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EDITORIÁL

P

  richádzam do novej
práce, kde budem vzdelávať dospelých. Aj napriek tomu, že mám prax
a skúsenosti, sa vo mne miešajú obavy a zvedavosť. Prídem
ku kancelárii riaditeľa CĎV UK,
zaklopem na dvere sekretariátu
a ohlásim sa. O chvíľu sa otvoria
dvere a vyjde môj nový šéf. Podá
mi ruku, posadíme sa a ja iba počúvam. Nie vždy rozumiem a úplne chápem, ale prikyvujem. Niektoré informácie sa úspešne
odo mňa odrážali. Počúvala som, prikyvovala som a snažila
som sa čo najviac si zapamätať.
Prvé dni som chodila do práce s množstvom v hlave neroztriedených informácií. Ďalšie dni boli lepšie viac a viac. Mám
rada svoju prácu a dnešný svet. Možno by niekto mohol namietať, že je uponáhľaný, neosobný, krutý a neviem aký ešte.
Pre mňa je ešte farebný a zaujímavý. Je taký, aký si ho spravíme sami. Všetci chceme niekam patriť a podvedome si vyberáme kam. Navonok chceme byť jedineční, no každý má na to.
S jedinečnosťou je to ako so štýlom. Nie každý ho má a nie
každý si ho vie zachovať. Niektorí ľudia sú už od narodenia
jedineční. Sú to géniovia. A potom je tu pár jedincov, ktorých
k jedinečnosti predurčia ich predkovia. A k tým patrím aj ja.
Už od narodenia som bola predurčená na to, aby som bola
jedinečná a držala „dekórum múdrosti a jedinečnosti“. Nie
som dieťaťom výnimočných rodičov. Pochádzam z učiteľskej
rodiny a vyrastala som v meste. Ako dieťa som tieto názory
neobľubovala, ale v období puberty som sa rozhodla počúvať,
čo mi hovoria ostatní okolo mňa, čo všetko dokázali a urobili.
Cítila som sa hrozne, lebo v tomto veku som nič nechcela
dokázať. Chcela som zostať úplne obyčajnou a najobyčajnejšou. Časom som si sama vymyslela, čo chcem v živote dosiahnuť a neskôr som život začala brať vážne. Vyštudovala som
a do svojej práce som sa vždy vložila s plným nasadením a
toto som vždy požadovala aj od druhých. Niekde v podvedomí
ma neustále prenasledovali slová jedinečnosť a výnimočnosť,
ktoré pre mňa boli garanciou spokojnosti, radosti a uznania.
Mnohí ľudia chcú byť jedineční a nezabudnuteľní a zároveň
aj spokojní, ale nie je to údel každého. Niekedy je byť lepšie
obyčajným človekom, ktorý nepotrebuje byť výnimočný a uvedomuje si, že výnimočné je mať pri sebe takých skvelých kolegov, akých mám ja, že výnimočným je prežiť v práci malý každodenný úspech, že je výnimočné patriť a prispieť k dobrému
menu našej univerzity. A to práve dnes, nie zajtra. Zajtra je slovo, ktoré berieme príliš často na ľahkú váhu. Každý deň, každá
minúta je niečo výnimočné a zvlášť v našej práci. Prestali sme
si hovoriť, že niečo urobíme zajtra, lebo sa môže stať, že to
neurobíme nikdy. Žijeme v rýchlej dobe, ktorá patrí k nášmu
životu, ale neznamená to, že máme žiť aj povrchne bez všimnutia si bežných starostí a radostí a ich potláčania do úzadia.
Vrátim sa na začiatok svojho príbehu. Ku kancelárii riaditeľa CĎV UK prichádza nový zamestnanec. Zaklope na dvere
sekretariátu a ohlási sa. Z dverí vychádzam ja, jeho nová šéfka
a beriem ho k sebe. Počúvam a vysvetľujem v čom sme jedineční a ako si vážime jeden druhého, ako si vážime maličkosti
všedného dňa a to, že sme súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave. Začať sa takto pozerať na svet, na svoj život,
na svoju prácu je vecou našej profesionality a určitého úsilia.
Ale aj keď vás to posunie čo len v jedinej veci, stojí to za to...
nemyslíte?
PaedDr. Janka Chládecká, PhD.,
riaditeľka CĎV UK
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Poznámka k titulnej strane:
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sa konal 26. septembra 2014. Viac na stranách 9 – 11. Foto: Vladimír Kuric
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Volebný rok
Nielen voľby prezidenta a komunálne
voľby, ale aj voľby rektora Univerzity
Komenského a väčšiny fakúlt sa konajú
v roku 2014.

Snímky atiky, klampiarenských prvkov a strechy Filozofickej
fakulty UK pred a po opravách.

Fakulty rekonštruujú
Na viacerých fakultách UK prebehli či prebiehajú rozsiahle opravy a rekonštrukcie.
Budova Filozofickej fakulty UK na Gondovej, postavená začiatkom 20. storočia pre
rakúsko-uhorské vojenské veliteľstvo, v súčasnosti podlieha rozsiahlej oprave fasády
a strechy. Tie boli naposledy rekonštruované začiatkom 90. rokov 20. storočia.
Po tom, čo sa naplno prejavili dlhodobé
problémy, ako pretekajúca strecha, opadávajúca omietka, rozpadávajúce sa murované strešné prvky ohrozujúce okoloidúcich
chodcov, začala fakulta s prácami v novembri a decembri minulého roka. V prvej fáze
bola opravená strešná krytina a atika zo
strany Vajanského nábrežia. Financovanie
vo výške 30-tisíc eur poskytlo Ministerstvo
kultúry SR v rámci programu obnovy kultúrnych pamiatok.
Práce na obnove fasády, atiky, kupol
a portálov pokračujú na východnej strane
budovy na Gondovej ulici a na severnej strane budovy zo strany Vajanského nábrežia.
Finančne sa na týchto opravách podieľali
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a fakulta z vlastných zdrojov celkovou
sumou cca 300-tisíc eur. Práce budú ukončené v decembri 2014.
Opravy zabezpečuje fakulta podľa projektu akad. soch. Martina Kutného a odsúhlaseného Krajským pamiatkovým úradom

Bratislava. Celkový plánovaný finančný rozpočet na realizáciu projektu predstavuje 1,5
mil. eur s 5 %-nou účasťou fakulty. Fakulta
má zámer v obnove pokračovať aj zo strany
Fajnorovho nábrežia a od Prešernovej ulice,
na tieto práce sa v súčasnosti snaží získať
ďalšie prostriedky.
S havarijným stavom dlhodobo zápasila
aj Pedagogická fakulta UK v budove na Šoltésovej 4. Opravu si vyžiadali rozvody vody,
kúrenia a kompletne sa rekonštruuje miestnosť č. 58. Okrem toho fakulta zrealizovala
výmenu okien na dekanáte.
Prírodovedecká fakulta UK koncom roka
2013 zateplila dve tretiny pavilónu CH1. Zámerom je do budúcna postupne zatepliť aj
ďalšie pavilóny.
Zvýšiť energetickú efektívnosť pavilónov
chce podobne aj Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky UK. V súčasnosti sa uskutočňuje výmena okien v pavilónoch matematiky a informatiky. Ďalšie prebiehajúce práce
majú za cieľ odstrániť nedostatky, skvalitniť
technické a užívateľské parametre. FMFI UK
okrem toho zrekonštruovala aj trafostanicu.
Fakulta telesnej výchovy a športu UK plánuje vybudovať sociálne zariadenia pre vonkajšie
ihriská. Pripravujú sa ďalšie drobné opravy.
Lenka Miller

Prírodovedecká fakulta UK zateplila koncom roka 2013
časť pavilónu CH1. Foto: Vladimír Kuric

Voľby kandidáta na rektora UK:
11. novembra 2014
Voľby kandidátov na dekanov fakúlt UK:
Lekárska fakulta UK: 28. októbra 2014
Filozofická fakulta UK:
24. novembra 2014 (po schválení AS
FiF UK)
Prírodovedecká fakulta UK:
14. novembra 2014
Pedagogická fakulta UK:
26. novembra 2014
Fakulta telesnej výchovy a športu UK:
27. novembra 2014
Jesseniova lekárska fakulta UK:
14. novembra 2014
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK:
1. decembra 2014
Fakulta managementu UK:
4. novembra 2014		
NUNU

Právnickej fakulte UK
bude šéfovať
docent Burda
Na Právnickej fakulte UK sa dňa 30.
septembra 2014 konali voľby kandidáta na
pozíciu dekana fakulty. O tento post sa vo
voľbách uchádzali súčasná prorektorka UK
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., a doc.
JUDr. Eduard Burda, PhD., z Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
PraF UK. V prvom kole volieb zvíťazil doc.
E. Burda s počtom hlasov 15 z celkových
20 platných hlasov.
Docent Burda bude zastávať post dekana PraF UK po vymenovaní rektorom UK
vo funkčnom období od 1. februára 2015
do 31. januára 2019.
NUNU

Najmladšia fakulta zvolila
kandidátku na dekanku
Na najmladšej fakulte UK – Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV
UK) zvolili dňa 9. septembra 2014 doc.
JUDr. PhDr. Luciu Mokrú, PhD., za kandidátku na pozíciu dekana fakulty.
O tento post sa vo voľbách uchádzali
súčasná dekanka fakulty prof. PhDr. Silvia Miháliková, CSc., a súčasná prvá prodekanka fakulty doc. JUDr. PhDr. Lucia
Mokrá, PhD. Zvolaná bola v treťom kole
volieb nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Akademického senátu FSEV
UK. Nová dekanka bude zastávať funkciu
v období od 14. novembra 2014 do 13.
novembra 2018.		
NUNU
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK

4. 9. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., v Aule FaF UK

19. 9. – Na spoločnom stretnutí predstaviteľov SRK a Akreditačnej

slávnostne otvoril IX. zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti
venovaný 95. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave.
- Zúčastnil sa na mimoriadnom zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie vo Zvolene.

komisie rokoval o projekte „Identifikácia špičkových vedeckých tímov
vysokých škôl na Slovensku“.

22. 9. – V Aule UK slávnostne otvoril akademický rok 2014/2015.

5. 9. – Na stretnutí s novým generálnym riaditeľom ASFEU Ing.

(Viac na strane 6.)
- Viedol zasadnutie Kolégia rektora UK.

Škripkom rokoval o realizovaných projektoch zo štrukturálnych fondov EÚ.

23. 9. – Prijal pozvanie JLF UK na slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015 v Martine.

11. 9. – Zúčastnil sa na rokovaní so zástupcami spoločností VÁHOSTAV-SK, a. s, a HORNEX, a. s., k návrhom riešenia projektu
UVP UK.
– Zúčastnil sa na pracovnom stretnutí riešiteľov aktivity 1.1. projektu
UVP UK.
– Na pôde UK prijal predstaviteľa a spoluzakladateľa Európskej akadémie vied a umení so sídlom v Salzburgu prof. Dr. Felixa Ungera,
Dr. h. c., ktorého sprevádzal prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c.,
zo SAV. Profesor Unger predstavil novovznikajúci projekt „Európskej
lekárskej fakulty“ inšpirovaný bolonským procesom a založený na
spolupráci v oblasti dištančného vzdelávania vybraných lekárskych
fakúlt európskych univerzít a nemocníc z Viedne, Budapešti, Ľubľany, Lisabonu, Madridu a Edinburghu. Predložil ponuku účasti UK na
tomto projekte, do ktorého by sa zapojili LF UK a JLF UK.

24. 9. – V Rektorskej sieni UK slávnostne otvoril odborný seminár
o modernej organizácii archívnictva venovaný 60. výročiu prijatia vládneho nariadenia č. 29/1954 Zb. o archívnictve. (Viac na strane 20.)

– Zúčastnil sa na zasadnutí Predsedníctva AS UK.
Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK
Foto: OVV RUK (1),
Vladimír Kuric (2, 3)


Investori majú
záujem o UK
12. 9. – Rektor UK ocenil Striebornou medailou
UK doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD., predsedu Akademického senátu UK, pri
príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov za celoživotné
pôsobenie v pedagogickej a
vedecko-výskumnej činnosti, za osobný vklad a dlhoročné pôsobenie v AS LF UK
a rozvoj akademickej obce
na UK. Doc. Daniel Böhmer
pôsobí na Ústave lekárskej
biológie, genetiky a klinickej
genetiky LF UK a UNB.

16. 9. – Zúčastnil sa na 29. Medzinárodnej konferencii Európskej
asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE) v Prahe.
18. 9. – Zúčastnil sa na konferencii „Makroekonomické aspekty
dlhovej krízy – pripravenosť krajín čeliť novým výzvam“ v Auditóriu
Maximum na PraF UK.
– Zúčastnil sa na zasadnutí Predsedníctva AS UK.
– Zúčastnil sa na 24. Biochemickom zjazde SSBMB a ČSBMB v Hoteli Saffron.
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Dňa 4. 9. 2014 prijal prorektor pre medzinárodné vzťahy UK
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc., predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ing. Ivana Šramka a pána Marca Rossa,
riaditeľa pre Rozvoj obchodu spoločnosti Meridiam, ktorá sa špecializuje na investovanie v oblasti verejných a komunitných infra
štruktúr.

Prorektor Šlahor informoval o niektorých potenciálnych možnostiach investovania v oblasti rekonštrukcie infraštruktúry
a nehnuteľností UK. Na rokovaní bol dohodnutý termín ďalšieho
stretnutia. Na tomto stretnutí budú prezentované konkrétnejšie
investičné zámery.
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.,
prorektor UK

SPRAVODAJST VO

Lucia Kurilovská je
rektorkou policajnej
akadémie

Dekan Labaš
profesorom na
Univerzite vo Freiburgu

Akadémia Policajného zboru v Bratislave má po vyše
dvoch rokoch rektorku, ktorou sa po inaugurácii
dňa 29. septembra 2014 stala doc. JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD., z Právnickej fakulty UK.
Z rúk ministra vnútra Roberta Kaliňáka si prevzala reťaz. Tá je aj symbolom puta, ktoré ju teraz s akadémiou
spája. V príhovore poďakovala za dôveru a trpezlivosť a
vyhlásila, že je hrdá na to, že je rektorka tejto jedinej a jedinečnej školy. „Všetkými silami sa
budem snažiť naplniť očakávania,“ povedala. Nová rektorka chce zaviesť nové predmety,
študijné odbory a inovatívnu výučbu.
Kurilovskú za rektorku vymenoval prezident Andrej Kiska 27. augusta. Návrh na jej vymenovanie dal minister vnútra Kaliňák, bola jeho jedinou kandidátkou.
Akadémia Policajného zboru v Bratislave je štátna vysoká škola univerzitného typu, zabezpečujúca vzdelávanie a výchovu najmä príslušníkov Policajného zboru a ďalších bezpečnostných služieb. Svoju činnosť začala otvorením akademického roka 1992/1993 dňa 1.
októbra 1992. V tomto akademickom roku vo všetkých odboroch a formách štúdia na nej
bude študovať do 1 500 študentov. Slávnostnou inauguráciou rektorky sa zároveň začal na
akadémii aj nový akademický rok 2014/2015.
redakcia

Profesorka Zlatica Plašienková –
čestná profesorka
Sliezskej univerzity
Dňa 1. 10. 2014 rektor Sliezskej univerzity v Katoviciach prof. Wiesław Banyś
na základe rozhodnutia univerzitného Senátu zo dňa 27. 5. 2014 udelil počas
slávnostného otvorenia akademického roku 2014/2015 profesorke Zlatici
Plašienkovej z Filozofickej fakulty našej univerzity titul „čestný profesor“ Sliezskej
univerzity (tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego).
Na inauguračnej slávnosti sa
zúčastnil aj dekan Filozofickej
fakulty UK prof. PhDr. Jaroslav
Šušol, PhD. Ide o prestížny titul
Sliezskej univerzity, ktorý sa udeľuje za prínos pri rozvoji univerzity. Kým na začiatku – dnes už
15-ročnej – spolupráce s Inštitútom filozofie Fakulty sociálnych
vied Sliezskej univerzity a Katedrou filozofie a dejín filozofie FiF
UK išlo o výmenné vedecko-výskumné a pedagogické pobyty
pracovníkov, neskôr, aj vďaka
intenzívnemu záujmu zo strany poľskej kolegyne prof. Barbary Szotek a kolegu prof.
Andrzeja Kiepasa, vzťahy medzi pracoviskami prerástli do plodnej spolupráce. Podarilo
sa do nej zapojiť desiatky docentov a profesorov, ba dokonca aj mladých asistentov a
doktorandov na oboch stranách. Spoločne zorganizovali viacero vedeckých konferencií,
získali bilaterálny grant APVV a vydali niekoľko spoločných publikácií (v angličtine, slovenčine i poľštine). Pani profesorka bola iniciátorkou viacerých ďalších úspešných projektov,
čím sa pričinila aj o šírenia dobrého mena Filozofickej fakulty UK a celej našej alma mater.
Touto cestou jej srdečne blahoželáme.
redakcia
Foto: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., dekan
Lekárskej fakulty UK, bol menovaný za
hosťujúceho profesora na Univerzite vo
Freiburgu. Okrem toho si dňa 26. augusta 2014 od Kliniky kardiológie a angiológie Univerzity vo Freiburgu prevzal uznanie za priekopnícky základný výskum
a významné klinické štúdie realizované
počas mnohých rokov.
LM

Zástupcovia Južnej
taiwanskej univerzity
pre vedu a techniku na UK
Prorektor UK pre študijné veci doc. RNDr.
Ján Pekár, PhD., dňa 16. septembra 2014
s prodekanom Fakulty managementu UK (FM
UK) prof. RNDr. Michalom Gregušom, PhD.,
prijal vedúceho Oddelenia medzinárodných
vzťahov Južnej taiwanskej univerzity vedy
a techniky v Tainane doc. Jacka Y. P. Wanga,
PhD., a dekana Obchodnej fakulty doc. Te-Kuanga Chou, PhD.
Po vzájomnom predstavení univerzít prítomní rokovali o možnej budúcej spolupráci, pre
ktorú sa vytypovali oblasti vzájomnej výmeny
študentov, návštev pedagógov a spolupráce
vo vede a výskume, pričom dekan Obchodnej fakulty doc. Te-Kuang Chou ponúkol tiež
možnosť absolvovať 3-ročné doktorandské
štúdium vybranému študentovi UK na Južnej
taiwanskej univerzite.
PhDr. Mgr. art. Branislav Slyško
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Hlas univerzity má byť počuť
v slovenskej spoločnosti

Foto: Vladimír Kuric

Univerzita Komenského v Bratislave dňa 22. septembra 2014 otvorila v
poradí 96. akademický rok. Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce
UK v Aule UK nechýbal okrem predstaviteľov univerzity, fakúlt a súčastí UK ani
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Peter Pellegrini.
Vo svojom v príhovore vyzdvihol poslanie univerzity: „Rovnako ako vy
si uvedomujem, že perspektíva a rozvoj vedomostnej spoločnosti stojí na
osobnostiach, odborníkoch, ktorých nám pre praktický život pripravila práve
akademická pôda. V tomto význame je vaše poslanie nezastupiteľné a úlohou
nás, štátnych predstaviteľov, je preto vytvárať vám čo najlepšie podmienky
a zázemie pre vašu prácu.“
Výučba v zimnom semestri akademického roku potrvá do 19. decembra
2014. Výučba v letnom semestri bude prebiehať od 15. februára do 22. mája
2015.
Na otvorení roka odznel príhovor rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.,
ktorý uvádzame v plnom znení.

Vážený pán minister,
Vaše Magnificencie, Honorabiles,
Spectabiles, Excelencie,
vážení členovia akademickej obce,
vzácni hostia,
ctené kolegyne a ctení kolegovia,
milí študenti,
„Všetci stojíme na jednom javisku veľkého sveta a čokoľvek sa tu koná, dotýka sa
všetkých,“ uviedol v diele „Jedného je potreba“ v roku 1668 Ján Amos Komenský,
ktorého meno nesie v názve naša univerzita.
O oprávnenosti a aktuálnosti tohto výroku
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a o našej prepojenosti na spoločné domáce
aj svetové dianie svedčia aj tohtoročné výročia 1. svetovej vojny, SNP, Nežnej revolúcie,
vstupu Slovenskej republiky do NATO a do
Európskej únie, ale aj dátum založenia Univerzity Komenského korešpondujúci s výročím Bratislavy, ktorá získala status hlavného
mesta v roku 1919. Dejiny Univerzity Komenského sú neodmysliteľne späté s našimi dejinami, s dejinami nášho moderného
štátu, jeho vzdelanosťou, vedou, kultúrou,
umením i športom.
Ale citovaný výrok je aj obrazom nášho
akademického mikrosveta, toho, ako si ho
kreujeme, ako vplývame jeden na druhého,
ako dokážeme spolupracovať a akú atmosféru vytvárame na pracovisku, ústave, na
katedre, fakulte či navzájom medzi fakultami,
aj na úrovni rektorátu. Náš súčasný príbeh
tvoria naši zamestnanci, pedagógovia, štu-

denti, vedci, senátori, všetci členovia našej
spoločnej univerzitnej rodiny – akademickej
obce Univerzity Komenského v Bratislave.
Som vám všetkým vďačný, že svojím príkladom, s odhodlaním a s vysokou dávkou odbornej aj manažérskej profesionality i osobnej zodpovednosti ukazujete cestu, ako sa
dajú dosiahnuť študijné, tvorivé, športové či
vedecké méty. A to všetko v prostredí neodňateľného a neodmysliteľného hodnotového
rámca akademických slobôd, slobodného
vzdelávania a výskumu.

Internacionalizácia štúdia
– kľúčový prvok
UK prispieva do národnej pokladnice poznania, ale je aj významným spoločenským
nositeľom odkazu humanizmu, hlbokých
morálnych a etických hodnôt. Teší ma, že na
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našej akademickej pôde vytvárame priaznivé prostredie pre spoluprácu, nadväzovanie
medzinárodných kontaktov na báze partnerstva a priateľstva. Napr. len na našich tohtoročných letných školách slovenského jazyka
sa zúčastnili a spolupracovali frekventanti z
niekoľkých desiatok krajín. Považujem tieto
signály za obzvlášť dôležité v pohnutých časoch, v akých žijeme. Veď stačí si premietnuť, čo sa deje za našimi východnými hranicami a ako bezprostredne sa nás všetko
v dnešnom globalizovanom a vzájomne prepojenom svete dotýka.
Tému medzinárodnej spolupráce som si
však zvolil na úvod aj z iných dôvodov. Internacionalizáciu štúdia a vzdelávania považujem za kľúčový prvok našej univerzitnej
budúcnosti. Nielen v záujme spájania sa
vedeckých a výskumných tímov kvôli väčšej
efektivite. V súčasnosti sa na medzinárodnej
úrovni vzdelávania očakáva, že úspešný študent uskutoční časť štúdia mimo svojej alma
mater na niektorej zahraničnej univerzite.
Povzbudzujeme preto mobilitu našich študentov a vítame ich zapojenie sa do programu Erasmus. Ale platí to aj recipročne. Demografický vývoj a aktuálny nástup menej
početných populačných ročníkov sa odráža
v nižšom počte prihlášok na vysokoškolské
štúdium. Aj keď v súčasnosti ešte prebiehajú zápisy, zatiaľ evidujeme približne 26 000
zapísaných študentov v dennej forme štúdia,
z toho necelých 6000 prvákov, ktorým ak
tuálne ponúkame 689 študijných programov.
Vítame stabilný záujem zahraničných študentov – doteraz sa ich v novom akademickom roku zapísalo takmer 2000. Zvyšovanie
počtu študijných programov v anglickom
jazyku považujeme za jednu z najvýznamnejších priorít našej univerzitnej budúcnosti. Aj
preto sa vytváranie podmienok pre štúdium
v cudzích jazykoch stalo jedným z pilierov
Dlhodobého zámeru rozvoja UK na obdobie
2014 – 2024. Narastá počet bilaterálnych
partnerstiev a stúpa počet mobilít v rámci
programu Erasmus. Za uplynulých 16 rokov
vyslala UK do zahraničia 5311 našich a prijala 2122 zahraničných študentov, pričom
celkový počet mobilít v rámci tohto programu
zaraďuje UK na čelo tabuľky všetkých zapojených slovenských univerzít.
Chcel by som preto zdôrazniť, že UK poskytuje jednoznačne najvýznamnejší potenciál na získanie medzinárodnej skúsenosti
našim, ale aj zahraničným študentom na
Slovensku.

Spájanie sa do väčších
výskumných celkov
Teší ma, že môžem na tomto mieste uviesť
októbrovú prednášku trojnásobného nositeľa Pulitzerovej ceny, investigatívneho novinára Walta Bogdanicha z New York Times. Ide
už o štvrtého nositeľa Pulitzerovej ceny prednášajúceho na našej akademickej pôde,
ktorý nadviaže na minuloročnú návštevu
novinárky Abigail Goldman. A deň predtým
– 20. októbra – pripravujeme udelenie titulu

Doctor honoris causa UK fyzičke, političke
a medzinárodne uznávanej osobnosti svetového formátu Angele Merkelovej.
Vzdelanie je jednou z najväčších neodňateľných a nezastupiteľných hodnôt. Predstaviteľ reformnej pedagogiky John Dewey povedal, že vzdelávanie nie je prípravou na život
– je to sám život. Som presvedčený, že hlas
našej alma mater s prestížnym postavením
národnej univerzity musí byť ešte viac počuť
v slovenskej spoločnosti. Je našou dôležitou
a nezastupiteľnou úlohou vysvetľovať verejnosti význam vedy, výskumu a vzdelania, potrebu ich financovania a spolufinancovania.
Je tiež dôležité, aby sme spoločnosti ponúkali riešenia v podobe čo najväčšej efektivity
využitia finančných zdrojov, aplikovateľnosti
vedeckých výsledkov, a teda prepojenia výskumu a praxe. Jedným z riešení, ktorým
chce prispieť naša univerzita, je spájanie sa
do väčších výskumných celkov a projektov,
či už v domácom, alebo medzinárodnom
prostredí, lebo sme univerzita s medzinárodným dosahom. Vnímavo tiež reagujeme na
aktuálnu potrebu profilovať študijné odbory
a prípravu študentov tak, aby boli plne konkurencieschopní na súčasnom trhu práce.
Verím, že takýmto naším príspevkom je
tiež Univerzitný vedecký park UK, ktorý výrazne prispeje k intenzívnejšiemu prepojeniu
medzi jednotlivými fakultami a prinesie ešte
viac príležitostí k spolupráci našich vedcov,
pracovníkov a študentov. A to nielen naprieč
univerzitou, ale povedie aj k intenzívnejšej
spolupráci vedeckých tímov s našimi par
tnermi doma aj v zahraničí a takpovediac
najbližšími spojencami – Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Som totiž presvedčený, že
špičkové vysoké školy a vedecké pracoviská
majú viac spolupracovať a vytvárať spoločné
programy, projekty a vedecké centrá. V tejto
súvislosti vítam aj pridružené členstvo Univerzitného vedeckého parku UK v Medzinárodnej asociácii vedeckých parkov a ob-

lastí inovácií. Aktuálny je tiež návrh projektu
zameraného na dofinancovanie UVP UK zo
zdrojov programu Horizont 2020 – partnerom projektu je aj Technická univerzita Tampere – v hodnote 18 miliónov eur a rozbiehame tiež twinningový projekt medzinárodného
konzorcia, ktorého cieľom je vytvoriť životaschopné prepojenia medzi európskymi vedeckými centrami.

Vyprodukujeme štvrtinu
vedeckého výkonu
na Slovensku
Na UK pôsobí 14 špičkových výskumných
tímov, z ktorých štyri patria medzi 0,1 %,
ďalšie medzi 1 % najlepších vedeckých kolektívov vo svete a ďalších trinásť tímov spĺňa
kritériá nadpriemerných svetových vedeckých tímov. Vyprodukujeme približne štvrtinu
celkového vedeckého výkonu na Slovensku
a pripravujeme viac ako pätinu všetkých slovenských doktorandov, pričom podiel na
celkovom počte absolventov doktorandského štúdia zo všetkých vysokých škôl v SR
tvorí viac ako štvrtinu. Publikačná činnosť
UK predstavuje 42 %-ný podiel na celkovom
počte vedeckých publikácií v zahraničných
indexovaných časopisoch všetkých slovenských vysokých škôl.
V roku 2013 sa na UK riešilo 60 zahraničných výskumných úloh, 13 výskumných
projektov v rámci 7. rámcového programu,
56 výskumných projektov zo štrukturálnych
fondov, 135 projektov schémy APVV, 371
projektov schémy VEGA a 316 projektov
v schéme Granty UK. Disponujeme 15 centrami excelentnosti. Naša alma mater dala
Slovensku vedca roka (doc. RNDr. Stanislav
Tokár, CSc., FMFI UK), mladého výskumníka roka (RNDr. Michal Pitoňák, CSc., PriF
UK) aj Slovenku roka v oblasti vedy a výskumu (prodekanka PriF UK prof. RNDr. Marta
Kollárová, DrSc.)
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Prestížne postavenie našej národnej alma
mater v medzinárodnom meradle potvrdzuje
tiež aktuálne 495. miesto v celosvetovom
rebríčku 2000 hodnotených univerzít sveta
„University Ranking by Academic Performance 2013“. Sme tak jedinou slovenskou
vysokou školou v prvej päťstovke svetových
univerzít – pričom je aj na tomto mieste potrebné zdôrazniť, že za rovnakých podmienok financovania slovenských vysokých škôl
– a spolu s Univerzitou Karlovou sme tak
jedinými reprezentantmi z bývalého Československa. Rád by som v tejto súvislosti upozornil na stúpajúcu tendenciu, keď ešte pred
rokom zaujímala naša univerzita v tomto rebríčku 527. pozíciu. Vďaka výkonom našej vedeckej špičky ide o zlepšenie pozície o 32
miest, pričom za posledné dva roky to reprezentuje vzostup o 51 miest. Našou snahou
je zachovať túto pozitívnu tendenciu. Som
rád, že sa nám darí udržanie elitnej pozície
aj v rámci renomovaného celosvetového
rankingu inštitúcie zostavujúcej tiež prestížny Šanghajský rebríček v hodnotení univerzít
s najnižšou nezamestnanosťou absolventov
doktorandského štúdia. Aj preto som presvedčený, že naši prváci si zvolili svoju alma
mater správne!

Akreditácia: cieľom
je obhájiť postavenie
univerzity
Dovoľte mi, aby som opakovane na tomto
mieste zdôraznil, že každá univerzita je taká
silná, ako sú silné jej fakulty. Naše fakulty
sú jednotlivými konármi spoločného rodostromu, ktorý začína kresliť na mape univerzitného života svoj 96. letokruh, korene sú
zapustené do historickej československej
akademickej pôdy a plody roztrúsene nielen
naprieč Slovenskom, ale nájdeme ich v mnohých európskych krajinách i ďaleko vo svete. Sú pevným kmeňom, tvoriacim ďalší rast
tak, aby najstaršia slovenská univerzita bola aj
najlepšia. Aby ďalej rozkvitala na domácej aj
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zahraničnej pôde. Dovoľte mi, aby som vás
aj na tomto mieste prizval k ďalšej spolupráci a napomáhaniu pocitu spolupatričnosti,
súdržnosti, kolegiality, tvorivosti, prajnosti
a priateľských vzťahov. Aby sme napriek geo
grafickej rozmanitosti umiestnenia našich
životodarných orgánov – fakúlt – a rôznorodosti ich obsahového zamerania mali hrdé
povedomie a dobrý pocit jedného organizmu,
spoločného kampusu a jedinečného loga
Univerzity Komenského v Bratislave.
Novootvorené Informačné centrum UK
poradilo v prvých mesiacoch svojej existencie už viac ako 1000 záujemcom z radov
našich študentov, potenciálnych študentov
UK i širokej verejnosti. Popri očakávanej
novej tvári našej internetovej stránky, ktorej
spustenie pripravujeme práve v tomto období, je naše infocentrum ďalším prvkom napĺňajúcim zámery otvárania sa UK smerom
k verejnosti.
UK prechádzala v jednotlivých kapitolách
svojich dejín aj komplikovanými a náročnými
obdobiami. Ani dnes nie je plavba našej akademickej archy bez nástrah. V korekciách za
čerpanie európskych fondov vyžadovaných
na základe odlišnej interpretácie zákona po
uplynutí 5-ročného obdobia vidíme snahu
o prenesenie zodpovednosti štátu na univerzity a vedecké pracoviská. Univerzitné
vrásky nám prehlbuje aktuálny proces komplexnej akreditácie nenásytne pohlcujúci
energiu, čas a úsilie našich zamestnancov.
Chcem sa preto poďakovať všetkým, ktorí
sa podieľajú na úspešnom zdolávaní akreditačnej prekážky predstavujúcej symbolicky
akademickú Taxisovu priekopu. Verím, že aj
vďaka ich zanieteniu obhájime akreditáciu
všetkých plánovaných študijných programov
a habilitačných a inauguračných konaní.
Hlavnou úlohou v rámci komplexnej akreditácie zostáva obhájiť zaradenie UK medzi
univerzitné vysoké školy.
Aj pri dnešnej slávnostnej príležitosti musíme konštatovať nevyhnutnosť reformy vzdelávania na Slovensku a v jej rámci zvýšenie
sociálneho statusu pedagóga. Vyzývame

slovenskú spoločnosť a slovenské autority,
aby sa s potrebnou invenciou a adekvátnym
úsilím snažili dosiahnuť životné a pracovné
podmienky eliminujúce únik mozgov a motivujúce našich odborníkov v zahraničí k návratu domov.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
milí študenti,
vzácni hostia,
s hrdosťou, ale aj s pokorou môžeme
dnes označiť Univerzitu Komenského v Bratislave za otvorenú a modernú vzdelávaciu
a vedeckú inštitúciu pevne zakotvenú v európskom a medzinárodnom priestore. Naša
alma mater získava medzinárodné povedomie, kde figuruje ako popredná národná
vzdelávacia a vedecká inštitúcia. Piliermi,
o ktoré sa opierame, je excelentný vedecký výkon, miera medzinárodnej spolupráce,
úspešnosť našich absolventov či rastúci
záujem zahraničných študentov. Našou inšpiráciou je aj medziodborová spolupráca
s partnerskými európskymi univerzitami, ale
aj s partnermi vo svete. Teší ma preto rastúci
záujem o vedeckú spoluprácu aktuálne prejavovaný partnerskými inštitúciami v USA,
Číne, Japonsku, Rusku, Taiwane a v ďalších
krajinách. Sledujeme tiež dynamický vývoj
na partnerských univerzitách a európske
trendy v rozvoji doktorandských programov.
Dnes teda spoločne symbolicky otáčame
96. stranu našej univerzitnej kroniky. Prajem
nám, aby sme aj zostávajúce kapitoly univerzitnej encyklopédie vedúce k prvej storočnici našej národnej alma mater naplnili zmysluplnou, prospešnou a verím, že aj úspešnou
cestou za poznaním, hľadaním pravdy, šírením dobra a spravodlivosti na Slovensku i vo
svete.
Týmto považujem akademický rok
2014/2015 na Univerzite Komenského
v Bratislave za otvorený.
Vivat, crescat, floreat, alma mater Universitas Comeniana Bratislavensis!

SPRAVODAJST VO

Otvorenie akademického roka
na FTVŠ UK
Otvorenie akademického roka
2014/2015 na FTVŠ UK sa už
tradične realizuje v Športovej
hale prof. Rovného. Aj vďaka
zmodernizovanému ozvučeniu
a dostatočnému priestoru je možné
skĺbiť oficiálnu časť s programom,
v ktorom vystupujú študenti fakulty.
Prítomných zamestnancov fakulty, študentov
a hostí privítal prodekan doc. A. Lednický, ktorý
pripomenul, že je dobrou tradíciou prezentovať
novoprijatým študentom možnosti ich športových a spoločenských aktivít na fakulte. Jednou
z nich je aj folklórny súbor Gymnik, ktorý rezkou
polkou otvoril oficiálny program. Folklórny súbor
v tomto roku oslavuje 50. výročie založenia.
Po ich vystúpení dekan fakulty prof. M. Holienka oficiálne otvoril nový akademický rok.
V krátkosti zhodnotil minulé roky, poukázal na
výsledky, ktoré sa vo všetkých oblastiach –
pedagogickej, vedeckej i výstavby – podarilo
dosiahnuť. Neobišiel ani nedostatky a problémy niektorých zamestnancov vo vzťahu k po
dujatiam, ktoré fakulta počas roka organizovala.
Poďakoval všetkým, ktorí s ním spolupracovali

počas obidvoch volebných období a novému
vedeniu, ktoré nastúpi v budúcom roku, poprial
veľa síl a trpezlivosti. Privítal študentov 1. roka
bakalárskeho štúdia a vyhlásil najúspešnejších
z nich, ktorí v pohybovej časti prijímacích pohovorov dosiahli najvyšší počet bodov z prijatých
uchádzačov. Z dievčat to bola Lucia Selecká,
z chlapcov Kamil Kanás. Obidvaja získali poukážku na nákup v športovom obchode. Ocenil
takisto študentku 1. roka magisterského štúdia Patríciu Stenchlákovú za výborné študijné
výsledky v bakalárskom štúdiu. Privítal takisto
prítomných hostí, úspešné slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natáliu Dubovcovú, Dominiku Nestarcovú a trénera futbalovej
reprezentácie SR do 21 rokov Ivana Galáda.

Po príhovore dekana vystúpila účastníčka
majstrovstiev sveta 2014 v aerobiku, študentka
3. ročníka bakalárskeho štúdia Anita Lamošová. Po jej dynamickej zostave sa prezentovali
začínajúci tanečníci vo Vysokoškolskom klube
FTVŠ UK Lafranconi osemroční Sofia a Filip.
Svojím bezprostredným prejavom si vyslúžili
potlesk na otvorenej scéne.
Na záver programu svojím tancom roztlieskali prítomných aj členky Vysokoškolského klubu
FTVŠ UK, tanečníčky dievčenskej formácie
senior. Program otvorenia akademického roka
ukončila študentská hymna Gaudeamus.
Potom sa uskutočnila autogramiáda prítomných hostí, ktorí záujemcom nielen ochotne
podpísali kartičku, ale sa s nimi na pamiatku aj
odfotili.

doc. A. Lednický, PhD., FTVŠ UK
Foto: Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.

Noc výskumníkov aj
z Univerzity Komenského
Univerzita Komenského v Bratislave (UK)
ani tento rok nechýbala na najväčšom
slovenskom festivale vedy – Noci
výskumníkov 2014, ktorý sa konal 26.
septembra 2014. Najväčšia a najstaršia
slovenská univerzita si pre návštevníkov
8. ročníka pripravila zaujímavé
prednášky a prezentácie z oblasti
medicíny, geológie, genetiky, farmácie či
archeológie.
Na Noci výskumníkov univerzitu reprezentovali Filozofická fakulta UK, Prírodovedecká
fakulta UK, Farmaceutická fakulta UK (prezentácie v Bratislave) a Jesseniova lekárska fakulta UK (prezentácie v Žiline). Na pódiu sa na
slávnostnom otvorení veľkolepého podujatia
nadšencom vedy prihovoril aj rektor UK Karol
Mičieta a prorektor UK Ján Turňa.
Samostatný stánok Univerzity Komenského
v Starej tržnici verejnosti poskytol základné
informácie o univerzite, informačné a propagačné materiály. Najmenší návštevníci si
mohli otestovať svoje vedomosti o najväčšej
a najstaršej univerzite a za správne odpovede
v kvíze získať darček.

Prednášky

Filozofická fakulta UK ponúkla vo V-Klube
v priestoroch Národného osvetového centra
zaujímavé prednášky. Slovenským objavom

mayských pyramíd v pralesoch severnej Gua
temaly sa venoval prof. Milan Kováč, ktorý
priblíži aj podmienky každodennej práce archeológov a prieskumných tímov pracujúcich
v extrémnych podmienkach pralesa. Doc. Erik
Láštic predstavil koncept sledovania elektronickej komunikácie obyvateľstva a jeho podoby
na Slovensku. Doc. Martin Slobodník vo svojej
prednáške ilustroval proces obnovy buddhizmu
v Tibete. Pre návštevníkov Noci výskumníkov
2014 bola určená aj prednáška o archeológii
a o procese zisťovania veku archeologických
nálezov – v podaní Mgr. Petra Bartu.

O procese obnovy buddhizmu v Tibete prednášal
doc. Martin Slobodník.

Veda v osade

Už piaty rok je súčasťou festivalu Noc výskumníkov aktivita pre rómske deti. Organizuje ju občianske združenie Equity v spolupráci
s Prírodovedeckou fakultou UK a Slovenskou
akadémiou vied. Tento rok sa zapojili aj etnológovia z Univerzity Mateja Bela z Banskej
Bystrice.
Interaktívne bloky v obci Nový Život a v Plaveckom Štvrtku sa zameriavali na paleontológiu (Marianna Kováčová, Andrej Ruman –
Katedra geológie a paleontológie PriF UK),
geológiu (Tomáš Klučiar, Lucia Ledvenyiová
– Katedra geológie a paleontológie PriF UK),
gemológiu (Ivan Kaus, Michal Jánošík – Katedra ložiskovej geológie PriF UK), chémiu
a etnológiu. Novinkou tohto ročníka boli humanitné a spoločenské vedy.

V stánku UK si deti testovali svoje vedomosti
o najväčšej a najstaršej univerzite.

Prezentácie a aktivity, ktorými UK verejnosti
priblížila výsledky špičkovej vedeckej práce,
boli iba malou ukážkou vedeckej aktivity opakovane radiacej Univerzitu Komenského na
významné priečky prestížnych celosvetových
rebríčkov. 		
redakcia
Foto: Vladimír Kuric
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Prírodoveda
			
je dobrodružstvo
Prírodovedecká fakulta UK sa
každoročne aktívne zúčastňuje
na Noci výskumníkov, a to formou
prezentácií vo výstavných stánkoch.
V tomto roku sa naše prezentácie
konali pod heslom „Prírodoveda je
dobrodružstvo“.
Čaro fakulty je v tom, že jej pedagogická
a vedeckovýskumná činnosť je založená na
výskume vo viacerých prírodovedných odboroch. K nim patrí najmä chémia, biológia, environmentalistika, geografia a geológia. Cieľom
fakulty je umožniť počas jednej Noci výskumníkov vlastnú prezentáciu čo najširšej palete
spomínaných odborov. To však pre nás prírodovedcov kladie na logistiku podujatia zvýšené
nároky. Riešením je, že v našich stánkoch počas Noci výskumníkov sa striedajú pracovníci
jednotlivých vedných odborov. V tomto roku to
boli prezentácie genetiky, biochémie, analytickej chémie, antropológie, paleontológie, mineralógie a petrológie, inžinierskej geológie,
hydrogeológie a aplikovanej geofyziky.
Doktorandi genetiky a biochémie umožnili
návštevníkom pohľad do jadra bunky, kde sa
nachádza genetická informácia. Z bukálnej
sliznice si mohli pomocou asistentov naizolovať svoju vlastnú DNA a odniesť si ju domov v
skúmavke. Tí, ktorí sa chceli zoznámiť s DNA
ešte detailnejšie, mali možnosť vidieť elektroforetickú aparatúru, v ktorej sa DNA delí na
rôzne dlhé fragmenty. Automatickou pipetou
si mohli vzorku DNA sami naniesť na separačný gél a pozorovať, ako sa posúva ku kladnému pólu. Pomocou počítačových animácií
vysvetľovali verejnosti mechanizmus a význam
rôznych bunkových procesov.
Analytická chémia zohráva významnú úlohu v spoločnosti a zasahuje do všetkých
ľudských aktivít, či už sú to kontrola potravín alebo kriminalistika alebo výskum Marsu
a mnohé iné. Mladí výskumníci predviedli preto niektoré možnosti analýzy potravinárskych
farbív v cukríkoch (povolené alebo nepovolené E-čka) pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie a pre verejnosť aj hravou
a farieb plnou formou papierovej chromatografie – veľký záujem.
Antropológovia si priniesli kostru človeka,
aby na nej mohli ukázať, koľko kostí má človek v tele, ako dômyselne sú pospájane a
pod. Na ďalších kostiach a fragmentoch kostí
ukazovali, ako možno odlíšiť ľudské kosti od
kostí zvierat, ako sa líšia kosti detí a dospelých jedincov, ako a na základe akých znakov
možno odhadnúť pohlavie a vek jedinca. Na
kostiach bolo možné sledovať aj chorobné
zmeny a traumatické poranenie. Všetky tieto
poznatky pomáhajú antropológom spoznať
ľudí a spôsob ich života v minulosti.
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Vďaka geológom a paleontológom mohli
návštevníci vidieť pestrú zbierku hornín a fosílií (napríklad lebku medveďa jaskynného, preslávený biely carrarský mramor, vrtné jadrá
pochádzajúce z hĺbky viac ako 2 km, vzorky
bazaltu z nášho najmladšieho vulkánu Putikov
vŕšok), ako aj základné pracovné nástroje
geológov: geologické kladivo a geologickú
mapu, alebo mali možnosť privoňať si k slovenskej rope z ložiska Gajary. Záujemcovia sa
dozvedeli, o čom geológia je a čo skúma, naučili sa rozoznávať horniny, odlíšiť pomocou
zriedenej kyseliny chlorovodíkovej vápenec
od dolomitu a mohli spoznať základné typy
obkladových kameňov použitých na známych
budovách Bratislavy.
Mineralógovia a petrológovia zase prezentovali praktické ukážky rozpoznávania minerálov na základe fyzikálnych vlastností vrátane
luminiscencie s využitím ultrafialovej lampy.
Návštevníkom boli k dispozícii tiež ukážky
vzoriek vzácnych minerálov a hornín vrátane
drahokamov a meteoritov, rozličných druhov
pieskov z viacerých pláží sveta a ich pozorovanie v binokulárnej lupe.
Inžinierska geológia prezentovala prácu so
Schmidtovým kladivom a meranie ultrazvukovým prístrojom. Návštevníci mohli na vzorkách hornín orientačne zmerať ich pevnosť.
Táto aktivita sa tešila veľkej pozornosti, lebo
je sprevádzaná zvukovým efektom pri odraze
kladiva od povrchu horniny. Ultrazvukovým
prístrojom si mohli účastníci na rôznych horninách overiť, ako vplýva pórovitosť na rýchlosť
šírenia ultrazvukových vĺn v horninách. Hydrogeologická časť prezentácie bola venovaná
významu vody a možnostiam jednoduchého
porovnania jej vlastností pod mottom „Voda
je život“. Prezentované boli prístroje, ktoré sa

v hydrogeológii používajú na určenie teploty
vody, hodnoty pH a množstva vo vode rozpustených látok vyjadrených hodnotou elektrickej vodivosti vody. Záujemcovia mohli pomocou pH-metra a konduktomeru porovnávať,
aké sú rozdiely v hodnotách pH a elektrickej
vodivosti medzi pitnou, minerálnou a destilovanou vodou.
Výskumníci aplikovanej geofyziky prezentovali pred Starou tržnicou unikátny geofyzikálny prístroj Georadar alebo GPR (z ang.
Ground Penetrating Radar), ktorý využíva vysokofrekvenčné elektromagnetické vlny (rádiové impulzy) v rozsahu 10 – 2000 MHz pre
získanie informácií o objektoch a štruktúrach
uložených pod povrchom Zeme. Návštevníci
mali jedinečnú možnosť osobne si vyskúšať
prácu s georadarom a na monitore riadiacej
jednotky priamo sledovať záznam merania –
radargram s prejavmi detekovaných objektov.
Projektové centrum fakulty prostredníctvom online prezentácie a informačných letáčikov zabezpečovalo publicitu projektov
financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Prezentácie všetkých spomenutých vedných disciplín pritiahli k stánku našej fakulty
veľký počet záujemcov, pričom veľa z nich
prekvapila hĺbka a široký záber prezentovaných vied.

prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.,
prodekan PriF UK
Foto: Vladimír Kuric, OVV RUK
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Očné klamy, mozgové vlny i želatínové tobolky
V stánku s názvom Anafyzdiater
nervového systému prezentovala
zaujímavé aktivity Farmaceutická fakulta
UK. Anafyzdiater nie je skutočné slovo,
ale vymyslený výraz zahŕňajúci anatómiu,
fyziológiu, diagnostiku a terapiu. Širokej
verejnosti sa snažili priblížiť čo najviac
informácií o nervovom systéme. Z aktivít
sa tešili nielen najmenší, väčšie deti,
tínedžeri, ale aj dospelí.
Pracovníci FaF UK doc. PharmDr. Anna
Hrabovská, PhD., RNDr. Peter Musil, PhD.,
a PharmDr. Zuzana Kiliánová predstavili deťom,
ako vyzerá mozog a jeho časti, ako vyzerajú
sekcie (rôzne rezy mozgu). Tieto obrázky si deti
zároveň mohli vyfarbiť. Ďalej sa mohli oboznámiť s tým, ako vyzerajú hlavné bunky nervového
systému, neuróny. Deti mali za úlohu z farebnej
plastelíny vytvárať neuróny podľa predlohy.
V stánku boli k dispozícii i tzv. 96-jamkové
platničky, do ktorých bolo možné pipetovať
roztoky rôznych farieb, pričom úlohou bolo
vytvoriť obrazce pripomínajúce rôzne súčasti nervového systému. Táto úloha mala veľký
ohlas u všetkých vekových skupín. Pri stánku
sa pristavil aj minister školstva, ktorý prezradil,
že ho vždy zaujímalo, ako funguje pipeta a sám
si vyskúšal túto aktivitu.

Ďalšou populárnou aktivitou boli očné klamy,
ktoré poukázali na to, aká nedokonalá je ľudská
percepcia. Malé deti mali napríklad za úlohu
vyfarbiť slona, pričom sa zdalo, akoby mal až
osem nôh. Stánok predstavil aj tzv. Stroopov
test, ktorý bol vytvorený Johnom R. Stroopom
z oblasti experimentálne psychológie. Dokazuje, že pre ľudský mozog je problematické, ak je
napríklad text „červená“ napísaný modrou farbou, pričom čitateľ nemá za úlohu čítať text, ale
pomenúvať farby. Pri známej animácii baletky sa
niektorým návštevníkom zdalo, že sa baletka točí
doľava, iným doprava.
V oblasti diagnostiky sa záujemcovia mohli zoznámiť s prístrojom elektroencefalograf (EEG),
ktorý pomocou elektród umiestnených v čiapke
sníma z povrchu lebky elektrickú aktivitu neurónov. Elektromyograf zasa sleduje elektrický po-

ŽLTÁ MODRÁ ORANŽOVÁ
ČIERNA ČERVENÁ ZELENÁ
FIALOVÁ ŽLTÁ ČERVENÁ
ORANŽOVÁ ZELENÁ ČIERNA
MODRÁ ČERVENÁ FIALOVÁ
ZELENÁ MODRÁ ORANŽOVÁ
Stroopov test: Nečítajte slová, ale pomenujte farbu.

Nečítajte slová ale pomenujte farbu

Európska Noc výskumníkov v Žiline

V letných mesiacoch už tradične
plánujeme jesenné podujatia
popularizujúce vedu a účasť na
tohtoročnej Európskej Noci výskumníkov
bola pre nás už treťou v poradí. Za
miesto prezentácie sme si zvolili Žilinu
(nákupné centrum Aupark), ktorá je
nám blízka nielen regionálne, ale aj
v oblasti vedecko-výskumnej spolupráce.
Na podujatí sme Jesseniovu lekársku
fakultu UK reprezentovali dvomi
stánkami – Tajomstvá prvej pomoci,
ktorý organizačne zabezpečoval tím
Kliniky anesteziológie a intenzívnej
medicíny JLF UK a UNM a Simulačného
výučbového centra JLF UK a Alergie pod
drobnohľadom, ktorý bol koordinovaný
tímom zamestnancov a doktorandov
Ústavu fyziológie JLF UK.

Veľký úspech mal najmä stánok venovaný
prvej pomoci. Simulačné technológie a ich
využitie sú veľmi zaujímavou oblasťou, a preto bola veľmi milým prekvapením spätná
väzba v podobe malých návštevníkov, ktorí si
nás pamätali z minulého roku a stánok doslova „obliehali“ ešte pred oficiálnym otvorením podujatia. Okrem nácviku resuscitácie
detského či dospelého pacienta mali deti
možnosť vyskúšať si prvú pomoc pri dusení
cudzím telesom – tzv. Heimlichov manéver.
Jedným z atraktívnych a nepochybne aj
veľmi inšpirujúcich zariadení bol aj EEG
prístroj, ktorý mnohým záujemcom ukázal
mozgovú aktivitu „real-time“ – t. j. mali možnosť vidieť, ako funguje ich mozog v reálnom
čase. S pomocou zariadenia bolo návštevníkom tiež ukázané, ako vyzerá aktivita mozgu
počas spánku, v kóme, ale tiež po poškodení mozgu, napr. pri nedostatku kyslíka.
Kontinuálne kardiopulmonálne resucitácie
prebiehali počas celého dňa a dali poriadne
zabrať aj našim skúseným záchranárom.
Jedným z vážnych, život ohrozujúcich stavov, je aj anafylaktický šok. Čo to je a akým
spôsobom sa dá zvládnuť, bola aj jedna z
otázok organizátorov, s ktorými sa obracali
najmä na deti základných škôl. Tie potom
atakovali najmä stánok zameraný na alergie.
Alergické ochorenia patria v súčasnosti medzi celosvetový problém, ktorý zasahuje do
mnohých oblastí kvality života človeka. His-

Deti v stánku FaF UK modelovali neuróny, farbili obrázky i pipetovali roztoky.
Foto: Vladimír Kuric

tenciál svalu a môže byť využitý na diagnostiku
syndrómu karpálneho tunela čiže poškodenia
nervu, ktoré spôsobuje nefunkčnosť svalu pod
palcom na ruke. Oba prístroje sa využívajú v rámci riešenia projektu Aplikovaný výskum v oblasti
neuronálnej diagnostiky a liečby, financovaného
zo štrukturálnych fondov EÚ.
V rámci „terapie“ si návštevníci mohli v stánku Farmaceutickej fakulty UK pozrieť aj to, ako
možno v lekárni pripraviť želatínové tobolky.
Úlohou tých najmenších bolo zistiť, čo je to
mikrokryštalická glukóza, ktorou boli tobolky
naplnené.
Lenka Miller

tória alergií siaha až do starého Egypta, kde
bola popísaná prvá anafylaktická reakcia a
smrť po uštipnutí osou. Výskyt alergií rapídne stúpa, o čom svedčí aj fakt, že v súčasnosti toto ochorenie trápi každého tretieho
až štvrtého človeka.
Prezentácia v stánku bola zameraná na
rôzne druhy v súčasnosti sa vyskytujúcich
alergií – peľovej, potravinovej, alergie na
uštipnutie hmyzom, skrížené alergie a pod.
Dominantnými však boli peľové alergie, alergická rinitída a alergická astma. Návštevníci
mali možnosť pozorovať bunky „alergického
zápalu“ – eozinofily v krvnom nátere s použitím svetelného mikroskopu. Tiež mali
možnosť absolvovať jednoduché vyšetrenia,
ktoré patria k základným vyšetreniam pri
diagnostike alergickej astmy – stanovenie
vydychovaného oxidu dusnatého (FeNO) a
spirometrické vyšetrenie.
Aj tu demonštruje záujem viac než 100
spirometrických či FeNO vyšetrení. Po
dujatie bolo veľmi úspešné a napriek únave
a vyčerpaným hlasivkám ho môžeme opäť
vyhodnotiť po všetkých stránkach kladne.
Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým aktívnym
účastníkom a vedúcim pracovísk za zapožičanie prístrojov, simulačných modelov a za
pomoc pri koordinácii podujatia. Nemali by
sme však zabudnúť pomaly rozmýšľať, s čím
sa budeme prezentovať na ďalšom ročníku.
Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA,
JLF UK
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Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
predstavuje svojich doktorandov
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského patrí dlhodobo medzi špičkové fakulty na Slovensku.
Významnú úlohu pri hodnotení úrovne fakúlt hrajú výsledky vedeckého výskumu. Na FMFI UK sú do neho cielene
zapájaní aj študenti najmä doktorandského štúdia. V devätnástich študijných programoch študuje viac ako 200
doktorandov. Mnohí z nich boli ocenení v domácich i zahraničných súťažiach, sú aktívnymi účastníkmi domácich
a zahraničných konferencií, autormi či spoluautormi publikácií v renomovaných časopisoch.
V nasledujúcich textoch šesť z nich priblíži stručne svoju prácu čitateľom Našej univerzity.

Doktorandi (zľava) Jozef Minár, Zuzana Lichvanová, Alexander Šimko a Ivan Sukuba

Numerické modelovanie úloh optimálneho riadenia
V rámci svojho doktorandského štúdia sa
venujem práci na projekte APVV, ktorého zodpovedný riešiteľ je môj školiteľ prof. RNDr.
Jozef Kačur, DrSc. Projekt sa rieši v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave.
Jeho cieľom je určovanie fyzikálnych veličín
(napríklad hydraulická vodivosť, saturovaná
pórovitosť a pod.) rôznych pórovitých vzoriek
pomocou centrifugácie.
Význam poznania týchto veličín spočíva napríklad v tom, že sa vďaka nim dá odhadnúť
pohyb podpovrchovej vody v prírode, a teda
pri ekologickej katastrofe sa dá určiť oblasť
znečistenia. Experiment spočíva v umiestnení
skúmavky s vodou pred vzorku pôdy (z pohľadu od osi centrifugácie) a následného spustenia centrifúgy. Voda je vplyvom odstredivej
sily poháňaná cez pórovitú vzorku do ďalšej
skúmavky umiestnenej za vzorkou. Centrifugácia nám umožňuje vyvinúť silu v rádoch
stonásobkov gravitačnej sily, čo má za následok že voda tečie cez vzorku oveľa rýchlejšie,
ako by to bolo v prípade experimentu, kde by
voda pretekala vzorkou vplyvom gravitačnej
sily. Počas experimentu v častých časových
intervaloch meriame výšky hladín v skúmavkách a tiež odstredivú silu ramena.
K tejto časti projektu som prispel naprogramovaním algoritmu, ktorý z naskenovaného
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obrázku skúmavky určí výšku hladiny vody.
Podobný experiment sa na návrh prof. Kačura robil na univerzite v Gente, kde mali menšiu
centrifúgu bez prvej skúmavky a len vytláčali
vodu z nasýtenej vzorky. Náš experiment je
popísateľný matematickým modelom (Richardovou rovnicou, čo je parciálna diferenciálna
rovnica vzhľadom na tzv. efektívnu saturáciu),
v ktorom vystupujú práve hľadané fyzikálne
veličiny. Vďaka tomu môžeme experiment
simulovať na počítači (pre jednoduchosť
v jednorozmernom priestore) a optimalizovať
hľadané parametre tak, aby sa namerané hladiny a odstredivá sila čo najlepšie zhodovali
so simulovanými.
Môj príspevok k projektu spočíva najmä
v programovaní simulácie experimentu pre
zadané parametre (riešenie priamej úlohy)
a aj hľadania parametrov do modelu tak, aby
sedel s experimentálnymi dátami (riešenie
inverznej úlohy). Programov na riešenie priamej úlohy máme vytvorených viac, pričom
v zásade používame jeden z dvoch prístupov.
Prvý (klasický) prístup je, že sa celá vzorka
rovnomerne rozdelí deliacimi bodmi a v každom z týchto bodov sa v hustých časových
rezoch numericky počíta efektívna saturácia.
Druhý prístup (prof. Kačura) spočíva v tom, že
z tvaru riešenej rovnice vieme, že vo vzorke

sa bude nachádzať plne nasýtená časť (kde
je efektívna saturácia všade rovná 1), čiastočne nasýtená časť (kde je efektívna saturácia
všade iná a jej číselné vyjadrenie sa nachádza
medzi 0 a 1) a suchá časť (kde sa efektívna
saturácia rovná 0). Z tohto dôvodu nám stačí počítať rovnicu len pre čiastočne nasýtenú
časť. Keďže však dopredu nie je známe, kde
presne sa táto časť bude nachádzať, potrebujeme počítať aj pohyb hraníc čiastočne nasýtenej oblasti.
Prof. Kačur v minulosti analyticky odvodil
obyčajné diferenciálne rovnice popisujúce
pohyb hraníc čiastočne nasýtenej oblasti.
Program na výpočet priamej úlohy s nimi fungoval a ukazovalo sa, že je efektívnejší ako
klasický prístup (na dosiahnutie podobnej
presnosti sme pri prvom prístupe potrebovali 400 deliacich bodov a pri druhom prípade
40). Ja som tieto rovnice ešte vylepšil, a to
tak, že som ich neodvodil analyticky, ale numericky. S ich použitím pracuje náš program
ešte efektívnejšie, čo je veľmi dôležité pri riešení inverznej úlohy, lebo riešenie inverznej
úlohy v sebe zahŕňa spustenie priamej úlohy
veľakrát za sebou s rôznymi vstupnými parametrami.
Jozef Minár,
odbor numerická matematika
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Logické programovanie s preferenciami na pravidlách
V tomto texte sa pokúsim čitateľovi priblížiť
oblasť reprezentácie znalostí a o svojom výskume sa zmienim krátko na konci. Nazdávam
sa, že opis riešenia technických problémov,
ktorým sa vo výskume zaoberám, by nebol pre
širší okruh čitateľov zrozumiteľný.
Reprezentácia znalostí sa zaoberá tým,
ako počítaču zapísať rôzne znalosti a odvodiť
pomocou neho ďalšie zaujímavé znalosti. Príkladom je systém USA-Advisor na podporu
rozhodovania pre raketoplány, ktorý overuje,
či je (v prípade porúch na raketopláne) možné
vykonať požadovaný manéver. V takto komplexnom systéme je potrebné modelovať fungovanie raketoplánu, vrátane prepojenia nádrží, trysiek, ventilov, elektroniky a príkazov riadiaceho
systému.
V reprezentácii znalostí navrhujeme rôzne reprezentačné jazyky, vrátane toho: aká je presne gramatika daného jazyka; čo všetko vieme
zo zapísaných znalostí odvodiť; ako vyzerá
počítačový algoritmus, ktorý nám tieto znalosti
odvodí.
USA-Advisor bol napísaný v jazyku logického
programovania. Znalosti sú zapísané pravidlami
tvaru ak – potom. Jedno z pravidiel použitých
v USA-Advisor vyzerá zjednodušene takto: Ak
je bod B1 pod tlakom, bod B1 je prepojený s
bodom B2 ventilom V, ventil V je otvorený a nevieme, že by bol bod B1 deravý, potom je bod

B2 pod tlakom. Význam takéhoto pravidla je,
že ak vieme odvodiť všetko v „ak“ časti, potom
odvodíme časť „potom“. Zvláštne postavenie tu
má konštrukcia „nevieme, že by“, ktorá testuje
neschopnosť odvodiť danú znalosť. V kontraste
s tým je schopnosť odvodiť, že niečo neplatí.
Konštrukcia „nevieme, že by“ sa nazýva slabá
negácia. Umožňuje nám uvažovať o bežných
situáciách a výnimkách. Štandardne veci nie
sú deravé –nemáme znalosť o tom, že je bod
B1 deravý. Tým je podmienka „nevieme, že by“
splnená. Ak je ale bod B1 deravý, podmienka
nie je splnená a pravidlo nemôžeme použiť.
Znalosť „B1 je deravý“ je výnimkou, v ktorej
sa pravidlo použiť nemá. V prípade, že by sme
podmienku „nevieme, že je bod B1 deravý“ nahradili „B1 nie je deravý“, museli by sme pre
každý neporušený bod pridať znalosť „bod nie
je deravý“, čo je značne nepraktické.
Iným využitím slabej negácie je uvažovanie o
alternatívach. Ak použijeme pravidlá „Ak nevieme, že B je deravý, potom B nie je deravý“ a „Ak
nevieme, že B nie je deravý, potom je B deravý“, dostaneme dve alternatívy. V jednej odvodíme „B je deravý“ a v druhej „B nie je deravý“.
Takéto pravidlá voláme konfliktné – použitie
jedného blokuje použitie toho druhého. Niekedy konfliktné pravidlá nepíšeme zámerne, ale
objavujú sa ako dôsledok toho, že používame
všeobecné pravidlá s výnimkami. V takejto situ-

ácii je vhodné využiť preferenciu „pravidlo P1 je
preferovanejšie než pravidlo P2“ na výber toho,
ktoré z konfliktných pravidiel sa použije.
Môj výskum je zameraný na rozšírenie logického programovania o preferencie. Existuje
viacero prístupov, ako vyhodnotiť programy s
preferenciami. Nie je ale jasné, kedy sa ktorý
hodí. Ak chceme použiť preferencie, stojíme
tak pred dilemou. Navyše sú aj iné chápania
preferencií, než ktoré sme spomenuli, čo robí
situáciu ešte zložitejšou. V rámci môjho výskumu som študoval tzv. princípy, vlastnosti, ktoré
zachytávajú (protichodné) intuície existujúcich
prístupov. Zosumarizoval som existujúce princípy, navrhol nové a preskúmal vzťahy medzi
nimi. Pre každý princíp a prístup som rozhodol,
či daný princíp spĺňa. Tým vznikol podklad, ktorý uľahčuje výber prístupu k preferenciám. Navyše sa ukázalo, že žiaden z existujúcich prístupov nespĺňa všetky požadované vlastnosti pre
chápanie preferencií uvedené v tomto texte.
Preto som ako ďalší krok vo svojom výskume
navrhol prístup, ktorý spĺňa všetky požadované
vlastnosti a vylepšuje existujúce prístupy. Jednou z vlastností môjho prístupu oproti existujúcim prístupom je, že berie do úvahy iba preferencie medzi konfliktnými pravidlami a ostatné
ignoruje.
Alexander Šimko, odbor informatika

Kompletná 3D rekonštrukcia
s využitím štruktúrovaného osvetlenia

Témou nášho výskumu je zhotovovanie
metód a zariadení pre rekonštrukciu geometrického povrchu objektov. V súčasnosti sa
vyskytujeme v dobe, kedy sa postupne digitalizujú takmer všetky veci okolo nás, od kníh, až
po komplikované objekty kultúrneho dedičstva.
Tento trend súvisí s dostupnosťou digitálnych
médií, a teda benefit z digitálnej verzie objektu
môžu mať ľudia z rôznych kútov sveta.
Rekonštrukcii povrchu objektu sa venujem
už od obdobia bakalárskej práce, ktorá niesla
názov SMISS: Scalable Multifunctional Indoor
Scanning System. Systém bol ďalej zdokonalený a obhájený aj ako diplomová práca. Systém
SMISS je bezkontaktný optický 3D skener, ktorý pracuje na princípe triangulácie. Základné
komponenty systému sú: digitálny projektor a
digitálna kamera. Projektor na scénu projektuje
sériu kódovacích obrazcov, ktoré kódujú skenovaný objem. Tieto obrazce sa projektujú na
povrch a z pohľadu kamery sa obrazce javia
zdeformované. Podľa deformácie kódovacích
obrazcov je možné vypočítať 3D polohy bodov
na objekte a z nich potom zhotoviť geometrickú
reprezentáciu snímanej scény. So systémom

SMISS som sa zúčastnil na viacerých súťažiach, získal cenu rektora, dve ceny dekana, 2.
miesto v ACM SPY, 1. miesto na ŠVOČ. Systém bol taktiež uplatnený v priemysle, kde bol
využitý pre inšpekciu pneumatík, prezentovaný
bol na výstave Tire Technology Expo goo.gl/
rNjHRH. Viac o projekte sa možno dozvedieť z
časti dokumentárnej série Spektrum vedy goo.
gl/i1hRKQ.
Systém SMISS poskytuje rekonštrukciu povrchu vo vysokej kvalite, avšak iba z jedného
pohľadu. Ďalšou evolúciou systému bolo rozšírenie na systém kompletnej 3D rekonštrukcie.
Tento projekt bol podporený grantom E-Talent
Nadácie Tatra banky a taktiež projektom SPINKLAR-3D. V tomto projekte sme zhotovili hard
vér, v ktorom je snímaný objekt položený na
sklenenú točňu. Túto dokáže systém automaticky otáčať. Aby bolo možné objekt nasnímať
aj z rôznych elevácií, snímacia hlava systému
SMISS je nainštalovaná na pohyblivom ramene, ktoré spolu s točňou umožňuje pohľad na
objekt z ľubovoľného uhla. Takto sme schopní
zhotoviť sériu jednotlivých čiastkových rekonštrukcií. V sérií je objekt nasnímaný z viacerých
uhlov, vďaka čomu je možné zhotoviť kompletný digitálny model. Následne sa jednotlivé
čiastkové rekonštrukcie algoritmicky natočia
tak, aby jedna na druhú nadväzovala. Toto sme
uskutočnili pomocou automatických kalibračných značiek, ktoré boli vytvorené pre proces
kalibrácie celého systému. Následne sa na

dáta uplatní metóda ICP a dôjde k rekonštrukcií 3D povrchu objektu Poissonovou metódou.
Systém si môžete pozrieť tu goo.gl/lZPt5m.
Rekonštrukcia 3D povrchu je aktívna oblasť
výskumu v rámci počítačového videnia. Konkrétne ide o podčasť výpočtovej fotografie, ktorá
kombinuje matematické modely počítačového
videnia s poznatkami z optiky a iných vedných
disciplín. Výpočtová fotografia sa snaží nad
problémom zamyslieť komplexne. Keďže kamera sníma intenzitu dopadnutého svetla na svetlo-citlivý čip, vhodnou modifikáciou svetelného
toku v scéne možno dosiahnuť zjednodušenie
riešenia problému. Jedným z príkladov je napríklad súčasná farebná fotografia. Farebný obraz
z digitálnej kamery nie je priamo nasnímaný, ale
vypočítaný. Základom kamery je čiernobiely obrazový čip, pričom pred jednotlivými obrazovými
bodmi sa v mriežke nachádzajú farebné filtre,
ktoré prepúšťajú iba určitú „farbu“. Každý obrazový bod je buď červený, modrý alebo zelený.
Výsledná RGB hodnota je vypočítaná z okolitých
bodov. Tento jednoduchý trik je použitý vo vašom telefóne, fotoaparáte i webkamere. 
Poznatky výpočtovej fotografie sa dajú uplatniť v praktických aplikáciách v živote každého
z nás. 3D rekonštrukcia povrchu napomáha
automatickým systémom lepšie pochopiť
svet, a to v budúcnosti umožní robotom vykonávať úlohy s ľudským porozumením.
Tomáš Kovačovský,
odbor geometria a topológia
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Štúdium ión-molekulových procesov
v korónovom výboji pomocou iónovej pohyblivostnej
a hmotnostnej spektrometrie
Počas svojho magisterského štúdia som
sa venovala pod vedením doktora J. Országha v skupine prof. Š. Matejčíka simulácii
atmosféry Marsu pomocou korónového výboja, ktorý predstavoval UV žiarenie prenikajúce cez atmosféru na povrch tejto planéty.
Produkty tohto výboja v atmosfére Marsu
pozostávajúcej najmä z CO2, ktoré boli pri
štúdiu dôležité, sa nazývajú biomarkery. Sú
to indikátory biologického stavu a patrili tam
najmä plyny ako O3 a CO.
Počas doktorandského štúdia som upriamila svoj výskum na ión-molekulové procesy a reakcie zaujímavých látok prebiehajúcich pri atmosférickom tlaku a ich štúdium
pomocou iónového pohyblivostného (IMS)
a hmotnostného spektrometra (MS) zostrojeného doktorom M. Sabom, s ktorým
v súčasnosti spolupracujem pod vedením
prof. Š. Matejčíka. IMS spektrometer je zariadenie, ktoré analyzuje a separuje ióny na
základe ich pohyblivosti. MS spektrometer
následne pomáha identifikovať tieto ióny na
základe nameraného pomeru hmotnosť/náboj iónu. Prednosť tohto zariadenia spočíva
v okamžitej odozve (rádovo milisekundy) na
prítomnosť vytvorených iónov, vysoká citlivosť a tiež práca pri atmosférickom tlaku, čo
odbúrava potrebu vákuových vývev.
Náš prvý projekt, ktorý prebiehal v spolupráci s portugalskou spoločnosťou, bol
zameraný na priamu a okamžitú detekciu
látky zvanej 2,4,6-Trichloroanisole (2,4,6TCA). Táto látka sa vytvára v korkoch za prítomnosti húb a preniká priamo do vína, čím
spôsobuje zemitú plesnivú chuť a vôňu vína.
Takýmto znehodnotením vína vznikajú niekoľko miliardové straty pre výrobcov korkov
a vín zároveň. Naším cieľom bol v prvom
rade základný výskum, pri ktorom sme pre-

IMS a MS spektrum s odozvou na 2,4,6-TCA s novým nameraným iónom NO3-.(HNO3).(TCA-Cl).

skúmali rôznorodosť iónov, ktoré daná látka
vytvára v reakciách s inými vopred danými
tzv. reakčnými iónmi pri atmosférickom tlaku. V porovnaní s inými doposiaľ nameranými výsledkami s použitím IMS v kombinácii
s inou vzorkovacou metódou sme zaznamenali zatiaľ nenameraný vytvorený ión (obr.).
Ďalšou výhodou použitia našej aparatúry
boli nižšie detekčné limity ako v predchádzajúcich výskumoch. Nasledujúci výskum
spočíval v okamžitej detekcii 2,4,6-TCA
z korkov po nameraní možných prítomných
iónov. Korky boli poskytnuté portugalskou
firmou, ktorá udávala presnú koncentráciu
detekovanej látky v korkoch nameranú zdĺhavejšou a náročnejšou metódou. Výsledky
prvej časti nášho výskumu boli publikované
v prestížnom zahraničnom časopise a druhá časť výskumu čaká na spracovanie dát
a publikovanie.

Druhý zaujímavý projekt, ktorým sme sa
zaoberali, bol zameraný na detekciu známej
výbušnej látky zvanej Trinitrotoluén (TNT).
Výskum týkajúci sa tejto látky je v súčasnosti
rozsiahly, a to z dôvodu bezpečnosti na letiskách a priestranstvách, na ktorých sa zdržiava veľké množstvo ľudí. O tejto výbušnine
je doposiaľ zaznamenaných veľa publikovaných článkov s využitím rôznych techník,
no nie konkrétne našej unikátnej aparatúry,
a preto sme sa rozhodli túto výbušninu preštudovať. Vďaka vysokej citlivosti a rozlíšenia
nášho zariadenia sme pri atmosférickom
tlaku zadetekovali zaujímavé ióny, ktoré sa
vo výskumoch ešte pri podobných počiatočných podmienkach neobjavili. Výsledky boli
spracované v článku, ktorý čaká na publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise v najbližšej dobe.
Zuzana Lichvanová,
odbor fyzika plazmy

Bose-Einsteinove korelácie
v procesoch s vysokou multiplicitou
Témou mojej práce je skúmanie Bose-Einsteinových korelácií v protón-protónových zrážkach na experimente ATLAS. Pri
našom výskume vedenom mojím školiteľom
doc. RNDr. Stanislavom Tokárom, CSc.,
spolupracujeme s vedeckými skupinami z
JINR Dubna a Radboud University Nijmegen, ktorej som zároveň tiež študentom.
Pri opise elementárnych častíc sme nútení zabudnúť na zákony klasickej fyziky a zobrať do úvahy zákony kvantovej teórie. V nej
zohráva dôležitú úlohu vlastnosť častíc nazývaná spin. Je to vnútorný moment hybnosti
častice (taká vlastnosť, ktorá sa dá matema-

14

ticky opísať podobne ako jej rotácia), avšak
naša intuícia, ktorá by viedla k predstave
častice so spinom ako rotujúcej guličky, je
v kvantovej teórii nesprávna. Podľa spinu
rozdeľujeme častice na fermióny a bozóny.
Fermióny (napríklad elektróny) obsadzujú kvantové stavy (opísané hodnotami náboja, energie a ďalších fyzikálnych veličín)
vždy len po jednej častici. Bozónov však v
tom istom stave môže existovať ľubovoľný
počet. Ako napovedá názov, Bose-Einsteinove korelácie súvisia s bozónmi. Stavy
sú v kvantovej teórii opísané vlnovými funkciami, ktoré v istom zmysle hovoria o prav-

depodobnosti nájdenia častice v nejakom
stave. V kvantovej teórii nemá zmysel pomenovať dve častice toho istého typu rôznymi menami. Po istom čase totiž nie sme
schopní rozlíšiť, ktorá je ktorá. Vlnová funkcia opisujúca dvojicu rovnakých bozónov
musí teda zostať rovnaká, ak častice medzi sebou zameníme. Táto vlastnosť vlnovej funkcie vedie k zväčšeniu počtu párov
častíc s malým rozdielom hodnôt štvorhybnosti (istej kombinácie energie a hybnosti,
ktorá vystupuje v špeciálnej teórii relativity)
oproti očakávanej hodnote. Tento jav sa
nazýva Bose-Einsteinove korelácie.

ÚSPEŠNÍ DOKTORANDI NA FMFI UK

Klastre berýlia, volfrámu a vodíka
Odbor chemická fyzika na FMFI UK potom vystavené procesom erózie, sputte- ko atómov z povrchu dokáže dopadajúce
môže vyvolať v ľuďoch dojem, že metódy sú ringu, usádzaniu zvyškových materiálov a deutérium vytrhnúť fyzikálnymi a chemicviac-menej čisto experimentálne a chemic- iným. Týmto spôsobom sa zmenia pôvodné kými procesmi (foto). Tento jav sa oznaké, nehovoriac o prirodzenom zamieňaní charakteristiky, vznikajú nové zmesi, kto- čuje ako sputtering. Vieme kvantifikovať
pojmov chemická fyzika a fyzikálna chémia. rých vlastnosti už nemusia spĺňať požado- mieru, s akou sa rozrušuje daný materiál.
Študenti a pracovníci pri otázke ohľadom vané kritéria. Dochádza k zvýšeniu nečistôt Zaujímajú nás najmä energie okolo 10 eV.
ich výskumu by ale hovorili najmä o teoretic- v plazme a následnému znehodnoteniu re- Vtedy pozorujeme chemický sputtering, pri
kej povahe práce a počítačových výpočtov akcie.
ktorom sa z povrchu oddeľujú molekuly ako
či simuláciách. Aj keď, i k tomu by
BeD. Samozrejme, výsleds úsmevom dodali, že v niektorých
ky zo simulácií a výpočtov
fázach skúmania sa to ozaj podosa porovnávajú aj s expebá experimentovaniu v laboratóriu.
rimentálnymi údajmi. NaAko doktorand som začal pranešťastie, tých s berýliom
covať na projekte zaoberajúcom
a volfrámom je pomerne
sa materiálmi, ktoré by sa mali pomálo a nedajú sa ľubovoľužiť v termofúznom reaktore (tokane prispôsobovať, pretože
maku) ITER vo Francúzsku v rámci
berýlium je toxická látka.
väčšieho projektu FUSION. V toJe to aj jeden z dôvodov,
kamaku bude prebiehať reakcia
prečo sa v tomto výskume
deutéria a trícia pri teplote 150 mispolieha viac na teoretický
liónov °C. Plazma, kde sa to bude
prístup. Aj malé množstvo
všetko diať, bude oddelená od
experimentálnych dát sa
stien reaktora silným magnetickým
využíva na zlepšenie mepoľom. Špecifické podmienky nuttód, ktorými sa ďalej študuné na chod reaktora sa odzrkadlili
jú tieto materiály.
aj v materiáli, ktorý sa má použiť
Okrem toho sa skúmana jeho vnútorné steny. Zvolilo sa
jú malé klastre berýlia s
berýlium a volfrám kvôli ich vysovolfrámom, resp. berýlia s
kým teplotám topenia, odolnosti a
deutériom, ktoré sa môžu
Na obrázku je v sekvencii znázornený chem. sputtering molekuly BeD
ostatným fyzikálnym a chemickým
vyskytovať v reaktore počas
z povrchu berýlia.
vlastnostiam.
jeho chodu. Používame na
Tu sa začína moja práca. Aj skôr, prakObjektom môjho výskumu sú berýlium a to kvantovo-chemické metódy a potenciál
ticky od začiatku projektu, sa využívali teo- volfrám, ich správanie vo forme povrchov, vytvorený pre tieto materiály. Tieto výpočty
retické postupy a simulácie, aby sa vyme- ale aj malé molekuly, tzv. klastre. Pomocou sa väčšinou robia na superpočítačoch na
dzilo, zistilo, ktoré materiály bude výhodné simulácií metódou molekulovej dynamiky Univerzite Innsbruck, s ktorou úzko spolupoužiť. Vysoká teplota a potrebné vlastnosti zisťujem, ako sa správajú povrchy čistého pracujeme na tomto projekte. Časť výpočvšak nie sú jedinými nástrahami. Častice berýlia, zmesi volfrámu a berýlia (konkrétne tov prebieha aj na klastroch FMFI UK. Náš
(najčastejšie izotopy vodíka, He, N, O) v Be2W a Be12W) počas ich bombardovania projekt je len jeden z viacerých, ktoré sa
plazme nebudú dokonale uväznené v mag- iónmi deutéria s nízkymi energiami do 50 zameriavajú na túto problematiku a snažia sa
netickom poli. Časť z nich, najmä z okrajo- eV. Z týchto simulácií vieme určiť napríklad pomôcť pri vybudovaní reaktora ITER.
vej plazmy s relatívne nízkou teplotou, bude množstvo deutéria a miesto na povrchu,
Ivan Sukuba,
interagovať s povrchmi stien, pričom tie sú kde sa zoskupuje deutérium, alebo koľodbor chemická fyzika

Náš výskum vykonávame na piónoch
(druh bozónov) hojne produkovaných pri
protón-protónových zrážkach na urýchľovači LHC a zaznamenaných detektorom
ATLAS v CERNe. Pre experimentálnu analýzu je potrebné zhotoviť vzorku častíc, v
ktorej nie sú Bose-Einsteinove korelácie
prítomné a ktorá sa použije ako referenčná vzorka. Dôležitou súčasťou našej práce bolo preskúmanie viacerých prístupov
vytvárania takejto vzorky. Ako najvhodnejšie sa ukázali vzorky, kde berieme páry
piónov, ktoré vznikli pri rôznych protón-protónových zrážkach, a teda nemôžu
byť žiadnym spôsobom korelované, alebo
také, ktoré pochádzajú z tej istej zrážky, ale
jednému z dvojice piónov otočíme vektor
hybnosti na opačný, čím korelácie umelo

zničíme. Bose-Einsteinove korelácie potom meriame tak, že urobíme pomer rozdelenia rozdielu štvorhybností všetkých párov
identických bozónov nameraných v experimente a rovnakého rozdelenia získaného z
referenčnej vzorky. Tento pomer zodpovedá pomeru pravdepodobnosti výskytu páru
častíc s daným rozdielom štvorhybností a
pravdepodobností výskytu častíc s danými
štvorhybnosťami nezávisle od seba. Ak by
častice boli nekorelované, dostali by sme
jednotku. V prípade korelovaných častíc
dostávame hodnotu väčšiu ako jedna. Takýmto spôsobom vidíme korelované páry
častíc pri malých rozdieloch štvorhybností,
tak ako predpovedajú teoretické modely.
Meraním Bose-Einsteinových korelácií
sme schopní určiť charakteristický rozmer

objemu, v ktorom sú tieto častice kreované
pri zrážke protónov v LHC, čo má dôležitý
praktický význam – veríme, že nám to pomôže lepšie pochopiť uväznenie kvarkov
v protóne a v iných hadrónoch. Tento charakteristický rozmer nám vychádza rovný
2.02 ± 0.01 ± 0.28.10-15 metra, čo je porovnateľné s rozmerom atómového jadra.
Ďalej sme ukázali, že charakteristický rozmer objemu, v ktorom sú pióny produkované, rastie s počtom produkovaných častíc,
ako by sa dalo očakávať. Takisto sme zistili,
že tento charakteristický rozmer rastie aj
s hybnosťou páru častíc v smere kolmom na
smer zrážajúcich sa protónov.
Róbert Astaloš,
odbor jadrová a subjadrová fyzika
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ROZHOVOR

Kto sú tváre zo
špeciálneho čísla?
V lete sme na univerzitnom facebooku vyhlásili súťaž o tvár Našej univerzity. Prihlásilo
sa nám množstvo študentiek a študentov, ktorí nám posielali svoje fotky. Napokon sme
vybrali Dominiku a Benjamína. Toto je výsledok! Budete sa s nimi „stretávať“ celý rok. Veď
mimoriadne číslo pre záujemcov o štúdium na UK je aktuálne takmer celý akademický rok
2014/2015. Kto teda sú tváre z titulky? Obaja sú naši študenti, Dominika Šimková študuje na
Pedagogickej fakulte UK a Benjamín Macko začína študovať na Fakulte managementu UK.
Vyspovedali sme ich za vás.
redakcia

Dominika

Benjamín
Čo študuješ na UK?
Tento rok začínam s externým štúdiom manažmentu
na Fakulte managementu UK.
Prečo si sa rozhodol študovať na UK?
Najväčší vplyv mali na mňa odporúčania známych –
úspešných absolventov UK a asi aj kvôli hodnoteniu a postaveniu, aké má UK v rámci slovenských univerzít.
Odkiaľ pochádzaš?
Som z Vysokých Tatier, konkrétne zo Štrby.
Čo rád robíš, keď práve neštuduješ?
Je toho veľa, no keď práve nepracujem, mám rád
turistiku, cestovanie a dlho som sa aktívne venoval folklórnemu tancu.
Aké je tvoje vysnívané povolanie?
Keďže sa už od strednej školy venujem gastronómii, hotelierstvu a cestovnému ruchu, rád by som v
budúcnosti pracoval v manažmente nejakého prestížneho hotela, či už doma alebo v zahraničí.
Absolvoval si fotografovanie na titulku špe
ciálneho čísla Našej univerzity. Ako sa ti páčilo
fotenie?
Fotenie bolo v podstate mojím druhým kontaktom
s UK, spoznal som nových ľudí, atmosféra bola uvoľnená a myslím si, že sme spolu prežili pekné popoludnie.
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Čo študuješ na UK?
Už tretí rok študujem odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školské kluby na Pedagogickej fakulte UK.
Prečo si sa rozhodla študovať na UK?
Rozhodnutie študovať na UK neľutujem dodnes. Bola to správna voľba. Chcela som študovať na UK, pretože má dobré meno, je známa na
Slovensku, ale aj vo svete a po ukončení štúdia mám väčšiu šancu sa
hneď zamestnať. Taktiež má množstvo fakúlt a veľký výber študijných odborov. Keď ma prijali, bola som veľmi rada, že môžem byť súčasťou našej
alma mater. Som spokojná aj s výberom môjho odboru, práca s deťmi je
úžasná. Mne osobne vyhovuje aj umiestnenie našej Pedagogickej fakulty UK
v bratislavskom Starom Meste.
Odkiaľ pochádzaš?
Pochádzam z Pezinka, krásneho vinohradníckeho mesta, v ktorom máme
okrem dobrého vína aj krásne okolie, prírodu, historické pamiatky a každoročne sa tu koná množstvo kultúrnych podujatí.
Čo rada robíš, keď práve neštuduješ?
Rada chodím do prírody, spoznávam nové miesta, navštevujem kultúrne pamiatky, trávim čas s kamarátmi, taktiež rada cvičím, hrám na gitare, pracujem s
deťmi a veľmi rada aj relaxujem pri dobrej hudbe.
Aké je tvoje vysnívané povolanie?
Práca s deťmi ma naozaj baví, preto aj študujem tento odbor. Ale celkovo ma
baví aj práca s ľuďmi. Už na strednej škole som študovala odbor, ktorý bol zameraný na prácu s deťmi a ľuďmi. Touto cestou chcem ísť aj po doštudovaní, ale
nie som ešte stopercentne rozhodnutá o svojej práci snov. Možno sa mi podarí
otvoriť si súkromnú materskú školu, alebo sa vypracujem na miesto riaditeľky
a možno sa mojím vysnívaným povolaním stane niečo úplne iné. Stále som otvorená novým možnostiam.
Absolvovala si fotografovanie na titulku špeciálneho čísla Našej univer
zity. Ako sa ti páčilo fotenie?
Fotenie sa mi naozaj páčilo. Bolo super vyskúšať si niečo také. Celé fotenie bolo veľmi uvoľnené a zábavné. Ďakujem za tú príležitosť.

DÍVAME SA PO SVETE

Plastický chirurg operuje
dobrovoľne v Jordánsku
Absolvoval Lekársku fakultu UK a v súčasnosti pôsobí na Klinike plastickej chirurgie LF UK a UN Bratislava.
Plastický chirurg MUDr. Martin Boháč, PhD., sa popri práci na fakulte a v nemocnici podujal aj na humanitárnu misiu
do Jordánska, kde operuje obete vojny v Sýrii.								
redakcia
Občianska vojna v Sýrii trvá viac ako tri roky a
vyhaslo v nej už viac ako 300 000 ľudských životov.
Dnes je Sýria rozdelená do oblastí kontrolovaných
vládou a oblastí kontrolovaných povstalcami, ktoré
sú odrezané od okolitého sveta. Okrem nedostatku
jedla sa tam nenachádza ani lekárska starostlivosť.

Zranení najviac potrebujú
ortopédov a chirurgov

Zhruba pred jeden a pol rokom skupina sýrskych lekárov vytvorila „Sýrsky program na liečbu
ranených“ s cieľom poskytovať kvalitnú zdravotnú
starostlivosť pre obete sýrskeho konfliktu v Jordánsku. Ide o prepracovaný systém, v ktorom sa
pacienti vyhľadávajú vo vnútrozemí Sýrie, následne roztrieďujú na hranici podľa závažnosti zranení.
Denne je takto postarané o približne 18 až 100
zranených. Nie všetci však potrebujú operácie.
Drobné poranenia sa hneď ošetrujú Lekármi bez
hraníc a vážne poranenia sa posielajú do nemocníc v jordánskom Ammáne a Turecku.
Od začiatku tohto programu bolo ošetrených
približne 1000 pacientov väčšinou s ťažkými zraneniami a celkovo bolo vykonaných 2500 operácií.
Zväčša to boli zranenia po bombových útokoch,
strelné poranenia a popáleniny. Medzi najčastejšie
riešené diagnózy patria poranenia končatín (trieštivé a otvorené zlomeniny, amputácie), cievne poranenia, poranenia brucha a kraniotraumy. Vzhľadom
na spektrum poranení sú najviac potrební odborníci
z odborov ako ortopédia, cievna chirurgia, neurochirurgia a plastická chirurgia. Keďže ide hlavne o
ťažké poranenia, väčšina pacientov potrebuje viac
ako jednu operáciu a nezriedka interdisciplinárny
prístup.
V rámci tohto programu v súčasnosti pôsobí tím
pozostávajúci zo sýrskych doktorov, ktorí však nesmú oficiálne prevádzkovať lekársku prax v Jordánsku. Našťastie sú krytí lojálnymi jordánskymi lekármi. Okrem nich teda pomáha raneným Sýrčanom

aj niekoľko jordánskych lekárov, vrátane anestéziológov a sestier. Nemocnica, v ktorej sa realizovala naša misia, mala kapacitu 40 lôžok. Bola plne
obsadená deťmi, ženami a mužmi. Špecialisti ako
plastickí chirurgovia a traumatológovia, ktorí im pomáhajú, zvyčajne pochádzajú z cudzích krajín.

Lekári prichádzajú dobrovoľne

ISAPS-LEAP je medzinárodná organizácia, ktorá
zabezpečuje do programu plastických chirurgov,
členov ISAPS (International Society of Aesthetic
Plastic Surgery). Členom tejto organizácie som aj ja.
Účasť je založená čisto na dobrovoľníctve, takže chirurgovia si kompletne hradia náklady na cestovanie,
ubytovanie a stravu. Vďaka ich náboru je harmonogram misií v nasledujúcich týždňoch, na počudovanie, naplnený odborníkmi.
Kompletnú komunikáciu medzi dobrovoľnými
plastickými chirurgmi a sýrskymi lekármi má na
starosti Ryan Thompson Snider, riaditeľ medzinárodnej organizácie pre pomoc pri katastrofách –
LEAP. Vybavuje tiež pracovné povolenia lekárom
a poskytuje rady ohľadom ubytovania a prepravy v
Ammáne.
Lekári z iných špecializácií prichádzajú tiež pomáhať, avšak prostredníctvom iných programov.
Počas pobytu sme sa stretli s niekoľkými hosťujúcimi lekármi zo zahraničia. Boli to napríklad ortopédi zo Saudskej Arábie s vlastným anestéziológom alebo infektológ z Londýna.
Prístupom tamojšieho zdravotníckeho personálu sme boli veľmi príjemne prekvapení. Boli k nám
veľmi úctiví a snažili sa nám čo najviac pomáhať.
Úroveň nemocničného vybavenia bola tiež prekvapivo vysoká. Mali sme k dispozícii takmer všetko,
čo sme potrebovali pre väčšinu našich plasticko-chirurgických výkonov. Jediné, čo nám naozaj
chýbalo, bol operačný mikroskop. Niekoľko pacientov totiž bolo vhodných na mikrochirurgickú
rekonštrukciu s použitím voľných lalokov, najmä

pri stratových poraneniach v dolnej tretine predkolenia. LEAP sa momentálne snaží získať takýto
mikroskop a vhodné nástroje, aby budúce misie
mohli vykonávať mikrochirurgické operácie.

Operácie boli zložité a iné ako u nás

Náš tím spolupracujúci s ISAPS-LEAP v rámci
„Sýrskeho programu na liečbu ranených“ pozostával v máji 2014 zo mňa a doktora Ondreja Měšťáka z Českej republiky. Boli sme v poradí štvrtá
misia plastických chirurgov pôsobiaca v Ammáne.
Pôvodný plán sme mali pripravený na jeden týždeň. Nakoniec sme však zostali 10 dní, aby sme
mohli doliečiť pacientov, ktorých sme operovali.
Počas misie sme vyšetrili asi 40 pacientov a vykonali približne 20 operácií. Najčastejším výkonom
bol debridement, aplikácia kožných štepov, rôzne
lalokové plastiky, tenolýzy a transfer šliach. Tiež
sme robili rekonštrukciu nervus medianus so surálnym nervovým štepom. Časť pacientov, o ktorých sme sa starali, absolvovala už operáciu realizovanú predchádzajúcimi tímami. Vyšetrovali sme
tiež niekoľkých pacientov s obrnou brachiálneho
plexu, ktorá si vyžaduje vysoko špecializovanú
operáciu. Do budúcnosti by bolo určite prínosom,
keby sa odborníci, ktorí sa špecializujú na túto
problematiku, zúčastnili na takejto misii.
Prípady, ktorými sme sa zaoberali, boli niekedy
veľmi zložité a podstatne odlišné od tých, ktoré
operujeme u nás. Vtedy som ocenil spoluprácu s
kolegom. Názor druhého odborníka pri takto komplikovaných prípadoch je totiž často veľmi dôležitý.
Počas nášho pobytu v Jordánsku sme boli pripravení zrealizovať čo najviac operácií. Bohužiaľ,
organizácia práce a prísun pacientov bol často
veľmi komplikovaný najmä jazykovou bariérou,
takže nebolo možné vykonať viac ako štyri operácie za deň. Niekedy sme museli čakať na operáciu
aj niekoľko hodín.
Spätne si uvedomujem, že ma táto skúsenosť
veľmi obohatila. V budúcnosti by som určite rád
prerušil rutinnú prax a zúčastnil sa na podobnom
zmysluplnom programe s cieľom pomôcť ľuďom,
ktorí to potrebujú.
MUDr. Martin Boháč, PhD., FEBOPRAS,
LF UK
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Na Družbe je hygiena
v poriadku
Dňa 12. 9. 2014 bola bez ohlásenia Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto (RÚVZ)
vykonaná v rámci bežného hygienického dozoru hygienická
kontrola, ktorá bola zameraná na celkový hygienický štandard
vo Vysokoškolskom internáte Družba UK.
Kontrolu vykonali pracovníčky RÚVZ Bratislava MUDr. Eva Karpatová – vedúca odboru Hygieny detí a mládeže (HDM), a Mgr. Katarína Gyürösiová – odborný poradca HDM. Predmetom kontroly boli
náhodne vybraté obývacie priestory študentov (kontrola povinného
vybavenia izieb, osvetlenia, vetrania a čistoty). Súčasne boli skontrolované aj priestory študovne, práčovne a spoločné priestory vo
VI Družba UK.
Podľa slov MUDr. Karpatovej je VI Družba UK jeden z mála internátov v Bratislave, ktorý má hygienu v internáte pod kontrolou. Konštatuje, že určite k tomu prispieva okrem iného aj pravidelná týždenná
náhodná kontrola hygieny na izbách študentov, zavedenie povinného
plateného upratovania na izbách zahraničných študentov programov
Ceepus, Erasmus a pod., a tiež zadelená celodenná pracovná náplň
upratovačiek. S čím sa podľa jej tvrdenia pri kontrolách internátov

ešte nestretla, je vybudovaná miestnosť na separovaný odpad, ktorá
je súčasťou každého poschodia internátu.
Vedenie VI Družba UK robí všetko preto, aby sa hygienický štandard v internáte udržal minimálne na tej úrovni, ako je to v súčasnosti. Nikto nechce, aby sa vrátilo obdobie, kedy museli vo VI Družba UK bojovať s neželanými nájomníkmi – parazitmi. Do istej miery
to však záleží od zodpovednosti ubytovaných študentov. Za hygienu
v ubytovacích priestoroch sú zodpovední v zmysle Ubytovacieho
poriadku práve oni.
Mgr. Ivan Daňo, poverený riaditeľ VI Družba UK
Ilustračná fotografia. Foto: Vladimír Kuric

Letná škola verejného obstarávania
Verejné obstarávanie – pojem, pod ktorým si mnohí predstavujú nezmyselné papierovanie, iní tajuplný postup, ktorý môže
spôsobiť, že namiesto požadovaného mikroskopu dostanete okuliare. Čo je však skutočným účelom verejného obstarávania a ako
ho nastaviť tak, aby verejný obstarávateľ nakúpil to, čo požaduje, a za najvýhodnejšiu cenu? Na tieto a ďalšie otázky mali možnosť
získať odpovede študenti Právnickej fakulty UK (PraF UK) na Letnej škole verejného obstarávania (LŠ VO), ktorú v dňoch 30. júna
až 4. júla 2014 zorganizovala PraF UK. Odbornou garantkou podujatia bola prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
Lektormi letnej školy boli právnici s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v tejto oblasti. V tejto súvislosti patrí veľká vďaka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý poskytol svojich elitných
právnikov, aby zasvätili budúcich kolegov do problematiky verejného obstarávania.
LŠ VO otvorili prof. Mária Patakyová a predsedníčka ÚVO Ing.
Zita Táborská, ktoré vo svojich príhovoroch zdôraznili potrebu vzdelávania v tejto oblasti a vyjadrili presvedčenie, že absolvovanie LŠ
VO zvýši šance študentov na trhu práce. Nasledovali prednášky
Mgr. Jany Kováčovej a Mgr. Petra Kuboviča z ÚVO zamerané na
všeobecný úvod do problematiky. Pútavý výklad dopĺňaný príkladmi
z praxe dal študentom výborný základ pre ďalšie dni LŠ VO.
Druhý deň bol venovaný verejnému obstarávaniu z pohľadu verejného obstarávateľa. Mgr. Jaroslav Lexa, riaditeľ asociácie APUEN, ukázal študentom, že správne nastavené verejné obstarávanie
môže byť efektívnym nástrojom zaručujúcim hospodárne nakladanie s verejnými financiami.
Počas tretieho dňa LŠ VO ukázala Mgr. Eva Kullová, podniková
právnička, aké skutočnosti zvažuje záujemca pred podaním ponuky vo
verejnom obstarávaní a popoludní JUDr. Katarína Kováčová, advokátka AK Ružička a Czsekes, predstavila procesné nástroje, ktoré majú
uchádzači k dispozícii pri porušení ich práv vo verejnom obstarávaní.
Problematike revíznych postupov bolo venované aj dopoludnie
štvrtého dňa LŠ VO, kedy Mgr. Matej Sliška a JUDr. Rastislav Urda
z ÚVO oboznámili študentov s konaním o námietkach a s rozhodovacou praxou ÚVO. Popoludní Mgr. Emília Ochodnická z MF
SR poukázala na rozdiely medzi zadávaním podlimitných a nadlimitných zákaziek a na aplikačné problémy pri zadávaní podlimitných
zákaziek.
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Piaty deň LŠ VO poskytol účastníkom širší pohľad na problematiku, a to v kontexte zákona o ochrane osobných údajov a zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré analyzoval JUDr.
Vladimír Tkáč. Trestnoprávnym aspektom verejného obstarávania
sa venoval doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., z Katedry trestného
práva, kriminológie a kriminalistiky PraF UK. Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD., z Ústavu medzinárodného práva a právnej komparatistiky
PraF UK upozornil na problematiku kartelov v kontexte verejného
obstarávania a na príkladoch z praxe ilustroval indície kartelových
dohôd vo verejnom obstarávaní.
K vytvoreniu príjemnej pracovnej atmosféry prispeli študenti,
ktorí svojimi otázkami a aktívnou participáciou na diskusii oživili
podujatie, čo pri slávnostnom ukončení LŠ VO ocenila prof. Mária
Patakyová.
Odbornú časť podujatia vhodne doplnil spoločenský program,
ktorý pripravila ELSA Bratislava.
A takto zhodnotili LŠ VO jej absolventi: „Skvelý začiatok leta pre
ambiciózneho študenta, ktorý chce vedieť viac ako jeho kolegovia
v oblasti, ktorá má ešte v tejto dobe málo skutočných odborníkov
s bonusom sprievodného programu v podobe teambuildingu účastníkov aj lektorov.“
„Letná škola bola vynikajúcou myšlienkou. Dovolím si tvrdiť, že
jeden intenzívny týždeň letnej školy je niekedy prínosnejší než celý
semester seminárov v škole. Ďakujem.“
„Letná škola VO je výborná iniciatíva zo strany PraF UK, kde sa
dajú získať jedinečné informácie, poznatky a nezabudnuteľné zážitky. Rozhodne odporúčam.“
JUDr. Katarína Burdová, PhD.,
Mgr. Jana Šmelková, PraF UK
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Katedra sociológie FiF UK oslávila 50. výročie

Katedra sociológie Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave oslávila 18. septembra 2014 päťdesiate výročie
svojho založenia spoločensko-kultúrnym
stretnutím súčasných i bývalých pracovníkov katedry, na ktorom sa zúčastnili aj
zástupcovia vedenia Filozofickej fakulty

UK a vedenia Sociologického ústavu SAV.
Oslava, ktorá bola stretnutím príslušníkov
troch základných generácií pracovníkov
Katedry sociológie FiF UK – generácie zakladateľov katedry zo šesťdesiatych rokov
20. storočia, generácie absolventov katedry zo sedemdesiatych a osemdesiatych ro-

kov a generácie absolventov po roku 1990
– mala za cieľ nielen bilancovanie činnosti
a spomínanie na uplynulé roky, ale hlavne
vyjadrenie vďaky všetkým pracovníkom,
ktorí sa zaslúžili o úspechy v doterajšej činnosti katedry.
Súčasťou tohto slávnostného stretnutia
bolo i ocenenie doterajších vedúcich Katedry sociológie FiF UK za úspešné vedenie pracoviska. Riadiacu činnosť doc.
PhDr. Marcela Slobodu, CSc., prof. PhDr.
Juraja Schenka, PhD., PhDr. Evy Laiferovej, PhD., doc. Mgr. Jána Bunčáka, PhD.
a prof. PhDr. Jána Sopóciho, PhD., ocenil
dekan Filozofickej fakulty UK prof. PhDr.
Jaroslav Šušol, PhD., striebornou medailou Za zásluhy o Filozofickú fakultu Univerzity Komenského. Pri tejto príležitosti
dekan fakulty i ostatní prítomní konštatovali, že Katedra sociológie FiF UK na základe
svojej pedagogickej a vedeckej činnosti
stále patrí medzi popredné sociologické
pracoviská SR.
prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD., FiF UK

Odborníci z rôznych disciplín
diskutovali o metodológii

rila o metodologických limitoch empirického
výskumu v politológii. Pozvanie riešiteľského
kolektívu prijal aj hosť z Ekonomického ústavu SAV prof. Milan Šikula, ktorý v prezentácii
zdôrazňoval potrebu metodologických inovácií v ekonómii. Historicky orientované disciplíny zastúpil prof. Eduard Krekovič z Katedry
V akademickom roku 2013/2014 prebehla na Filozofickej fakulte UK séria podujatí
archeológie FiF UK, ktorý predstavil súčasné
s názvom „Večery o metodológii vied“, ktorú zorganizovali členovia Katedry logiky
metodologické spory v tomto odbore. Mimo
a metodológie vied FiF UK. Tí zároveň tvoria riešiteľský kolektív projektu „Analytické
pozornosti projektu nezostala ani kultúrna anmetódy v spoločensko-humanitných disciplínach“ (AMESH), ktorý sa v rokoch 2013
tropológia: v záverečnej prezentácii letného
až 2017 realizuje s podporou APVV. Jeho cieľom je ukázať, že hoci sú medzi prírodosemestra sa k metodologickým problémom
vednými a spoločenskými, resp. humanitnými disciplínami rozmanité rozdiely, predsa
etnografického výskumu vyjadrila doc. Tatiana
len majú niečo spoločné. Využívajú totiž rovnaké alebo veľmi podobné analytické me- Bužeková z Katedry etnológie a muzeológie
tódy, ku ktorým patria napríklad rôzne druhy usudzovania, idealizácia či modelovanie. FiF UK.
Na stredajších Večeroch o metodológii vied
sa pravidelne schádzali vedci,
Práve pri práci na projekte sa
pedagógovia, doktorandi, ale aj
zrodila myšlienka pravidelných
širšia odborná verejnosť – celstretnutí, na ktorých by predkový počet účastníkov siaha
stavitelia jednotlivých spoločenk dvom stovkám. Na stretnutiach
skovedných odborov diskutovali
sa podarilo vytvoriť tvorivú atmonielen o využívaní analytických
sféru, v ktorej sa ľahko prekrametód, ale vôbec o metodologicčovali hranice medzi odbormi.
kých výzvach, ktorým vo svojich
Všetkým prednášajúcim patrí podisciplínach čelia. Prvé stretnutie
ďakovanie za zaujímavé a atrakv októbri 2013 ohlasovalo začiatívne prezentácie, pomocou
tok práce na projekte. Vystúpili
ktorých umožnili záujemcom nana ňom prof. Marián Zouhar (zodzrieť do metodologickej kuchyne
povedný riešiteľ projektu) a Dr.
Prof. Eduard Krekovič predstavil súčasné metodologické spory v archeológii.
ich disciplín. Riešiteľský kolektív
Lukáš Bielik z katedry logiky a
metodológie vied. Od marca nasledujúceho Žabka z Katedry hudobnej vedy FiF UK, o me- projektu AMESH plánuje rozvíjať rodiacu sa
roka už „Večery“ pokračovali diskusiami s po- todologických problémoch tzv. informačných tradíciu. Od zimného semestra 2014/2015
zvanými odborníkmi, ktoré moderoval doc. vied prednášala prof. Jela Steinerová (Katedra budú podujatia pokračovať. Viac informácií
František Gahér, vedúci Katedry logiky a me- knižničnej a informačnej vedy FiF UK). S úska- o pripravovaných stretnutiach, ako aj ďalších
todológie vied FiF UK.
liami sociologického výskumu oboznámila výsledkoch projektu, nájdu záujemcovia na
V priebehu letného semestra tak dostali účastníkov doc. Gabriela Lubelcová z Kated- webových stránkach www.amesh.sk.
priestor viacerí vedci a vedkyne z pracovísk ry sociológie FiF UK. Dvojica prezentujúcich
Mgr. Juraj Halas, PhD., FiF UK
na FiF UK i mimo nej. O uplatnení matematic- z Katedry politológie FiF UK v zložení prof.
kých metód v analýze hudby hovoril Dr. Marek Darina Malová a Dr. Pavol Baboš zase hovo-
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Seminár k 60. výročiu konštituovania
jednotnej organizácie archívnictva
Kroky takmer stovky slovenských
archivárov z najrôznejších kútov
republiky smerovali dňa 24. septembra
2014 do Rektorskej siene na Univerzite
Komenského v Bratislave, kde sa
konal odborný seminár, ktorým sme
si pripomenuli 60. výročie prijatia
vládneho nariadenia číslo 29/1954 Zb.
o archívnictve. Ním sa konštituovala
jednotná organizácia archívnictva
v bývalom Československu. Podujatie, na
ktoré prijali pozvanie aj dvaja zástupcovia
Ministerstva vnútra SR, zorganizovala
Univerzita Komenského v Bratislave –
Archív UK v spolupráci so Spoločnosťou
slovenských archivárov.
Profesor Richard Marsina (tretí sprava) predniesol nosný príspevok, v ktorom priblížil situáciu v českých
krajinách a na Slovensku pred prijatím vládneho nariadenia o archívnictve.

Okrem rektora UK sa prihovorili aj generálny riaditeľ z MV SR Adrián Jenčo (na snímke) a predseda
Českej archívnej spoločnosti David Valůšek.

Po krátkom úvodnom slove odzneli príhovory
prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., rektora UK
v Bratislave, Ing. Adriána Jenča, generálneho
riaditeľa sekcie verejnej správy MV SR, a Mgr.
Davida Valůška, predsedu Českej archívnej
spoločnosti a riaditeľa Štátneho okresného archívu v Zlíne. Spoločnosť slovenských archivárov pri príležitosti spomínaného výročia udelila
pamätnú plaketu sekcii verejnej správy MV SR,
pod ktorú spadá riadenie siete štátnych archívov v SR, a ktorú prevzal jej generálny riaditeľ
Ing. Adrián Jenčo, ďalej odboru archívov a registratúr sekcie verejnej správy MV SR, ktorú
prevzala Mgr. Mária Mrižová, PhD., poverená
jeho riadením a Univerzite Komenského v Bratislave, vzdelávacej inštitúcii zabezpečujúcej
vzdelávanie v odbore archívnictvo od roku

1950, ktorú z rúk predsedníčky Spoločnosti
slovenských archivárov prevzal rektor univerzity.
V druhej časti podujatia odzneli odborné príspevky. Nosný referát predniesol Dr. h. c. prof.
PhDr. Richard Marsina, DrSc., v ktorom priblížil situáciu v českých krajinách a na Slovensku
do prijatia vládneho nariadenia, poukázal na
rozdiely v dovtedajšom archívnictve, osvetlil
pozadie prípravy prvej zákonnej normy upravujúcej archívnictvo v Československu, zápas ministerstva pôdohospodárstva s ministerstvom
vnútra o vplyv nad slovenskými archívmi, ako
aj vznik a funkciu Vedeckej archívnej rady ako
poradného orgánu ministra vnútra pre otázky
archívnictva na Slovensku. Doc. PhDr. Juraj
Roháč, CSc., priblížil štúdium archívnictva na
Filozofickej fakulte UK v Bratislave od vzniku

Literárna cena autorom
z Východného partnerstva
stredoeurópskym čitateľom. Projekt sa
realizuje v spolupráci s dvoma desiatkami
partnerov zo všetkých uvedených krajín a
s partnerskými inštitúciami v rámci V4.
Katedra rusistiky a východoeurópskych
štúdií na FiF UK sa už niekoľko rokov
profiluje ako pracovisko zamerané
nielen na ruský jazyk a literatúru, ale
aj na širšiu reflexiu postsovietskeho
priestoru. V roku 2014 sa na katedre
začal realizovať projekt Visegrad
Eastern Partnership Literary Award
(VEaPLA), ktorý vznikol v spolupráci
s medzinárodným Vyšehradským fondom,
a jeho hlavným cieľom je prezentácia
autorov poézie, prózy a literatúry
faktu z krajín Východného partnerstva
(Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko,
Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina)
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Jedným z výstupov projektu je literárna cena
Visegrad Literary Award určená autorom kníh,
ktoré za posledné tri roky vyvolali mimoriadny
ohlas v spoločenskom živote svojej krajiny. Nominácie posielajú partneri z príslušných krajín a
ocenené dielo vyberá spomedzi nominácií jury,
zložená z literárnych vedcov zastupujúcich významné akademické inštitúcie V4. Súčasťou
ocenenia je aj vydanie prekladu do jedného z
jazykov krajín V4.
V rámci projektu sa realizovali viaceré pracovné stretnutia v domácom prostredí a v zahraničí
(Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, Arménsko,
Gruzínsko). 4. júla sa v priestoroch Filozofickej
fakulty UK uskutočnil aj workshop pracovnej

skupiny projektu spojený so zasadnutím jury,
v rámci ktorého sa rozhodlo o udelení ceny Visegrad Literary Award za rok 2014. Súčasťou
workshopu, na ktorom sa zúčastnili pracovníci
a doktorandi KRVŠ a partneri z Česka a Maďarska, bola prezentácia výsledkov projektu za prvých šesť mesiacov. Po vstupnom príhovore vedúceho katedry a zároveň vedúceho projektu
Ľubora Matejka, ktorý predstavil projekt a jeho
realizátorov, nasledovali prezentácie o súčasnej literárnej situácii v niektorých krajinách
Východného partnerstva. Ich obsahom boli
pohľady na stav súčasnej arménskej, bieloruskej a gruzínskej literatúry, ktoré predstavili Nina
Cingerová, Ivan Posokhin a Katarína Hrčková.
V záverečnej časti workshopu predstavil Ľubor Matejko internetovú stránku veapla.eu, ktorá prezentuje základné informácie o projekte
v piatich jazykových mutáciách, ďalej blog veapla.blogspot.sk, ktorého poslaním je byť živou
databázou o literatúrach krajín Východného
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odboru v roku 1950 do súčasnosti, sumarizoval
priebeh a dôsledky rôznych reforiem týkajúcich
sa tejto oblasti. Jeden z prvých absolventov
odboru prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc., dlhoročný pedagóg a bývalý prodekan FiF UK, si
zaspomínal na atmosféru na katedre v 50. rokoch a krátko po nich. Blok venovaný štátnym
archívom otvoril príspevok PhDr. Radoslava
Ragača, PhD., ktorý informoval o súčasnej situácii a projektoch realizovaných v poslednom
období v Slovenskom národnom archíve. Svoju
prednášku zamerala Mgr. Šarlota Drahošová
na štátne oblastné archívy a ich pokračovateľov – archívy s regionálnou pôsobnosťou, na
ktorú nadviazal príspevok riaditeľky šalianskeho archívu PhDr. Veroniky Novákovej, PhD.,
venovaný miestu „pobočiek“ štátnych archívov
v štruktúre regionálnych inštitúcií. O tom, že za
archivára nikto nič nespraví, je jasné vari každému, ba naopak, musí spraviť veľa aktivít navyše – publikovať z histórie toho, čo uchováva,
pripravovať výstavy a podobne, čo sa netýka
len verejných špecializovaných archívov. Práve
archívy s regionálnou pôsobnosťou sa stávajú
svojou osvetovou činnosťou miestom „výchovy“ či „dovzdelania“ v konkrétnych historických
oblastiach regiónu. O aktivitách jedného z viac
ako štyroch desiatok štátnych archívov na Slovensku informovala riaditeľka popradského archívu PhDr. Božena Malovcová.
Záverečné slovo predniesla predsedníčka
Spoločnosti slovenských archivárov. Seminár
neobišiel ani najpálčivejšie problémy súčasnosti v oblasti archívnictva. Veríme, že sa aj v budúcnosti stretneme na podobných odborných
podujatiach s ambíciou posunúť dopredu slovenské archívnictvo.

Mária Grófová, Archív UK
Foto: Vladimír Kuric
Kompletný príspevok si môžete prečítať na
stránke www.uniba.sk/index.php?id=4225.

partnerstva a ponúka interaktivitu komunikácie s
čitateľom vďaka možnosti komentovania príspevkov. Ľ. Matejko prezentoval aj obsah prvého čísla
časopisu Eastern Partnership Literary Review,
ktorý vznikol v rámci projektu. Časopis bude vychádzať dvakrát ročne, prvé číslo ročníka 2014
vyšlo v septembri.
Na zasadaní jury VEaPLA, ktorej členmi sú
za UK Mária Kusá, Ľubor Matejko a Anton Eliáš
a za partnerské inštitúcie V4 Tereza Chlaňová z
Univerzity Karlovej, Paulina Olechowska z Varšavskej univerzity a Lajos Pálfalvi z budapeštianskej Katolíckej univerzity Pétera Pázmánya, sa
rozhodlo o udelení ceny VEaPLA za rok 2014.
Jury mala k dispozícii päť nominácií, v ktorých
boli zastúpení autori z Bieloruska, Ukrajiny a Arménska. Po posúdení nominácií jury rozhodla
o udelení ceny Visegrad Literary Award románu
bieloruského básnika, prozaika a filozofa Ihara
Babkova Minútka. Tri príbehy. Slávnostné odovzdanie ceny sa uskutoční začiatkom decembra
a jeho súčasťou bude aj prezentácia slovenského vydania prekladu románu. Preklad vyjde vo
vydavateľstve Artforum, ktoré je partnerom projektu.
Ivan Posokhin, doktorand FiF UK

Univerzita v Kansase
pozýva slovenské deti
„pričuchnúť“ k vede

Na Pedagogickej fakulte UK (PdF UK) prebieha od roku 2013 zaujímavý projekt, ktorý je
zameraný na podporu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt Discover Technology Program existuje na Kansaskej univerzite 15 rokov. Vychádza z programu KU TRIO Talent
Search, ktorý predstavuje v USA komplex vládnych programov, zameraných na podporu detí
zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Súčasťou projektu Discover Technologies je každoročný starostlivý výber inštruktorov, ktorí
absolvujú s vybranými deťmi počas letných prázdnin týždeň zameraný na spoznávanie rôznych
vedných odborov. Toto spoznávanie sa však neodohráva len vo verbálnej rovine, práve na
opak, je zamerané na osobnú skúsenosť. Počas júla 2014 absolvovali Mgr. Martina Jurkechová, PhD., a PaedDr. Róbert Osaďan, PhD., z Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky
celý proces výberu a tréningu inštruktorov a následne týždeň s deťmi, kde mali možnosť byť
súčasťou inštruktorského tímu. Každý deň im bol taktiež vymedzený čas na prezentáciu Slovenska a Univerzity Komenského. Deti si počas týchto dní mali možnosť osvojiť kľúčové vedomosti o Slovensku, jeho histórii, folklóre, špecifikách krajiny, naučili sa najfrekventovanejšie
slová po slovensky a mnoho ďalších zaujímavostí.
Žiaci, ktorí sa môžu zúčastniť na tomto projekte, pochádzajú z nízkopríjmových rodín a súčasne musia vykazovať výborné študijné výsledky. Samotná účasť na programe je pre deti
veľkou odmenou, pretože ak by si zhoršili prospech alebo správanie, nahradí ich iné dieťa.
V roku 2014 bolo vybraných 36 detí. V priebehu týždňa si vyskúšali prácu paleontológa, fyzika,
chemika, oftalmológa a mnohé ďalšie. Len pre ilustráciu, po krátkej prednáške z oftalmológie
si mohlo každé dieťa vyskúšať pitvu kravského oka. Deti tak mali možnosť „pričuchnúť“ si k jednotlivým vedným odborom. Práve toto sa z dlhodobého hľadiska ukazuje ako spôsob, ktorým
je možné ovplyvniť deti a nasmerovať ich kariéru vo vedeckej oblasti, kde môžu naplno rozvinúť
svoj potenciál. Súčasťou denných aktivít boli aj športové aktivity, keďže americké univerzity
poskytujú obvykle štipendiá aj talentovaným športovcom.
Od roku 2015 sa začne „zúročovať“ spolupráca medzi Centrom vzdelávania na Kansaskej
univerzite a PdF UK. V priebehu leta 2015 by malo vycestovať do Kansasu desať detí zo
Slovenska. Podmienkou je rovnako ako v USA, aby boli tieto deti z nízkopríjmových rodín
a s výborným prospechom, odporúčané učiteľmi. Toto je však len prvý krok spolupráce medzi
partnerskými inštitúciami. Súčasťou pripravovaného projektu je aj návšteva detí z Kansasu na
Slovensku, kde spolu so slovenskými deťmi absolvujú podobný program v roku 2016. Práve
vzájomná výmena by mala obohatiť deti z oboch krajín a prispieť k zlepšeniu vzájomnej komunikácie a porozumenia. Navyše tento projekt otvára možnosti pre dlhodobý výskum. Ako perličku môžeme uviesť, že v rámci programu KU TRIO Talent Search vyštudovali v USA astronauti,
senátori, kongresmani, niekoľko profesionálnych športovcov či ľudia zo šoubiznisu, akou je
napríklad hviezda známej talkšou Oprah Winfrey.
Discover Technology Program má však okrem svojho ľudského rozmeru nepochybne aj
ekonomický. Univerzita má možnosť získať v budúcnosti študentov, ktorí nielenže nebudú
rozširovať rady nezamestnaných, ale sa stanú prínosom pre spoločnosť. Súčasne sú tak aj
pozitívnym príkladom nielen pre rovesníkov, ale aj ďalšie generácie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Martina Jurkechová, Róbert Osaďan, PdF UK
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Doktorandka z farmácie
prednášala kardiológom
v Barcelone
Farmaceutická fakulta (FaF UK) mala na prelome augusta
a septembra na kongrese Európskej kardiologickej spoločnosti
(ESC) v Barcelone svoju prednášajúcu, premiérovo z radov
študentov. Bola ňou Mgr. Jasna Šrankova, študentka 3. ročníka
doktorandského štúdia vo farmakológii.
Kongres ESC je jeden z najväčších kardiologických kongresov
na svete poskytujúci klinikom, vedcom, epidemiológom či zdravotným sestrám hlbšie nahliadnuť do inovácií v diagnostike, terapii
a prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Počet účastníkov presiahol tento rok počet 30-tisíc. Svoju pozornosť mohli sústrediť na
sekcie zamerané na základný výskum, hypertenziu, akútny koronárny syndróm, aritmie, zlyhávanie srdca, ischémiu, ochorenia
chlopní, prevenciu a rehabilitáciu, intervenčnú kardiológiu a chirurgiu a srdcové zobrazovacie metódy.
Mgr. Šrankova mala prednášku z oblasti akútnej a chronickej
kardiotoxicity liečiv, ktorej sa venuje na Katedre farmakológie a toxikológie FaF UK pod vedením školiteľa PharmDr. Petra Křenka,
PhD. V sekcii zaoberajúcej sa kardioonkológiou, prevenciou a manažovaním kardiotoxicity liečív doktorandka prezentovala výsledky
experimentov sledujúcich vplyv antracyklínov, liečiv používaných
v onkológii, na endogénny regeneračný potenciál srdcového tkaniva počas rozvoja srdcovej dysfunkcie. Jej výsledky poukázali na
kardiotoxický vplyv daunorubicínu nielen na dospelé bunky srdca,
ale aj na kmeňové bunky (srdcové progenitorové bunky), ktoré sa

vyznačujú schopnosťou diferenciácie na kardiomyocyty, endotelové a hladkosvalové bunky. Doteraz sa predpokladalo, že k regenerácii poškodeného srdca potenciálne prispievajú aj kmeňové bunky
derivované kostnou dreňou, vďaka ich schopnosti migrovať a uchytiť sa v poškodenom tkanive vplyvom endogénnych chemoatrakčných látok. V prípade kardiotoxických látok však toto doteraz nebolo skúmané. Výsledky experimentov z FaF UK ukázali, že aplikácia
daunorubicínu vedie k zníženej migrácii a uchyteniu týchto kmeňových buniek v srdci, ale až v chronickom štádiu, čo má za následok
postupné znižovanie regeneračného potenciálu srdca. Je možné,
že z tohto dôvodu je kardiotoxicita antracyklínov pozorovaná často
až niekoľko rokov po úspešnom vyliečení onkologického pacienta.
Význam týchto výsledkov spočíva v objasnení možností prevencie poškodenia srdca, a to najmä v začiatočnom štádiu antracyklínovej kardiomyopatie, kedy je regeneračná schopnosť srdca ešte
dostatočne zachovaná.
doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH,
prodekan FaF UK

Jazyk a jazykoveda v interpretačnej perspektíve
Popri organizačnej príprave nového akademického
roka bolo možné na pôde Filozofickej fakulty UK okrem
zvýšeného pohybu študentov pozorovať aj intenzívnu
vedeckú aktivitu. Katedra slovenského jazyka FiF UK
v spolupráci s OZ Slovenčina usporiadala v dňoch 8. a 9.
septembra 2014 medzinárodnú vedeckú konferenciu
Jazyk a jazykoveda v interpretačnej perspektíve.
Svoje príspevky zamerané na jazykovú problematiku
prezentovali skúsení aj začínajúci vedeckovýskumní
a pedagogickí pracovníci z Univerzity Komenského,
ale aj hostia z iných slovenských, českých, poľských
a srbských univerzít.

Cieľom účastníkov konferencie bolo vymeniť si poznatky o súčasnom lingvistickom poznávaní zameranom na interpretačné aspekty
jazyka a problémové javy zo synchrónnej a diachrónnej jazykovedy
vyplývajúce z poznávania humanitného sveta a potrieb spoločenskej praxe. V jednotlivých príspevkoch dominovala problematika jazykovej interpretácie prírodného, sociálneho a psychického sveta,
ale referenti sa orientovali aj na interpretáciu inakosti, interpretáciu
v jazykovej komunikácii, výklady súčasných aj minulých jazykových
javov, procesov a aktivít a interpretačné problémy v interkultúrnej
komunikácii. V príspevkoch sa autori venovali tematike interpretácie
z metodologického, teoretického aj empirického hľadiska, pričom
sa nevyhýbali ani najaktuálnejším problémom rezonujúcim v spoločnosti (diskurz telesne postihnutých, LGBTI, genderový, politický,
ale aj reklamný diskurz). Hodnotné príspevky podnietili prítomných
k diskusiám a nastolili ďalšie výskumné otázky či aktualizovali staršie
problémy z novej perspektívy.
Konferenčné aktivity sa nesústredili iba na pôdu fakulty, ale účastníci konferencie si mohli spestriť posledné slnečné letné dni exkurziou na Bratislavský hrad. Návštevníci si prezreli expozície Slovenského národného múzea a výstavu venovanú 100. výročiu prvej
svetovej vojny doplnené o lektorský výklad zamestnancami historického múzea. Prehliadku ukončili panoramatickým výhľadom na
mesto z hradnej veže, ktorý bol zadosťučinením po vystúpení po
náročných hradných schodoch.
Zámer konferencie sa naplnil ako po profesionálnej, tak aj po spoločenskej stránke a vyústením pestrého vedeckého podujatia bude
pripravovaná publikácia, ktorá bude dostupná aj v elektronickej podobe.
Mgr. Alena Faragulová a Mgr. Kristína Piatková,
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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Farebné

Kristínka a Marianna

Ateliér Stanislava Harangozóa charakterizuje umenie farby. V technike pastelu vytvára kompozične zrelé, estetické obrazy detstva, ženy,
miest a prírody. Do jednej plochy jemnou expresiou vnáša charakteristické tvorivé posolstvá ním videného sveta.
Prezerám na jeho obrazy a uvedomujem si rozmer nádhery, ktorú
ľudstvo vlastní. Odjakživa patrila nám a dnes ju hľadám. Ukrývame ju
rýchlym žitím a hanbou. Peknota sa vymyká cestám módy a imidžu.
Pekné je to, čo pekným nikdy nebolo. Vďaka patrí umelcom, akým je
Stanislav Harangozó. Stavajú na hodnote, hoci tá sa dnes nenosí.
Týmto pripomínam ďalšiu výstavku tohto aktívneho umelca, ktorá sa
koná od 9. septembra do 23. novembra 2014 v komornej galérii Typo
and Ars v bratislavských Vajnoroch.

Život treba žiť. To žitie si síce každý predstavuje po svojom. Jeho
súčasťou je však predovšetkým snaha či potreba človeka realizovať sa.

PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

Šturák
„Poďme na Šturák, bude tam výstava.“ Takéto motto znelo
nielen 22. augusta tohto roku, keď vernisážou vyvrcholil nultý
ročník originálneho sympózia študentov medzi študentmi.

Mlyny sú minimálne taký pojem ako Šturák. A dobrý študent Katedry
výtvarnej výchovy PdF UK využije každú možnosť na stretnutie s kolegami z Vysokej školy výtvarných umení. Páčilo sa mi, že sa nesúťažilo,
ale tvorilo. Čestným hosťom tohto projektu bol vedúci KVV Alojz Drahoš. Za našu školu sa na ňom zúčastnili Magdaléna Brezovská a Denisa Dubničková. Sekali do dreva. Vznikal tu sochársky dizajn, účelovo
umelecký, ale i nadrozmerné voľné figurálne plastiky. Jednoducho to,
čo plne zodpovedá napĺňaniu túžby ísť cestou, ktorú som si vybral.
Úspech nie je v čakaní na znamenie osudu, ani v pokojnom ničnerobení, kde sa nikdy nič nepokazí. Úspech, síce sprevádzaný množstvom
problémov a protirečení, je zároveň výzvou, akousi métou niečo dosiahnuť. Má rozličné parametre a rozmery. Zodpovedá schopnostiam
človeka. V umeleckom svete sústavná tvorba hľadania, skúšania a objavovania je jedinou cestou k uznaniu. Je zároveň súčasťou vývoja ľudstva. Jeho poslaním.
Dnes, keď väčšina iba prestupuje, považujem aj takúto aktivitu a predovšetkým dobrú účasť našich za naozajstný úspech.

PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

Prečítal som veľa kníh. Spoznal umelcov, ich ateliéry. A videl, že
prvým predpokladom k vzniku hodnotného umeleckého diela, či výkonu je ustavičná tvorba a potom opäť tvorba. Spoznávanie remesla,
technologických postupov, sústavné študovanie vlastných výsledkov,
korekcie chýb a objavovanie originalít. Keď som navštívil ateliér, v ktorom bol najčastejším návštevníkom jeho majiteľ, vedel som, že tu sú
predpoklady stať sa niekým. To slovo „niekým“ dotvára rozmer talentu. A ten vie byť nevyčerpateľný.
Často sa pýtam študentov, čo nové namaľovali doma. Nech mi pošlú
vlastné domáce práce. Ich časté odpovede sú, že nemajú čas. V škole
prednášky, plenéry, skúšky a po škole brigády, aby bolo na to najnutnejšie. Je to prirodzené, cesta každého z nich pôjde iným smerom, ktorý sa môže objaviť až po ukončení vysokej školy. Obdivujem vždy tých,
ktorí už teraz všetok voľný čas venujú svojmu ateliéru. Tu nachádzam
najväčšie predpoklady. Umenie umelca nepustí, ale ženie.
Prachatice. Nádherné mesto Česka, kde sa každoročne koncom
leta realizuje týždňové maliarske sympóziu. Historické mesto pravidelne víta okrem domácich umelcov taktiež hostí z Nemecka, Rakúska
a od nás. Tento rok sa na ňom zúčastnili dve poslucháčky Katedry
výtvarnej výchovy PdF UK Kristína Honzírková a Marianna Žideková.
Aj vďaka spoločnosti Artem.
Stále budem zdôrazňovať vo výchovno-vzdelávacom procese význam rozvoja osobnosti. Spoznávaním a kontaktmi medzi ľuďmi. Študent by mal pochopiť podstatu životných priorít, orientácie k vlastnému rastu a zodpovednosť za svoje výsledky. Mal by pochopiť, že nik
iný iba on bude formovať jeho svet.
Vzácnosťou tohto sympózia je, že sa tu pravidelne stretajú nielen
umelci zo štyroch štátov, ale aj rôznych vekových kategórií. Vedľa
seba maľujú vysokoškolský pedagóg, mladý absolvent akadémie
i študent. Výsledkom takéhoto stretnutia sú obrazy mesta a jeho
atmosféry, či voľnej tvorby s rôznymi výrazovými prostriedkami. Záverečná výstava bola veľkolepá. A úspech našich dvoch študentiek
v tejto nesporne veľkej konkurencii vynikajúci. Je to dobrá správa, na
ktorú treba nadväzovať a rozvíjať ju.

PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

BUBLINA
Už dlhšie sledujem tvorbu Karin Patúcovej Lunterovej. Považujem ju za excelentnú umelkyňu súčasného slovenského sochárstva. Nedávno ma zaujala veľkoryso koncipovaná kolektívna
výstava v pražskom Mánes Diamant (august 2014), na ktorej sa
táto umelkyňa, pedagogička Katedry výtvarnej výchovy PdF UK,
zúčastnila aj ako kurátorka za slovenskú stranu. Výstava českého
a slovenského sochárstva a šperku priniesla pre verejnosť dlho
očakávané stretnutie komornej sochy, ktorou vlastne aj šperk ako
taký je, a to v pohľade na súradnice vychádzajúce z nášho bývalého spoločného štátu a dneška.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

Karin Patúcová (vľavo) bola kurátorkou výstavy Bublina v Prahe.
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Cena dekana FTVŠ UK
v atletike
Tretí septembrový týždeň sa na
Katedre atletiky FTVŠ UK už tradične
organizuje atletické podujatie pre žiakov
bratislavských a mimobratislavských
škôl. Termín v tomto roku bol stanovený
na stredu 24. 9. Preteky sa konali na
Atletickom štadióne prof. Kuchena za
pekného slnečného počasia.
Preteky, ako pokračovateľ Veľkej ceny Večerníka, oslávili v minulom roku už 50. výročie od
svojho vzniku, takže tohtoročný 51. ročník otváral
druhú päťdesiatku. Toto atletické podujatie je organizované ako súťaž družstiev a za školu môže
nastúpiť vždy jedno družstvo dievčat a jedno druž-

stvo chlapcov, ktorých veková hranica nemôže
presiahnuť 15 rokov. Za každé družstvo nastúpil
v každej disciplíne jeden pretekár alebo pretekárka. Žiaci súťažili v troch bežeckých disciplínach,
a to v behu na 60 m a 600 m a v štafetovom behu
4 x 60 m, v dvoch skokanských disciplínach v skoku do diaľky a v skoku do výšky a jednej vrhačskej
disciplíne, vo vrhu guľou. Všetky bežecké disciplíny sa už tradične merajú elektronickou časomierou, takže učitelia dostávajú objektívne zmerané
výkony. Osobitne sme vyhodnocovali družstvá
chlapcov i dievčat, ktorí nazberali najvyšší počet
bodov z vymenovaných atletických disciplín. Žiaci dostávajú i mimoriadnu cenu „Putovný pohár“
a získala ho škola, ktorá dosiahla najvyšší súčet
bodov v obidvoch kategóriách.

V tomto ročníku sa na Cene dekana FTVŠ UK
zúčastnilo v súťaži chlapcov 7 škôl, v súťaži dievčat 6 škôl. Víťazom medzi chlapcami sa stala Spojená škola Tilgnerova s počtom bodom 39, medzi dievčatami Športové gymnázium Ostredková
so 48 bodmi. Celkovým víťazom sa stala SŠ Tilgnerova, ktorá zvíťazila i v predchádzajúcom roku
a žiaci si obhájili Putovný pohár na celý rok. Je
trochu zarážajúce, že športové gymnázium v Bratislave, kde sú výberom zaradené deti na atletiku
od prímy, neprihlásilo aspoň jedno družstvo chlapcov. V poslednom období sledujeme totiž trend,
že vyhrávajú školy, ktorých žiaci atletiku aktívne
nerobia a školy nemajú žiadne alebo len minimálne podmienky na trénovanie atletických disciplín.
V tomto roku sme druhýkrát udelili aj osobitné
ceny pre najlepšie výkony jednotlivcov. Na základe
bodového hodnotenia toto ocenenie vo svojich kategóriách získali Lukáš Csomor zo ZŠ Podzáhradná, ktorý vrhol 4 kg guľu do vzdialenosti 10,84
m a Monika Zavilínská zo ŠG Ostredková za výkon 160 cm v skoku do výšky.
Týmto chcem poďakovať všetkým učiteľom
základných škôl, ktorí pripravujú deti na atletickú
súťaž v rámci možností škôl a privedú ich na súťaž i z dosahu bratislavskej mestskej hromadnej
dopravy. Poďakovanie patrí i vedeniu FTVŠ UK,
ktoré v spolupráci s atletickým oddielom Slávia UK
túto súťaž finančne podporuje. Poďakovanie patrí
aj všetkým rozhodcom, bez ktorých by toto atletické podujatie nebolo zrealizované.
PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD.,
FTVŠ UK
Foto: doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD.

Atléti Slávia
UK Bratislava
vyhrali
slovenskú
atletickú ligu
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Družstvo mužov atletického klubu
Slávia UK Bratislava dňa
15. septembra 2014 vyhralo v Trnave
finále slovenskej atletickej ligy. Po
základnej časti, ktorú tvorili štyri ligové
kolá, boli atléti Slávie UK na treťom
mieste, ale excelentným výkonom
vo finále sa posunuli na prvé miesto.
Porazili pritom AK Stavbár Nitra a AŠK
Dukla Banská Bystrica.

Ing. Jozef Repčík, finalista z Majstrovstiev Európy
v Zürichu, na finále slovenskej ligy zvíťazil v behoch na 400 m, 1500 m a v štafete na 4 x 400 m.

Mgr. Ivana Krasňanová, študentka doktorandského
štúdia na FTVŠ UK, patrila k najviac bodujúcim pretekárkam AK Slávia UK.

Lídrami družstva boli Jozef Repčík, ktorý zvíťazil
v behu na 400 m, 1500 m a bol členom víťaznej
štafety na 4 x 400 m. Turčáni zvíťazil v behoch na
100 m a 200 m a bol členom víťaznej štafety na
4 x 100 m. Ďalej Jakub Botlík zvíťazil v behu na
400 m prekážok, získal druhé miesto v behu na
400 m a bol členom víťaznej štafety na 4 x 400 m.
K víťazstvu prispeli všetci členovia družstva, z ktorých tretinu tvoria študenti našej univerzity.
Družstvo žien AK Slávia UK Bratislava sa
umiestnilo v slovenskej lige na peknom treťom
mieste. Poradie družstiev žien bolo nasledovné:
AŠK Dukla Banská Bystrica

AK Dubnica nad Váhom
AK Slávia UK Bratislava
Výsledky vo finále atletickej ligy potvrdili vzostup
výkonnosti atlétov Slávia UK Bratislava v celej
sezóne 2014. V kategórii dospelých získali atléti a atlétky Slávie UK najväčší počet medailí na
Majstrovstvách Slovenska v hale i vonku. Traja
členovia nášho klubu sa prebojovali na Majstrovstvá Európy v Zürichu (Repčík, Putalová a Štuková) pričom Jozef Repčík sa umiestnil vo finále na
krásnom siedmom mieste.
Vzhľadom na to, že do Bratislavy prichádza
stále menej atlétov, atletický klub rozširuje prácu

s mládežou. Tento rok sa najúspešnejšou mládežníckou členkou nášho klubu stala ešte len žiačka
Sára Polyaková, ktorá získala v tejto sezóne 8 titulov v kategóriách žiakov, dorastu, juniorov i dospelých.
Činnosť AK Slávie UK bola možná iba na základe dobrovoľnej činnosti trénerov, funkcionárov,
ústretového prístupu FTVŠ UK a vedenia haly Elán
a Mladosť. Bohužiaľ, v roku 2014 AK Slávia UK
nezískala žiadnu dotáciu od Slovenskej asociácie
univerzitného športu.
PhDr. Rostislav Matoušek, CSc.,
predseda AK Slávia UK Bratislava

ŠPORT

Netradičné dni na Právnickej fakulte UK
Začiatkom akademického roka 2009/2010
prišli za nami telocvikármi študenti
z ELSA Bratislava s myšlienkou zaviesť na
Právnickej fakulte UK Deň netradičných
športov. Po krátkom rozhovore sme vedeli,
že skvelú vec odborne a organizačne
radi podporíme. Prvotným cieľom
„Netradičného dňa“ bolo priblížiť
študentom športové aktivity, s ktorými sa
nestretávajú na výučbe, ale sú pre nich
atraktívne, zdraviu prospešné a rôzne
tematicky zamerané.
Cieľom nebolo len prezentovať novinky zo
sveta športu, ale aj vzdelávať, usmerňovať
a ukázať študentom správnu cestu za svojím
zdravím. Netradičné dni sa stali súčasťou práce našej katedry a organizujeme ich pravidelne dvakrát do roka. Na prvom netradičnom
dni sme odprezentovali šerm a lukostreľbu,
deň Sebaobrana bol pripravený v spolupráci
s inštruktormi a špeciálnymi jednotkami Ministerstva vnútra SR. Jeho cieľom bolo ukázať, ako sa správať v záťažových situáciách.
Netradičné dni Move in the street, Feel the
dance a Zumba priniesli rôzne druhy tancov
na akademickú pôdu. Študenti si zatancovali
funky, jazz, MTV style, hip hop a nechýbali ani
karibské tance a exhibičné vystúpenia skatebordingu, akadémie Parkour & Freerun a tanečnej školy Riverpark Dance School.
Téma Zdravý chrbát poukázala na stále viac
narastajúce problémy s chrbticou. Lekár, fyzioterapeut a cvičitelia okrem diagnostiky
ukázali študentom, ako správnym cvičením
predchádzať problémom chrbta. Podobný
námet mal Krok k zdraviu, v ktorom sme za
pomoci študentov Farmaceutickej fakulty UK
diagnostikovali našim študentom hladinu cholesterolu a cukru v krvi, pomer svalovej hmoty
a telesného tuku v tele. Spoluprácu prijala aj
lekárka, ktorá diagnostikou kožných znamienok apelovala na prevenciu rakoviny kože. Na
záver akcie pripravil náš kolega Edo Polakovič mixovacie pulty, kde si každý záujemca
mohol pripraviť a degustovať green smothies.
V prevencii sme pokračovali spoluprácou
so Slovenským spolkom študentov zubného
lekárstva, ktorá mala medzi študentmi veľký
ohlas vďaka inštruktáži správnej techniky čistenia zubov. Po preventívnych témach sme
znova siahli po praktických ukážkach a Deň
v parku sme zorganizovali v sade J. Kráľa.
Obsahom boli speedbedminton, frisbee, skoky na trampolíne či slacklining, balansovanie
na nylonovom lane asi 2,5 – 5 cm širokom
upevnenom medzi dvoma pevnými bodmi pár
centimetrov nad zemou.
Joga a jej rôzne obmeny sú stále viac populárne aj medzi mladými ľuďmi, a tak sme
do programu netradičných dní zahrnuli túto
aktivitu a v duchu „Joga je cool“ sme študentom predstavili relaxjogu, powerjogu

a ashatangajogu. Pod odborným dohľadom
skúsených cvičiteľov si každý, kto sa na akcii zúčastnil, mohol zacvičiť a zistiť, že joga
má zastúpenie v našom uponáhľanom živote. Účinný tréning a športová výživa v praxi
„Buď FIT do leta“ bol zatiaľ náš posledný
námet.

Päťročné úsilie prinieslo množstvo nápadov, zážitkov, informácií, nových známych,
radosti zo športovania a pozitívnu spätnú
väzbu od študentov práva.
Mgr. Erika Rondova, PhD.,
PraF UK

VEDELI STE, ŽE...?

V Botanickej záhrade UK rastie banánovník od roku 1991. Musa cavendishii Lamb.
Ex Paxt. kultivar „Nana“ pochádza z Kanárskych ostrovov. Bylina po zarodení uhynie.
Je však možné ju množiť z množstva trsovitých odnoží, ktoré by mali mať aspoň päť
listov a vlastné korene. Dá sa pestovať aj v bytových podmienkach pri teplote 21 –
24 °C a v zime pri 16 °C. Aby sme dosiahli, aby banánovník rodil, potrebuje ideálne
podmienky – svetlo, teplo, primeranú vzdušnú vlhkosť, zálievku a dostatok živín. V BZ
UK rastie aj mrazuodolný banánovník vysadený pred skleníkmi v roku 2005, dosahujúci výšku 4 m.
Text a foto: RNDr. Jaroslav Bella
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DÍVAME SA PO SVETE

Matúš (prvý sprava)

Hvala Zagreb
Na pobyt v rámci programu Erasmus som
si celkom slušne počkal až do zimného
semestra piateho ročníka vysokoškolského štúdia. Musím priznať, že Erasmus
ako súčasť štúdia, bol pre mňa jeden z
ťahačov na štúdium odboru kognitívna
veda, ktorý si takto vymieňa študentov
z konzorcia, ktoré tvorí niekoľko univerzít.
V čase našich príprav na pobyt boli na
výber Chorvátsko, Maďarsko, Rakúsko a
Slovinsko. Keďže sme si mohli vypočuť
aj skúsenosti starších spolužiakov zo
všetkých krajín a boli sme dopredu oboznámení s tým, čo nás kde čaká, každý si
mohol vybrať aj podľa svojho študijného záujmu. Sveučilište u Zagrebu som
si vybral najmä kvôli zameraniu na EEG
výskum, možnosti navštívenia rôznych
prírodných pozoruhodností a okolitých
krajín, stretnúť príbuznú mentalitu, ale aj
kvôli teplejšiemu počasiu. Chorvátsko a
Erasmus ma rozhodne ani v jednom aspekte nesklamali.

Netradičná výučba

Štúdium v Chorvátsku sa od ostatných
líšilo hlavne v spôsobe výučby a výskumu,
čo však bolo spôsobené aj tým, že náš odbor je tam určený doktorandom. Namiesto
klasického rozdelenia predmetov do trinásťtýždňového kolotoča prednášok a cvičení bol každý predmet odučený za dva až
štyri dni, po ktorých sme dostali úlohy na
vypracovanie.
Výhodou bolo, že časť z týchto kurzov sa
odohrávala v lákavej destinácii Dalmácie –
Dubrovniku. Názvy miest uvádzam v ich originálnom chorvátskom znení, lebo keď ich
raz navštívite, nemôžete ich už volať ináč.
A tak sme pred rokom spolu so spolužiakom vyrazili na cestu k moru a citrónovým
plantážam. Dubrovnik ma uchvátil svojou
architektúrou, hradbami, všadeprítomnou kamennou dlažbou a aj
históriou, do ktorej nás zasvätil
jeden zo spolužiakov počas

exkurzie. Navyše Dubrovniku dodával špeciálnu atmosféru fakt, že sa tam nahrávali
aj niektoré zábery populárneho seriálu Hra
o Tróny.
Aj pre tieto kvality tu zrejme radi prišli odborníci kurzov, ktorí boli poväčšine z iných
univerzít (dvaja dokonca z USA). Tí potvrdili
svoju vysokú úroveň, podelili sa s nami o
svoje znalosti a motivovali nás k poctivej vedeckej práci, pre ktorú sme mali po návrate
do Zagrebu dostatok miesta. Onen rok bol
pre študentov zameraný na kognitívnu neurovedu, a tak sa prednášky zamerali hlavne
na spracovávanie elektromagnetických signálov hlavnými metódami (EEG a fMRI), ale
aj na analýzu nameraných dát, experimentálnemu dizajnu, ale aj na špecifické otázky.
Najviac sa mi páčil predmet Kognitívna
neurofyziológia a kognitívna neuropsychológia, kde sme sa do hĺbky venovali niektorým poruchám mozgu s rôznymi následkami – napríklad s narušeným rozoznávaním
ľudských tvárí. Čímsi netradičným bol zas
predmet Etika výskumu, kde sa naša pozornosť presunula z neurónov a výpočtov
na zákony a schvaľovacie procesy.
Mnohí z učiteľov nám nechali aj kontakt,
aby sme sa im kedykoľvek ozvali, keď sa
budeme chcieť porozprávať o nejakých vedeckých otázkach.
V Zagrebe sa nám venoval tím Centra
pre jazyk a kognitívnu neurovedu, kde bolo
k dispozícii moderné laboratórium na výskum EEG signálov, ktoré vznikajú pri mozgovej aktivite.
Signál EEG vzniká podobne ako EKG,
ktoré meria srdce, ale meracie elektródy
sa prikladajú na hlavu pomocou špeciálnej
čiapky. Spriemerovaním EEG dostaneme
ERP krivky, na ktorých sa dá ukázať veľa
rozdielov v závislosti od podmienok experimentu.
Najžiadanejším bol asi EEG prístroj, ktorý
môže merať až do 128 kanálov (ale zvyčajne
sa používa 32) a dva eye-trackery, no treba
povedať, že ten naoko nemotornejší a starší

ešte stále v mnohom prekonal ten novší a
menší. Objavili sme aj také kuriozity, akou
bola skrinka na báze Faradayovej klietky,
kde sa môže k meraciemu zariadeniu usadiť človek a od všetkých rušivých elektromagnetických vlnení ho izoluje špeciálna
fólia. Samozrejme, k takýmto prístrojom
vás nepustia bez dostatočnej inštruktáže a
plánu – iba ak ako pokusnú osobu...
Hlavnou bola práca na projekte, ktorý
mohol byť prácou jedného, ale aj viacerých študentov. Ja som sa venoval výskumu interakcie na rozhraní mozog – počítač, pričom sme sa snažili o úspešné
ovládanie kurzora na obrazovke len prostredníctvom signálov mozgu meraných
EEG zariadením. Výhodou výskumov v
takýchto podmienkach bolo, že sme si
potrebných účastníkov výskumu mohli vymieňať, ale zároveň sme si mohli navzájom
radiť a vypomáhať s ďalšími spolužiakmi
z Erasmus.
Všetky administratívne veci sme riešili s
veľmi ústretovými koordinátorkami, vďaka
ktorým sa pobyt zaobišiel bez zbytočných
komplikácií, ktoré sa vraj môžu sem-tam
prihodiť.

Študentský život

O zábavu sa primárne staralo centrum
pre Erasmákov. Jednou z najprínosnejších mimoškolských aktivít bolo pre mňa
navštevovanie kurzu Krav Maga (izraelský systém sebaobrany, ktorého korene
by ste našli dokonca v Bratislave), ktoré
sa konali priamo oproti nášmu internátu.
Úžasná energia a priateľský prístup nielen
inštruktora, ale celého kolektívu spájali na
týchto hodinách maximum príjemného s
maximom užitočného.
Zážitkom bola aj tamojšia kuchyňa. Na
obed nás čakali zaujímavé kombinácie
jedál a príloh, z ktorých bola mojou najobľúbenejšou rezeň s kukuricou. Okrem
toho sa na každom rohu nachádzala minipekáreň s čerstvými sladkými aj slanými
dobrotami, šiškami, burekmi a lahodnými
obloženými sendvičmi, no klasické slovenské rožky by ste tam nenašli.
Pri tom všetkom som spoznal množstvo
ľudí, a tak sa pre mňa Erasmus stal nielen
úžasnou životnou skúsenosťou, ale priniesol aj nových priateľov, bez ktorých by
to nebolo ono. Myslím si, že to, čo nám
poskytol program Erasmus sa ináč zažiť
nedá a som za túto možnosť veľmi vďačný
a rozhodne odporúčam aj ostatným študentom neváhať a využiť ho naplno. Je to
skúsenosť, ktorú ocenia nielen ich budúci
zamestnávatelia, ale hlavne oni sami, počas štúdia, ale aj po ňom a určite naň budú
radi spomínať. A až budete v Zagrebe, nezabudnite si z neho odniesť suvenír – červené srdce, či už perníkové alebo keramické, ktoré sa k nemu jednoznačne hodí.
Matúš Marton, študent FMFI UK

AKTIVITY NAŠICH ŠTUDENTOV

Znovuotvorenie Parku na Kalinčiakovej
a Svetový deň srdca
Druhá polovica septembra patrila na Farmaceutickej fakulte UK znovuotvoreniu Parku na Kalinčiakovej ulici, ktorý sa nachádza
vedľa starej budovy fakulty. Park nebol v
prevádzke takmer dvadsať rokov, poslednýkrát ako oddychová zóna pre študentov,
ktorí sa práve zúčastňovali na prijímačkách.
Vďaka nadšeniu už absolventa fakulty Mariána Michalidesa sa ho zase podarilo otvoriť.
Postupná rekonštrukcia trvala celé tri roky.
V niekoľkých čistiacich etapách sa vystriedali desiatky študentov z fakulty a zo Slovenského spolku študentov farmácie, kým sa
podarilo odstrániť divoký porast, zasadiť nanovo trávnik a záhony, osadiť lavičky a urobiť
z parku útulné miesto, akým kedysi bol.
Dňa 23. septembra prebehlo jeho slávnostné otvorenie za príhovoru prodekana
FaF UK doc. PharmDr. Jána Klimasa, PhD.,
MPH. Hlavnou snahou bolo priblížiť park
zase študentom a v tomto duchu sa nieslo
aj samotné podujatie. Študenti mali možnosť
zahrať si kolky, frisbee či bedmintom a podávala sa limonáda, ovocie a párky v rožku.
Študenti zo Slovenského spolku študentov farmácie sa už tradične aj tento rok za-

pojili do Dňa srdca pod záštitou Nadácie
MOST. Merania prebehli 26. septembra,
mottom bol ako po minulé roky číselný kód
zdravia 0-30-5-120-80 – nula kusov vyfajčených cigariet, 30 minút pohybu denne,
5 mmol cholesterolu a krvný tlak 120/80
mmHg. Pätnásť študentov meralo na štyroch stanovištiach a náhodní okoloidúci sa

mohli dozvedieť hodnoty svojho cholesterolu v kvapke kapilárnej krvi, krvného tlaku a
BMI (Body Mass Index).
Peter Šišovský, študent FaF UK
Foto: SSŠF

Právnická fakulta UK
reprezentovala
na československom finále
ŠVOČ
Pre zopár študentov Právnickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave sa
začal zimný semester akademického roka
2014/2015 trochu predčasne. Otvorili ho
totiž svojím vystúpením a prezentáciou
súťažnej práce na súťaži Československá
právnická súťaž o najlepšiu študentskú
prácu 2014, ktorá sa konala v dňoch 18.
– 19. septembra 2014 na pôde Právnickej
fakulty Západočeskej Univerzity v Plzni.
Išlo vlastne o československé finále súťaže, ktorá je známa aj pod skratkou ŠVOČ
– Študentská vedecká odborná činnosť. Na
Právnickej fakulte UK má súťaž ŠVOČ dlhú
tradíciu. Tento rok sa finálne kolo ŠVOČ odohralo v apríli 2014 a víťazi jednotlivých súťažných sekcií dostali príležitosť zúčastniť sa na
uvedenej československej súťaži.
Do Plzne cestovali piati študenti: Mária Havelková (2. roč. Mgr. štúdia), Ján Šurkala, (1.
roč. PhD. štúdia), Matúš Mesarčík (1. roč.
Mgr. štúdia), Soňa Ondrášiková (2. roč. PhD.

štúdia) a Max Steuer (študent Medzinárodných
vzťahov a európskych štúdií na Central European University v Budapešti). Študentov na súťaž sprevádzal pedagóg Juraj Vačok z katedry
správneho práva.
Naši študenti obstáli v konkurencii talentovaných a rečnícky nadaných študentov
z popredných českých univerzít, akými boli
Univerzita Karlova v Prahe, Masarykova univerzita v Brne či Univerzita Palackého v Olomouci. Na Slovensko sme priniesli dve skvelé ceny – jedno prvé a jedno tretie miesto.
O prvé miesto sa postaral Max Steuer, ktorý
so svojím zaujímavým príspevkom Prezident
SR: neutrálny arbiter alebo aktívny politický hráč? súťažil v sekcii Ústavného práva,
ľudských práv, spoločenských vied a teórie
práva a porotcov presvedčil o tom, že práve
jeho práca je najlepšia spomedzi všetkých
desiatich súťažných prác prezentovaných
v danej sekcii. Tretie miesto zase putovalo
do Bratislavy vďaka Jánovi Šurkalovi, ktorý
porotcov zaujal prácou na tému Internet vo
svetle konkurencie právnych prostriedkov.

Súťaž ŠVOČ je pre študentov určite veľmi
prospešná. Iste, je časovo náročná a pre študenta predstavuje ďalšiu záťaž k študentským
povinnostiam, ale je to skvelá príležitosť, ako
prehĺbiť svoje vedomosti a vylepšiť nielen svoj
písomný prejav, ale získať aj cenné skúsenosti z ústnej prezentácie pred publikom. Tieto
praktické zručnosti sú pre absolventa štúdia
práva užitočné bez ohľadu na jeho ďalšiu kariérnu dráhu. Nie je preto prekvapujúce, že
niektoré právnické fakulty dokonca zaviedli
ŠVOČ ako povinný predmet. Na PraF UK takýto krok síce nie je plánovaný, ale študentom
práva bude stále ponúkaná možnosť zúčastniť sa na ŠVOČ dobrovoľne. Dúfame, že študenti všetkých ročníkov (do súťaže ŠVOČ sa
môžu prihlásiť študenti ktoréhokoľvek ročníka
bakalárskeho alebo magisterského štúdia,
a tiež aj doktorandi) túto príležitosť využijú a urobia tak prvý krok pre vlastný
odborný a osobnostný rast.
Mgr. Soňa Ondrášiková,
doktorandka PraF UK

JUBILEÁ

Etnologička
Kornélia Jakubíková oslavuje

Dňa 22. 10. 2014 sa významného
životného jubilea dožila popredná
slovenská etnologička Kornélia
Jakubíková, rod. Kropiláková. Jej
pracovný život sa viaže ku Katedre
etnológie a muzeológie (predtým
etnografie a folkloristiky) FiF UK,
kde začala pôsobiť v roku 1967 po
absolvovaní štúdia národopisu.
V roku 1980 tu obhájila dizertačnú
prácu o premenách rodinných zvykov na
slovensko-poľskom pohraničí a v roku
1995 sa habilitovala na docentku s prácou
Svadba v kontexte rodinných a sociálnych vzťahov. Už z tohto prehľadu vidno,

že sa zaoberala najmä problematikou rodinných rituálov, predovšetkým svadby,
z ktorej publikovala množstvo štúdií a článkov. Spomedzi viacerých spomeňme jej
spoluautorstvo v Etnografickom atlase Slovenska, Encyklopédii ľudovej kultúry Slovenska, v monografii Tradície slovenskej
rodiny a v ďalších. Svoje práce venovala
tiež problematike interetnických vzťahov, a
to predovšetkým slovensko-poľských, najmä v kontexte obyčají. Najnovšie sa venuje
problematike rodových štúdií v etnológii,
zvlášť antropológii tela.
Nemenej významné je pedagogické pôsobenie jubilantky. Viaže sa predovšetkým
ku kurzom o obyčajových tradíciách, k náročným prehľadovým kurzom teórie a metodológie v bakalárskom štúdiu a k symbolickej antropológii a rodovým štúdiám
na magisterskom stupni. Doc. Jakubíková
je školiteľkou doktorandov, pripravuje si
prednášky v rámci interných katedrových
seminárov, ako aj na seminároch a konferenciách doma i v zahraničí. Dokáže hovoriť však aj popularizačným spôsobom,
napr. pre poslucháčov Univerzity tretieho
veku, ale aj pre média. Dôsledne pripravované prednášky, ich jasnosť a zrozumiteľnosť patria medzi študentmi dodnes k
najobľúbenejším. Okrem prednášania Kornélia Jakubíková stále vedie a oponuje záverečné práce; je členkou pedagogických
i odborných komisií vo všetkých stupňoch
štúdia.
Kornélia Jakubíková sa veľmi dobre
zhostila aj úlohy študijnej poradkyne i funk-

cie zástupkyne vedúceho katedry. Úctyhodný kus práce vykonala pri prechode na
kreditový systém štúdia, kde preukázala
svoju príslovečnú presnosť a logické myslenie. Študenti i kolegovia u nej vždy našli
ochotnú pomoc, nezištnosť, otvorenosť,
ale i náročnosť a prísnosť v dodržiavaní termínov a plnení úloh.
Jubilantka je naďalej spoločensky aktívna. Ako niekdajšia lúčničiarka držiac
sa hesla o prepojenosti „kým tancuješ,
žiješ“ tancuje a vystupuje v neformálnom
seniorskom zoskupení bývalých členiek
súboru Lúčnica. Aj to svedčí o jej sviežosti a energii, ktorou srší i vo svojom zrelom
veku, ktorý by jej sotvakto hádal.
Na záver posielame kolegiálnu zdravicu:
Vraví sa, že charakter človeka spoznáme aj
podľa jeho smiechu: Tvoj smiech je srdečný a číry, s nenapodobiteľnou iskrou. Tvoja
schopnosť upriamiť zámer neraz priniesla
prekvapenia v podobe okamžitého naplnenia. V práci si známa tým, že sa Ti darí „vybaviť nevybaviteľné“ s dôvetkom: „neuveríš
mi, ale práve na Teba som myslela, že toto
musíme spolu prebrať, najlepšie dnes, môžeš?“. Biba, ďakujeme Ti za otvorenosť,
chuť pracovať, spoznávať, vykladať, rozumieť a radovať sa z toho. Prajeme Ti, aby si
s týmto darom žila každý deň.“
za kolektív Katedry etnológie
a muzeológie FiF UK
bývalí žiaci a súčasní kolegovia
Mgr. Helena Tužinská, PhD.,
a Mgr. Juraj Janto, PhD.

SPOMÍNAME

Nedožité narodeniny
profesora Skalného
Dňa 26. 8. 2014 sme si pripomenuli
nedožité životné jubileum –
70. narodeniny nášho kolegu
prof. RNDr. Jána Dušana Skalného,
CSc., ktorý bol výraznou osobnosťou
Prírodovedeckej fakulty UK a Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky UK. Už
svojou mohutnou postavou a srdečným
správaním zapôsobil na každého.
Bol jedným z mojich prvých študentov.
V diplomovej práci, ktorej vedúcim bol prof.
Š. Veis, otec slovenskej fyziky plazmy, sa
venoval štúdiu korónového výboja v prúdia-
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26. 8. 1944 – narodil sa v Bratislave
1961 – 1966 – študoval vysokofrekvenčnú a vákuovú fyziku na PriF UK
1966 – stal sa odborným asistentom
na Katedre experimentálnej fyziky
PriF UK, neskôr FMFI UK
1981 – získal titul CSc.
1991 – získal titul docent
1996 – 1999 – vedúci Katedry fyziky
plazmy FMFI UK
1998 – získal titul profesor fyziky
17. 10. 2008 – zomrel na operačnom
stole

JUBILEÁ

Významný urológ Michal Horňák osemdesiatpäťročný
Emeritný prednosta Urologickej kliniky LF
UK, medzinárodne uznávaný onkourológ,
hlavný odborník pre urológiu MZ SR,
vedecký sekretár, potom predseda
Československej a Slovenskej urologickej
spoločnosti, čestný člen viacerých
domácich a medzinárodných vedeckoodborných spoločností, člen Vedeckej rady
LF UK a UK v Bratislave, člen odborných
komisií pre udeľovanie vedeckopedagogických hodností, významný
vyhľadávaný slovenský lekár – urológ,
aktívny športovec, hráč, reprezentant I.
ligy basketbalu na Slovensku, Professor
emerius LF UK prof. MUDr. Michal Horňák,
DrSc., sa v dobrom duševnom a telesnom
zdraví dožíva 85. narodenín.
Vždy sa považoval a považuje za rodáka
a občana Nového Mesta nad Váhom, kde
prežil detstvo a mládenecké roky, študoval
a hrával basketbal. Lekársku činnosť začal
ako sekundárny lekár – urológ v Trenčíne
u primára MUDr. Milana Urbánka. Tam absolvoval špecializačnú atestáciu z vedného
odboru chirurgia a dve atestácie z urológie.
Na Urologickej klinike LF UK sa pod vedením prednostu prof. Vladimíra Zvaru orientoval na štúdium urologickej onkológie. Za
tým účelom absolvoval viaceré zahraničné
pobyty.
Profesor Horňák je úspešný autor a spoluautor mnohých časopiseckých, zborníkových a knižných publikácií. Z jeho vyše 300
vedecko-odborných a monografických publikácii sa podstatná časť týka onkológie. Jubilantove práce pozitívne ovplyvnili vývoj urologickej onkológie na Slovensku aj u mladšej
generácie urologických odborníkov. Spomíname najvýznamnejšie monografie: Nádory
testis, Urológia pre praktických lekárov.

V spoluautorstve: Urológia pre sestry, Klinická urológia, Urologické operácie.
Jubilant vyoral hlbokú brázdu aj v iných oblastiach urológie. Zaviedol viaceré druhy operačnej liečby, predtým na Slovensku nepoužívané. Zložité poúrazové zúženiny bulbárnej
a membranóznej časti močovej rúry. Pacienti
neraz prichádzali s trvalou suprapubickou
deriváciou moču. Prepracoval a realizoval
perineálny a suprapubický prístup k zadnej
uretre (po resekcii lonových kostí). Významný
je aj jeho prínos a zavedenie transuretrálnej
resekcie benígnej hyperplázie prostaty i nádorov močového mechúra. Tieto operačné
postupy si osvojil počas študijných pobytov
v zahraničí.
Zaslúžil sa o výchovu poslucháčov medicíny, ale aj kandidátov vied a doktorandov.
Jeho odchovanci sa osvedčili nielen v liečebno-preventívnej starostlivosti, ale aj v pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti.
Za svoje zásluhy získal mnohé čestné členstvá, medaily, ocenenia, diplomy, uznania
rezortných, spoločenských, univerzitných,
fakultných inštitúcii nielen doma, ale aj za hranicami. Významná je jeho činnosť v oblasti
zdravotnej výchovy, popularizácii vedy. Je plne
angažovaný v Lige proti rakovine a patrí do
klubu Sapientia LF UK. Naďalej je aktívny a na
klinike pôsobí vo funkcii emeritný profesor. Raz
týždenne pracuje v klinickej ambulancii, sleduje a podľa potreby ošetruje svojich bývalých,
najmä operovaných pacientov.
Jubilant je vzácnou osobnosťou s pozitívnymi ľudskými vlastnosťami, vyhľadávaný
spolužiakmi, priateľmi. Váži si rodinné prostredie.
Milý Michal, vzácny jubilant, spolužiak,
ďakujem Ti za verné priateľstvo. Naše pravidelné posedenia pri čaši kvalitného vínka
a drobnom prehryznutí, nám dodávajú elán

16. 11. 1929 – narodil sa v Bratislave
1953 – absolvoval Lekársku fakultu (vtedy) Slovenskej univerzity v Bratislave
1964 – začal pracovať na Urologickej
klinike LF UK
1970 – získal titul CSc.
1979 – získal titul docent
1989 – získal titul DrSc.
1991 – získal titul profesor
1992 – 1996 – prednosta Urologickej
kliniky LF UK
2005 – emeritný profesor
a chuť do ďalšieho života a stretávania. Do
ďalších desaťročí Ti prajem pevné zdravie,
aby si sa dlho radoval z vydarených dcér
a prechodu rodu do vnúčat.
Michal Valent,
emeritný profesor LF UK

SPOMÍNAME
com prostredí. Za uvedenie do tejto problematiky, ktorej sa venoval prakticky celý
život, bol prof. Veisovi veľmi povďačný.
Prof. Skalný bol výborný pedagóg i vedec
s mimoriadnou zodpovednosťou. Bol veľmi
obľúbený medzi študentmi, ale niekedy veľmi
prísny. Dlhodobo prednášal základný kurz fyziky pre študentov biológie PriF UK, špeciálne
prednášky „Elektrické výboje v plynoch“
a „Aplikácie fyziky plazmy“ pre študentov fyziky (plazmy). Viedol základné „Praktikum
z fyziky II“ pre všetkých študentov fyziky a základné praktiká z fyziky pre študentov chémie
PriF UK. Po roku 2003 sa stal garantom Mgr.
a PhD. štúdia odboru fyzika plazmy.
Absolvoval niekoľko vedeckých pobytov
v zahraničí, v Nórsku, Indii či Japonsku. Na
môj podnet začal vedecky spolupracovať
s Prof. T. D. Märkom z Inštitútu pre iónovú
fyziku L. F. univerzity v Innsbrucku. Táto spo-

lupráca bola veľmi plodná. Tam sa zoznámil aj s Prof. Eugenom Illenbergom z Freie
Universität v Berlíne a Prof. N. Masonom
z Open University v Milton Keynes, Anglicko. Na Open University získal miesto Visiting
Research Professor. Mal širokú a plodnú
medzinárodnú spoluprácu.
Úspešne viedol 75 diplomových prác.
Bol zodpovedným riešiteľom 3 úloh VEGA
a 4 európskych projektov i zástupcom zodpovedného riešiteľa 3 domácich a 6 európskych projektov. Súčasne sa podieľal
na riešení 3 až 5 vedeckých projektoch.
Podieľal sa na organizácii niekoľkých konferencií, bol členom 5 medzinárodných vedeckých alebo programových výborov konferencií. O jeho vedeckej produkcii svedčí
aj jeho publikačná činnosť. V zozname publikácií má celkove 338 záznamov, z toho 58
karentovaných publikácií a 807 citácií.

Prof. Skalný mal veľmi kladný vzťah k fyzickej práci. Po nežnej revolúcii bol asi
rok spoluprevádzkovateľom (i kuchárom)
v reštaurácii Prašná brána v centre Bratislavy. Bol trikrát ženatý. V druhom manželstve s
Elenou rod. Blechovou sa mu narodili dvaja
synovia – Adam a Ján.
Bol veľmi kritický nielen k študentom, ale aj
k svojim spolupracovníkom. Ťažko trpel akúkoľvek oponentúru svojich názorov, pričom
často si vytváral názor na základe niekedy neúplných alebo nepresných informácii. Preto
sa v posledných rokoch svojho života častejšie dostával do sporu, resp. spôsobil niekoľkým spolupracovníkom a aj svojim najbližším
osobnú ujmu. Napriek všetkým jeho nedostatkom bol prof. Skalný výrazná osobnosť.
Patrí mu vzdať česť, úctu a tichú spomienku.
prof. RNDr. Peter Lukáč, DrSc.,
emeritný profesor FMFI UK
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Obávaná, ale rešpektovaná
profesorka
MUDr. Eugénia Štekláčová sa narodila 5. septembra 1906 v Braile – Rumunsko. Ľudovú školu navštevovala v Rumunsku, dievčenské gymnázium v Banskej Bystrici, kde maturovala v roku 1927. Začala študovať na Lekárskej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už ako poslucháčka 1. ročníka sa stala dobrovoľníčkou na Ústave pre
normálnu anatómiu v čase, keď prednostom ústavu bol prof. MUDr. Antonín Frank. Tomuto predmetu ostala verná
celý život.
V októbri roku 1947 po maturite na Trnavskom gymnáziu som sa stal poslucháčom
1. ročníka Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave. Prednostkou anatomického ústavu v tom čase bola MUDr. Štekláčová, stále v hodnosti odborného asistenta.
Do tejto funkcie bola menovaná v roku
1943 po smrti prof. MUDr. Júliusa
Ladzianského, ktorý náhle zomrel na
brušný týfus. Stala sa obávanou vedúcou ústavu nielen pre poslucháčov, ale
aj pre spolupracovníkov.

Štúdium medicíny som úspešne dokončil, ale po promócii (1952) som bol pridelený všemocnou distribučnou komisiou aj
napriek mojej nevôli za asistenta MUDr.
Štekláčovej na anatomický ústav. Nepomohli protesty, nedalo sa vybaviť, aby som

Jej anatómia bola
najťažšou skúškou
MUDr. Štekláčová bola presvedčená o dôležitosti predmetu normálna
a topografická anatómia pre odbornú
prácu lekárov, a preto vyžadovala obšírne a hlboké vedomosti poslucháčov. Prednášala anatómiu v celom rozsahu, pri prednáškach sa nenechávala
zastupovať. Prednášala oduševnene a
niekedy až s pátosom.
Bola vyššej strednej postavy, obliekala sa športovo, nosila pevné poltopánky s nízkymi opätkami. Mala rázny
krok, prísne vystupovanie a prenikavý
pohľad čiernych očí. Aj v stredných
rokoch bola slobodná. S príkladnou
starostlivosťou vychovávala dcéru
jej zosnulej sestry a prof. Ladzianského.
Spolu so Zuzkou bývali v anatomickom
ústave.
MUDr. Štekláčová budovala anatomické múzeum spolu s dobrým preparátorom
pánom Wolfom. Veľkú pozornosť venovala
aj pitevným cvičeniam, chodila na pravidelné kontroly a svojím ráznym a prísnym
vystupovaním vzbudzovala veľký rešpekt
až strach nielen u poslucháčov, ale i asistentov. Pri skúškach vytvárala napätú atmosféru. Mnohí poslucháči na skúške opakovane neprospeli a museli štúdium medicíny
pre anatómiu zanechať. Hovorilo sa, že
ten, kto u nej úspešne skúšku urobí, sa už
stane lekárom. Mal som šťastie. Skúšku
z anatómie som urobil na prvý termín, aj
keď to bol ťažký „nervák“. Prvý raz som sa
opil rumom a pivom.

30

mohol nastúpiť na iné pracovisko. A tak
som nastúpil. Súčasne so mnou nastúpil s
čerstvým lekárskym diplomom MUDr. Anton Godál, ktorý sa stal mojím celoživotným
priateľom. MUDr. Štekláčová mi pridelila
pitevné cvičenia s krúžkami študentov po
asistentovi MUDr. G. Čiernom, ktorý odišiel
na študijný pobyt k prof. Borovanskému na
Anatomický ústav LF Univerzity Karlovej v
Prahe. Pitevné cvičenia viedli aj starší odborní asistenti – MUDr. Sónaková, MUDr.
Ďurišová, MUDr. Eliseo Richard Meitner a
MUDr. Eduard Kalman.

Disciplína ako „remeň“
MUDr. Štekláčová denne kontrolovala
prípravu všetkých asistentov na výučbu v
pitevni. Bola panovačná s prudkými zme-

nami nálady. Bola to služba – vojna ako na
manévroch. S celou svojou energiou sa venovala pedagogickej práci. Celú anatómiu
prednášala, všetkých poslucháčov skúšala,
a tak jej na výskumnú prácu naozaj nezostával potrebný čas. Teda žiadna nádej na
vedecko-pedagogický postup ani
u nej, ani u nás asistentov, ale disciplína ako „remeň“. MUDr. Štekláčová sa
ku mne správala neutrálne, nekonfliktne. Aj moji spoluasistenti boli ku mne
dobrí, najmä vtipný, bystrý MUC. Juraj
Payer nadchýnal dobrým situačným
humorom aj vedomosťami. Podobne
aj MUC. Július Riedel, vtedy obaja výpomocní asistenti.
Po piatich mesiacoch práce v anatomickom ústave nastala veľká zmena. Po opakovaných sťažnostiach
poslucháčov na spôsob skúšania a
pre nespokojnosť vedenia fakulty s
vedením anatomického ústavu, bol
miesto MUDr. Štekláčovej menovaný
nový prednosta ústavu ambiciózny,
nadaný, ľudský doc. MUDr. Milan Kratochvíl, ktorý prišiel z Chirurgickej kliniky vedenej prof. MUDr. Konštantínom
Čárskym. Nastala nová tvorivá doba
ústavu. Ladom ležiace miestnosti sa
prestavali na výskumné laboratóriá, a
tak stále názornejšiu pedagogickú prácu sme doplnili výskumnou činnosťou
a tú, dovtedy nám tak chýbajúcu, sme
všetci robili s nadšením. Doc. Kratochvíl ma
poveril budovaním histologického laboratória – a to sa stalo mojou celoživotnou prácou aj záľubou.
Väčšina pôvodných asistentov anatomického ústavu po niekoľkých rokoch odišla na
klinické pracoviská okrem MUDr. Meitnera,
ktorý sa stal prednostom Histologického
ústavu LF UK v Martine a MUDr. Gustáva
Čierneho. Ten bol po odchode prof. Kratochvíla na Kliniku detskej chirurgie menovaný prednostom anatomického ústavu.
MUDr. Štekláčová pracovala po odchode z anatomického ústavu vo Vysokých
Tatrách ako palologický anatóm.
Karol Kapeller,
emeritný profesor Lekárskej fakulty UK
Zdroj fotografie: Súkromný archív
prof. MUDr. P. Mráza, DrSc.
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115. výročie narodenia
univerzitného profesora
Svetozára Štefánika

Tento rok si s vďakou a úctou pripomíname 115. výročie narodenia prof. MUDr. Svetozára Štefánika (1899 – 1989),
významného reprezentanta slovenskej gynekológie a pôrodníctva. Prof. Štefánik bol vzácnou osobnosťou, ktorá
budila úctu, rešpekt a dôveru nielen svojou vysokou atletickou postavou, ale najmä povahovými a charakterovými
vlastnosťami, svojimi odbornými vedomosťami, hlavne však svojím vzťahom k tehotným, rodičkám, pacientkam,
k spolupracovníkom a k ľuďom vôbec.
Svetozár Štefánik, rodák z Brezovej
pod Bradlom (25. júl 1899), siedme dieťa maloroľníckej rodiny, vyrastal uprostred
pracovitého maloroľníckeho a remeselníckeho ľudu. Už v detstve sa naučil vážiť
si a správne hodnotiť manuálnu prácu.
Maturoval na maďarskom gymnáziu
v roku 1917 v Bratislave. Finančne
si vypomáhal dávaním kondícií a do
učovaním bohatších študentov. Ihneď
po škole nastúpil na vojenskú službu.
Pred skončením vojny v roku 1918 ako
dobrovoľník vstúpil do pluku Slovenskej slobody. Zúčastnil sa na oslobodzovaní východného Slovenska.
Štúdiá na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej ukončil v roku 1924. Dňom
1. septembra 1924 nastupuje doktor
Štefánik na Kliniku pôrodníctva a nemocí ženských ako neplatený elév,
demonštrátor prof. Gustáva Müllera.
Od roku 1927 pôsobí ako klinický
sekundárny lekár. Od roku 1929 je
prvým asistentom vedúceho prof. Michala Šeligu.
V roku 1936 sa habilitoval prácou
„Štúdium peristaltiky genitálu žien
z hľadiska inervácie, vnútornej sekrécie a na podklade patologickoanatomického nálezu“. V roku 1943
sa stal mimoriadnym a o tri roky riadnym
profesorom gynekológie a pôrodníctva.
Využíval možnosti študijných pobytov
v zahraničí, kde sa venoval vtedy najaktuálnejším otázkam operačnej a radiačnej
terapie rakoviny rodidiel a gynekologickej
histológie. V roku 1945 po odchode prof.
Šeligu do večnosti viedol Ženskú kliniku
v Bratislave až do roku 1971. V roku 1945
bol tiež ustanovený za riaditeľa Ústavu pre
vzdelávanie a výcvik pôrodných asistentiek. Ústav s internátom bol umiestnený
v priestoroch Ženskej kliniky na Zochovej
ulici.
V novembri 1947 v Bratislave založili slovenskú odbočku Československej
gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
– sekcie Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyňu (ČSGPS ČSLS).
Prof. Štefánik bol jej predsedom do roku
1961.

Začiatkom 50. rokov prijali zákon o jednotnej zdravotnej starostlivosti. V tom čase
dosahovala pôrodnosť vysoké čísla, tehotné začali rodiť v ústave. Bol absolútny

nedostatok pôrodníckych postelí. Prof.
Štefánik sa veľmi zaslúžil o zriaďovanie
„pôrodničiek“ (roddomov), ktorých bolo
na Slovensku najmenej 25. Zaslúžil sa
o zriadenie II. a III. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK v Bratislave a Ženskej
kliniky JLF UK v Martine.
Otvorením II. gynekologicko-pôrodníckej
kliniky sa Ženská klinika na Zochovej ulici
premenovala na I. gynekologicko-pôrodnícku kliniku LF UK. Po šesťdesiatke sa prof.
Štefánik venoval hlavne pedagogicko-výchovnej činnosti nielen v Bratislave, ale aj
na klinike v Martine. Tam sa aktívne podieľal
na výučbovom procese a skúšal štátne záverečné rigorózne skúšky.
Prof. Štefánik priamo aj nepriamo vychoval viacero generácií ženských lekárov
a pôrodných asistentiek. Jeho odbornú
školu tvoria mnohí profesori, docenti, kandidáti vied, primári, ktorí sa plne zaslúžili

o skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti
o ženy, tehotné, rodičky, gynekologické
pacientky a novorodencov. Mnohí kvalifikovaní odborníci mu boli a sú vďační za
disciplinovanosť a lásku k vedeckej,
pedagogickej a liečebno-preventívnej
starostlivosti, ktoré vedel u nich podnietiť a rozvinúť. Zanechal po sebe
rozsiahlu prednáškovú a publikačnú
činnosť. Bol spoluautorom päťdielnej
učebnice Gynekológia a pôrodníctvo
a zostavovateľom štvrtého dielu.
Najmä v staršom veku si vypestoval
určitý nadhľad – to mu umožňovalo riešiť aj „neriešiteľné problémy“, účastníkov vedel pacifikovať a šíriť okolo seba
pokoj a dôveru. Nemal rád hlupákov
a podliakov.
Prof. Štefánik sa aktívne venoval športovej činnosti a bol vo výbornej duševnej
a telesnej kondícii, v čom ho podporovala aj manželka, aktívna tenistka.
Začiatkom školského roka 1951
som nastúpil ako pomocná vedecká
sila na Ženskú kliniku Lekárskej fakulty
Slovenskej univerzity (UK) k profesorovi Štefánikovi. Bol som s ním v spojení až do jeho odchodu do večnosti.
Zostal som v kontakte aj s pani profesorovou, kým nás opustila v novembri
1993. My synovia sedemdetných rodín
sme mali k sebe vždy blízko. U profesora
som obdivoval a vážil si jeho každodenný
prístup k pracovným povinnostiam v poliklinike a na oddeleniach kliniky, jeho dobré liečebné a pracovné úspechy.
SGPS SLS trvale zachováva pamiatku
profesora Štefánika a preukazuje mu úctu
a vďaku. Udelené boli dve medaily profesora Štefánika a každoročne sa organizuje
Štefánikov deň. V roku 2014 to bolo 25.
stretnutie.
V krátkej spomienke nie je možné opísať rozsiahlu a záslužnú činnosť profesora Štefánika, významného gynekológa
a pôrodníka, vzácnu osobnosť slovenskej
medicíny, nielen ženského lekárstva. Nezabúdajme – spomínajme!
Michal Valent,
emeritný profesor LF UK
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PREZRADILI STE NÁM O SEBE

Doc. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Prodekan Lekárskej fakulty UK
Miesto narodenia: Trnava
Vek: 59
Čím ste chceli
byť ako dieťa?
Ako malý chlapec som chcel
byť
rytierom.
Ako väčší som sa
chcel stať kozmonautom
alebo
potápačom,
lákalo ma niečo
spojené s neznámom a nebezpečenstvom.
Čo ste študovali a prečo práve
tento odbor?
Končil som stomatológiu (teraz
zubné lekárstvo) na Lekárskej
fakulte UK. K medicíne som mal
blízko, obidvaja rodičia boli lekári. Brat študoval všeobecné lekárstvo, ja som sa dal na „zuby“.
Spájali sa tam medicína a manuálna činnosť, v praxi som sa zameral
na stomatochirurgiu a moje očakávania sa naplnili.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Na základnej a strednej škole prevládala ruština, z tej som

aj maturoval. Popri tom súkromne
nemčina, neskôr angličtina. Život
ma naučil hovoriť trochu po maďarsky.
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Počas týždňa sa mi pri tomto slove pred očami najprv vynorí naša
klinika – pacienti, študenti,
spolupracovníci, potom dekanát
a administratíva. Cez víkend to
znamená rúbanie dreva, úpravy terénu a iné činnosti na chate v
lese.
Ako rád trávite voľný čas?
Keď sa dá, tak v prírode – obdivujem zeleň, vtáctvo, nočnú oblohu. Okrem toho mám veľmi rád
hudbu a spev, najmä ľudové piesne a folklór všeobecne, nezávisle
od národnosti, rasy alebo etnika,
lebo sa v ňom prejavuje niečo všeľudské.
Uprednostňujete televíziu alebo
knihy? Prečo?
Určite knihy, pretože dávajú širší rozlet fantázii, žiaľ, času na
„začítanie sa“, napr. do románu
je veľmi málo, zostávajú teda len
poviedky alebo literatúra faktu,
najmä v spojení s históriou.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Tento mesiac oslávime s manželkou
34 rokov spoločnej cesty životom,
som šťastný (dúfam, že aj moja

manželka). Deti už nie sú deti,
nešli v mojich šľapajach, obidve
sa dali na psychológiu ‒ dcéra je
vydatá a pracuje, syn ešte študuje.
Čo vás dokáže zarmútiť?
Mrzí ma, keď študenti nemajú záujem o štúdium. Neprekáža mi, keď
nevedia, veď doučiť sa môžu, no
keď ich nebaví to, čo budú potom
robiť dlhé roky? Budú nespokojní,
a to sa môže preniesť na ich pacientov a okolie. Mladým trošku
vyčítam, že si nájdu málo času na
osobnú komunikáciu s nami staršími, posielajú maily a SMS a pritom sú neďaleko.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Trapasy, ktoré sa nakoniec dobre skončia. Zostávajú veselé spomienky.
Máte obľúbenú osobnosť?
V mladosti som obdivoval austrálskeho tenistu Roda Lavera,
bol svojho času svetová jednotka, veľký bojovník, gentleman a
skromný človek. V súčasnosti sa
mi taký javí Rogger Federer.
Máte nejaký skrytý talent?
Neviem o ňom, asi je veľmi dobre
skrytý.
Aké hodnoty sú pre vás v živote
najdôležitejšie?
Vážim si vernosť a obetavosť, pozitívne myslenie a optimizmus.

JAZYKOVÉ OKIENKO
Mnohí to zrejme veľmi dobre poznáte: finalizujete seminárnu, bakalársku či diplomovú
prácu alebo pracujete na grafickej úprave textu smerujúceho do tlače, pričom rešpektujete
príslušné formálne štandardy, ktoré vás v mnohých prípadoch nútia zarovnať text k pravému
aj ľavému okraju. Hoci ide o požiadavku, ktorú dokážete poľahky splniť, výsledná podoba
textu vás vôbec neteší, pretože na mnohých
miestach sú zrazu medzi slovami príliš veľké
medzery, narúšajúce estetický dojem aj čitateľnosť. Našťastie, riešenie tohto problému je
veľmi jednoduché – stačí, ak vo vašom programe na prácu s textom aktivujete funkciu na rozdeľovanie slov. A biele miesta sú preč!
Z jazykového hľadiska je však potrebné
poznamenať, že aj napriek nesmiernej sofistikovanosti súčasných programov na prácu s
textom nie je zatiaľ automatické rozdeľovanie
slov úplne dokonalé. Azda aj preto by sme
mali byť schopní postrehnúť a opraviť chybičky, ktoré náš program vygeneroval. Prv
než uvediem niekoľko príkladov chybných
rozdelení slov, s ktorými som sa pri kontrole
rozličných textov stretol, sformulujme všeobecný princíp: Slová rozdeľujeme na hraniciach ich významových častí, prípadne
na hraniciach slabík. To znamená, že v tom
prípade, ak si dokážeme slovo v hlave rozdeliť na časti, ktoré majú ako-tak samostatný
význam, rozdeľovacie znamienko umiestňujeme medzi tieto časti. Ak to nedokážeme,
tak je na rade „vytlieskavanie“ slabík.
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Rozdeľuj
a kontroluj

Z toho dôvodu je napríklad automaticky vygenerovaný prípad najš-/kodlivejšia chybný
a mal by byť opravený na naj-/škodlivejšia.
Podobne je to v prípadoch inte-/rakcia a
po-/stmoderný, ktorých správne varianty sú
inter-/akcia a post-/moderný. Ak hovoríme
o správnosti, tak nie v zmysle súladu s poučkou v príručke, ale predovšetkým v súlade
s povahou percepcie textu. Aj preto v prípadoch ako vzbudiť, zrušiť a pod. (neslabičné)
predpony neoddeľujeme. Tu z pochopiteľných dôvodov dominuje princíp slabičnosti,
ktorý nám pomôže aj v prípadoch ako af-/ektovaný či socioku-/ltúrny (správne: a-/fektovaný, ešte lepšie: afek-/tovaný; správne:
sociokul-/túrny, aj keď v tomto prípade by

bolo vhodnejšie, ak by sme uplatnili významový princíp: socio-/kultúrny.) Vidíme teda,
že slová rozdeľujeme predovšetkým tak, aby
sa čitateľov vnútorný hlas čo najmenej zadrhával. Nezľaknite sa, prosím, zistenia, že to v
niektorých prípadoch možno docieliť dvoma
rovnocennými spôsobmi.
A k tomu už len stručný dôvetok. Výrazy typu česko-slovenský, čierno-biely či
široko-ďaleko sa rozdeľujú na mieste spojovníka a ak nechceme, aby sa po rozdelení
spojovník stratil, musíme jeho prítomnosť
nejakým spôsobom signalizovať. Riešenie
je nasledovné: ak rozdeľujeme výraz česko-slovenský (a nie československý, čo môže
byť niekedy viac než detail), tak uvedieme česko-/-slovenský (a nie len česko-/
slovenský), teda rozdeľovacie znamienko
zopakujeme aj na začiatku nového riadka.
Pravdaže, aj v tomto prípade ide o pravidlo,
ktoré by sme mali rešpektovať hlavne v záujme transparentnosti nášho vyjadrovania.
Jeho porušenie však možno do určitej miery
tolerovať, veď napokon aj v Pravidlách slovenského pravopisu (z r. 2000), a to priamo
vo vete, ktorá nás poúča o tom, ako máme
rozdeľovať výraz široko-ďaleko, je tento
výraz rozdelený nesprávne, t. j. bez rozdeľovacieho znamienka v druhom riadku. Ako
vidíme, aj tí najpovolanejší občas pochybia.
Preto buďme tolerantní.
Mgr. Marek Mikušiak,
Katedra slovenského jazyka FiF UK

KRÍŽOVKA
Salvador Dalí: „Medzi mnou a bláznom je jeden rozdiel: ... (tajnička).“

RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.

Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@rec.uniba.sk do 10. novembra 2014 a vyhrajte hrnček UK. Spomedzi správnych odpovedí
vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity. Vyhodnotenie z minulého čísla: Tomáš Baťa: „Nehovor, že to nejde.
Radšej... TAJNIČKA: povedz, že to zatiaľ nevieš.“ Správnu odpoveď poslal aj Werner Krampl. Srdečne blahoželáme!

L I S T U J E M E V S TA R Ý C H Č Í S L A C H

Naša univerzita, jún 1975, ročník XXI, č. 10

N A Š A U N I V E R Z I TA N A C E S TÁ C H

Ďakujeme čitateľovi Petrovi s manželkou
za krásny pozdrav z Kapverd.
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ENGLISH SUMMARY

Election Year
An election of the Rector of Comenius University (CU) (11 November) and the majority of
the Faculties will be in 2014. Pg 3
Burda to Be Leader of a Law Faculty
The Faculty of Law of CU elected its new candidate for the Dean on 30 September. Assoc.
Prof. E. Burda is the candidate, who, after the
nomination by the Rector of CU, will lead the
Faculty since 1 February 2015. Pg 3
New Dean at Youngest Faculty
The youngest Faculty of CU – the Faculty of
Social and Economic Sciences of CU – elec
ted Assoc. Prof. L. Mokrá as a candidate for
the Dean of the Faculty on 9 September. Pg 3
Faculties Reconstructing
Repairs are taking place at the Faculty of Arts
of CU, which is repairing the façade and rooftop, at the Faculty of Education of CU, the
Faculty of Natural Sciences of CU, the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of
CU and the Faculty of Physical Education and
Sport of CU. Pg 3
From Rector’s Program
– The Rector of CU, Prof. K. Mičieta, welcomed Felix Unger, the representative and
co-foun
der of the European Academy of
Sciences and Arts in Salzburg who introduced a new project of “European Faculty of
Medicine” on 11 September.
– The Rector of CU awarded Assoc. Prof.
D. Böhmer, the Chairman of the Academic
Senate of CU, with a Silver Medal for his lifetime-work on 12 September. Pg 4
Investors Interested in CU
The Vice-Rector of CU, Prof. Ľ. Šlahor, introduced possibilities for investing in reconstruction of the infrastructure and real estate of CU
to Meridiam company, which specializes in
investing in public and community infrastructure. Pg 4
Labaš – Professor in Freiburg
The Dean of the Faculty of Medicine of CU,
Prof. P. Labaš, was named a hosting Profe
ssor at the University of Freiburg. Pg 5
Kurilovská a New Rector of Police Acade
my
Assoc. Prof. L. Kurilovská from the Faculty of
Law of CU became the new Rector of Academy of the Police Force in Bratislava after her
inauguration on 29 September. Pg 5
Plašienková – Honoured Professor of Uni
versity of Silesia
The Rector of University of Silesia in Kato
wice, Prof. Wiesław Banyś, named Prof. Zlatica Plašienková from the Faculty of Arts of CU
an “honoured doctor” of University of Silesia
at the opening of the new academic year
2014/2015 on 1 October. Pg 5
Taiwanese at CU
The Vice-Rector of CU, Assoc. Prof. J. Pekár,
welcomed representatives from the Taiwa

nese University and discussed cooperation
on 16 September. Pg 5
Opening Academic Year
CU opened the 96th academic year on 22
September. Besides the University’s and Fa
culty’s representatives, Peter Pellegrini, the
Minister of Education, Science, Research
and Sport of Slovakia attended the ceremonial event in the Assembly Hall of CU. Pg 6
Opening Year in Sport Hall
An opening of the academic year at the Fa
culty of Physical Education and Sport of CU
included a program, where students performed, and was held in the Sport Hall of Prof.
Rovný. Pg 9
Night of Researchers and CU
CU attended the biggest Slovak festival of
science – The Night of Researchers 2014
that took place on 26 September. Our university prepared lectures and presentations from
medicine, geology, genetics, pharmacy or archaeology for visitors. Pg 9
Plastic Surgeon Operates in Jordan
Doctor M. Boháč is a teacher at the Medical
Faculty of CU and a voluntary doctor at a humanitarian mission in Jordan where he helps
victims of the Syrian war. He says more about
the mission in the article. Pg 17
Hygiene is All Right at Družba Halls of Re
sidence
Hygiene audit workers visited Družba on 12
September. The result of it is that the dormitory has cleanliness under control. Pg 18
Summer School of Procurement
The Faculty of Law of CU organized a summer
school of procurement for its students during
30 June and 4 July. Experts from CU and other institutions held lectures. Pg 18
Department of Sociology Celebrated 50
Years
The Department organized a celebration for
its employees and previous employees who
helped establish it. All previous heads of the
department were awarded by the Dean of the
Faculty of Arts of CU. Pg 19
Experts from Different Fields Discussed
Methodology
A series of evenings about methodology of
science took place at the Faculty of Arts in the
academic year 2013/2014. It brought discu
ssion about methodology which is the same
even though science fields are different. Pg
19
60 Years of Archives
The Archive of CU organized a seminar for
Slovak archives on 24 September, on the
occasion of 60 years since the first government decree about archiving. Pg 20
Literary Prize to Authors from Eastern
Partnership
The Department of Rusistics and Eastern
European Studies awarded Ihar Babkov, a

Belarus Poet and Philosopher, the Visegrad
Literary Award. Pg 20
Kansas University Invites Slovak Children
Ten Slovak Children from low-income families
with an extraordinary rating at school have a
chance to visit Kansas University and see how
science is “done” in 2015. Pg 21
PhD Student of Pharmacy Lectured
Cardiologists in Barcelona
Jasna Šrankova, a PhD. student from the Fa
culty of Pharmacy of CU, held a lecture on an
acute and chronic cardio-toxicity of pharmaceutics at a congress of the European Society
of Cardiology in Barcelona. Pg 22
Language and Linguistics in Interpreting
Perspective
The Faculty of Arts of CU organized a confe
rence on interpreting aspects of a language
and problematic phenomenon. Pg 22
Colourful
S. Harangozó, a teacher from the Faculty of
Education of CU, organized an exhibition du
ring 9 September and 23 November. Pg 23
Bubble
Karin Patúcová Lunterová from the Faculty of
Education of CU exhibited her art in Prague in
August. Pg 23
Šturák
Students of fine art created wooden statues
at Šturák – the dorms of CU during summer.
Pg 23
Kristínka and Marianna
Two students of fine art attended a painter
symposium in the Czech Republic where they
met with artists from four countries. Pg 23
Deans’ Prize in Athletics
Pupils from Slovak schools attended an athle
tic competition organized by the Faculty of
Physical Education and Sport of CU on 24
September. They competed in running, high
jumping, long jumping or shot put. Pg 24
Our Athletes Won Slovak League
Men from the Slávia team of CU won third
place in the Slovak finale in Trnava on 15 September. Pg 24
Unconventional Days in Law Faculty
The Faculty of Law of CU has provided a Day
of unconventional sports for five years. Students can try fencing, archery, self-protection, different dancing, etc. Pg 25
Park Reopening and World Heart Day
The Faculty of Pharmacy of CU reopened a
park after 20 years on 23 September. Students also organized a measuring of heart
pressure, cholesterol and BMI. Pg 27
Law Students Presented Their Scientific
Activities
Students from the Faculty of Law of CU represented the University at the Czech-Slovak Law
Competition in best student work in Plzeň du
ring 18 and 19 September. Pg 27
EC, LM
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SPRAVODAJST VO

Program
november
2014

1. 11.

sobota
18.45

4. 11.

utorok
19.00

Georges Bizet /

Martin Casella /

- priamy prenos predstavenia z
Metropolitnej opery v New Yorku
réžia / Richard Eyre
účinkujú / Anita Hartig, Anita
Rachvelishvili, Aleksandrs Antonenko, Ildar Abdrazakov

- veľká komédia o malom
probléme
réžia / J. Bielik
účinkujú / B. Deák. J. Jackuliak,
M. Majeský, M. Mňahončák,
J. Loj

Carmen

11. 11.

utorok
19.00

Írska kliatba

8. 11.

sobota
19.00

Patrick Marber /

Closer (Na
dotyk)

- hra o erotickej túžbe, sebectve
a hľadaní pravej lásky
réžia / J. Bielik
účinkujú / S. Norisová, R. Poláková, M. Majeský, M. Mňahončák

9. 11.

nedeľa
16.00

10. 11.

pondelok
19.00

Gabriel Tóth /

Martin McDonagh /

- rozprávka s pesničkami
réžia / G. Tóth
účinkujú / M. Labuda ml., E. Kolek Spaskov, D. Žulčák, G. Tóth

- čierna komédia, z ktorej tuhne
krv v žilách
réžia / K. Chlepková
účinkujú / D. Fischer, D. Žulčák, O. Culka, L. Dóza, R. Blumenfeld, A. Nováková

Aladinova
čarovná lampa

PREMIÉRA

Ujo Vankúšik

Hráme v LOFT ARÉNA

12. 11.

Gabriel Tóth

streda
19.00

Yasmina Reza /

Karl Marx / Peter Lomnický /

- komédia najhranejšej súčasnej
autorky
réžia / S. Ferancová
účinkujú / A. Šišková, O. Belešová, M. Horňák, R. Stanke

- správa o stave sveta
réžia / M. Čičvák
účinkujú / T. Pauhofová,
K. Greppelová, B. Deák,
M. Hronský, T. Palonder,
M. Prevendarčík

Boh masakra

Kapitál

Organizované predstavenie

13. 11.
David Ives /

16. 11.

štvrtok
19.00

20.

Venuša
v kožuchu

REPRÍZA

20. 11.

štvrtok
20.00

nedeľa
15.00

Gabriel Tóth /

Aladinova
čarovná lampa

- hra, ktorá vo vás prebudí
najskrytejšie vášne
réžia / E. Eszenyi
účinkujú / D. Mórová, T. Maštalír

- rozprávka s pesničkami
réžia / G. Tóth
účinkujú / M. Labuda ml., E. Kolek Spaskov, D. Žulčák, G. Tóth

21. 11.

piatok
19.00

FINALLY feat. M. Valihora /

Kolektív autorov /

- slovenská jazz-funková kapela
účinkujú /
Eugen Botos - klávesy
Róbert Vizváry - bass
Martin Koleda - guitar
hosť: Martin Valihora - bicie

- siedma časť Občianskeho cyklu
réžia / S. Daubnerová
účinkujú / S. Daubnerová,
M. Mackurová, M. Šamajová,
P. Brajerčík, M. Hronský, M. Prevendarčík, V. Sadílek, T. Vravník,
V. Zboroň, J. Ďurkáč

Jazz v Aréne

22. 11.

24. 11.

sobota
18.45

Gioacchino Rossini /

- priamy prenos predstavenia z
Metropolitnej opery v New Yorku
réžia / Barlett Sher
účinkujú / I. Leonard,
L. Brownlee, C. Maltman,
M. Muraro
utorok
19.00

Rozprávka pre deti od 4 rokov
štvrtok
19.00

Martin Casella /

Peter Quilter /

- veľká komédia o malom
probléme
réžia / J. Bielik
účinkujú / B. Deák. J. Jackuliak,
M. Majeský, M. Mňahončák,
J. Loj

- sex, láska, rodina - bez
facebooku
réžia / A. Totiková
účinkujú / D. Košická, D. Kavaschová, D. Žulčák, M. Meľo

Írska kliatba

November

9. novembra o 16.00 hod.

27. 11.
Ráno po

Hráme v LOFT ARÉNA

28. 11.

pondelok
19.00

David Mamet /

PREMIÉRA

Barbier zo
Sevily

25. 11.

Povstanie

piatok
19.00

Liz Lochhead /

Perfect Days

- romantická komédia
réžia / S. Ferancová
účinkujú / A. Šišková / D. Košická, E. Matejková, O. Belešová,
J. Gallovič, I. Šándor, F. Tůma

Organizované predstavenie

29. 11.

sobota
15.00

Gabriel Tóth /

Aladinova
čarovná lampa

- rozprávka s pesničkami
réžia / G. Tóth
účinkujú / M. Labuda ml., E. Kolek Spaskov, D. Žulčák, G. Tóth

- komédia z Bieleho domu!
réžia / M. Čičvák
účinkujú / T. Maštalír, B. Farkaš, J. Oľhová, M. Hronský,
Ľ. Gregor

DIVADLO ARÉNA
Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
Predpredaj vstupeniek:

a v pokladni Divadla Aréna
pondelok - nedeľa od 14:00 do 18:00
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tel.: 02/6720 2557, fax: 02/6720 2556
e-mail: pokladna@divadloarena.sk

www.divadloarena.sk

