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E D I T O R I Á L

T ak ako sa pri abrahámovi-
nách zvykne hovoriť „čože 
je to 50-ka“, mohli by sme 

pri narodeninách našej najstar-
šej alma mater v porovnaní s naj-
staršími európskymi univerzita-
mi povedať „čože je to 95-ka?“ 
Veď si stačí pripomenúť, napr. 
zrod univerzít v Bologni, Paríži 
či Oxforde v 12. stor., univerzity 
v Cambridge začiatkom 13. stor. 
a ďalších. Prvá univerzita na úze-
mí vtedajšieho Rakúsko-Uhorska – Univerzita Karlova v Prahe 
(1348) – je staršia o viac ako pol tisícročia. 

História univerzitného vzdelávania na našom území má 
však tiež stáročné trvanie. Univerzita Komenského v Bratisla-
ve sa hlási k tradícii Academie Istropolitany, ktorá bola prvou 
vysokoškolskou inštitúciou na území dnešného Slovenska. 
Ako uviedol vo svojom pozdravnom príhovore pri príležitosti 
našich júnových osláv profesor Jan Royt, prorektor partner-
skej Univerzity Karlovej v Prahe, v prípade vzniku UK v Brati-
slave ožila myšlienka cisára a kráľa Karla IV., ktorú vyslovil pri 
založení Pražskej univerzity, „aby študenti nemuseli cestovať 
za svojím vzdelaním do cudziny“. Významnú rolu zohrala aj 
idea zakladateľov Československej republiky – prvého pre-
zidenta T. G. Masaryka a generála M. R. Štefánika – že „oba 
naše národy musia predstihnúť alebo sa aspoň vyrovnať 
svojou vzdelanosťou a učenosťou okolitým vládnucim náro-
dom“. V máji pred 95 rokmi tak prišli do Bratislavy siedmi 
zanietení a odhodlaní profesori a docenti pražskej Univerzity 
Karlovej ako budúci profesori Univerzity Komenského. Jej 
prvý rektor Kristián Hynek poeticky komentoval vznik novej 
univerzity: „Láska je určite vyšší motív ako hlad, jednoducho 
preto, že slúži k udržaniu celého druhu, a nie iba jednotlivca. 
A naša univerzita vznikla z lásky, nie z hladu.“ 

Rodný list UK s dátumom narodenia 27. 6. 1919 korešpon-
duje aj s rodným listom nášho hlavného mesta, keďže Bra-
tislava získala tento status pred 95 rokmi. Bez UK by sa ne-
mohol rozvíjať moderný štát, jeho inštitúcie, školstvo, veda, 
kultúra, umenie či šport. Nehovoriac o tom, že akademická 
obec UK sa zaslúžila aj o vznik ďalších významných sloven-
ských vzdelávacích a vedeckých inštitúcií: napr. SAV či Uni-
verzity P. J. Šafárika v Košiciach. 

Naši zamestnanci, pedagógovia, vedci, senátori, všetci čle-
novia spoločnej univerzitnej rodiny – akademickej obce UK – 
sa usilujú o odovzdanie odkazu historického dedičstva súčas-
nosti. Aby sa premietol do líderskej pozície na poli slovenského 
vysokoškolského vzdelávania a slovenskej vedy, aby šírili dob-
ré meno našej alma mater doma aj vo svete. Rád by som sa 
preto aj na tomto mieste všetkým poďakoval. Pôsobíme v pros-
tredí neodňateľného a neodmysliteľného hodnotového rámca 
akademických slobôd, slobodného vzdelávania a výskumu, 
ktoré si môžeme užívať spoločne s našimi študentmi. Nedá 
mi nepripomenúť, že preukázaním svojej odvahy a statočnosti 
v novembri 1989 majú na tom rozhodujúcu zásluhu.

S hrdosťou, ale aj s pokorou môžeme dnes označiť UK za 
otvorenú a modernú vzdelávaciu a vedeckú inštitúciu pevne 
zakotvenú v európskom a medzinárodnom priestore. Pilier-
mi, o ktoré sa opierame, je excelentný vedecký výkon, miera 
medzinárodnej spolupráce, úspešnosť našich absolventov 
či rastúci záujem zahraničných študentov. 

Zamestnávatelia čoraz viac posudzujú adeptov na pracov-
né pozície podľa toho, či vyštudovali na niektorej prestížnej 
a „zavedenej“ univerzite, alebo im bol diplom vydaný nejakou 
„bezmennou“ inštitúciou. Aj preto som presvedčený, že sa 
naši prváci rozhodli správne.

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
rektor UK
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Foto: Vladimír Kuric
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Univerzita Komenského v Bratislave prijala do 
prvých ročníkov bakalárskeho, spojeného a dok-
torského stupňa štúdia 7186 študentov, z toho 
6717 na denné štúdium. Na druhý stupeň štúdia 
(magisterský) prijala 2934 študentov, z ktorých 
2441 bude študovať v dennej forme. Oproti mi-
nulému roku sme prijali približne o tisíc študentov 
menej.

Najviac študentov sme prijali na Prírodove-
deckú fakultu UK (1496) a Filozofickú fakultu UK 
(1327). Najväčší záujem vzhľadom na počet prija-
tých bol o Jesseniovu lekársku fakultu UK v Mar-
tine (11 záujemcov o 1 miesto), Lekársku fakultu 
UK (5 záujemcov o 1 miesto) a Farmaceutickú 
fakultu UK (2,5 záujemcov o 1 miesto). Medzi 
najviac žiadané programy patrí aj právo (Právnická 

fakulta UK), biológia (Prírodovedecká fakulta UK) 
a psychológia (Filozofická fakulta UK).

Počet prihlášok bol tento rok o niečo nižší ako 
vlani. Univerzita Komenského v Bratislave za-
evidovala na akademický rok 2014/2015 spolu 
14 756 prihlášok na prvý a spojený stupeň štúdia. 
Na druhý stupeň štúdia prijala 3414 prihlášok.

LM

S P R A V O D A J S T V O

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je 
stále na čele celosvetového rebríčka s najnižšou 
nezamestnanosťou ukončených doktorandov a o 
prvé miesto sa delí spolu s ďalšími 25 univerzi-
tami.

Študenti doktorandského štúdia UK sa podieľajú 
na vysokokvalitnej vede, výskume a výučbe, ale 
i publikujú v renomovaných časopisoch, vďaka 
čomu sa rýchlo zamestnajú a výsledkom je aj 
výborné umiestenie na špičke rebríčka. Rebríček 
je zostavený inštitúciou, ktorá tiež zostavuje 
renomovaný Šanghajský rebríček (Center for 

World-Class Universities of Shanghai Jiao Tong 
University). Kritériom bolo percento absolventov 
doktorandského štúdia, ktorí sú zamestnaní do 
troch mesiacov po skončení štúdia. 

Doktorandský stupeň štúdia na UK, na ktorom 
v uplynulom akademickom roku študovalo celko-
vo 2515 študentov, má pre univerzitu mimoriadny 
význam. UK v záujme podporiť a rozvíjať mladých 
vedcov a učiteľov udeľuje od roku 1997 Granty 
UK zamerané na podporu vedeckých, pedagogic-
kých a umeleckých projektov. Tento rok sa v nich 
rozdelilo celkovo 292 690 eur. 

Uvedené umiestnenie je ďalším úspechom 
Univerzity Komenského, po tom čo sa UK začiat-
kom tohto roka ako jediná slovenská vysoká škola 
umiestnila v prvej päťstovke celosvetového rebríč-
ka URAP. V celosvetovom rebríčku zostavenom na 
základe objektívnych kritérií za rok 2013 - Univer-
sity Ranking by Academic Performance (Rebríček 
univerzít na základe ich akademického výkonu) 
obsadila 495. miesto. 

MJ

Univerzita Komenského naďalej potvrdzuje 
svoje významné postavenie v medzinárodnom 
meradle. V tohtoročnom celosvetovom rebríčku 
zostavenom Center for World University 
Rankings (CWUR – Centrum pre rebríčky 
svetových univerzít) na základe objektívnych 
a silných kritérií obsadila 732. miesto. Medzi 
tisícku špičkových svetových univerzít sa 
zaradila ako jediná slovenská vysoká škola. 

Rebríček hodnotil viac ako 22 000 univerzít 
z celého sveta. Umiestnenie Univerzity Komen-
ského teda znamená, že patrí medzi 3,3 % najlep-
ších univerzít sveta. Do finálneho hodnotenia bolo 
vybratých 1000 najlepších univerzít.

CWUR je unikátny rebríček, ktorý meria kvalitu 
vzdelávania a prípravy študentov, ako aj kvalitu vý-
skumu – nezávisle od prieskumov a dát dodaných 
univerzitami. „Umiestnenie v prvej tisícke rebríčka 
je dôkazom kvality vzdelávania v kombinácii s hod-
notením výsledkov výskumu našej univerzity. Naša 
vedecká aktivita a kvalita výučby je porovnateľná 
so svetovou špičkou. Osobitne si cením, že tento 
rok ide o potvrdenie našich kvalít v ďalšom objek-
tívnom medzinárodnom rebríčku,“ zdôrazňuje rek-
tor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

Rebríček CWUR bol prvýkrát vytvorený v roku 
2012 v Saudskej Arábii. Poradie tisícky svetových 
top univerzít je založené na ôsmich objektívnych 
a silných kritériách: kvalita vzdelávania – me-

raná počtom absolventov univerzity, ktorí získali 
významné medzinárodné ocenenia v pomere 
k veľkosti univerzity, zamestnanie absolventov 
– merané počtom absolventov, ktorí sú riaditeľmi 
firiem v svetových top firmách v pomere k veľkosti 
univerzity, kvalita vedeckých pracovníkov – me-
raná počtom vedcov, ktorí získali významné medzi-
národné ocenenia, publikácie – merané počtom 
vedeckých článkov v renomovaných časopisoch, 
vplyv – meraný počtom vedeckých článkov vo veľ-
mi vplyvných časopisoch, citácie – merané poč-
tom vysoko citovaných vedeckých článkov, širší 
dosah – meraný H-indexom univerzity, patenty – 
merané počtom medzinárodne podaných paten-
tových prihlášok. Rebríček CWUR je jedným z via-
cerých medzinárodných rebríčkov, ktoré hodnotia 
univerzity po celom svete.
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Máme viac ako 
7000 prvákov

Ilustračná fotografia. Foto: Vladimír Kuric

UK stále na prvom mieste 
s najnižšou nezamestnanosťou doktorandov

Sme v prvej tisícke celosvetového 
rebríčka CWUR
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2. 6. – Rektor UK prof. Karol Mičieta absolvoval 
obed s víťazkou fotografickej súťaže Moja univer-
zita, študentkou Pedagogickej fakulty UK Janou 
Grešovou. (Viac na strane 21.)

4. 6. – Zúčastnil sa na každoročnom stretnu-
tí so zástupcami odborových organizácií pri UK 
v Auditóriu Maximum.

6. 6. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady 
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

9. 6. – Predsedal zasadnutiu Vedeckej rady 
UK, ktorá pokračovala zasadnutím Kolégia rektora 
UK.

- V Divadle Aréna privítal zástupcov akademickej 
obce, kde sa pri príležitosti výročia Univerzity Ko-
menského konalo divadelné predstavenie „S bro-
kovnicou na manžela“.

10. 6. – Zúčastnil sa na konferencii o spolu-
práci vo výskume medzi Spoločným výskumným 
centrom (Joint Research Centre) Európskej komi-
sie a Slovenskou republikou.

- Zúčastnil sa na tlačovej konferencii k 12. ročníku 
Detskej Univerzity Komenského (DUK) v Divadle 
Aréna.

11. 6. – Prijal na pôde UK mimoriadneho a 
splnomocneného veľvyslanca Iránskej islamskej 
republiky pre SR so sídlom vo Viedni Hassana 
Tajika. Išlo o prvú návštevu veľvyslanca.

– Zúčastnil sa na zasadnutí finančnej komisie Aka-
demického senátu UK, ako aj na zasadnutí Pred-
sedníctva Akademického senátu UK.

13. 6. – Zúčastnil sa na prezentačnom kontrol-
nom dni stavby Univerzitného vedeckého parku 
UK. (Viac na strane 5.)

15. 6. – Prijal pozvanie na slávnostnú inaugu-
ráciu nového prezidenta SR Andreja Kisku do bra-
tislavskej Reduty.

17. 6. – Rektor UK a primátor mesta Bratislava 
doc. Milan Ftáčnik podpísali dohodu o spolupráci 
na projekte Letnej bratislavskej univerzity senio-
rov.

18. 6. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej 
rady Slovenskej technickej univerzity.

- Pri príležitosti uzavretia zmluvy o vedeckej spolu-
práci prijal na pôde UK delegáciu z Francúzska. 
(Viac na strane 33.)

- Zúčastnil sa na zasadnutí Akademického senátu 
UK. (Viac na strane 7.)  

19. 6. – Spolu s dekanom FMFI UK prof. Jo-
zefom Masarikom privítal v areáli Astronomického 
a geofyzikálneho observatória FMFI UK v Modre-
-Piesky účastníkov 21. ročníka Športového dňa 
rektora UK. 

- Na pôde UK privítal iránsku delegáciu. Štátny 
tajomník Ministerstva vedy, výskumu a techniky 
pre medzinárodnú vedeckú spoluprácu Iránskej 
islamskej republiky dr. Hossein Salar Amoli, rek-
tor Iránskej univerzity techniky a aplikovaných vied 
dr. Masoud Shafiei, rektor Iránskej univerzity vedy 
a techniky dr. Mohammadali Barkhordari a ďalší 
zástupcovia informovali o iránskom vzdelávacom 
systéme a o ponuke študentskej výmeny sloven-
ských a iránskych študentov. 

24. 6. – Prijal radcu Veľvyslanectva Ruskej fe-
derácie v SR Andreja Šabanova a kultúrneho atašé 
Denisa Arsentjeva. Na stretnutí ich oboznámil s 
UK, študijným programom ruského jazyka, s mož-

nosťami štúdia v ruskom jazyku, ako aj o zmluvnej 
spolupráci UK s Moskovskou štátnou univerzitou 
M. V. Lomonosova, o medzivládnej dohode a vý-
mennom programe doktorandov a o spolupráci s 
Petrohradskou štátnou univerzitou i ďalšími ruskými 
univerzitami.

25. 6. – Zúčastnil sa na konferencii „Quo vadit 
celoživotné vzdelávanie“, ktorá sa konala pri prí-
ležitosti 10. výročia vzniku Centra ďalšieho vzde-
lávania UK. 

- Zúčastnil sa na zasadnutí prezídia Slovenskej 
rektorskej konferencie.

26. 6. – V Rektorskej sieni UK slávnostne spo-
lu s vedúcim Archívu UK a riaditeľom Vydavateľ-
stva UK pokrstil knihu „Čestní doktori Univerzity 
Komenského 1928 – 2014“. (Viac na strane 20.) 

- Pri príležitosti osláv 95. výročia založenia UK sa 
zúčastnil na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady 
UK rozšírenom o vedecké rady fakúlt UK. Na sláv-
nosti odovzdal pamätné medaily UK výnimočným 
jednotlivcom, ako aj partnerským vysokým školám 
a organizáciám. (Viac na strane 18.)

30. 6. – Prijal zástupcu Kalifornskej univerzity 
v Pensylvánii Garyho J. DeLorenza, DrSc., a pro-
fesora Fredericka G. Kohuna, PhD., z Univerzity 
Roberta Morrisa v sprievode PhDr. Vladimíra Bur-
číka, PhD., z Filozofickej fakulty UK, konzultanta 
Univerzity Roberta Morrisa a vedúceho riešiteľa 
spoločného projektu.

- Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady Sloven-
skej akadémie vied.

- Zúčastnil sa na zasadnutí Správnej rady UK.

2. 7. – V Aule UK otvoril 12. ročník DUK a zú-
častnil sa na slávnostnej imatrikulácii malých štu-
dentov. (Viac na strane 15.) 

- Prijal pozvanie na oslavy Dňa nezávislosti Spoje-
ných štátov amerických v rezidencii veľvyslanec-
tva USA v SR.

3. 7. – Na pôde UK prijal mimoriadneho a spl-
nomocneného veľvyslanca Izraela na Slovensku 
Alexandra Ben-Zviho, s ktorým diskutovali o mož-
nostiach rozšírenia spolupráce medzi UK a part-

4
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nerskými izraelskými univerzitami a vedeckými 
inštitúciami.

- Na stretnutí so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ 
SR PhDr. V. Kováčikom rokoval o procesoch 
verejného obstarávania v projektoch financova-
ných zo štrukturálnych fondov.

5. 7. – Zúčastnil sa na cyrilo-metodskej ná-
rodnej púti v Nitre pri príležitosti 1151. výročia 
príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. 

7. 7. – Na stretnutí u primátora Bratislavy doc. 
M. Ftáčnika rokoval o možnostiach zámeny po-
zemkov UK za pozemky mesta Bratislavy.

8. 7. – Zúčastnil sa na 7. zasadnutí pléna In-
štitútu Slovenskej rektorskej konferencie vo Zvo-
lene.

14. 7. – Na pôde UK privítal nového rektora 
Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rasti-
slava Štefánika v Liptovskom Mikuláši brigádne-
ho generála doc. Borisa Ďurkecha.

- Prijal pozvanie veľvyslanca Francúzska na Slo-
vensku Jean-Marie Bruna na oslavy pri príležitos-
ti výročia dobytia Bastily.

22. 7. – Na stretnutí so štátnym tajomníkom 
MŠVVaŠ SR Ing. Š. Chudobom, rektorom STU 
prof. R. Redhammerom a rektorom EU prof. R. 
Sivákom rokoval o udržateľnosti financovania ve-
deckých parkov v budúcnosti.

24. 7. – Viedol zasadnutie komisie rektora UK 
na posúdenie žiadostí o preskúmanie rozhodnutí 
dekanov o neprijatí na štúdium na fakultách UK 
na akademický rok 2014/2015.

- Zúčastnil sa na slávnostnom ukončení 24. ročníka 
Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry, kde 
spolu s riaditeľkou CĎV UK PaedDr. Jankou Chlá-
deckou, PhD., odovzdal absolventom osvedčenia.

30. 7. – Poverenému riaditeľovi Vysokoškol-
ského internátu Družba Mgr. Ivanovi Daňovi odo-
vzdal vymenúvací dekrét.

- Na stretnutí u ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Ing. P. Pellegriniho informoval o stave 
riešenia projektu Univerzitný vedecký park UK. 

20. 8. – Na stretnutí s prezidentom SRK 
prof. R. Kropilom, predsedom SAV prof. J. Pas-
torekom a predsedom APVV prof. J. Masarikom 
prerokoval pripomienky k návrhom pre zlepšenie 
financovania vedy na Slovensku.

21. 8. – Rektor UK sa prihovoril účastníkom 
pietnej spomienky na obete 21. augusta 1968, 
pri príležitosti 46. výročia okupácie Českoslo-
venska vojskami Varšavskej zmluvy. Následne vo 
foyer historickej budovy UK otvoril výstavu foto-
grafií svetoznámeho fotografa Ladislava Bielika. 
(Viac na strane 6.)

22. 8. – V Aule UK slávnostne ukončil jubi-
lejný 50. ročník letnej školy Studia Academica 
Slovaca. Certifikát o absolvovaní školy si prevza-
lo 176 priaznivcov slovenčiny z 36 krajín sveta. 
(Viac na strane 11.)

27. 8. – V Aule UK sa zúčastnil na slávnost-
nej promócii malých študentov 12. ročníka DUK. 
(Viac na strane 15.)

Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK

Foto: Vladimír Kuric (1, 3, 5), OVV (2, 4, 6, 7)
  

Na stavbe Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave (UVP UK) sa dňa 
13. 6. 2014 uskutočnil Prezentačný kontrolný deň stavby, na ktorý boli rektorom UK pozvaní 
zástupcovia vedenia Univerzity Komenského v Bratislave, Akademického senátu UK, Mestskej 
časti Karlova Ves, zhotoviteľa VÁHOSTAV-SK, a. s., Žilina, odštepný závod – Pozemné stavby, 
podzhotoviteľa HORNEX, a. s., Bratislava, stavebného dozoru, projektanta a autorského dozoru.

Ing. Vladimír Hricko, garant výstavby vedecko-
-technickej infraštruktúry UVP UK, na prezentá-
cii informoval prítomných o zavedenom systéme 
riadenia stavby, jeho kontrolných a podporných 
mechanizmoch, zavedenom systéme riadenia 
projektovej dokumentácie počas výstavby a systé-
me výkonov RO MŠVVaŠ SR pre stavbu UVP UK.

Riaditeľ odštepného závodu PS, VÁHOSTAV-
-SK, a. s., Žilina, Ing. Ľubomír Ullmann pouká-
zal vo svojom vystúpení na súčasne realizované 
práce, ale aj na niektoré problémy, s ktorými sa 
zhotoviteľ aj podzhotovitelia diela UVP UK počas 
výstavby stretávajú. Ide najmä o práce navyše, 
ktoré nemohli byť predvídateľné a ich realizáciu si 
vyžiadal až zistený skutkový stav v založení areálo-
vých sietí. Predniesol zároveň návrhy na eliminá-
ciu prezentovaných problémov.

Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík, architekt pro-
jektu UVP UK, vo svojom vystúpení apeloval na 
spoluprácu pri výstavbe, aby také unikátne dielo, 
akým je UVP UK, bolo zrealizované a slúžilo svoj-
mu ušľachtilému určeniu.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., 
informoval zúčastnených o základných cieľoch, 
smerovaní a náležitej podpore UVP UK, poďako-

val zhotoviteľovi a všetkým zúčastneným na výstav-
be za trpezlivosť, spoluprácu a prejavené pocho-
penie pre vecné riešenie problémov a prisľúbil za 
UK patričnú súčinnosť. 

Ing. Vladimír Hricko, UVP UK
Foto: Vladimír Kuric

Výstavba Univerzitného 
vedeckého parku UK pokračuje

Univerzitný vedecký park UK  
členom IASP 

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave (UVP UK) sa stal členom Medzinárodnej 
asociácie vedeckých parkov a oblastí inovácií (International Association of Science Parks and Areas of 
Innovation – IASP).

UVP UK je jediná akademická inštitúcia zo Slovenska v tejto medzinárodnej organizácii. Vedecký park 
týmto získa prístup k veľmi aktívnej medzinárodnej sieti odborníkov riadiacich vedecké parky. 

Pre budúcnosť je dôležité, že prostredníctvom IASP sa zvýšia príležitosti pre spoluprácu vedeckého 
parku s komerčným sektorom. Členstvo v IASP pomôže väčšej viditeľnosti UVP UK na medzinárodnej 
scéne, ako aj k rozvoju a rastu parku. 

redakcia
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Dňa 21. augusta 1968 pod paľbou spojenec-
kých vojsk zahynuli 15-ročná Danka Košanová, 
29-ročný Stanislav Sivák a 45-ročný kpt. Ján Ho-
lík. Pietnou spomienkou, na ktorej položili k pa-
mätnej tabuli vence viaceré osobnosti a inštitúcie, 
si prítomní uctili nielen tieto tri obete, ale aj ostatné 
obete okupácie. Na Slovensku je známych tridsať 
prípadov usmrtení, 108 mŕtvych v celom Česko-
slovensku a 500 ťažko ranených. 

Rektor UK prof. Karol Mičieta upozornil na cenu 
slobody: „Som presvedčený, že aj dnes, po šty-
ridsiatich šiestich rokoch je dôležité a nevyhnutné 
pripomínať si tieto tragické historické skutočnosti. 
O to viac, že nie všetci príslušníci mladej gene-
rácie si uvedomujú cenu, ktorú sme za vytúženú 
slobodu zaplatili a považujú ju za samozrejmosť.“ 

Zhromaždeniu sa prihovoril aj predseda Kon-
federácie politických väzňov Slovenska Anton 
Srholec: „Po pošliapaní demokracie, ktorá čias-
točne nastala ako uvoľnenie, kedy sme sa mohli 
nadýchnuť, nastalo veľké ochudobnenie celého 
Československa, nastala nová vlna emigrácie, ho-
tový exodus. Slovensko bolo ochudobnené o celú 
stratenú generáciu,“ spomína. 

Po pietnej spomienke bola otvorená výstava fo-
tografií svetoznámeho fotografa Ladislava Bielika, 
ktorý zdokumentoval udalosti z 21. augusta 1968. 
Súčasťou výstavy je aj fotografia Muž s odhalenou 
hruďou pred okupačným tankom. Hlavnou po-
stavou slávnej fotografie je Emil Gallo, inštalatér 
v bratislavských Komunálnych službách. „Bolo to 

strašné. On bol v čase okupácie v robote, išiel na 
nejakú zákazku a vtedy sa to zomlelo,“ opisuje po 
rokoch situáciu jeho dcéra Emília Gogová, ktorá 
mala v tom čase 18 rokov.

Okrem fotografií si návštevníci mohli všimnúť 
priamo na historickej budove Univerzity Komen-
ského zrekonštruované nápisy, ktoré v dňoch oku-
pácie upozornili na jej nezmyselné obete. Nápis 
„Tu zabili ruskí okupanti 17.ročné dievča“ pripo-
menul smrť Danky Košanovej a ďalší „Táto strela 
zabila 40.ročného muža“ zabitie kapitána Dunaj-

plavby Jána Holíka. Obidvoch, spolu so Stanisla-
vom Sivákom, usmrtila 21. 8. 1968 paľba priamo 
na schodoch Univerzity Komenského. 

Výstavu, ktorá potrvá do 15. októbra 2014, 
spoluorganizovali Univerzita Komenského a ne-
zisková organizácia Camera Obskura z iniciatívy 
Petra Bielika, syna fotografa Ladislava Bielika. 

LM
Foto: Vladimír Kuric

Slovenkou roka 2014 v kategórii Veda a výskum sa stala prodekanka Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. Ocenenie 
si prevzala na slávnostnom galavečere dňa 22. júna 2014 v historickej budove opery 
Slovenského národného divadla.

Medzi ďalšie ocenené dámy patria:
• kategória Umenie a kultúra - Emília Vášáryová
• kategória Biznis a manažment - Jana Prágerová 
• kategória Médiá a komunikácia - Danica Kleinová
• kategória Vzdelávanie a podpora mladých talentov - Iveta Šimková
• kategória Šport - Dominika Cibulková
• kategória Zdravotníctvo - Zorica Nemcová
• kategória Charita - Patrícia Garajová Jarjabková
Anketu Slovenka roka vyhlásil už po šiestykrát týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS. 

AF
Foto: Branislav Králik

Profesorka Marta Kollárová  
ocenená v Slovenke roka 2014

 Obete si uctil aj rektor UK Karol Mičieta.

Peter Bielik, syn Ladislava Bielika, odovzdal na vernisáži originál fotografie muža s odhalenou hruďou pred 
okupačným tankom dcére hlavnej postavy fotografie.

Spomienku na okupáciu  
v roku 1968 doplnila výstava
Pred budovou Univerzity Komenského v Bratislave sa dňa 21. augusta 2014 
konala spomienka na okupáciu Československa vojskami Varšavskej zmluvy 
pred 46 rokmi. Na podujatí sa zúčastnilo vedenie Univerzity Komenského, 
Konfederácia politických väzňov Slovenska, predstavitelia  
NR SR, Bratislavského samosprávneho kraja, mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a ďalší hostia. Po spomienke bola otvorená výstava fotografií  
Ladislava Bielika vo foyeri Univerzity Komenského.

6
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Na poslednom zasadnutí Akademického 
senátu UK (AS UK) v minulom 
akademickom roku, ktoré sa konalo 
18. júna 2014, bol schválený Rozpočet 
výnosov a nákladov na rok 2014. 
Univerzita Komenského dostala 
v minulom roku dotáciu z Ministerstva 
školstva SR vo výške 87 178 106 eur. 

AS UK vyhlásil doplňujúce voľby do AS UK, 
ktoré sa na jednotlivých fakultách UK uskutočnia 
v termínoch od 22. 9. 2014 do 31. 10. 2014.

Okrem toho AS UK vyhlásil voľby do Študent-

skej rady vysokých škôl na UK vo volebných obvo-
doch: po 1 mandáte majú Fakulta managementu 
UK, Farmaceutická fakulta UK, Jesseniova lekár-
ska fakulta UK v Martine a spoločný mandát majú 
Fakulta telesnej výchovy a športu UK a Rímskoka-
tolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK. 
Voľby sa uskutočnia od 22. 9. do 7. 10. 2014.

Na zasadnutí AS UK prebehli voľby na pod-
predsedu AS UK za študentskú časť, ktoré vyhral 
Bc. Tomáš Kaščák. Taktiež sa uskutočnili voľby 
na zástupcu UK v Študentskej rade vysokých 
škôl, v ktorých bola zvolená Mgr. Jana Šmelková.

AS UK schválil účtovnú závierku spoločnosti 
Veda, s. r. o., za rok 2013. Senát schválil návrh na 

udelenie súhlasu so zriadením vecného bremena 
na pozemku UK v prospech Západoslovenskej 
distribučnej a. s., predaj pozemku s rozlohou 15 
m2 v areáli Farmaceutickej fakulty UK a štyri žia-
dosti o prenájom. Senát ďalej schválil zriadenie 
vecného bremena a zámenu pozemkov.

Z vnútorných predpisov UK senát schválil Do-
datok č. 3 k Štatútu UK a Dodatky č. 1 k Študij-
ným poriadkom Lekárskej fakulty UK a Pedago-
gickej fakulty UK, ktoré sa týkali klasifikačných 
stupňov a váženého študijného priemeru. 

Podpredseda AS UK doc. PhDr. František Ga-
hér, PhD., predniesol návrh na stanovisko k ná-
vrhu reštrukturalizácie APVV a VEGA v súlade s 
RIS3, v ktorom vyzdvihol potrebu financovania 
malých odborov, aby veda na tejto úrovni neza-
nikla. AS UK stanovisko schválil.                

NUNU

Pamätná tabuľa hlási „Nesklamali v ťažkých 
skúškach svojho ľudu“ a uvádza mená osôb, 
ktoré zahynuli v koncentračných táboroch, 
boli zastrelení gestapom, alebo padli v SNP. 
„I mŕtvi budete nás učiť,“ znie na tabuli.

Bližšie okolnosti, ako obete zahynuli, pri-
niesol profesor Július Bartl v univerzitnom 
časopise Naša univerzita v septembri 1974 
na stranách 1 – 2 pri príležitosti 30. výročia 
SNP. Z uvedeného vydania presne citujeme 
(aj s chybami): „Bratia Belákovci padli pri vý-
buchu muničného skladu v Slavošovciach. 
Nad Priekopou, takmer na dosah moder-
ného sídliska Martin-Sever, (...) padli dva-
ja nerozluční kamaráti, medik Eugen Karvaš 
a právnik Vladimír Bláhovec. (...) V kremnic-
kej väznici gestapáci zavraždili poslucháča 
prírodných vied Júliusa Horvátha. (...) V bo-
joch pri Kališti zahynul prírodovedec Oto 
Furdík, člen ilegálnych študentských skupín 
pred Povstaním. Juraj Ondko, poslucháč 
práv zahynul v bojoch pri Hrone ako prísluš-
ník Nitrianskej partizánskej brigády. Heroic-
kou smrťou zomiera i kapitán povstaleckej 
armády, študent medicíny Pavel Mudroch. 
(...) Ján Medvec, poslucháč filozofie padol 
pri obrane severného Turca. (...) Jozef Šurda, 
poslucháč právnickej fakulty ešte roku 1941 
organizoval robotníkov a študentov v zlato-
moravskom okrese protifašistického hnutia, 
začo bol uväznený a odsúdený. (...) Spolu 
bojovali a spolu i padli pri prechode Hrona 
vo februári 1945, keď sa prebíjali k postupu-
júcej Červenej armáde. Partizána Jána Ka-
miača, poslucháča medicíny zastrelili Nemci 
v marci 1945. Pred popravou si musel sám 
vykopať hrob. Spolu s celou rodinou bol za-
strelený v Kremničke medik František Cibula 
z Banskej Štiavnice. Ľudovít Beránek, kto-

rého niekoľkokrát zajali fašisti a podarilo sa 
mu vykĺznuť, zahynul pri plnení bojovej úlohy, 
keď ho smrteľne zranila guľka do pľúc. De-
lostreleckou, resp. minometnou paľbou boli 
zabití medik Ivan Bakoss a filozof František 
Salenka. Nie celkom sú známe osudy ďal-
ších vysokoškolákov a študentov Aksteinera, 
Bobáka, Fifka, Gajdošíka, Milana, Mydlu, Me-
cha, Mikuláša, Malinu, Zorkovského a iných. 
Mnohí študenti zahynuli v koncentračných 
táboroch a väzniciach na následky 
prežitých útrap a krutého zaobchádzania. 
V koncentráku zahynul mladý študentský 
funkcionár pokrokových spolkov a neskôr 
člen ilegálneho vedenia KSČ v Brne MUDr. 
Aleš Húsek. Absolvent univerzity, stredo-

školský profesor Alexander Markuš už od 
roku 1938 sa zapojil do ilegálnej práce. (...) 
Zahynul pri transporte väzňov bratislavskej 
väznice do koncentračného tábora pri Mel-
ku v Rakúsku za náletu anglo-amerických 
lietadiel. (...) Výpočet padlých, umučených a 
zabitých nie je úplný.“

Slovenské národné povstanie znamenalo 
odpor a obranu voči vstupu nemeckej ar-
mády na slovenské územie. Do ozbrojené-
ho povstania tiahli slovenské povstalecké 
jednotky. Hoci povstanie bolo 28. októbra 
1944 potlačené, v bojoch pokračovali par-
tizáni. SNP je jedným z najväčších povstaní 
proti fašizmu.

LM

Senát vyhlásil voľby do AS UK a ŠRVŠ

UK si pripomenula učiteľov a študentov, 
ktorí padli v SNP

Dňa 29. augusta 2014 uplynulo 70 rokov od začiatku Slovenského národného povstania, ktorému padlo za obeť množstvo obetí. 
Tabuľa vo foyer historickej budovy Univerzity Komenského v Bratislave pripomína obete z radov pedagogického zboru  
a poslucháčov. Deň pred výročím si ich pamiatku uctilo vedenie UK na čele s rektorom UK prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD.

7

Obete SNP si pripomenulo vedenie UK (zľava): prorektor UK Ľ. Šlahor, rektor UK K. Mičieta,  
prorektor UK J. Pekár, prorektor UK D. Meško a prorektor UK V. Múcska. Foto: OVV RUK
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Študenti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 
UK (FMFI UK) potvrdili svoje programátorské 
kvality a v medzinárodnej súťaži ACM ICPC 
(International Collegiate Programming Contest) 
porazili i prestížne svetové univerzity, akými sú 
MIT, Cambridge či Stanford.

Družstvo študentov Univerzity Komenské-
ho, ktoré sa zúčastnilo v dňoch 22. – 26. júna 
2014 v Jekaterinburgu na medzinárodnej progra-
mátorskej súťaži, obsadilo v absolútnom poradí 
dvanáste miesto a získalo bronzovú medailu. 
Súťaž ACM ICPC je prestížnou programátorskou 
súťažou, na ktorej sa zúčastňujú všetky najlepšie 
svetové univerzity. Tohto roku sa do úvodných kôl 
zapojilo 2286 univerzít z 94 krajín sveta. UK je 
v histórii súťaže jedinou slovenskou univerzitou, 
ktorej sa podarilo prebojovať do finále súťaže – 
tento rok už po desiaty raz. 

Do svetového finále sa prebojoval tím UK 
v zložení Tomáš Belan, Peter Fulla a Ján Hozza. 
Trénerom tímu je RNDr. Michal Forišek, PhD., 
v minulosti víťaz a úspešný účastník viacerých 
programátorských súťaží, v súčasnosti pedagóg 
FMFI UK. „Tímy vo finále riešili dvanásť úloh za päť 
a pol hodiny, pričom k dispozícii mali jeden počí-
tač. Príklady boli nezvyčajne ťažké. Zo 122 tímov 
vo finále takmer 20 nevyriešilo ani jednu úlohu 
a ďalších 23 vyriešilo iba jednu úlohu. Viac než 4 
úlohy vyriešilo len 9 družstiev,“ približuje súťažnú 
atmosféru tréner tímu UK.

Tím UK, ktorý skončil na 12. mieste, vyriešil 
štyri úlohy v sumárnom čase 454 minút. Prvá 
skončila Petrohradská štátna univerzita, druhá 
Moskovská štátna univerzita, tretia Pekinská uni-
verzita, štvrtá Národná taiwanská univerzita a piata 
Varšavská univerzita. Pred tímom UK neskončila 
žiadna z renomovaných západných svetových 

univerzít v oblasti počítačových vied, MIT skončil 
24., Cambridge 54. či Stanford na 57. mieste. Do 
svetového finále sa Cornell, Harvard, Princeton či 
Oxford ani nekvalifikovali.

„Naši študenti opäť potvrdili, že sú konkuren-
cieschopní i v náročnom medzinárodnom meradle 
a že patria k svetovej špičke v programovaní,“ teší 
sa z úspechu rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, 
PhD. 

redakcia

Študenti informatiky patria  
k svetovej špičke v programovaní

Študenti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 
UK (FMFI UK) pripravovali študentov stredných 
škôl na medzinárodnú súťaž mladých 
fyzikov IYPT (International Young Physicists’ 
Tournament) a ako tím vybojovali zlatú medailu.

Družstvo študentov zo slovenských stredných 
škôl, ktoré sa zúčastnilo v dňoch 3. – 10. júla 
2014 v anglickom Shrewsbury na medzinárodnej 
fyzikálnej súťaži, obsadilo v absolútnom poradí 
druhé miesto a získalo zlaté medaily (pozn.: prvé 
štyri víťazné tímy získali zlaté medaily). Ich príprave 
sa počas celého roka venovali študenti UK. Napo-
sledy sa podarilo Slovensku získať zlato na IYPT 
2001. Súťaž IYPT je jednou z najväčších fyzikál-
nych súťaží, na ktorej sa zúčastňujú tímy z celého 
sveta. Do medzinárodného kola sa tento rok za-
pojilo 28 krajín sveta, každá s minimálne piatimi 
reprezentantmi. 

Slovenskú reprezentáciu tvorili stredoškoláci: 
Matej Badin, Jakub Chudík, Mário Lipovský (všet-
ci z Gymnázia Jura Hronca), Natália Ružičková (1. 
Súkromné gymnázium v Bratislave) a Marek Ba-

šista (Gymnázium Pavla Horova). Lektormi žiakov 
a súčasťou delegácie boli RNDr. Pavol Kubinec, 
CSc., študenti FMFI UK Michal Hledík a Boris Vav-
rík, vedúcimi delegácie boli RNDr. Martin Plesch, 
PhD., a doc. RNDr. František Kundracik, CSc. 
„Tím počas celého roka skúmal 17 náročných fy-
zikálnych problémov, ktoré nemajú jasné vysvetle-
nie. Na súťaži musel prezentovať pred odbornou 
porotou a oponentmi 5 náhodne vybraných prob-
lémov,“ opisuje priebeh súťaže lektor Boris Vavrík, 
študent UK. „Táto súťaž je nielen o fyzikálnych ve-
domostiach, no žiaci musia byť schopní aj stručne 
a zrozumiteľne obhajovať a argumentovať,“ dodá-
va B. Vavrík.

Tímu zo Slovenska, ktorý skončil na 2. mieste, 
chýbala na absolútne víťazstvo iba desatina bodu. 
Prvé miesto si vybojoval tím zo Singapuru. Za slo-
venským družstvom ostali aj silné konkurenčné 
tímy, akými sú Čína, Poľsko, Kórea či Nový Zéland.

„Úspech mladých slovenských fyzikov, pod 
ktorým sú výrazne podpísaní práve študenti na-
šej univerzity, je ďalšou ukážkou pevného miesta 
Univerzity Komenského nielen v slovenskom, ale 

i medzinárodnom vzdelávacom priestore,“ vyzdvi-
huje úspech rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, 
PhD.

Andrea Földváryová

Mladí fyzici zo Slovenska vyhrali  
aj zásluhou študentov UK

Náš tím v žltých tričkách zľava: T. Belan, P. Fulla,  
J. Hozza, M. Forišek

V dňoch 21. a 22. júna 2014 sa v Marti-
ne konali 8. Majstrovstvá Slovenska v su-
doku a 14. Majstrovstvá Slovenska v rieše-
ní logických úloh.

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) mala 
v radoch najlepších početné zastúpenie, pretože 
majstrom Slovenska v sudoku sa vo finále stal 
Matúš Demiger, študent žurnalistiky na Filozofic-
kej fakulte UK. Na druhom mieste sa umiestnila 
19-ročná Zuzana Hromcová, ktorá v septembri na-
stúpila do 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia 
odboru informatika na Fakulte matematiky, fyziky a 
informatiky UK (FMFI UK). 

Matúš Demiger vybojoval aj striebornú medai-
lu na Majstrovstvách Slovenska v logických úlo-
hách. Tesne za medailovými priečkami skončil na 
4. mieste Mgr. Martin Kollár, PhD., z Katedry apli-
kovanej matematiky a štatistiky FMFI UK. 

Na obsahovom a organizačnom zabezpečení 
tohtoročných Majstrovstiev Slovenska sa podieľa-
la trénerka slovenskej reprezentácie Mgr. Blanka 
Lehotská, PhD., z Katedry krajinnej ekológie Prí-
rodovedeckej fakulty UK. Vďaka skvelým výsled-
kom sa úspešní študenti zúčastnili aj na Majstrov-
stvách sveta, ktoré sa konali 10. až 17. augusta 
2014 v Londýne. 

redakcia

Matúš Demiger majstrom Slovenska  
v sudoku

Študent FMFI UK Boris Vavrík a jeho doterajšie úspe-
chy zo súťaže IYPT. Foto: OVV RUK

Víťazi Majstrovstiev Slovenska v sudoku (Matúš 
uprostred)
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V dňoch 29. júla až 4. augusta 2014 sa v bul-
harskom Blagoevgrade uskutočnila súťaž „Inter-
national Mathematics Competition“ (IMC). Uni-
verzita Komenského v Bratislave v nej obsadila 
– v celkovom hodnotení univerzít – 8. miesto. Do 
medzinárodnej súťaže sa zapojilo spolu 324 štu-
dentov zo 73 univerzít. 

Za Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK 
sa v súťaži zúčastnilo družstvo štyroch študentov 
(Martin Vodička, Michal Tóth, Filip Hanzely a La-
dislav Bačo) vedené Martinom Nieplom, ktorý bol 
na IMC zároveň členom Jury súťaže. 

V skupine jednotlivcov sa medzi absolútnu špič-
ku prebojoval Martin Vodička, ktorý obsadil 3. – 
4. priečku.

redakcia

foto

UK obsadila 8. miesto  
v medzinárodnej 

matematickej súťaži

Absolventi UK si 
nemajú problém 

nájsť prácu
Univerzita Komenského patrí dlhodobo k tým 
školám, ktorej absolventi si uplatnenie nájdu 
rýchlo a nepatria k dlhodobo nezamestnaným, 
na rozdiel od iných najmä súkromných 
vysokých škôl. 

Inštitút INEKO urobil analýzu a zostavil rebrí-
ček vysokých škôl na základe nezamestnanosti 
absolventov. Vypočítal absolventskú mieru ne-
zamestnanosti za roky 2010 až 2013 z údajov 
Ústredia práce a Ústavu prognóz. 

Univerzita Komenského je aktuálne medzi 
slovenskými vysokými školami na 5. mieste s naj-
nižším počtom absolventov registrovaných na 
úrade práce. V roku 2013 tvorili nezamestnaní 
absolventi len 6,83 % všetkých absolventov UK. 
Viac ako rok po skončení vysokej školy, však ne-
zamestnaní absolventi tvoria už len 0,99 %. Zna-
mená to, že najneskôr rok po ukončení školy sa 
zamestnajú takmer všetci absolventi.

„Ukazuje sa, že miera nezamestnanosti mera-
ná po viac ako roku od skončenia školy sa pohy-
buje na veľmi nízkych úrovniach, čo vypovedá o 
tom, že ak si aj absolvent nenájde prácu hneď (v 
priebehu pár mesiacov), tak väčšinou už do roka 
s tým problém nemá,“ uvádza inštitút.

NUNU

Veľkým prelomovým obdobím v živote každého 
jednotlivca je prechod z aktívne činného 
pracovného života do dôchodku. Zo dňa na 
deň stráca človek svoju dominantnú sociálnu 
rolu, mení sa jeho postavenie a spravidla 
nepripravený sa stretáva s problémom voľného 
času a jeho využitia. Jednou z možností 
prekonania novej životnej situácie je doplnenie 
si vedomostí prostredníctvom univerzít tretieho 
veku v oblastiach, na ktoré v prechádzajúcom 
aktívnom živote nezostal čas. 

Seniorský vek prináša so sebou aj viac myš-
lienok o vlastnom zdraví a aj zdravotných prob-
lémoch svojich príbuzných. Príprava seniorov na 
starobu a ich vedomosti o zdravom spôsobe star-
nutia môžu v budúcnosti pozitívne ovplyvniť kvalitu 
ich života vo vyššom veku. 

Možnosť štúdia ponúka seniorom aj Univerzi-
ta tretieho veku pri Jesseniovej lekárskej fakulte 
UK v Martine. Táto univerzita pôsobí v Martine už 

viac ako 20 rokov. Štúdium zabezpečuje kolek-
tív univerzitných pedagógov našej fakulty, ako aj 
pedagógovia z iných fakúlt a špičkových medicín-
skych pracovísk. O rozvoj a dnešnú podobu štú-
dia sa zaslúžil dlhoročný vedúci učiteľ UTV doc. 
MUDr. Kamil Belej, CSc. Od akademického roka 
2014/2015 sú koordinátormi programu Všeobec-
ná medicína prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc., a 
prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc., a Mgr. Má-
ria Zanovitová, PhD. 

Prvým študijným programom je Všeobecná me-
dicína. Prvý rok sa vyučujú predmety všeobecné-
ho charakteru. Patria sem: história vzniku výučby 
medicíny v Martine, sociálne zabezpečenie se-
niorov, prvá pomoc a základy resuscitácie, vznik 
a vývoj človeka, základy anatómie a histológie, 
biochemické procesy starnutia, kognitívny tréning 
ako súčasť zdravého starnutia a i. V 2. a 3. roč-
níku štúdia všeobecnej medicíny je venovaná po-
zornosť najmä chorobným procesom vo vyššom 
veku, ich prevencii a liečbe. 

Univerzita tretieho veku pri JLF UK v Martine 
od nového akademického roku ponúka okrem 
už „tradičného“ študijného programu Všeobecná 
medicína aj nový študijný program. Iniciácia nové-
ho programu Starostlivosť o seniorov ako výstup 
aktuálne riešeného projektu je v pôsobnosti Ústa-
vu ošetrovateľstva JLF UK. Program bude obsa-
hovo zameraný na základné témy gerontológie, 
geriatrie a gerontologického ošetrovateľstva: zdra-
vie a zdravý životný štýl, aktívne starnutie, edu-
kačné, zdravotné a sociálne programy, možnosti 
starostlivosti o seniora (domáca, inštitucionálna), 
fyziológia a patofyziológia starnutia, prehľad ge-
riatrických symptómov a syndrómov (špecifických 
problémov objavujúcich sa u seniorov a možností 
ich zvládania), zvláštnosti vybraných ochorení 
v staršom veku, špecifiká komunikácie a etické 
aspekty starostlivosti o seniora a pod. Špecifikom 
nového programu je nielen teoretická, ale aj prak-
tická výučba. 

Súčasťou UTV je autonómne fungujúci Klub 
absolventov UTV pri JLF UK. Aktuálne sme zazna-
menali približne 150 záujemcov. Okrem predná-
šok si organizujú bohatý spoločenský život (výlety, 
posedenia, návštevy múzeí, divadiel...). 

V budúcnosti plánujeme rozšíriť vzdelávanie na 
UTV pri JLF UK v Martine formou intergeneračné-
ho vzdelávania, pričom by sme chceli pri výučbe 
niektorých tém využiť prepojenie štúdia na UTV so 
štúdiom na študijnom programe Ošetrovateľstvo. 

Úspešnosť a spokojnosť poslucháčov 
s činnosťou našej UTV vyplýva aj z výbornej 
spolupráce a pochopenia všetkých doterajších 
vedení JLF UK v Martine. Pri riešení všetkých 
problémov, ktoré sa vyskytnú, nám pomáhajú 
s maximálnou ústretovosťou.

Mgr. Mária Zanovitová, PhD.,  
koordinátorka UTV pri JLF UK

Univerzita tretieho veku v Martine 
otvára dva študijné programy
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Takmer každý tretí usmrtený motocyklista  
bol v čase dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu

Takéto alarmujúce zistenie odhalili od-
borníci Univerzity Komenského v Bratislave 
(UK). Výskum MUDr. Martina Janíka, PhD., 
z Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych 
expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty UK (JLF 
UK) sa zameral na analýzu 311 prípadov smr-
teľných nehôd motocyklistov za obdobie 20 
rokov (1992 – 2012).

Podľa odhadov je celosvetovo registrova-
ných viac ako 350 miliónov motocyklov. Ich 
popularita navyše stále narastá. Motocyklisti 
majú však aj svoj stály podiel v štatistikách 
smrteľných dopravných nehôd. V momente 
kolízie predstavuje motocykel extrémne ne-
bezpečný dopravný prostriedok. Dopravné 
nehody s účasťou motocyklov a bicyklov sú 
najčastejšie sa vyskytujúce nehody po neho-
dách osobných motorových vozidiel.

Na európskych cestách ročne zahynie pri-
bližne 6000 motocyklistov, na Slovensku 25 
– 30. „Medzi základné rizikové faktory neho-
dovosti patria vek – spravidla ide o mladého 
motocyklistu, ďalej pohlavie – jednoznačne 
dominuje muž, ale aj jazda pod vplyvom al-
koholu či nárazová rýchlosť,“ uvádza MUDr. 
Martin Janík, PhD. Pri náraze tela motocyklis-
tu rýchlosťou 10 – 12 km/hod. do pevného, 
nepohybujúceho sa objektu možno očakávať 
vznik ľahkých zranení. Dvojnásobná rýchlosť 
je však už prahom smrteľných poranení. „Ná-
raz pri rýchlosti 80 – 90 km/hod. spôsobuje 
motocyklistovi zranenia prakticky nezlučiteľ-
né so životom,“ konštatuje M. Janík.

Zo skúmaných 311 prípadov vyplynulo, že 
91 % usmrtených motocyklistov boli muži. Dve tre-
tiny motocyklistov zomreli na mieste nehody. 54 % 

nehôd tvorili zrážky s iným vozidlom, 28 % zrážky 
so statickým objektom (stromy, stĺpy či zvodidlá) 
a 18 % nehôd predstavoval pád motocyklistu. 
91 usmrtených motocyklistov (29 %) bolo v čase 
dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu. „Najčas-
tejšie poranenými vnútornými orgánmi boli mozog 
a pľúca,“ dodáva M. Janík. Najčastejšou príčinou 
smrti (137 prípadov) bola kraniotrauma (t. j. pora-
nenie skeletu lebky a mozgu).

„Zistenia našich odborníkov potvrdili potre-
bu pokračovať v celoštátnej analýze doprav-

nej nehodovosti motocyklistov s vytvorením 
celoslovenskej databázy smrteľných mo-
tocyklových nehôd, ktorá by predstavovala 
nenahraditeľný zdroj informácií a údajov pre 
výskum bezpečnosti a nehodovosti v moto-
cyklovej doprave nielen na Slovensku, ale i 
v celom európskom dopravnom priestore,“ 
vyzdvihuje prínos výskumu rektor UK prof. 
RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

Bližšie informácie o výskume na s. 24.
Andrea Földvaryová

Výskum UK zistil, že až dve tretiny usmrtených motocyklistov zomreli priamo na mieste dopravnej nehody (au-
tentická fotografia z miesta nehody – august 2013, foto: PZ SR).

Ľudia, ktorí trpia alergiami, nie sú 
schopní primerane reagovať na stres 
a správajú sa neadekvátne  
k podnetom z vonkajšieho prostredia. 
Vyplýva to z prebiehajúceho 
unikátneho výskumu, ktorý 
realizujú psychológovia Univerzity 
Komenského v Bratislave.

Na tomto psychológmi koordinovanom inter-
disciplinárnom výskume zameranom na sledova-
nie a pochopenie stresovej reakcie sa podieľajú 
mikroelektronici, endokrinológovia i alergiológo-
via. Zistenia experimentov okrem iného potvr-
dzujú, že osoby trpiace silnou alergiou reagujú 
na stres až nebezpečne neprimerane. 

U silných alergikov dochádza k istému za-
blokovaniu komunikácie s vonkajším svetom 
pri vystavení stresu, čo spôsobuje výrazne ne-
dostatočné vyplavovanie stresového hormónu 
kortizolu, ale aj neadekvátnu reakciu autonóm-
neho nervového systému, konkrétne zníženú 
funkciu tzv. sympatika (t. j. istý aktivizátor orga-
nizmu). Tento stav možno charakterizovať ako 

istú pasívnu rezistenciu, kedy jedinec nereagu-
je na stresové podnety – v podstate sa správa, 
ako keby „sa nič nedialo“. 

V normálnych situáciách organizmus reagu-
je na stresové stimuly aktiváciou sympatika aj 
kortizolu, čím organizmus prirodzene „bojuje“ 
voči nepriaznivým stresovým podnetom. „Takáto 
anomálna reakcia na stres je nebezpečná pre 
organizmus, a to tak z psychologického aspek-
tu, ako aj v konečnom dôsledku z aspektu bio-
logického,“ hovoria vedúci výskumného tímu – 
psychológovia doc. PhDr. Igor Brezina, PhD., a 
Mgr. Petra Soláriková z Univerzity Komenského 
(Katedra psychológie Filozofickej fakulty UK). 

Okrem už uvedeného, reakcia na stres bola 
zaznamenaná aj u osôb, u ktorých je alergia 
menej rozvinutá. Na základe predbežných vý-
sledkov bolo zistené, že u týchto jedincov sa 
prejavuje vyššia úzkostlivosť, viac depresívnych 
symptómov, vyššia úroveň nepriateľského ko-
nania voči iným a celkovo je u nich zazname-
naná vysoká úroveň distresu, čiže negatívnej 
formy stresu. Vo všeobecnosti títo jedinci pre-
ferujú viac vyhýbavých stratégií vyrovnania sa 
so stresom, ktoré sú však značne neprospeš-
né pre zdravé fungovanie organizmu. Všetky 
spomínané zistenia pôsobia ako posilňovače 
už biologicky narušenej adaptability. 

„Verím, že výskum prispeje k zlepšeniu kvali-
ty života alergikov a súčasne zistí, ako sa vyrov-
nať so stresom,“ vyzdvihuje projekt rektor UK 
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Výskum reflektuje enormný nárast výskytu 
stresom podmienených ochorení, vrátane aler-
gických ochorení, a je súčasťou rozsiahleho 
výskumu zameraného na sledovanie a pocho-
penie stresovej reakcie, s výrazným prepoje-
ním na psychické a endokrinné faktory. 

Michal Jurina

Alergici 
nezvládajú 

stres
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Počas troch augustových týždňov od 3. do 23. 8. 2014 sa na pôde Filozofickej fakulty UK uskutočnil jubilejný 50. ročník letnej školy 
slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Pri tejto príležitosti usporiadatelia okrem bohatého vzdelávacieho programu 
pre účastníkov pripravili niekoľko sprievodných podujatí, ktoré mapovali históriu i súčasnosť SAS-u ako modernej letnej univerzity.

Tento rok si našlo cestu do Bratislavy s cieľom 
spoznávať náš jazyk a našu kultúru až 176 zahra-
ničných účastníkov z 36 krajín sveta, čo 50. ročník 
letnej školy radí k etnicky najpestrejším. Dve tretiny 
účastníkov tvorili poslucháči lektorátov slovenské-
ho jazyka a kultúry na zahraničných univerzitách, 
v slovenčine sa však zdokonaľovali aj vysokoškol-
skí pedagógovia, doktorandi, diplomatickí pra-
covníci, lektori cudzích jazykov, tlmočníci, umelci 
a mnohých frekventantov priviedli osobné či pra-
covné dôvody. 

Frekventanti absolvovali pestrý vzdelávací, 
kultúrny a vlastivedný program, v ktorom sa 
zohľadnila ich jazyková kompetencia i profesijné 

záujmy. Okrem jazykových seminárov, cvičení 
a konverzácií bol pripravený prednáškový cyklus 
reflektujúci najmä dve aktuálne kultúrno-spolo-
čenské udalosti – 100. výročie prvej svetovej 
vojny a 10. výročie vstupu Slovenska do EÚ, 
ale aj 50-ročnú existenciu SAS-u. Prednášky sú 
publikované v zborníku Studia Academica Slova-
ca (43, 2014), ktorý je spolu s ďalšími zväzkami 
sprístupnený na stránke e-slovak.sk/zborniky. 
Vzdelávací program doplnili koncerty hudobnej 
skupiny In Vivo, divadelného zoskupenia Teatro 
Colorato s atraktívnym predstavením Hviezdosla-
vových balád, úvodnú slávnosť umocnil koncert 
speváckeho zboru Lúčnica a záverečnú recep-
ciu v Moyzesovej sieni spríjemnila ľudová hudba 
Kuštárovci.

Sasisti počas letnej školy spoznávali aj prírod-
né a  historické pamiatky Slovenska. Pozreli si 
centrum Bratislavy, Bratislavský hrad, Dóm sv. 
Martina a absolvovali dva celodenné výlety na 
západné, stredné a južné Slovensko. Veľkým 
zážitkom bol folklórny večer v Rusovciach v are-
áli SĽUK-u, kde bola pripravená tradičná sloven-
ská večera – párance z Pukanca, ako aj bohatý 
program s výstavou o slovenskom nehmotnom 
kultúrnom dedičstve a prezentáciou ľudových ná-
strojov a piesní. Ani tento rok nechýbal blok tvo-
rivých dielní, výsledky ktorých prezentovali sasisti 
počas interkultúrneho programu Sami sebe, kde 
sa im podarilo spojiť získané vedomosti s ume-
leckými zručnosťami a svojsky stvárniť spoločný 
dramaturgický zámer na tému Čože je to 50-ka.

Súbežne s letnou školou sa od 19. do 22. 8. 
2014 konalo medzinárodné sympózium 50 rokov 
Studia Academica Slovaca v kontexte domácej 
a zahraničnej slovakistiky, na ktorom sa zúčast-
nili zahraniční slovakisti, bývalí spolupracovníci 
SAS, zahraniční frekventanti letnej školy, ale 

i lektori slovenského jazyka a kultúry pôsobiaci 
na univerzitách v zahraničí. Súčasťou podujatia 
bolo prijatie na Magistráte hl. mesta SR Bratislavy 
spojené s koncertom Petra Michalicu, recepcia v 
hoteli Bôrik usporiadaná Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, ale aj odhalenie pa-
mätnej tabule prof. Jozefovi Mistríkovi v priesto-
roch FiF UK. Okrem inštalovanej výstavy k jubi-
leu vyšiel aj zborník spomienok 50 rokov Studia 
Academica Slovaca v premenách. Vyvrchole-
ním bolo ocenenie spolupracovníkov SAS-u, ako 
aj zahraničných slovakistických pracovísk, ktoré 
udelil rektor UK prof. Karol Mičieta, dekan FiF UK 
prof. Jaroslav Šušol a Veľkú medailu sv. Gorazda 
prof. Jurajovi Dolníkovi odovzdal minister školstva 
Peter Pellegrini. 

Mgr. Zuzana Hargašová, PhD.,  
Studia Academica Slovaca

Foto: SAS

SAS a sasisti oslávili  
polstoročie letnej školy 

Minister školstva Peter Pellegrini odovzdal Veľkú me-
dailu sv. Gorazda prof. Jurajovi Dolníkovi za celoživot-
né pedagogické pôsobenie a vedecký prínos v oblasti 
slovenskej lingvistiky a lingvokulturológie, za rozvoj 
domácej a zahraničnej slovakistiky a jej propagáciu 
vo svete. Foto: Vladimír Kuric

Vzdelávalo sa u nás až 176 zahraničných účastníkov z 36 krajín sveta, čo 50. ročník letnej školy radí k etnicky najpestrejším. Foto: Vladimír Kuric

S P R A V O D A J S T V O
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Krajanskí novinári 
zavítali na týždeň 

do Bratislavy
„Chceme, aby mali aj Slováci v zahraničí slovenské slovo vo svojich domácnostiach a aby to 

slovo bolo čo najlepšie,“ povedala dňa 18. augusta 2014 pri slávnostnom otvorení Letnej ško-
ly žurnalistiky pre krajanov Agáta Jendžejíčková, šéfredaktorka mesačníka Život, ktorý vychádza 
v poľskom Krakove. Bola jednou z pätnástich účastníkov letnej školy z Maďarska, Srbska, Rumun-
ska, Poľska a Čiernej Hory. 

Ako konštatoval Igor Furdík z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, toto podujatie má už veľmi 
dlhú tradíciu a aj keď v minulosti bolo niekoľko rokov prerušené, je tu znova, aby sme mohli po-
môcť nastupujúcej mladej generácii novinárov našich krajanov. „Cieľom nie je len ich niečo naučiť, 
dôležité sú tiež väzby, ktoré ich po letnej škole naďalej spájajú,“ povedal. 

Podľa slov Svetlany Hlavčákovej, vedúcej Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK, novinárom 
chcú predstaviť súčasné trendy v žurnalistike. Katedra je tento rok spolu s Úradom pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí prvý raz organizátorom tohto podujatia.

Účastníci letnej školy mali v programe okrem odborných prednášok exkurzie po slovenských 
médiách, stretnutie s osobnosťami slovenskej žurnalistiky, avšak spolu s pedagógmi katedry 
žurnalistiky pripravili aj vlastné noviny, televízny šot a rozhlasové príspevky. Letná škola sa skončila 
23. augusta tvorivým novinárskym dňom spojeným s exkurziou do Banskej Štiavnice.

Mgr. Peter Kubínyi, FiF UK
Foto: Ľudo Pomichal

Katedra žurnalistiky FiF UK a Úrad pre Slovákov žijú-
cich v zahraničí organizoval prvýkrát letnú školu pre 
novinárov – krajanov.

Medzinárodná politologická 
škola doktorandov

Štvordňové podujatie malo charakter predná-
šok, ktoré boli vždy rozdelené do dvoch blokov. 
Doobeda sa predstavili prednášatelia z prestíž-
nych univerzít z USA, ako napríklad zo Stanford-
skej univerzity, Colorado College alebo z Univer-
sity of North Carolina in Chapel Hill. Z Európy 
aktívne participovali prednášatelia z Institute of 
Advanced Studies vo Viedni a z Univerzity v Osle, 
ako aj z ÚEŠMV. V poobedňajších blokoch sa 
v rámci seminárov s prednášajúcimi predstavili so 
svojimi projektmi doktorandi z univerzít zo 14 krajín 
Európy.

V prvý deň doktorandskej školy sa ako pred-
nášajúci predstavil prof. Christophe Crombez zo 
Stanfordu so svojou kvantitatívnou metodológiou 
podloženou analýzou viacúrovňového procesu 
prijímania rozpočtu EÚ. Nasledovala ho Karen 
Henderson, PhD., z ÚEŠMV so svojou analýzou 
straníckych manifestov a foriem euroskepticiz-
mu v posledných voľbách do Európskeho parla-
mentu. Druhý deň sa začal prednáškou Prof. Dr. 
Johannesa Pollaka, riaditeľa Katedry politológie 
na Institute of Advanced Studies vo Viedni, o rôz-
nych formách a úrovniach politickej reprezentácie 

v EÚ. Nasledovala prednáška doc. PhDr. Oľgy 
Gyárfášovej, PhD., z ÚEŠMV o konvergencii 
a rozdieloch medzi stranami a voličmi v posled-
ných voľbách do Európskeho parlamentu v kra-
jinách V4. V stredu si mohli účastníci vypočuť 
troch prednášateľov. Začalo sa to prezentáciou 
o právach LGBTQ a ich boji o získanie politického 
priestoru na Balkáne, ktorú predniesol Prof. John 
Gould z Colorado College. Potom nasledovala 
prednáška dekanky FSEV UK prof. PhDr. Silvie 
Mihálikovej, PhD., o meniacich sa obrazoch EÚ 
vo verejných diskurzoch vo vybraných členských 
krajinách. Tretia prednáška sa preniesla opäť na 
Balkán. Prof. Milada Anna Vachudova z University 
of North Carolina prezentovala svoju analýzu fak-
torov vplývajúcich na efektívnosť tzv. kondicionali-
ty v súčasných procesoch rozširovania EÚ v kra-
jinách Západného Balkánu. Posledný deň PhD. 
školy sa obaja prednášajúci zaoberali internými 
dynamikami európskych inštitúcii. Ako prvý pre-
zentoval svoju analýzu formovania viacúrovňovej 
administratívy v EÚ Prof. Jarle Trondal z Centra 
európskych štúdií ARENA na Univerzite v Osle. Na 
záver riaditeľ ÚEŠMV a zároveň usporiadateľ PhD. 

školy doc. Jozef Bátora, MPhil., PhD., predstavil 
svoju teoretickú koncepciu medzipriestorovej or-
ganizácie a demonštroval jej explanačný poten-
ciál na prípade formujúcej sa diplomatickej služby 
EÚ. Mimoriadne prínosnými pre účastníkov boli 
aj poobedňajšie semináre s prednášajúcimi, kde 
bol vytvorený dostatočný priestor na prezentáciu 
a skupinovú diskusiu výskumných projektov jed-
notlivých doktorandov. 

Po skončení oficiálneho programu každý deň 
pokračovali diskusie aj v neformálnych formátoch. 
Účastníci a prednášajúci sa stretávali v historic-
kom centre Bratislavy na večere, kde sa mohli 
bližšie spoznať a prispievať tak k vytváraniu ko-
legiálnych sietí mladých výskumníkov, čo je nie-
len v so ciálnych vedách, ale aj iných odboroch 
dôležitým elementom pri šírení a nadobúdaní 
akademických poznatkov. Aj táto medzinárod-
ná doktorandská škola je cestou ku skvalitneniu 
doktorandského štúdia a k prepájaniu slovenskej 
politológie s poprednými politologickými pracovis-
kami v Európe a Severnej Amerike. 

Mgr. Matej Navrátil,  
doktorand FSEV UK

Na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov (ÚEŠMV) Fakulty sociálnych 
a ekonomických vied UK sa od 16. do 19. júna 2014 konala medzinárodná 
letná škola doktorandov pod názvom Demokracia v Európe: Inštitúcie a praktiky 
(Democracy in Europe: Institutions and Practices). Toto podujatie bolo organizované 
ako súčasť Erasmus siete PADEMIA. Doktorandi z akademických inštitúcií z celej 
Európy mali možnosť nielen prezentovať svoje výskumné projekty, ale aj sa zahĺbiť 
do najaktuálnejších otázok politologického výskumu súčasného vývoja európskej 
integrácie vo svetle finančnej krízy a narastajúceho euroskepticizmu. 

A K T I V I T Y  N A Š I C H  P R A C O V Í S K
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Slovenčinu sa u nás učilo 
83 cudzincov z rôznych kútov sveta

Letná univerzita slovenského jazyka a 
kultúry pre krajanov a cudzincov napísala 
svoju 24. kapitolu. Vzdelávací program, 
ktorý organizovalo Centrum ďalšieho 
vzdelávania UK (CĎV UK), bol zameraný 
na výučbu základov a zdokonalenie sa 
v slovenskom jazyku. Bohatý program 
prebiehal počas troch týždňov (7. – 25. 
júla 2014) v Študijnom a kongresovom 
stredisku (ŠaKS) Modra – Harmónia.

Slovenčinu sa tento rok u nás učilo 83 cudzin-
cov z rôznych krajín sveta – Srbska, Ukrajiny, 
Maďarska, Poľska, Ruska, ale i z Číny, Filipín, 
Francúzska, Kanady, Talianska či USA. Okrem 
intenzívnej jazykovej výučby sa študenti zúčast-
nili aj na besedách a diskusiách s osobnosťami 
kultúrno-spoločenského diania – spisovateľom 
Michalom Hvoreckým, jazykovedkyňou Sibylou 
Mislovičovou či divadelnou kritičkou Júliou Be-
ňovou. Absolvovali rôzne poznávacie exkurzie do 

Bratislavy, Modry, na hrad Červený Kameň, ako aj 
trojdňovú exkurziu po Slovensku, počas ktorej na-
vštívili Oravu, Nízke Tatry, Bojnický zámok a mno-
ho iných zaujímavých miest. „Sme veľmi radi, že 
aj tento rok sme v meste Modra uskutočnili ďalší 
úspešný ročník Letnej univerzity slovenského ja-
zyka a kultúry, ktorý obohatil našich mladých štu-
dentov,“ hovorí riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka 
Chládecká, PhD.

Slávnostné ukončenie letnej školy sa usku-
točnilo v ŠaKS Modre-Harmónii za účasti rektora 
UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., prorektora 
UK doc. RNDr. Jána Pekára, PhD., generálne-
ho riaditeľa sekcie medzinárodnej spolupráce, 
európskych záležitostí a celoživotného vzdeláva-
nia MŠVVaŠ SR Ing. Vladimíra Beloviča, CSc., 
predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
RNDr. Igora Furdíka, Ing. Kataríny Čamborovej z 
Odboru vládnych štipendií, akademických mo-
bilít a krajanov a poslankyne NR SR Mgr. Oľgy 
Nachtmannovej, PhD. 

redakcia

Krajania a cudzinci, ktorí sa k nám prišli učiť sloven-
činu, mali možnosť besedovať aj so spisovateľom 
Michalom Hvoreckým.

Od 6. do 17. júla 2014 sa na Filozofickej fakulte UK po prvýkrát uskutočnila letná škola 
holandského jazyka. Tento kurz má už niekoľkoročnú tradíciu v regióne. 

Študijný odbor holandský jazyk a kultúra už 16 rokov ponúka FiF UK v rámci prekladateľ-
stva a tlmočníctva. Tento rok sme sa ale snažili pozývať študentov z celého regiónu k nám, aby 
sa zoznámili nielen s holandskou a s flámskou kultúrou, ale zároveň so všetkým, čo by mohlo spájať 
Slovensko, Holandsko a Belgicko. Zistili sme, že sú to dve veľké témy: voda a voľný čas. 

Študentov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Rakúska, Poľska, Srbska, Bulharska, Ru-
munska a Chorvátska privítal dekan FiF UK prof. Jaroslav Šušol spolu s vedením katedry a oddelenia 
a veľvyslanec Holandského kráľovstva. Bez podpory našich sponzorov: FiF UK, Únia holandského 
jazyka, flámska reprezentácia a holandské veľvyslanectvo, by sme nemohli zabezpečiť program, ktorý 
umožnil 40 študentom cítiť sa ako doma. 

Prvý deň nás viedol okolo Bratislavy, kde sme hľadali poklady po meste a posledný z nich sme našli 
v prezidentských záhradách. Dostali sme pozvánku na prípitok na holandskom veľvyslanectve, ktoré 
sídli v tej istej budove ako belgické. Na druhý deň prišla kapela Lenny en de Bonski a ich koncert 
holandskej hudby sa odohral v Kontakte v Starom meste. A v Kontakte sme si našli ďalšie kontakty 
a priateľstvá...

Hodiny kurzu prebiehali vždy doobeda do pol jednej a striedali sa učiteľ z Belgicka a učiteľ z Holand-
ska. I keď v Belgicku aj v Holandsku sa ako úradný jazyk používa holandčina, ide o dva rovnocenné 
varianty toho istého jazyka. Preto Únia holandského jazyka trvá na tejto bilancii a je dôležité, aby sa 
študenti oboznámili s oboma variantmi.

V stredu, samozrejme, nemohol chýbať futbalový zážitok, keďže Holanďanom sa podarilo vybojovať 
miesto v semifinále, kde, bohužiaľ, skončili napriek fandeniu nášho tímu „Oranjes a fanúšikovia“. Vo 
štvrtok už prišli ďalší dvaja docenti z Holandska a z Belgicka – Paul van den Heuvel a Gert Loosen, ktorí 
si pripravili prednášky o vode a voľnom čase. Gert Loosen nám hovoril o belgických pivách a v piatok 
o flámskom národnom sviatku, ktorý je 11. júla. Oboznámil nás s tým, ako sa tento sviatok oslavuje 
a tiež, aké je jeho miesto vo flámskom národnom hnutí. Paul van den Heuvel nás informoval, ako sa trávil 
voľný čas v Holandsku v minulosti a teraz. Vo štvrtok večer sme sa zúčastnili na večere holandského 
spevu. V piatok naše spievanie trvalo do noci, ale to nás nezastavilo, aby sme sa učili aj v sobotu! 

Cez víkend sme neoddychovali, ale prišiel čas na výlety: loďou sme sa odviezli do múzea moderného 
umenia Danubiana Meulensteen Art Museum a v nedeľu sa konala exkurzia do Viedne, kde sme navští-
vili Kunsthistorisches Museum. 

V pondelok naše skupiny absolvovali vedomostný kvíz a školu varenia v Starej tržnici. Študenti sa 
naučili variť typické holandské jedlo pod vedením holandského kuchára Franka van Knippenbergha. 
Po dobrom jedle sme sa presunuli na druhú stranu Dunaja, kde na Magio pláži v Petržalke premietali 
krátky belgický film. 

Po dlhom týždni sme si nakoniec oddýchli na Zlatých pieskoch a v stredu sme slávnostne odovzdali 
certifikáty na fakulte tam, kde sme kurz začali. Ďakujeme všetkým účastníkom, učiteľom a organizácii za 
skvelé zážitky! Už teraz sa tešíme na letnú školu holandského jazyka na budúci rok, ktorá sa uskutoční 
v Budapešti.

Benjamin Bossaert, Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK

Krajina medzi Dunajom a Másou

Učiteľský zbor
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Seniori sa vzdelávali na letnej univerzite
Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK) v spolupráci  
s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava pripravilo 4. ročník 
populárnej Letnej bratislavskej univerzity seniorov (LBUS) so 
zaujímavými prednáškami. Podujatie sa konalo v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca v dňoch od 5. do 19. augusta 2014. Mesto 
Bratislava pripravilo LBUS pre seniorov ako každý rok zadarmo 
s obmedzeným počtom záujemcov – 170. 

V roku 2014 bolo pripravených päť zaujímavých prednášok – tému Vino-
hradníctvo a vinárstvo na území starej Bratislavy prednášal prof. PhDr. Jozef 
Baďurík, CSc., IT technológiám pre seniorov sa venoval PhDr. Ing. Tomáš 
Gál, PhD., zdravý životný štýl predstavila MUDr. Darina Sedláková, MPH, 
vo svojej prednáške „Čo pridáva život rokom?“. Veľkému úspechu sa tešila 
predovšetkým prvá prednáška riaditeľa kancelárie primátora mesta Bratislava 
Ing. PhDr. Ľubomíra Andrassyho, v ktorej priblížil prácu primátora hlavného 
mesta. Poslednou bola prednáška Mgr. Kataríny Nádaskej, PhD., ktorá se-
niorom povedala o Výročných zvykoch a tradíciách na území západného Slo-
venska (so zameraním na Bratislavu). Spolu s touto prednáškou bolo spojené 
aj slávnostné ukončenie a odovzdávanie osvedčení od riaditeľky CĎV UK 
PaedDr. Janky Chládeckej, PhD. 

„Veríme, že aj tento ročník potešil a obohatil našich seniorov a v ďalšom 
ročníku sa rovnako s radosťou zúčastnia na Letnej bratislavskej univerzity se-
niorov,“ povedala riaditeľka CĎV UK. 

Mgr. Jakub Trangoš, CĎV UK 
OVV RUK 

Na tejto významnej udalosti vystúpili odborníci z rôznych oblastí 
ďalšieho a celoživotného vzdelávania. Hlavnými témami bolo sme-
rovanie celoživotného vzdelávania v rôznych oblastiach, ako sú na-
príklad jazyky, mediácia, digitálne technológie a digitálna gramot-
nosť, internetové technológie, lekárstvo a lekárska etika, jazyková 
a odborná príprava cudzincov na Slovensku a iné. Okrem mnohých 
vystupujúcich zo Slovenska vystúpili so svojím príspevkom aj hostia 
zo zahraničia. Peter Hug z Holandska, prezident Európskej federá-
cie starších študentov na univerzitách (EFOS), spomínal vo svojom 
príspevku jednotlivé univerzity tretieho veku v Európe, ich vznik a 
súčasné fungovanie. Svetlana Zolňanová z Národnej rady slovenskej 
národnostnej menšiny zo Srbska sa zaoberala osobným rastom uči-
teľa. RNDr. Ing. Lenka Cimbalníková, Ph.D., MBA, z Fakulty logistiky 
a krízového řízení UTB ve Zlíne vyzdvihla záujem o budúcu spoluprá-
cu s CĎV UK a samotnou univerzitou. 

Rokovanie v popoludňajších hodinách pokračovalo v dvoch sek-
ciách: „Lektor – osobnosť, lektorské zručnosti a inovácie vo vzde-
lávaní“ a „Quo Vadit celoživotné vzdelávanie“. V obidvoch sekciách 

prezentovali vystupujúci zaujímavé a podnetné prednášky zaobera-
júce sa aktuálnymi témami a projektmi. Boli to napríklad Jazykové 
vzdelávanie prostredníctvom moderných internetových techno-
lógií od Kataríny Noskovej, Lektorské zručnosti – tipy z praxe od 
Mgr. Ivony Miklovič, PhD., Celoživotné vzdelávanie – motivácia na 
ceste k excelencii od PhDr. Sandry Kotlebovej alebo Východisko-
vé podmienky celoživotného vzdelávania od Ing. Silvestra Žáka, 
PhD. Podujatie sa organizovalo pod odbornou garanciou riaditeľky 
CĎV UK PaedDr. Janky Chládeckej, PhD., ktorá dúfa, že podobnú, 
úspešnú konferenciu sa podarí zorganizovať aj o rok a začne sa tak 
tradícia na pôde CĎV UK.

V záveroch konferencie bola spomenutá dôležitosť existencie po-
skytovania celoživotného vzdelávania na univerzitách, jej význam pri 
osobnostnom a profesionálnom rozvoji človeka a taktiež potreba zvý-
šeného záujmu a lepšieho financovania zo strany štátu.

Mgr. Jakub Trangoš, 
CĎV UK

Konferencia 
o smerovaní 

celoživotného 
vzdelávania

Foto: Vladimír Kuric

Pri príležitosti 95. výročia Univerzity Komenského a 10. výročia 
Centra ďalšieho vzdelávania UK sa dňa 25. 6. 2014 uskutočnila 
v Bratislave konferencia QUO VADIT celoživotné vzdelávanie, 
ktorú organizovalo Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV 
UK). Konferencia sa konala pod záštitou rektora UK prof. RNDr. 
Karola Mičietu, PhD., ktorý konferenciu otvoril.
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Čo sa naučili 
študenti DUK?

• Prečo Európa? – JUDr. Miroslav 
Lajčák, minister zahraničných vecí a 
európskych záležitostí SR

• Prečo klavír hrá? – prof. Marián 
Lapšanský, Slovenská filharmónia

• Prečo kilo má kilo? – prof. Justin 
Benesch, Department of Chemistry 
University of Oxford

• Prečo sa podobám na otca a brat 
na babku? – prof. RNDr. Ľudevít 
Kádaši, DrSc., PriF UK

• Prečo sme Slováci a nie trebárs 
Hotentoti? – prof. Mgr. Martin 
Homza, PhD., FiF UK

• Prečo neplávame ako ryby? – 
prof. PaedDr. Yvetta Macejková, 
PhD., FTVŠ UK

• Prečo beží čas? – doc. RNDr. 
Vladimír Balek, CSc., FMFI UK

• Prečo ucho počuje a čo 
nepočuje? – prof. MUDr. Milan 
Profant, CSc., LF UK

• Prečo sme tu? – prof. Ing. Peter 
Plavčan, CSc., Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR

Diplomy o absolvovaní 12. ročníka Detskej 
Univerzity Komenského (DUK) si dňa 27. 
augusta 2014 na slávnostnej promócii 
v Aule UK prevzalo 259 detí. Nechýbali 
ani hlavní predstavitelia Univerzity 
Komenského, minister školstva Peter 
Pellegrini, predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja Pavol Frešo 
a riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., 
verí, že ani študentom budúcich ročníkov nebude 
chýbať detská radosť, fantázia, zvedavosť a hra-
vosť tak, ako to preukazovali študenti tohto roční-
ka. Počas tohto ročníka položili na prednáškach 
množstvo zaujímavých odpovedí, na ktoré odpo-
vedať nebolo vždy jednoduché. „Medzi otázkami 

nechýbala ani neodmysliteľná študentská otázka 
o predĺžení prázdnin, ktorú ste pred pár dňami 
položili v Národnej rade SR jednému z našich 
dnešných vzácnych hostí – pánovi ministrovi. 
Možno ste sa ho na dlhšie prázdniny spýtali preto, 
aby ste mohli byť dlhšie študentmi našej Detskej 
Univerzity Komenského,“ zavtipkoval rektor UK. 

Súčasťou DUK sú aj iné aktivity, medzi ktorými 
sú rôzne workshopy, výlety či tvorivé dielne, ale 
aj už tradičná Hodina otázok v Národnej rade SR, 
kde deti spovedajú slovenských politikov. Novin-
kami boli exkurzia v Národnej banke Slovenska a 
prehliadka najstaršej mincovne v Kremnici.

Ministra školstva Petra Pellegriniho teší pretrvá-
vajúci dlhodobý záujem o prázdninové vzdeláva-
nie. „Verím, že viaceré poznatky zo štúdia počas 
tohto leta využijete aj pri vašom ďalšom štúdiu 
v budúcnosti na stredných, ale aj na vysokých 

školách,“ dodal minister. 
„Vám absolventom by som rád zablahoželal 

k rozhodnutiu dostať sa trochu ďalej ako vaši spo-
lužiaci. Je to správne rozhodnutie,“ povedal Juraj 
Kukura, riaditeľ Divadla Aréna. 

Deti sa tento rok stretli opäť so širokou paletou 
tém a so zaujímavými odborníkmi z Univerzity Ko-
menského, ale prednášal im aj riaditeľ Slovenskej 
filharmónie, oxfordský profesor či minister zahra-
ničných vecí JUDr. Miroslav Lajčák.

Paralelne prebiehala aj on-line forma DUK, kto-
rú absolvovalo 126 detí z 215 prihlásených. Pri-
hlásiť sa mohli malí študenti z celého Slovenska, 
ktorí nemali možnosť zúčastniť sa na tejto letnej 
škole osobne. 

Lenka Miller
Foto: Vladimír Kuric

259 detí si prevzalo diplomy

„Lebo mier!“ Tak znela prvá odpoveď na otázku 
úvodnej prednášky 12. ročníka Detskej Univerzity 
Komenského, ktorej sa v úlohe prednášajúceho 
zhostil podpredseda vlády a minister zahranič-
ných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav 
Lajčák. 

Malí poslucháči obľúbenej letnej školy sa z nej 
dozvedeli, že Európa je miestom, ktoré dýcha his-
tóriou. Je to tiež miesto mnohých významných ob-
javov – pod niektoré sa dokonca podpísali aj Slo-
váci (bezdrôtový rozhlas – Jozef Murgaš, padák 
– Štefan Banič a i.). Európa má, žiaľ, na konte aj 
najnovšie vojny, ktoré sa tu začali, zachvátili však 
celý svet a priniesli obrovské straty na životoch. 
Preto je „lebo mier“ jednoznačne najdôležitejšou 
odpoveďou na otázku prvej prednášky. 

Minister Lajčák priblížil deťom históriu vzniku 
Európskej únie, ktorej „rodný list“ napísal Robert 
Schuman. V súčasnosti EÚ združuje 28 krajín, 
v ktorých žije 500 miliónov obyvateľov. „Všetci 
sme iní, no sme zjednotení v rozmanitosti,“ po-
vedal minister. Študentom tiež priblížil menu EÚ, 
jej hymnu, vlajku, spoločné pravidlá a štandardy, 
ale aj parlament či systém hlasovania. „Európska 
únia je ako jedna veľká rodina, občas ale ako ta-
lianska rodina,“ zhodnotil minister a dodal: „Vždy 
musíme nájsť spoločnú reč.“

Samostatnou kapitolou systému fungovania EÚ 
je pomoc a solidarita. Slovensko dostáva ročne 
až 2 miliardy eur z EÚ, vďaka ktorým možno bu-
dovať diaľnice, železnice, rekonštruovať školy, 
námestia miest... Únia však pomáha aj ľuďom 

na iných kontinentoch, ročne na túto pomoc vy-
čleňuje viac ako 50 miliárd eur, čo z nej robí naj-
väčšieho donora na svete. Navyše, z finančných 
prostriedkov, ktoré EÚ získala spolu s Nobelovou 
cenou za mier v roku 2012, podporuje aj projekty 
vzdelávania detí v krajinách zmietaných vojnou – 
v Iraku, Pakistane, Somálsku či Sudáne. 

Andrea Földváryová
Foto: Vladimír Kuric

Prečo Európa?
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Študenti z Detskej Univerzity Komenského sa dňa 30. júla dozvedeli, prečo 
sme Slováci, a nie trebárs Hotentoti. O téme im z historického, lingvistického, ba 
i filozofického pohľadu porozprával odborník profesor Martin Homza z Filozofickej 
fakulty UK.

Realisti v stredoveku tvrdili, že univerzálie existujú aj bez názvu, zatiaľ čo 
nominalisti zastávali názor, že dôležitejšie sú mená, napr. Martina, Slovensko. 

Meno Slovák sa objavuje už na konci 14. storočia ako derivácia slova Slo-
van. Pražania v tomto období zaviedli používanie koncoviek –ak, –ák: Pražák, 
Slovák... Slováci, podobne ako Slovinci si zachovali pomenovanie z pôvod-
ného názvu Slovan. Česi, Poliaci a ďalší Slovania si neskôr vymysleli nové 

meno. Slovo Poliak sa vyvinulo zo staršieho Poľan, keď Slovania pri presídľo-
vaní prišli do šíreho poľa.

Starí Gréci ľuďom, ktorým nerozumeli, hovorilo jednoducho barbari. Po-
menovanie pochádza zo slova barbaroi, čo znamená škrek vtákov.

„Naši praslovanskí predkovia Slovania pre dnešné slovo reč používali výraz 
slava,“ približuje profesor Homza. Slovan bol teda ten, kto hovorí zrozumiteľ-
nou, našou rečou. Opakom je ten, kto nehovorí zrozumiteľne, teda nerozu-
mieme mu, je nemý. A tak vzniklo pomenovanie pre „Nemcov“.

Pomenovanie Deutschland pochádza zo slova „Deutsch“, ktoré malo ten 
istý význam ako „Tóth“, čo znamená ľudia. A od slova tóth je už len krok k ho-
tentotom. 

Lenka Miller
Foto: Peter Chvostek
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Prečo sa podobám  
na otca a brat na babku?

V poradí na štvrtej prednáške dňa 23. júla sa deťom snažil priblížiť vedu 
o dedičnosti, teda genetike profesor Ľudevít Kádaši, ktorý im vysvetlil, akým 
spôsobom sa bunky delia a čo obsahujú vo svojom vnútri.

Deťom sa tak prostredníctvom prezentácie naskytla možnosť vidieť štruk-
túru DNA a jej jednotlivé bázy a tiež sa dozvedeli veľmi zaujímavú informáciu 
– jej celková dĺžka v tele človeka predstavuje približne dva metre a tvorí ju 3,2 
miliardy párov.

Prečo sa podobáme na rodičov či starých rodičov priblížil profesor Kádaši 
prostredníctvom jednoduchých ukážok v jeho prezentácii. Dedičná informácia 
sa v DNA musí preniesť na bielkovinu, ktorá je druhou zložkou buniek. Otec 
i matka poskytnú dieťaťu rovnaký počet párov chromozómov – 23, ktoré v súč-
te tvoria 46 párov. Znaky, ktoré dostáva každý jeden z nás, sa teda delia na 
polovicu, ale len niektoré sú viditeľné. Preto je možné, že sa dieťa podobá viac 
na otca, napr. farbou očí, vlasov alebo celkovo tvárou, ale na druhej strane ešte 
ostávajú krvná skupina, enzýmy a hormóny, ktoré zdedí dieťa po matke. 

Našim mladým študentom sa táto informácia páčila najviac, pretože po 
prednáške zahrnuli odborníka na genetiku sériou otázok o rozdielnej farbe 
očí v prípade jedného dieťaťa, ako dedia genetické vlastnosti dvojčatá a akým 
spôsobom sa zisťuje krvná skupina. 

Eduard Csudai
Foto: Peter Chvostek

Prečo neplávame  
ako ryby?

Dňa 6. augusta sa uskutočnila šiesta prednáška Detskej Univerzity Ko-
menského s názvom „Prečo neplávame ako ryby?“ od profesorky Yvetty Ma-
cejkovej z Fakulty telesnej výchovy a športu UK. Deti sa na veľmi zaujímavej 
prednáške, ktorá bola vedená formou aktívnej komunikácie, mohli dozvedieť, 
napr. aké sú rozdiely medzi vlastnosťami človeka a rýb pri plávaní. 

Človek pláva maximálnou rýchlosťou 2,4 m/s, kým ryba plachetník až 110 
km/h. Pre človeka sú pri plávaní najdôležitejšie horné končatiny, kým ryby 
využívajú na pohyb celé telo.

Prof. Macejková viedla prednášku odborne a často komunikovala s deťmi 
formou otázok, ku ktorým sa mohli vyjadriť. Deti sa napríklad dozvedeli, že 
plávaniu by sa mali začať venovať najmä v predškolskom veku, t. j. od 7 – 11 
rokov.

Zaujímavou informáciou pre malých študentov bolo aj to, prečo sú prsia 
najvyužívanejším spôsobom plávania v našich podmienkach. Ľudia sa totiž 
cítia bezpečnejšie, ak vidia, kam plávajú, a ďalším dôvodom je, že pri prsiach 
môžu viac využívať dýchacie ústrojenstvo.

Odborníčka z FTVŠ UK študentom povedala, že plávanie nie je len spô-
sobom, ako sa neutopiť, ale tiež športovou disciplínou, podporuje zdravie 
a najmä je teraz v lete výborným vyplnením ich voľného času. 

Na záver prednášky chceli mladí študenti vedieť najmä, či človek vedel 
plávať aj v praveku, či ryby vidia na suchu rovnako zahmlene ako človek vo 
vode a tiež, či prof. Macejková odporúča skákať do vody.

Eduard Csudai
Foto: Peter Chvostek

Prečo sme Slováci, 
a nie trebárs 
Hotentoti?



Na začiatku prednášky dňa 13. augusta docent 
Vladimír Balek z Fakulty matematiky, fyziky a in-
formatiky UK povedal niekoľko hypotéz, aby sa 
dostal k podstate toho, prečo beží čas. Príklad: 
Hovorí sa, že čas beží preto, aby sa všetko nesta-
lo naraz. To však nemá veľký význam, lebo nemô-
žeme byť naraz doma aj v škole. Čas beží preto, 
aby sa všetko mohlo stať. 

Čas beží preto, aby sa mohol konať pohyb, 
napríklad, aby sme mohli prísť z domu do školy. 
Čo je to teda čas? Odpoveď je: to, v čom sa 
koná pohyb. Čas má aj vlastnosť, ktorú poznáme 
z bežného života. Čas má dĺžku – vieme ním 
merať pohyb, aj pomocou neho počítať pohyb. 
Pohyb si môžeme dopredu vypočítať. Docent 
Balek uviedol deťom príklad, keď napr. zaspia 
ráno do školy a majú už len päť minút a vedia, že 
im to bežne trvá pätnásť minút, vedia si vypočítať, 
že potrebujú vyvinúť trikrát väčšiu rýchlosť, aby to 
stihli načas. 

Poďme do histórie. Aristoteles zadefinoval: čas 
je počet pohybu skoršieho a neskoršieho (to, čo 
počítame, nie to, čím počítame). Počtom pohybu 

sa myslí, že čas meriame a cez neho počítame 
pohyb, ale aj rýchlosť. Znamená, že pohyb mu-
síme mať rozdelený na: predtým, teraz a potom. 
Pohyb si môžeme vypočítať pomocou vzorca 
„rýchlosť rovná sa vzdialenosť lomeno čas“.

Zaujímavé tvrdenia mal Zenón, ktorý spochyb-
ňoval opis pohybu pomocou času. Tvrdil, že le-
tiaci šíp stojí, lebo v každom okamihu sa kryje so 
stojacim šípom, a teda stojí. Aristoteles považoval 
Zenónovu úvahu za chybnú, lebo čas sa nedá roz-
deliť na okamihy, keďže úsečka sa nedá rozdeliť 
na body. Súčasné poznatky nám však hovoria, že 
úsečka sa dá rozdeliť na body. 

Jasnejšie do problematiky priniesol Galileo, 
ktorý zistil, že platí aj vzorec „rýchlosť je úmerná 
času“. Ide o rýchlosť guľôčky v jedinom okamihu. 
Hovoriť o pohybe v jedinom okamihu teda nezna-
mená, ako si myslel Zenón, že sa dostaneme do 
sporu sami so sebou. Zaujímavý pohľad priniesol 
aj Einstein: „čas je to, čo merajú hodiny“. 

Dodnes teda nevieme, prečo beží čas.
Michal Jurina

Foto: Peter Chvostek

Prečo ucho počuje 
a čo nepočuje?

V predposlednej prednáške sa profesor Milan Profant, otolaryngológ z Le-
kárskej fakulty UK, venoval tomu, prečo ucho počuje a čo nepočuje. „V sú-
časnosti sa tvorí smog z hluku, a preto sa musíme sa snažiť, aby sme hluk 
znižovali,“ uviedol na začiatku. 

Zvuk ma niektoré charakteristiky: hĺbka/výška tónu v hertzoch (počet vĺn 
za sekundu), sila zvuku (intenzita, hlasitosť) je udávaná v decibeloch. Ucho sa 
skladá z vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha. Stredné ucho pozostáva 
zo sluchových kostičiek: kladivko, nákovka a strmienok. Vnútorné ucho je 
tvorené slimákom, z ktorého nerv privedie signály až do mozgu. 

Profesor poučil deti o tom, ako môžeme sluch vyšetriť. U novorodencov 
a malých detí sa robia objektívne vyšetrenia, čiže také, ktoré nevyžadujú spo-
luprácu dieťaťa. Od roku 2006 musí byť každý novorodenec pred prepuste-
ním z nemocnice vyšetrený na sluch. Meria sa zvuk, ktorý vydáva ucho. Tento 
zvuk je však len v zdravom uchu. Staršie deti a dospelí sa vyšetrujú meraním 
prahu počutia (zisťovanie najslabšieho tónu, aký je človek schopný zachytiť), 
ale aj vyššie uvedenými objektívnymi vyšetreniami. Pri oslabovaní sluchu ve-
kom môžeme pomôcť zosilnením zvuku prostredníctvom naslúchadla. 

Ako si ochrániť sluch? Vyhýbajte sa silným zvukom nad 90 decibelov (ro-
ckový koncert má 105 – 115 dB, streľba má okolo 140 dB), ale dôležité je aj 

používanie ochranných prostriedkov proti hluku alebo proti poraneniu hlavy 
a ucha. Prednášajúci odporučil, aby deti s rodičmi navštívili lekára pri problé-
moch, ako je bolesť ucha, výtok z ucha, oslabenie sluchu, rozdielne počutie 
na ľavom a pravom uchu. 

Deti sa po prednáške napríklad pýtali, či je možné, aby pri fajčení išiel dym 
cez ucho, čo vyvolalo obrovský smiech v celej sále. Profesor Profant uviedol, 
že je to možné, keď ma niekto dieru v ušnom bubienku. 

Michal Jurina
Foto: Peter Chvostekt

Prečo sme tu?
Posledný prednášal deťom dňa 27. augusta Peter Plavčan, generálny ria-

diteľ sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Témou bolo, prečo sme tu.

Venoval sa v nej tomu, prečo sa ľudia vzdelávajú, a to nielen na Detskej 
Univerzite Komenského. Najprv deti vyspovedal z najlepších zážitkov z DUK 
a vysvetlil, že v didaktike existuje termín „zážitkové učenie“, ktoré znamená, 
že vďaka dobrému zážitku sa niečo ľahšie naučíme.

Študentom vysvetlil aj to, ako a prečo treba poznatky deliť nielen podľa 
odborov, ale aj podľa veku študentov. Témou vzdelávania sa zaoberal aj 
slávny učiteľ národov Ján Amos Komenský, ktorý dával rady, ako učiť deti. 
Už Komenský navrhoval, aby vzdelávanie prebiehalo na viacerých stupňoch 
podľa veku dieťaťa (0 – 6, 6 – 12, stredné a vysoké vzdelanie). 

„Ján Amos Komenský vymyslel školský rok. Čo bude pre vás určite zaují-
mavé a čo si zapamätáte, je, že navrhol nielen školský týždeň a vyučovaciu 
hodinu, ale aj školské prázdniny,“ prezradil deťom Peter Plavčan. Dodal, že 
vzdelávanie je náročné nielen pre deti, ale aj pre učiteľov. Podľa Komenské-
ho by mal učiteľ vždy hľadať cestu, ako vysvetliť poznatok dieťaťu, ak ho ne-
chápe. Zmienil sa tiež o histórii školstva na území Slovenska.

Po prednáške dostal generálny riaditeľ otázku, čo by v školstve zmenil, 
keby mohol. „Učitelia by si zaslúžili väčšiu vážnosť a ohodnotenie, a to nielen 
finančné, ale aj morálne ocenenie spoločnosti,“ vyznal sa Peter Plavčan.

Lenka Miller
Foto: Vladimír Kuric
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Univerzita Komenského 
oslávila 95. výročie založenia

V yv rcho len ím 
osláv 95. výročia 

založenia najväčšej a 
najstaršej slovenskej univerzity bolo ocenenie vý-
nimočných jednotlivcov i spolupracujúcich inštitú-
cií v Aule UK dňa 26. júna 2014. Na slávnostnom 
zasadnutí Vedeckej rady UK rozšírenom o vedec-
ké rady fakúlt UK nechýbali prezident SR Andrej 
Kiska, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Peter Plavčan, ďalší ústavní činitelia, zástupcovia 
diplomatických zborov, rektorky a rektori sloven-
ských i zahraničných vysokých škôl, ako aj pred-
stavitelia spolupracujúcich inštitúcií.

Na slávnosti odovzdal rektor UK prof. RNDr. 
Karol Mičieta, PhD., pamätné medaily UK výni-
močným jednotlivcom, ako aj partnerským vyso-

kým školám a organizáciám. Okrem prezidenta 
SR si medailu prevzali predstavitelia viacerých vy-
sokých škôl zo SR i zahraničia, ale i bývalí rektori 
UK. Ďalšie osobnosti a inštitúcie boli rektorom UK 
ocenené na návrhy fakúlt UK a Centra ďalšieho 
vzdelávania UK. 

„Najväčším bohatstvom Slovenska sú jeho ob-
čania, ich zručnosti, talent, schopnosti a vedo-
mosti. A platí to tiež v našom akademickom pros-
tredí – aj naším najväčším univerzitným pokladom 
sú ľudia,“ uviedol v slávnostnom príhovore rektor 
UK. Vyzdvihol nielen zakladajúcich pedagógov z 
Univerzity Karlovej v Prahe, ale aj zamestnancov, 
pedagógov, vedcov i študentov UK, ktorým sa zá-
roveň poďakoval. 

„Považujem za symbolické, že moje prvé prezi-
dentské verejné vystúpenie na akademickej pôde 

sa odohráva práve na pôde najstaršej a najväčšej 
slovenskej univerzity,“ povedal na slávnosti prezi-
dent SR Andrej Kiska, pre ktorého bolo naše podu-
jatie zároveň aj jedným z prvých podujatí vôbec, na 
ktorých sa zúčastnil od prevzatia prezidentského 
úradu.

O príhovor požiadal aj prorektor Univerzity Kar-
lovej v Prahe prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., 
ktorý vyzdvihol dlhodobú spoluprácu oboch uni-
verzít naprieč fakultami. V súčasnosti je rozvinutá 
aj spolupráca v programe Erasmus, ale aj tu je čo 
zlepšovať, povedal prorektor. 

Pri iných príležitostiach boli ocenené aj vedenia 
fakúlt UK a CĎV UK, členovia Správnej rady UK, 
členovia Vedeckej rady UK, členovia Predsedníc-
tva Akademického senátu UK a ďalší spolupracu-
júci jednotlivci.                                           

redakcia

Pri príležitosti 95. výročia UK boli ocenení:
• vedenia fakúlt UK a CĎV UK
• Správna rada UK
• Vedecká rada UK 
• Predsedníctvo Akademického senátu UK
• prezident SR Andrej Kiska
• rektorky a rektori vysokých škôl zo SR 

a zahraničia
• vysoké školy a univerzity zo SR a zahraničia
• predseda SAV prof. RNDr. Jaromír Pasto-

rek, DrSc.
• bývalí rektori UK: prof. PhDr. Miroslav 

Kusý, CSc., Dr. h. c. prof. Ing. Ferdinand 
Devínsky, DrSc., prof. MUDr. Juraj Švec, 
DrSc., doc. PhDr. František Gahér, CSc.

• bývalý dekan RKCMBF UK prof. ThDr. 
Marian Šuráb, PhD. 

na návrh LF UK boli ocenení:
prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD.
prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc.
prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.
prof. MUDr. Peter Mráz, DrSc.
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
prof. MUDr. Fedor Šimko, PhD.
prof. MUDr. Pavel Šuška, PhD.

PraF UK:
doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.

FiF UK:
prof. PhDr. Ján Bakoš, DrSc.
doc. PhDr. Anton Eliáš, PhD.
doc. PhDr. Etela Farkašová, CSc.
Daniel Madarás 
Dr. h. c. prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc.
prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.
prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.

PriF UK:
prof. RNDr. Karol Hensel, CSc.
prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.
prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc.
prof. RNDr. Ján Paulov, DrSc.
Mgr. Vladimír Šťastný, PhD. 
prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc.
prof. RNDr. Daniel Vlček, DrSc.

PdF UK:
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. 
prof. PaedDr. Jaroslava Anna Šicková-Fabrici, 

akad. soch., PhD.

FaF UK:
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Farmaceutická fakulta Veterinárnej a farma-

ceutickej univerzity Brno
RNDr. Tomislav Jurik, CSc.
MVDr. Irina Sadloňová
Slovenská lekárnická komora
Spojený ústav jadrového výskumu Dubna, 

Ruská federácia
PharmDr. Ján Mazag
Zentiva, a. s., spoločnosť skupiny SANOFI

FTVŠ UK:
Federation internationale d´ Education 

Physique
prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD. 
prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.
prof. PhDr. Ivan Macák, DrSc.
Slovenský olympijský výbor
doc. PhDr. Ján Starší, CSc. 
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, CSc.

JLF UK:
Dr. Lászlo Hunyady, M. D., PhD., D.Sc. 
Mgr. František Kašický

prof. MUDr. Milan Kolář, PhD.
Sveinung Lunde 
Arne Lundemo
prof. Dr. Attila Miseta 
Ing. Dušan Rozbora
Dr. h. c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
Dr. Ing. Valéria Zolcerová, PhD.

FMFI UK:
Roman Berger
PhDr. Oľga Parolková
RNDr. Imrich Vrťo, DrSc.
Prof. Dr. Stephen Wilson
Prof. Eiji Yanagida

EBF UK:
Prof. ThDr. Karl Schwarz 

FM UK:
PhDr. Viera Bennárová
doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.
prof. Ing. Jozef Papula, PhD.
doc. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.
prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc.

FSEV UK:
Dr. h. c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc. 
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.

CĎV UK:
PhDr. Iveta Andorová 
PhDr. Silvia Blašková, PhD.
PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.
Národný ústav celoživotného vzdelávania
European Federation of Older Students

Po májových oslavách, ktoré patrili predovšetkým študentom, si univerzita pripomenula 
svoje okrúhle výročie na prahu stovky oficiálnou časťou osláv, ktorá sa konala v júni.
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Vedeli ste že?
• titul Dr. h. c. mohla jedna univerzita 

udeliť tej istej osobe aj viackrát, no 
zakaždým z iného odboru?

• prvá promócia v Aule UK na Šafáriko-
vom nám. 6 v Bratislave sa uskutoč-
nila 21. apríla 1937? Išlo o udelenie 
titulu Dr. h. c. prezidentovi Edvardovi 
Benešovi. Prvý raz zazneli fanfáry 
Eugena Suchoňa, ktoré sú súčasťou 
promočných ceremoniálov do súčas-
nosti.

• prvý raz si talár pre čestného doktora 
obliekol na promócii Dr. h. c. Milan 
Hodža dňa 28. 2. 1938?

• prvý pokus udeliť čestný titul Dr. h. c. 
žene iniciovala UK už v roku 1967? 
Vtedy sa univerzita rozhodla udeliť dok-
torát prof. Lýdii Ivanovne Kucharenko-
vej, DrSc., zo Štátnej univerzity Tarasa 
Ševčenka v Kyjeve.

• v Rektorskej sieni UK sa mená čest-
ných doktorov našej alma mater pripi-
sujú na čestnú tabuľu už pred promó-
ciou? Osadili ju po rekonštrukcii tohto 
priestoru v júni 1994.

• doteraz sa uskutočnilo 70 promócií, 
z toho iba 1 bola s vylúčením verej-
nosti? Na nich si prevzalo diplomy 
102 čestných doktorov. Zvyšných 13 
diplomov bolo odovzdaných inak.

• najkratšie mohol titul Dr. h. c. počas 
života používať prof. Stanislav Kostli-
vý? Po 156 dňoch od udelenia titulu 
zomrel.

• zo 115 čestných doktorov UK ich žije 
42?

PhDr. Viliam Csáder, Archív UK

Archivári nemajú radi, keď sú 
spisy zopnuté kovovými spinkami 

a sponami, pretože časom korodu-
jú a znehodnocujú dokumenty. 

Na pokrstenie boli použité nové 
spony. Krstnými rodičmi sa stali 
rektor UK Karol Mičieta, riaditeľ 

Vydavateľstva UK Sergej Troščák 
a vedúci Archívu UK Viliam 

Csáder. 

Kniha Čestní doktori Univerzity 
Komenského 1928 – 2014 obsahuje 
medailóny všetkých 115 osobností, ktorým 
UK udelila čestný titul Doctor honoris cau-
sa v priebehu rokov 1928 – 2014. Zaradili 
sa medzi nich napríklad prezident ČSFR, 
filozof, dramatik, publicista a verejný čini-
teľ Václav Havel (1990), vtedajší generál-
ny tajomník OSN Kofi Atta Annan (1999), 
14. dalajláma a nositeľ Nobelovej ceny za 
mier Tenzin Gyatso (2000), držiteľ Nobe-
lovej ceny za chémiu Gerhard Ertl (2009) 
či významný svetový mikrobiológ Ján Vilček 
(2014). „V poradí 115. titul Doctor honoris 
causa sme udelili práve v roku osláv 95. 
výročia založenia našej národnej alma ma-

ter poprednému svetovému mikrobiológovi 
Jánovi Vilčekovi,“ dodáva rektor UK prof. 
RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

Univerzita Komenského v Bratislave 
udeľuje čestnú hodnosť Doctor honoris 
causa domácim a zahraničným osobnos-
tiam, ktoré významnou mierou prispeli k 
rozvoju vzdelania, vedy, kultúry, demok-
racie, všeľudských hodnôt a osobne sa 
pričinili o pokrok ľudskej civilizácie šírením 
vzdelanosti a humanizmu. 

Publikácia má 496 strán. Je nepredajná 
a slúži na reprezentačné účely UK.

redakcia
Foto: Vladimír Kuric

Krstila sa kniha 
o čestných doktoroch UK

Univerzita Komenského vydala pri príležitosti 95. výročia unikátnu publikáciu 
o osobnostiach, ktoré si doposiaľ na jej pôde prevzali čestný titul Doctor honoris 
causa (Dr. h. c.). Jej uvedenie do života sa konalo 26. júna v Rektorskej sieni UK.

Kniha je kolektívnym dielom ôsmich autorov: (zľava) Márie Grófovej, Jany Macounovej, Pavla Sůru, Roberta 
Gregora Marettu, Františka Gahéra ml., Jany Očenášovej, Viliama Csádera a Eleny Machajdíkovej.
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Daj si puding s Amosom 
200 000-krát po Slovensku! 
V snahe priblížiť tohtoročné 95. výročie založenia Univerzity 

Komenského širokej verejnosti, je jedným z ďalších zaujímavých 
krokov umiestnenie špeciálneho loga a nápisu k tomuto výročiu 
„Daj si puding s Amosom“ na známy BB puding v prášku od spo-
ločnosti Dr. Oetker. 

Logo pripravené k oslavám 95. výročia UK bolo nosným vizuálom 
hlavnej časti osláv počas mája tohto roku. Propagovať túto výnimoč-
nú udalosť bude ďalej exkluzívna edícia BB pudingu Daj si puding 
s Amosom. V predajniach bude prítomná počas septembra až no-
vembra 2014, ako vyplýva z memoranda medzi Univerzitou Komen-
ského v Bratislave a spoločnosťou Dr. Oetker zo dňa 21. augusta 
2014. 

Pre internú komunikáciu UK bude použitých 1000 kusov pudingov. 
Z toho 500 ks sa využije na účely propagačnej kampane celouniver-
zitnej akcie „Univerzitná kvapka krvi“, ktorá sa uskutoční 4. – 12. no-
vembra 2014. Zvyšná časť je určená na podujatia pre študentov a zá-
ujemcov o štúdium, vlastné súťaže a záujmové aktivity zamerané na 
budovanie dobrého mena a lojality k značke Univerzita Komenského. 

Michal Jurina

Jedenásť najzaujímavejších fotografií z fotosúťaže Moja uni-
verzita, ktorú organizovala Univerzita Komenského pri príle-
žitosti osláv 95. výročia svojho založenia, bolo vystavených 
dvakrát počas osláv. Prvýkrát si ich mohli pozrieť návštev-
níci študentskej časti osláv v Moyzesovej sieni 6. mája. Po-
čas leta boli vystavené v priestore medzi Rektorskou sieňou 
a vstupom do Auly UK. V letných mesiacoch tu bol zvýšený 
pohyb ľudí, keďže prebiehali promócie absolventov. 
Foto: OVV RUK

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., absolvoval dňa 
2. júna 2014 slávnostný obed s víťazkou fotografickej súťaže MOJA 
UNIVERZITA – študentkou Pedagogickej fakulty UK Janou Grešo-
vou. Fotografická súťaž pri príležitosti 95. výročia založenia Univer-
zity Komenského v Bratislave prebiehala od 17. februára do 17. aprí-
la 2014. Hlavnou cenou súťaže bol rok na internáte zadarmo, resp. 
notebook a obed s rektorom univerzity.

Fotografiu Jany Grešovej – na tému MOJA UNIVERZITA – vybrala 
odborná komisia spomedzi 130 prihlásených fotografií. „Pán rektor 
ma veľmi milo prekvapil. Je to príjemný a neskutočne rozhľadený 
človek,“ zhodnotila po obede J. Grešová, ktorej sa stretnutie veľmi 
páčilo. Víťazka prezradila aj obedové menu: „Obed bol výborný. Dali 
sme si špargľový krém, grilovanú panenku a cheesecake.“

Na obede sa doktorandka Pedagogickej fakulty UK rozprávala s 
rektorom UK aj o svojej dizertačnej práci. Nevynechali tému fotogra-
fovania, keďže aj rektor UK sa fotografii venuje. „Stretnutie naozaj 
pozitívne predčilo moje očakávania,“ uzatvára autorka najzaujíma-
vejšej fotografie. 

Andrea Földváryová
Foto: Miroslav Debnár

Víťazka fotosúťaže 
obedovala 

s rektorom UK

V závere mája 2014 sa v Mlynskej doline konala tradičná 
akcia – Bažant na Mlynoch. Tento rok bola aj oslavou 95. 
výročia Univerzity Komenského v Bratislave. Vďaka univer-
zite si z podujatia piati výhercovia odniesli aj elegantný tab-
let. Stačilo správne zodpovedať niektorú zo zábavno-vedo-
mostných otázok, ako napríklad: ktoré mesto je rodiskom 
rektora UK (Žilina) či aké je najčastejšie ženské meno štu-
dentiek UK (Zuzana). 

Foto: organizátori / Bažant na Mlynoch
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Jesseniova lekárska fakulta UK 
predstavuje svojich doktorandov

Doktorandské štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine (JLF UK) sa uskutočňuje v 14 akreditovaných študijných 
programoch 3. stupňa: normálna a patologická fyziológia; vnútorné choroby; chirurgia; gynekológia a pôrodníctvo; pediatria; neurológia; 
dermatovenerológia; anesteziológia a resuscitácia; patologická anatómia a súdne lekárstvo; klinická farmakológia; lekárska biofyzika; 
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia; farmakológia a verejné zdravotníctvo. V súčasnosti na JLF UK študuje 207 doktorandov, 
z toho 116 v dennej a 91 v externej forme. Tretiemu stupňu štúdia sa venuje na fakulte veľká pozornosť. Doktorandi absolvujú Kurz 
metodológie vedeckej práce, prezentujú sa na pravidelných brainstormingových stretnutiach, Konferencii doktorandov organizovanej 
v rámci Týždňa vedy a techniky a výročnej Fakultnej vedeckej konferencii, kde referujú o výsledkoch riešenia grantov UK. 
Doktorandské štúdium na JLF UK je kompatibilné so vzdelávacím systémom Európskeho priestoru a umožňuje bilaterálne mobility 
študentov a pedagógov. JLF UK je členom medzinárodnej organizácie ORPHEUS (Organization for PhD Education in Biomedicine 
and Health Sciences in the European System) a ako inštitúcia sa podieľa na príprave medzinárodných štandardov pre doktorandské 
vzdelávanie v Európe. Fakulta je úspešná v získavaní grantov z prostriedkov Európskych štrukturálnych fondov na podporu 
vzdelávania, vrátane doktorandského štúdia. Aktuálne sa implementuje projekt ESF s názvom „Zvýšenie možnosti kariérneho 
rastu vo výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied“, ktorý okrem iného umožňuje vytvorenie pracovných pozícií post-doktorandov 
pre aspoň dočasné udržanie tých najlepších absolventov doktorandského štúdia.
V ďalších riadkoch predstavujeme profily niekoľkých úspešných doktorandov našej fakulty.

Spracovali: prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.,
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD.,

prodekani JLF UK

Genetika nádorov
Mgr. Anna Farkašová

Školiace pracovisko: Ústav patologickej anatómie JLF UK 
a UNM
Téma práce: Molekulová patológia vybraných nádorových 
ochorení
Školiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Doktorandka sa zameriava na genetické analýzy vybraných druhov 
nádorových ochorení s cieľom spresnenia ich diagnostiky, identifiká-
cie prognosticky dôležitých parametrov a parametrov dôležitých pre 
voľbu adekvátnej liečby pacientov s týmito nádormi. Vo svojej práci 
využíva potenciál pracoviska ako významného konzultačného centra 
diagnostiky viacerých nádorov v SR.

Hlavnou náplňou jej práce je genetická analýza non-Hodgkinových 
lymfómov z lymfocytov typu B (B-NHL) s cieľom detekcie prestavby 
špecifických génov „in situ“, t. j. v tkanive vyšetrovaného nádoru. 
B-NHL sú morfologicky, fenotypicky aj genotypicky heterogénnou 
skupinou nádorov, ktoré sa líšia priebehom a prognózou ochorenia 
a prežívaním pacientov. Presná diagnostika a diferenciálna diagnos-
tika, najmä agresívnych typov B-NHL, je významná z hľadiska prog-
nózy a terapeutického manažmentu, pretože takto získané výsledky 
ovplyvňujú voľbu správnej liečby pacientov. Vo svojej dizertačnej 
práci analyzuje vzorky viacerých typov agresívnych B-NHL – difúzny 
veľkobunkový B-lymfóm, Burkittov lymfóm, lymfóm z plášťových bu-
niek a B-bunkový lymfóm, neklasifikovateľný, s prechodnými znakmi. 

Okrem toho sa na pracovisku podieľa na analýze prestavby génu 
ALK v nemalobunkovom karcinóme pľúc. Tento gén je dôležité vy-
šetrovať v prípadoch bez mutácie génu EGFR, pretože pacienti 
s prestavbou v géne ALK môžu byť liečení novou a klinicky prínos-
nou, tzv. cielenou terapiou, ktorá prispieva k zlepšeniu ich prognózy. 

Zároveň sa v spolupráci s Gynekologicko-pôrodníckou klinikou 
JLF UK a UNM podieľala na pilotnej štúdii detekcie amplifikácie špe-
cifických génov (konkrétne TERC a TERT) prostredníctvom FISH 
analýzy v cytologických vzorkách pacientok s léziami krčka mater-
nice. V súvislosti s tým tiež analyzuje tieto vzorky zo sterov na prí-
tomnosť HPV vírusu prostredníctvom špecifickej in situ hybridizačnej 
metódy (GenPoint HPV testing).

Výsledky svojej práce opakovane prezentovala na konferenciách 
doktorandov JLF UK, domácich odborných konferenciách (V. Brati-
slavské hematologické a transfuziologické dni; Diagnostika rakoviny 
krčka maternice – Súčasné možnosti a nové trendy; spolupráca s le-
kármi v ambulantnej praxi; XXIV. Izakovičov memoriál), ako aj na za-
hraničných konferenciách (24th European Congress of Pathology v 
Prahe; XXVII. a XXVIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní 
účastí). Taktiež reprezentovala JLF UK na medzinárodnej konferencii 
doktorandov (The 10th International Medical Postgraduate Conferen-
ce) v Hradci Králové.

Zúčastnila sa na súťaži mladých onkológov o najlepšiu prácu v ob-
lasti onkologického výskumu v roku 2014, organizovanú Nadáciou 
pre výskum rakoviny a Ústavom experimentálnej onkológie SAV). V 
tejto súťaži získala prvé miesto v kategórii doktorand s prácou Analý-
za prestavby génu ALK v biopticky vyšetrovanom tkanive nemalobun-
kového karcinómu pľúc.

Mgr. Farkašová riešila grant UK s názvom Analýza agresívnych B-
-NHL so zameraním na identifikáciu tzv. double hit lymfómov, ktorého 
výsledky prezentovala na XVI. fakultnej vedeckej konferencii v Marti-
ne a bola spoluriešiteľkou grantu UK s názvom Detekcia amplifikácie 
génu TERC pomocou FISH ako nová diagnostická metodika dys-
plastických zmien a rakoviny krčka maternice. Zúčastňuje sa aj na 
riešení viacerých vedeckých projektov v rámci Centra excelentnosti 
JLF UK, projektu VEGA a projektu MZ SR.
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Model respiračného 
zlyhávania novorodencov
Mgr. Pavol Mikolka

Školiace pracovisko: Ústav fyziológie JLF UK 
Téma práce: Exogénny surfaktant v kombinácií 
s protizápalovými látkami v liečbe respiračného zlyhávania 
novorodencov (experimentálny model) 
Školiteľ: doc. MUDr. Daniela Mokrá, PhD. 

Magister Pavol Mikolka vyštudoval odbor biológia na Ústave expe-
rimentálnej biológie PřF MU v Brne. Výskumnej činnosti sa venoval 
už od začiatku štúdia. Zaoberal sa analýzou genetickej informácie 
na Biologickom ústave LF MU, neskôr pracoval na signalizačných 
dráhach spojených s vývojom organizmov na Ústave experimentálnej 
biológie PřF MU. Od roku 2011 je doktorandom na Ústave fyzioló-
gie JLF UK v Martine v študijnom odbore normálna a patologická 
fyziológia. 

V rámci riešenia témy dizertačnej práce využíva experimentálny 
model inaktivácie pľúcneho surfaktantu, ktorý pripomína respiračné 
zlyhávanie novorodencov v dôsledku vdýchnutia obsahu čreva (me-
kónia) do pľúc počas vnútromaternicového vývoja alebo pri pôrode. 
Rozvoj syndrómu aspirácie mekónia je podmienený priamou toxici-
tou mekónia, poruchou funkcie surfaktantu, zápalom, obštrukciou 
dýchacích ciest a vazokonstrikciou v pľúcnom riečisku. Jednou 
z možností liečby je podanie exogénneho surfaktantu, ktorý je však 
rýchlo inaktivovaný rôznymi faktormi vrátane zápalových. Hlavným 
prínosom vedeckej práce doktoranda je rozšírenie bežne používa-
nej terapie surfaktantom o protizápalové látky (Budezonid, N-acetyl-
cysteín), ktoré, ako ukazujú výsledky práce, významne znižujú zápal 
a zmierňujú degradáciu surfaktantu. Úspešnosť používanej terapie 
v experimente je hodnotená predovšetkým molekulárnymi analýza-
mi markerov oxidačného poškodenia a zápalu. 

Okrem svojej dizertačnej témy spolupracuje Mgr. Pavol Mikolka 
aj na ďalších projektoch, napríklad na výskume astmy v spolupráci 
s Ústavom farmakológie JLF UK. V roku 2013 získal štipendium 
Ernsta Macha a absolvoval 6-mesačnú stáž na Lekárskej univerzi-
te vo Viedni, kde v Laboratóriu experimentálnej alergiológie získaval 
skúsenosti s novými metodikami.

Výsledky svojho výskumu prezentoval na viacerých konferenciách 
doma i v zahraničí, napríklad opakovane na svetových a európskych 
fyziologických kongresoch, a publikoval v zahraničných impaktova-
ných časopisoch. V roku 2012 bol zodpovedným riešiteľom gran-
tu Univerzity Komenského a v súčasnosti je spoluriešiteľom dvoch 
projektov VEGA a jedného projektu APVV. Je členom Slovenskej 
fyziologickej spoločnosti, Európskej respirologickej spoločnosti 
a Európskej akadémie alergie a klinickej imunológie. V roku 2012 
bol za svoju prácu a výsledky vyhodnotený ako najlepší doktorand 
JLF UK a v roku 2013 reprezentoval fakultu na Študentskej vedeckej 
konferencii biotechnológie a biomedicíny v Brne. 

Srdcové ťažkosti a diabetes
MUDr. Matej Samoš

Školiace pracovisko: I. interná klinika JLF UK a UNM 
Téma práce: Diabetes mellitus a akútny koronárny 
syndróm
Školiteľ: prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin. 

Témou dizertačnej práce je vzťah medzi diabetes mellitus (DM) 
a akútnym koronárnym syndrómom. Doktorand sa zaoberá sledo-
vaním vzťahu DM a rizika vzniku akútnych koronárnych syndrómov, 
ich priebehu a rizika vzniku komplikácií, ale najmä štúdiom vplyvu 
DM na účinnosť liečby akútnych koronárnych syndrómov. Podieľa sa 
na riešení viacerých domácich grantových úloh. Je hlavným riešite-
ľom Grantu Slovenskej kardiologickej spoločnosti [1] a riešil viaceré 
projekty Univerzity Komenského. Je spoluriešiteľom projektov VEGA 
a Agentúry pre podporu vedy a výskumu, v ktorých sa venuje prob-
lematike optimalizácie liečby akútneho infarktu myokardu a možnos-
tiam monitorovania jej účinnosti. Cieľom týchto projektov je overiť kli-
nickú použiteľnosť vybraných laboratórnych metód pri monitorovaní 
účinnosti protidoštičkovej liečby u pacientov s akútnymi koronárnymi 
syndrómami. 

Výskum doktoranda prebieha v rámci spolupráce dvoch klinických 
pracovísk JLF UK a UNM, I. internej kliniky (prednosta prof. Mokáň) 
a Kliniky hematológie a transfuziológie (prednosta prof. Kubisz). 
Predbežné výsledky získané v rámci riešenia uvedených projektov 
boli publikované v zahraničných časopisoch s vysokým impakt fakto-
rom a prezentované na viacerých domácich a zahraničných vedec-

kých konferenciách. Práca doktoranda zameraná na štúdium vplyvu 
DM na účinnosť protidoštičkovej liečby získala 1. miesto v súťaži 
Slovenskej diabetologickej spoločnosti za originálnu prácu autorov 
do 35 rokov na XXIV. Diabetologických dňoch a bola prijatá na pre-
zentovanie na prestížnom diabetologickom kongrese organizovanom 
Európskou asociáciou pre štúdium diabetu (EASD). 

Doktorand sa v rámci vedeckej činnosti venuje aj možnosti využitia 
indikátorov zápalu v predikcii závažnosti koronárnej choroby srdca, 
výskumu vybraných génov zúčastňujúcich sa v patogenéze koronár-
nej aterosklerózy a ich vzťahu k jej rizikovým faktorom a zápalovým 
parametrom. 

[1] Taylor J, Cenkerova K, Samos M, Dankova M, Solik P, Tribulova N. Funding: Slo-
vak Society of Cardiology Research Grants. Circulation 2013; 127(19): F109 – F112 
(IF 2013 = 14.948). 
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Nehody motocyklistov
MUDr. Martin Janík

Školiace pracovisko: Ústav súdneho lekárstva 
a medicínskych expertíz JLF UK a UNM
Téma práce: Smrteľné nehody motocyklistov – 
súdnolekárske aspekty problému
Školiteľ: prof. MUDr. František Novomeský, PhD.

Doktorand v dizertačnej práci prostredníctvom retrospektívnej 
epikritickej analýzy smrteľných nehôd motocyklistov, „virtuálnej“ 
rekonštrukcie vybraných motocyklových nehôd formou kazuistík a 
systematického prehľadu literatúry identifikoval špecifiká smrteľných 
nehôd motocyklistov s dôrazom na súdnolekárske aspekty problé-
mu.

Motocykel umožňuje flexibilný a rýchly spôsob prepravy osôb, 
spojený s vysokým rizikom vzniku ťažkých až smrteľných úrazov. Po-
diel dopravných nehôd s účasťou motocykla je v porovnaní s doprav-
nou nehodovosťou dvojstopových vozidiel relatívne nízky. Napriek 
tomuto faktu predstavujú motocyklisti v dopravnom systéme oproti 
iným účastníkom cestnej premávky najrizikovejšiu skupinu, a preto 
je nevyhnutná integrácia motocyklov do systému cestnej dopravy. 
Zavedenie opatrení, ktoré by viedli k redukcii nehodovosti motocyk-
listov, sa musí opierať o relevantné vedecko-výskumné merania a 
analýzy. Preto doktorand v praktickej časti práce analyzoval prípady 
smrteľných motocyklových úrazov za posledných 20 rokov evidova-
ných na dvoch popredných súdnolekárskych pracoviskách – Ústave 
súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM v Martine 
a Ústavu soudního lékařství LF UK v Hradci Králové, kde absolvoval 
aj odbornú stáž. Štúdia tak nadobudla medzinárodný charakter 
s možnosťou porovnania výsledkov.

Najčastejším typom nehodovo-úrazového deja bola kolízia 
motocyklistu s osobným motorovým vozidlom. Pomerne častý 
bol aj náraz motocyklistu do pevného, statického objektu. Ako 
kľúčové rizikové faktory boli identifikované nárazová rýchlosť, objekt 
kolízie, riskantný spôsob jazdy, vedenie motocykla pod vplyvom 
alkoholu a vek motocyklistu. Najčastejšími smrteľnými poraneniami 
motocyklistu boli poranenia mozgu a krčnej miechy. Výsledkom vy-
sokorýchlostných kolízií boli mnohopočetné kritické poranenia vnú-
torných orgánov. Menej závažnými poraneniami u motocyklistu boli 

takmer štandardné narušenia celistvosti kožného krytu a zlomeniny 
horných končatín. 

MUDr. Martin Janík problematiku dopravnej nehodovosti moto-
cyklistov opakovane prezentoval na domácich a zahraničných fórach 
a publikoval v odborných periodikách. Výsledky jeho práce boli pred-
nesené nielen na pôde fakulty v rámci vedeckých konferencií dok-
torandov, ale aj na viacerých vedeckých a odborných konferenciách 
a v roku 2014 reprezentoval fakultu na III. Konferencii doktorandov 
UK. Má bohatú publikačnú činnosť; okrem iného je spoluautorom 
dvoch učebníc súdneho lekárstva vrátane jednej zahraničnej a viac 
ako desiatky publikácií v zahraničných časopisoch registrovaných 
v databázach Web of Science alebo SCOPUS. 

Doktorand svojou prácou potvrdil potrebu kontinuálneho komplex-
ného sledovania a analýzy dopravnej nehodovosti motocyklistov s 
vytvorením databázy informácií a údajov pre výskum bezpečnosti a 
nehodovosti v motocyklovej doprave v Slovenskej republike s apliká-
ciou na celý európsky dopravný priestor.

Syndróm lepivých doštičiek  
a tehotnosť
MUDr. Juraj Sokol

Školiace pracovisko: Klinika hematológie a transfuziológie 
JLF UK a UNM
Téma práce: Genetické pozadie trombofilných 
trombocytopatií a vybraných vrodených trombofilných 
stavov u pacientok so stratou plodu 
Školiteľ: doc. MUDr. Ján Staško, PhD.

Doktorand pôsobí na Klinike hematológie a transfuziológie JLF UK 
a UNM, ktorej súčasťou je aj Národné centrum hemostázy a trom-
bózy. Témou jeho dizertačnej práce je syndróm lepivých doštičiek 
(SPS) u žien s recidivujúcimi habituálnymi potratmi. Ide o závažný 
medicínsky problém, ktorý je spojený nielen so psychickou traumou, 
ale nesie v sebe aj riziko ohrozenia života a zdravia ženy trombózou. 

Cieľom výskumu je porozumieť podstate tohto ochorenia na gene-
tickej úrovni. Doktorand vo svojej práci identifikoval polymorfizmy 
troch vybraných génov (GP6, GAS6 a PEAR1) s významne vyššou 
frekvenciou výskytu u žien s „lepivými“ doštičkami, ktoré v minulosti 
prišli o plod. Tieto výsledky sú významné aj pre klinickú prax, preto-
že nasvedčujú tomu, že genetická variabilita vybraných génov môže 
byť spojená so značnou tendenciou doštičiek spájať sa (agregovať). 
Navyše sa ukázalo, že tento syndróm má pravdepodobne multigénny 
typ dedičnosti. 

Za túto prácu si MUDr. Sokol prebral od prezidenta Slovenskej 
republiky (SR) prestížne ocenenie „Študentská osobnosť roka SR 
v odbore medicína a farmácia“ v roku 2013 a v tom istom roku 
získal aj Guothovu cenu Slovenskej lekárskej spoločnosti, udelenú 
najlepšiemu mladému vedcovi SR v odbore medicína. V roku 2013 
mu bola dekanom JLF UK udelená cena pre najlepšieho doktoran-
da JLF UK. 

Výsledky jeho práce boli prezentované na domácich a zahranič-
ných konferenciách (Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Holand-
sko, Mexiko, Rusko, Česká republika). Počas štúdia sa stal auto-
rom/spoluautorom 84 vedeckých a odborných prác v domácich 
a zahraničných časopisoch. Spomedzi týchto prác je najvýznam-
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Skríning a diagnostika 
rakoviny krčka maternice
MUDr. Erik Kúdela

Školiace pracovisko: Gynekologicko-pôrodnícka klinika 
JLF UK a UNM
Téma práce: Amplifikácia telomerázových génových 
oblastí v procese cervikálnej karcinogenézy
Školiteľ: doc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.

Na doktorandské štúdium nastúpil v roku 2010 po skončení štúdia 
všeobecného lekárstva na JLF UK v Martine. Jeho dizertačná prá-
ca je zameraná na oblasť gynekoonkológie – skríning a diagnostiku 
prekanceróz a rakoviny krčka maternice. Ide o jednu z prioritných 
oblastí výskumu, keďže ako u jedného z mála onkologických ocho-
rení je známy vyvolávateľ ochorenia. Potvrdenie kauzálnej súvislosti 
medzi ľudským papilomavírusom a vznikom zhubného ochorenia pri-
nieslo nielen možnosť nových skríningových metód, ale aj možnosť 
produkcie účinných vakcín. Účinok vakcín sa však v populácii prejaví 
až s odstupom času, a preto stále existuje široká základňa žien, pre 
ktoré je významný hlavne kvalitný sekundárny skríning. Okrem klasic-
kých skríningových metód, ako je cytologický ster z krčka maternice, 
je však nutné zabudovať do algoritmov vyšetrení aj metódy moleku-
lárnej biológie, ktoré spresnia zaužívané postupy.

Témou práce Dr. Kúdelu je analýza dôležitého enzýmu zapojené-
ho do procesu onkogenézy. Každá bunka stráca po svojom delení 
časť genetickej informácie na koncoch chromozómov ako dôsle-
dok neúplnej replikácie DNA. Opravný mechanizmus zabezpečuje 
enzým telomeráza, ktorý tieto miesta chromozómov obnovuje. Ná-
dorové bunky sa nekoordinovane množia a majú zvýšenú aktivitu 
enzýmu telomerázy, ktorá im zabezpečuje „nesmrteľnosť“. Vysokú 
aktuálnosť témy potvrdzuje aj udelenie Nobelovej ceny za výskum 
telomér v roku 2009.

Výskum prebieha v spolupráci s Ústavom patologickej anatómie 
JLF UK a UNM. Analyzujú sa cytologické vzorky z krčka maternice 
pomocou metodiky FISH (in situ hybridizácia využívajúca na diagnos-
tiku fluorescenčný mikroskop). Po prekonaní problémov s výberom 
vhodnej metodiky v dôsledku existencie malého počtu štúdií a po 
vytvorení dostatočne veľkého súboru pacientov sa zistila významná 

súvislosť medzi amplifikáciou génových oblastí enzýmu telomerázy a 
rozvojom rakoviny krčka maternice.

Výsledky boli opakovane a s veľmi pozitívnym ohlasom prezentova-
né na domácej pôde (kongresy Slovenskej gynekologicko-pôrodníc-
kej spoločnosti) a na zahraničných fórach (EUROGIN 2012, Praha; 
FIGO 2012, Rím; EBCOG 2014, Glasgow, 1. spoločná konferencia 
ČGPS a SGPS 2014, Brno) a sú prijaté na publikovanie v prestížnych 
zahraničných časopisoch.

Molekulárna biológia v oblasti bunkovej nesmrteľnosti môže napo-
môcť k stanoveniu malígneho potenciálu onkologických ochorení a 
umožniť individualizovaný prístup ku každému pacientovi.

Stretnutie s prezidentom SR pri príležitosti odovzdá-
vania cien Študentská osobnosť Slovenska 2013. Juraj 
Sokol v poradí tretí zľava.

nejšia vedecká práca publikovaná v roku 
2012 v prestížnom karentovanom časopise 
Fertility and Sterility a v týchto dňoch prijatá 
práca do karentovaného časopisu Seminars 
in Thrombosis Hemostasis. Okrem aktivít v 
oblasti medicínskeho výskumu a vzdelávania 
sa venuje práci v medzinárodných organi-
záciách, ako napr. ORPHEUS, a je dlho-
ročným členom Akademického senátu UK. 
K významným črtám jeho osobnosti patrí 
cieľavedomá a svedomitá práca a citlivý a 
zodpovedný prístup k pacientom s malígny-
mi hematologickými ochoreniami, hospitali-
zovaným na klinike.
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Skúmajú pohyb riasiniek v pľúcach
Centrum excelentnosti experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR) na UK disponuje jediným spánkovým laboratóriom na Slo-

vensku, ktoré sa zaoberá chorobami dýchania v spánku v detskom veku. Monitorovanie spánku zohráva úlohu v diagnostike rôznych 
chorôb vrátane známeho syndrómu náhleho úmrtia dojčiat.

Ochorenia respiračných orgánov sa v centre excelentnosti skúmajú v prepojení na ostatné systémy v ľudskom tele. Dnes medicína 
vie, že ochorenia nepostihujú len jeden orgán, hovorí zodpovedný riešiteľ projektu prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., prednosta Kliniky 
detí a dorastu Jesseniovej lekárskej fakulty UK a UNM v Martine.

Na klinike počas riešenia projektu CEKR vznikli vysokošpecializované centrá: Centrum pre diagnostiku a liečbu primárnych imuno-
deficiencií, Centrum pre hereditárny angioedém, Detské endoskopické centrum a Centrum pediatrickej intenzívnej medicíny.

Aké hypotézy skúma vaše centrum exce-
lentnosti?

Centrum skúma prepojenie medzi jednot-
livými systémami v ľudskom tele a ich vplyvy 
počas choroby. Stredom pozornosti je naj-
mä ich prepojenie s respiračným systémom. 
Cieľom projektu je tiež komplexne analyzovať 
jednotlivé aspekty ochorení dýchacieho sys-
tému, a to nielen genetickú podmienenosť, 
zmeny pred vypuknutím choroby, stupeň 
postihnutia, ale aj určenie vhodnej terapie či 
liečebnej stratégie. Hypotézy skúmame na 
zvieratách ešte pred pozorovaním u ľudí.

Aplikujú sa niektoré výsledky už v praxi? 

Dosiahnuté výsledky sa už využívajú u pa-
cientov s respiračnými ochoreniami, ako aj 
pri skúmaní respiračných príznakov ochorení 
iných orgánových systémov. Práve na zákla-
de poznatkov získaných vo výskume je mož-
né zlepšiť diagnostiku, urýchliť predikciu, 
ako aj zistiť možné následky a komplikácie a 
optimalizovať liečbu. V CEKR sme zistili, že 
časť astmatikov je nosičom špecifickej kom-
binácie polymorfizmov, génov kódujúcich 

antioxidačné enzýmy. Práve v tejto skupine 
sa následne zvýšený „oxidačný stres“ môže 
spolupodieľať na vzniku ochorenia a pretr-
vávaní zápalu. U týchto astmatikov je mož-
né použiť antioxidanty v rámci komplexnej 
liečby ochorenia. Centrum prispelo k diag-
nostike prístrojom (tzv. akvizičná zostava), 
ktorý tvorí počítač, vysokorýchlostná kame-
ra a svetelný mikroskop, ktorý zjednodušuje 
a skvalitňuje diagnostiku porúch očisťovacej 
schopnosti dýchacích ciest. Riasinkový epi-
tel sa odoberie z dýchacích ciest kefkovým 
sterom a následne sa spracuje pomocou 
tohto prístroja. Poruchy pohybu riasiniek zo-
hrávajú významnú úlohu pri ochoreniach sú-
visiacich s transportom hlienu v dýchacom 
systéme.

Ako môže monitorovanie poruchy pohy-
bu riasiniek priniesť svetlo do problema-
tiky?

Poruchy pohybu riasiniek môžu vyplývať 
z genetickej anomálie alebo, podstatne 
častejšie, získanej abnormality (na základe 
infekčnej, chemickej a inej príčiny). Spres-

nenie charakteristiky pohybu riasinkového 
epitelu vďaka nášmu výskumu umožňuje 
popísať abnormality očisťovacej schopnosti 
dýchacích ciest a definovanie špecifického 
modelu pohybu pre jednotlivé chorobné sta-
vy. To na jednej strane pomáha rozvíjať zá-
kladný výskum a lepšie poznať patologické 
mechanizmy pri jednotlivých ochoreniach 
dýchacieho systému a na druhej strane po-
znanie týchto zmien umožňuje upraviť ne-
liekovú a liekovú liečbu. Vďaka vytvorenej 
akvizičnej zostave sa upresňuje diagnostika 
a rozširujú sa terapeutické možnosti. Akvizič-
ná zostava, ktorú sme u nás vyvinuli v spolu-
práci so Žilinskou univerzitou, už vlastní jed-
no „Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru“ 
a sme v jednaní s patentovým úradom o zá-
pise patentu.

Výskum v centre je interdisciplinárny. Čo 
ste zistili pri skúmaní ochorení dýchacie-
ho systému v súvislosti s ochoreniami 
iných systémov?

Odhalili sme vzťahy medzi gastrointestinál-
nou patológiou (potravinová alergia, reflux) 

Špecializované endoskopické centrum zabezpeču-
júce endoskopickú diagnostiku a liečbu všetkých 
vekových kategórii – odber sliznice respiračného 
epitelu kefkovitým sterom.
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a respiračnou symptomatológiou, medzi en-
dokrinnými ochoreniami a ich respiračnými 
komplikáciami, ako aj respiračnými markermi 
vývoja diabetickej neuropatie či analýzy vzťa-
hov medzi zápalovými ochoreniami (napr. 
reumatickými) a respiračným systémom. 
Dnes medicína vie, že ochorenia nepostihujú 
len jeden orgán. Projekt centra jednoznač-
ne zapadá do koncepcie celistvej medicíny, 
ktorá sa pozerá na človeka ako na komplexný 
zložitý systém, a nie na izolované orgánové 
systémy. Okrem toho CEKR skúma jednotlivé 
atribúty ochorení s ohľadom na individualitu 
každého pacienta. 

Čo dokázali výskumy v oblasti astmy či 
alergií, ktoré patria k najčastejším respi-
račným ochoreniam?

Výstupom projektu pri astme je zlepšenie 
diagnostiky zápalu dýchacích ciest a násled-
ná úprava liečby a schopnosť lepšie predvídať 
hroziace nové vzplanutie choroby. Zároveň 
sme stanovili aj stupeň oxidačného poškode-
nia rôznych typov astmy a jej kontroly. Navrhli 
sme optimálne funkčné vyšetrenie dýchacích 
ciest, a to pre všetky vekové kategórie, čiže 
aj nespolupracujúce deti. Pri skúmaní vzťahov 
medzi alergickými prejavmi v orgánových sys-
témoch sme odhalili ešte predklinické aler-
gické prejavy v dýchacích orgánoch, hoci za-
siahnuté boli iné orgány (koža, tráviaci trakt). 
Podarilo sa nám odhaliť varianty v ľudských 
génoch, ktoré môžu znamenať zvýšené riziko 
rozvoja niektorých alergických ochorení.

Jedným zo zariadení získaných pre cen-
trum excelentnosti je ultratenký endosko-
pický systém. Priblížte jeho funkciu. 

Ultratenký endoskopický systém je zaria-
denie, ktoré umožňuje endoskopickú diag-
nostiku a liečbu u najmenších detí. Hlavný-

mi obmedzeniami vyšetrenia novorodencov 
a dojčiat je potreba celkovej anestézie a en-
doskopu s priemerom menším, ako je dýcha-
cí alebo žalúdočný trakt pacienta. Diagnos-
tika, no hlavne samotná liečba sú náročné 
a vyžadujú si vysokošpecializovaný tím ľudí 
a tiež vysoko sofistikované prístrojové vybave-
nie. Pomocou ultratenkého endoskopického 
systému sa významne skrátila doba operácie, 
pooperačnej starostlivosti a hlavne sa znížila 
mortalita a morbidita detí s tracheoezofágo-
vou fistulou (spojka medzi priedušnicou a pa-
žerákom). Podobne bronchoskopia alebo 
gastrofibroskopia ultratenkým endoskopom 
umožňujú včasnú diagnostiku mnohých ďal-
ších vrodených vývojových chýb respiračné-
ho alebo gastrointestinálneho systému. 

Potrebujeme kašlať? Prečo?

Zdravý človek nekašle, ak kašle, treba pát-
rať po príčine. Dôležitou súčasťou CEKR je 
Ústav farmakológie JLF UK, kde je výskum 
koncentrovaný na metodiky farmakologic-
kého ovplyvnenia obranných mechanizmov 
dýchacích ciest (kašľa, bronchokonstrikcie 
a mukociliárneho transportu). Pracovisko je 
špičkovo vybavené pre experimentálny vý-
skum v podmienkach in vivo aj in vitro. Aktu-
álne pracovisko sleduje účinky látok, ktoré 
počas alergickej astmy môžu simultánne 
ovplyvniť obranné reflexy dýchacích ciest 
a stupeň prebiehajúceho zápalu. V uvede-
nej oblasti pracovisko dosiahlo viacero ori-
ginálnych výsledkov. V experimentálnych 
podmienkach sme preukázali pozitívny vplyv 
zmesí polyfenolických látok na obranné re-
flexy dýchacích ciest a alergický zápal počas 
experimentálne vyvolanej astmy. 

Budovali ste aj spánkové laboratórium. 
Aký výskum sa v ňom realizuje?

Spánková medicína predstavuje jeden 
z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich sme-
rov modernej vedy o dýchacom systéme. 
Zaoberá sa nielen vzťahom k chorobám 
dýchacieho systému, ale aj iným extrarespi-
račným ochoreniam spojeným s poruchami 
regulácie dýchania a spánku. Máme jediné 
spánkové laboratórium na Slovensku, ktoré 
zabezpečuje diagnostiku a liečbu porúch 
spánku v detskom veku, dominantne porúch 
dýchania asociovaných so spánkom. Vedec-
ko-výskumná činnosť sa v detskom spán-
kovom laboratóriu zameriava na vytváranie 
algoritmov včasnej diagnostiky respiračných 
porúch asociovaných so spánkom, najmä 
centrálne apnoe ako príčina ALTE (apparent 
life threatining event) u dojčiat, obštrukčné 
spánkové apnoe vo vzťahu ku kardiovasku-
lárnej dysfunkcii a rozvoju obezity so sekun-
dárnymi komplikáciami, poruchy dýchania 
počas spánku v spojitosti s primárnym ocho-
rením, hlavne neuromuskulárne ochorenia 
a poruchy spánku detí s cukrovkou 1. typu. 
Odpradávna je známa súvislosť medzí spán-
kom a náhlym úmrtím dojčiat, no príčiny a 
prevencia stále nie sú presne definované. 
Polysomnografické vyšetrenie je dnes zlatým 
štandardom v diagnostike porúch spánku 
v detskom a dospelom veku. Polysomnogra-
fia umožňuje celonočné sledovanie a hodno-
tenie základných biologických signálov a pre-
pojením s napr. pH metriou, EKG umožňuje 
sledovanie ďalších parametrov a ich vzájom-
né súvislosti so spánkom. Okrem syndrómu 
náhleho úmrtia dojčiat má polysomnografia 
nezastupiteľné miesto v diagnostike syndró-
mu obštrukčných porúch dýchania počas 
spánku, diferenciálnej diagnostike chrápania 
či diagnostike porúch dýchania počas spán-
ku u nervovosvalových ochorení. Odhalenie 
a posúdenie poruchy môže mať zásadný vý-
znam pre ďalší rozvoj sekundárnych ochorení 
a tiež mentálnych funkcií dieťaťa.

Michal Jurina
Lenka Miller

Zachytené riasinky respiračného epitelu za využitia akvizičnej zostavy (svetelný mikroskop + vysokorýchlostná 
kamera).
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Minulý rok nás s manželom cestovateľská 
vášeň zaviedla do jedného z najmladších 
štátov sveta – Palauskej republiky, federácie 
16 spolkových miništátov. Tento tichomor-
ský ostrovný štát získal samostatnosť presne 
pred 20 rokmi a predchádzala tomu veľmi 
dramatická história. Najkrvavejšie sa zapí-
sala 2. svetová vojna, z ktorej následkov sa 
krajina dodnes celkom nespamätala. Dňa 
30. marca 1944 začalo americké letectvo 
vzdušnú operáciu s názvom Operation De-
secrate One a tri dni bombardovalo Palau s 
cieľom definitívne zničiť japonské vojenské 
jednotky. Odhaduje sa, že na najväčšom 
ostrove Babelthaup, kde sa nachádza aj 
hlavné mesto s vládnou budovou – vernou 
kópiu washingtonského Kapitolu, bude na 
vyčistenie od nevybuchnutej munície z vojny 
potrebných ešte najmenej 20 rokov a ob-
rovské finančné prostriedky. Na nádherne 
zelený ostrov sa však pomaly vracia civilizá-
cia – okružná cesta už umožňuje bezpečnú 
jazdu okolo celého ostrova a približuje pekný 
vodopád uprostred džungle. Vedie k nemu 
adrenalínová lanová dráha ponad koruny 
stromov, jednokoľajový vláčik i turistický 
chodník s možnosťou kúpania sa v „obrích 
hrncoch“ vyerodovaných vo vápencovom 
koryte miestneho toku. Cestu lemuje tropic-
ká flóra vrátane mäsožravých rastlín. 

Celkom iné možnosti kúpania poskytujú 
pláže ostrova Koror, ktorý je hlavným turis-
tickým centrom, i ďalších menších ostro-
vov. Tie sú už pre pohyb návštevníkov bez-
pečné. V komunite potápačov a milovníkov 

šnorchlovania je Palau destináciou číslo 
jedna. A to nielen kvôli vápencovým ostrov-
čekom Rock Islands (svetové dedičstvo 
UNESCO) s bohatým podmorským životom 
i s jazerom s miliónmi nepŕhlivých zlatistých 
medúz (Jellyfish Lake), ale aj kvôli vrakom 
lodí a lietadiel na morskom dne, ktoré lá-
kajú dobrodruhov. Za posledné dva roky 
navštívilo Palau viac ako 100 000 návštev-
níkov ročne. Domáceho obyvateľstva je len 
okolo 25 000, sú prívetiví a vážia si hostí. 

A teraz si sadnite – k domácim patria aj 
dve Slovenky! Jedna z nich – Danka Led-
gerwood – sa hrdo hlási k tomu, že je absol-
ventkou Univerzity Komenského v Bratisla-
ve! S jej menom sa stretnete v predajniach 
suvenírov, lebo je autorkou takmer všetkých 
fotografií na pohľadniciach z Palau. Okrem 
pohľadníc predáva aj krásne veľkoformátové 
fotografie a celú tvorbu vystavuje v malej sú-
kromnej fotogalérii. Na jej diela som narazila 
v obchodíku luxusného hotela Palau Pacific 
Resort, kde ma zaujala jej vizitka. E-mailová 
adresa stačila na nadviazanie kontaktu a už 
čoskoro sme sa spoznali aj osobne. Vysoká 
štíhla blondínka prišla aj s malou dcérkou, 
ktorá sa na pláži cítila ako doma. Kým po-
behovala po piesku, vyspovedala som jej 
mamu, z ktorej sa vykľula veľmi zaujímavá, 
tvorivá a mimoriadne aktívna osobnosť. Vy-
učuje na Palau Community College (PCC). 
Práve ona pritiahla na Palau aj ďalšiu Sloven-
ku – hotelierku. A bola to ona, kto inicioval 
vznik nadácie na podporu rôznych charitatív-
nych projektov vrátane voľnočasového cen-

Danka v Mikronézii je NAŠA!

Danka Ledgerwood vo svojej galérii. 

Kráse západu slnka na Palau sa nedalo odolať.
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tra pre mládež a rodiny, ktorý je pilotným pro-
jektom pre ďalšie podobné v rámci Palau. 
Je spoluzakladateľkou cestovnej kancelárie 
na ostrove Yap (www.dankainmicronesia.
com) a podporuje rozvoj turizmu na Palau a 
v Mikronézii vydávaním časopisu TRAVELER 
v rámci neziskovej nadácie Tourism, Busi-
ness, Projects & Journalism Association. 

Danka, tvoji učitelia by sa iste potešili, 
keby zistili, akú kariéru si urobila. Tak-
že kedy a pod akým menom si ukončila 
štúdium v Bratislave, aby ťa po rokoch 
spoznali?

Za slobodna som bola Danka Hašková, 
promócie som mala v roku 1993 na Filozo-
fickej fakulte UK, odbor žurnalistika. Potom 
som ešte v rokoch 1998 – 2000 študovala 
na Ústave medzinárodných vzťahov a apro-
ximácie práva PraF UK (pozn.: teraz Ústav 
medzinárodných vzťahov a právnej kompa-
ratistiky). 

Je čas obhajob záverečných prác. O čom 
bola tá tvoja a kto bol tvoj vedúci učiteľ?

Na žurnalistike to bola práca o videokli-
poch a konzultanta som mala pána Mgr. 
Jána Slováka. Na UMVaAP som mala prácu 
o OSN a konzultantom mi bol pán profesor 
Králik. 

Z Bratislavy na Palau je dlhá cesta. A po-
kiaľ viem, v tvojom prípade aj dosť kľu-
katá?

Áno, s manželom Ronom sme sa stretli 
v SR a asi po 3 rokoch života v Bratislave 
sme sa rozhodli v roku 2004 odísť do štátu 
Yap v Mikronézii (je súčasťou Federácie 
mikronézskych ostrovov), tam sme pobudli 3 
roky. Koncom roka 2007 sme prišli na Palau 
a odvtedy bývame v Palauskej republike, 
v štátiku Koror. 

Aké podmienky ťa tam čakali? 

Nuž, na Palau ma vítali s otvorenou ná-
ručou, lebo ako Yap, tak aj Palau má málo 
vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Keďže po-
trebovali inštruktorov na výučbu rôznych 
predmetov, ponúkli mi, aby som vyučovala 
administratívnych pracovníkov, ako aj turis-
tických sprievodcov. 

Takže nebolo ťažké zamestnať sa?

Mala som šťastie, lebo práve v roku 2007 
potrebovali na plný úväzok človeka, čo by 
mohol učiť viaceré predmety, vrátane zákla-
dov obsluhy počítačov. 

Čo učíš na PCC?

„Office Administration“ učím spomínaných 
administratívnych pracovníkov a budúcich 
podnikateľov vyučujem „Business Adminis-
tration“, obyčajne cca 5 tried. 

Akí sú tamojší študenti?

Ako asi všade, niektorí to myslia vážne a 
naozaj sa učia a pripravujú, iní nie. Ale je 

pravda, že študenti na Palau (sú to mladí 
ľudia z celej Mikronézie), sa veľmi ťažko ve-
dia sústrediť a ich pozornosť a vytrvalosť je 
oveľa nižšia ako v SR. Je to asi aj tým, že 
deti nie sú vychovávané v určitom režime, 
nemajú aktivity na trénovanie trpezlivosti a 
pozornosti. Palaučania svojim deťom nečí-
tajú knižky – palauský jazyk bol spísaný až 
po 2. sv. vojne, prvý slovník vyšiel omnoho 
neskôr, svoje knižky v palaučine vlastne ani 
nemajú, až približne okolo 1970 spísali svoje 
povesti a báje. Teraz už majú na základnej 
škole aj učebnice v palaučine, ale väčši-
nou sa na školách učia z kníh z USA. Ešte 
sa nenašiel spisovateľ Palaučan s vlastnou 
tvorbou. A hlavne ani dospelí nezvyknú čítať 
pre zábavu, len veľmi malá časť obyvateľov 
číta vo voľnom čase. A tak ani rodičia neučia 
svoje deti , že knižka je „priateľ“. Nečítajú im 
pred spaním, či len tak počas dňa. Jasné, 
všetci vedia čítať, lebo je tu povinná školská 
dochádzka, ale len cca 5 % mojich žiakov 
má záľubu v čítaní! 

Aké ďalšie funkcie zastávaš?

V rámci vysokej školy, kde učím ako pro-
fesorka, existuje nezisková organizácia Fa-
culty Senate Association a tam som členkou 
fundraisingovej komisie, kde som v roku 
2009 naštartovala a už 6. rok organizujem 
„Gentleman Gourmet“. Ide o fundraisingo-
vé podujatie, kde muži varia, a návštevníci 
ochutnávajú jedlá. Som prezidentkou a za-
kladateľkou neziskovej organizácie „Tou-
rism, Business, Projects & Journalism As-
sociation“ a jedným z hlavných projektov 
je spomínaný časopis o Palau a Mikronézii 
TRAVELER Magazine, ďalej Medzinárodný 
festival kultúry a najnovšie aj vzdelávacie 
centrum „All Ages“ alebo „ALLA Club“. Som 
členkou Palauského Rotary klubu, kde orga-
nizujeme rôzne projekty na podporu vzdelá-
vania, a v neposlednom rade som aj členkou 
ženskej organizácie „Didil Belau“, kde mám 
na starosti tiež fundraising. Práve „Didil Be-
lau“ a „TBP&J Association“ zorganizovali už 
6 ročníkov Charitatívnej aukcie darov, čo má 
tu na Palau veľký úspech a považujú ju za 
najlepšie podujatie roka. 

Máš malú dcérku. Ostáva ti popri rodine, 
práci a funkciách čas venovať sa naďalej 
aj fotografickej tvorbe a publikačnej čin-
nosti? Chystáš niečo nové?

Áno, je toho veľa, a niekedy musím 
zvažovať, čo uprednostním, či ako si zadelím 
čas, aby som všetko stíhala. Väčšinou mám 
pri sebe fotoaparát, fotím takmer všade, 
kam idem, a veľakrát je to práve dcérka, čo 
fotím. Ona je mojím najčastejším objektom a 
samozrejme, nenechám si ujsť západy slnka. 
Predávam magnetky, pexeso a samolepky s 
fotografiami Palau. Rada by som pripravila 
druhú fotoknihu o Palau, ale to možno ešte 
nejaký ten rok potrvá. 

Môžeš čitateľom priblížiť tvoj projekt na 
podporu voľnočasových aktivít rodín a 

mládeže na Palau? Čo je jeho zmyslom 
a akou formou ho realizujete?

V rámci TBP&J Association sme rozbehli 
neziskový projekt, spomínaný „ALLA Club“. 
Ide nám hlavne o to, aby rodičia trávili viac 
času so svojimi deťmi. Je to vzdelávacie cen-
trum, kde môžu prísť domáci aj návštevníci s 
deťmi a môžu sa učiť rôzne zručnosti spoloč-
ne. Môže to byť maľovanie (akvarel, voskový-
mi pastelkami a aj akrilovými farbami), čítanie 
spojené s kreslením a rôzne pamäťové hry. 
Predstavivosť trénujeme napríklad hrou „Tea 
party“, jemnú motoriku trénujeme napríklad 
vytváraním koláží a prácou s keramickou hli-
nou. Vytvárame z nej rôzne predmety, ktoré 
môžeme po vypálení pomaľovať a znovu vy-
páliť (spolupracujeme s Palauským múzeom 
a Keramickou asociáciou, ktorá má hrnčiar-
sku pec). Nedávno sme začali aplikovať di-
zajn na tričká kreslením, striekaním... Ďalšie 
aktivity zahŕňajú jogu a strečing, kolky, stol-
ný tenis a triafanie do basketbalového koša. 
Súčasťou areálu, kde máme učebňu, je aj 
detské ihrisko, ktoré sme vytvorili vďaka da-
rom a pomoci dobrovoľníkov, s preliezkami, 
hojdačkami a objektmi, na ktorých sa deti 
môžu cez prestávky vyšantiť. Učíme tiež bio-
-záhradníčenie v malej záhradke v areáli a ro-
bíme aj kurzy chutného a zdravého varenia, 
pričom používame rôzne bylinky a plodiny 
priamo z našej mini-záhradky. 

Akým spôsobom sa do tohto projektu 
môžu zapojiť naši študenti?

Ak by chceli prísť na stáž na mesiac – dva 
– tri či viac a pomôcť pri organizácii či vyu-
čovaní, veru, zišiel by sa nám niekto, kto by 
vedel vyučovať hru na gitaru, klavíri či flaute, 
ale aj iné zručnosti a vedomosti. Pri hudob-
ných nástrojoch možno nie je také dôležité 
vedieť perfektne anglicky a počas pobytu 
si môžu angličtinu zdokonaliť. Na Palau je 
veľký záujem o hudobné nástroje, ako aj o 
iné aktivity, ale učiteľov je málo, alebo ich v 
požadovanej oblasti vôbec nemáme. Ale pri 
iných ako hudobných aktivitách je potrebná 
dobrá znalosť anglického jazyka. Ak má nie-
kto záujem, pokojne môže napísať a poslať 
životopis s dvomi odporúčaniami na moju 
e-mailovú adresu: danka_ledgerwood@ya-
hoo.com. 

Kedy zase zavítaš na Slovensko?

Teraz mám malú dcérku, tak sa snažím 
prísť každý rok, lebo chcem, aby sa aspoň 
raz ročne stretla s bratrancami a sesternica-
mi, ako aj s mojím otcom, jej starým otcom. 
Mamičku už nemám, zomrela dávno, ale 
mám tetu a sesternice, tak som rada, že Viki 
môže počuť a používať slovenčinu. 

doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD., 
vedúca Katedry inžinierskej geológie 

PriF UK
Foto: autorka článku
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Videokonferencie nie sú na JLF UK novin-
kou, konajú sa pravidelne a okrem študentov 
fakulty, ktorí majú možnosť sledovať reálnu 
operáciu v priamom prenose, sa na nich 
zúčastňujú aj lekári, ktorí sa takýmto spôso-
bom školia. 

Videokonferencia prebieha v dvoch miest-
nostiach. V jednej sú študenti, ktorí sledujú 
prenos prostredníctvom dataprojektoru a 
druhým priestorom je operačná sála, od-
kiaľ sa videoprenos zabezpečuje. Operáciu 
sníma kameraman a obraz je naživo cez in-

Jesseniova lekárska fakulta UK 
prináša videokonferencie  
z operačných zákrokov

Americký profesor filozofie na LF UK

Prijatie na UK: (zľava) Michaela Kostičová, Ľudomír Šlahor, Harold W. Baillie, MA, Michael L. Weitzmanf, Danie-
la Ostatníková. Foto: OVV RUK

ternet prenášaný do videokonferenčného 
zariadenia. „Je to pomerne náročné tech-
nické zariadenie, ktoré si vyžaduje presné 
zapojenie. Keď videokonferenciu pripravu-
jeme, vždy si prenos najskôr otestujeme. 
Kvalita prenosu je podmienená rýchlosťou 
internetu, preto pracoviská, ktoré chcú vi-
deokonferencie robiť, musia mať kvalitné 
internetové pripojenie. Týmto spôsobom 
sa dá operácia prenášať kamkoľvek. Pod-
mienkou je len to, že na druhej strane musí 
byť videokonferenčné zariadenie kompati-
bilné s tým naším,“ vysvetľuje Matej Bórik 
z Ústavu informačných technológií JLF UK.

Výhodou videokonferencie je, že priamo 
počas zákroku chirurg vysvetľuje operačný 
postup, komentuje, čo robí a, samozrejme, 
odpovedá na otázky. Počas prenosu ne-
dochádza k žiadnym oneskoreniam, takže 
chirurg môže ihneď reagovať na prípadné 
dotazy z auditória. Vznikajú tak podnetné 
živé diskusie. Keďže prenosy sú komento-
vané aj v anglickom jazyku, zúčastňujú sa na 
nich aj zahraniční študenti. „Dokážeme rea-
lizovať aj medzinárodné videokonferencie. 
Ďalším prínosom je, že prenosy sú zazna-
menávané a po editovaní môžu slúžiť ako 
multimediálny zdroj pre študentov. Veríme, 
že k tejto tradícii a živej forme výučby sa 
pridajú aj ostatné pracoviská fakulty,“ do-
pĺňa Ing. Peter Cingel, integrátor projektov 
videokonferencií.

Videokonferencie sa okrem ortopédie 
dajú robiť aj v rámci iných špecializovaných 
pracovísk. Bežne sa prenášajú rôzne pláno-
vané zákroky napríklad z oblasti kardiochi-
rurgie či gynekológie.

JLF UK

V prvý júnový týždeň navštívil 
Lekársku fakultu UK profesor 
filozofie Harold W. Baillie, MA, 
PhD., z University of Scranton 
v USA. Pozvanie prijal z Ústavu 
sociálneho lekárstva a lekárskej 
etiky LF UK v rámci projektu 
ESF OP Vzdelávanie: „Tvorba 
študijného programu MPH (Master 
of Public Health) na Univerzite 
Komenského v Bratislave v 
anglickom jazyku“.

Prof. Baillie je členom riešiteľského kolektí-
vu projektu ako zahraničný expert na zdra-
votnícku etiku. Na University of Scranton 
pôsobí na Katedre filozofie a do roku 2014 
bol 10 rokov vo funkcii Provosta (prorekto-
ra). Bol hosťujúcim profesorom na viacerých 
univerzitách v zahraničí a USA. Je spolu-
autorom monografie „Health Care Ethics: 
Principles and Problems“, editorom a spo-

Videokonferenčný tím Ústavu informačných technológií a Akademickej knižnice 
a audiovizuálneho strediska JLF UK v spolupráci s Klinikou ortopédie a trauma-
tológie UNM zrealizoval dňa 12. 6. 2014 videokonferenciu s názvom Operačný 
kurz kolenného kĺbu pod vedením prednostu kliniky MUDr. Libora Nečasa PhD.
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Podujatie plynule nadväzuje na medzi-
národný kongres Internation Conference 
on Cough, ktorý sa uskutočňuje každé dva 
roky v Londýne. Pomaly sa stáva tradíciou, 
že zahraniční účastníci sa po ceste domov 
zastavia na Jesseniovej lekárskej fakulte 
UK. Prednášky tohoročného Cough It Up 
sa konali v priestoroch novovybudovaného 
Simulačného výučbového centra JLF UK v 
Martine, ktorého moderné priestory a tech-
nika posunuli podujatie do nových dimenzií. 
V úvode konferencie sa prostredníctvom vi-
deokonferenčného systému účastníkom pri-
hovoril prof. MUDr. Zoltán Tomori, DrSc., z 
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorý je 
jeden zo spoluzakladateľov slovenskej expe-
rimentálnej respirológie.

Pozvanie na podujatie prijali osobnosti 
svetovej experimentálnej, ale aj klinickej res-

pirológie Teresa Pitts, Don Bolser a David 
Baekey z University of Florida, USA, a Gio-
vanni Fontana z University of Florence vo 
Florencii, Taliansko, ktorí vo svojich pred-
náškach ukázali svoje majstrovstvo z rôz-
nych oblastí výskumu kašľa. Závery svojho 
výskumu prezentovali okrem domácich od-
borníkov doc. MUDr. Juraja Mokrého, PhD., 
RNDr. Michala Šimeru, PhD., a Ing. Marcela 
Veterníka aj študenti všeobecného lekárstva 
a doktorandi fakulty, ktorí svojou excelent-
nou angličtinou a najmä výskumom prezen-
tovali svoje domovské pracovisko. Lucia 
Babálová (študentka 2. ročníka) predniesla 
krátku prednášku na tému: Útlm kašľa počas 
blokády aferentných dráh n. vagus u mačiek. 
Boris Dobroľubov (študent 4. ročníka) pre-
zentoval výsledky výskumu z oblasti vplyvu 
mikroinjikovania neuromodulátorov do vybra-

ných štruktúr mozgového kmeňa na reflex 
kašľa. Z doktorandov predniesli príspevky 
Ing. Silvia Gavliaková z Ústavu patologickej 
fyziológie JLF UK na tému: 3D vizualizácie 
neurónových populácií mozgového kmeňa 
počas obranných reflexov z dýchacích ciest 
a PharmDr. Veronika Sivová z Ústavu far-
makológie JLF UK na tému: Supresia kašľa 
rastlinnými polysacharidmi. 

Po prednáškach sa v priateľskej atmo-
sfére živo diskutovalo, upevňovali sa staré 
a vytvárali nové priateľstvá a budúce spolu-
práce, tvorili sa vedecké hypotézy a vízie do 
budúcnosti. Už teraz sa účastníci tešia na 
ďalší Cough It Up 2016. 

Organizátori konferencie ďakujú Jurajovi 
Mokrému a Martine Antošovej, koordiná-
torom projektu Virtuálna a simulačná výuč-
ba ako nová forma vzdelávania na JLF UK 
v Martine ITMS: 26110230071 za materiál-
no-technické zabezpečenie konferencie.

RNDr. Michal Šimera, PhD., JLF UK

Diskutovalo sa  
o simuláciách a modelovaní  
nielen kašľového reflexu... 

luautorom monografie „Is Human Nature 
Obsolete? Genetics, Bioengineering and 
the Human Condition“ a autorom článkov 
z oblasti zdravotníckej etiky, metafyziky a 
politickej filozofie. V súčasnosti poskytuje 
poradenstvo v oblasti lekárskej etiky pre 
viaceré zdravotnícke zariadenia v USA.

Prodekanka LF UK pre zahraničné 
vzťahy prof. MUDr. Daniela Ostatníková, 
PhD., oficiálne prijala prof. Baillieho spo-
lu s ďalším zahraničným hosťom z USA 
prof. Michaelom Weitzmanom, MD, z 
New York University na pôde LF UK dňa 
3. 6. a následne hostí prijal na Rektoráte 
UK prorektor UK pre medzinárodné vzťa-
hy prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc. 
V po obedňajších hodinách sa na LF UK 
uskutočnila celouniverzitná prednáška 
prof. Baillieho s názvom „Ethical Rules, Di-
lemmas and Practical Wisdom“ pod zášti-
tou rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, 
PhD., a dekana LF UK prof. MUDr. Petra 
Labaša, CSc. 

Prof. Baillie sa v prednáške zameral na 
vzťah medzi etickými princípmi a ich apliká-
ciou – praktická múdrosť – z pohľadu aris-
totelovského ponímania pojmu priateľstva 

s cieľom prispieť k hodnoteniu aplikácie 
týchto princípov. Prof. Baillie sa venoval aj 
súčasným sporom v lekárskej etike, ktoré 
sú príkladom konfliktu etických pravidiel, 
pričom zdôraznil, že len samotné pravidlá 
bez ohľadu na ich pôvod nie sú postaču-
júce na identifikovanie a riešenie etických 
sporov. Ich interpretácia a aplikácia je kom-
plexný problém, ktorý vytvára medzikultúr-
ne výzvy a etické dilemy. Ako neoddeliteľná 
súčasť celkového obrazu etického uvažo-
vania, a to na úrovni jednotlivca aj sociál-
nych skupín, sa javí praktická múdrosť. 

Prednáška nasledujúci deň na Ústave 
hygieny LF UK o organizácii a obsahovej 
náplni programu MHA (Master of Health 
Administration) na University of Scranton 
(obdoba MPH), bola určená pre celý rie-
šiteľský kolektív projektu MPH z UK, ktorý 
okrem pracovníkov LF UK tvoria aj pracov-
níci z FM UK, PraF UK a FMFI UK. Počas 
návštevy absolvoval prof. Baillie niekoľko 
pracovných stretnutí s riešiteľským kolektí-
vom projektu z Ústavu sociálneho lekárstva 
a lekárskej etiky LF UK, cieľom ktorých 
bolo vytvoriť obsahovú náplň predmetu 
Public Health Ethics v rámci pripravované-

ho programu MPH a konzultácie k učeb-
ným textom pripravovanej učebnice Pub-
lic Health Ethics, na ktorej sa prof. Baillie 
bude spoluautorsky podieľať. 

V rámci workshopu dňa 5. 6. prof. Baillie 
diskutoval s pracovníkmi ústavu o organizá-
cii vzdelávania v zdravotníckej a lekárskej 
etike na University of Scranton a priblížil 
rozdiely medzi lekárskou a verejno-zdra-
votníckou etikou. Na workshope vystúpili aj 
ďalší experti prof. M. Weitzman, MD, a G. 
Fabian JD. 

S prof. Bailliem sme mali možnosť po-
rovnať postoje k riešeniu etických dilem, 
ako aj vzdelávanie v oblasti lekárskej etiky 
v USA a Európe, ktoré napriek tomu, že če-
lia spoločným výzvam, je potrebné vnímať 
v kontexte národných a kultúrnych špecifík. 
Spoluprácu s University of Scranton bude 
naše pracovisko rozvíjať aj v budúcnosti, 
a to formou medzinárodných projektov aj 
v iných oblastiach. 

MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH, 
LF UK

Simulačné výučbové centrum Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 
organizovalo v dňoch 30. júna až 2. júla druhý ročník vedecko-diskusných 
popoludní s názvom „Cough It Up“ so zameraním na simulácie a modelovanie 
obranných mechanizmov dýchacích ciest. Podujatie organizačne zabezpečili 
doc. MUDr. Jana Plevková, PhD., z Ústavu patologickej fyziológie, doc. RNDr. 
Ivan Poliaček, PhD., z Ústavu lekárskej biofyziky a Mgr. Martina Antošová PhD., 
MBA, spolu so svojimi spolupracovníkmi.
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V dňoch 22. – 24. mája 2014 sa 
už tradične konala v Martine, pod 
záštitou dekana Jesseniovej lekárskej 
fakulty UK (JLF UK) prof. MUDr. 
Jána Danka, CSc., XXI. Slovensko-
česká konferencia o hemostáze 
a trombóze s medzinárodnou 
účasťou. Ako zdôraznil pri otvorení 
prezident konferencie prof. MUDr. 
Peter Kubisz, DrSc., konferencia 
sa znova stala príležitosťou na 
spoločné stretnutie a odbornú 
diskusiu pre lekárov, vysokoškolákov 
- nelekárov, ale aj pre sestry, pôrodné 
asistentky a medicínsko-technických 
pracovníkov.

Program konferencie s témami o naj-
novších diagnostických a terapeutických 
problémoch v oblasti hemostázy, trombó-
zy, vaskulárnej medicíny a angiogenézy 
v mnohých medicínskych odboroch len 
potvrdil slová profesora Kubisza o tom, že 
hemostáza a trombóza predstavujú multi-
disciplinárny problém. Na konferencii bolo 
zaregistrovaných vyše 300 účastníkov zo 
zahraničia, ČR a SR. V programe odzne-
lo 62 prednášok a prezentovaných bolo 
19 posterov. Pre špecialistov s atestáciou 
z hematológie a transfuziológie zo SR 
bola aktuálna aj informácia o možnosti na 
prihlásenie sa do výberu záujemcov v no-
vom certifikovanom programe „Komplexná 
diagnostika a liečba vrodených a získaných 
porúch hemostázy“, v ktorom získala JLF 
UK akreditáciu od 1. februára 2014.

Vrcholom odborného programu prvého 
dňa konferencie boli prednášky „State of 

the Art“ a „Hot Topic“. O význame vyšet-
renia syndrómu lepivých doštičiek prezen-
tovala zaujímavú a komplexnú prednášku 
„State of the Art“ doc. MUDr. Miroslava 
Dobrotová, PhD., z Národného centra he-
mostázy a trombózy Kliniky hematológie 
a transfuziológie (KHaT) JLF UK a UNM 
v Martine. V rámci sekcie „Hot Topic“ pred-
niesol dve prednášky o von Willebrandovej 
chorobe a o získaných von Willebrando-
vých syndrómoch uznávaný odborník v tej-
to problematike prof. Jan Jacques Michiels 
z Rotterdamu. 

Slávnostné otvorenie konferencie sa 
konalo večer v Slovenskom komornom 
divadle v Martine. Popri dekanovi JLF UK 
a riaditeľovi Univerzitnej nemocnice v Mar-
tine (UNM) vystúpili s príhovormi aj zahra-
niční hostia, predstavitelia Dunajskej ligy 
proti trombóze a krvácavým ochoreniam 
(DLTH), menovite profesor Helmut Sinzin-
ger, čestný prezident DLTH, a doktorka Da-
nijela Mikovic, generálna tajomníčka DLTH. 
Dekan JLF UK odovzdal pri tejto príležitosti 
profesorovi Jaroslavovi Malému z Hradca 
Králové, spoluprezidentovi konferencie, 
pamätnú bronzovú pamätnú medailu JLF 
UK v Martine za zásluhy o rozvoj spoluprá-
ce medzi JLF UK v Martine a LF UK v Hrad-
ci Králové.

Druhý deň bol venovaný predovšetkým 
,,Krvácavým stavom“. Hlavnou témou 
prednášky doktorky Ľubice Hlinkovej, riadi-
teľky sekcie liekovej politiky a centrálneho 
nákupu Všeobecnej zdravotnej poisťovne 
(VšZP), bola problematika zabezpečenia 
liečby koncentrátmi koagulačných faktorov 
v SR. Pani doktorka predložila predstavy 
VšZP o najvhodnejšej stratégii zabezpeče-
nia liečby koagulačnými faktormi a zaistenia 
imunotolerančnej liečby pre komplikova-

ných pacientov s hemofíliou a inhibítorom. 
Vrcholom odborného programu druhého 
dňa bola Jesseniova prednáška. Jej laure-
átom pre rok 2014 sa stal prof. MUDr. Mi-
roslav Penka, CSc., z LF MU a FN v Brne. 
Prednáška mala názov „Hemofilie z hledis-
ka současných dnů“. V bloku zahraničných 
edukačných prednášok mala zaujímavý 
príspevok o krvácaní u pacientov so zried-
kavými krvácavými ochoreniami doktorka 
Danijela Mikovic z Belehradu. Po nej pre-
zentovali atraktívne prednášky o farmakolo-
gickom ovplyvnení aterogenézy a diabetu 
profesor Helmut Sinzinger a Bc. Elodie 
Karkutli z Viedne. Profesor Jacek Musial 
(Krakow), prezident Európskej organizácie 
pre výskum trombózy (ETRO), prezentoval 
poruchy hemostázy pri antifosfolipidovom 
syndróme.

Tretí deň konferencie bol venovaný hlav-
ne interdisciplinárnej spolupráci v hemo-
stáze a trombóze a spoločným projektom 
KHaT JLF UK a UNM s kooperujúcimi 
pracoviskami JLF UK a UNM. Vyzdvihnúť 
treba kardiologický blok „Manažment 
antitrombotickej liečby“, sekciu Centra ex-
celentnosti pre perinatológiu „Hemostáza 
a perinatológia“, blok Vaskulárnej medicíny 
„Bolesť končatín“ a intenzivisticko-aneste-
ziologickú sekciu „Koagulačné faktory a in-
tenzívna starostlivosť“. 

Na záver podujatia obaja prezidenti kon-
ferencie profesor Kubisz a profesor Malý 
skonštatovali, že konferencia bola po všet-
kých stránkach úspešná a potvrdila potrebu 
zachovania kontinuity ďalších spoločných 
stretnutí slovenských a českých odborní-
kov v oblasti hemostázy a trombózy.

doc. MUDr. Ján Staško, PhD.,  
MUDr. Juraj Sokol, 
 JLF UK v Martine

Otvorenie konferencie (zľava): prof. Peter 
Kubisz, prof. Jaroslav Malý a prof. Ján Danko.

XXI. Slovensko-česká 
konferencia  
o hemostáze a trombóze 
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Dňa 18. 6. 2014 prijal rektor UK prof. 
Karol Mičieta delegáciu z Francúzska pri 
príležitosti uzavretia zmluvy o vedeckej 
spolupráci. Štvorstranná zmluva zahŕňa 
Univerzitu Komenského v Bratislave, 
Univerzitu v Lille, Národné centrum pre ve-
decký výskum v Paríži (Centre national de 
la recherche scientifique – CNRS) a Ústav 
pre jadrovú bezpečnosť v Cadarache 
(Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire IRSN) a bola oficiálne podpísa-
ná v marci 2014 v parížskom sídle IRSN. 

Na pôde UK sa na slávnostnom akte za 
francúzsku stranu okrem pána Hervé Guil-
lermet, atašé francúzskeho veľvyslanectva, 
zúčastnili Prof. Jean-Francois Pouwels, pro-
rektor Univerzity v Lille, Dr. Didier Vola, šéf 
výskumnej skupiny v IRSN Cadarache, Prof. 
Florent Louis a Dr. Laurent Cantrel – vý-
skumníci zo spojeného laboratória Lille a Ca-

darache pre atmosférickú chémiu (PC2A). 
Za UK boli prítomní prorektor pre medziná-
rodné vzťahy prof. Ľudomír Šlahor, za PriF 
UK prof. Ivan Černušák a prodekan PriF UK 
pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné 
styky prof. Miroslav Bielik. 

Zúčastnené inštitúcie spolupracujú už nie-
koľko rokov v oblasti modelovania chemic-
kých procesov, ktoré súvisia s bezpečnos-
ťou jadrových zariadení a s environmentálne 
dôležitými chemickými reakciami halogéno-
vých uhľovodíkov v troposfére a stratosfére. 
Výsledkom doterajšej spolupráce je impo-
zantný počet CC publikácií, prednášok a po-
sterových príspevkov na medzinárodných 
konferenciách, ako aj výmenné pobyty vý-
skumníkov a doktorandov v Lille, Cadarache 
a Bratislave. 

Vedecká spolupráca sa datuje už od 
roku 2006, kedy dr. Cantrel navštívil Kated-
ru fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK 
s požiadavkou o presné ab initio kvantovo-
-chemické výpočty rýchlostných a rovno-
vážnych konštánt chemických reakcií jódu. 
Tieto reakcie môžu prebiehať v primárnom 
a sekundárnom okruhu jadrového reaktora, 
ako tomu bolo aj pri havárii v japonskej Fu-
kušime. Merania týchto procesov sú kom-
plikované, často nemožné a výpočty môžu 
poskytnúť termo-kinetické dáta, ktoré sú ne-
vyhnutné pre modelovanie kritických situácií 
v štiepnom reaktore. Výskumný tím z katedry 
fyzikálnej a teoretickej chémie zvládol mo-
delovanie chémie jódu v extrémnych pod-
mienkach teplôt, tlakov a vzdušnej vlhkosti 
a poskytol pre francúzskych partnerov veľmi 

presné dáta potrebné pre simulácie kritic-
kých situácií reaktora. 

Podobná situácia s dostupnosťou pres-
ných termo-kinetických dát je aj v chémii tro-
posféry a stratosféry pre procesy zahŕňajú-
ce halogénové uhľovodíky, ktoré ovplyvňujú 
úroveň ozónu. Z nich sú pre troposféru zaují-
mavé zlúčeniny jódu, ktoré sú produktmi roz-
kladu morského fytoplanktónu, najmä rias. 
Chémia zlúčenín jódu v troposfére je doteraz 
málo preskúmaná. Táto časť spoločného 
projektu bola riešená s významným prispe-
ním tímu z univerzity v Lille, ktorý sa pripojil 
do projektu v roku 2008. Je potešiteľné, 
že do spolupráce sa pozoruhodne dobre 
zapájajú aj doktorandi oboch krajín a ich 
príspevok tvorí dôležitú časť dizertačných 
prác vypracovaných na univerzitách v Lille 
a Bratislave. Za UK to boli PhD. dizertácie 
Kataríny Šulkovej, Jozefa Federiča a Márie 
Sudolskej. V súčasnosti sa do tímu pripojil 
v rámci spoločného doktorátu co-tutelle aj 
doktorand katedry Ján Škoviera. Pre najbliž-
šie obdobie sa riešitelia zamerajú na inte-
rakcie a reakcie oxidov jódu s oxidmi dusíka 
v plynnej fáze a na modelových povrchoch. 

Ivan Černušák, PriF UK
Foto: Vladimír Kuric

Dohoda o slovensko-francúzskej 
spolupráci v teoretickej chémii

Interakcia kyseliny jódnej (HOI, vľavo) s molekulou 
vody (vpravo). Mapa elektrostatického potenciálu 
projektovaná na obálku elektrónovej hustoty (červená 
farba – záporný potenciál, modrá farba – kladný). Ob-
rázok ilustruje typické zriedenie elektrónovej hustoty 
na jóde – tzv. sigma-dieru.

Reliéfna mapa 
z dreva

Letná prax na Katedre kartografie, geoinformatiky 
a diaľkového prieskumu zeme na PriF UK mohla mať 
(zrejme) viacero podôb, no môj výber bol jasný – 
vytvoriť reliéfnu mapu z dreva.

Všetko sa to začalo na exkurzii v Morav-
skom kartografickom centre vo Veľkých 
Opatoviciach (ČR), kde ústredným 
exponátom múzea je reliéfna (plas-
tická) mapa historických oblastí 
Moravy a Sliezska z prelomu 19. a 
20. storočia. Tam bolo vyslovené 
presvedčenie, že také niečo je 
možné vytvoriť aj počas „leta 
na katedre“.

Po konzultáciách sme 
vybrali reliéfom vhod-
nú lokalitu, konkrétne 

mapový list: 35-234 Bánovce nad Bebravou (ZM SR 1:25 000). 
Vertikálnu mierku sme stanovili na 1:5000, a teda základným sta-

vebným materiálom sa stalo balzové drevo hrúbky 1 mm, ktoré 
vyhovovalo tomuto kritériu. Celkovo 116,5 hodín strávených 
vyrezávaním jednotlivých častí (vrstevníc) z mapových listov, 
lepenia týchto – menších či väčších – častí mapy na balzu, 
opätovného vyrezávania tých istých častí, tentoraz z balzy, 

som mala okolo seba niečo ako „kartografické 3D puzzle“. 
293 dielcov na ploche jedného mapového listu (38 x 

49 cm) je výsledkom jediného slova: „Spravím!“, 
ktoré možno vidieť na našej katedre.

Týmto sa chcem poďakovať všet-
kým, ktorí neverili a nechápali, čo 

vlastne robím, no napriek tomu 
ma podporovali, lebo chce-

li vidieť, ako to dopadne. 
Vďaka!

Bc. Dominika 
Dunčková,  
študentka  

PriF UK
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V poradí 14. svetový kongres 
muzikoterapie, venovaný kultúrnej 
diverzite v muzikoterapii, sa konal v dňoch 
8. – 12. júla 2014 vo Viedni a v Kremse. 
Hlavným podporovateľom podujatia bola 
Svetová federácia muzikoterapie (World 
Federation of Music Therapy), ktorej 
poslaním je prezentovať muzikoterapiu 
v jej umeleckej forme a z hľadiska vedy 
a výskumu po celom svete. Združenie 
pomáha rozvíjať celosvetové vzdelávacie 
programy, klinickú aplikáciu a výskum.

Praxologické výstupy, výskumy a vzdelá-
vanie v oblasti muzikoterapie boli obsahom 
400 prednášok, 30 okrúhlych stolov, 49 
workshopov a 125 posterových prezentácií. 
Na kongrese sa zúčastnilo 7000 renomova-
ných odborníkov z vyše 45 krajín z celého 
sveta. Slovensko zastupovali PaedDr. Mar-

garéta Osvaldová, PhD., (Katedra špeciálnej 
pedagogiky Pedagogickej fakulty UK) a Mgr. 
Anton Gúth (Občianske združenie Zvuky cez 
ruky, Etnobubnová škola Rytmika).

Prvý kongres muzikoterapie sa konal v Pa-
ríži pred štyridsiatimi rokmi. Od tej doby sa 
muzikoterapii venuje množstvo odborníkov, 
ktorí pomáhajú klientom s rôznym druhom 
postihnutia a so zdravotnými problémami po 
celom svete. Prof. (FH) Priv. Doz. Dr. Ger-
hard Tucek, organizátor kongresu, riaditeľ 
Ústavu zdravotných vied a programový riadi-
teľ Muzikoterapie v Rakúsku, v tejto súvislos-
ti uvádza: „Získali sme viac vedomostí o účin-
koch hudby prostredníctvom terapeutických 
intervencií na jednotlivcoch od narodenia 
až do konca života a tak prehĺbili odborné, 
vedeckovýskumné poznatky, ktoré sme ob-
siahli vo vzdelávaní a školských programoch 
pre muzikoterapiu. Avšak s globalizáciou na-

Prof. (FH) Priv. Doz. Dr. Gerhard Tucek
 (IMC FH Krems)

Od 1. 10. 2013 prebieha na Katedre 
germanistiky, nederlandistiky 
a škandinavistiky Filozofickej fakulty UK 
štvorročný projekt financovaný Agentúrou 
na podporu výskumu a vývoja TransIus 
– Od konvencií k normám prekladu 
v právnom diskurze. Ako už názov 
projektu napovedá, výskum sa orientuje 
na problematiku prekladu právnych textov 
s hlavným cieľom sformulovať ucelenú 
teóriu prekladu právnych textov. 

Hlavným riešiteľom projektu je FiF UK, 
spoluriešiteľom je Filozofická fakulta Uni-
verzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rie-
šiteľský kolektív pozostávajúci z desiatich 
odborníkov – translatológov, lingvistov, pe-
dagógov, prekladateľov z praxe – vedie prof. 

PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.
Projekt je zameraný na sformulovanie 

dosiaľ absentujúcej ucelenej teórie právne-
ho prekladu s ohľadom na preklad z a do 
málo rozšírených jazykov s dôrazom na slo-
venčinu ako východiskový a cieľový jazyk, 
ako i na preklad vo viacjazyčných právnych 
systémoch, fungovanie jazyka vo viacerých 
právnych systémoch a etablovanie vedecké-
ho tímu odborníkov na právny preklad v eu-

rópskom a globálnom kontexte. Dosiahnutie 
hlavného cieľa projektu sa bude realizovať 
pomocou čiastkových cieľov, medzi ktoré 
patrí tvorba aktuálnej bibliografie právne-
ho prekladu, zostavenie súboru základné-
ho pojmového aparátu a zmapovanie trhu 
s právnymi prekladmi na Slovensku.

Významnou súčasťou projektu je formu-
lovanie teoretickej bázy. Na základe pracov-
ných jazykov členov riešiteľského kolektívu 
(angličtina, nemčina, holandčina, švédčina) 
budú definované špecifiká prekladu vo viac-
jazyčnom právnom systéme a fungovania 
jedného jazyka vo viacerých právnych sys-
témoch. Dôležitým aspektom je prepojenie 
empirických skúseností členov riešiteľského 
kolektívu s teoretickým výskumom. Plánova-
nými výstupmi je okrem iného vydanie troch 

Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze

Kultúrna diverzita 
muzikoterapie 
v oblasti praxe, 

výskumu a vzdelávania

šej profesie získavajú kultúrne aspekty čoraz 
prominentnejšie miesto. Pri práci s kultúrne 
rôznorodou klientelou je nutné ich brať do 
úvahy.“ 

Prezentácie renomovaných odborníkov 
Prof. Dr. Dr. Dr. Wolfganga Mastnáka (Ne-
mecko, Čína), Prof. Dr. Josa De Bakera 
(Belgicko), Prof. Dr. Juliana Thayera (USA), 
Prof. (FH) Priv. Doz. Dr. Gerharda Tuceka a 
i. odrážajú aktuálne muzikoterapeutické po-
stupy, vedecké poznatky a inovačné prístupy 
k výučbe a tiež vlastnú profesionálnu prax z 
hľadiska kultúrne rozmanitej muzikoterapie 
vo svete. 

PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD., pre-
zentovala svoju vedeckovýskumnú činnosť 
týkajúcu sa jednotlivcov s rôznym druhom 
zdravotného postihnutia. Svoju pozornosť 
venuje detskej, dorastovej a dospelej po-
pulácii v Centre špeciálnopedagogického 
poradenstva pri Ústave špeciálnopedago-
gických štúdií PdF UK. Na pôde univerzi-
ty vedie muzikoterapeutické prednášky, 
workshopy a semináre. 

Slovensko reprezentoval aj odborník pre 
oblasť sociálnej a komunitnej muzikoterapie 
Mgr. Anton Gúth. Je riaditeľom etnobubnovej 
školy Rytmika, v rámci ktorej realizuje tvorivé 
rytmické workshopy a kurzy. Muzikotera-
peuticky sa venuje deťom s poruchami slu-
chu, utečencom, deťom z krízových centier.

Tento kongres muzikoterapie podporuje 
kultúrne povedomie, medzikultúrne rozdiely 
a kultúrne orientované vzdelávanie nastáva-
júcej generácie muzikoterapeutov. Kultúrna 
rozmanitosť a pochopenie rozdielov obohatí 
osobný i profesionálny život muzikoterapeuta. 
Ako uvádza Yo-Yo Ma, violončelista a nositeľ 
ocenenia Posolstva mieru Organizácie Spo-
jených národov: „Naša kultúrna sila odráža 
rozmanitosť v porozumení a skúsenostiach.“

PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD.,  
PdF UK
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monografií o teórii a aktuálnych otázkach 
právneho prekladu či sekcia Preklad práv-
nych textov na každoročne organizovanej 
konferencii Odborná komunikácia v zjedno-
tenej Európe v Banskej Bystrici.

Po necelom roku trvania projektu sa vý-
skum nachádza v etape teoreticko-deskrip-

tívneho skúmania. Za účelom zmapovania 
situácie na trhu s prekladmi právnych textov 
na Slovensku realizoval riešiteľský kolektív 
v prvej polovici roka 2014 štatistický výskum 
v archíve Ministerstva spravodlivosti SR, kto-
rého výstupom bude kvantitatívne zhodnote-
nie objemu prekladov a tlmočenia v jednot-

livých jazykových kombináciách pre štátne 
orgány a fyzické a právnické osoby. V sú-
časnosti riešiteľský kolektív aktívne pracuje 
na dotazníku pre zadávateľov a realizátorov 
prekladov právnych textov. Pomocou otázok 
pre respondentov – súdy, políciu, prokuratú-
ru, advokátske kancelárie, ale i súdnych pre-
kladateľov z praxe – chce riešiteľský kolektív 
diagnostikovať prázdne miesta v skúmanej 
oblasti, ale i definovať konvencie, ktoré by 
mali byť odrazovým mostíkom k formulovaniu 
noriem prekladu v právnom diskurze.

Projekt má prispieť k zvyšovaniu úrovne 
prekladov právnych textov na Slovensku 
a zároveň môže predstavovať základ pre ďal-
ší výskum v oblasti právneho prekladu a tl-
močenia. Všetky čiastkové i finálne výstupy, 
informácie o organizovaných konferenciách 
a podujatiach a iné informácie budú priebež-
ne zverejňované na internetovej stránke pro-
jektu www.fphil.uniba.sk/transius.

Mgr. Lucia Matejková, PhD., FiF UK

A K T I V I T Y  N A Š I C H  P R A C O V Í S K

V akademickom roku 2013/2014 sa 
Univerzita Komenského v Bratislave 
po prvýkrát zapojila do projektu 
medziuniverzitnej spolupráce Tandem, 
ktorý je súčasťou programu centra 
Europaeum Univerzity v Regensburgu. 
Hlavnou úlohou projektu je podpora 
a propagácia interdisciplinárneho dialógu 
medzi východnou a západnou Európou 
v oblasti výskumu a vzdelávania. 

Koordináciu projektu za Univerzitu Komen-
ského malo na starosti centrum Studia Aca-
demica Slovaca Filozofickej fakulty UK. Na 
tandeme sa zúčastnilo osem študentov Uni-
verzity Komenského a osem študentov Uni-
verzity v Regensburgu, ktorí vytvorili tande-
mové dvojice a spoločne realizovali výskum 
na rôznorodé témy, ktoré si sami vybrali.

Prvá časť projektu sa uskutočnila v marci, 
keď sme na UK privítali študentov z Nemec-
ka. V rámci týždňovej návštevy v Bratislave tan-
demoví partneri získavali informácie na témy, 

ktoré zaujímali nemeckých študentov – týkali 
sa napr. diplomatických vzťahov medzi Slo-
venskom a Nemeckom, kultúrneho a ume-
leckého života v Bratislave či kulinárskych 
preferencií Slovákov. Spoločne sme absolvo-
vali aj bohatý kultúrny program: pozreli sme 
si dominanty Bratislavy, počas slovenského 
večera sme ochutnali tradičné slovenské 
špeciality, navštívili sme Galériu Nedbalka, 
Malokarpatské múzeum v Pe zinku a pozreli 
sme si tanečné predstavenie v Slovenskom 
národnom divadle. V rámci zaslúženého od-
dychu po výskume sme našim nemeckým 
kamarátom ukázali hrad Devín, spravili sme si 
výlet lanovkou na Kolibu a jeden večer sme 
si vyplnili hraním stolných hier v Univerzitnom 
pastoračnom centre v Mlynskej doline. Prvý 
týždeň Tandemu, ktorý prebiehal v Bratislave, 
ubehol veľmi rýchlo a museli sme sa na nie-
koľko týždňov rozlúčiť. Ani sme sa však nena-
zdali, začal sa jún a už sme – plní očakávania 
a chuti spoznávať Nemecko – sedeli vo vlaku, 
ktorý smeroval do Regensburgu. 

Tandem  
Bratislava – Regensburg

Na začiatku nášho týždňa v tomto krásnom 
bavorskom meste na Dunaji sme absolvova-
li prehliadku centra. Krásnym zážitkom bol 
aj výlet loďou na pamätník Walhalla. Večer 
nám naši hostitelia pripravili príjemné pose-
denie s piknikom na ostrovčeku Jahninsel na 
Dunaji. Nasledujúce dni sme venovali získa-
vaniu informácií k svojim výskumným témam 
s tandemovými partnermi. Zaujímalo nás na-
príklad, aký je literárny život v Regensburgu, 
ako toto mesto vyzeralo počas druhej svetovej 
vojny či aké sú obľúbené voľnočasové aktivi-
ty jeho mladých obyvateľov. V rámci kultúrnej 
časti programu sme si pozreli zámok Thurn 
und Taxis a tanečné predstavenie v divadle 
Velodrom. Absolvovali sme aj bavorský večer 
v areáli univerzity, počas ktorého každý z na-
šich tandemových partnerov urobil prezentá-
ciu o meste, z ktorého pochádza. Tak sme 
sa dozvedeli zaujímavé informácie aj o iných 
častiach Nemecka. Potom sa potešili aj naše 
žalúdky, pretože nás čakala ochutnávka tra-
dičných bavorských jedál a nápojov. S našimi 
nemeckými priateľmi sme sa rozlúčili spoloč-
ným obedom v rozáriu, pri ktorom sme zhod-
notili priebeh celého projektu, a počas cesty 
späť do Bratislavy sme už rozmýšľali nad sprá-
vami s výsledkami našich výskumov, ktoré 
budú publikované v tandemovom zborníku.

Vďaka účasti na Tandeme sme lepšie spo-
znali Nemecko a našli sme si nových kama-
rátov, s ktorými určite zostaneme v kontakte 
a budeme rozvíjať naše slovensko-nemecké 
priateľstvo. Ďakujeme Univerzite Komenského 
za možnosť zapojiť sa do tohto projektu a verí-
me, že prostredníctvom neho získa v ďalších 
rokoch neoceniteľné skúsenosti a krásne zá-
žitky ešte veľa študentov UK.

Bc. Martin Posch,
účastník projektu, študent histórie  

na FiF UK
Mgr. Zuzana Hargašová, PhD.,

koordinátorka projektu,  
Studia Academica Slovaca, FiF UK
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na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Po 
slávnostnom otvorení sme sa príjemnou prechádz-
kou po dunajskom nábreží presunuli do Archeolo-
gického múzea Slovenského národného múzea, 
kde nás už čakal jeho riaditeľ J. Bartík. Po úvod-
ných slovách nasledovala prehliadka stálej expo-
zície múzea s odborným výkladom jeho riaditeľa.

Prednášky boli v jednotlivých dňoch zoradené 
z geografického a tematického hľadiska. Prvý deň 
bol venovaný príspevkom sumarizujúcim súčasný 
stav bádania. Druhý deň konferencie bol vyhradený 
odbornej exkurzii pod vedením rakúskych kolegov 
D. a A. Kernovcov. Prvou zastávkou bolo Múzeum 
prehistórie v obci Asparn an der Zaya, kde bola 
okrem expozície možnosť prezrieť si rekonštrukcie 
pravekých obydlí. Druhou zastávkou bolo múzeum 
v obci Nußdorf ob der Traisen, ktoré vo svojich 
priestoroch vystavuje nálezy z archeologicky bo-
hatého údolia rieky Traisen. A vo večerných hodi-

nách sa vo Viedni konalo ešte neformálne stretnutie 
účastníkov konferencie v univerzitnej reštaurácii. 

Tretí deň sympózia prebiehal na pravom brehu 
Dunaja. Stretnutie otvoril riaditeľ Oddelenia pre-
histórie A. Kern, ktorý privítal účastníkov na pôde 
Naturhistoriches Museum vo Viedni. Po vtipnom 
príhovore nasledovali prednášky zamerané na ka-
mennú štiepanú industriu, ako aj na luxusné vý-
robky zo zlata a slonoviny.

Medzinárodné stretnutie bolo zavŕšené príjem-
ným posedením v priestoroch Oddelenia prehis-
tórie už spomenutého múzea. Účastníci privítali 
návrh organizátorov, aby príspevky, ktoré odzneli 
na sympóziu, boli publikované v samostatnom čís-
le časopisu Musaica.

Celkovo je možné konferenciu zhodnotiť ako 
veľmi úspešnú. Príspevky boli na vysokej odbor-
nej úrovni a aj napriek ich nižšiemu počtu zaznelo 
v prednáškových sálach množstvo nových informá-
cií a počas diskusií veľa podnetných myšlienok. 
Pokus o obnovenie tradície konania sympózií aso-
ciácie Archéologie et Gobelets teda vyšiel a zostá-
va len dúfať, že ďalšie ročníky sa rozbehnú s ešte 
väčšou účasťou a budú aspoň také vydarené ako 
tento. Francúzski kolegovia v závere konferencie 
naznačili, zatiaľ nezáväzne, že najbližší ročník sa 
bude konať u nich. Želáme im teda veľa zdaru pri 
organizovaní a tešíme sa na ďalšie stretnutie. 

Peter Tóth, Roman Vávra, 
FiF UK

A K T I V I T Y  N A Š I C H  P R A C O V Í S K

V dňoch 1. až 3. mája 2014 sa v Bratisla-
ve a vo Viedni uskutočnilo odborné sym-
pózium Beaker days on Danube 2014 za-
merané na záver eneolitu a počiatky doby 
bronzovej v Európe, ktoré sa konalo ako 
stretnutie asociácie Archéologie et Gobe-
lets, združujúcej odborníkov z viac ako 12 
európskych krajín, zaoberajúcich sa prob-
lematikou kultúry zvoncovitých pohárov. 
Stretnutie sa konalo pod záštitou Katedry 
archeológie Filozofickej fakulty UK, Natur-
historisches Musea vo Viedni a Archeolo-
gického múzea Slovenského národného 
múzea v Bratislave.

Cieľom tohtoročnej konferencie, ktorej miesto 
konania sa nachádzalo na významnej európskej 
tepne – rieke Dunaj, bolo skúmať kultúrne kontak-
ty medzi jednotlivými regiónmi vo svetle najnovších 
poznatkov. Ako účastníci konferencie sme mali zá-
roveň možnosť zoznámiť sa s lokálnym archeolo-
gickým materiálom kultúry zvoncovitých pohárov, 
ako aj súčasných kultúr a skupín, napr. Kosihy-Ča-
ka-Makó, Somogyvár-Vinkovci a pod.

Konferencia sa od samého začiatku niesla v ro-
dinnom duchu. Na stretnutí sa zúčastnilo celkovo 
31 bádateľov zo Slovenska, Českej republiky, Poľ-
ska, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Francúzska 
a Španielska. Z dôvodu pomerne úzkeho časo-
vého zamerania skúmanej problematiky odznelo 
spolu 10 referátov a vyvesený bol 1 poster. K vy-
sokej odbornej úrovni sympózia okrem účasti eru-
dovaných bádateľov na problematiku záveru doby 
kamennej a počiatkov metalika prispela aj kniha 
abstraktov, ktorá sa na konferenciách už pomaly 
stáva štandardom. Sympózium otvoril profesor 
J. Bátora príhovorom v príjemnom prostredí v átriu 

Európski archeológovia 
skúmali kultúrne  

kontakty v eneolite

Oddelenie kanadských štúdií UK aj 
minulý akademický rok 2013/2014 
pokračovalo vo svojich aktivitách 
zameraných na propagáciu dejín, kultúry, 
literatúry, politiky a ekonomiky Kanady.

Na Katedre anglistiky a amerikanistiky FiF UK 
prebiehali kurzy s kanadskou problematikou – 
Kanadská poviedka, Úvod do dejín kanadskej 
literatúry, Dejiny kanadskej drámy, ktoré absol-
vovalo 24 študentov. Záujem o Kanadu sa preja-
vil aj v obsahu 4. trienálnej konferencie sloven-
ských anglistov, na ktorej mal Mgr. M. Gazdík, 
PhD., prednášku o diele nositeľky Nobelovej 
ceny: The Poetics of Short Fiction by Alice 
Munro a 3. Inter-amerikanistickej konferencie, 
ktorú organizovali študenti Katedry anglistiky a 
amerikanistiky FiF UK, kde odzneli dva príspev-
ky s tematikou Kanady. 

Činnosť Oddelenia kanadských štúdií UK sa 
prezentovala aj v zahraničí. Mgr. L. Otrísalová, 
PhD., sa v októbri 2013 zúčastnila na medziná-
rodnom projekte Understanding Canada Con-
ference na McMaster University v Hamiltone 
v Kanade s príspevkom Canada through the 
Lens of the Communist Censor: Translation 
of CanLit under an Authoritarian Regime.

Na pozvanie Univerzity J. E. Purkyně v Olo-
mouci predniesla dňa 25. marca 2014 PhDr. 
M. Huttová, CSc., prednášku Contemporary 
Canadian Drama in Its Historical Perspective 
a dňa 6. mája 2014 Mgr. L. Otrísalová, PhD., 
prednášala na tému Exploding the Notion of 
Canadienness: Black Writing in Canada.

Z výskumných a publikačných aktivít členov 
Oddelenia kanadských štúdií treba spomenúť 
zborník Variations on Community: The Cana-
dian Space/Variations sur la Communauté : 

l’espace canadien Brno: Masaryk University, 
2013, ktorý editovala Mgr. Otrísalová, PhD., a li-
terárnou štúdiou A Bird in the House – A Death 
in the House: An Analysis of Metaphorical and 
Symbolical Imagery in the Collection of Short 
Stories by Margaret Laurence doň prispel Mgr. 
M. Gazdík, PhD.

Oddelenie kanadských štúdií UK sa aj na-
ďalej aktívne podieľa na práci Stredoeuróp-
skej asociácie pre kanadské štúdia, ktorej je 
zakladajúcim členom. Jej súčasťou je aj úzka 
spolupráca najmä s českými kanadianistami. 
V marci 2014 sa členovia oddelenia zúčastnili 
na tradičnom (už štrnástom) stretnutí českých 
a slovenských kanadianistov na kanadskom veľ-
vyslanectve v Prahe.

PhDr. Mária Huttová, CSc., 
vedúca Odd. kanadských štúdií UK

Z aktivít Oddelenia kanadských štúdií UK

Účastníci konferencie pred múzeom Nußdorf o. d. Traisen. 
Foto: Peter Tóth
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Systemický 
nie je 

systematický
Dňa 27. 5. 2014 sa na pôde Ústavu 
filologických štúdií (ÚFŠ) Pedagogickej 
fakulty UK v Bratislave uskutočnila 
prezentácia publikácie pracovníka 
Katedry nemeckého jazyka a literatúry 
Mgr. Romana Mikuláša, PhD., „Literatúra 
ako komunikačný systém“ s podtitulom 
„systemické úvahy“. Publikácia vyšla 
v rámci výskumného projektu VEGA 
s názvom „Hyperlexikón literárnovedných 
pojmov a kategórií“. 

Prezentácia knihy bola ďalším zo série podu-
jatí organizovanými ÚFŠ, ktorých cieľom je pre-
zentovať výsledky vedeckého bádania pracov-
níkov vedeckovýskumným pracovníkom ústavu, 
doktorandom, ale aj ostatným záujemcom. Po 
úvodných slovách prof. PhDr. Márie Vajičkovej, 
CSc., riaditeľky ÚFŠ, predstavil autora publiká-
cie prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc., literárny 
vedec, prekladateľ,  pracovník ÚFŠ. Modero-
vania sa ujal doc. Róbert Gáfrik z ÚSvL SAV a 
PdF TU. 

Ako už podtitul publikácie napovedá, jej 
ťažiskom je reflexia problematiky literárnej ko-
munikácie zo systemického hľadiska. Termíny 

„systemika a systemický“ nie sú v slovenskom 
literárnovednom kontexte príliš známe. Čo teda 
rozumieť pod pojmom „systemika“? Podľa slov 
autora ide v tomto prípade o výskumné kon-
cepty, ktoré umožňujú empirický a metodický 
výskum hyperkomplexných súvislostí v dyna-
mických systémoch. Vychádza z tézy, že živé 
(psychické alebo sociálne) systémy sa nedajú 
riadiť. Procesy, ktoré sa dejú v systémoch, 
majú autoreferenčný charakter. Systemika sa 
teda pohybuje na poli interdisciplinarity, upria-
muje pozornosť na dynamickú súhru prvkov 
textu, textov ako celkov a sociálnej komuniká-
cie, pričom sa snaží opísať funkčnú súhru prv-
kov systému. Za východisko možno považovať 
axiómu, že na základe dispozícií a správania 
sa prvkov systému nedokážeme opísať sprá-
vanie systému. Do akej miery nám poznanie 
prvkov prezrádza niečo o systéme a systém o 
prvkoch? To bola jedna z otázok položených 
v diskusii, ktorá nasledovala po úvodnej časti. 

Keďže na prezentácii boli prítomní aj jazyko-
vedci a literárni didaktici, rozprúdila sa debata 
o systemike a prípadnom importovaní jej výcho-
dísk do literárnej didaktiky, napr. za účelom zvýše-
nia motivácie detského čitateľa smerom k čítaniu 
literatúry. Takéto importy však nie sú vždy zmyslu-
plné. Zaujímavou bola aj otázka ohľadom evaluá-
cie výsledkov systemicky orientovaného výskumu 
a literárnovedného výskumu vôbec, keďže s tou-
to otázkou súvisí aj verifikovateľnosť získaných 
dát. Takisto sa vynorila otázka alebo konštatova-
nie ohľadom platnosti a nadčasovosti literárnych 
diel a vplyvu literárnovedných teórií a ich zmien vo 
vzťahu k hodnote literárneho diela. Jedným z naj-
dôležitejších postulátov systemiky je nachádzanie 
určitých vzorov, pravidelností a zákonitostí, ktoré 
umožňujú interakciu jednotlivých prvkov systému 
literárne vyjadrenú podľa autorom zvoleného mot-
ta publikácie (od H. C. Artmanna): Das Leben ist 
wie eine Tapete. Überall, wo man hintritt ist ein 
Muster. 

PaedDr. Peter Gergel, PdF UK

Neoddeliteľnú súčasť písomných textov tvo-
ria interpunkčné znamienka, ktoré sa používajú 
na členenie textu. K interpunkčným znamien-
kam, pri používaní ktorých sa často robia chyby 
a ktoré sa niekedy zamieňajú, patria spojovník 
a pomlčka. Pozrime sa na to, čo sa o používaní 
spojovníka a pomlčky píše v Pravidlách sloven-
ského pravopisu a norme STN 01 6910 Pravidlá 
písania a úpravy písomností.

Ako už napovedá pomenovanie spojovník, 
toto interpunkčné znamienko sa používa na spá-
janie slov. Spojovník (-) spája dve slová, ktoré 
sú v zlučovacom vzťahu (napr. česko-slovenský 
slovník, vedecko-technický rozvoj, propán-
-bután, Jean-Paul, Rázusová-Martáková, Ra-
kúsko-Uhorsko). Ďalej sa používa v spojeniach 
s bližším určením (napr. Poprad-Tatry), v spoje-
niach, v ktorých prvá časť označuje celok a dru-
há jej súčasť (napr. Bratislava-Ružinov), v zlože-
ných slovách, kde sú jednotlivé časti zapísané 
číslicami a písmenami (napr. 4,5-percentný, 
10-tisíc, 60-ročný), pri písaní iniciálových skra-
tiek a prípon (napr. v TANAP-e, zo SĽUK-u), pri 
rozdeľovaní slov na konci riadka, namiesto časti 
slova, ak za ním nasleduje slovo s rovnakou dru-
hou časťou (napr. troj- až štvornásobok), v spo-
jeniach vyjadrujúcich približnosť, nejakú mieru 
niečoho, stupňovanie, intenzitu (napr. viac-me-
nej, sem-tam, už-už, horko-ťažko) a v expresív-
nych výrazoch onomatopoického pôvodu (napr. 
cingi-lingi). Spojovník sa nepíše v zložených 
prídavných menách vyjadrujúcich jednotu (napr. 

bledomodrý, indoeurópsky) a v zložených prí-
davných menách utvorených od združených po-
menovaní (napr. vedeckovýskumný – vedecký 
výskum, sociálnodemokratický – sociálna de-
mokracia). Na rozdiel od pomlčky sa spojovník 
píše bez medzier.

Pomlčka (–) sa píše s medzerami z ľavej 
i pravej strany. Používame ju pri naznačení 

rozpätia alebo vzťahu rovnocennosti medzi 
dvoma, prípadne viacerými bodmi (časového 
a miestneho rozpätia, napr. strany 1 – 9, 1. 
júla – 31. augusta 2014, v rokoch 2000 – 
2005, staníc na trati, napr. Praha – Bratisla-
va, súťažiacich športovcov alebo tímov, napr. 
Slovensko – Francúzsko, Nadal – Federer, 
partnerov v rokovaní, spoluautorov alebo spolu-
usporiadateľov, napr. Oravec – Bajzíková), pri 
oddeľovaní vsuviek (napr. Na porade sa hovo-
rilo – okrem iného – o archivácii písomností.), 
pri oddeľovaní priamej reči, za výrazom alebo 
tvrdením, ktoré sa bližšie vysvetľuje (napr. hi-
podróm – miesto pretekov na koňoch alebo 
na vozoch so záprahom) a pri naznačení ne-
dokončenia reči.

V praxi sa často nerešpektuje rozdiel medzi 
pomlčkou a spojovníkom najmä pri uvádzaní 
rozpätia (napr. január-marec, s. 50-55), prí-
padne sa interpunkčné znamienko nepoužije 
vôbec (napr. 2 izbový byt, 5 percentný rast, 
20 ročný, 2 až trojlitrová nádoba). Pri neistote 
pri používaní spojovníka a pomlčky nám môže 
pomôcť táto pomôcka – spojovník spája (bez 
medzery) pôvodne samostatné slová do jed-
ného výrazu (napr. dvojizbový byt – 2-izbový) 
a pomlčka najčastejšie nahrádza výrazy až, do, 
a, ktoré sa od ostatného textu oddeľujú medze-
rou (napr. január až marec : január – marec). 

Mgr. Katarína Muziková, PhD., 
Katedra slovenského jazyka FiF UK

J A Z Y K O V É  O K I E N K O

Kedy sa používa 
spojovník (-) 

a kedy 
pomlčka (–)?
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Na Fakulte telesnej výchovy a športu UK sa rodí nová tradícia. Uskutočnil sa už 3. ročník Športových prázdnin. 

Náplňou podujatia boli rôzne pohybové aktivity: 
zo športových hier to boli minifutbal, florbal, mi-
nivolejbal, základy basketbalu, frisbee; z atletiky 
základy bežeckej abecedy, skok do diaľky; obľu-
be sa tešila streľba zo vzduchovky (v spolupráci 
s P. Petrovičom), ale aj plavba na pramici, kaja-
ku a kanoe (v spolupráci s V. Štetkom), plávanie 
a skoky do vody, turisticko-poznávacia vychádzka, 
minigolf (náčinie zapožičané od SKGA), gymnas-
tické hry a skoky na trampolíne. Prestávky medzi 
zamestnaniami boli vyplnené menej náročnými 
aktivitami: hádzanie na terč a kolky. Problémom 
bolo odstavenie bazénu kvôli údržbe v poslednom 
turnuse. Vzhľadom na nepriaznivé počasie v tom 
čase nebolo možné navštíviť ani letné kúpalisko. 

Zamestnania sa realizovali v priestoroch fakulty 
(Športová hala prof. Rovného, vonkajšie ihriská, 
Atletický štadión prof. Kuchena, gymnastická telo-
cvičňa, Golfové akademické centrum, fitnescen-
trum, lodenica fakulty, bazén).

V čase obedňajšej prestávky boli deťom pre-
mietané kreslené filmy, mohli si kresliť a v jednom 
turnuse sme im zabezpečili aj besedu so sloven-
ským reprezentantom v triatlone Tomášom Kube-
kom, ktorý na tohtoročných Majstrovstvách Európy 
v krostriatlone zvíťazil. Deťom sa beseda veľmi pá-
čila, keďže Tomáš bol oblečený v reprezentačnom 
cyklistickom oblečení a prišiel na pretekárskom bi-
cykli. Beseda bola ukončená autogramiádou. 

Strava bola pre tri turnusy zabezpečená v škol-
skej jedálni (desiata, obed, olovrant). Pracovníci 
kuchyne ochotne a pružne reagovali na požiadav-
ky v každom turnuse. Jeden turnus (tretí v poradí) 
mal stravu kvôli dovolenke na FTVŠ UK v priesto-
roch VÚVH. Počas akcií sme pre deti zabezpečo-
vali aj pitný režim.

Vo všetkých turnusoch sa na Športových prázd-
ninách 2014 zúčastnilo spolu 124 detí, pričom 
tam boli aj súrodenecké dvojice, resp. niektoré 
deti boli na 2 turnusoch za sebou. Každé dieťa 
dostalo tričko s logom akcie – jednak pre ľahšiu 
orientáciu s deťmi pri turistike, jednak pre propa-
gáciu podujatia na budúce prázdniny, účastnícky 
diplom a CD s fotografiami turnusu, na ktorom sa 
zúčastnilo.

Organizačne (propagácia, články v médiách, 
materiál, športové pomôcky, fotodokumentácia, 
strava) akciu zabezpečoval prodekan A. Lednic-
ký, pedagogickú časť (program v turnuse, jeho 
realizácia, dozor na zamestnaní) zabezpečovali 
učitelia, doktorandi a študenti fakulty. Vedúcim 
troch turnusov bol L. Chovanec, jeden turnus vie-
dol M. Belás, obidvaja z Katedry športov v prírode 
a plávania. Spolu s nimi sa na programe podieľali 
doktorandi J. Kovárová, T. Vilman, B. Vrtiaková 
a študentky M. Popročová, K. Péliová a M. Záru-
bová. Základy plaveckého výcviku zabezpečovali 
Y. Macejková a doktorandi Ľ. Grznár a L. Odráš-
ka. Samozrejmosťou bolo poistenie detí vo všet-
kých turnusoch.

Ohlasy detí aj rodičov boli pozitívne. Niektoré 
deti sa spontánne rozhodli po jednom turnuse, že 
chcú chodiť aj na ďalší turnus. Na záver citujeme 
list jednej starej mamy: „Chcela som sa celému 
kolektívu prázdninového tábora poďakovať za zá-
žitky, ktoré ste pripravili deťom, medzi nimi 2 týžd-
ne aj mojej vnučke Ninke. Bola taká spokojná, že 
chcela od septembra hneď nastúpiť na fakultu a 
nechodiť do prvej triedy!!!! Takže Váš cieľ – nad-
chnúť decká pre pohyb – bol v našom prípade 
splnený. Ďakujem a pozdravujem.“

Anton Lednický, FTVŠ UK

Po Športových 
prázdninách nechce 
ísť do prvej triedy, 
ale na FTVŠ UK
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Š P O R T

Na 34. ročník (6. – 9. júna 2014) 
medzinárodného futbalového turnaja 
univerzít prof. Van Linta sme cestovali po 
piatykrát. Povzbudení článkom v májovom 
čísle Našej univerzity, ktorý referoval 
o prvom mieste našich univerzitných 
hokejistov práve v Eindhovene sme chceli 
byť úspešní aj my. Mužský aj ženský tím 
tvorili najmä študenti Farmaceutickej 
fakulty UK doplnení hráčmi z iných fakúlt 
(FTVŠ UK, FM UK, PriF UK). Zaujímavosťou 
bola účasť dvoch našich zamestnankýň 
v družstve žien. Na tomto turnaji to 
nie je vôbec žiadna zvláštnosť, keďže 
v ostatných tímoch sa stretnú bývalí 
študenti spolu so svojimi učiteľmi. 

Našim chlapcom sa nepodaril prienik do finálo-
vej osmičky, keďže opäť im tak ako minulý rok her-
ne lepšie vyšiel až druhý deň. Obsadili 9. miesto 
a obhájili tak umiestnenie spred roka. Zato v žen-
skej časti turnaja sa v konkurencii ôsmich družstiev 
naše reprezentantky nestratili. V dvoch skupinách 
po štyri tímy sa v sobotu na ihrisku 30 x 50 m stre-
tli s každým tímom vo svojej skupine dvakrát. My 
sme hrali s holandskými tímami (WAG´s a POW 1 
z Eindhovenu a DBSV Red Socks z Maastrichtu). 
S prvými dvoma sme oba zápasy vyhrali (3 : 0, 3 : 
0, 4 : 1, 4 : 2), ale dievčatá z Red Socks boli nad 
naše sily a vyhrali 1 : 0 a 3 : 1. 

V nedeľu ráno sme štvrťfinálový zápas s tretím 
tímom B skupiny POW 2 vyhrali 1 : 0 a tento vý-
sledok nás posunul do finálovej skupiny o 1. – 4. 
miesto. Hneď v prvom stretnutí nás čakali nám 
dobre známe Red Socksky, s ktorými sme v sobo-
tu oba zápasy prehrali. No do tretice všetko dobré 

a po vynikajúcom výkone našich dievčat sme vy-
hrali 3 : 0. A čakali nás Poľky z Poznane, ktoré sa 
prezentovali veľmi dobrou hrou. Zápas sa skončil 
1 : 1 a to znamenalo, že pred poslednými zápasmi 
sme s Poľkami boli na tom bodovo na rovnako, ale 
v gólovom rozdiele sme strácali dva góly. 

Poľky čakali už naše kamarátky z Red Socks, 
ktoré sme veľmi motivovali, aby do toho posled-
ného zápasu dali všetky zostávajúce sily, ktoré 
im ešte ostali. My sme nastupovali s odhodlaním 
streliť čo najviac gólov poslednému súperovi POW 
1 a dúfajúc, že budeme mať v celkovom súčte 
lepšie skóre. Tieto zápasy sa hrali paralelne v ten 
istý čas. Vyhrali sme 5 : 0 a priaznivo sa vyvíjal aj 
zápas Poznaň – Red Socks, keď Holanďanky bo-
jovali aj za nás a dokonca dlho bola remíza 1 : 1. 
Za stavu 2 : 1, keď my sme už dohrali náš zápas, 

sme boli lepší v skóre oproti Poľkám o dva góly. 
No rozhodca nastavil nezmyselné tri minúty, v kto-
rých už unavené Holanďanky nestačili na útočnú 
poľskú lavínu a inkasovali ešte dva góly. A tak pod-
ľa reglementu turnaja, keďže gólový rozdiel nášho 
a poľského tímu bol zhodný, o víťazovi turnaja mu-
seli rozhodnúť penalty. V tejto lotérii sme neuspeli, 
ale aj tak sme po dvoch bronzoch z rokov 2011 
a 2013 vylepšili striebrom našu úspešnosť na tom-
to turnaji. 

Veríme, že o rok sa budeme vracať so zlatým 
úsmevom! 

Mgr. Dalibor Ludvig, PhD.,  
a Mgr. Jozef Stowasser,  

Katedra telesnej výchovy a športu  
FaF UK

Strieborné futbalové farmaceutky v Eindhovene

Vysokoškolská liga v Bratislave je definovaná 
ako dlhodobá súťaž minimálne medzi štyrmi fakul-
tami a dvomi univerzitami. Za každú prihlásenú fa-
kultu môžu hrať študenti (denní aj externí) všetkých 
troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, dok-
torandské), absolventi vysokoškolského štúdia 
– rok po ukončení štúdia do 28 rokov. Štartovať 
môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a 
extraligoví hráči, respektíve hráči z najvyšších sú-
ťaží (aj registrovaní hráči). Súťaž riadi SAUŠ a VŠK 
FTVŠ UK Bratislava. 

Garantom súťaže v basketbale mužov som 4 
roky a môžem skonštatovať, že sa teší veľkému 
záujmu zo strany študentov a, samozrejme, aj pe-
dagógov. Povolením hrať súťaž aj registrovaným 
hráčom sa kvalita zápasov zvýšila, zápasy sa stali 
divácky atraktívne a záujem zo strany fakúlt o za-
pojenie sa do vysokoškolskej ligy je stále veľký. 
Vzhľadom na nemalé financie, ktoré si vyžaduje liga 
platením rozhodcov (dvaja rozhodcovia na zápas), 
systém súťaže prebieha základnými kolami, hrá sa 
v skupinách systémom každý s každým a po skon-
čení a vyhodnotení skupín sa ďalej hrá play off. 

V sezóne 2012/2013 sa vyšplhal počet fakúlt 
na 16, čo bolo za posledné štyri roky najviac. 
Ostané sezóny boli nemenné a stabilne hralo VŠ 
ligu 15 družstiev z troch univerzít. Univerzita Ko-
menského má v lige zastúpenie siedmimi fakultami 

(LF, FM, FMFI, PraF, PriF a FTVŠ), Ekonomická 
univerzita štyrmi fakultami a Slovenskú technickú 
univerzitu reprezentuje pravidelne päť fakúlt. Po-
sledné štyri roky bojuje v lige aj Vysoká škola eko-
nómie a manažmentu verejnej správy. 

Pravidelne do bojov o víťazstvo zasahuje FTVŠ 
UK, Stavebná fakulta STU a FEI STU. Posledné 

dve sezóny (2012/2013 a 2013/2014) VŠ ligy 
zaslúžene vyhrala Stavebná fakulta. Do súťaže sa 
každoročne zapojí približne 230 – 250 študentov, 
ktorí nezištne a radi reprezentujú svoju fakultu. Ani 
zďaleka sa naša vysokoškolská liga nedá porovnať 
s podobnými súťažami napr. v zámorí, kde zápasy 
univerzitnej ligy napĺňajú štadióny do posledného 
mestečka, kde sú tieto zápasy rodinnou a spolo-
čenskou udalosťou, kde prídu fandiť nielen spo-
lužiaci hráčov, ale aj kamaráti, rodičia či dokonca 
aj starí rodičia. Verím, že sa situácia zmení aj na 
našich univerzitách, že sa zlepšia materiálne pod-
mienky na fakultách pre šport ako taký, že každá 
fakulta bude mať vybudovanú telocvičňu, ktorá 
zodpovedá pravidlám jednotlivých športov. Mini-
málne počtom fakúlt zastúpených v lige sa vyso-
koškolská liga môže rovnať prvej lige v basketbale 
mužov (15 družstiev) či mestskej lige v basketbale 
mužov v Bratislave (14 družstiev). 

Preto by som rada dala do pozornosti našu 
webovú stránku: www.flaw.uniba.sk/index.ph-
p?id=3085, na ktorej sa okrem aktuálnych výsled-
kov jednotlivých zápasov, dozviete všetko o účast-
níkoch ligy a podmienkach súťaže.

Mgr. Erika Rondová, PhD.,  
garant VŠ ligy v basketbale mužov, PraF UK

Vysokoškolská liga v basketbale mužov v Bratislave
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Profesor Ivan Cvrkal 
sa dožíva významného  

životného jubilea
Prof. PhDr. Ivan Cvrkal, CSc., sa 
narodil 21. 6. 1934 v Záhorskej Vsi. 
Po absolvovaní gymnázia v Bratislave 
pôsobil ako vojak z povolania  
a súčasne sa venoval externému 
štúdiu slovenského a nemeckého 
jazyka na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave. 
Od začiatku sedemdesiatych rokov 
pôsobil v Ústave svetovej literatúry 
a jazykov a v Literárnovednom 
ústave SAV. Na Pedagogickú fakultu 
UK v Bratislave prišiel v septembri 
1994, v roku 2001 sa stal riadnym 
profesorom. 

Ivan Cvrkal je autorom monografií, skrípt, 
kompendií, množstva vedeckých štúdií, do-
slovov, recenzií a kritických glos, ktoré majú 
charakter problémových štúdií a vyznačujú 
sa poznatkovou konkrétnosťou. Dokumentu-
jú to aj jeho práce: Básnikov subjekt a so-
ciálna skutočnosť (1974), Epický svet a pre-
meny mýtu v diele Thomasa Manna (1977), 
Koncepcia sveta a postavy v antifašistickej 
próze na Slovensku a v NDR (1977), Funkč-
nosť a typológia prózy o socialistickej dedine 
(1980). Jeho bibliografia obsahuje takmer 
tristo bibliografických položiek. Vo svojej 
vedeckovýskumnej činnosti sa vyprofiloval 
na jedného z popredných znalcov literatúry 
nemeckej jazykovej oblasti a slovensko-ne-
meckých literárnych vzťahov, ako to dokla-
dá v monografii S. H. Vajanský a nemecká 
literatúra (1984). Ďalšou jeho významnou 

monografiou je práca o próze nemeckej 
moderny na prelome 19. a 20. storočia 
Das Junge Wien (1995). Zložitému feno-
ménu avantgardy v literatúre 20. storočia 
sa venoval ako zostavovateľ zborníkov: Ka-
pitoly z moderny, avantgardy a postmoderny 
(1996), Z dejín európskych literatúr 20. sto-
ročia (2002), Európske literárne avantgardy 
20. storočia (2005). Skúsenosti a poznatky 
získané prácou na projekte medziliterárnych 
spoločenstiev prehlbuje v roku 1992 štúdiou 
Pražská nemecká literatúra ako osobitné 
medziliterárne spoločenstvo metropolitného 
typu. Začiatkom nového tisícročia sa v štúdii 
Vývin, východiská a kontexty rakúskej literár-
nej moderny vracia k svojej srdcovej téme, 
k osvetleniu vývinu rakúskej literatúry v prvej 
tretine 20. storočia. Ivan Cvrkal sa ako jeden 
z mála literárnych vedcov dokonale orientuje 
v spleti súvekých prúdení v oblasti filozofie, 
psychológie, ale aj výtvarného umenia, hud-
by a pod.

Integrálnou súčasťou jeho tvorivých ak-
tivít je aj prekladateľská činnosť, pričom 
k viacerým prekladom pripojil analytické 
štúdie, ktoré majú v žánrovom registri jeho 
prác osobitné postavenie. Práve na nich sa 
najvýraznejšie prejavuje práca s faktografic-
kým materiálom. Ako príklad možno uviesť 
doslovy o Johannesovi Bobrowskom, Anne 
Seghersovej, Thomasovi Mannovi, Gerhar-
dovi Hauptmanovi, Erichovi Maria Remar-
quovi. Ivan Cvrkal preložil tiež početné diela 
pre deti a mládež. Podľa slov znalcov jeho 
prác treba vyzdvihnúť čitateľsky úspešnú a 
prekladateľsky náročnú knihu Gerharda Hol-

tza-Baumerta Alfonz Vrtinôžka (Alfons Zitter-
backe), v ktorej inovatívne transponoval živé 
dialógy a štýl pôvodiny. Pre literárne časo-
pisy sporadicky prekladal slovenskú a českú 
poéziu do nemčiny. 

Profesor Ivan Cvrkal zohráva dôležitú 
úlohu nielen v slovenskej germanistickej 
literárnej vede a v oblasti umeleckého pre-
kladu, ale aj ako vysokoškolský pedagóg. 
Na začiatku deväťdesiatych rokoch stál pri 
renesancii prípravy učiteľov nemeckého ja-
zyka a literatúry na PdF UK v Bratislave, kde 
aktívne pôsobil do roku 2008 a v súčasnosti 
je jej emeritným profesorom.

Pánovi profesorovi Ivanovi Cvrkalovi že-
láme naďalej duševnú sviežosť a ešte veľa 
rokov pevné zdravie.

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.,  
za Katedru nemeckého jazyka  

a literatúry PdF UK

Narodil sa 23. 4. 1937 v Bratislave. Jeho 
snom vždy bolo stať sa lekárom. Keď sa ne-
dostal na Lekársku fakultu UK, zapísal sa na 
Prírodovedeckú fakultu UK. Úspešne vyštu-
doval vedný odbor mikrobiológia. V prvom 
zamestnaní – Západoslovenských mliekar-
niach bol vedúcim podnikového laboratória 
a technológom.

V roku 1967 začal pracovať na Lekárskej 
fakulte UK ako vedecký pracovník vo Vý-
skumnom laboratóriu mykológie pri Katedre 
dermatovenerológie, kde viedol a zodpove-
dal za činnosť Oddelenia kvasiniek. Študoval 
výskyt, diagnostiku, prevenciu dermatomy-

kóz v poľnohospodárstve, baníctve a v stro-
járenskom priemysle. Za vyriešené úlohy 
získal Cenu Vedeckej rady MZ a Odbornej 
spoločnosti. V rokoch 1975 – 2008 pôsobil 
ako samostatný vedecký pracovník v Parazi-
tologickom ústave LF UK. Svoje výborné od-
borné organizačné schopnosti a vedomosti 
plne uplatnil a využil pri budovaní Oddelenia 
klinickej parazitológie Parazitologického 
ústavu LF UK. Vo svojej vedeckovýskumnej 
činnosti sa venoval predovšetkým štúdiu 
chorôb prenášaných najmä pri pohlavnom 
styku, ale s veľkým zanietením sa venoval 
aj chorobám, ktoré u ľudí vyvolávajú črevné 

L Ú Č I M E  S A

Do večnosti odišiel náš drahý priateľ 
a kolega Milan Klobušický

S hlbokým žiaľom a bôľom sme  
prijali správu, že dňa 17. 7. 2014 
nás navždy opustil náš drahý,  
vzácny priateľ, kolega a spolupra-
covník RNDr. Milan Klobušický, 
CSc., významný vedec, humánny 
parazitológ a mykológ.
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Dňa 16. júna 2014 oslávil okrúhle 
životné jubileum 70 rokov prof. Pavol 
Balgavý, CSc., významná osobnosť 
slovenskej biofyziky, vysoko uznávaná 
aj na medzinárodnej úrovni.

Prof. Balgavý je zakladateľom Biofyzi-
kálneho laboratória na Katedre fyzikálnej 
chémie liečiv Farmaceutickej fakulty UK, 
kde výskum svojho tímu zameral na modelo-
vé membrány. Výsledky štúdia interakcií rôz-
nych amfifilných molekúl s fosfolipidovými 
dvojvrstvami vyvolali pozornosť tak farmaceu-
tickej, ako aj biofyzikálnej komunity. Mimo-
riadny je jeho prínos v oblasti štúdia „cut-off 
efektu“ pozorovaného v biologických účin-
koch homologických radov tenzidov. Najviac 
citované sú jeho práce, v ktorých na štúdium 
lipidových dvojvrstiev využíva rozptyl a difrak-
ciu neutrónov a synchrotrónového žiarenia.

Výraznou črtou jeho vedeckej kariéry je 
vysoká úroveň medzinárodnej spolupráce. 
Nadobudol blízke priateľské a pracovné 
vzťahy s viacerými členmi vedeckej komuni-
ty v oblasti membránovej biofyziky na celom 
svete. Spomedzi zahraničných pracovísk 
najmä spolupráca s Frankovým laboratóriom 
neutrónovej fyziky SÚJV (Dubna, Ruská fe-
derácia) vyústila do mnohých hodnotných 
publikácií. Prof. Balgavý je členom Komisie 
vládneho splnomocnenca pre spoluprácu 
Slovenska a SÚJV Dubna. Ako akademický 
garant pre spoluprácu SR s ILL Grenoble, 
člen Komisie pre spoluprácu SR s XFEL 
Hamburg pri MŠ SR a člen Riadiaceho vý-

boru Central European Neutron Initiative 
významnou mierou prispel k zaradeniu Slo-
venska medzi členov týchto prestížnych eu-
rópskych laboratórií.

Dlhé roky bol volený do orgánov akade-
mickej samosprávy UK. Za svoje aktivity 
a prínos k výskumu a vzdelávaniu bol viac-
násobne ocenený na pôde fakulty, ako aj 
univerzity.

Nikdy sa netajil svojou láskou k učeniu. Na 
FaF UK zaviedol výučbu predmetu biofyzika 
pre magisterské štúdium. Viacerí jeho diplo-
manti a doktorandi sa stali významnými ve-
deckými pracovníkmi a vysokoškolskými uči-
teľmi. Je spoluautorom viacerých učebných 
textov, celoštátna učebnica Experimentální 
metody biofyziky (Praha, 1989) bola prvou a 
doteraz jedinou v ČR i SR. Vždy podporoval 
kreatívnu prácu študentov, medzi ktorými sa 
preslávil svojím výrokom, ktorý tvorí nadpis 
tohto článku. Sú to slová, ktorými povzbu-
dzoval študentov sklamaných z neočakáva-
ných výsledkov.

Prof. Balgavý je vynikajúci vedec, učiteľ, 
človek. Vďaka svojej vysokej odbornosti, 
zanietenosti, náročnosti, ale aj ľudskému 
prístupu pozitívne ovplyvnil celé generácie 
študentov a spolupracovníkov a urobil pre 
rozvoj biofyziky na Slovensku nesmierny kus 
práce, za čo mu patrí naše uznanie a vďaka. 
Prajeme mu do ďalších rokov najmä pevné 
zdravie, veľa tvorivých síl a úspechov v pra-
covnom i osobnom živote a veľa spokojnosti 
a radosti v kruhu najbližších.

Kolektív  
Katedry fyzikálnej chémie liečiv FaF UK

„Príroda nám vždy pravdivo odpovedá. 
Treba len vedieť, akú otázku sme jej 

položili.“

16. júna 1944 – narodil sa v Malých Le-
vároch

1961 – 1963 – študoval matematiku 
a fyziku na PriF UK v Bratislave

1963 – 1968 – študoval fyziku tuhých 
látok na Fyzikálnej fakulte Moskovskej 
štátnej univerzity M. V. Lomonosova

1968 – 1974 – pracoval na Oddelení 
molekulovej genetiky na Biologickom 
ústave SAV, po reorganizácii na Ústave 
experimentálnej onkológie SAV

1974 – 1991 – pôsobil na Katedre ana-
lytickej chémie FaF UK

1981 – získal hodnosť CSc. v odbo-
re biofyzika na Biofyzikálnom ústave 
ČSAV v Brne

1991 – dodnes – pôsobí na Katedre fy-
zikálnej chémie liečiv FaF UK

1995 – získal titul docent v odbore biofy-
zika na MFF UK v Bratislave

2002 – bol vymenovaný za profesora 
v odbore fyzika na MFF UK v Bratislave

2006 – 2009 – bol vedúcim Katedry 
fyzikálnej chémie liečiv FaF UK

parazity. Bol tiež riešiteľom a spoluriešite-
ľom viacerých vedeckovýskumných a gran-
tových úloh. Výsledky svojich sledovaní 
a štúdií pravidelne odovzdával spoločenskej 
praxi prednáškami a publikáciami doma i 
v zahraničí. Obsiahla bola aj jeho prednáš-
ková a publikačná činnosť, bol autorom viac 
ako 300 odborných prednášok a viac ako 
200 vedeckých a odborných publikácií. 
Bol spoluautorom monografie Urogenitálna 
trichmoniáza a tiež viacerých učebníc. Bol 
členom mnohých organizácií a výborov. 

Významným celoživotným dielom bola 
jeho knižná publikácia v spoluautorstve 
„Lekárska parazitológia“, ktorá vyšla v roku 
2008 a v roku 2009 získala vysoké oce-
nenie „Certifikát a Zlatú medailu SLOVAK 
GOLD“.

Rád a úspešne plnil pedagogické povin-
nosti na Katedre biológie a Katedre mikro-

biológie pri výučbe lekárskej parazitológie. 
Odborne viedol poslucháčov ŠVOČ. Práce 
boli úspešné a po zásluhe ocenené na LF 
UK, celoštátne aj medzinárodne. Od roku 
1993 organizoval Celoštátne vedecké kon-
ferencie „Aktuálne problémy humánnej pa-
razitológie“ v Bratislave. 

RNDr. Milan Klobušický, CSc., bol vše-
stranne vzdelaný a talentovaný samostatný 
vedecký pracovník. Jeho funkčne zameraný 
netradičný, novátorský pohľad na etiopato-
genézu, diagnostiku aj terapiu mykologic-
kých a parazitárnych nákaz našiel miesto 
vo vedecko-odbornej aj výchovnej činnosti. 
Významná bola aj jeho spolupráca s klinic-
kými odborníkmi ženských, kožných, urolo-
gických a iných ústavných a ambulantných 
zariadení. Na Lekárskej fakulte UK pracoval 
plných 42 rokov. RNDr. Milan Klobušický, 
CSc., bol mimoriadne pracovitým, húževna-

tým, usilovným a svedomitým človekom. Bol 
vzácny pracovník a vyhľadávaný priateľ, nik-
dy neodmietol pomoc druhým, bol priamy a 
láskavý.

Drahý a vzácny priateľ, kolega a spolupra-
covník, úprimne Ti ďakujeme za mnohé roky 
úspešnej spolupráce v zodpovednej funkcii 
zástupcu riaditeľa Parazitologického ústavu 
LF UK. Vysoko oceňujeme Tvoje zásluhy na 
rozvoji mykológie a humánnej parazitológie 
nielen na Slovensku. Ťažko sa s Tebou lúči, 
ťažké je bez Teba žiť, láska však smrťou ne-
končí, v srdci Ťa stále budeme mať. 

Česť Tvojej pamiatke, Milanko.

RNDr. Anna Totková, PhD., 
MUDr. Adrián Totka, LF UK
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Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@rec.uniba.sk do 15. októbra 2014 a vyhrajte hrnček UK. Spomedzi 
správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity. 
Vyhodnotenie z minulého čísla: Švédske príslovie: „Život bez lásky je ako rok bez leta.“ Správnu odpoveď poslala aj Anna Gretschová. 
Srdečne blahoželáme!

Naša univerzita, 5. mája 1965, ročník X, č. 16

L I S T U J E M E  V  S T A R Ý C H  Č Í S L A C H
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RNDr. Daniela Kalaninová, PhD. 
(dkalaninova@gmail.com)
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Tomáš Baťa: „Nehovor, že to nejde. Radšej... (tajnička).“
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We Have More than 7000 New Students
Comenius University (CU) accepted 7186 stu-
dents for Bachelor, joint and Doctor programs. 
CU accepted 2934 students for Master programs 
as well. The Faculty of Natural Sciences of CU 
accepted the most students (1496). Pg 3
Great Positions in Rankings
CU is still a leader of the worldwide ranking in the 
lowest unemployment of PhD students, including 
other 25 universities. In the ranking of The Cen-
ter for World University Rankings, CU is in 732nd 
place based on objective and strict criteria. Pg 3
From Rector’s Program
– The Rector of CU, prof. Karol Mičieta, partici-
pated at the conference on cooperation between 
the European Commision´s Joint Research Cen-
tre and the Slovak Republic on 10 June.
– The Rector of CU appointed Ivan Daňo the In-
terim Director of Družba Student Hostel of CU on 
30 July. Pg 4
Science Park News
A meeting on Comenius University in Bratislava 
Science Park (CUB SP) reported on information 
about current works and problems with construc-
tion on 13 June. CUB SP became a member of 
the International Association of Science Parks 
and Areas of Innovation and obtained contacts for 
other science parks. Pg 5
Professor Kollárová – Slovak Woman of 2014
Professor Marta Kollárová from the Faculty of Natu-
ral Sciences of CU became the Slovak Woman of 
2014 in the science and research category. Pg 6
Memorial of Occupation in 1968 and Exhibi-
tion
The memorial of the Warsaw Pact invasion of 
Czechoslovakia 46 years ago was held on 21 
August. It was followed by an opening of a photo 
exhibition by Ladislav Bielik who documented the 
events. Pg 6
CU Commemorated Teachers and Students 
Who Fell in the Slovak National Uprising
70 years elapsed from the beginning of the Slo-
vak National Uprising on 29 August. The Mana-
gement of CU lead by the Rector of CU held a 
ceremonial commemoration. Pg 7
Students of Informatics Belong to World Elite
Students of the Faculty of Mathematics, Physics 
and Informatics of CU beat prestigious Universi-
ties like MIT, Cambridge or Stanford in the Inter-
national Collegiate Programming Contest. Pg 8 
Young Slovak Physicists Won
The team of Slovak high school students achie-
ved 2nd place in an international physics compe-
tition also thanks to students from the Faculty of 
Mathematics, Physics and Informatics of CU, who 
prepared them for the competition. Pg 8
Matúš Demiger – Champion of Slovakia in 
Sudoku
A student of journalism, Matúš Demiger, won the 
Slovak Championship. Zuzana Hromcová, a stu-
dent of informatics, took second place. Pg 8
CU Eight in International Mathematics Com-
petition
CU finished 8th out of 73 Universities in the In-
ternational Mathematics Competition in Blagoev-
grad, Bulgaria. Pg 9 

CU Graduates Have No Problems Finding Job
CU belongs to schools whose graduates find em-
ployment quickly and they are not unemployed for 
a long time. Almost all graduates find employment 
in one year at the latest. Pg 9
University of the Third Age in Martin Opens 
Two Study Programs
Besides a General Medicine Program, the Uni-
versity of the Third Age at the Jessenius Faculty of 
Medicine of CU in Martin opened a new program 
– Seniors care. Pg 9 
Dead bikers
Almost every third motorcyclists was under the 
influence at the time of an accident. Experts from 
the Institute of Forensic Medicine and Medicine 
Expertise of CU found this information out after 
analyzing 311 mortal biker accidents within a 20 
year period. Pg 10
People with Allergies Don’t Take Stress Well
People, who suffer from allergies, don’t adequa-
tely react to stress and don’t behave adequately 
to signals from external stimuli. This is the result of 
research of psychologists from CU. Pg 10
SAS celebrated 50 years of Summer School
The 50th annual of a summer school of Slovak lan-
guage and culture, Studia Academica Slovaca, 
took place at the Faculty of Arts of CU in August. 
176 foreigners from 36 countries studied at CU 
this year. Pg 11
Expat Journalists Came to Bratislava for a 
Week
Fifteen participants from Hungary, Serbia, Ro-
mania, Poland and Montenegro graduated from 
summer school of journalism. The participants 
prepared their own newspapers, a television shot 
and radio posts. Pg 12
International Politological School
A four-day school for PhD students of politology 
was organized at the Faculty of Social and Eco-
nomic Sciences of CU during 16 and 19 June. It 
was attended by participants from 14 countries, 
such as USA, Austria or Norway. Pg 12
83 Foreigners Studied Slovak Language
A Summer School of Slovak Language and Cul-
ture educated foreigners mostly from Serbia, 
Ukraine, Hungary, Poland and Russia during 7 
and 25 July. They attended lectures, discussions 
and trips around Slovakia. Pg 13
Country between Danube and Maas
The Department of Germanistics, Netherlan-
distics and Scandinavistics of CU organized a 
summer school of Dutch language and culture for 
40 Slovaks and students of other countries. Pg 13
Seniors Studied at Summer University
The Centre for Continuing Education of CU and 
Bratislava City prepared interesting lectures on 
viniculture, IT technologies or healthy lifestyle for 
170 seniors from 5 to 19 August. Pg 14
Conference on Continuing Education
QUO VADIT Continuing Education was the name 
of the conference for experts in languages, me-
diation, digital technologies, medicine etc. on 25 
June. Pg 14
259 Children Received Diplomas
The Children’s Comenius University again offe-
red interesting lectures in summer. Little students 

learned why kilo has a kilo, why they look like their 
parents or why time runs. Pg 15
CU Celebrated 95th Anniversary
Extraordinary personalities and institutions were 
awarded on the occasion of the University’s an-
niversary which was the highpoint of the celebra-
tion. The new President of Slovakia, Andrej Kiska, 
was one of the awardees. A new book on honora-
ry doctors of CU was christened too. Pg 18
Videoconference of Surgery
A surgery of a kneecap took place via video at the 
Jessenius Faculty of Medicine of CU on 12 June. 
The video was available live for medical students. 
Pg 30
American Professor of Philosophy at CU
Professor Harold W. Baillie from the University of 
Scranton, USA, visited the Faculty of Medicine of 
CU and gave a lecture on ethical principles. Pg 30
Cough It Up
The Simulation Education Centre at the Jessenius 
Faculty of Medicine of CU organized a seminar on 
coughing during 30 June and 2 July. Pg 31
Slovak-Czech Conference on Hemostasis 
and Trombosis
An international conference on new diagnostic 
and therapeutic problems in hemostasis, throm-
bosis, vascular medicine and angiogenesis took 
place in Martin on 22 – 24 May. Pg 32
Slovak-French Cooperation in Theoretic Che-
mistry
Representatives from French education and 
scientific institutions and our University met to 
discuss future scientific cooperation. Pg 33
Relief Map Made of Wood
A student, Dominika Dunčková, created a relief 
map of Bánovce nad Bebravou of balsa wood as 
a part of a summer apprenticeship at the Depart-
ment of Cartography, Geoinformatics and Remo-
te Sensing of CU. Pg 33
Translating Law Text
The Faculty of Arts of CU has worked on a four-
-year project in theory of law text translation in dif-
ferent languages since 2013. Pg 34
Tandem Bratislava – Regensburg
A dialogue between East and West Europe in the 
field of research and education is a project of the 
Centre, Studia Academica Slovaca. German stu-
dents visited Bratislava in March and Slovak stu-
dents visited Regensburg in June. Pg 35 
Beaker Days on Danube
A symposium on the end of the Late Stone Age 
and the beginning of the Bronze Age in Europe 
and cultural contacts took place in Bratislava and 
Vienna during 1 – 3 May. Pg 36
Sport Holidays
The Faculty of Physical Education and Sports 
of CU organized a traditional Sport Holidays for 
children including mini-volleyball, mini-football, 
basketball, frisbee, running etc. Pg 38
Silver Football Pharmacists
Girls from the Faculty of Pharmacy of CU re-
ceived a silver medal at a football tournament in 
Eidhoven in June. Pg 39
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