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EDITORIÁL

Č

asto si povzdychneme,
ako rýchlo letí ten čas, už
zas je za nami týždeň, už
ubehol ďalší mesiac, ani sme si
neuvedomili, že bolo leto, už začala škola a je tu jeseň. Jeseň sa
mi vždy spája s určitou nostalgiou,
azda aj kvôli 2. novembru, keď
spomíname na našich blízkych,
ktorí sú už navždy veľmi ďaleko.
A to spomínanie by nás mohlo trochu spomaliť, prinútiť poobzerať
sa okolo seba, zamyslieť sa a uvedomiť si, čo nás čaká v najbližších novembrových dňoch.
Keď čítame dennú tlač, či sledujeme televíziu, rádio, internet,
čoraz viac sa objavujú informácie najmä o voľbách. Volili naši
najbližší susedia v Českej republike, na Ukrajine, v Maďarsku,
ale aj relatívne ďaleko v Tunisku či Brazílii. Voľby čakajú i nás,
a to nielen na komunálnej úrovni, ale i na našej alma mater. Budeme voliť najvyšších predstaviteľov univerzity a väčšiny fakúlt.
Budeme čítať a počuť nielen skladanie účtov za doterajšie pôsobenie na volených pozíciách, ale najmä sľuby, plány, vízie.
Bolo by skvelé, keby tie sľuby, plány a vízie neostali len na papieri, ale sa aj zrealizovali.
Bezprostredne po voľbách nás čaká štátny sviatok – 17. november. V kalendári pri tomto dátume čítame názov štátneho
sviatku – Deň boja za slobodu a demokraciu. Ja mám však tento
deň zapamätaný ako medzinárodný deň študentov a potvrdila
mi to i Wikipédia, ktorá uvádza, že 17. novembra 1939 nacisti
uzavreli české vysoké školy a množstvo študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. V tejto súvislosti o dva
roky v Londýne vyhlásili 17. november ako Medzinárodný deň
študentstva. Wikipédia spomína i novembrové udalosti v roku
1989, a to násilný zásah štátu proti študentom v Prahe, a teda
začiatok nežnej revolúcie vo vtedajšom Československu.
Väčšina dnešných študentov pozná tieto dni len z rozprávania
svojich rodičov a mnohému sa diví a neveriacky krúti hlavou.
Nepamätajú si napríklad obmedzenia pri cestovaní, veď (opäť)
17. novembra 2008 boli dokonca zrušené víza do Spojených
štátov amerických... Od novembra 1989 ubehlo už 25 rokov.
A utiekli rýchlo, priniesli veľké zmeny, slobodu, demokraciu,
ale aj sklamania a (ne)splnené sľuby. Svoju budúcnosť vieme
čiastočne ovplyvniť a teraz máme aj možnosť vybrať si správne
osobnosti, lídrov, preto dobre počúvajme, čo nám v rámci predvolebných aktivít bude sľubované, vhodne sa rozhodnime, majme šťastnú ruku, keď budeme hádzať lístky do volebnej urny.
Pri príležitosti sviatkov sa zvyknú dávať darčeky, ktoré môžu
potešiť či prekvapiť, môžu byť hmotné i nehmotné, tradičné,
moderné i v podobe najnovších technologických výdobytkov.
Súčasná „informačná spoločnosť“ je priam charakterizovaná
technológiami – počítač, internet, mobil, notebook, tablet – sú
už každodennou samozrejmosťou. Knižnice na Univerzite Komenského chcú držať krok s dobou a svojim čitateľom – najmä
študentom – ponúkajú inovovaný, priateľskejší, efektívnejší spôsob prístupu k online katalógu fakultných knižníc, ktorý funguje
na princípe OPAC 2.0., čo umožňuje väčšiu mieru interaktivity
medzi knižnicami, informačnými pracovníkmi a používateľmi.
Boli by sme radi, keby sa nám tento nový online katalóg spoločne podarilo „ušiť na mieru“ potrebám čitateľov, preto prosíme, napíšte nám, podeľte sa s nami o svoje názory, návrhy na
zlepšenie. Online katalóg je prístupný na novom univerzitnom
webe, pod snáď „starou známou“ adresou http://vili.uniba.sk.
PhDr. Daniela Gondová,
riaditeľka Akademickej knižnice UK
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Univerzitu Komenského
povedie aj ďalej

Karol Mičieta
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK)
dňa 11. novembra 2014 zvolil za kandidáta na rektora UK
prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., súčasného rektora univerzity.
O post rektora UK vo funkčnom období od
1. 2. 2015 do 31. 1. 2019 sa uchádzali traja
kandidáti doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.,
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., a prof.
RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Zo 63 prítomných členov Akademického
senátu UK odovzdalo 62 členov platný hlasovací lístok (1 hlasovací lístok bol neplatný).
V prvom kole volieb získal doc. Čentéš 12 hlasov, prof. Labaš 10 a prof. Mičieta 40 hlasov.
Na zvolenie v prvom kole boli potrebné 3/5
hlasov prítomných členov (t. j. 38 hlasov).
Profesor Karol Mičieta, ktorý je od roku
2011 na čele Univerzity Komenského, ju povedie – po vymenovaní prezidentom SR – aj
v nasledujúcom funkčnom období. Rektor
UK má zámer pokračovať v začatých projektoch, podporovať zabezpečenie podmienok
pre excelentnú vedu, ako aj podporovať jedinečnosť univerzity. Jedným z jeho zámerov
je dokončiť organizačnú reformu Rektorátu
UK. „Dôležitým cieľom je udržať súdržnosť
univerzity a vnútornú solidaritu,“ povedal prof.
Mičieta, ktorý vo voľbách obhájil svoje postavenie aj pre nasledujúce funkčné obdobie.
Kandidáti na kandidáta na rektora prezentovali svoje ciele dopoludnia pred voľbami
podľa vyžrebovaného poradia.
Neúspešný kandidát prof. MUDr. Peter
Labaš, CSc., súčasný dekan Lekárskej fakulty UK, predstavil svoju víziu autonómie

fakúlt. Významnou témou pre UK je Univerzitný vedecký park UK, v ktorom profesor
Labaš vidí „sliepku, ktorá bude znášať zlaté vajcia“. Možnosti financovania UVP UK
spočívajú podľa neho v programe Horizont
2020, štátnej dotácii či vo voľnom kapitáli
na trhu.
Doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., z Právnickej fakulty UK vo svojom doobedňajšom
vystúpení podčiarkol, že vzdelávanie musí
mať etický rozmer. Prvoradým pre UK podľa
neho nie je získavanie finančného prospechu, ale kvalita vzdelávania. Orientovať sa
chcel na uplatnenie študentov, a to formou
stretávania sa s absolventmi. Dôraz kládol na
medziodborové vzdelávanie. Jedným z jeho
cieľov bolo, aby webové sídlo bolo použiteľné: „Toto by som chcel dosiahnuť tak, že by
tam boli konkrétne informácie o univerzite
a o fakultách.“
Pred voľbami dňa 6. novembra sa uskutočnila diskusia s kandidátmi na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorú zorganizovali Študentská časť Akademického
senátu UK a Predsedníctvo Akademického
senátu FMFI UK. Predstavili na nej svoje tézy
z oblasti vzdelávania, vedy, propagácie a na
záver sa uskutočnila diskusia s prítomnými.
redakcia
Foto: Vladimír Kuric

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK

doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., z Právnickej fakulty UK

prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., dekan Lekárskej fakulty UK
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK

1. 10. – Rektor UK prof. Karol Mičieta sa zúčastnil na zasadnutí
Akademického senátu UK. (Viac na strane 6.)
2. 10. – Privítal na pôde UK nového mimoriadneho a splnomocne-

21. 10. – Privítal na pôde UK trojnásobného držiteľa Pulitzerovej
ceny za žurnalistiku Walta Bogdanicha. (Viac na stranách 8 a 9.)
- Zúčastnil sa na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Mendelovej
univerzity v Brne, pri príležitosti 95. výročia jej založenia.

ného veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike Dr. h. c. Dr. Thomasa Götza. Univerzitu navštívil, aby sa zoznámil
s jej vedením a prediskutoval záležitosti súvisiace s návštevou nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.

23. 10. – Prijal pozvanie na slávnostné zasadnutie Vedeckej rady

- Prijal pozvanie na slávnostné udelenie čestného titulu doctor honoris causa slovenskému maliarovi Rudolfovi Filovi a českému fotografovi Jindřichovi Štreitovi, ktoré sa konali pri príležitosti 65. výročia
založenia VŠVU.
- V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sa zúčastnil na odovzdávaní cien mons. Marcelovi Sánchez Sorondovi a prof. Dr. phil. Emílii
Hrabovec a prednášky laureátov. (Viac na strane 7.)

Paneurópskej vysokej školy pri príležitosti udelenia čestného titulu
doctor honoris causa Karlovi Habsburgovi – Lotrinskému.
- Na univerzite privítal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca
Helénskej republiky na Slovensku Nicolasa P. Plexidasa a jeho zástupkyňu Annu-Mariu Panagiotakopoulou. Veľvyslanec vyjadril spokojnosť s nárastom záujmu gréckych študentov o štúdium na UK,
predovšetkým na oboch jej lekárskych fakultách v Bratislave a v Martine a aj na Farmaceutickej fakulte UK.

6. 10. – Zúčastnil sa na úvodnom stretnutí s dočasnou pracovnou
skupinou ustanovenou pre komplexnú akreditáciu na UK.
- Pri príležitosti životného jubilea 85 rokov udelil rektor UK pamätnú
medailu UK prof. MUDr. Michalovi Valentovi, DrSc., emeritnému profesorovi Lekárskej fakulty UK.

8. 10. – Zúčastnil sa na zasadnutí Rady predsedov odborových
organizácií pri UK.

13. 10. – Viedol zasadnutie Vedeckej rady UK.

24. 10. – Zúčastnil sa na odovzdávaní ceny predsedu Národnej

univerzity v Brne.

rady SR za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania.
- Zúčastnil sa na slávnostnej inaugurácii rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

16. 10. – Na pôde UK prijal mimoriadneho a splnomocneného veľ-

29. 10. – Zúčastnil sa na za-

14. 10. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady Masarykovej

vyslanca Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike Alexandra Wittwera. Švajčiarsky veľvyslanec pozval predstaviteľov UK na
sympózium „Švajčiarsko – Slovensko: Rastieme vďaka inováciám“
venované startupom, inováciám a tzv. striebornej ekonomike.

sadnutí Vedeckej rady STU.
- S riaditeľom Ing. Pavlom Lepeyom podpísal Memorandum
o porozumení o vzájomnej
spolupráci medzi UK a spoločnosťou Medtronic Slovakia,
s. r. o., v oblasti vzdelávania so
zameraním na zdravotníctvo,
manažment zdravotníctva, ako
aj potenciál v oblasti výchovy
odborníkov pre hodnotenie medicínskych technológií.
- Prišiel pozdraviť študentov na 11. ročník Prvej univerzitnej beánie.

30. 10. – Zúčastnil sa na zasadnutí Správnej rady UK.

20. 10. – Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK rozšírenom
o vedecké rady fakúlt UK udelil čestný titul doctor honoris causa
kancelárke Spolkovej republiky Nemecko Angele Merkelovej. (Viac
na strane 5.)
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Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK
Foto: OVV RUK (1, 2, 4, 5), Vladimír Kuric (3)
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Nemecká kancelárka Angela Merkelová
čestnou doktorkou UK
Univerzita Komenského v Bratislave dňa 20. októbra 2014 udelila čestný titul
Doctor honoris causa (Dr. h. c.) nemeckej kancelárke Angele Merkelovej. Nemecká kancelárka, ktorá si prevzala titul na slávnostnom zasadnutí Vedeckej
rady UK rozšírenom o vedecké rady fakúlt UK, sa stala treťou ženou v histórii
udeľovania čestných doktorátov najstaršej a najväčšej slovenskej univerzity.

„Prijmite, prosím, tento čestný titul ako
znak rešpektu, úcty a obdivu voči vašej vedeckej a štátnickej práci, ako prejav uznania výnimočného prínosu k medzinárodnej
spolupráci so zreteľom na rozvoj Európy
a za vašu podporu vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti pre našu spoločnú európsku budúcnosť,“ povedal na slávnostnom
ceremoniáli rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,
ktorá bola navrhovateľom čestného doktorátu, vo svojom príhovore priblížil vedeckú
dráhu nemeckej kancelárky i jej spoluprácu
s UK: „V období jej štúdia a počas jej vedeckej kariéry aktívne spolupracovala s fyzikálnymi chemikmi – prof. Urbanom a prof.
Kellem z prírodovedeckej fakulty, ako aj s
profesorom Hubačom z fakulty matematiky,
fyziky a informatiky našej univerzity.“
„Univerzity sú motorom inovácií, rozvoja
hospodárstva, sú investíciami do vzdelania,
investíciami do mladých ľudí, investíciami do
budúcnosti našich krajín. Pritom sprostredkovanie vedomostí je iba jednou stránkou. Na
tú druhú, ktorá je minimálne rovnako dôležitá,
poukázal už patrón vašej univerzity – Ján Amos
Komenský, keď povedal: Školy sú priestorom,
kde sa vytvára humanita a kde sa ľudia stávajú
skutočne ľuďmi,“ uviedla nemecká kancelárka
po prevzatí čestného titulu.

Univerzita Komenského v Bratislave udeľuje čestnú hodnosť Doctor honoris causa domácim a zahraničným osobnostiam,
ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju
vzdelania, vedy, kultúry, demokracie, všeľudských hodnôt a osobne sa pričinili o pokrok ľudskej civilizácie šírením vzdelanosti
a humanizmu.
Angela Merkelová (v poradí 116. držiteľka
čestného titulu UK) sa zaradila do zoznamu
významných osobností – čestných doktorov UK, medzi ktorých patria napr. vtedajší
generálny tajomník OSN Kofi Atta Annan
(1999), 14. dalajláma a nositeľ Nobelovej
ceny za mier Tenzin Gyatso (2000) či držiteľ Nobelovej ceny za chémiu Gerhard Ertl
(2009). V januári tohto roka si čestný doktorát UK prevzal aj významný svetový mikrobiológ Ján Vilček.
Andrea Földváryová
Foto: Vladimír Kuric

Profesor Komorník kandidátom
na dekana FM UK

Profesor Šteňo kandidátom
na dekana LF UK

Akademický senát Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave (UK) dňa 4. novembra 2014 zvolil prof. RNDr.
Jozefa Komorníka, DrSc., za kandidáta na dekana fakulty na obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019.
Profesor Komorník, ktorý bol jediným kandidátom, bol zvolený v prvom kole volieb.
Súčasný dekan pôsobí aj ako vedúci Katedry ekonómie a financií na Fakulte managementu UK a bude pôsobiť už druhé
funkčné obdobie po sebe.
NUNU

Dňa 28. októbra 2014 volil Akademický senát Lekárskej fakulty UK kandidáta na dekana fakulty na obdobie od 1. 2. 2015
do 31. 1. 2019. Kandidátom na túto funkciu sa stal prof. MUDr.
Juraj Šteňo, DrSc.
Profesor Šteňo sa narodil 22. novembra 1948. V roku 1972
absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte UK, odvtedy aj pracuje
na neurochirurgickej klinike v Bratislave. Od roku 1992 je jej
prednostom. Je garantom špecializačného štúdia na Lekárskej
fakulte UK v odbore neurochirurgia.
NUNU
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Senát vyhlásil
voľby
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK) vyhlásil dňa 1. októbra 2014 voľby na
funkciu rektora UK.
AS UK zvolil za nového člena Vedeckej rady UK prof. MUDr. Tomáša
Zimu, DrSc., MBA, rektora Univerzity
Karlovej v Prahe.
V spoločnosti VEDA UK, s. r. o.,
došlo k zmene konateľa spoločnosti.
Doterajšia konateľka JUDr. Eva Takácsová odstúpila a AS UK schválil za
nového konateľa prorektora UK doc.
Mgr. Vincenta Múcsku, CSc.
Člen Právnej komisie AS UK RNDr.
Róbert Kysel predstavil koncepciu
dvoch návrhov zmeny Rokovacieho
poriadku AS UK. Nový rokovací poriadok má priniesť podrobnejšiu úpravu
pravidiel rokovania, ktorá rieši doterajšie medzery starého rokovacieho
poriadku, ale zároveň ponecháva dostatočnú flexibilitu na voľný priebeh
rokovania bez zbytočných formalít. AS
UK schválil konečnú podobu Rokovacieho poriadku, ktorého súčasťou je aj
Poriadok volieb kandidáta na rektora
UK.
AS UK na zasadnutí zvolil nového
predsedu Volebnej komisie na voľby
kandidáta na rektora UK – Mgr. Gašpara Fronca a členov komisie. Senát
následne vyhlásil voľby kandidáta na
funkciu rektora UK na funkčné obdobie od 1. februára 2015 do 31. januára
2019 – na 11. novembra 2014 v Aule
UK.
Rokovanie pokračovalo voľbou nového predsedu Právnej komisie AS
UK, keďže doterajšia predsedníčka
doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., sa
vzdala členstva v AS UK i funkcie členky a predsedníčky Právnej komisie AS
UK. AS UK zvolil za novú predsedníčku Dr. Petronelu Luprichovú.
Akademický senát UK zvolil RNDr.
Róberta Kysela za ďalšieho podpredsedu AS UK za študentskú časť.
AS UK schválil Študijný poriadok
FiF UK, 12 žiadostí o prenájom a zriadenie vecného bremena na pozemky
v katastrálnom území Karlova Ves.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., v bode informácie z vedenia
UK informoval o vzniku rektorátneho
pracoviska Centrum pre študentov
so špecifickými potrebami, pretrvávaní problémov s financovaním doktorandov, spustení nového webu UK
a programe Erasmus+.
NUNU
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Bližšie k maturantom
V duchu hesla „bližšie k maturantom“ sa najstaršia slovenská univerzita aj tento rok
predstavila na 18. ročníku veľtrhu štúdia a kariéry Akadémia & Vapac, ktorý sa konal
v dňoch 7. až 9. októbra 2014 v bratislavskej AEGON Aréne NTC. Veľtrh sa uskutočnil
pod záštitou podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, ministra školstva,
vedy, výskumu a športu SR Petra Pellegriniho a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie Rudolfa Kropila.
Univerzita Komenského sa so svojimi 13 fakultami a Centrom ďalšieho vzdelávania UK
zaradila medzi 225 tohtoročných vystavovateľov, ktorí sa snažili napomôcť študentom končiacich ročníkov – budúcim maturantom pri výbere ďalšieho vzdelávania. Toto „poradenstvo“
využilo spolu 8189 študentov.
Zástupcovia fakúlt UK už tradične predstavili záujemcom o štúdium podmienky a možnosti
štúdia, usmernili ich pri výbere študijného programu či poradili, ako sa pripraviť na prijímacie
konanie. Centrum ďalšieho vzdelávania UK predstavilo široké portfólio vzdelávacích programov vedúcich k zvyšovaniu kompetencií a zručností so zameraním na profesijný a osobnostný rast.
„Získanie kvalitného vzdelania poskytuje absolventom účinný azyl pred prepadom do siete
úradov práce. Aj preto verím, že maturanti budú výber vysokej školy dôsledne zvažovať a rozhodnú sa správne,“ povedal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý aj tento rok
podporil možnosť prezentácie UK na najväčšom slovenskom veľtrhu vzdelávania.
Andra Földváryová
Foto: Vladimír Kuric

Univerzita Komenského má novú webstránku
Univerzita Komenského v Bratislave spustila dňa 24. októbra 2014 novú webovú stránku.
Na vývoji novej webovej stránky sa začalo pracovať v prípravnej fáze koncom roku 2009.
Súčasné vedenie UK zadalo po nástupe do funkcie Centru informačných technológií UK úlohu realizovať nový web. Okrem kmeňových pracovníkov CIT UK sa na tvorbe webu podieľala
skupina dobrovoľníkov z FMFI UK, FiF UK, FM UK, OVV RUK a Akademickej knižnice UK.
Externé programátorské práce realizovala spoločnosť Magnetica, ktorá vyvinula nové moduly
do redakčného systému Typo3. Externé grafické práce realizovala spoločnosť Doružova, s. r. o.
Fakulty a súčasti UK budú novú webstránku zavádzať postupne v závislosti od prebiehajúcich školení a pripravenosti zamestnancov.
Obsah pôvodnej webstránky je dočasne k dispozícii na staryweb.uniba.sk.
NUNU
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Prorektor UK prof. Turňa získal
v Bruseli ocenenie za propagáciu
vedy a výskumu
Prorektor Univerzity Komenského, riaditeľ Centra vedecko-technických informácií
SR (CVTI) a predseda Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu
Ján Turňa si dňa 8. októbra 2014 v Bruseli na pôde Európskeho parlamentu prevzal
ocenenie za propagáciu vedy a výskumu v programovacom období 2007 – 2013.
Ocenenie neziskového Združenia európskych projektov (EPA) so sídlom v Bruseli si
prevzalo 12 osobností z 11 členských štátov EÚ.

Odovzdávanie ocenení sa konalo v rámci kampane EPA zameranej na podporu
iniciatív európskej občianskej spoločnosti,
ktoré sú inovatívne a užitočné pre špecifické komunity, územie alebo sektor. Tohoročná nominačná kampaň mala za cieľ
upozorniť na prácu konkrétnych osobnos-

tí, ktorá mala pozitívny vplyv na poli európskych rozvojových projektov.
Prorektor UK prof. Turňa v roku 1981
ako prvý na Slovensku pripravil rekombinantnú DNA a ďalej v oblasti výskumu a výchovy rozvíjal túto technológiu. Podarilo sa
mu úspešne naklonovať niekoľko génov
potrebných v rámci projektov základného
výskumu a biotechnologického využitia.
V poslednom období sa zameriava najmä
na horizontálny génový transport v súvislosti

s mikroevolúciou a vznikom patogénnych
mikroorganizmov a hodnotením biologickej bezpečnosti geneticky modifikovaných
organizmov. Je spoluautor troch monografií
a dvoch vysokoškolských učebníc, má sedem patentov. Dlhodobo sa venuje propagácii vedy, predovšetkým molekulárnej biológie, biotechnológie a využívaniu geneticky
modifikovaných organizmov pre odbornú,
ale aj laickú verejnosť.
Andrea Földváryová

Fides et ratio
Konferencia biskupov Slovenska dňa 2.
októbra 2014 slávnostne piatykrát odovzdala ocenenie Fides et ratio profesorke Emílii
Hrabovec, prodekanke Rímskokatolíckej
cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK,
za prínos do dialógu medzi vierou a vedou.
Spolu s Marcelom Sánchezom Sorondom ich navrhla Rada KBS pre vedu, vzde-

lanie a kultúru a cenu im v Primaciálnom
paláci odovzdal jej predseda František
Rábek, ktorý povedal: „Je to snaha jednak
oceniť prínos konkrétnych osobností ku
vzťahu medzi vierou a vedou a napomôcť
práci a dielu a životu najmä kresťanov, ktorí
sú aj vedcami.“
redakcia

Cenu Egona Ervína Kischa získal

Ondrej Sliacky

Dňa 24. októbra 2014 získal v českom
Letohrade prestížnu medzinárodnú
Cenu Egona Ervína Kischa Ondrej Sliacky za knihu Divy Slovenska nielen pre
deti alebo Vlastiveda ako lusk (2013).
Uvedené ocenenie sa udeľuje od roku
1992 českým a slovenským spisovateľom za literatúru faktu.
Prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc., je
popredným literárnym historikom, renomovaným odborníkom na literatúru
pre deti a mládež, ktorý od roku 1991
kontinuálne pôsobí na Katedre slovenského jazyka a literatúry PdF UK.
Jeho dlhodobý literárnovedný výskum, ktorý v nemalej miere iniciuje a organizuje, sa sústreďuje predovšetkým na literárnohistorickú
reflexiu slovenskej literatúry pre
deti a mládež a na výskum slovenskej ľudovej rozprávky (je autorom
komplexnej syntézy dejín, slovníkových

a encyklopedických diel z literatúry pre deti
a mládež). Integrálnou súčasťou jeho aktivít
je aj vlastná literárna tvorba. Okrem poviedkových kníh, množstva televíznych a rozhlasových hier pre deti i dospelých si pozornosť
zasluhujú aj jeho literárne štylizácie folklórnych textov a jeho autorské prerozprávania
vybraných segmentov Starého a Nového
zákona. Nemenej dôležitá je jeho
redaktorská činnosť (Kultúrny život, Mladé
letá, Zlatý máj). Od
roku 1971 pôsobí
v časopise Slniečko
(od roku 1990 je jeho
šéfredaktorom), v roku
1993 inicioval vznik Bibiany, revue o umení pre
deti a mládež, a odvtedy ju
vedie ako šéfredaktor.
V najnovšej knihe Divy
Slovenska nielen pre deti
alebo Vlastiveda ako lusk sa

autorovi podarilo vytvoriť z jednotlivých putovaní priestorom i časom faktograficky plnohodnotný, zážitkovo silný umelecký text.
Hoci autor nestráca zo zreteľa poznávaciu
funkciu prezentovaných textov, dômyselne ju dopĺňa mystifikáciou, čím sa mu darí
faktografickú rovinu rozprávania odľahčiť
a zábavným spôsobom priblížiť nielen detskému čitateľovi.
Mgr. Eva Faithová, PhD., PdF UK
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Belgická návšteva na UK
Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc., privítal dňa 6. októbra 2014 delegáta flámskeho spoločenstva Belgicka akreditovaného pre Slovenskú
republiku Davida Maneauta a veľvyslanca Belgicka Christiana
G. Lepagea.
Predmetom prvého oficiálneho prijatia na pôde UK bola diskusia o existujúcich kontaktoch s belgickými univerzitami v spolku
UNICA, partnerstvo v programe LLP Erasmus a Erasmus+ a priame medziuniverzitné zmluvy, ako aj možnosti ďalšieho rozšírenia
spolupráce. Hostia následne navštívili Filozofickú fakultu UK, ktorej venovali knižný dar.
Mgr. Ivana Krajčovičová, OMV RUK

Taiwanská delegácia
obnovila zmluvu s JLF UK
Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy prof. RNDr. Ing.
Ľudomír Šlahor, CSc., prijal dňa 7. októbra 2014 prof. Yuna
Yena, prezidenta z Taipei Medical University (TMU) a dekana College of Medicine (TMU) Dr. Huanga Chao-Chinga.
Zástupcovia taiwanskej Taipei Medical University podpísali obnovenie zmluvy s Jesseniovou lekárskou fakultou UK v Martine
a vyjadrili záujem o novú možnosť spolupráce s Farmaceutickou
fakultou UK. Na stretnutí sa zúčastnili aj vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK Mgr. Magdaléna Belková a referent pre
spoluprácu s neeurópskymi univerzitami Michal Dzúrik.
OMV RUK

Foto: OVV RUK

Zľava: vedúca OMV RUK M. Belková, Ľ. Šlahor, Ch. Lepage
a D. Maneaut

Chce
lepší svet

chybných zdravotníckych zariadeniach,
interných nekalých machináciách rôznych
korporácií či jedovatých prísadách vo farmaceutických výrobkoch z Číny. V tejto šesť
rokov starej kauze šanghajský importér dodával lieky s prímesou priemyselného rozpúšťadla. To Walta Bogdanicha primälo pátrať a zbierať dôkazy z Číny, čím podľa jeho
vlastných slov, posunul ľudstvo zasa o krok
vpred. „To je presne to, čo je v žurnalistike
prioritné. Robiť svet lepším miestom. Pulitzerova cena je príjemný bonus,“ povedal.

Walt Bogdanich, trojnásobný držiteľ
Pulitzerovej ceny, zástupca šéfredaktora
investigatívneho oddelenia prestížnych
novín New York Times – hosť Univerzity
Komenského v Bratislave.
Sympatický laureát prestížnej novinárskej
ceny počas svojej prednášky na Univerzite
Komenského v Bratislave 22. októbra 2014
viackrát priznal, že investigatívna žurnalistika ho nadchýna. Aj po štyridsaťročnej praxi
je plný entuziazmu zo zmien, ktoré jeho investigatíva nastoľuje. I keď hľadanie pravdy
je jeho hnacím motorom, Walt Bogdanich
zdôraznil, že pri jej hľadaní nesmieme zabúdať na ľudskosť. „Najvypuklejším problémom súčasnej žurnalistiky je práve apatia
médií a nedostatok investigatívnych novinárov v redakciách,“ povedal Walt Bogdanich.
Nezastaví ho ani súd, ani mafia
Sám má na spoločenské krivdy cit
a nemá najmenší problém nahlas o nich ho-
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voriť, a to aj za cenu súdnych sporov, ako
tomu bolo pred dvadsiatimi rokmi. V žalobe
stál voči cigaretovému koncernu Philip Morris a v hre bolo desať miliárd amerických
dolárov. Walt Bogdanich krízu ustál vďaka
svojej novinárskej neodbytnosti a súdne vyrovnanie vyústilo v jeho prospech. Energický šesťdesiatnik vyhlasuje, že jeho v hľadaní pravdy nezastaví ani žaloba, ani vyhrážky
mafie.
Pulitzer ako bonus
Ako pedagóg newyorskej Columbia University, budúcim novinárom radí myslieť ako
vojakom – nekompromisne a rázne. Týmto sa riadi i on pri písaní materiálov o po-

Hrdý na svoj prínos
Prevratný prínos do investigatívnej žurnalistiky Waltovi Bogdanichovi – okrem uznania
odbornej verejnosti – zabezpečili aj ponuky
zo strany tých najzvučnejších amerických
médií. Printových i televíznych. On si však
bez váhania vybral New York Times, elitné
noviny s vyše storočným etickým kódexom.
Filozofia denníka je prostá – základom je
kvalitná vnútorná žurnalistika, odvaha a dravosť žurnalistu. A presne takýmto žurnalistom je Walt Bogdanich. Bez okolkov priznáva, že je na svoju doterajšiu prácu hrdý.
Veronika Šafáriková,
študentka FiF UK
Foto: Vladimír Kuric

ROZHOVOR

Bogdanich: Novinár sa nesmie
hrať, že všetko vie
Walt Bogdanich, novinár, docent na
Columbia University v New Yorku, držiteľ
mnohých ocenení, obľubuje provokatívne
témy. V minulosti písal napríklad o zlom
zaobchádzaní s pretekárskymi koňmi, farmaceutickej firme, ktorá „omylom“ primiešavala chemikálie do liekov, smrteľných
nehodách na tratiach či chybných testoch
v amerických lekárskych laboratóriách.
K žurnalistike ho nepriamo priviedla tragická nehoda, ktorá sa odohrala, keď bol
chlapec. Jeho otec pracoval v U. S. Steel,
kde počas leta zahynuli dvaja ľudia na
jeho oddelení. Noviny o tom vôbec nenapísali, lebo U. S. Steel malo nad mestom
moc (Gary, Indiana, kde Bogdanich vyrastal) a nik si nedovolil písať o nich kriticky.
Dodnes sa riadi heslom svojho otca: „Ak
máš informácie, nik ti nemôže klamať.“
V jednom rozhovore ste povedali, že tajomstvo investigatívnej žurnalistiky je byť
nahnevaný.
Áno. Kontrolovaný hnev je lepšie pomenovanie. Nátura investigatívneho reportéra je
taká, že keď vidí nespravodlivosť alebo to,
ako mocní ľudia využívajú slabých, nahnevá
sa a to mu pomáha pri motivácii a prekonávaní rôznych bariér, s ktorými sa často stretáva
pri práci. Potrebujete ten hnev či oheň, ktorý
dokáže motivovať, lebo často hľadáte informácie, ktoré mocní ľudia nechcú poskytnúť
alebo vám nechcú pomôcť, takže treba byť
vytrvalý.
Ako sa zmenila investigatíva odvtedy, čo
ste sa stali reportérom? Je to dnes ľahšie?
Pre mňa je to oveľa ľahšie. Na začiatku
som bol veľmi hanblivý. Nerád som kládol
nepríjemné otázky. Vtedy som nevedel, že je
úplne v poriadku, keď neviem všetko. Najhoršie, čo novinár môže urobiť, je, keď sa
tvári, že vie všetko, a potom napíše príbeh,
ktorý nie je pravdivý. Preto kladiem čo najviac otázok, aby som rozumel danej téme. A
naučil som sa byť sofistikovanejší v získavaní
informácií.

Ako vás táto práca zmenila?
Dodala mi obrovské množstvo sebavedomia, ktoré som nemal, keď som bol mladý.
Pomohla mi dozrieť ako osobnosť. Zažil som
toľko nových vecí, ktoré by som inak nezažil.
To je skvelé na práci novinára. Môžete strkať
nos do vecí iných ľudí, môžete cestovať a každý deň sa učiť nové veci. Každý deň je nový.
Z tém, na ktorých ste pracovali, sa zdá,
akoby ste nehľadali vy ich, ale oni vás.
Často je to tak. Jednou z mojich silných
stránok je, že mám schopnosť vidieť potenciál pre dobrú investigatívnu tému. Je to dôležité. Nemôžete byť dobrý reportér, ak neviete rýchlo odhadnúť situáciu a vyhodnotiť,
že sú tu šance na dobrý príbeh.
Takým prípadom bol napríklad príbeh
o Long Islandskej železnici.
Áno, tento príbeh sa zrodil z mojej skúsenosti, lebo som ňou cestoval každý deň.
Skúsenosť s týmito službami ma hnevala,
lebo nefungovali. Stále som rozmýšľal, že
ak ich služby fungujú takto zle, mal by som
sa pozrieť hlbšie, lebo je dosť možné, že nefungujú aj iné veci, ktoré sú vážnejšie. Téme
som sa začal venovať na základe môjho inštinktu. Hovorí sa, kde je dym, tam je oheň.
Videl som veľa dymu a napokon som našiel
oheň.
Je pozitívne, že na konci vašich tém sú
reálne výsledky. Autority urobia náležité
opatrenia. Niečo sa zmení...
To je krása investigatívnej žurnalistiky, ktorá ak správne funguje, tak energia a čas, ktoré sú vložené do témy, sa napokon oplatia.
Nestane sa to vždy, ale je to dobré, ak sa
to niekedy podarí. Investigatívna žurnalistika
slúži presne na to, aby veci lepšie fungovali.
Na Slovensku to, žiaľ, takto pekne nefunguje...
Ale raz bude. Slovensko je ešte mladá
krajina, má krátku tradíciu slobody slova.

Tradícia Prvého dodatku k Listine práv USA
(pozn. red.: ustanovuje slobodu vyznania,
slova, tlače a pod.) má niekoľko stoviek
rokov. Na to, aby sa sloboda rozvíjala, treba čas. A ona sa musí rozvíjať. Ak tu má byť
zdravá demokracia, v ktorej si ľudia môžu
dôverovať navzájom, dôverovať vláde a úradom, musia byť silné médiá. A tiež musia byť
nezávislé, nie zaujaté nejakými inými záujmami. V New York Times máme na stene slogan, že máme robiť investigatívu bez strachu
a bez zaujatosti. Tento slogan by som rád
videl aj vo vašej krajine.
Aj my. Ktorý z investigatívnych príbehov,
ktoré ste spracovali, bol najpoburujúcejší?
Jeden z tých, na ktoré som hrdý, je príbeh z Haiti, jednej z najchudobnejších krajín
sveta. USA tu má veľký vplyv a nie vždy je
pozitívny. Spolu s jedným reportérom sme
spracovali tému masakra väzňov, ktorých
polícia zoradila a postrieľala a napokon sa to
pokúsili ututlať. Nikto sa tým nechcel zaoberať a naša vláda o tom nechcela hovoriť, lebo
to bola jej polícia. Nakoniec sme s tým prišli
na verejnosť my a policajti boli obvinení a súdení. Potom nasledovali vyhrážky smrťou.
Ale stále som tu.
Pred dvomi rokmi sme na univerzite vítali
vášho kolegu Tima Weinera, ktorý mi povedal, že sa mu nikdy nikto nevyhrážal. A to
písal o FBI! Váš prípad to zjavne nie je.
Áno, vyhrážali sa mi. Nestáva sa to veľmi
často. Vyhrážky však neberiem veľmi vážne.
Väčšinou mi zavolá nejaký anonym. Dávnejšie mi jeden reportér – veterán povedal, že
ak sa ti vyhrážajú, pravdepodobne ti nič neurobia. Tí, ktorí to myslia vážne, to urobia, nebudú sa vopred vyhrážať. Naše rozhodnutia
však nemôžu byť ovládané strachom.
Vo vašej rodine píše aj vaša manželka,
ktorá sa tiež pýši titulom nositeľka Pulitzerovej ceny. Čo na to hovoria vaše
deti? Sú fanúšikmi vašej práce?
Wau, to je dobrá otázka. Veľa o tom nehovoria. Nemajú záujem stať sa reportérmi.
Myslím si, že je to dobré, lebo by mali ísť svojou cestou. Ale myslím si, že sú na nás hrdí.
Lenka Miller
Foto: Vladimír Kuric
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Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
predstavuje svojich doktorandov
Teológia podobne ako aj iné vedy hľadá
nové impulzy a účinnejšiu paradigmu, ktoré
môžu zefektívniť jej spoločenský dosah aj
v kontexte novej evanjelizácie obsahujúcej
výzvu, ako dnes zrozumiteľnejšie odkomunikovať zmysluplné nadprirodzené skutočnosti prenikajúce aj do nášho sveta a života.
Prirodzene kresťanská teológia vychádza
z determinujúceho dedičstva viazaného už
na starozákonné dejiny a najmä na záchranné konanie Ježiša Krista a jeho fascinujúce
učenie, ktoré determinuje kresťanské dejiny.
Inovatívne podnety do tohto teologického
diskurzu prinášajú aj naši doktorandi, ktorí
skúmajú a publikačne prezentujú „veci nové
i staré“.
Tretí stupeň štúdia sa na našej fakulte rea
lizuje v jednom študijnom programe katolíc-

ka teológia. Momentálne tridsiatka našich
interných a externých doktorandov pracuje
na doktorských tézach na katedrách dogmatickej, morálnej a pastorálnej teológie,
na katedre cirkevných dejín, kánonického
práva a liturgiky. Venujeme im pozornosť cez
pravidelné stretania s vedením fakulty, cez
metodologický kurz v rámci kurikula štúdia,
cez fakultné štvrtky (stretnutia akademickej
obce fakulty v rámci poludňajšej prednášky
spojenej s diskusiou) a cez osobné stretania
s ich školiteľmi.
Metodické a systematické odkrývanie
a premýšľanie Božieho zjavenia s cieľom
zrozumiteľne ho priblížiť ľudskému mysleniu je obmedzené nielen limitmi ekonomickej povahy, ale aj istými epistemologickými
hranicami. Totižto teológia nedosiahne a ne-

vyčerpá úplne hĺbku a veľkosť Boha a jeho
odraz vo svete, no dokáže ich efektívne
človeku priblížiť, čím mu pomáha nad nimi
žasnúť, ale i osvojovať si a žiť etický rozmer
zjavenia. Spolu s doktorandmi si uvedomujeme, že teológia je vtedy úspešná, keď
permanentne posilňuje v nás vzťah k Bohu
a k iným. Naši doktorandi sa aktívne zúčastňujú na konferenciách doktorandov, publikujú vo fakultnom periodiku Acta a v iných
teologických časopisoch. Svoje výsledky
prezentujú na jarnej celouniverzitnej prezentácii doktorandských téz.
Nižšie vám ponúkame profily troch našich
doktorandov.
Spracoval:
ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.,
prodekan RKCMBF UK

Komparatívne skúmanie metód
dogmatickej teológie
ThLic. Martin Mihalik
Školiace pracovisko: Katedra
dogmatickej teológie
Téma práce: Metódy dogmatickej
teológie na základe dokumentov
Medzinárodnej teologickej komisie
Školiteľ: prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.
Doktorát z teológie má už z obdobia vzniku
prvých univerzít v Európe dvojaké poslanie.
Študent musí zvládnuť výskum vo svojom odbore na primeranej vedeckej úrovni a zároveň má svojím poznávaním svedčiť o Pravde,
ktorá robí jeho život zmysluplným. Povolanie
doktoranda katolíckej teológie determinuje
popri analytickej práci rozumu aj šľachtenie
viery srdca. Téma jeho doktorandskej práce
reflektuje túto dvojitú úlohu, nesie názov:
„Metódy dogmatickej teológie na základe
dokumentov Medzinárodnej teologickej komisie.“
V práci sa zameriava na metodológiu tej
časti teológie, ktorá predstavuje výpovede
o sebazjavení Boha, jeho diela a povolaní
človeka pre spoluprácu s ním. Východiskovým prameňom sú publikované dokumenty
teologickej komisie, ktoré v rámci katolíckej
teológie upresňujú a aktualizujú jej princípy
a riešia sporné otázky. Komisia ich v rokoch
1969 – 2014 publikovala dovedna 27. Hlavný prínos práce spočíva v systematickej
prezentácii a komparácii metodologických
princípov teológie tak, ako ich navrhujú
dokumenty Medzinárodnej teologickej komisie. Keďže mnoho dokumentov bolo vy-
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daných relatívne nedávno, iba niektoré boli
preložené do slovenčiny, resp. češtiny, práve ich analýza môže poslúžiť širšej odbornej aj laickej verejnosti oboznámiť sa s najnovšou teológiou a jej aktuálnymi výzvami.
Medzinárodná teologická komisia venovala
pozornosť rôznym aspektom úlohy, ktorá
stojí pred katolíckou teológiou najmä v metodologicky zameraných dokumentoch:
Jednota viery a teologický pluralismus
(1972), Vzájomný vzťah medzi magistériom a teológiou (1975), O interpretácii
dogiem (1989) a Teológia dnes: perspektívy, princípy a kritéria (2012).
Zameranie doktorandskej práce M. Mihálika sa kryštalizovalo v predchádzajúcich
obdobiach jeho štúdia. Doktorand vyštudoval magisterské štúdium filozofie a katolíckej
teológie, pričom obe magisterské práce
zameral na vzťah rozumového uvažovania
a kresťanskej viery. Počas štúdia filozofie
skúmal najmä filozofiu kľúčového kresťanského mysliteľa Tomáša Akvinského a jeho
chápanie vedeckosti teológie založenej na
metóde sylogistického uvažovania. V diplomovej práci z teológie prezentoval filozofický
kontext jednej z biblických kníh ako prototyp stretnutia viery a rozumu. Po skončení
magisterského štúdia pracoval šesť mesiacov na výskume národnej identity Čechov
a Slovákov a jej vzťahu k náboženstvu na
Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Výsledky výskumu boli predstavené na
konferencii vo Varšave, kde bolo poukázané
na rozdiel medzi sekulárnou spoločnosťou,
ktorá rešpektuje náboženské presvedčenie
a sekularizmom ako ideológiou odstránenia

slobody náboženstva a národnej identity.
Následne študoval rok na Katolíckej univerzite v belgickom Leuvene, kde sa špecializoval na výskum vzťahu kresťanskej viery
a súčasnej kultúry. Počas doktorandského
štúdia pracuje doktorand aj na projekte zameranom na cirkevný rozmer katolíckej teológie a jej metódy. V projekte predstaví vedecký a cirkevný charakter teológie ako dva
kompatibilné aspekty tej istej akademickej
disciplíny. Okrem toho publikoval články zamerané na teologickú recepciu náboženského postoja pohostinnosti; význam tradície
v kontexte teologickej práce či problematiku
plurality v súčasnej filozofii a náboženskom
myslení. Takisto spolupracoval v skupine
teológov v príprave vedeckého komentára
k Evanjeliu podľa svätého Marka (Dobrá
kniha 2013). Katedra dogmatickej teológie
ponúka doktorandovi profesionálny rozvoj,
možnosť konfrontácie svojich poznatkov, ale
aj ich sprostredkovanie širšej verejnosti.

ÚSPEŠNÍ DOK TORANDI NA RKCMBF UK

Limity pragmatického teleologizmu
Mgr. Erik Tvrdý
Pracovisko: Katedra morálnej teológie
Téma práce: Postoj encykliky Veritatis
Splendor k teleologizmu
Školiteľ: ThDr. Ing. Vladimír Thurzo,
PhD.
Na denné doktorandské štúdium nastúpil
v akademickom roku 2012/2013 po ukončení magisterského štúdia katolíckej teológie s
vyznamenaním na RKCMBF UK. Ukončil ho
diplomovou prácou z dogmatickej teológie,
v ktorej analyzoval vzťah medzi Cirkvou a spásou. Na doktorandské štúdium bol prijatý na
katedre morálnej teológie s témou licenciátskej
práce Postoj encykliky Veritatis Splendor k teleologizmu. Vo svojej práci rozpracoval tému,
ktorá nebola doposiaľ v českom a slovenskom
teologickom prostredí spracovaná. Zameriava
sa na fenomén teleologizmu (gr. telos – cieľ,
účel), ktorý sa ako forma etickej teórie objavil
v rámci katolíckej morálnej teológie v druhej
polovici dvadsiateho storočia. Práca má za cieľ
prezentovať dejinný vývoj a princípy tohto etického systému a poukázať na jeho nedostatky
a riziká. Vzhľadom na absenciu literatúry k danej problematike v našom priestore, doktorand
využíva Knižnicu teologickej fakulty Viedenskej
univerzity, kde sa mu otvorila možnosť skúmania primárnych zdrojov k danej problematike
v dielach zástancov tohto etického systému.

Aj napriek tomu, že teleologická etika vo
svojej extrémnej forme bola podrobená kritike
Magistéria, konkrétne v encyklike Jána Pavla
II. Veritatis Splendor, predsa naďalej ostáva
prítomná v profánnej spoločnosti hlavne vo svojej proporcionalistickej podobe. Teleologická
etika, ktorá mravne hodnotí konanie len na základe dosahovaného cieľa, je z kresťanského
pohľadu neprijateľná. Takýto prístup má veľmi
blízko k jednoduchej ekonomickej kalkulácii,
kedy je prehliadaný človek vo svojej dôstojnosti
a individuálnosti, pričom sú jeho potreby, ako
i on sám vnímané ako anonymné veličiny, ktoré
je možné podľa ľubovôle „pripočítavať“ alebo
„odpočítavať“. Jednotlivec môže byť obetovaný
v záujme skupiny, pokiaľ by to prinieslo „úžitok“
pre väčšinu. Na základe tohto by prestávali
platiť základné ľudské práva, ako aj objektívny
poriadok, pričom niektoré konkrétne negatívne
normy správania by už viac neboli vnímané ako
absolútne platné, ale ako normy, ktoré by za určitých okolností pripúšťali výnimky.
V rámci prezentovania svojich poznatkov sa
doktorand zúčastňuje na domácich, ako aj zahraničných vedeckých podujatiach. Na pôde
fakulty prezentoval svoju prácu na seminároch
pre doktorandov a podieľal sa na spolutvorbe
učebných pomôcok. Výsledky svojej práce
predniesol na III. ročníku medzinárodnej teologickej konferencie doktorandov In Pluribus
unitas – jednota v mnohosti, organizovanej
Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, kde vystúpil

s príspevkom s názvom Teleológia a skutok
„vnútorne zlý“. Príspevok s rovnakým názvom
publikuje v zborníku vyššie spomenutej konferencie. V rámci svojho doktorandského štúdia
sa takisto spolupodieľal na organizovaní úspešnej medzinárodnej vedeckej konferencie Svätí
Cyril a Metod a ich náboženské a kultúrne
dedičstvo, most medzi východom a západom, ktorá sa uskutočnila na pôde Univerzity
Komenského v roku 2013 aj za účasti zástupcov Pápežského výboru pre historické vedy
a Moskovského patriarchátu.
Doktorand svojou prácou poukazuje na
skutočnosť, že niektoré trendy vyskytujúce sa
v spoločnosti môžu vo svojich dôsledkoch privádzať k neetickým, nemravným a dôstojnosti
ľudskej osoby odporujúcim záverom. Momentálne pracuje na dizertačnej práci, ktorá bude
rovnako ako práca licenciátska z oblasti morálnej teológie.

Obsah a dosah kánonických vizitácií
ThLic. Martin Bošanský
Téma práce: Kánonické vizitácie
Nitrianskej diecézy v rokoch 1674 –
1831
Školiteľ: prof. ThDr. Viliam Judák,
PhD.
Doktorand absolvoval prvú časť doktorandského štúdia (licenciát) na Katedre cirkevných dejín Teologickej fakulty Pápežskej
univerzity Svätého Kríža v Ríme, kde obhájil
licenciátnu prácu z materiálov Diecézneho
archívu v Nitre (Guida dell’archivio diocesano di Nitra). Systematicky v nej predstavil
diecézny archív a možnosti bádania v ňom.
Okrem toho absolvoval ročný kurz archívnictva na Vatikánskej škole paleografie, diplomatiky a archívnictva. Momentálne pracuje
ako archivár v Diecéznom archíve v Nitre.
Doktorand sa zaoberá kánonickými vizitáciami Nitrianskej diecézy. Ide o úradné
návštevy biskupa alebo ním poverenej osoby
spojené so zhodnotením duchovného i materiálneho stavu vizitovanej lokality, najčastejšie farnosti. Doktorand v práci kontextualizu-

je kánonické vizitácie diecézy v stanovenom
nábožensko-spoločenskom období, systematicky ich analyzuje a hodnotí ich význam
a prínos. Cieľom práce je vytvoriť východiskový bod uľahčujúci ďalšie detailné štúdium
jednotlivých vizitačných protokolov inými bádateľmi, ako aj sledovanie priebehu obnovy
Katolíckej cirkvi v Nitrianskej diecéze, ktorá
bola hlavným účelom potridentských vizitácií.
Štruktúra a obsah vizitačných protokolov
sa totiž pod vplyvom dobových faktorov líšili.
Vedieť, čo a na ktorom mieste sa v konkrétnom vizitačnom protokole nachádza, bude
užitočnou, čas šetriacou pomocou pre bádateľov z rôznych vedných oborov zaoberajúcich sa vizitáciami. Práca v záverečnej podobe môže ponúknuť plastický obraz nielen
o študovanej problematike v užšom zmysle
slova, ale aj o slovenských dejinách v kľúčovom období od konca 17. do prvej tretiny 19.
storočia.
Časové ohraničenie témy je dané faktom,
že v roku 1674 začala historicky prvá písomne zdokumentovaná kánonická vizitácia za
biskupa Tomáša Pálfyho, kým v r. 1831 sa
skončila vizitácia diecézy za biskupa Jozefa

Vuruma. Tento biskup začal s vydávaním diecézneho schematizmu, ktorý po obsahovej
stránke do značnej miery nahradil vizitačné
protokoly, čím sa výrazne zmenil charakter
kánonickej vizitácie ako takej.
Principiálnou pramennou základňou sú
dokumenty týkajúce sa kánonických vizitácií, ktorých originály sa, či už vo forme
protokolov alebo preliminárov (prípravných
dokumentov k vizitačným protokolom), nachádzajú v Diecéznom archíve v Nitre.
V rámci publikačnej činnosti sa doktorand
venuje najmä novovekým dejinám Nitrianskej
diecézy.
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Do karate ma nikto nenútil
Nežnú sympatickú blondínku, ktorá by sa určite dokázala uživiť aj ako modelka, by sme vám nahnevať neodporúčali. Zvládla by vás niekoľkými hmatmi. Úspešná karatistka, absolventka UK a externá pedagogička
na Fakulte telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK) – Katarína Longová.

V roku 2011 ste absolvovali štúdium
trénerstva na FTVŠ UK. Ako ho hodnotíte?
Škola je natoľko dobrá, koľko si z nej
človek dokáže zobrať. Tak ako všade
v spoločnosti aj na FTVŠ UK boli a aj sú šikovní a múdri ľudia, od ktorých som sa veľa
naučila. Nielen z oblasti športu, ale aj zo
života. Štúdium je viac o ľuďoch ako o systéme. Celkovo je podľa mňa vzdelávanie na
FTVŠ UK na vysokej úrovni. Viacerí učitelia
dokážu skĺbiť ich bohaté praktické skúsenosti s vrcholovým športom aj s dnešnými
požiadavkami vo vedeckej oblasti. Získavajú nové poznatky a spätne ich aplikujú do
praxe, čím sa tá posúva na vyššiu úroveň.
A tak by to v univerzitnom vzdelávaní aj
malo byť.
Pre „posun vyššie“ ste sa rozhodli aj
vy. Tento rok ste ukončili doktorandské
štúdium športovej edukológie. Čo vás
motivovalo pokračovať po získaní magisterského titulu?

Nie je však karate „pritvrdý“ šport pre
nežné pohlavie?

So školiteľom sme vymysleli veľmi zau
jímavú tému dizertačnej práce, ktorá sa
týkala aj mojej tréningovej praxe (Rozvoj
silových schopností s intenzitou nad 90 %
maximálneho výkonu /Pmax/ pri rozdielnom vonkajšom odpore /o 20 %/ a odlišnom systéme zvyšovania zaťaženia). Taktiež som si chcela predĺžiť študentský život
a možnosť naďalej vrcholovo športovať
v podmienkach, ktoré som mala aj počas
magisterského štúdia na fakulte.

V karate sú dve športové disciplíny –
kumite a kata. Kumite je športový zápas
a kata je cvičenie foriem, pri ktorých cvičenec sám predstavuje súbor útočných
a obranných techník. Ja sa špecializujem
na kata, ktoré je úplne bezkontaktné, takže
mne žiadne zranenie od súpera nehrozí.
A čo sa týka kumite a nežného pohlavia...
Kumite nerobia len drsné dievčatá, ale aj
dievčatá s postavou a tvárou modelky.

„Ženy a dievčatá
sú v karate oveľa
húževnatejšie
a cieľavedomejšie
ako chlapci a muži.“

Karate ma momentálne zamestnáva naplno. Ráno mám kondičný tréning, ktorý
striedam s precvičovaním súťažných kata.
Potom učím externe na FTVŠ UK – špecializáciu karate a úpoly. (Pozn. red.: Úpoly sú
telesné cvičenia, ktorými sa v bezprostrednom kontakte so súperom snažíme prekonať jeho technicko-taktické, bojové, útočne i obranné zámery a zvíťaziť nad ním.)
Odtiaľ idem rovno do telocvične, kde vediem tréningy detí. A na záver trénujem pod
dohľadom môjho trénera.

Poďme k vašim karatistickým začiatkom. Pochádzate z rodiny, v ktorej sa
karate udomácnilo.
Presne tak, kontakt s karate som mala
od malička, aj mama je bývalá karatistka.
Otec pôsobí ako hlavný tréner jedného
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z najväčších karate klubov na Slovensku –
Rapid Bratislava. Do karate ma nikto nenútil, bola to samozrejmosť. Okrem toho som
však skúšala aj iné športy. Od troch rokov
som chodila do základnej umeleckej školy
na tanečnú. Neskôr som sa venovala ľudovým tancom a chvíľu aj basketbalu. Popritom som sa vždy motala na karate tréningoch tak ako moji súrodenci, ale pri karate
som zostala len ja. Brat Martin rekreačne
beháva a sestra Alexandra je momentálne
najlepšia a najúspešnejšia lukostrelkyňa
v histórii Slovenska a taktiež študuje na našej univerzite – na prírodovedeckej fakulte.
Otec je hlavným trénerom nášho klubu, ale
už od svojich desiatich rokov netrénujem
pod jeho vedením, ale pod vedením jeho
úspešných zverencov a našich mladých
trénerov. Mala som teda jednoznačne
dobré podmienky na to, aby bola zo mňa
úspešná športovkyňa.

Ako vyzerá taký bežný deň karatistky?
Koľko času v ňom zaberajú tréningy?

V karate dosahujete aktuálne technickú vyspelosť 3. Dan. Mohli by ste to vysvetliť aj laikom?
Karatisti absolvujú skúšky technickej vyspelosti, kde demonštrujú svoju technickú

VIZITKA
Dátum a miesto narodenia:
13. novembra 1986 v Bratislave
Získané vzdelanie: PhD.,
športová edukológia, FTVŠ UK,
2014
Mgr., trénerstvo, FTVŠ UK, 2011
Najväčší životný úspech:
Na ten ešte len čakám.
Životné krédo: Dôležitejšie ako
víťazstvá sú prehry, ktoré nás
nezlomia.
a kondičnú pripravenosť a mentálnu vyspelosť pred skúšobnou komisiou. Hierarchia
v karate začína najprv žiackymi technickými stupňami kyu a potom nasledujú majstrovské technické stupne dan (1. Dan až
10. Dan). Pred tromi rokmi som bola na
skúškach technickej vyspelosti a skúšobná
komisia mi udelila stupeň technickej vyspelosti 3. Dan.

N A Š I A B S O LV E N T I

Na svojom konte máte trojnásobné
striebro z Majstrovstiev Európy kadetov
a juniorov... Akými ďalšími úspechmi sa
môžete pochváliť?
Po týchto juniorských úspechoch považujem za môj najväčší v seniorskej kategórii
striebornú medailu na posledných Akademických majstrovstvách sveta v Čiernej
hore, kde som podľahla až vo finále karatistke z Japonska.
Pôsobíte v Oddiele karate – TJ Rapid Bratislava ako trénerka detského
a mládežníckeho družstva. Je v radoch
dnešnej mládeže a detí záujem o karate?
Deti trénujem od svojich 15-tich rokov.
Klub Rapid Bratislava má bohatú históriu
a úspechy vo všetkých vekových kategó
riách, takže o nových členov nemáme núdzu. Každý rok nám príde na nábor okolo
50 nových detí. Dohromady máme 230
členov, z toho dievčatá tvoria asi jednu tretinu. Z celkového počtu sa asi 50 z nich
pravidelne zúčastňuje aj na súťažiach.
Mohli by sme aj generalizovať – ktorému pohlaviu ide karate lepšie?

„Kumite nerobia
len drsné dievčatá,
ale aj dievčatá
s postavou a tvárou
modelky.“

Na toto by som asi nevedela jednoznačne odpovedať. Určite však ako trénerka
môžem potvrdiť, že ženy a dievčatá sú v karate oveľa húževnatejšie a cieľavedomejšie
ako chlapci a muži.

„Škola je natoľko
dobrá,
koľko si z nej človek
dokáže zobrať.“
Ako vyzerá váš voľný čas? Nájdu sa
v ňom aj filmové večery s Lindou Veszprémiovou či Chuckom Norrisom?
Som tak trošku všestranne zameraná a vo voľnom čase sa venujem aj iným
športovými aktivitám, ako je karate, napríklad vysokohorskej turistike, korčuľovaniu,
skoku do výšky, vzpieraniu, plávaniu a najnovšie aj skalolezectvu. Filmy s tematikou
bojových umení ma nikdy nelákali a ani
doma sa nikdy nepozerali. Asi sme tým
po rokoch strávených s karate už trošku
presýtení. Radšej si pozriem nejakú dobrú
komédiu.
A čo vaše ďalšie životné plány?
Chcela by som sa uživiť tým, čo ma baví.
Momentálne sa mi to aj darí. Venovať sa
naďalej športu ako aktívna športovkyňa
a aj ako trénerka a vychovávať mladých
karatistov v klube a šikovných, vzdelaných

Fotografia z Bali.

Vedeli ste, že...?
• Karate (japonské bojové
umenie) pochádza z ostrovu
Okinawa.
• Vyvinulo sa z pôvodného
bojového umenia ostrovov
Rjúkjú pod vplyvom čínskych
bojových umení.
• Slovo karate sa prekladá ako
prázdna ruka alebo ruka
bojovníka, ktorá nedrží nijakú
zbraň, ale je sama zbraňou.
• V karate poznáme dve
disciplíny: kata a kumite.

a úspešných trénerov karate. Naďalej udržiavať úspešnosť nášho klubu. Popritom si,
samozrejme, založiť rodinu a mať aspoň
dve deti.
Keď už spomíname rodinu... Na odľahčenie, nie je pre karatistku ťažké nájsť
si partnera, ktorý by sa jej nebál?
Som presvedčená, že ani ja, ani iné karatistky s tým problém nemáme. Priateľa
mám už takmer osem rokov a zatiaľ som
ho nezbila. 
Andrea Földváryová
Foto: Marcel Rebro
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Otvorenie akademického roka pre cudzincov

Útvar Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (JOP CĎV
UK) aj tento rok pokračoval vo svojej tradícii a 2. októbra 2014 privítal svojich zahraničných študentov v malebnom prostredí
Malých Karpát v Študijnom a kongresovom stredisku CĎV UK v Modre-Harmónii.
Tu sa uskutočnilo slávnostné otvorenie
akademického roka 2014/2015. Tento
rok privítalo CĎV UK 69 nových študentov
z 15 rôznych krajín sveta ako Afganistan,
Albánsko, Južný Sudán, Keňa, Moldavsko,
Vietnam alebo USA.

Na úvod sa prítomným prihovorila riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká,
PhD. Privítala študentov na pôde Univerzity
Komenského, vyzdvihla význam UK ako najstaršej a najlepšej univerzity na Slovensku.
Vyjadrila presvedčenie, že jazyková a odborná príprava študentov bude dostatočná na
to, aby mohli pokračovať v štúdiu na zvolených vysokých školách a odboroch. Popriala
im veľa šťastia a úspechov pri štúdiu slovenského jazyka i odborných predmetov v JOP
CĎV UK.
Po príhovore pani riaditeľky sa slova ujala metodička a lektori jazykovej a odbornej
prípravy, ktorí oboznámili študentov s organizáciou akademického roka 2014/2015,
priebehom štúdia, študijným poriadkom
a konaním mnohých voľnočasových aktivít
v novom roku v JOP CĎV UK. Okrem samotnej intenzívnej výučby slovenského jazyka
je pre nich pripravený bohatý sprievodný
program a k záveru akademického roka aj
trojdňová exkurzia po Slovensku, kde budú
spoznávať prírodné a kultúrne pamiatky našej krajiny.
Po dôležitých informáciách sa k slovu
dostali aj tohtoroční noví študenti. Oficiálne
predstavenie v slovenskom jazyku zvládli bez

problémov, zatlieskali si a tešili sa, že po mesiaci jazykovej prípravy vedia o sebe povedať
všetky základné informácie a aj niečo navyše. Študenti dostali malé darčeky a propagačné predmety s logom našej vzdelávacej
inštitúcie.
Po chutnom obede čakalo študentov
v Modre-Harmónii popoludnie plné zábavných športových aktivít, ktoré pre študentov
pripravili lektori. Okrem svojej profesionálne
odbornej stránky ukázali lektori študentom aj
tú svoju ústretovo-spoločenskú.
Plážový volejbal sa, samozrejme, vzhľadom na rozmary počasia nehral v plavkách.
Vytrvalostná chôdza na Zámčisko preverila
fyzickú zdatnosť a vytrvalosť lektorov aj študentov. Prehadzovanie tenisovej či ping-pongovej loptičky cez sieť otestovalo pohotovosť
a pozornosť hráčov aj rozhodcov. Hádzanie
šípok ovplyvnil vietor, ktorý neustále odnášal
terč a študenti nevedeli, kam vlastne triafať.
Pri hre aktivity sa prejavili herecké, maliarske, ale aj jazykové schopnosti študentov
a neustále výbuchy smiechu nenechali nikoho na pochybách, že všetci prítomní sa
výborne zabávali.
Mgr. Jakub Trangoš, CĎV UK

Univerzita tretieho veku UK slávi štvrťstoročie
Už po dvadsiaty piatykrát otvorila Univerzita Komenského v Bratislave svoje brány pre vzdelania chtivých študentov Univerzity
tretieho veku CĎV UK (UTV CĎV UK). Udialo sa tak dňa 15. 10. 2014 na imatrikulácii v Aule Univerzity Komenského. Tento rok
zasadne vďaka Centru ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) znova do školských lavíc 280 nových
študentov, ktorí chcú uspokojiť svoju túžbu po poznaní a kvalitne vyplniť svoj voľný čas.
Každoročne sa v programoch UTV na UK
v Bratislave vzdeláva okolo 2000 starších
študentov v 38 rôznorodých študijných odboroch od archeológie až po žurnalistiku.
Myšlienka univerzít tretieho veku našla počas
svojej histórie živnú pôdu okrem Bratislavy aj
na iných pracoviskách UK na Slovensku,
ako napríklad na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine či na teologických inštitútoch v Nitre a v Badíne. Tento rok 6. októbra
2014 sme prvýkrát otvorili vzdelávanie pre
seniorov aj v Námestove v záujme rozširovania možností aktívneho starnutia aj v iných
regiónoch Slovenska a v súlade s úlohami
nového projektu CĎV UK Erasmus+.
Známkou vyspelej spoločnosti je, že poskytuje svojim občanom vzdelávanie po celý
život, teda aj v postproduktívnom veku. Najrozšírenejšou formou tohto vzdelávania sú
univerzity tretieho veku. Tieto vo svete predstavujú významnú spoločenskú silu hlavne
tým, že sa združujú do medzinárodných organizácií. Aj naša UTV je členom Medzinárodnej asociácie univerzít tretieho veku – AIUTA
a Európskej federácie starších študentov –
EFOS.
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Spoločným cieľom univerzít tretieho veku
je sprístupniť občanom rôznych profesií a záujmov dostupnou formou nové poznatky tak,
aby ich mohli využiť v prospech celej spoločnosti, teda aby sa podľa možnosti aj v tomto
veku zapojili do spoločenského diania. Nemalú úlohu pri zakladaní UTV zohráva sociál
ny aspekt. Skúsenosti gerontológov jasne
poukazujú na to, že tí, ktorí ešte v neskoršom veku majú možnosť uspokojovať túžbu

po poznaní, celkom vedome si spomaľujú
proces starnutia a udržujú sa v psychickej
sviežosti. Na tieto skutočnosti a konkrétne
výsledky poukáže aj celoslovenská konferencia organizovaná Centrom ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave dňa 27. novembra
2014 v priestoroch Študijného a kongresového centra v Modre Harmónii.
Mgr. Jakub Trangoš, CĎV UK
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Univerzita Komenského
prišla za seniormi na Oravu
Seniori z oravského regiónu majú
dôvod na radosť, budú sa môcť začať
vzdelávať.
Dňa 7. októbra 2014 Centrum ďalšieho
vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV
UK) slávnostne otvorilo Univerzitu tretieho
veku (UTV) na Orave v Námestove. Za prítomnosti primátora Ing. Jána Kaderu, riaditeľky CĎV UK PaedDr. Janky Chládeckej,
PhD., prezidentky Asociácie UTV na Slovensku PhDr. Nadeždy Hrapkovej, PhD., a zástupcu primátora mesta Námestovo boli slávnostne odovzdané indexy novým nadšeným
študentom UTV CĎV UK.
Program novej univerzity tretieho veku
vychádza z koncepcie záujmového vzdeláva-

nia s cieľom naplnenia túžby získavať nové
informácie, kvalitne vypĺňať voľný čas aj vo
vyššom veku a uspokojovať potrebu spoločenského kontaktu.
Počas svojej 24-ročnej histórie prešli bránami UTV tisícky spokojných študentov. Prvá
UTV vznikla v Bratislave 15. októbra 1990
a po nej nasledovali jej kroky aj ďalšie mestá
a regióny Slovenska. Aktuálne je do tejto formy ďalšieho vzdelávania zapojených viac ako
7000 starších študentov. Obsah vzdelávania
UTV zvyčajne vychádza z profilácie vysokej
školy a univerzity, na ktorej je vzdelávanie
ponúkané. V Námestove je v prvom všeobecnom ročníku zaradených 14 prednášok týkajúcich sa rôznych oblastí, v ktorých vzdelávajú
odborníci z regiónu i tí z materskej univerzity.

Študenti a pedagógovia EBF UK
sa vybrali po stopách
J. A. Komenského
V roku 2014 oslávila Univerzita Komenského 95. výročie svojho vzniku a pri tejto
príležitosti sa Katedra cirkevných dejín EBF UK v spolupráci s vedením Evanjelickej
bohosloveckej fakulty UK rozhodla zorganizovať náučno-poznávací výlet venovaný
osobe, ktorej meno nesie táto najstaršia vysoká škola na Slovensku – Jánovi Amosovi
Komenskému.
Novovzniknutá katedra cirkevných dejín
zorganizovala v roku 2013 celofakultnú náučno-poznávaciu exkurziu, ktorej nosnou
témou bolo 1150. výročie príchodu
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, pri
ktorej mohli študenti a pedagógovia vidieť a precítiť pamiatky v Mikulčiciach
a Kopčanoch, ktoré toto obdobie
sprítomňovalo a dodnes sprítomňuje.
Vedúci katedry doc. ThDr. Peter Gažík
sa rozhodol pokračovať v tejto tradícii
a takýmto spôsobom si bližšie osvojiť
udalosti a postavy histórie aj v tomto
akademickom roku.
Pod mottom „Po stopách Jána Amosa Komenského“ sa dňa 30. 9. 2014
uskutočnila exkurzia, na ktorej sa zúčastnilo 24 študentov, štyria doktorandi a štyria pedagógovia, medzi ktorými
nechýbali prodekan pre vzdelávaciu činnosť
Mgr. Milan Jurík, PhD., Mgr. Radoslav Hanus, PhD., z katedry cirkevných dejín či spirituálky Mgr. Erika Valko-Krišťáková, PhD.,
a Mgr. Anna Balogová.
Poznávací zájazd, ktorý sa začal v skorých ranných hodinách, mal svoju prvú za
stávku v českej obci Nivnice, ktorá sa považuje za Komenského rodné mesto. V nej
navštívili študenti EBF UK Komenského

rodný dom – Bartkův mlýn, v ktorom je v súčasnej dobe vystavená expozícia mlynárstva.
Následne navštívili ZŠ Komenského so stá-

lou expozíciou J. A. Komenského, Nadační
dům Dr. Josefa Kachníka a Vychovávatelskú
knihovnu, v ktorej je uložená zbierka Komenského diel z knižnice Josefa Kachníka a tiež
pomník Jána Amosa Komenského, situovaného v Nivnickom parku.
Osobu a dielo J. A. Komenského si mohli
študenti a pedagógovia sprítomniť najmä
vďaka Múzeu J. A. Komenského v Uherskom Brode, ktorý sa stal ďalšou zastávkou

Ďalšia orientácia študijných programov pre
budúci ročník bude pripravená na základe
záujmov frekventantov štúdia a možností, ktorými tento región disponuje.
„Prvé dve prednášky a diskusia potvrdili záujem o vzdelávanie aj v tomto regióne
a veríme, že sa počet študentov bude čím
ďalej zvyšovať,“ vyjadrila sa riaditeľka CĎV
UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD.
Mgr. Jakub Trangoš, CĎV UK
za spoznaním tejto osobnosti. Študenti sa
mohli oboznámiť s Komenského životopisom, spismi, obdobím, v ktorom žil a pôsobil, ale i s jeho pedagogickými a didaktickými
metódami a teologickými pohľadmi. V Uherskom Brode mali taktiež možnosť navštíviť aj
Kostol Majstra Jana Husa, ktorého počiatky
siahajú až do 13. storočia.
Popoludnie patrilo kúpeľnému mestečku
Luhačovice, kde si študenti mohli oddýchnuť
a prejsť sa po kúpeľnom areáli, centre mesta
alebo načerpať nové sily z liečivých prameňov a minerálnych vôd. Po týchto zážitkoch
sa univerzitný autobus presunul na posledné
miesto, ktoré mali účastníci zájazdu v tento
deň navštíviť, a to do Moravského Lieskového. V evanjelickom kostole ich zborový farár
Mgr. Peter Maca oboznámil s históriou
kostola, ale i dejinami cirkevného zboru.
Študenti a pedagógovia EBF UK mali
teda množstvo príležitostí získať nové informácie nielen zo života a diela J. A. Komenského, ale spoznať aj nové miesta,
a tým si prehĺbiť svoje teoretické poznatky
aj o praktické skúsenosti. Vedenie Katedry cirkevných dejín EBF UK na tomto
mieste vyslovuje vďaku vedeniu EBF UK
za možnosť zorganizovať túto študijno-poznávaciu cestu, Univerzite Komenského
za zapožičanie autobusu i zamestnancom
múzeí, ktorí poskytli svoj odborný výklad
na danú tému, ako i zborovému farárovi
Moravského Lieskového, ktorý svojím
prístupom i erudovaným výkladom obohatil
toto podujatie. Vedúci katedry cirkevných
dejín doc. ThDr. Peter Gažík vyslovil nádej,
že tradícia, ktorú katedra začala pred dvoma
rokmi, bude mať svoje pokračovanie opäť
v budúcom akademickom roku.
Mgr. Michaela Poschová,
doktorandka na EBF UK
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Inšpiratívne kolokvium na katedre stratégie a podnikania
Fakulta managementu UK si už roky udržiava svoje významné
postavenie medzi slovenskými fakultami s podobným zameraním. Tajomstvo jej úspechu tkvie predovšetkým v uplatňovaní
nových a netradičných foriem metód výučby inšpirovaných
fungovaním na prestížnych svetových business schools.
Neodmysliteľnou súčasťou takejto stratégie je aj organizácia
inšpiratívnych podujatí, v rámci ktorých majú študenti možnosť získať cenné informácie z praxe, stretnúť inovatívnych
podnikateľov či zamestnancov úspešných firiem a nadviazať
tak kontakty pre svoje budúce pôsobenie.
Jedným z podujatí, kde sa nepochybne stretáva teória s praxou, bolo
i kolokvium s názvom Stratégia a podnikanie v praxi, ktoré 20. októbra
2014 zorganizovala Katedra stratégie a podnikania FM UK. V priestoroch fakulty sa tak stretli členovia katedry so študentmi, no predovšetkým
jej úspešní absolventi, ktorí sa prišli podeliť o skúsenosti z pracovného
života. Cieľom podujatia bolo priblížiť súčasným študentom špecializáciu
strategický manažment, objasniť uplatnenie jej absolventov v praxi a súčasne študentov pozitívne naladiť a motivovať.
Inšpiratívne podujatie otvorila vedúca katedry doc. Ing. Anna Pilková,
PhD., MBA, ktorá v úvode predstavila všetkých členov katedry a oboznámila návštevníkov s možnosťami, ktoré katedra v rámci štúdia ponúka.
Svojou prítomnosťou nás poctili i dekan fakulty prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., a tiež bývalý minister školstva Ing. Eugen Jurzyca. Obaja
si počas programu zaspomínali na svoje študentské časy a povzbudili
súčasných študentov do usilovnej práce a poctivého štúdia.
Hlavná časť stretnutia už patrila prezentáciám našich hostí, medzi ktorými nechýbali napr. Mgr. Jozef Bardík, angel a seed investor vo viacerých slovenských i zahraničných firmách, ktorý má za sebou i dlhoročné skúsenosti v consultingových spoločnostiach, ako napr. McKinsey.
Zástupcom inovatívnych projektov bol jednoznačne náš ďalší hosť Mgr.
Martin Borčin, ktorý študentom popísal stratégiu firmy GreenWay Operator, spočívajúcu v prenájme ekologických elektromobilov na báze mesačného paušálu. Naše pozvanie prijal aj ďalší úspešný absolvent katedry Mgr. Martin Boško zo spoločnosti Slovnaft, a. s., ktorý sa v súčasnosti
venuje lean managementu, avšak predtým pôsobil aj ako konzultant v oblasti stratégie a zlepšovania výkonnosti firmy. Vo svojej prezentácii vysvet-

Fakultné mikiny a tričká si s hrdosťou obliekli aj hostia.
lil prínos štúdia strategického manažmentu do jeho profesie, z ktorého
vyzdvihol najmä všeobecný prehľad a dobrú orientáciu vo svete biznisu.
Nutnosť odlíšiť sa od konkurencie, schopnosť prekročiť zónu komfortu
a najmä proaktivitu zdôrazňoval vo svojom vstupe bývalý externý študent
FM UK Mgr. Ľuboš Kolesár, riaditeľ spoločnosti Zelená stavba, s. r. o.,
a Vetrame.sk. Ďalším zaujímavým vstupom bola prezentácia mladého
podnikateľa Mgr. Dušana Plichtu, inšpiratívneho výživového poradcu
a zakladateľa Power Coffee. Zástupkyňou ženského podnikania bola
Mgr. Anna Michalková, ktorá riadi spoločnosť CityCamp, s. r. o., orientujúcej sa na organizáciu detských letných táborov. Záver prezentácií patril
zakladateľom spoločnosti EMARK, s. r. o., PhDr. Martinovi Kostičovi,
PhD., a PhDr. Ondrejovi Javorkovi, PhD., a projektovému manažérovi
tejto spoločnosti Mgr. Radovanovi Oreskému. Ich prezentácia sa niesla
v duchu hesla začiatkov ich firmy: „Poďme to zmeniť. Ak to dokážu iní,
dokážem to aj ja. Je to len o tom, čo robím a ako to robím.“ Po všetkých prezentáciách nasledovala panelová diskusia, počas ktorej mohli
študenti klásť otázky všetkým zúčastneným hosťom.
Inšpiratívne podujatie pre študentov nesúce názov Stratégia a podnikanie v praxi sa síce uskutočnilo prvýkrát, no po jej úspechu medzi
návštevníkmi je už teraz jasné, že na svoje pokračovanie nenechá dlho
čakať. Najbližšia udalosť sa uskutoční pravdepodobne v marci 2015.

Mgr. Miroslava Kubišová, doktorandka na FM UK

Zakladateľ Terapie zameranej
na emócie Greenberg na UK
Na pôde Fakulty
sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského
sa v dňoch
9. až 12. októbra
2014 uskutočnil prvý tréning v Terapii zameranej na emócie
(EFT) na Slovensku, ktorý viedol profesor Leslie Greenberg, PhD., z York University v Toronte v Kanade. Tréning
zorganizovala Mgr. Júlia Halamová, PhD., z Ústavu aplikovanej psychológie FSEV UK v spolupráci s PCA Inštitútom Ister.
Ak by sme mali k niečomu prirovnať návštevu profesora Greenberga
na Slovensku, tak by sme mohli povedať, že ide o podobne významnú
udalosť, ako keby v 60-tych rokoch minulého storočia prišiel k nám na
Slovensko prednášať Carl Rogers či Fritz Perls. Profesor Leslie Green
berg je totiž zakladateľom nového a veľmi sľubného psychoterapeu
tického prístupu. Vytvoril ho spolu so svojimi kolegami v 80. rokoch
20. storočia na základe empirických štúdií procesu zmeny a účinnosti
psychoterapie. Americká psychologická asociácia považuje terapiu za-
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meranú na emócie za empiricky podloženú terapiu pre depresiu a párové problémy. V tomto prístupe sú doteraz vytvorené aj štandardizované
postupy pre klientov s depresiou, komplexnou traumou a najnovšie sa
vytvárajú aj postupy pre sociálnu úzkosť, generalizovanú úzkosť a pre
poruchy príjmu potravy.
Terapia zameraná na emócie je empiricky podporená experienciálna
liečba, ktorá vychádza z terapie zameranej na osobu pri vytváraní empatického terapeutického vzťahu a gestalt terapie, ktorá je aktívnejšia,
zameraná na úlohu a vedená procesom. Okrem týchto dvoch hlavných
východísk EFT integruje aj najnovšie poznatky teórie emócií, neurovedy s dialektickým konštruktivizmom a teóriou vzťahovej väzby.
Účastníkmi výcviku boli dvadsiati psychoterapeuti zo Slovenska,
Česka a Moravy. Tréning bude pokračovať dvoma ďalšími seminármi
v januári a júni 2015, ktoré bude viesť doc. Mgr. Ladislav Timuľák,
PhD., z Trinity College Dublin, ktorý je absolventom výcviku u profesora Greenberga a zároveň jeho blízkym spolupracovníkom na poli
výskumu.

Mgr. Martin Miler, prezident Slovenskej komory psychológov
Mgr. Júlia Halamová, PhD., FSEV UK
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V súťaži literárneho fondu úspešní pedagógovia
aj študenti z Martina
Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové
programy Literárneho fondu rozdal dňa 25. septembra 2014 ceny
a prémie v rôznych kategóriách v Zichyho paláci v Bratislave. V kategórii biologické a lekárske vedy si cenu a prémie prebrali autori
z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (JLF UK).
Hlavnú cenu získala publikácia z pera prof. MUDr. Františka Novomeského, PhD., s názvom Potápačská medicína, o ktorej sme podrobne referovali aj v časopise Naša univerzita (september, 1/2013).
Z prémie Literárneho fondu v rovnakej kategórii sa tešili prof. MUDr.
Andrea Čalkovská, PhD., so spoluautormi za publikáciu Pľúcny surfaktant: z laboratória k pacientovi a doc. MUDr. Jozef Višňovský,
CSc., mim. prof., za dielo Klinický význam dopplerovského sonografického vyšetrenia cirkulácie počas tehotnosti. Všetky publikácie
vyšli vo vydavateľstve OSVETA v Martine v roku 2013.
Literárny fond zároveň ocenil študentov JLF UK za práce prednesené na Študentskej vedeckej konferencii v akademickom roku
2013/2014. Kristián Varga a Eva Kováčová získali prémiu za víťaznú
prácu v Sekcii predklinických disciplín Phenotypes of the TRPV1-positive and TRPV1-negative vagal afferent neurons innervating the
stomach a Martin Novák za víťaznú prácu v Sekcii nelekárskych štu-

Profesor František Novomeský si prebral ocenenie z rúk predsedníčky poroty
profesorky Daniely Ježovej (vľavo) a námestníčky riaditeľa Literárneho fondu Mgr.
Evy Sokolovej (vpravo). Foto: TASR/Štefan Puškáš

dijných programov Efficiency of hand washing – evaluation based on
detection of microbial contamination among students of JLF UK.
JLF UK

Hieronymove dni 2014
Pri príležitosti sviatku patróna tlmočníkov
a prekladateľov svätého Hieronyma v dňoch
2. a 3. októbra 2014 Slovenská
asociácia prekladateľov a tlmočníkov (SAPT) a Katedra anglistiky
a amerikanistiky FiF UK už druhýkrát zorganizovali stretnutie prekladateľov a tlmočníkov, študentov,
teo
retikov aj praktikov, aby spoločne diskutovali o tom, kam naša
profesia smeruje, kam nás môže
doviesť a ako sa ňou vždy znova
nechávame unášať.
Vo štvrtok 2. októbra 2014 sa
až tristo bývalých aj súčasných
študentov prekladateľstva mohlo
zapojiť do troch diskusných panelov. Ten prvý sa venoval úskaliam prekladu
svetových klasikov do slovenčiny za účasti

prekladateľských osobností ako Ľubomír
Feldek, Ján Vilikovský, Oľga Ruppeldtová

komisie, Európskeho parlamentu a Jazykovedného ústavu SAV o vplyve európskej
legislatívy na modernú podobu
slovenčiny a v treťom sme sa s odborníkmi na počítačové technológie a preklad zaoberali tým, kedy
je počítač pri preklade dobrý sluha
a kedy už zlý pán. V piatok pokračovala praktická časť Hieronymových dní, v dvoch praktických
workshopoch sa účastníci mohli
odborne posunúť, buď v tom, ako
postupne rozbehnúť svoje podnikanie na voľnej nohe, alebo sa
mohli vzdelať v otázkach právneho
prekladu do a z anglického jazyka.

a Miroslava Petrovská. V druhom paneli
sme diskutovali so zástupcami Európskej

PhDr. Mária Huttová, CSc.,
Mgr. Pavol Šveda, FiF UK

Študenti prekladateľstva a tlmočníctva
si overili vedomosti v praxi
V roku 2001 Rada Európy vyhlásila 26. september za Európsky
deň jazykov. Každoročne sa v tento deň organizujú rôzne podujatia
s cieľom podporiť jazykové vzdelávanie. Tento rok Generálne riaditeľstvo Európskej komisie finančne podporilo sériu praktických
prekladových seminárov z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka pre študentov odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo, ktoré sa pod názvom A propos preklad uskutočnili 13. októbra na
katedrách anglistiky, germanistiky a romanistiky FiF UK.
Cieľom seminárov bolo, aby študenti prekladom textov EÚ získali lepšiu predstavu o práci prekladateľa a spojili svoje teoretické
vedomosti získané v škole s ich praktickou aplikáciou na doku-

mentoch EÚ. V rámci spoločného stretnutia na záver seminárov
si študenti odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo okrem overenia
vlastných prekladateľských zručností mohli konfrontovať aj rôzne
prekladateľské prístupy typické pre uvedené jazyky.
Semináre na všetkých troch katedrách sa stretli s veľkým záujmom študentov. Rovnako zo strany zástupcov GR Európskej komisie bola vyjadrená spokojnosť s priebehom seminárov a najmä s
vysokou kvalitou odbornej prípravy prekladateľov na menovaných
katedrách Filozofickej fakulty UK.
PhDr. Mária Huttová, CSc., Mgr. Pavol Šveda, FiF UK
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Diskusia o práve na život
Dňa 2. októbra sa v Auditóriu Maximum na pôde Právnickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila medzifakultná odborná diskusia s názvom „Právo na život“, ktorú organizovala Študentská časť Akademického senátu UK (ŠČAS
UK). Pozvanie na toto odborné podujatie prijali: doc. RNDr. Ivan
Varga, PhD., zástupca prednostu Ústavu histológie a embryológie LF UK, JUDr. Branislav Fábry, PhD., z Katedry teórie práva
a sociálnych vied PraF UK, Mgr. Gašpar Fronc z Katedry filozofie Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK
a doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., z Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky PraF UK.
Právo na život a jeho uplatňovanie je v súčasnej dobe veľmi často
diskutovanou témou, na ktorú môžeme nahliadať z teoretického,
filozofického, náboženského, spoločenského, právneho, etického
a, samozrejme, medicínskeho hľadiska. Právo na život však nie je
možné vymedziť všeobecne, pretože sem patria otázky týkajúce sa
prerušenia tehotenstva, trestu smrti či eutanázie a mnoho ďalších.
Každý z pozvaných hostí sa stretáva s uplatňovaním práva na život
a polemikou nad jeho uplatňovaním vo svojej praxi, čo bolo prísľubom diskusie na skutočne odbornej úrovni.
Po teoreticko-filozofickom začiatku diskusie v réžii JUDr. Fábryho, ktorý už tradične začal anekdotou z právnického prostredia,
nasledovalo náboženské hľadisko uvedenej problematiky, ktoré
prezentoval Mgr. Fronc. Po krátkej otvorenej diskusii, ktorú bolo
vďaka nadšeným reakciám publika potrebné prerušiť, nasledoval
druhý blok diskusie. Tento odštartoval doc. Varga, ktorý aj prostredníctvom pripravenej prezentácie zasvätil osadenstvo na PraF
UK do medicínskeho ponímania vzniku života ľudskej bytosti. Panel

prednášajúcich napokon uzavrel doc. Čentéš, ktorý vniesol právne
hľadisko do už vyslovených faktov a vysvetlil trestnoprávnu rovinu
porušovania práva na život, ktorá platí v našom právnom poriadku.
Po ukončení príspevkov pozvaných hostí prišli na rad početné
otázky z publika nasledované podnetnou diskusiou, z ktorej bolo
zrejmé, že napriek tomu, že na uplatňovanie práva na život máme rôzne názory, dokážeme na túto tému viesť rozhovory na profesionálnej
a odbornej úrovni, hodnej člena akademickej obce našej univerzity.
O tom, že téma diskusie bola zaujímavá a diskusia bola úspešná,
svedčil aj počet voľných miest v amfiteátri, ktorý sa blížil k nule, ale aj
záujem a spätná väzba či už od pozvaných hostí alebo od publika. Na
diskusii participovali študenti PraF UK, FM UK a LF UK.
Podujatie tohto typu je správnym krokom nielen pre rozvoj a utužovanie spolupráce jednotlivých súčastí univerzity, ale ide aj o skvelú demonštráciu vysokej odbornej úrovne Univerzity Komenského
v očiach širokej verejnosti.
Mgr. Jana Šmelková, Mgr. Ľubica Šimková,
Študentská časť AS UK

Medzinárodná letná škola práva v Bratislave
V dnešnej dobe je veľmi ťažké stať sa špičkovým európskym právnikom. Bez znalosti jazykov, účasti na mimoškolských akademických aktivitách, praktických tréningoch a samoštúdia je to takmer
nemožné. Z toho dôvodu najlepšie európske univerzity poskytujú
študentom nadstavbové možnosti vzdelania. Veľmi populárnymi sa
stávajú najmä letné školy, ktoré slúžia ako platforma pre rozvoj základných vedomostí študentov a ich následnú špecializáciu.
Právnická fakulta Univerzity Komenského sa v tomto roku zaradila medzi top univerzity sveta a v spolupráci s Európskym združením študentov práva Slovensko pripravila pre 35 zahraničných
študentov práva z celého sveta nezabudnuteľný týždeň v srdci Európy. Hlavným cieľom bolo zabezpečiť najlepších odborníkov na
konkrétnu právnu oblasť, pripraviť intenzívny akademický program
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a komplexné poznatky pre účastníkov, ktorí boli vyberaní na základe motivácie a skúseností. Ďalším cieľom je reprezentácia právneho vzdelávania na Slovensku, kvality právnej obce a v neposlednom
rade aj dobré meno krajiny, keďže ELSA International s jej približne
38 000 členmi má globálny dosah.
Štandardom letných škôl je približne 35 hodín výučby a anglický
jazyk, v ktorom prebieha celý program. My sme sa rozhodli uskutočniť projekt v rozmedzí jedného týždňa vrátane prednášok, seminárov a workshopov, na ktoré nadväzovali prípadové štúdie a simulovaný spor, ktorý bol výstupnou vizitkou účastníkov. Letná škola
bola zameraná na oblasť európskeho práva obchodných spoločností. Zaujímavosťou letnej školy bola najmä účasť väčšieho množstva lektorov a osobností, ktoré pracujú s určitým právnym odvetvím
denne v praxi, ale aj vo vedeckej oblasti, a preto dokážu poskytnúť
široký a ucelený pohľad na danú tému. Zahraničným hosťom, ktorý
študentom priblížil problematiku cezhraničného premiestňovania
spoločností, bol profesor Hans de Wulf z Gentskej univerzity.
Okrem akademického programu sme pre účastníkov pripravili aj
množstvo ďalších aktivít. Hostí sme privítali degustáciou lokálnych
vín a korbáčikov, zúčastnili sme sa na prehliadke bratislavského
centra a výstupe na hrad, zaspievali sme si na karaoke a zasúťažili
v kvíze o Slovensku. Taktiež sme navštívili aj bratislavskú pláž, kde
sa hral futbal, volejbal, užívalo krásne slnečné počasie a nádherná silueta Bratislavy. Nesmela chýbať ani ochutnávka bryndzových
halušiek a celý týždeň sme zavŕšili ceremoniálom v prestížnej bratislavskej reštaurácii, ktorý sa niesol v duchu odovzdávania certifikátov účastníkom letnej školy.
Letná škola bola podporená z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.
Bc. Matej Sadloň, PraF UK
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Nórsky deň
Nórske kráľovstvo v roku 2014 oslavuje 200. výročie vzniku svojej ústavy.
Tohtoročné oslavy 17. mája, v deň jej
vzniku, v nórskom Eidsvolle boli preto
ešte intenzívnejšie ako inokedy a niesli
sa v ešte vznešenejšom duchu. Aj nórske zastupiteľské úrady v zahraničí pri
tejto príležitosti zorganizovali niekoľko
zaujímavých podujatí a Slovensko medzi
nimi nechýbalo.
Oddelenie škandinavistiky pri Katedre
germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty UK v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Bratislave v utorok 7. októbra 2014 zorganizovalo
na pôde fakulty tzv. Nórsky deň. Medzi
účastníkmi nechýbali zástupcovia z Nórska
– veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva Inga
Magistad, veľvyslanec Slovenskej republiky v Nórskom kráľovstve František Kašický
a, samozrejme, vedenie UK – prorektor UK
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., dekan FiF UK
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., vedúci Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK doc. Mgr. Jozef Tancer,
PhD., členovia akademickej obce a tiež
súčasní a viacerí bývalí študenti škandinavistiky. Prišli aj študenti z partnerskej Masarykovej univerzity v Brne. Podčiarknuť však
treba najmä účasť popredných slovenských
prekladateľov z nórskeho jazyka, tak staršej,
ako aj mladšej generácie.
Nórsky deň pozostával z viacerých zaujímavých častí. Prvá s názvom Dotyky s Nórskom bola určená najmä záujemcom z radov
študentov. Slovom i obrazom v nej priblížil
nórsku krajinu a kultúru skúsený sprievod-

ca cestovnej kancelárie, absolvent škandinavistiky FiF UK J. Zelizňák. Ťažiskovým
bodom programu Nórskeho dňa však bola
následná panelová diskusia skúsených prekladateľov nórskej krásnej literatúry do slovenčiny zastúpená zvučnými menami ako
Milan Žitný či Milan Richter patriacich dnes
už k staršej prekladateľskej generácii, ale
aj mladšou generáciou prekladateľov ako
Ján Zima, Petra Mikulášová, Jozef Zelizňák
či Miroslav Zumrík. Diskusia otvorila dvierka do „prekladateľskej dielne“ účastníkov
panelu, ukázala konkrétnu prácu prekladateľa s jej úskaliami, problémami, ale aj výhrami a úspechmi. Vyvrcholením podujatia
Nórskeho dňa bolo slávnostné otvorenie
výstavy plagátov k 200. výročiu nórskej
ústavy v nových moderných priestoroch
átria FiF UK. Po príhovoroch vedenia univerzity, fakulty a katedry výstavu oficiálne
otvorila veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva
Inga Magestad, ktorá stručne poukázala na
význam tohto historického medzníka v dejinách zápasu nórskeho národa o svoju samostatnosť. Študenti škandinavistiky potom
jej slová špecifikovali konkrétnym priblíže-

ním jednotlivých udalostí tak, ako sa tieto
prezentovali na vystavovaných plagátoch.
Vernisáž plagátov doplnila recepcia v „nórskom štýle“ a tento deň priateľov a „nadšencov nórčiny“ a Nórska zavŕšilo večerné
premietanie celovečerného úspešného
nórskeho filmu zo súčasnosti s názvom Upperdog. Napriek hutnému programu dňa si
ho prišlo pozrieť mnoho študentov.
Nórsky deň na FiF UK ponúkol svojou širokou a bohatou škálou programu i zúčastnených hostí nový priestor na odovzdávanie
skúseností odborníkov z praxe študentom
a mladej generácii budúcich nádejných
prekladateľov a ukázal škálu možností a foriem interkultúrnych kontaktov. Akcia vytvorila priestor pre zaujímavé stretnutie nielen
na inštitucionálnej úrovni, ale aj na stretnutie ľudí, jazykov, kultúr, svetov. Organizátorom patrí za to nesmierna vďaka a veríme,
že sa na budúci rok budeme môcť stretnúť
na podobnom podujatí.
Petra Mikulášová,
absolventka FiF UK
Oslo

Tenisový turnaj o pohár rektora
V týždni, keď sa mal uskutočniť náš univerzitný turnaj, bolo nie dobré počasie
a taktiež predpoveď na piatok 12-teho
neveštila nič pozitívne. Hustý dážď znemožňoval hrať, avšak tenisový klub Inter
má aj halu, a tak sa turnaj mohol bez
problémov odohrať. Turnaj slávnostne
v zastúpení rektora UK otvoril dekan FaF
UK prof. Pavel Mučaji.
V jednej ženskej a troch mužských kategóriách sa odohrávali priateľské, ale neľútostné boje. Viacerí tradiční účastníci sa
ospravedlnili z pracovných a zdravotných
dôvodov, ale nahradili ich nové tváre, ktoré prisľúbili účasť aj na budúci rok. Vo výsledkovo zamotanej kategórii nad 65 rokov
vyhral nakoniec o skóre František Štulajter
(FMFI UK). Viacnásobný víťaz Karol Jesenák (PriF UK) aj tento rok ovládol svoju kategóriu a nenechal nikoho na pochybách,

že s vekom jeho výkonnosť neklesá, ale
naopak sa zvyšuje.
V najpočetnejšej kategórii „mladíkov“
do 50 rokov sa hralo v dvoch skupinách.
Víťazi skupín postupovali do finále. Druhé,
tretie a štvrté miesto ovládli prírodovedci
(túto vetu venujem kolegovi Mokošákovi 
– pozn. autora). Na zlato opäť po troch rokoch siahol pisateľ týchto riadkov – Dalibor
Ludvig (FaF UK).
Ženskú kategóriu vyhrala Lenka Vandáková (PriF UK), ktorá hrala aj v kategórii mužov do 50 rokov.
Po tradičnom guláši niektorým ešte ostal
čas i entuziazmus, a tak sa odohral turnaj
v štvorhre, ktorý odohrali štyri dvojice. Vo
finále len pokračovala tohtoročná prírodovedecko-farmaceutická rivalita. Vandáková/Mokošák versus Stowasser/Ludvig
odohrali „nervy drásajúce“ finále, keď sa
prírodovedci zľakli vedenia 4 : 2 a farma-

Zľava víťazi kategórií: D. Ludvig, L. Vandáková,
F. Štulajter, K. Jesenák

ceutickí kolegovia otočili skóre a zdolali ich
v tie-breaku. Univerzitný tenisový turnaj sa
opäť ako vždy vydaril a tešíme sa, keď sa pri
tenisovej sieti opäť stretneme.
Mgr. Dalibor Ludvig, PhD., FaF UK
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Docent
Peter Caban
na univerzite
v Barcelone

Dni románskych štúdií
V dňoch 19. a 20. septembra sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského uskutočnila opäť po troch rokoch medzinárodná romanistická
konferencia Dni románskych štúdií. Je to počtom účastníkov a aktívnych prednášajúcich najväčšia periodicky sa opakujúca romanistická konferencia na
Slovensku. Prvýkrát sa konala v septembri 2008 a s trojročnou periodicitou
(2008, 2011, 2014) vždy v septembri na začiatku akademického roka vytvára
unikátnu platformu na stretnutie a výmenu ideí a nových poznatkov medzi
európskymi romanistami.

Španielsky veľvyslanec Félix Valdés y Valentín Gamazo sa prihovoril na slávnostnom otvorení konferencie.

V dňoch 26. – 29. septembra 2014
sa v rámci vedeckých aktivít našich docentov a profesorov uskutočnil hosťovský
pobyt a prednáška doc. ThDr. Petra Cabana, PhD., z Katedry liturgiky Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK na univerzite v Barcelone
v Španielsku (Katalánsko). Docent Caban navštívil univerzitu, budovu rektorátu
i jej súčastí, informoval sa o možnostiach
vedeckého rastu i štúdií na jej fakultách
a vedeckých inštitúciách.
V prednáške predstavil aktuálne trendy
akademickej mobility v rámci možností
slovenských vedcov, financovanie týchto
mobilít, možnosti spolupráce, ako aj východiská svojho výskumu a svoju vedeckú činnosť. Stretol sa so zamestnancami
fakúlt, ako aj so študentmi, navštívil aj univerzitnú knižnicu i kampus barcelonskej
univerzity.
Docent Caban je dlhoročným zamestnancom Univerzity Komenského v Bratislave, vydal viacero vedeckých monografií doma i v zahraničí, bol vedúcim
viacerých vedeckých projektov doma
i v zahraničí. Pravidelne prednáša ako
hosťujúci docent na viacerých európskych univerzitách a vo svojej vedeckej
činnosti sa venuje kresťanskej archeológii, liturgike a sakrálnemu umeniu.
NUNU
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Tradične prichádzajú prednášajúci nielen
zo stredoeurópskych univerzít. Výnimočnosť
konferencie spočíva aj v tom, že sa otvára
až päť sekcií, každá s iným rokovacím románskym jazykom: francúzska, portugalská,
rumunská, španielska a talianska sekcia (pritom rumunčina a portugalčina sa ako samostatný odbor na Slovensku dá študovať iba
na Filozofickej fakulte UK v rámci programu
prekladateľstvo a tlmočníctvo). Zastrešujúcou témou tohtoročnej konferencie bolo
heslo Quo vadis, Romanistica? – prednášajúci boli pri výbere tém vyzvaní predstaviť
výsledky najnovších projektov a priblížiť tak
ostatným romanistom vedecko-výskumný
profil svojho akademického pracoviska.
Otvoreniu konferencie v Moyzesovej sieni
predchádzali slávnostné príhovory dekana
Filozofickej fakulty UK profesora Jaroslava
Šušola a pozvaných oficiálnych predstaviteľov štátov románskej jazykovej oblasti.
Okrem veľvyslancov Španielskeho kráľovstva a Francúzskej republiky pozdravili
a predniesli príhovor prítomným aj chargé
d’affaires Portugalskej republiky a Rumunska a riaditeľka Talianskeho kultúrneho inštitútu. Napokon vedúca Katedry romanistiky
FiF UK doc. Jana Páleníková slávnostne
inaugurovala konferenciu a otvorila jej pracovnú časť, ktorá hneď začala inauguračnou prednáškou (vo francúzskom jazyku)
maďarskej romanistky Ádám Anikó (vedúcej Inštitútu románskych štúdií, Filozofická
fakulta Katolíckej univerzity Petra Pázmaňa)

o stratégii a kultúrnom transfere románskych
jazykov a kultúr v strednej Európe. Poobede
pokračoval prvý konferenčný deň v piatich
sekciách rozdelených do troch panelov (lingvistický, translatologický, literárny). Večer
bola pripravená slávnostná recepcia a kultúrny program v reprezentatívnych priestoroch
Moyzesovej siene, hostia videli vystúpenie
folklórneho súboru Kremienok s ukážkami
slovenských tancov a živou ľudovou hudbou.
Na druhý deň ešte pokračovali prednášky
v dvoch najpočetnejších sekciách – španielskej a francúzskej.
Celkovo na Dňoch románskych štúdií
odznelo 81 príspevkov v piatich sekciách
prednášajúcimi z 12 krajín (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko,
Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko,
Nemecko, Taliansko a Portugalsko). Pri
takom počte je nemožné spomenúť všetky témy alebo každého z prednášajúcich
menovite. Avšak treba povedať, že hlavný
cieľ organizátorov sa, podľa našej mienky,
podarilo naplniť – vytvoriť platformu na medzinárodné stretnutie romanistov, udržať vysokú latku kvality prednášok a pokiaľ možno
upevniť prestíž konferencie ako významnej
romanistickej udalosti v širšom stredoeurópskom priestore. Najbližšie bude mať Katedra
romanistiky FiF UK ako hlavný organizátor
podujatia možnosť toto postavenie potvrdiť
v roku 2017.
doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD., FiF UK

KO M E N TÁ R

Nobelova cena
Každoročne dávam študentom napísať seminárnu prácu/esej na záver cvičenia Chemické modelovanie, spravidla na
tému Nobelových cien. Zvláštnosťou tejto úlohy je, že ju musia napísať ručne, perom, a nie na PC. To znamená – žiadne
Copy/Paste, ale poctivé preštudovanie literatúry a precvičenie rukopisu, ba aj krasopisu. Ich prvotnou reakciou je prekvapenie, po ňom nasleduje pochopenie výzvy a výsledkom bývajú celkom zaujímavé texty. V minulom akademickom
roku ma zo všetkých seminárnych prác zaujala „čítavá“ esej o fluoreskujúcich proteínoch, ktorá je výnimočná tým, že
je nielen o chémii, ale aj o fyzike a biológii.
Ivan Černušák, PriF UK

Zelené svetielkujúce proteíny ako markery v diagnostike
Nobelova cena je najvyššie ocenenie vo
vede. Ocenení sú po celom svete známi
a uznávaní. Túto cenu udeľujú každoročne
v Štokholme a Oslo za činnosť v piatich kategóriách: fyzika, chémia, medicína, literatúra a mier. Ceny nesú meno priemyselníka
Alfreda Nobela, vynálezcu dynamitu.
Moja práca je zameraná na Nobelovu cenu
za chémiu. Chémia je veľmi dynamická, zaujímavá a rozšírená oblasť vedy. Ako tému eseje
som si vybrala vynález a vývoj zelených fluorescenčných proteínov (green fluorescent
proteins – GFP), za ktorý bola Nobelova cena
udelená v roku 2008. Za túto prácu dostali
cenu traja vedci: Osamu Shimomura, Martin
Chalfie a Roger Y. Tsien.
Kľúčovou osobnosťou
pri objave GFP bol Osamu
Shimomura, ktorý pochádza z Japonska. Narodil
sa v Kyote v roku 1928,
študoval na Univerzite
v Nagoji a neskôr sa stal
profesorom na univerzite
v Princetone v USA.
Shimomura mal veľký
záujem o bioluminiscenčné proteíny a do Ameriky
prišiel v roku 1961, aby
mohol skúmať medúzy
rodu Aequorea victoria.
Tieto živočíchy žijú v mori
a sú známe tým, že svetielkujú zelenou farbou.
Shimomura sa chcel dozvedieť, aká látka je za luminscenciu zodpovedná.
Po niekoľkých mesiacoch
sa mu podarilo izolovať proteín z tiel skoro
10 000 medúz, no namiesto očakávaného
zeleného svetla pozoroval modré svetlo. Proteín nazvali podľa medúzy Aequorin. V roku
1962 sa po prvýkrát podarilo opísať mechanizmus luminiscencie proteínu v závislosti od
dopadajúceho svetla. Pri slnečnom svetle
je nazelenaný, pod svetlom bežnej žiarovky
žltkastý a pod ultrafialovým svetlom vykazuje
fluorescenciu v zelenej časti spektra. Podľa
tejto vlastnosti dostal aj skratku GFP.
V roku 1970 objavili vedci ďalšiu zaujímavú vec. Zistili, že GFP je odlišný od ostatných svetielkujúcich proteínov, lebo jeho
svietivosť nie je podmienená chemikáliami,

iónmi alebo inými prímesami. Túto vlastnosť
objavili vďaka izolovaniu chromofóru, čo je
časť molekuly, kde prebiehajú elektrónové
prechody medzi stavmi s rôznymi energiami
vo viditeľnej časti spektra a ktorá je zodpovedná za sfarbenie.
Presne toto bol krok, čo vedcov zaviedol
k ďalšej, aplikačnej etape výskumu: našli
cestu k uplatneniu GFP v bunkovej biológii
a biotechnológii. V tejto časti príbehu príde
na scénu druhý ocenený Martin Chalfie. Narodil sa v Chicagu v roku 1947. Vyštudoval
neurobiológiu na Harvarde a stal sa profesorom biologických vied na Columbia University v New Yorku.

Martin Chalfie sa začal venovať GFP
z pohľadu ich využitia ako svetielkujúcich
markerov rôznych biologických javov. Svoj
výskum robil na transparentných háďatkách
Caenorhabditis elegans. Pomocou GFP
zafarbil jednotlivé bunky červa a na základe
tohto experimentu vedel určiť, kde a kedy sú
jednotlivé gény zapnuté alebo vypnuté, t. j.
kedy sa ich prítomnosť v DNA prejaví (tzv.
expresia génu). V roku 1993 Chalfie so spolupracovníkmi po viacročných laboratórnych
výskumoch prišli na to, že mikróby sú vhodné organizmy na vytvorenie GFP. V nasledujúcom roku 1994 Chalfie naozaj vyfarbil 6
nervových buniek génom GFP.

Táto práca inšpirovala vo výskume ďalšieho vedca – Rogera Tsiena. Tretí nominovaný, najmladší, sa narodil v roku 1952 v New
Yorku. Študoval fyziológiu na Univerzite
Cambridge. Neskôr sa stal profesorom na
Kalifornskej univerzite v San Diegu.
Tsien ako fyziológ dal prednosť chemickej
štruktúre proteínu, ktorý pozostáva z 238
aminokyselín, ale koncentroval opäť na chromofóry. Zistil, že za svietivosť sú zodpovedné
tri aminokyseliny. Počas jeho práce sa podarilo vyvolať luminscenciu ďalšími troma farbami: modrou, žltou a azúrovou. Iba červená
farba „odolávala“, a práve táto je vhodná na
bunkovú biológiu, lebo červená farba dobre
prenikne cez bunkovú stenu. Tento problém neskôr
Tsien vyriešil: získal červeno fluorescenčný proteín
z koralov.
Skoro 50 rokov po objave GFP sa vedci stali
tvorcami
svetielkujúcich
proteínov vo všetkých farbách dúhy. Bolo to pokrok
v biológii, najmä však v genetike. Vďaka tomuto objavu sa dá zistiť miesto a pohyb jednotlivých génov, čo
pomôže v boji proti ťažkým chorobám, v génovej
technológii a v mapovaní
génov. Pomocou metodík
na báze GFP sa dajú presnejšie určiť jednotlivé časti
genetického
vybavenia.
Všetky práce, za ktoré vedci dostali Nobelovu cenu
sú nesporným prínosom pre ľudstvo.
Od roku 2008 GFP sa stali veľmi populárnymi a používajú sa v rozličných oblastiach
bunkovej biológie. Mimoriadne zaujímavé
ďalšie aplikácie GFP sú napríklad: mapovanie lokálnych synaptických prepojení v srdci
cicavcov, pri identifikácii individuálnych neurónov v mozgu, pri lokalizácii alebo syntéze
proteínov v bunkách. Počet týchto aplikácií
každým rokom rastie.
Zdroje: www.organische-chemie.ch
www.wissenschaft.de
Monika Záhorszká,
študentka biochémie, PriF UK
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AKTIVITY NAŠICH ŠTUDENTOV

Okolie kultúrneho stánku
sa skultúrňovalo
Pri príležitosti začiatku novej sezóny sa v divadle TICHO & spol. konal výtvarný happening s názvom TICHO očami výtvarníkov. V spolupráci s Katedrou výtvarnej výchovy
Pedagogickej fakulty UK sa dňa 26. septembra pred budovou Staromestského centra
kultúry a vzdelávania, kde toto mladé divadlo sídli, stretlo niekoľko študentov,
aby pomohli „vytiahnuť“ umenie znútra
budovy do exteriéru.
Street art je výborná možnosť, ako výtvarné diela predstaviť širšej verejnosti, ktorá tak
často nenavštevuje galérie. Navyše, ak sa ním podarí vizuálne pozdvihnúť úroveň prostredia,
v ktorom žijeme, v ktorom trávime čas, dodá mu neoceniteľnú pridanú hodnotu.
Po minuloročnej dobrej skúsenosti s podobnou akciou ma vedenie divadla opäť oslovilo
so žiadosťou o pomoc pri organizovaní druhého ročníka výtvarného happeningu. Na nie
jednoduchú úlohu sa podujali študenti zo všetkých troch stupňov štúdia – z bakalárskeho
Denisa Dubničková a Zuzana Sedláková, z magisterského Bc. Natália Struhárová a Bc. Patrik Pavlanský. Tí prispeli svojimi veľkoformátovými maľbami a tentoraz som aj ja vytvoril dielo
– multifunkčný objekt priamo pred hlavným vstupom.
Postupne takýmto spôsobom pretvárajú študenti našej katedry priestor okolo divadla na
vizuálne príťažlivé miesto s hmatateľným umením na dosah.
Mgr. Zoli Boráros, doktorand PdF UK

Dentálna hygiena
i biochemické
merania
Na prelome septembra a októbra Slovenský spolok študentov farmácie (SSŠF) v spolupráci so spoločnosťou CURADEN po prvýkrát priniesol na pôdu Farmaceutickej fakulty
UK tri vzdelávacie workshopy na tému správnej a efektívnej dentálnej hygieny – DENTAL
IQ. Tím dentálnych hygienikov pod vedením
stomatológa MUDr. Pavla Andela dal počas
týchto workshopov študentom farmácie
nielen mnoho cenných informácií a praktických zručností, ale najmä ucelený pohľad
na dnešný svet dentálnej hygieny. Počas pútavej prednášky doktora Andela sa študenti
dozvedeli o správnom výbere zubných pást,
o nie nutnom používaní ústnych vôd či nevyhnutnosti klasického mechanického čistenia

zubnou a medzizubnou kefkou pri prevencii
zubného kazu. Praktická časť workshopu
bola venovaná osvojeniu si techník správneho používania zubných pomôcok za odbornej asistencie dentálnych hygienikov. Vyše
deväťdesiat študentov farmácie si z tohto
mimoriadne úspešného workshopu odnieslo
veľa informácií, ktoré pri výkone svojho budúceho povolania najmä v lekárňach zužitkujú.
Na začiatku októbra bol rovnako odštartovaný štvordielny projekt biochemických meraní, ktorý bude počas akademického roka

prebiehať postupne na štyroch fakultách UK.
Na Farmaceutickej fakulte UK prebehla prvá
časť, počas ktorej zaškolení študenti merali
záujemcom v rámci zistenia predispozície na
rozvoj kardiovaskulárnych ochorení hladinu
glukózy a cholesterolu z kvapky kapilárnej
krvi, tiež krvný tlak, BMI (Body Mass Index)
a Waist to Hip Ratio. Druhá časť sa uskutoční 3. decembra na Právnickej fakulte. A ak
má niekto problém zapamätať si, ktoré sú tie
správne hodnoty, tu je malá pomôcka alebo
aj kód zdravia: 0 kusov vyfajčených cigariet,
krvný tlak 120/80 mmHg, najmenej 30 minút pohybu denne a do 5 mmol cholesterolu
na liter krvi. Mať na pamäti prevenciu a odhaliť kardiovaskulárne ochorenie už na začiatku
je vždy jednoduchšie, ako mu čeliť o niekoľko rokov neskôr. Partnermi projektu sú sieť
lekární Dr.Max a farmaceutické spoločnosti
Sanofi a Servier.
Katarína Gatialová (Dental IQ),
Peter Šišovský (Vzdelaný študent),
študenti FaF UK, Foto: archív SSŠF

Prvá univerzitná beánia začala novú dekádu svojej histórie
Dňa 29. 10. 2014 sa uskutočnil už 11. ročník podujatia s názvom Prvá univerzitná beánia,
ktorá je najstarším podujatím svojho druhu vo vysokoškolskom prostredí. Organizátori podujatia sa už od počiatku tejto myšlienky snažia spájať čo možno najviac fakúlt najväčšej univerzity
na Slovensku. Tento rok sa zapojilo jedenásť z celkovo trinástich fakúlt UK, čo je absolútnym
rekordom. Podujatie, ktoré sa tento rok konalo po prvýkrát v priestoroch Refinery Gallery, už
tradične privítalo viac než 2000 študentov či priateľov univerzity.
Svojou návštevou podujatie podporil aj rektor Univerzity Komenského – prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý celouniverzitnú beániu aj slávnostne otvoril. Následne sa na pódiu predstavili
populárne hudobné skupiny ako Medial Banana, A.M.O. a Kontrafakt. Na záver účastníkom zahral aj známy DJ Milan Lieskovský, ktorý zabával študentov až do skorého rána.
Veríme, že toto podujatie sa zúčastneným páčilo a tešíme sa na vás budúci rok na
ďalšom ročníku Prvej univerzitnej beánie.
Študentská časť Akademického senátu UK
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DÍVAME SA PO SVETE

Štúdium na dvoch svetadieloch
Turecka, medzinárodné vzťahy, súčasné globálne problémy.
V Istanbule som absolvovala aj kurzy navyše, napr. turecký jazyk
a dokonca sme mali možnosť výberu predmetov aj z iných fakúlt univerzity na oboch stupňoch, bakalárskom aj magisterskom.
Študenti v Turecku sa zapájali do rôznych mimoškolských aktivít
v športových, umeleckých a vzdelávacích kluboch, ktoré boli pod
záštitou univerzity. Vnímajú to ako ideálnu príležitosť socializovať sa.
Z môjho pohľadu je navštevovanie mimoškolskej aktivity pre Erasmus
študenta veľmi dôležité, pretože spozná mnoho domácich študentov
a s mnohými sa skamaráti počas nejakej zmysluplnej aktivity. Som
toho dôkazom, síce som sa prihlásila len na basketbal. Avšak ponuka
aktivít bola naozaj bohatá.
Mnoho nových skvelých ľudí som spoznala počas aktivít
a výletov organizovaných študentmi z Erasmus
Student Network, nielen z našej
univerzity, ale aj ďalších významných univerzít v Istanbule. Obrovským zážitkom bola pre mňa
návšteva Kapadokie.
Prístup výučby domácej a hostiteľskej univerzity sa veľmi neodlišoval – prednášky, semináre, povinná a odporúčaná literatúra, eseje,
záverečné práce a skúšky. Výhodou
štúdia v Istanbule boli menšie počty
študentov na jednotlivých predmetoch,
čo poskytovalo väčší priestor na diskusiu s profesormi s bohatými pracovnými
skúsenosťami z OSN, NATO alebo think-tankov konkrétne GPoT. Práve intenzívnejšia diskusia mi pomohla stať sa aktívnejšou
a smelšou v komunikácii.
Ďalšou výhodou štúdia na Kültür univerzite bolo pre mňa získanie úplne nových
poznatkov z praxe profesorov. Veľmi zaujímavým bol pre mňa predmet súčasné globálne
problémy, ktorý bol zameraný na krajiny strednej Ázie a blízkeho východu, čo prehĺbilo moje
vedomosti aj z tejto oblasti sveta.
Z môjho pohľadu bolo štúdium v Istanbule ľahšie ako
na Slovensku, požiadavky na študentov boli nižšie, avšak počet
predmetov vyšší, ale aj napriek tomu študijný pobyt pokladám za veľký
prínos do života.
Keďže som v danom semestri bola na univerzite jedinou študentkou
zo Slovenska a komunikovala som výlučne v angličtine, zlepšila som si
komunikačné schopnosti. Navyše ako študentka záverečného ročníka som túto skúsenosť využila a začala som písať bakalársku prácu na
tému Turecko a Európska únia. Naučila som sa nielen nové vedomosti
z môjho odboru, ale spoznala som kultúru a históriu Turecka a začala
som sa učiť turecký jazyk. Vďaka programu Erasmus som sa ocitla
v neznámom prostredí, obklopená rôznymi ľuďmi, a to mi pomohlo byť
tolerantnejšou a rozhľadenejšou osobou. Mala som možnosť reagovať
na rôzne situácie a vyskúšať si svoje schopnosti a vôľu.
Myslím si, že po Erasme sa študent vracia domov ako nový človek, s novými vedomosťami, známosťami, skúsenosťami a hodnotami, a práve preto odporúčam absolvovať pobyt v zahraničí aj iným
študentom. Určite nie všetko je počas štúdia v zahraničí jednoduché,
ale skúsenosť, ktorú Erasmus program prináša, je prínosom do života
človeka, z ktorej čerpá ešte dlhú dobu a nesie si úžasné spomienky
na celý život.

„Istanbul je miesto, do ktorého sa zamiluješ,“ počula som z jednej strany a z tej druhej, „Erasmus v Istanbule? Sama? Určite
nie!“ to bola odpoveď mnohých z môjho okolia odôvodnená
predsudkami. Mnohí sa potešili, keď sa mi v zimnom semestri
vycestovať nepodarilo, vraj kvôli bezpečnosti. No vďaka ochote
domácej a hostiteľskej univerzity, ktoré mi umožnili pobyt
presunúť, som letný semester úspešne absolvovala na Istanbul
Kültür University, aj napriek tomu, že som bola študentkou tretieho
ročníka. Dnes sa na toto rozhodnutie pozerám ako na jedno z najlepších v mojom živote.
Istanbul som vnímala ako magické miesto, ktorá je moderné a zároveň historické, náboženské
a svetské, preplnené, ale aj prázdne, chudobné
i bohaté, európske, ale aj ázijské, bezpečné
a zároveň plné nástrah. Veľkomesto plné protikladov, kde si každý nájde to svoje. Mojím
miestom bolo pobrežie Bosporského prielivu na ázijskej strane Istanbulu s výhľadom
na Európu, kde som chodievala čítavať. To
miesto bolo mojou najlepšou študovňou.
Popri štúdiu som si na život v Bratislave musela zarábať sama prácou na
čiastočný úväzok, a to som považovala
za obmedzenie v štúdiu. Chcela som
zmeniť svoj život, sústrediť sa výlučne
na študovanie a získať viac vedomostí
v odbore. To bol hlavný dôvod, prečo som sa rozhodla prihlásiť sa na
Erasmus. Myslím si, že financie
investované do vzdelania sú najlepšou investíciou.
Navyše moje rozhodnutie
ovplyvnila i túžba po rozšírení
obzorov, osobnostnom raste, zlepšení komunikačných
schopností a poznaní nových ľudí z iných
krajín a ich kultúr. Ďalším dôvodom bolo moje presvedčenie, že práve tieto skúsenosti mi v budúcnosti môžu pomôcť pri
budovaní kariéry, v čase, kedy je vedomosť angličtiny samozrejmosťou
a mnohí zamestnávatelia požadujú ľudí so skúsenosťami zo zahraničia.
Práve takýto zážitok som vždy považovala za dobrú prípravu pre človeka, ktorý chce pracovať v multikultúrnom prostredí. Tento môj názor sa
mi potvrdil. Onedlho začínam pracovať pre medzinárodnú spoločnosť
IBM.
V Istanbule som študovala odbor medzinárodné vzťahy a ponuka
predmetov sa na hostiteľskej univerzite približne zhodovala s ponukou
doma, preto mi doma po návrate uznali všetky vybrané predmety –
medzinárodné organizácie, komparatívne politické systémy, politika

‹

Silvia Bizubová, študentka FSEV UK
Silvia prvá sprava
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P R E D S TAV U J E M E N OV É K N I H Y

Publikácie vydané vo Vydavateľstve U
Kolektív: Čestní doktori Univerzity Komenského 1928 – 2014

Študijná literatúra
Adriamanty, F., Malík, I.: Farmaceutická
chémia
Bábelová, J., Friedová, L.: New English
for Medical Students
Balková, D. a kol.: Odborná slovenčina
v medicínskej praxi – kazuistiky
Brucknerová, I.: Neonatology, simple &
easy
Buc, M.: Basic & Clinical Immunology
Capáková, L., Kováčová, B.: Problematika vizuálneho vnímania v liečebnej
pedagogike. Diagnostika a intervencia
v ranom a predškolskom veku
Cihová, J., Dugovičová, Š., Mistríková,
T., Slobodníková, Ľ., Slováková, T.:
English for Biology Students
Cihová, J.: English for Environmental Studies
Danko, J., a kol.: Aktuálny stav diagnostiky hypoxie plodu
Danko, J., a kol.: Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva I
Danko, J., a kol.: Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva II
Danko, J., a kol.: Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva III
Frecer, V.: Matematika pre farmaceutov
Galatová, J.: Introduction to Latin Medical Terminology
Gavorník, P.: Najčastejšie choroby vénového cievneho systému
Gregušová, D., Peráček, T.: Obchodné
právo pre manažérov. Obchodné záväzkové vzťahy
Gregušová, D., Peráček, T.: Obchodné
právo pre manažérov. Právne postavenie podnikateľa podľa Obchodného
zákonníka
Halás, M.: Geopolitické omyly dvadsiateho storočia
Hiller, E., Rapant, S.: Základy environmentálnej geochémie
Chabada, M.: Prirodzený zákon v scholastike a širšej dejinno-filozofickej perspektíve
Chabada, M.: Kapitoly z dejín stredovekej filozofie. Kresťanský starovek
Charfaoui, E.: Nemecký jazyk pre nefilológov
Charfaoui, E.: Nemecký jazyk pre nefilológov. Kľúč k cvičeniam a testom
Kolektív: Krížom krážom – Slovenčina B2
Lehotský, J. et al.: Medical Chemistry
and Biochemistry II
Mikušová, K., Kollárová, M.: Princípy
biochémie v schémach a v príkladoch
Mináriková, V.: Clinical Dermatovenerology
Morovicsová, E. a kol.: Komunikácia
v medicíne
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Mlčúchová, A., Sitár, O., Chabada, M.:
Vybrané prieniky stredovekej a súčasnej filozofie
Ondrejka, M.: Petrografia magmatických
hornín
Ondrušková, E.: Sociálnopsychologické
kontexty sociálnej práce
Paulinyová, M., Slováková, T.: Latinčina
pre študentov biológie
Pawera a kol.: Regionálna politika a politika súdržnosti Európskej únie a jej vplyvy na Slovensku
Pinková, D., Želonková, I.: Podniková
ekonomika
Pisoňová, M. a kol.: Školský manažment
pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov
Shawkatová, I. a kol.: Laboratory
Methods in Immunology
Shunnar, A. et al.: Manual for the Practical Exercises in Microbiology
Smitková, H. a kol.: Kapitoly z poradenskej psychológie
Šulovská, D.: English for Students of Political Science
Šupolíková, M.: Cvičenia z imunológie
Račay, P.: Medical Chemistry and Biochemistry III
Tokuhiro, J., Siozuki J.: Japonsko-slovenský výkladový znakový slovník (1 –
700)
Vallová, E.: Cursus Linguae Latinae ad
usum pharmaciae studentium
Zemanová, A.: Anglický jazyk pre študentov FMFI UK. Fyzika

Monografie
Kolektív: Značky a slovenský zákazník
Lehotský, O.: Slovenská populárna
hudba v období 1977 – 1989
Škoviera, D.: Miloslav Okál. Prvý profesor klasickej filológie

Zborníky
Acta Andragogica 4
Acta Botanica UC 2013/48
Acta Facultatis Iuridicae UC, XXXIII,
1/2014
Acta Geographica UC 58, 1/2014
Acta Mathematica UC, Spring 2014,
LXXXIII/1
Acta Meteorologica UC 2013, XXXVIII
Acta Facultatis Educationis Physicae UC
LIV/I
Acta Facultatis Theologicae UC Bratislaviensis XI/1/2014
30th Spring Conference on Computer
Graphics

JAZYKOVÉ OKIENKO

K apríl – október 2014
Frazeologické štúdie VI – Hudobné motívy vo
frazeológii
Ľudské práva a občianstvo
MEi: CogSci Conference 2014
Philologia XXIV/1
Philologica LXX
Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike IX
Prekladateľské listy 3
Problémy a osobnosti slovenskej filozofie
v 20. storočí
Speculum Varietatis
Studia Academica Slovaca 43, 2014
Studia Orientalia Slovaca 12/2 2013
50 rokov Studia Academica Slovaca v premenách

Publikácie na CD
Aubrecht, R.: Terénne cvičenia zo stratigrafie
Ben Lassoued, Z.: Happy Birthday in Every
Key
Černák, M.: Patológia vitreoretinálneho rozhrania
Ferianec, V.: Fetálna terapia
Horský, O., Bláha, P.: The Application of Engineering Geology to Dam Construction
Kolenová, A.: Onkologické ochorenia v detskom veku
Klembara, J.: Fylogenetická systematika
Klembara, J.: Evolučné trendy
Klembara, J.: Evolúcia ekosystémov
Kuruc, M.: Kognitívny vývin človeka a jeho poruchy
Mistrík, M.: Myeloidné neoplázie
Pečeňák, J.: Klasifikácia v psychiatrii
Pohlodek, K.: Premalígne lézie prsníkov
Pohlodek, K.: Základy mamológie
Ročenka Katedry politológie Filozofickej fakulty UK
Študentská vedecká konferencia 2014 FTVŠ
UK
Šuplata, M.: Vybrané problémy manažmentu
Európskej únie

Zborníky na CD
Fenomén moci a sociálne nerovnosti
Internal meeting SPIS 2014
Proceedings of the Research Papers for
Transfer & Dissemination of our Research Results
Výskumné sondy do organizácie politických
strán v SR a ČR
Teória druhu a mechanizmy druhotvorby
Quo vadit celoživotné vzdelávanie

Ročenky k akademickému
roku 2014/2015

Kvalita verzus kvantita
v spontánnych prehovoroch
Neoficiálna dialogická komunikácia
je súčasťou nášho každodenného života a predstavuje individuálne jazykové
i spoločenské návyky. Keď sa nás niekto spýta na úroveň znalostí z cudzieho
jazyka, kategorizujeme sa ako začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý a expert,
pričom berieme do úvahy predovšetkým
rozsah slovnej zásoby a gramatickú a štylistickú stránku jazyka. Pri posudzovaní
komunikačných schopností je pre nás
najdôležitejšie to, či sa dokážeme plynulo dorozumieť, alebo si musíme pomáhať
„rukami-nohami“. Zamyslime sa teraz
nad tým, ako by asi vyzeralo hodnotenie
našich komunikačných schopností zo
slovenčiny. Vieme sa vyjadrovať spontánne, jasne, plynulo a zrozumiteľne?
Myšlienková organizácia ústneho prehovoru, výber slov a stavba viet bývajú
zväčša doplnené o expletíva, slovné
barličky, resp. rečovú vatu (slová ako:
všakže, proste, vlastne, teda, tak, vieš,
hej, áno, určite, chápeš, jasné či pohoda a mnohé ďalšie). Tieto výplnkové
slová, ktorými sú najčastejšie častice
a ukazovacie zámená, sa používajú v momentoch, keď hovoriaci stratí niť a hľadá
vhodný výraz, alebo keď nevie vecne
a pohotovo reagovať. Súbor podobných
slov je u každého jednotlivca individuálny a je príznačný pre hovorový štýl, no
niekedy o nás (našom prejave) vypovedá
viac, ako si sami uvedomujeme. Viete
vytvoriť vecný a zrozumiteľný text, alebo
vám trvá celú večnosť, kým sa dostanete
k podstate? Koľkokrát ste ako prvú reakciu na vašu časť dialógu počuli – Čo si
tým chcel(a) povedať? Nahromadením
prázdnych slov v prehovore sa vytráca
relevantnosť a jasnosť výpovede. Mnohé
výrazy, ktoré neustále používate, môžu
byť pre vaše okolie iritujúce a pôsobia
ako nepríjemný a rušivý tik. No, tak ja

si teda myslím..., Vieš, mne tak vlastne
napadlo..., Ale no tak teda, už by sme
mohli... prejsť k podstate problému. Jazykovou (ne)obratnosťou tvoríme svoj
imidž, nadväzujeme osobné i pracovné
vzťahy, prezentujeme svoje vzdelanie,
profesijné zaradenie, ale aj temperament.
K frekventovaným a v súčasnosti veľmi
populárnym slovám tohto typu patrí aj výraz či, vyskytujúci sa na konci viet – Predsa sme sa o tom rozprávali, či? Dnes by
malo byť pekne, či? Urobím rizoto, či? Je
to len v našich znalostiach, či? Veď je to
jednoduché, či? Časticou či pridávame
výpovedi hodnotiaci atribút, pričom jednoduchú oznamovaciu vetu transformuje
na otázku, ktorou vyjadríme váhanie, pochybnosti. Hovoril som ti o tom včera, či?
Pre takéto deformované konštrukcie je
príznačná intonácia s melodickým zdvihom na konci a dôraz je na významovo
prázdnom komponente. Neustálym až
mechanickým opakovaním toho istého
výrazu (prípadne výrazov) sa naša komunikácia stáva ošúchanou a stereotypnou
a stráca svoju výpovednú hodnotu.
Vzťah k jazyku sa odvíja od všeobecnej kultivovanosti, pričom dôležité nie je
iba definovanie „toto je správne – toto je
nesprávne“, ale pozornosť treba venovať
rozvíjaniu aktívneho jazykového povedomia (rovnako aj jazykového sebavedomia)
v rámci všetkých rovín jazyka. Máte aj vy
svoje zaužívané či obľúbené slovné barličky? Nezahusťujte zbytočne svoj prejav
prázdnymi slovami. Menej je niekedy
viac.

Mgr. Kristína Piatková,
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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KRÍŽOVKA

RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.

Univerzita Komenského: (tajnička)

Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@rec.uniba.sk do 10. decembra 2014 a vyhrajte hrnček UK. Spomedzi správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity. Vyhodnotenie z minulého čísla: Salvador Dalí: „Medzi mnou a bláznom je jeden
rozdiel: ... TAJNIČKA: blázon si myslí, že je normálny, zatiaľ čo ja viem, že som blázon.“ Správnu odpoveď poslala aj Andrea Námerová. 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, január 1986, ročník XXXII, č. 5
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Prieskum čítanosti Našej univerzity
dopadol pozitívne
Redakcia Našej univerzity realizovala prieskum čítanosti od októbra
2013 do januára 2014. Zapojilo sa doň 380 respondentov, z ktorých tri
štvrtiny tvorili pravidelní čitatelia. Dve tretiny tvorili zamestnanci a tretinu študenti UK.
V prvej časti prieskumu čitatelia hodnotili obsah, grafiku, fotografie,
rozsah strán a periodicitu. (Hodnotenie: 1 – najlepšie, 5 – najhoršie.)
Obsah získal priemernú známku 2,18. Grafika – 2,04. Fotografie – 2,09.
Rozsah strán – 1,93. Periodicita – 1,76.
V druhej časti prieskumu čitatelia hodnotili obsah podrobnejšie. Pýtali
sme sa na jednotlivé rubriky. Najlepšiu známku získali rubriky Rozhovor –
1,87 a Prezradili ste nám o sebe – 1,96.
Tretia časť prieskumu zisťovala, čo by čitatelia zmenili. Za možnosť viac
rozhovorov bola tretina opýtaných, rovnako tretina by si priala viac príspevkov o vede a štvrtine chýba viac príspevkov o študentoch. Desatina
respondentov by nezmenila nič. Medzi podnetmi na zmenu boli: viac analytických článkov, reakcie na dianie v spoločnosti, predstaviť málo známe
odbory, informácie o pripravovaných podujatiach a pod.
Do prieskumu sa zapojilo aj 38 hlasujúcich, ktorí nikdy Našu univerzitu
nečítajú. Z nich väčšina neudala dôvod. Ďalšími dôvodmi boli, že nemajú
k nemu prístup, absencia diskusií, absencia kritiky vedenia atď.
Napriek tomu, že išlo o anonymný prieskum, len necelých 8 % ľudí
hodnotilo negatívne (známkami 4 a 5), pričom anonymita v prieskumoch
preukázateľne podporuje negatívne postoje. Redakcia hodnotí prieskum
pozitívne. Absolútne najčastejšou známkou bola jednotka.
Lenka Miller, vedúca redaktorka časopisu Naša univerzita

ENGLISH SUMMARY

CU to Be Led Again by Karol Mičieta
The Academic Senate of Comenius University elected Prof. Karol Mičieta, the present
University Rector, a candidate for the Rector
on 11 November. Assoc. Prof. Jozef Čentéš
and Prof. Peter Labaš also aspired to the position of the Rector of CU. Pg 3
From Rector’s Program
The Rector of CU welcomed a new German ambassador, Dr. Thomas Götz, on 2
October.
On 16 October, he hosted the ambassador of the Swiss Confederation in Slovakia,
Alexander Wittwer.
The Greek ambassador, Nicolas P. Ple
xidas, visited CU on 23 October.
On 29 October, he signed the Memorandum of Understanding on Cooperation
between CU and a company Medtronic Slovakia in the field of education with the focus
on public health and public health management. Pg 4
Angela Merkel an Honorary Doctor of CU
CU awarded an honorary title Doctor honoris causa to the German Chancellor, Angela
Merkel, as a sign of respect, reverence and
admiration for her academic and political
work on 20 October. Pg 5
Komorník a Candidate for Dean
The Faculty of Management of CU elected
Prof. Jozef Komorník a candidate for the
Dean of the Faculty on 4 November. Pg 5
Šteňo a Candidate for Dean
Prof. Juraj Šteňo was elected a candidate for
the Dean of the Faculty of Medicine of CU on
28 October. Pg 5
Closer to High-School Students
CU again participated in the study and career
fair Akadémia & Vapac which took place du
ring 7 - 9 October. The fair was attended by
8189 high-school students. Pg 6
We Have a New Webpage
On 24 October, CU launched a new webpage on the original address www.uniba.sk.
Pg 6
Awarded in Brussels
The Vice-Rector of CU, Ján Turňa, received
an award for science and research presentation at the European Parliament in Brussels on
8 October. Pg 7
Fides et ratio
On 2 October, the Conference of Bishops
of Slovakia gave out an award Fides et ratio
to Professor Emília Hrabovec, the Vice-Dean
of the Faculty of Roman Catholic Theology
of Cyril and Methodius of CU, for her contribution to a dialogue between church and
science. Pg7
Ondrej Sliacky Awarded
On 24 October, Ondrej Sliacky from the
Fa
culty of Education of CU was awarded
a prestigious international award Egon Erwin
Kisch Prize for his book The Marvels of Slovakia. Pg 7

Taiwan Delegation Reinstated Agreement
with JFMED CU
The Vice-Rector of CU for international relationship, Prof. Ľ. Šlahor, welcomed visitors
from Taipei Medical University to reinstate the
agreement with Jessenius Faculty of Medicine of CU in Martin on 7 October. Pg 8
Belgian Visit at CU
The Vice-Rector of CU for international relationships welcomed David Maneaut and
Christian G. Lepage from Belgium on 6 October. Pg 8
For Better World
Walt Bogdanich, a three-time Pulitzer Prize
winner from the New York Times, visited CU
and gave a lecture on risks of investigative
journalism on 22 October. Pg 8
Academic Year Opening for Foreigners
The Centre for Continuing Education of
CU welcomed 69 new students from 15
countries and opened the academic year
2014/2015 on 2 October. Pg 14
University of the Third Age Celebrates
Quarter-Century
Approximately 2000 older students study
each year at CU. The University of the Third
Age of CU welcomed 280 new students on
15 October. Pg 14
CU Visited Seniors in Orava
The Centre for Continuing Education of CU
opened a new University of the Third Age in
Námestovo, Orava, on 7 October. Pg 15
Students and Teachers Following Footsteps of Comenius
The Department of Church History of CU
organized an educational trip dedicated to
John Amos Comenius - to Nivnica where he
was born as well as other locations. Pg 15
Inspirational Colloquium
A colloquium named Strategy and Business
in Apprentice where successful graduates
shared their work experiences was held at
the Faculty of Management of CU on 20 October. Pg 16
The Founder of Emotion-Focused Therapy at CU
Training in the emotion-focused therapy led
by Professor Leslie Greenberg from York
University in Toronto, Canada, was held at
the Faculty of Social and Economic Scien
ces of CU on 9 - 12 October. Pg 16
Teachers and Students Won in Literary
Competition
The Committee of the Department for Academic and Scientific Literature and Compu
ter Programs of the Literary Fund bestowed
the Great Prize to the publication Diving
Medicine by Prof. František Novemeský
from the Jessenius Faculty of Medicine of
CU in Martin. Pg 17
Hieronymus Days 2014
The Slovak Association of Translators and Interpreters and the Department of Anglistics

and Americanistics of CU organized a discussion for translators on 2 and 3 October.
Pg 17
Students Verified their Knowledge
On the occasion of the European Language
Day, seminars A Propos Translation were
held for the students of translation and interpretation on 13 October. Pg 17
Discussion on Right to Life
An academic discussion on right to life participated by a doctor, lawyers and a theologist was held at the Faculty of Law of CU on
2 October. Pg 18
International Summer Law School in Bratislava
The Faculty of Law of CU organized a week
in the heart of Europe for 35 foreign law students from all over the world during which
they studied European business organization
law. Pg 18
Norwegian Day
The Compartment of Scandinavian Studies
at the Department of Germanistics, Nederlandistics and Scandinavistics of CU orga
nized a Norwegian Day with presentations,
discussions and exposition on 7 October.
Pg 19
Tennis Tournament for Rector’s Cup
The Faculty of Pharmacy of CU organized
a tennis tournament on 12 September. The
winners in different categories are František
Štulajter, Karol Jesenák, Dalibor Ludvig and
Lenka Vandáková. Pg 19
Visiting Barcelona
Assoc. Prof. Peter Caban from the Faculty of Roman Catholic Theology of Cyril and
Methodius of CU visited the university in Barcelona and gave a lecture during 26 – 29
September. Pg 20
Days of Roman Studies
During the conference of Days of Roman
Studies (19 and 20 September) 81 lectures
were presented in five languages – French,
Portuguese, Romanian, Spanish and Italian.
Pg 20
Art Outside
On 26 September, in the cooperation with
the Department of Art of CU, a number of
students met to move the art out of the Centre of Culture and Education in the Old Town
to exterior. Pg 22
Dental Hygiene and Biochemical Measu
rement
The Slovak Pharmaceutical Students’ Association organized a workshop about dental
hygiene and a project of biochemical measu
rement including glucose level, cholesterol,
blood pressure and BMI measuring. Pg 22
The First University Ball
Eleven out of thirteen faculties of CU engaged in the 11th year of the First University
Ball on 29 October. Pg 22
VG, LM
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Program
december
2014
1. 12.

pondelok
19.00

2. 12.

utorok
19.00

David Ives /

Karl Marx / Peter Lomnický /

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

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

Venuša
v kožuchu

Kapitál

5. 12.

piatok
19.00

“Cuadro ﬂamenco” /

Flamenco
experience

účinkujú / Juan Polvillo - tanečník, Morenito de Triana - gitarista,
José Luis García Bravo „Cheito„
- spevák

6. 12.
Peter Quilter /

Ráno po

sobota
19.00

30.

REPRÍZA

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

12. 12.
Tracy Letts /

Zabijak Joe

- vtipná a nervy - drásajúca hra
réžia / A. Totiková
účinkujú / M. Majeský, D. Mórová, M. Prevendarčík, J. Kovalčíková, M. Marušin

PREMIÉRA

Hráme v LOFT ARÉNA

13. 12.

sobota
17.50

Richard Wagner /

Majstri speváci
norimberskí
- priamy prenos predstavenia
z Metropolitnej opery v New Yorku
réžia / O. Schenk
účinkujú / A. Dasch, K. Cargill,
J. Botha, P. Appleby a ďaľší

18. 12.

štvrtok
20.00

Jazz v Aréne

14. 12.

nedeľa
17.00

15. 12.

pondelok
19.00

Martin Casella /

Martin Casella /

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

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

Írska kliatba

Írska kliatba

16. 12.

utorok
19.00

BSKOdovzdávanie
cien S. Zocha

piatok
19.00

17. 12.

streda
19.00

Tracy Letts /

Zabijak Joe

- vtipná a nervy - drásajúca hra
réžia / A. Totiková
účinkujú / M. Majeský, D. Mórová, M. Prevendarčík, J. Kovalčíková, M. Marušin

VENUŠA V KOŽUCHU
1. decembra o 19.00 hod.

