vetách vyčleňujeme „prosím“ čiarkami?
V súčasnej (nielen) e-mailovej komunikácii
sa vám častokrát môže stať, že vo vete natrafíte na čiarkami vyčlenené „prosím“. Akú funkciu
má slovo „prosím“ v zdvorilostnej komunikácii?
Napríklad:
„Mohli by ste mi, prosím, vysvetliť, ako je
možné, že faktúra ešte nie je uhradená?“
Niektorí používatelia jazyka zastávajú názor, že ide
o samostatnú jednoduchú vetu
s vyjadreným prísudkom slovesa prosiť a so zamlčaným
podmetom (ja) v súvetí, a preto je prirodzené, že musí byť
veta vyčlenená čiarkami. Nie
je to pravda. Vo vetách tohto
typu stratil tvar prosím svoju predchádzajúcu

slovnodruhovú platnosť, jeho slovesná funkcia
sa obmedzila. Význam slovesa prosiť sa stratil (v tvare „prosím“ nejde priamo o žiadanie,
prosenie v zmysle vykonania láskavosti niekomu) – tvar zmeravel v prvej osobe jednotného
čísla a v zdvorilostných vetách sa považuje za
časticu, čiže neplnovýznamové slovo, ktoré vo
vete zastáva len istú zdôrazňovaciu funkciu.
Podobne je to vo vetách: „Ospravedlňte náš
nedostatok, faktúru, prirodzene (samozrejme,
pochopiteľne, pravdaže), uhradíme
ešte dnes. Kvôli nedostatku času sme
úhradu, pravdupovediac (slovom,
skrátka, povedzme, vlastne atď.), nestihli odoslať. Nehnevajte sa a prijmite, prosím, naše ospravedlnenie.“
Základnou funkciou častíc vo vetách je ich zainteresovanosť s danou
situáciou – častice vyjadrujú postoj hovoriaceho k výpovedi, pričom ich vynechaním

výpoveď nestráca význam. V týchto prípadoch
ide teda o častice, ktoré sa vo vetách vždy vydeľujú čiarkami. Konkrétne „prosím“ nám slúži
ako kontaktový prvok, ktorý vo vete vyjadruje
zdvorilostný vzťah hovoriaceho k adresátovi
na pozadí danej skutočnosti.
„Prosím“ ako častica je takisto súčasťou
zdvorilostného rozkazu, upozornenia či výzvy:
„Postupujte ďalej do vozňa, prosím!, „Preukážte sa platným občianskym preukazom, prosím!“ a pod.
Správne používanie interpunkčných znamienok, podobne ako znalosť gramatiky, je vizitkou kultivovaného písomného prejavu, preto
je potrebné dbať na ich adekvátne uplatňovanie v každej oficiálnej komunikácii.
Mgr. Dana Široká,
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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Elektronickú „tužku“
má v rukách odborník z UK
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
2013 sú za nami. Hokej je na Slovensku
fenomén, sledujú ho hádam všetci a aj z príležitostných fanúšikov sa aspoň na chvíľu
stávajú nadšenci fandiaci „našim“. Už šiesty
rok počas majstrovstiev mali diváci možnosť
sledovať odborníka z Univerzity Komenského, ktorý v prestávkach vysvetľoval herné
situácie. Odborník a videoanalytik PaedDr.
Igor Tóth, PhD., vedúci špecializácie trénerstvo na úseku ľadového hokeja z Fakulty telesnej výchovy a športu UK, pomocou elektronickej ceruzky priamo v televíznom štúdiu
analyzuje hokejové situácie, ktoré vznikli.
Spýtali sme sa ho za vás na túto prácu.
Aký je význam elektronickej ceruzky?
Má viacero významov. Hlavným je priblížiť zaujímavosti z hokeja, herné situácie,

ktoré bežný divák nepostrehne len tak. Ide
vlastne o rozbor hry (elektronická grafická
videoanalýza úsekov hry), ktorý vykonávam
v priamom prenose. Až po grafickej analýze
dokážu diváci(čky) ľahšie pochopiť konanie
a myslenie hráčov v hre. Jej význam určite
spočíva v obohacovaní divákov počas prestávok medzi tretinami či na konci stretnutia,
kde je priestor na retrospektívny analytický
pohľad, na chyby, na taktické konanie hráčov v hre, na herné systémy trénerov. Týmto
sa majú diváci možnosť pomocou televízneho štúdia dozvedieť o hokeji ešte viac ako
len bežným sledovaním hry „v telke“. Elektronická ceruzka má nepriamo aj vzdelávací
význam, čo úzko súvisí s mojou profesiou
na Univerzite Komenského. Zaujímavé je,
že z kolektívnych športových hier ju využíva
iba ľadový hokej. Pre mňa osobne má ten
význam, že mi dáva príležitosť porovnávať
hokejové trendy, podrobne sledovať ich vývoj, hru, graficky analyzovať, zaznamenať,
vykonať náčrt hernej situácie – nájsť riešenie. Všetko je aktuálne, „živé“, lebo v priamom prenose sa televíznym divákom snažím
„ceruzkou“ okamžite aspoň trochu priblížiť

dianie, najdôležitejšie zaujímavosti z priebehu zápasu alebo kľúčové momenty. Finálny význam je ten, že naznačujem divákom
všetky zaujímavé momenty, ako sú napríklad
príčiny konania hokejistov, dôsledky vývoja
zmien taktiky trénerov v hre, (ne)vyriešené
herné situácie. Dnes sa sleduje hokej u nás
vo veľkom, masovo. Na veľkoplošných obrazovkách a plátnach, na námestiach i v aulách, v „puboch“ ho sledujú nielen muži, ale
aj ženy. Zaujímajú sa oň mladí aj starší. Aj
vďaka medializovanej analytickej činnosti
sa dá určitým slovom hovoriť o športovom
fenoméne u nás.
Majú možnosť samotní hokejisti vidieť po zápasoch vaše analýzy? Mohol by im takýto feedback pomôcť?
Hokejisti hrajúci na šampionáte alebo
olympiáde, nie. Maximálne si to môžu pozrieť v televízii zo záznamu alebo na internete. Ale toto nie je typ analýzy, ktorý sa
vykonáva pre hráčov hrajúcich na šampionáte. Toto je pre divákov. Pre hráčov na
majstrovstvách, pokiaľ sa vykonáva rozbor
hry videanalyticky, je na to určený špecialista – videokouč. V tom prípade ide o oveľa
podrobnejšiu, presnejšiu, odbornejšiu
a precíznejšiu videoanalýzu hry súpera
i vlastného mužstva. Pracuje sa s náročnejším softvérom. Od roku 2006 som sám
dlhodobo vykonával v Slovane Bratislava
videokouča
pri
seniorskom áčku,
ako aj v seniorskej
reprezentácií
mužov SR na MS IIHF
v roku 2009. Tam sa
ide absolútne do detailov, do taktiky, je
to podrobnejšie ako
pre bežných divákov. V tomto prípade
môže byť feedback
videokouča veľmi
pozitívna a progresívna pomoc tímu.
Viem, o čom hovorím. V súčasnosti
na medzinárodnej
vrcholovej úrovni sa
rozhodne nepracuje bez videonalýzy. Ide o skauting a monitoring informácií,
ktorým videokouč pripravuje a navrhuje
taktický plán pre hlavného trénera a hráčov.
Keď sa hrá hokej, zdá sa, že každý
Slovák je tréner a rozhodca. Stretli
ste sa aj s tým, že vás ľudia kritizu-

jú? S akými reakciami sa stretávate?
To je pravda a svedčí to o tom, že na
Slovensku sa o hokeji veľa diskutuje nielen
počas zápasu, ale aj po ňom. Vraví sa, že
doma máme 5 miliónov hokejových a futbalových odborníkov, trénerov. Iste, kritici
a negatívne naladení ľudia sa nájdu všade.
S priamou kritikou som sa ale nestretol, skôr
naopak. Iba s pozitívnou odozvou. Stalo sa
mi, že sa ma ľudia po odohratom stretnutí
často pýtajú na hokej, na konkrétnosť v zápase, na to, ako to „môžem“ vidieť, ako to
zbadám. Pýtajú sa ma aj na zajtrajší výsledok, akú taktiku použijú súperi alebo ako
budú zajtra hrať naši. Mojím cieľom, keďže
ma často sleduje celé Slovensko, je podať
to jednoducho a jasne. Konzumentsky! Zrozumiteľná a názorná má byť každá moja
grafická ukážka a jej popis. Tento trend si
chcem udržať. Tento typ verejnej hokejovej
analýzy hry nie určený pre okruh trénerov
na trénerskom sympóziu, ale pre širokú divácku verejnosť, ktorá to musí pochopiť. Ak
by išlo o analýzu medzi odborníkmi, tam by
som sa aj vyjadroval terminologicky, odborne a korektnejšie, tak ako na FTVŠ UK na
prednáške. V televízii treba výklad podať
inak. Posledná zaujímavá reakcia sa mi stala s dvojicou policajtov na hlavnom nádraží,
kde som parkoval. Namiesto udelenej pokuty som im rád zodpovedal na ich hokejové

otázky. A tak som bol len „poučený“. Presne
tak by som chcel, aby aj hokejoví diváci boli
po hokeji a mojej analýze z hry poučení.
Lenka Miller
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Hokejový tím UK získal zlato
na turnaji v Prahe!

Hokejové družstvo zložené zo študentov
Fakulty telesnej výchovy a športu UK reprezentovalo Univerzitu Komenského na hokejovom turnaji v Prahe. Turnaj „O pohár rektora
ČVUT 2013“ bol organizovaný 19. – 20. 4.
na štadióne Červenej hviezdy Praha. Tento
turnaj sa stáva tradíciou, keďže to bol už
jeho 3. ročník. V predchádzajúcich ročníkoch náš tím obsadil 2. a 3. miesto (2011,
2012), o to viac sme tento rok túžili po víťazstve.
Tím FTVŠ UK sa stretol len pred turnajom
a pozostával zo študentov, ktorí študujú ľadový hokej a kondičné trénerstvo. Hráči pôsobili v rôznych hokejových ligách a tímoch,
ale napriek tomu sme vďaka dobrému hernému výkonu na turnaji pôsobili kompaktným
dojmom. Priestor na zohranie jednotlivých
formácií sa vytvoril až v prvom stretnutí turnaja, pretože sme nemali žiadny spoločný
tréning pred turnajom.
Prvý zápas sme odohrali v piatok popoludní proti univerzitnému tímu Viedne. Dlhá
cesta v autách sa prejavila, ale napriek tomu
sme súpera zdolali 4 : 0. Prevaha bola jasne
na našej strane a súper mohol dostať aj viac
„kúskov“. Najmä zo začiatku zápasu sme
sa nevedeli strelecky presadiť. Po 3 góloch
Mertela a jednom od Barana sme zaknihovali prvé víťazstvo.
V druhom zápase sme si jasne poradili
s univerzitným výberom Eindhovenu 19 : 0.
Súper zaostával za naším tímom najmä korčuliarsky, čo sa preukázalo v jasnom výsledku. Chlapci si schuti zastrieľali a pripísali sme
si ďalšie povinné body do tabuľky.
Tretí zápas sme odohrali o prvé miesto
v skupine B, a tým pádom aj o výhodnejšieho súpera v semifinále. Naším súperom

bol domáci
tím,
predc hádzajúci
víťaz dvoch
ročníkov. Domáci nastúpili vo veľkom
štýle a od
začiatku sa
nás snažili
zatlačiť. Boli
veľmi aktívni,
čo nám miestami robilo
p ro b l é m y.
Z prevažujúceho tlaku
súper vyťažil
2 góly a po
prvej polovici zápasu sme prehrávali 2 : 0. V druhej časti
sme však zmenili taktiku, zvýšili sme obrátky,
začali sme zodpovednejšie brániť stredné
pásmo a z toho vyrážať do protiútokov. Za
krátky čas sa nám podarilo vyrovnať gólmi
agilného Mertela a Vargu. Dokonca po góle
Klobúčnika sme vyhrávali 3 : 2. Domácemu
tímu sa však rýchlo podarilo vyrovnať po
zmätku v našej obrane na 3 : 3. Potom sa
však znova po ľavej strane predral aktívny
Varga a strelil víťazný gól zápasu a strhol
body na našu stranu. Vyhrali sme 4 : 3.
Po krátkej prestávke medzi zápasmi sme
hrali semifinálový zápas so STU Bratislava.
Na tento zápas sme sa pripravili zodpovedne a začali sme veľmi koncentrovane, čo sa
prejavilo rýchlym vedením už na začiatku
zápasu 3 : 0. Za náš tím boli úspešní 2 x
Mertel a Smetana. V druhej polovici sme už
šetrili sily na finále, ale aj tak sme vsietili ešte
dvakrát. Znova sa presadil Mertel a Mikušovič.
Finálový zápas sme odohrali opäť proti
domácemu tímu ČVUT Praha, ktorý zdolal
Univerzitu Bern v semifinále. Súpera sme už
poznali a vedeli sme, že bude na nás vyvíjať ešte väčší tlak ako v prvom vzájomnom
zápase. Zápas sa začal veľmi zostra. Bolo
značné množstvo vylúčených a najmä prvá
polovica zápasu sa hrala prevažne v nerovnovážnom hernom stave, čo ovplyvňovalo
hru. Vyskytovalo sa mnoho šarvátok napriek
tomu, že išlo o univerzitný turnaj. Domáci tím
značne túžil zdolať nás, ale na to sme boli
pripravení. Ich nápor sa prejavil strelením prvého gólu, aj keď padol po náhodnom odraze od mantinelu. Tento moment nás však
nezlomil a vyrovnali sme rýchlikom Vargom.
Zápas bol dlho dramatický a bolo jasné, že
kto dá gól, vyhrá. Približne 8 minút pred kon-

com Martin Baran potiahol puk po pravej strane pri mantineli do útočného pásma a natiahol na seba brániaceho hráča a peknou
prihrávkou bekhendom spoza brány uvoľnil
Kabáta, ktorý prekonal brankára pomedzi
nohy. Súpera sme už v závere taktickou hrou
k ničomu nepustili a udržali sme víťazstvo
2 : 1 do konca zápasu.
Po prvýkrát sme turnaj vyhrali a niektorí
hráči si skompletizovali zbierku medailí z
tohto turnaja. Úspešní sme boli aj v individuálnych hodnoteniach. Útočník Branislav
Varga bol vyhlásený za najlepšieho útočníka turnaja. Samotní hráči a organizátori potvrdili zvyšujúcu sa úroveň turnaja, čiže bude
čoraz zložitejšie získať „pohár rektora“.
Z turnaja si odnášame veľa hokejových
emócií, mimošportových zážitkov a skúseností, ktoré zúročíme v ďalších ročníkoch.
Za 2 dni sme odohrali 5 rozlične náročných
zápasov, ktoré posúvali náš tím dopredu,
najmä z hľadiska kolektívneho herného výkonu. Už teraz sa tešíme na budúci ročník
a veríme, že v budúcom roku budeme ešte
silnejší.

Konečná tabuľka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FTVŠ UK Bratislava
ČVUT Praha
Univerzita Bern
STU Bratislava
Karlova univerzita Praha
Viedenská univerzita Viedeň
Technická univerzita Mníchov
Technická univerzita Eindhoven

Mgr. Milan Kabát,
doktorand FTVŠ UK

Na turnaji nás reprezentovali:
Matúš Rais, Jakub Hrudík,
Tibor Tartaľ, Milan Kabát,
Eduard Šedivý, Michal Šišmič,
Marek Mikušovič, Martin Baran, Branislav Varga, Tomáš
Hluch, Marek Mertel, Peter
Klobúčník, Patrik Szabo, Radim Smetana, Patrik Bednárik.
Tréner: Igor Tóth
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Prednáška a beseda s trénerom reprezentácie SR
vo futbale Stanislavom Grigom
Trénerská akadémia pri FTVŠ UK v rámci cyklu prednášok známych osobností slovenského športu pripravila na 16. mája
2013 prednášku jedného z dvoch trénerov
futbalovej reprezentácie SR Stanislavom
Grigom. Téma prednášky „Práca trénera na
reprezentačnej a klubovej úrovni“ prilákala
nielen špecialistov – futbalistov, ale zaplnila
sa takmer celá Aula prof. Stráňaia. Medzi
prítomnými bol aj tréner reprezentácie SR do
21 rokov absolvent FTVŠ UK Ivan Galád.
Na úvod Grigove futbalové začiatky –
hráčske i trénerské – predstavil dekan fakulty
prof. M. Holienka. Zdôraznil, že mal povesť
nielen dobrého hráča, ale aj džentlmena
na ihrisku bez ohľadu na to, či hral v Žiline,
Sparte Praha alebo v Roterdame.

Stanislav Griga je absolvent Právnickej
fakulty UK a možnosť vystúpiť na FTVŠ UK
považuje za česť. Spomenul najvýraznejšie
trénerské osobnosti, ktoré sa podieľali na
jeho hráčskom raste (Karol Pecze, Dušan
Uhrin, Václav Ježek, Jozef Jarabinský, Jozef
Vengloš), a zároveň ho výrazne ovplyvnili
v trénerskej praxi. Vo svojej práci vychádzal
zo štyroch oporných pilierov, ktoré sú podľa
neho nevyhnutné v práci trénera: filozofia
a vízia práce; dôraz na tím – či už realizačný, alebo hráčsky, ktoré v konečnom
dôsledku musia tvoriť jeden zohraný celok;
tréningový proces a kaučing. Všetky tieto
aspekty rozobral z pohľadu trénera v klube, ktorý má o svojich zverencoch prehľad
po profesionálnej i osobnej stránke. Vďaka
tomu môže aktívne vstupovať do tréningového procesu a riadiť ho želaným smerom.
Reprezentačný tréner, napriek tomu, že sleduje vybraných hráčov po hernej stránke,
nevie, v akej nálade príde hráč na sústredenie. Krátkosť času mu nedovolí výraznejšie
ovplyvniť formu hráčov a musí mať cit na
správnu zostavu hráčov, aby si herne i ľudsky „sadli“. Ako zdôraznil, táto prednáška
bola vhodnou príležitosťou, aby si zosumarizoval svoje poznatky z hráčskej i trénerskej
práce a aj jemu to dalo nové podnety do

ďalšej práce.
V ďalšej časti
odpovedal
na
otázky študentov
a učiteľov fakulty.
Otvorene hovoril
o vzťahu v rámci
trénerského tandemu s Michalom
Hippom, o vyhlásení hráča Šestáka, že odmieta
hrať v reprezentácii, pokiaľ ju bude
viesť táto dvojica
trénerov. Priznal
sa, ako ho nebaví administratívna práca, ktorá pri reprezentácii zaberá dosť veľa času
a vyzdvihol spoluprácu s našimi absolventmi
Michalom Slyškom, ktorý pre tím zabezpečuje videoanalýzu a Martinom Rusňákom,
kondičným trénerom reprezentácie.
Na záver sa S. Griga ochotne venoval
autogramiáde, rozdal svoje fotografie s podpisom a našiel si priestor aj na spoločné foteniu so záujemcami.
doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD.,
FTVŠ UK

BENI day na FTVŠ UK
Všeobecne platí, že námaha, odriekanie,
únava či prekonávanie nepríjemných pocitov
nepatrí medzi obľúbené činnosti. Všetky tieto
znaky sprevádzajú aj tréningovú a športovú
prax. Bývajú síce vykompenzované opojným
pocitom víťazstvom, často aj slávy a niekedy
aj finančného ohodnotenia, ale tých, ktorí
podstúpia prvú časť a nedopracujú sa k druhej, býva oveľa viac. Pojmy ako zdravý životný štýl, upevnenie zdravia, kompenzácia jednostranného zaťaženia v škole, pri televízore
alebo pri počítači sú pre mladú generáciu
skôr v rovine teórie ako skutočnej realizácie.
Na FTVŠ UK sme si vedomí týchto problémov, preto sme bez váhania prikývli na žiadosť OZ Beni klub o možnosť zorganizovať
pre ich deti športový deň. Akciu zabezpečoval klub a katedry FTVŠ UK. Ako zdôraznili,
ich skúsenosť hovorí, že deti športovať chcú,
len ich treba správne motivovať a ponúknuť
im dostatočne zaujímavý program. Veria, že
majú vykročené správnou nohou – spolu s
trénermi pripravili celoročný program tak,
aby deti nezunoval jeden šport.
Program a bezproblémový priebeh

v spolupráci s vedúcimi katedier na fakulte zabezpečili prodekan FTVŠ UK doc. A.
Lednický a tajomník fakulty Dr. R. Matoušek.
Jeho súčasťou bola nielen športová časť,
v ktorej si deti zašportovali, ale aj ukážky
rôznych cvičení, ktoré ešte nemôžu ovládať
(skoky na trampolíne, cvičenie na kruhoch,
hod oštepom, skoky do vody, odpaly golfovej loptičky a pod.). Všetky tieto činnosti
zabezpečovali učitelia, resp. doktorandi katedier športovej gymnastiky, atletiky, športov
v prírode a plávania a športových hier. Počet
detí (okolo 80), záujem a nadšenie, ktoré sa
prejavilo v ich reakciách na program, predpokladáme, malo pozitívny vplyv na rozhodovanie, či sa budú venovať pohybovej činnosti, resp. športovému tréningu aj
napriek prechodným neúspechom.
Zaujímavá pre nich bola aj informácia prodekanky Mgr. I. Cihovej
o študijných programoch a možnostiach štúdia na fakulte. Pozitívny
ohlas detí, rodičov i organizátorov
z Beni klubu sú najlepším poďakovaním všetkým, ktorí sa na organizácii podujatia podieľali.

Na fakulte si uvedomujeme klesajúci počet detí v jednotlivých rokoch populácie, ako
aj nezáujem detí o pohybové aktivity. Tento
nepriaznivý trend sa prejavuje v klesajúcom
počte členov v športových kluboch a má negatívny dopad na výber žiakov do športových tried. Výber sa dávno zmenil na nábor,
aby kluby, resp. športové triedy mohli vôbec
pokračovať v činnosti. Takéto podujatia chápeme ako krok k pozitívnej motivácii detí k
pohybu. A v budúcnosti, po skončení strednej školy to môže prispieť k ich rozhodnutiu
pokračovať v štúdiu na FTVŠ UK.
doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD.,
FTVŠ UK
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Slovenská lyžiarska asociácia ocenila aj UK
Dňa 25. mája 2013 oslávila Slovenská
lyžiarska asociácia (SLA) v Starom Smokovci 100. výročie organizovaného lyžovania
na Slovensku. Na slávnostnom galavečeri
sa okrem iných zúčastnil aj minister školstva Dušan Čaplovič, prezident Slovenského olympijského výboru František Chmelár,
ďalej zástupcovia Medzinárodnej lyžiarskej
federácie, Múzea telesnej kultúry v Slovenskej republike, viacerých lyžiarskych múzeí,
lyžiarskych klubov, ale aj zástupcovia fakúlt,
ktoré pripravujú telovýchovných pedagógov.
Po ocenení výrazných športových osobností, (kde osobitný potlesk zožali najmä
autor historických publikácií Ján Terezčák
a účastníci V. zimných olympijských hier
1948 vo Svätom Moritzi bratia Oto a Vlado
Krajňákovci a Rudko Čilík), vyzdvihla Slovenská lyžiarska asociácia aj prácu celého
radu bývalých reprezentantov, trénerov a
funkcionárov slovenského lyžiarskeho hnu-

tia.
Následne vyhlásili lyžiara roka, ktorým
sa v tomto roku stala známa reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Veronika VelezZuzulová. Medzi ocenenými boli aj Alena
Procházková (bežecké lyžovanie), Adam
Žampa (zjazdové lyžovanie), Šlepecká (akrobatické lyžovanie), Petra Vlhová, Janka
Gantnerová (zjazdové lyžovanie).

Prezidentka SLA Janka Gantnerová osobitne poďakovala aj Univerzite Komenské-

ho, a to za poskytnutie vzdelania a podporu
ocenených lyžiarov, ktorí úspešne reprezentovali svoje fakulty a tiež UK, či už išlo o Annu
Droppovú, Dagmar Kuzmanovú, Janu Šoltýsovú, Luciu Medzihradskú, Ľudmilu Milanovú a iných. Ocenenie za UK prevzala doc.
PaedDr. Anna Blahutová-Droppová, PhD.,
učiteľka špecializácie zjazdové lyžovanie
na FTVŠ UK, kde vyrástol celý rad úspešných trénerov: Timo Zuzula, Milan Beňačka,
Ivan Ľanovský, Peter Lubelan, Matej Antoška, Andrea Augustínová, Juraj Gantner,
Mirka Poprocká, Ján Dubovský, Rastislav
Mažgut, Roman Murín, Martin Chorogwický, Peter Matiaško a ďalší.
Minister Dušan Čaplovič lyžiarom zaželal veľa zdaru a úspechov v olympijskej sezóne a poprial zisk medailí na XXII. zimných
olympijských hrách 2014 v Soči.
doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD.,
FTVŠ UK

Ples právnikov
Teplý jarný večer v Starom meste... Elegantní páni v oblekoch sprevádzajú svoje
krásne partnerky vo večerných šatách po
červenom koberci do priestorov hlavnej sály
Ateliéru Babylon, osvetlenej tlmeným svetlom, za príjemného zvuku komornej hudby.
Po dlhoročnej odmlke sa členovia akademickej obce Právnickej fakulty UK znova
stretli na parkete, ale aj mimo neho, na Plese
právnickej fakulty. Toto spoločensko-kultúrne
podujatie sa konalo netradične, no o to výnimočnejšie, dňa 3. mája, na základe čoho si
ples vyslúžil prívlastok „prvý jarný“. Program
večera otvoril svojím príhovorom dekan PraF
UK prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Profesionálne tanečné predstavenie elegantne privodilo hosťom tanečnú náladu,
o čom svedčil aj zaplnený parket pohybujúci

sa v rytme valčíka. Tradičnú
hudbu nahradili najväčšie
slovenské a české hity v podaní obľúbenej skupiny Starmania, ktorá „to roztáčala“
celú noc. Zo skvelej večere
v podobe švédskych stolov
sa netešilo len to pečené
prasiatko, na ktorom si všetci
tak pochutnali. Nezanedbateľným bodom programu
bola aj polnočná tombola plná lákavých cien od
projektových partnerov, za
mnohých spomeniem EPI,
C.H.Beck či Trend. V menšom počte, no o to v lepšej
nálade sa hostia zabávali celý večer až do

UK vyhrala na celoslovenskom finále vo florbale
V dňoch 7. – 8. 5. 2013 sa v hale Strednej
odbornej školy Ostrovského v Košiciach, uskutočnilo celoslovenské finále univerzít vo florbale. Na podujatí, organizovanom pod záštitou Slovenskej asociácie univerzitného športu
a KTV TU Košice v spolupráci s florbalovým
klubom AKADEMIK TU KOŠICE, sa zúčastnili
študenti zo štyroch univerzít
UMB Banská Bystrica, UPJŠ
Košice, Univerzita Komenského v Bratislave a SPU Nitra.
Víťazom podujatia sa stala Univerzita Komenského,
ktorú reprezentovali študenti
Gabriel Mészáros, Patrik
Paulikovič, Juraj Šťastný, Ján

skorých ranných hodín.
V mene ELSA Bratislava,
ako hlavného organizátora,
chcem touto cestou zároveň
vyzdvihnúť nenahraditeľnú
pomoc a podporu vedenia
Právnickej fakulty UK. Pevne
verím, že také skvelé podujatie, akým Ples právnickej
fakulty nepochybne je, si
zachová svoju tradíciu aj do
ďalších rokov, a že sa všetci
priaznivci našej alma mater
znova stretnú na červenom
koberci za zvukov skvelej
hudby.
Ing. Igor Václav, tajomník PraF UK

KARIKATÚRA

Pašuth (z PriF UK), Tomáš Beňo, Erik Magút,
Jozef Pavlačka, Roman Cibík (z FTVŠ UK),
Martin Krivoš (z FSEV UK) a Mgr. Martin Mokošák, PhD. (tréner – z PriF UK).

Mgr. Martin Mokošák, PhD.,
PriF UK

Anton Lednický, FTVŠ UK
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Publikácie vydané vo Vydavateľstve UK
február – máj 2013

Študijná literatúra
Bándy, J.: Kniha Rút
Baráni, H., a kol.: Návody na praktické
cvičenia z lekárskej biofyziky
Binovský, A.: Anatómia pre športovcov I
Binovský, A.: Funkčná anatómia pohybového systému
Bizubová, M.: Základy geológie pre geografov
Čermáková, I., Stojkovičová, H.: Slovak for Medical Students
Hovorka, D.: Sopečná činnosť – jej dobrodenia, ale aj postrach ľudstva
Ivanová, A.: Cursus Latinus Medicinalis
Kamenárová, R. a kol.: Krížom krážom
– Slovenčina A2
Krupa, J.: Sviatosti uzdravenia a služby
spoločenstvu
Krupa, J.: Sviatosti kresťanskej iniciácie
Labudová, J.: Teória zdravia a podpora
zdravia
Novotný, V. a kol.: Špeciálna psychiatria
Ozábalová, Ľ.: Latinčina pre farmaceutov
Prečuchová Štefanovičová, A., Vančová, A.: O sexualite a sexuálnej výchove
mentálne postihnutých
Rošková, E.: Rizikové správanie vodičov
v cestnej doprave
Satko, I., Stanko, P., Švidraň, J.: Orálna a maxilofaciálna chirurgia
Švihrová, V., Buchancová, J.: Základy
klinickej medicíny II
Zaviš, M.: Paradigma osobnosti kresťanského učiteľa v minulosti a dnes
Žucha, I. a kol.: Medical Psychology

Holecová, M. a kol.: Biodiversity of soil
micro- and macrofauna in oak-hornbeam forest ecosystem on the territory of Bratislava
Majerčíková, J. a kol.: Profesijná zdatnosť (self-efficacy) študentov učiteľstva a učiteľov spolupracovať s rodičmi
Ramšák, M.: Spoločensko-kultúrne reflexie rakoviny prsníka v Slovinsku

Zborníky
Acta Andragogica 3
Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, XXXI, č. 1/2012
Acta Mathematica UC, Spring 2013,
LXXXII/1
Ethnologia Slovaca et Slavica 35
Kardiológia pre pediatriu 5
Knižničná a informačná veda XXIV
Medea XVI, 2012
Prekladateľské listy 2
Studia Academiaca Slovaca 41, 2012
Studia Orientalia Slovaca II.I 2012
Studia Orientalia Slovaca II.2 2012
51. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti LF UK a VII. Vedecká
konferencia doktorandov LF UK

29th Proceedings – Spring Conference on
Computer Graphics

Publikácie na CD
Kol.: Aktuálne smerovanie výskumov v dizertačných prácach z didaktiky chémie
Kol.: Kríza pedagogiky?
Kol.: Metodicko-odborný seminár pre učiteľov zjazdového lyžovania a snowboardingu
Kol.: Politologica Actualis – Ročenka Katedry politológie Filozofickej fakulty UK
Kol.: Sociálnopedagogické štúdie 2011
Kol.: Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť FTVŠ UK
Kol.: Študentská vedecká konferencia PriF
UK 2013
Koller, J.: Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
Poláková-Mištinová, J., Bilický, J.: Vybrané kapitoly z rádiológie
Polák, Š., Varga, I.: Funkčná histológia,
vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
Šimonovičová, A. a kol.: Environmentálna mikrobiológia
Štarchoň, P.: Trendy budovania a riadenia značky II

Monografie
Faculty of Medicine in Bratislava – Tradition
for over 90 Years

Tri cesty od romantizmu
Kniha Anny Krulákovej z Filozofickej fakulty UK Tri cesty od romantizmu prichádza
s rozpravou o tvorbe Jonáša Záborského,
Ľudovíta Kubániho a Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského. Útly niečo vyše
stodvadsaťstranový zväzok je knižnou prvotinou autorky, ktorá v ňom zúročila svoju
dlhoročnú erudíciu v problematike výskumu
textov vyššie menovaných autorov.
Publikovanie analýzy vzťahov medzi
Záborského tvorbou a tradíciou slovenskej
humoristicko-satirickej literatúry je spolu
s rozpravou o komične v diele Jonáša Záborského síce už staršieho dáta (sú v aktualizovanej podobe prevzaté z Krulákovej dizer-

tačnej práce), ale dodnes pôsobia objavne.
Dôkazom je, že každý, kto sa v ostatných
desaťročiach snažil o interpretačný prienik
do Záborského próz, sa k rukopisu Krulákovej dizertácie neustále vracal a nachádzal
v ňom inšpiráciu. Výsledky práce Anny Krulákovej priamo či nepriamo rezonujú najmä
v štúdiách Petra Zajaca.
Krulákovej prienik do podstaty Záborského tvorby ju navyše spája aj s menami
Albína Bagina a Stanislava Rakúsa. Pre záujemcu o dejiny slovenskej literatúry druhej
polovice 19. storočia zvýraznime aj iný moment. Tým je schopnosť autorky bez irónie
vystihnúť ironické, s vážnosťou vyznačiť komické, bez hnevu a predpojatosti pomeno-

vať satirické v prácach nielen Záborského,
ale aj Kubániho a Laskomerského. Ich tvorbe
venuje polovicu predkladanej monografie.
Najmä spôsob spracovania problematiky
uchopenia témy lásky Ľudovítom Kubánim je
akoby analogický spôsobu, akým písal sám
Kubáni: s potrebným odstupom (a – azda by
napísal jeden z našich básnikov – aj štipkou
blenu na dne). Krulákovej kniha je výsledkom jej celoživotného úsilia o poctivé, trpezlivé nazeranie na text. Z pohľadu súčasnej,
publikačnými aktivitami rôznorodej odbornej úrovne presýtenej doby, je to škoda.
PaedDr. et PhDr. Peter Mráz, PhD.
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Labrang – svet tibetského kláštora
Vydavateľstvo Slovart vydalo v apríli tohto roku zaujímavú publikáciu Labrang –
svet tibetského kláštora, na ktorej sa
autorsky podieľali dve osoby: text napísal
doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD., z Katedry východoázijských štúdií FiF UK a autorom
čiernobielych fotografií je Mgr. Pavol Breier.
Na Slovensku sa nenájde kvalifikovanejšia osoba na písanie o Tibete, než je
M. Slobodník, ktorý sa regiónu dlhodobo
vedecky venuje a svoje štúdium a výskum
pretavil aj do tejto publikácie. Neobmedzuje sa v nej čisto na popis budhistického
kláštora, naopak, poskytuje širšie súvislosti,
ktoré sú nevyhnutné na porozumenie histórie a súčasnosti Labrangu. Čitateľ sa tak
dozvedá o dejinách Tibetu, o regióne Amdo
(severovýchodný Tibet) a jeho etnickej rozmanitosti, ako aj o základných konceptoch
budhizmu. Toto je však iba nevyhnutný teoretický rámec potrebný na zachytenie reality každodenného života v regióne. A ten
je nevšedný a pestrý, či už v kláštore alebo
mimo neho. Mnísi, nomádi, ale aj netibetské
obyvateľstvo (Chuejovia, čínski moslimovia
či majoritné čínske etnikum Chan), každý tu
má svoje miesto.
Blízky vzťah autora k predstavovanému
regiónu je zrejmý už od prvých viet. Úvodné
kapitoly trochu trpia snahou na malej ploche
predstaviť čo najviac reálií Tibetu, tempo
textu je rozvláčnejšie. Autor sa podriaďuje túžbe po presnosti či rešpektu voči téme
a do dlhých súvetí nabaľuje aj detaily, ktoré
hlavnú tému ďalej nevysvetľujú, ale skôr od
nej niekedy odvádzajú pozornosť. Čitateľovi

to však vynahradí v nasledujúcich kapitolách, čerpajúcich z osobnej skúsenosti. Tieto opisy sú živé, a tým pádom aj
pútavejšie.
Text síce sprostredkováva osobnú skúsenosť a pocit z miesta, ale neskĺzne do
roviny subjektívnych opisov, je bohatý
na informácie a faktograficky presný.
M. Slobodník si doprial pomerne veľa
slobody a voľne prechádza z témy na
tému, od dejín či politickej situácie k budhizmu, od kláštorného k civilnému svetu,
nie je ani dôsledne chronologický. Autor
sa nevyhol ani turbulentnému vývoju po
roku 1949, keď sa Tibet stal súčasťou
Číny. Prechody medzi témami sú však
prirodzené a hladké a výsledkom je pestrý a dobre čitateľný text.
Kniha je po obrazovej i textovej stránke
intímnym portrétom časti súčasného Tibetu, bez prikrášľovania, orientalizujúceho
romantizmu či snahy hľadať mystiku –
naopak, čaro nachádza vo všednej každodennosti. Čiernobiele fotografie P. Breiera ponúkajú autorský pohľad skúseného fotografa na tento špecifický región. Neslúžia
iba ako ilustrácia, sú rovnocenným médiom
sprostredkúvajúcim autorské videnie unikátnej kultúry. Odzrkadľujú rovnakú láskavosť
a citlivosť voči životu v Labrangu ako text.
Publikácia tak predstavuje vydarený pokus
o predstavenie poznatkov získaných počas
terénneho výskumu širšiemu publiku laických
záujemcov o Tibet či o východnú Áziu.

O P R AVA
V minulom čísle Našej univerzity č.
9/2013 sme k článku „Úvod do štúdia
literárnej histórie“ na s. 34 omylom uverejnili fotografiu knihy „Labrang“ od Martina Slobodníka a Pavla Breiera, za čo
sa ospravedlňujeme autorovi článku Dr.
Petrovi Mrázovi, autorovi skrípt doc. Miloslavovi Vojtechovi, ako aj autorom knihy
„Labrang“.

Mgr. Katarína Čavojská,
doktorandka na FiF UK

redakcia

Ôsma kniha básní Karola Kapellera
V Múzeu Ján Cikkera v Bratislave dňa 17.
apríla 2013 prezentovali ôsmu knihu básní
Karola Kapellera, člena Spolku slovenských
spisovateľov. Dielo „Dva prúdy života“ pre
milovníkov poézie uviedol majster slova
Viliam Turčany. Vydavateľom zbierky je
SPRINT 2.
Kapellerova tvorba je preto cenná, že nie
je len mnohoslovná. Vo všetkom, čo napísal,
cítiť jeho dušu, aj tým, že podsúva milé slová
ako provokatér stimulujúci hľadanie a nachádzanie prapodstaty ľudskosti. Nielen medicína, ale aj poézia lieči, sú si veľmi blízke
ako sestry. Kapeller sa dôstojne zaradil medzi súčasných slovenských básnikov a poéziu
bude písať dovtedy, kým bude žiť.
Autor už predtým uverejnil „V rodisku
láska zrodená“ (2000), „Druhým dychom“
(2003), „Pod mikroskopom duše“ (2005),
„Žiť je krásne“ (2008), „Poézia a medicína“

(2009), „Dotyky s Trnavou“ (2011), „Lov zie Milana Rúfusa v dôstojných priestoroch
dobrých slov“ (2011).
Múzea Jána Cikkera.
Básne z prezentovanej zbierky prednieAutorovi prajeme zdravie a veľa tvorivej
sol herec – recitátor Jozef Šimonovič člen energie, ďalšie úspechy.
SND. Klasická gitaristka Eva Golovková
zhudobnila a predviedla dve básne „Konvaza organizátorov Michal Valent,
linky“ a „Stretnutie“.
emeritný profesor LF UK
Autor, univerzitný profesor, lekár, doktor vied, anatóm, vedúci Katedry histológie
Sprava: Karol Kapeller, Eva Golovková, Michal Valent
a embryológie, zakladateľ a riaditeľ Centra elektrónovej mikroskopie LF
UK v Bratislave, medzinárodne uznávaný vedec
a objaviteľ. Emeritný profesor LF UK v Bratislave.
Prezentáciu
spolu
s Akadémiou vzdelávania zorganizoval Sapientia club LF UK v Bratislave a Klub priateľov poé-

OZNAMY
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Centrum ďalšieho
vzdelávania UK
otvára v školskom
roku 2013/2014
• jednoročný denný štátnicový kurz pre
maturantov – absolventov stredných škôl
v jazyku anglickom/nemeckom
• angličtina a nemčina: všeobecný jazyk –
bežná komunikácia, odborný jazyk
• angličtina a nemčina pre seniorov
• ruština
• francúzština
• španielčina
• čínština
• japončina
• NOVINKA: Tvorba záhrad a odborná
terminológia a komunikácia v anglickom
alebo nemeckom jazyku
Informácie:
tel.: 02/544 33 057
e-mail: jc@rec.uniba.sk
www.cdvuk.sk

MESTO BRATISLAVA & CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
UNIVERZITY KOMENSKÉHO Vás pozývajú na

III. ROČNÍK LETNEJ
B R A T I SL A V S K E J
U N IV E R Z I T Y S E N I O R O V

06.—15. august 2013
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

Poprední slovenskí umelci a historici zasvätia seniorov
do tajov hudby, astronómie a histórie
Projekt financuje MESTO BRATISLAVA a venuje svojim seniorom ZADARMO

Prihlásiť sa môžete na pracovisku prvého kontaktu na prízemí
v budove Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava

do 26. júla 2013

Viac informácií nájdete na www.cdvuk.sk a www.bratislava.sk
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Neopakovateľné leto plné zážitkov a nových vedomostí
Leto znamená veľa pre väčšinu z nás.
Trávime čas v prírode, cestovaním, spoznávaním nových kultúr a miest. Mnohí využívajú letné obdobie na získavanie nových vedomostí a plnia si svoje sny. CĎV UK pripravilo
na rok 2013 pestrú ponuku vzdelávacích
podujatí nielen pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Počas celého leta budú mať účastníci
možnosť zdokonaliť sa v slovenčine a získať
praktické skúsenosti v oblastiach ako odevný dizajn, animovaný film, folklór a ľudové
tance, moderné informačné technológie.
Zdokonaľovanie sa v slovenčine bude doplnené spoznávaním kultúrnych, historických
a prírodných krás Slovenska, ako i rôznymi
športovými a zábavnými aktivitami.
Leto začíname známym programom
„ S l ove n č i n a
na každý deň
a slovenské
reálie“, ktorý
je určený pre
študentov vo
veku 15 až 18
rokov. Nadšení priaznivci
slovenčiny
sa môžu tešiť
okrem výučby
na prehliadku
Banskej Štiavnice,
Mýta

pod Ďumbierom, Levoče. So študentmi
navštívime okrem iného Dobšinskú ľadovú
jaskyňu, Spišský hrad a Vlkolínec.
Pre rovnakú vekovú kategóriu sme ďalej
pripravili vzdelávací program „Odevný dizajn“, v rámci ktorého budú účastníci priamo
vtiahnutí do inšpiratívneho procesu dizajnu
módnych odevov a doplnkov. Módna prehliadka bude vyvrcholením kreatívnej tvorby
samotných študentov.
„Krátky film – letný kurz tvorby animovaného filmu“ taktiež určený študentom vo
veku 15 až 18 rokov ponúka možnosť zasvätenia do tajov filmového remesla a skúšku realizácie vlastného filmu s využitím animačných techník.
V poradí už IV. ročník „Letného kurzu
výučby choreografie ľudového tanca a slovenských reálií“ pre záujemcov od 18 rokov
so sebou prinesie spoznanie mikroregiónu
Podpoľania, prípravu choreografie ľudových tancov. V tomto roku budú účastníci po
prvýkrát ubytovaní priamo v prostredí Podpoľania a po nácviku choreografií zavŕšia
svoje snaženie vystúpením na folklórnych
slávnostiach v Detve.
CĎV UK organizuje v dňoch 8. až 26.
júla 2013 v poradí už 23. ročník Letnej univerzity slovenského jazyka. Všetci záujemcovia o štúdium slovenčiny ako cudzieho
jazyka vykonajú v úvode letnej univerzity
testovanie a na základe výsledkov budú rozdelení do úrovní podľa znalosti slovenského
jazyka. Trojtýždňový maratón bude v zna-

mení slovenčiny a spoznávania najvýznamnejších historických, kultúrnych a prírodných
krás Slovenska. Účastníkov neminú ani tvorivé dielne, umelecké zážitky a športové aktivity. Pre aktívne slečny a dámy je pripravená
ZUMBA – obľúbený tanec v rytmoch latino
a pre všetkých tenisový kurt, fitnes centrum,
volejbalové a petangové ihrisko, biliard a
stolný tenis.
„Bilingválna škola slovenských reálií a anglického jazyka“ je určená pre študentov vo
veku od 15 do 18 rokov, ktorí majú záujem
o zdokonalenie komunikačných zručností
súčasne v slovenskom a anglickom jazyku.
So slnečnými lúčmi sa rozlúčime „Letnou
školou mladých informatikov“ so zameraním na novinky v oblasti IT. Nadobudnuté
zručnosti môžu študenti využiť pri práci na
počítači v rámci budovania kariéry alebo
ďalšieho vzdelávania na univerzitách.
Spoločným menovateľom všetkých programov a podujatí je učenie sa a zdokonaľovanie komunikácie v slovenskom jazyku, spoznávanie histórie a súčasnosti krajiny svojich
predkov, príjemná atmosféra, nové priateľstvá, zážitky a skúsenosti. Bližšie informácie
o pripravovaných programoch a podujatiach nájdete na webstránke CĎV UK www.
cdvuk.sk. Na leto plné neopakovateľných
zážitkov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí sa
teší tím zamestnancov CĎV UK.
Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK

ENGLISH SUMMARY
University to Build Science Park
The Rector of Comenius University (CU),
Prof. Karol Mičieta, and the Minister of
Education, Science, Research and Sport of
the Slovak Republic, Dušan Čaplovič, signed
an agreement on building the Comenius
University Scientific Park for researching in
molecular medicine, environmental medicine
and biotechnology. Pg 3
CU in TOP 1000
CU is ranked 527th in renowned worldwide
University Ranking by Academic Performance
2012 (URAP). Pg 3
From the Rector’s Program
- The Rector of CU awarded Assoc. Prof. Vojtech
Potočný from the Faculty of Mathematics,
Physics and Informatics of CU for his 47-years
of teaching with the Commemorative Medal of
CU on 16 May.
- On 24 May, the Rector of CU honoured Prof.
Dušan Hovorka with the Golden Medal of CU,
Prof. Anna Vozárová with the Silver Medal
of CU and Prof. Marián Putiš with the Bronze
Medal of CU.
- The Rector of CU received the Trophy for
the winning team in the University Regatta
2013 from the Vice-Rector of Slovak Technical
University, Prof. M. Sokol. Pg 4
Professor Čižmárik Recognized
On 20 May, the President of the Slovak
Republic, Ivan Gašparovič, awarded Professor
Jozef Čižmárik from the Faculty of Pharmacy
of CU with the President Medal for his
achievements in development of science and
education. Pg 5
Professor Kúš Awarded
Prof. Peter Kúš from the Faculty of Mathematics,
Physics and Informatics of CU was awarded
for his development of scientific and research
infrastructures using the EU funds on 14 May.
Pg 5
The Woman of Slovakia 2013
On 20 May, the Vice-Dean for Studies of the
Medical Faculty of CU Assoc. Prof. Eliška
Kubíková became the Woman of the Year.
Prof. Anna Zuzana Dubničková was awarded
in the category of education and Prof. Tatiana
Štefanovičová in the category of science and
research. Pg 5
25 PhD Students Presented Own
Research
One day in CU Hall, 13 Faculties of CU, 25
different researches. There was a marathon of
PhD students’science and research activities
presentations from all faculties, on 14 May. Pg
6
Women’s Gym Exercise Eliminates
Stress
Researchers from the Faculty of Physical
Education and Sports of CU found out that gym

exercise could also be used to fight against
stress with a similar effect as aerobic. It had
been assumed that only aerobic activities were
significant in dealing with stress. Pg 7
We Save Crayfish
On 21 May, CU and Volkswagen Slovakia
started a project “Save crayfishes for Slovakia”
to research crayfish and bring them back into
nature. Pg 7
Students Informed about Career in the
World Bank
Representatives of the World Bank presented
job opportunities in the bank to CU’s students
on 15 May. Mainly students of finance,
economy, law and other areas could find work
here. Pg 8
Lectures on Cyril and Methodius
A series of lectures on 1150th anniversary of
the arrival of Cyril and Methodius to Great
Moravia was organized at the Faculty of
Philosophy of CU in March and April. Scientists
from history, literature history and linguistics
held speeches. Pg 9
Briefly
Ján Vilček, an important scientist of Slovak
origin and a graduate of the Faculty of
Medicine of CU, visited our university and met
with the Rector, on 3 June. Pg 9
Should Ethics Be a Part of Pharmacy
Studies?
The Pharmaceutical Faculty of CU and the
Faculty of Roman Catholic Theology of
Cyril and Methodius of CU attended an
international conference on integration and
innovation in science and education that took
place in Prague during 7 – 14 April. The CU
specialists presented the topic of ethics in
a clinical research. Pg 15
Vatican-Russian Scientific Dialog
During 9 – 12 May, CU hosted an international
conference on St. Cyril and Methodius and
their significance in religion and culture. The
Pope Francis greeted the conference and our
university via a letter. Pg 16
EUROBIOTECH 2013
The Faculty of Natural Sciences of CU
organized the European Biotechnology
Congress about so-called red and green
biotechnologies during 16 – 18 May. Pg 17
17th Archive Days in Slovakia
The event about science, culture and sport
in archive documents that took place at CU
during 21 – 23 May was organized by the
Archive of CU. Pg 18
Owl Research in Norway
Dr Ján Obuch from the Botanical Garden of
CU and scientists from Norway and Holland
explored nutrition of owls in Norwegian rock
cliffs. They found out the owls mostly eat sea
birds. Pg 20

35
Professor Represented in Britain
Professor Jozef Bátora attended a conference
in Cambridge on 10 and 11 April and talked
about clay as a creative material in the Older
Bronze Period in Carpathian Hallow. Pg 20
CU Educated Foreign Languages
Teachers
The Centre for Continuing Education of CU
educated 265 teachers from Bratislava and
other regions. The course was finished by 150
teachers. Pg 21
Student Scientific Research
During April and May, many faculties of CU
organized conferences for students to present
their science. The Faculty of Management
organized it on 14 May (Pg 22), students of
the German Programme of the same faculty
during 2 – 9 May (Pg 22), the Faculty of
Natural Sciences of CU on 24 April (Pg 23),
the Faculty of Medicine of CU on 18 April (Pg
24) and the Faculty of Education of CU in April
(Pg 24).
Pharmacy Students Represented in
Prague
Students of pharmacy attended a student
competition in science on 16 May. P. Šišovský
received the 3rd place, M. Onuščáková and K.
Hambalková received the 2nd place. Pg 25
Hockey Team of CU Won Gold
Students from the Faculty of Physical Education
and Sports of CU won the Cup of the Rector
of Czech Technical University in Prague on 20
April. Pg 29
Discussion with a Coach Griga
The Faculty of Physical Education and Sports
of CU organized a discussion with a football
coach, Stanislav Griga, on the coach’s job on
16 May. Pg 30
BENI Day
A civic association, Beni, and the Faculty of
Physical Education and Sports of CU organized
a sport day for 80 children who tried also new
exercises, such as jumps on the trampoline, ring
exercise, javelin throw etc. Pg 30
Slovak Ski Association Awarded CU
On the occasion of the 100th anniversary of
organized skiing, the Slovak Ski Association
awarded CU which educated many successful
skiers. Pg 30
CU Won in Floorball
CU won the finals of Slovak universities in
floorball that took place in Košice on 7 and 8
May. Pg 30
Spring Ball
The Faculty of Law of CU organized a spring
ball after a longer pause on 3 May. Pg 30
MJ, LM

NAŠA UNIVERZITA časopis Univerzity Komenského v Bratislave • ročník 59 • mesačník vychádza 10-krát ročne • Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry
SR pod číslom EV 2933/09 • ISSN 1338-4163 • Vydáva Univerzita Komenského v Bratislave • IČO: 00 397 865 • Adresa: Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
• Tel.: 02/592 44 346 • e-mail: nasa.univerzita@rec.uniba.sk • http://www.uniba.sk/nu • Predseda redakčnej rady: prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., prorektor
UK. Členovia: RNDr. Martin Belluš, FMFI UK; ThDr. Dávid Benka, PhD., EBF UK; PhDr. Helena Bernadičová, LF UK; doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD., PriF UK; Mgr.
Eva Faithová, PhD., PdF UK; doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., JLF UK; Mgr. Jaroslav Tóth, PhD., FaF UK; RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., FM UK; JUDr. Ondrej Laciak,
PhD., PraF UK; JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., FSEV UK; Mgr. František Seman, PhD., FTVŠ UK; ThDr. Ivan Šulík, PhD., RKCMBF UK; doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.,
FiF UK • Vedúca redaktorka: Mgr. Lenka Miller • Redakcia: PhDr. Andrea Földváryová, Mgr. Michal Jurina • Grafická úprava a tlač: KO&KA, spol. s r. o., Bratislava
• Uzávierka: 1. deň v mesiaci • Za obsah príspevkov zodpovedajú autori. Za obsah inzercie zodpovedá zadávateľ.

V
O
K

O

ro
čn
9
D
ík
O
14

PREDNÁŠ

R

ST
JÚL-AUGU
u

D

každú stred

PR

E

D

ET
I

O

11
.

KY

2013
Program XI. ročníka Detskej Univerzity Komenského

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

1. prednáška

3. 7. 2013 /10.00

primátor hl. mesta SR Bratislavy

Aula UK

Slávnostná Imatrikulácia

Prečo je Bratislava hlavné mesto Slovenskej republiky?
prof. PhDr. Elena Strešková, PhD.

2. prednáška
Divadlo Aréna

10. 7. 2013 /11.00

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Prečo musíme cvičiť?

prof. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

3. prednáška
Divadlo Aréna

17. 7. 2013 /11.00

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Prečo mali piráti čiernu pásku cez oko a ako to súvisí s určovaním polohy na mori?
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.

4. prednáška
Divadlo Aréna

24. 7. 2013 /11.00

Slovenská technická univerzita

Prečo auto nie sú len štyri kolesá?
doc. Ing. Peter Šimurka, PhD.

5. prednáška
Divadlo Aréna

31. 7. 2013 /11.00

Ústav anorganickej chémie SAV Bratislava

Prečo je možné sklo neustále recyklovať?
prof. Ing. František Janíček PhD.

6. prednáška
Divadlo Aréna

7. 8. 2013 /11.00

Slovenská technická univerzita

Prečo môže byť každý elektráreň?
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

7. prednáška
Divadlo Aréna

14. 8. 2013 /11.00

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK - dekan

Prečo a ako vzniká obývateľná planéta?
21. 8. 2013 /11.00

prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc.

8. prednáška
Divadlo Aréna

Prírodovedecká fakulta UK –Katedra organickej chémie

Prečo nemôžeme žiť bez chémie?

28. 8. 2013 /11.00

prof. RNDr. Jela Mistríková, DrSc.

9. prednáška
Aula UK

Slávnostná promócia

Prírodovedecká fakulta UK

Prečo sa bojíme vírusov?
Podmienky štúdia

Účasť študentov na jednotlivých podujatiach nie je povinná.
Viac info na www.duk.sk.
Podmienky štúdia DUK Online nájdete na www.duk.sk
GENERÁLNY PARTNER DUK

ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ!

HLAVNÝ PARTNER DIVADLA ARÉNA

Kontakt

Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava,
e-mail: produkcia@duk.sk, www.duk.sk
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