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EDITORIÁL

T

   ak sme zase volili rektora, a zase raz sme dokázali opodstatnenosť akademickej samosprávy.
Ukázalo sa, že reprezentanti akademickej obce UK zachovávajú
základnú esenciu akademickej
slobody – právo na svoj názor,
ale aj zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Aj u nás určite sú rôzne
záujmy, ale nakoniec zvíťazí služba v prospech civis academica.
Postupne sme si na AS UK osvojili tento vzorec správania sa
pri posudzovaní jednotlivých materiálov a problémov a považujeme ho za najpermisívnejší.
Zákonodarcovia nám postupne zobrali právomoci a nechali len kontrolnú. V simplexnom vnímaní ide o schvaľovanie zásadných materiálov, správ a koncepcií, ale senát UK
nie je „stroj na hlasovanie“! Podarilo sa nám pestovať najmä
prevenciu kolízií, a to spoluprácou s vedením UK pri príprave
prerokovaných materiálov. V tejto súvislosti chcem vyzdvihnúť prácu komisií AS UK, najmä legislatívnej, finančnej a návrhovej. Významnou devízou je zastupiteľský princíp AS UK,
v ktorom má každá fakulta rovnaké zastúpenie a rovnocenné
postavenie. Považujem tento princíp za mimoriadne dôležitý.
Obmedzovanie počtu členov AS môže viesť k prijatiu veľmi
závažných, ale následne spochybňovaných rozhodnutí.
Veľmi citlivo sme sa snažili udržiavať kontakt so senátmi
fakúlt, aby bol zachovaný obojstranný tok informácií a aby
bolo známe a rešpektované stanovisko fakúlt. Rozhodne nepovažujem za vhodné, aby sa zmenil súčasný vzťah AS UK
k senátom fakúlt, hoci aj v snahe posilniť integráciu univerzity, ktorá sa, verím, stane endogénnou metódou činnosti celej
akademickej obce.
V nastávajúcom období očakávam, že bude akademická
obec venovať oveľa viac pozornosti hodnoteniu kvality. Opakovanie týchto slov už často zastiera jeho pôvodný obsah –
priebežnú a systematickú analýzu vnútorných javov v každom
z troch kľúčových oblastí našej činnosti – vo výučbe, vo vedeckom bádaní a v činnostiach riadiacich. Najviac problémov
bude podľa mňa v dvoch rovinách – psychologickej a technologickej. Kontrola má byť na hornej hranici možnej objektívnosti, nemá zaťažovať výkazníctvom a má najmä slúžiť na
zdokonalenie výkonu, ale aj riadenia.
Významnou zložkou zlepšovania činností a postavenia univerzity sú kritické hlasy zvnútra akademickej obce. Sú vzácnym korením, ktoré však médiá môžu voľne šíriť a zneužívať.
Príkladom je článok nášho kolegu, ktorý nedávno obvinil
univerzitu, obec a jej predstaviteľov zo závažných morálnych
nedostatkov a nezáujmu o zvyšovanie kvality, ale pritom nepohrdol dvomi doktorátmi a docentským titulom z takejto
univerzity. Veľmi ma mrzí, že sa nikdy ani nepokúsil svojou
vlastnou sústavnou a dlhodobou prácou v AS alebo v akademických funkciách ukázať, že vie a dokáže dosiahnuť zlepšenie stavu, ktorý opisuje. Ak kritizuje známy odborník, ktorý
dôkladne pozná univerzitný život, potom musíme brať toto
upozornenie veľmi vážne. Ak verejne pochybuje o kvalite UK,
resp. niektorých jej súčastí kolega, ktorý doteraz pre našu komunitu urobil veľmi málo, treba sa dobre zamyslieť. Nevolám
po autocenzúre, volám po slušnosti a nadradeniu záujmov
akademickej obce nad snahu o vlastnú popularitu.
Vážené kolegyne a kolegovia, je čas adventný. Dovoľujem
si nám všetkým zapriať, aby sme našli v svojom srdci mier
a pokoj. Aby sme mali čas na pokojné bilancovanie toho, čo
bolo a na plánovanie toho, čo urobíme. Želám vám spokojné
prežitie Vianoc a do roku 2015 veľa dobrého zdravia, síl, lásky,
radosti a úspechov.
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.,
predseda Akademického senátu UK
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Čo by ste si priali nájsť
pod vianočným stromčekom?
Ing. Veronika Miťková, PhD.,
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK:
Keďže máme malého synčeka, pod stromčekom si
prajem vidieť jeho žiariace očká. A myslím si,
že toto prianie sa mi aj
tento rok splní. :-)
doc. Mgr. Fils
Andriamainty,
PhD., Farmaceutická fakulta
UK:
Veľa zdravia, šťastia, lásky a
mier na svete.
doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.,
Lekárska fakulta UK:
Pre mňa a moju rodinu vianočné sviatky
predstavujú vzácne chvíle, ktoré trávim v rodinnom kruhu. Mojím veľkým prianím je, aby
sme sa opäť aj toho roku všetci spolu stretli
a spoločne sa nadýchali atmosféry šíriacej
sa z rozvoniavajúceho vianočného stromčeka, vône medových sviečok, vône vianočnej ryby a tešili sa z rozžiarených detských
očí, ktoré čakajú na prekvapenie pod stromčekom. Pod vianočných
stromčekom každému želám, aby si našiel tri balíčky. V prvom balíčku by bolo pevné zdravie, v druhom pokoj a tolerancia a v treťom
láska. Všetkým čitateľom časopisu Naša univerzita zo srdca želám
pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších.
prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.,
Prírodovedecká fakulta UK:
Pretože môj vianočný stromček je
skôr malý (vpravo),
veľké veci si priať
nemôžem. Vzhľadom
na chemický dizajn
stromčeka, bolo by
asi nemiestne priať si
plyšového medveďa,
a to aj napriek tomu,
že by sme si boli intelektuálne asi veľmi blízky. Preto pred plyšovými
osobnosťami uprednostňujem napríklad malú
banku s koncentrovanou kyselinou sírovou alebo niekoľko gramov
dihydrátu síranu vápenatého. Radosť by mi však urobil aj jeden indikátorový papierik pre zásaditú oblasť pH. Dúfam len, že táto moja
úprimná odpoveď nebude pre môjho zamestnávateľa dôvodom pre
rozviazanie pracovného pomeru.

doc. František Ábel, PhD.,
Evanjelická fakulta UK:
Pod vianočným stromčekom by
som si prial to, čo každoročne, čo
zároveň pokladám za najvzácnejšie
a najdôležitejšie, a to nielen počas Vianoc. Tým je stretnutie
rodiny a najbližších priateľov a
spoločné prežitie toho skutočného pokoja a radosti z
duchovného obsahu
Vianoc. Všetko ostatné, množstvo darčekov, jagavé ozdoby, svetlá a k tomu tá všade
prítomná gýčová komercia, to je a ostáva len
prázdnym obalom bez významu, ak si človek neuvedomí, aspoň raz v roku, čím je
život vzácny a čím by mal byť vyplnený –
vedomím vzájomnej spolupatričnosti a zodpovednosti za život v tomto svete, v úcte, tolerancii,
slušnosti a empatii, v schopnosti rozdávať iným lásku a napokon
v pokore pred všetkou jeho rozmanitosťou, inakosťou a komplexnosťou.
doc. PhDr. Anton Eliáš, PhD.,
Filozofická fakulta UK:
Otázka evokuje predstavu nejakého materiálneho darčeka, pretože zrejme iba taký
sa dá fyzicky, hmatateľne „nájsť“ pod vianočným stromčekom. Ak by išlo o tento druh
obdarovania, preferoval by som zostať tradicionalistom – potešila by ma dobrá kniha. Ak
by som si však mohol želať aj niečo nemateriálne, potom by som neskromne mal hneď
štyri priania, o ktoré by som sa rád podelil aj s mojimi najbližšími,
s priateľmi a kolegami: prial by som si pre nich aj pre seba zdravie,
duševnú pohodu a tvorivý elán, pre pedagógov dobrých študentov
a pre študentov dobrých pedagógov, pre jedných aj pre druhých taký
prístup k potrebám vysokých škôl na úrovni všetkých zainteresovaných orgánov a inštitúcií, ktorý by nám zabezpečil optimálne pracovné a študijné podmienky a pre všetkých ľudí dobrej vôle pokoj nielen
počas vianočných sviatkov, ale aj v celom nadchádzajúcom novom
roku, pretože – ako sa zdá – pokoj a mier nie je ani na začiatku tretieho tisícročia takou samozrejmosťou, ako sa nám donedávna zdalo.
doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.,
Pedagogická fakulta UK
Želám nám všetkým, aby sme nielen tento
čas dokázali prežívať úprimne ako deti. Aby
sme sa otvorili pre skutočné dobro a lásku.
Aby nás výzva „Pán prichádza, očakávajme
ho s otvoreným srdcom“ (Tweet pápeža
Františka z 24. 12. 2013, ZS/TK KBS)
našla pozorných a pripravených prijať trvalé
posolstvo Vianoc, ktorým je „Sláva Bohu na
výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej
vôle“ (Lk 2, 14).
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VIANOCE
Neoddeliteľnou súčasťou Vianoc sú dary. Z kresťanskej podstaty sviatku vyplýva, že najväčším darom, ktorý dal ľudstvu Boh,
je Ježiš. Dary – aj tie materiálne – však majú v tomto sviatočnom čase svoje miesto. Na túto tému sme sa spýtali dvoch odborníkov –
teológa a historičky, aby priniesli každý svoj pohľad na dary – duchovný a materiálny.

Vianočné dary a dar Vianoc
Aj vy ste podľahli predvianočnému nákupnému ošiaľu? Ešte ani nestihli zhasnúť rozžiarené sviece na cintorínoch, už sa začali v nákupných
centrách „Vianoce“. Z každej strany na nás útočia tie najlepšie ponuky,
ktoré nemožno nevyužiť. V predstihu znie vianočná hudba a kým Vianoce naozaj prídu, budeme jej mať hádam aj plné zuby. Ako nakúpiť čím
lacnejšie? Alebo ako na zákazníkovi čím lepšie zarobiť? Je výhodnejšie
využiť predvianočné ponuky, alebo radšej počkať na ponovoročné zľavy?
Moment, tu niečo nesedí. Niekde sa stala chyba. Mnohí ľudia pred
takýmito komerčnými „Vianocami“ radšej utekajú napríklad do ticha hôr,
podaktorí hneď na Štedrý večer do hluku diskoték.
Vianoce boli vždy označované ako sviatky rodinnej pohody, pokoja
a lásky. Medzi hlavné zložky prípravy na tieto sviatky patrilo napríklad
veľké predvianočné upratovanie, do ktorého sa zapojila celá rodina. Na
sviatky bol vyupratovaný každý kút domu, aj to, na čo sa počas roka
zabudlo, alebo nebolo času. Každý neporiadok, každú špinu bolo treba
odstrániť, aby bolo doma čisto, pekne, útulne, aby sa každý cítil príjemne. S predvianočným upratovaním sa išlo ďalej. Do poriadku sa dal nielen dom, stodola, maštaľ či dielňa. Do poriadku sa ľudia snažili dávať aj
vzťahy v rodine, so susedmi či známymi. Bola snaha do Vianoc vyriešiť
staré dlhy, urovnať staré hnevy. Predvianočná spoveď bola zas príležitosťou „poupratovať“ si aj vo vlastnej duši.
Počas Adventu sa doma chystalo vianočné pečivo, piekli oplátky a iné
dobroty. Atmosféra prípravy na Vianoce
mohla tak byť namiesto stresu naplnená radostným očakávaním. Akousi
predzvesťou bol svätý Mikuláš s jeho
skromnými darčekmi. A keď už konečne zazneli vianočné spevy, máločo dokázalo pokaziť tú príjemnú atmosféru,
povznášajúcu k nebesiam.
Pomyslíte si, že čo za nerealistické
idylky to tu vykresľujem. Bukolické „vyprávky“ predsa už patria do nenávratnej
minulosti a romantizmus sa už dnes
nenosí. Pri selankách si len zopár ľudí
zasnene povzdychne a hneď sa musia
vrátiť do neúprosnej reality.
Ale musí byť tá realita za každú cenu
zlá, stresujúca, vyčerpávajúca a nemilosrdná? Tak veľmi sme si na to zvykli,
až sme tomu uverili. Naozaj? A prečo vlastne? Prečo by to nemohlo byť
aj inak? Od koho to závisí? Vraj žijeme v zlej dobe. „Dobu“ si predsa
tvoríme sami. Od čoho závisí, akú si ju vytvoríme? Vianoce môžu byť aj
dnes príležitosťou zastaviť sa. Príležitosťou pre veriaceho či neveriaceho,
evanjelika aj katolíka, agnostika alebo mystika, pre unaveného akademika aj vyťaženého biznismena.
Neurčitou ponukou na vypadnutie z tohto zhonu sú v posledných rokoch čoraz módnejšie vianočné (či skôr adventné) trhy a „mestečká“. Ale
aj tam si na nás počká všadeprítomný zhon a komercia.
Prečo teda ten predsviatočný stres? Kvôli darčekom? Nemohli by sme
sa obdarúvať aj inokedy, keď to nie je spojené s takým vypätím a záťažou? Vhodný čas na obdarovanie toho, koho máme radi, na kom nám
záleží, je predsa kedykoľvek. Obdarovať niekoho len tak, bez zvláštneho
dôvodu, to vie urobiť radosť obdarovanému a často ešte väčšiu samotnému darcovi. Pokiaľ to nie je „dar“ z vypočítavosti, zištné gesto, ktorým
darca sleduje nejaký sebecký zámer, alebo len splnenie si nejakej neurčitej povinnosti či formálne dodržanie zvyklostí.
I keď je možné druhého obdarovať kedykoľvek, akt darovania radi
zasadzujeme do nejakého slávnostného rámca. V samotnom úkone
darovania totiž vidíme niečo vznešené. Niečo, čo človeka povznáša
zo všednej, často sivej a nezaujímavej každodennosti. Je v tom niečo,
čo aj z obyčajného dňa učiní sviatok a zároveň sviatočnému dňu pridá
nový rozmer. Samotné darovanie je totiž niečo mystické. Je to niečo, čo
k bežnému životu nie je nevyhnutné, bez čoho prežijeme. Prežijeme bio-
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logicky. To nám však nestačí. Človek chce niečo viac než len uchovanie
života z jedného dňa na druhý. Človek túži horizont rovnako sa opakujúcich všedných dní prekračovať. Dať im hlbší zmysel, náplň, kvôli ktorej sa
oplatí vydržať aj tú neustále sa opakujúcu všednosť. Práve schopnosť dávať nezištne dary robí človeka lepším, väčším, vznešenejším. Darovaním
človek rastie. Darovanie ho oslobodzuje z vlastnej uzavretosti a otvára ho
smerom k tým druhým okolo. Vzťahy medzi ľuďmi povyšuje na inú, nielen
ekonomickú rovinu. Je to viac než len „dal a má dať“, viac než evolučný
výber a boj o prežitie.
Vhodným slávnostným rámcom na to, aby sme niečo dôležité, možno
až posvätné, vyjadrili aj formou daru, bývajú narodeniny, rôzne výročia či
životné udalosti. V rozmanitých kultúrach sveta sú viaceré sviatky spojené s rôznymi formami obdarúvania. Pre kresťanov boli od začiatku Veľkonočné sviatky tými najväčšími v roku. Odvinuli sa od židovského sviatku
Pesach, ktorý je oslavou vyslobodenia z egyptského otroctva a prechodu cez Červené more. Vianočné sviatky sa objavili až neskôr. Vznikli pokresťančením rímskeho sviatku Slnka Dies Natalis Solis Invicti (sviatok
zrodenia nepremožiteľného slnka) v období zimného slnovratu. Slnko prináša život a pre kresťanov týmto Slnkom je Ježiš Kristus. Oslava jeho narodenia tak nahradila oslavu narodenia Slnka. Nie sú to Ježišove narodeniny, lebo dátum jeho narodenia nepoznáme. Je to oslava skutočnosti,
že jeho narodenie je darom pre svet. Posolstvo Evanjelia hovorí, že Boh
daroval svojho Syna svetu, aby
svet zachránil. V Biblii sa spomínajú vzácne dary, ktoré malému
Ježišovi priniesli učenci z východu. Podľa troch darov z nich
tradícia urobila troch kráľov. Tradícia vianočného obdarúvania sa
v kresťanských krajinách vyvinula
rôzne, často aj s ohľadom na
rôzne predkresťanské tradície
jednotlivých národov. My sme asi
najnetrpezlivejší, darčeky si rozbaľujeme už v predvečer Vianoc
na Štedrý deň. V iných krajinách
je to vo vianočné ráno, prípadne
až večer.
Rôzny je čas, rozmanité sú aj
formy obdarovania. Symbolika
daru je však tá istá. Symbolika daru je taká silná, že ju preberajú aj tí, ktorí
v Krista neveria. Je to skutočnosť, ktorá dokáže spojiť ľudí naprieč veľkým spektrom náboženských presvedčení a svetonázorov. To najvzácnejšie a najcennejšie v živote sa nedá kúpiť ani vyjadriť peniazmi. Dá sa to
len nezištne darovať. Láska, porozumenie, úprimná radosť, to všetko, čo
robí život hodnotným a krásnym, nie je na predaj. Preto v dobe nadvlády
peňazí mnohí už na tieto hodnoty neveria.
Môžeme si navzájom darovať rôzne veci – drahé či lacné, veľké alebo
malé, bežné aj vzácne. To nie je až také dôležité. Darovať treba aj niečo
nemateriálne – úsmev, trpezlivé vypočutie, milé a povzbudivé slovo, dôveru a spoľahlivosť. Jediná skutočnosť, ktorá je mierou hodnoty darov, je
láska, z ktorej sú darované. Keď tá chýba, ostane len počítanie finančnej hodnoty darov alebo posudzovanie ich exkluzívnosti. Za tým ale vždy
ostane prázdnota a smútok, ostane nespokojnosť a nenaplnená túžba.
Potom sa počíta, či som viac dal alebo dostal. Krása Vianoc je závislá od
veľkosti lásky, ktorá sa vie ukryť aj za malými darmi. A láska, to nie je len
prchavý cit, ale pevné rozhodnutie urobiť niečo, aby ten druhý bol šťastný. Jediný spôsob, ako uchrániť rodinné čaro Vianoc pred komerčným
znehodnotením je láska, ktorá sa obetuje. Darčeky sú len jedným z jej
mnohých samozrejmých prejavov. A krásnym darom budú aj samotné
Vianoce.

Mgr. Gašpar Fronc,
Katedra filozofie RKCMBF UK

VIANOCE

Vianočné darčeky našich predkov
Tradícia obdarovávať svojich blízkych a priateľov v čase Vianoc je
Vianočné darčeky sa postupne stali symbolom dobrých vzťahov
známa od stredoveku. Vzájomné obdarovávanie sa darčekmi ale po- medzi členmi rodiny a ľudia verili v ich magickú silu. Deťom sa zväčša
chádza ešte z predkresťanského rímskeho obdobia. V rámci osláv darovalo ovocie ako symbol zdravia a vitality, orechy a sladké pečitzv. saturnálií k pocte boha Saturna sa konali bujaré a neviazané osla- vo, ako napríklad perníky. Mladým ľudom sa dávali drobné ozdoby
vy. V posledný deň týchto osláv, ktorý sa nazýval sigillaria a pripadal pre šťastie a bohatstvo. Prostredníctvom darov človek daroval kus
na 23. december, sa ľudia navzájom obdarovávali drobnými prekva- svojho srdca, preto sa verilo, že najlepšie je darovať niečo vyrobené
peniami, ale aj drahými darčekmi, rôznymi vtipnými predmetmi a deti vlastnoručne. Množstvo a hodnota darčekov sa samozrejme odvíjala
najmä hračkami.
od sociálneho postavenia jednotlivých rodín. V bohatších rodinách
Vianočné obdarovávanie u kresťanov vychádza z tradície spojenej sa už koncom 19. storočia objavujú síce drobné, ale veľmi nákladso svätým Mikulášom a s darmi troch mudrcov (zlato, kadidlo a myr- né dary (šperky, tabatierky, fajky, hodinky, písacie potreby a najmä
ha) malému Ježiškovi. Už v stredoveku boli večer pred sviatkom sv. hračky pre deti). V chudobnejších rodinách bolo tradičnou súčasťou
Mikuláša deti obdarovávané drobnými darčekmi. V období reformácie Vianoc najmä darovanie ovocia, orechov, drobných ručne robených
sa postupne zvyk obdarovávania presunul na obdobie slávenia Vianoc výrobkov.
(vo väčšine krajín na 24. a 25. decembra). Práve Martin Luther presaDarčeky pôvodne viseli na stromčeku. Postupne ako narastal ich
dzoval ako alternatívu k veľmi
počet a rozmery (najmä pri
populárnemu sv. Mikulášovi
kupovaných predmetoch),
a jeho kultu slávenie narozačali sa darčeky umiestňodenia Ježiša Krista a s tým
vať pod stromček. Najvďačspojené obdarovávanie detí
nejšími prijímateľmi darčedarčekmi. Zároveň ako prvý
kov boli najmä deti, ktorým
navrhoval práve malého Jeboli určené rôzne ručne
žiška (Kristkind) ako nositeľa
aj priemyselne vyrábané
darčekov.
sladkosti v trblietavých obaTradícia sv. Mikuláša však
loch, ovocie, oriešky, knihy,
zostala v kresťanskom svete
spoločenské hry a hračky.
zachovaná. V 19. storočí sa
V chudobných rodinách sa
tradícia nosenia darčekov Jedeti museli uspokojiť s ručne
žiškom rozšírila v katolíckom
robenými hračkami – vyrezáprostredí a v protestantských
vanými drevenými zvieratkaoblastiach sa presadila viac
mi, figúrkami, ručne šitými
sekularizovaná podoba sv.
bábikami. Priemyselná reMikuláša – Santa Claus,
volúcia priniesla aj masovú
Weihnachtsmann, Father
výrobu hračiek a pokles ich
Christmas, Père Noël alebo
predajných cien. K deťom
Papá Noel. V Anglicku sa obsa tak dostávali rôzne bájavila personifikovaná posta- Štedrá večera v roku 1925 pre najchudobnejších študentov Univerzity Komenského, ktorí si
biky, miniatúrne kuchynky
va Vianoc – Father Christmas nemohli dovoliť cestovať domov. Večera sa podávala v príjemnom prostredí jedálne rekonštruo- a domčeky pre bábiky, plypravdepodobne už v 16. sto- vaného dievčenského internátu na križovatke Cintorínskej a Lazaretskej. Budova internátu stojí šové hračky, cínové figúrky,
ročí v podobe vysokého muža dodnes. Chlapčenský internát bol v tom čase v katastrofálnom stave. Zdroj: Archív UK
miniatúrne vláčiky a neskôr
so zeleným či purpurovým
aj autíčka. V medzivojnovom
plášťom. Stal sa symbolom vianočnej pohody, mieru, veselosti a dob- období sa objavujú aj technické a konštrukčné stavebnice. V čase
rého jedla. Zo Spojených štátov amerických sa do Európy dostala prvej a druhej vojny sa ľudia v zázemí opäť vrátili k ručne robeným
postava Santa Clausa. V 19. storočí sa viac menej ustálila vizuálna darčekom, hračkám a oblečeniu.
podoba nositeľa darčekov, ktorá vychádzala z kresťanských predstáv
Počas Vianoc v roku 1914 došlo na niektorých miestach západnej
a folklórnych tradícií. V anglicky hovoriacich krajinách sa presadila po- fronty k neoficiálnemu zastaveniu bojových operácií. Vojaci nepriateľstava Santa Clausa, dobráckeho, bielobradého deduška v červenom ských armád sa navzájom bratali, spievali vianočné piesne, vymieňali
plášti s bielym golierom, pôvodne dokonca v odeve biskupa, ktorý si jedlo a malé suveníry. Je to jedinečný príklad obrovskej sily vianočpodľa zoznamu detských želaní spúšťa do komínov darčeky pre dobré nej myšlienky, mieru a ľudskosti uprostred jednej z najbrutálnejších
deti na Štedrý deň. V 20. storočí pribudli do povinnej výbavy Santa udalostí ľudských dejín, akou nepochybne prvá svetová vojna bola.
Clausa aj letiace soby so saňami a jeho oblečenie získalo výlučne Darčeky v tomto prípade mali len symbolický charakter.
sekulárny charakter. V mnohých krajinách sa zachovali v miestnych
V súčasnosti obdarovávanie, nakupovanie a vymieňanie darčetradíciách a folklóre vlastné predstavy o postavách a spôsobe nosenia kov akoby tvorilo základ slávenia vianočných sviatkov. Predvianočné
darčekov (napr. v Škandinávii, v Taliansku), ako aj o čase obdarováva- obdobie predstavuje vrchol sezóny pre obchodníkov a predajcov.
nia (Štedrý deň, 1. január, 6. január).
Vianoce sú čoraz viac prepojené s obchodom, komerčnými kampaV strednej Európe sa zachovala tradícia nosenia darčekov malým ňami, náhlením sa a zhonom. Začiatok vianočnej nákupnej sezóny
Ježiškom na Štedrý deň. Duchovná podstata vianočných sviatkov sa štartuje v mnohých krajinách už v októbri. Preto sa čoraz intenzívv priebehu storočí nemenila. Zásadným spôsobom sa ale zmenila nejšie ozývajú hlasy volajúce po návrate ku skutočnej podstate Viavonkajšia podoba slávenia sviatkov najmä pod vplyvom rôznych im- noc, k lokálnym vianočným tradíciám, nekonzumnému tráveniu viaportov zo zahraničia či postupne sa zlepšujúcej ekonomickej situácie nočných sviatkov v rodinnom prostredí.
väčšiny obyvateľstva. Importom zo zahraničia bol najmä ozdobený
vianočný stromček. Jeho neoddeliteľnou súčasťou sa stali vianočné
Mgr. Eva Škorvanková, PhD.,
darčeky pre rodinu a blízke osoby, ale aj charitatívne obdarovávanie,
Katedra všeobecných dejín FiF UK
napr. služobníctva, zamestnancov, chudobných detí.

5

VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK

4. 11. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., sa na Fakulte
matematiky, fyziky a informatiky UK zúčastnil na slávnostnom otvorení kreatívneho priestoru FabLab Bratislava za účasti dekana FMFI UK
prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc., a Dušana Čaploviča.

- V Aule UK otvoril profesorskú prednášku prof. RNDr. Pavla Povinca,
DrSc., z FMFI UK na tému „Fukušimská havária – dopad na životné
prostredie a energetické koncepcie“. (Viac na strane 18.)

13. 11. – Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa
zúčastnil na slávnostnom otvorení Festivalu vedy a techniky 2014 na
Prírodovedeckej fakulte UK. (Viac na strane 21.)
- Zúčastnil sa na slávnostnom odovzdávaní Ceny za vedu a techniku
2014 v Centre vedecko-technických informácií SR. (viac na strane 18.)

14. 11. – Pred budovou UK sa prihovoril účastníkom spomienky
na pochod študentov zo 16. novembra 1989. (Viac na strane 17.)

6. 11. – Rektor UK a konateľ spoločnosti KOMPOZITUM, s. r. o.,
Ing. Stanislav Krcho, PhD., podpísali memorandum o spolupráci
v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a transferu technológií. (Viac na
tejto strane.)
- Na pozvanie Študentskej časti AS UK a Predsedníctva AS FMFI UK
sa zúčastnil na diskusii s kandidátmi na kandidáta na funkciu rektora
UK, ktorá sa konala na FMFI UK.

19. 11. – Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenil v Rektorskej sieni UK výnimočných študentov a pedagógov UK.
(Viac na strane 12.)
- Pred Aulou UK otvoril vernisáž
výstavy „November 1989 – ako si
ho (ne)pamätáme“. (Viac na strane 17.)
- Zúčastnil sa na diskusii na tému
„Revolúcia ako historická úloha aj
generačná skúsenosť“, ktorá sa
konala v Aule UK, a následnom
koncerte skupiny FRAGILE. (Viac
na strane 17.)

11. 11. – Na zasadnutí Akademického senátu UK, na ktorom sa
uskutočnili voľby kandidáta na funkciu rektora UK, uspel prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD.

12. 11. – Privítal účastníkov medzinárodnej konferencie k 100. výročiu prvej svetovej vojny „Stereotypy ako súčasť vojnovej propagandy“. (Viac na strane 30.)
- Vo foyer historickej budovy UK otvoril výstavu „Suprasliensky rukopis – Codex Suprasliensis“, ktorá je venovaná 50. výročiu vzniku
Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty UK.

21. 11. – Prijal pozvanie na slávnostné vystúpenie folklórneho súboru GYMNIK, ktoré sa konalo pri príležitosti 50. výročia jeho založenia.

25. 11. – Zúčastnil sa na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie.

26. – 28. 11. – Viedol výjazdové zasadnutie Kolégia rektora UK.
Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK
Foto: Vladimír Kuric (1, 2), Pavel Sůra (3)

SPRAVODAJST VO

Technologický podnikateľ roka a UK sa dohodli na spolupráci
s. r. o., Ing. Stanislav Krcho, PhD., dňa
7. novembra 2014. Obidva subjekty sa
v ňom dohodli na spolupráci v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a transferu technológií.

Unikátne ultraľahké materiály pre elektromobily a mobilné zariadenia poháňané
elektrickou energiou sa budú vyvíjať
v Univerzitnom vedeckom parku Univerzity
Komenského v Bratislave (UK). Potvrdilo
to Memorandum o spolupráci, ktoré podpísali
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
a konateľ spoločnosti KOMPOZITUM,
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UK a KOMPOZITUM sa dohodli na vytvorení spoločného implementačného pracoviska
v Univerzitnom vedeckom parku UK s cieľom
vyvíjať kompozitné materiály (kombinácia dvoch
alebo viacerých prvkov v jednom materiáli) pre
mobilné zariadenia a vozidlá poháňané elektrickou energiou. Na tomto pracovisku sa spojí
vedecké know-how UK s technologickým a
obchodným know-how spoločnosti KOMPOZITUM. Ing. Stanislav Krcho, PhD., zo spoločnosti KOMPOZITUM získal za svoj výnimočný
podnikateľský príbeh ocenenie Technologický
podnikateľ roka 2013.
Súčasné kompozity sú materiály spĺňajúce
veľmi náročné požiadavky – musia mať dlhú

životnosť, nízku hmotnosť, súčasne byť odolné
voči vysokým teplotám a extrémnym chemickým
vplyvom a navyše, aj priateľské k životnému prostrediu (green line technology). Práve do oblastí
optimalizácie technológie výroby a aplikácie
týchto kompozitov šetrných voči životnému prostrediu do praxe môžu výraznou mierou prispieť
výskumníci Univerzity Komenského.
Všetky aktivity v tejto oblasti smerujú ku
komercionalizácii výsledkov spoločného výskumu. „Veľmi oceňujem, že ide o prepojenie
špičkového výskumu s praxou, z ktorého budú
profitovať obe strany. Vidím priestor pre vytvorenie pracovných miest. Je to zároveň príležitosť pre našich študentov a vedcov participovať
a prispievať svojimi znalosťami, ale aj získavať
nové poznatky,“ hodnotí spoluprácu rektor UK
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Michal Jurina
Foto: Vladimír Kuric

461 darcov v Univerzitnej kvapke krvi
Do 5. ročníka Univerzitnej kvapky krvi,
ktorú už tradične zorganizovala Univerzita
Komenského v Bratislave (UK) v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR,
sa zapojilo 461 študentov, zamestnancov a priaznivcov najstaršej slovenskej
univerzity.
Univerzitná kvapka krvi 2014 sa konala
od 4. do 12. novembra 2014 na piatich odberných miestach – Právnickej fakulte UK,
Vysokoškolskom internáte Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, Fakulte telesnej výchovy a športu UK, Fakulte sociálnych
a ekonomických vied UK a Prírodovedeckej
fakulte UK. Najviac darcov krvi zavítalo na
Prírodovedeckú fakultu UK, kde kvapka krvi
prebiehala až tri dni (spolu 194 darcov), na
Právnickú fakultu UK prišlo darovať krv 84
študentov, zamestnancov i priaznivcov UK,
na internát martinskej Jesseniovej lekárskej
fakulty UK 70 darcov, na Fakultu telesnej
výchovy a športu UK 60 a Fakultu sociálnych a ekonomických vied UK 53 darcov
krvi.
Okrem desiatok prvodarcov privítala univerzitná kvapka aj „stálice“. Deväťnásobný darca

krvi Jozef Hrin z Právnickej fakulty UK nám po
odbere povedal: „Čítal som, že darovanie krvi
je dobré pre obe strany. Nielen pre príjemcu,
ale aj pre samotného darcu, lebo telo si zvykne na stratu krvi a vie potom lepšie reprodukovať krv.“ Pre študenta Viktora Kobielskeho
je darovanie krvi malým hrdinstvom: „Chodievam darovať krv jednak preto, že chodí celá
moja rodina, jednak je to užitočná vec. Určite
prídem aj na budúci rok.“
Z veľkého záujmu darcov krvi sa teší aj
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.:
„Moje poďakovanie patrí každému jednému
darcovi krvi, ktorý prišiel podporiť dobrú vec.
Som veľmi hrdý, že sa aktuálne môžeme pochváliť číslom 1876 darcov za päťročnicu našej dobročinnej akcie.“
Cieľom Univerzitnej kvapky krvi je vytvoriť
u študentov návyk pravidelného darcovstva
najvzácnejšej tekutiny. Jednotka odobratej
krvi sa spracováva na tri súčasti: koncentrát
červených krviniek, krvných doštičiek a čerstvo zmrazená plazma, a teda darca pomáha
až trom pacientom. Krv sa denno-denne využíva pri liečbe poúrazových stavov, pri veľkých operáciách srdca, ciev, pri transplantácii orgánov a v neposlednom rade slúži

Na internát martinskej Jesseniovej lekárskej fakulty UK prišlo 70 darcov.

Univerzitnú kvapku krvi otvorili právnici a filozofi.

SPRAVODAJST VO

onkologickým pacientom, ktorých z roka na
rok pribúda.
Partnermi 5. ročníka Univerzitnej kvapky
krvi boli spoločnosti Nestlé, Kofola, FAnn
parfumérie, dm drogerie markt, Rajo, Forza
Music, Dr. Oetker a Dopravný podnik Bratislava.
Andrea Földváryová
Foto: Vladimír Kuric

Prírodovedci darovali krv až tri dni.
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Tri fakulty UK opäť najlepšie na Slovensku
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila v závere novembra v poradí desiate hodnotenie fakúlt slovenských
vysokých škôl. Hodnotených bolo spolu 112 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 104 fakúlt verejných a 8 fakúlt súkromných
vysokých škôl v 11 skupinách odborov. Vo viacerých skupinách sa opäť umiestnili na 1. mieste tradiční (dlhoroční) lídri,
ako sú Jesseniova lekárska fakulta UK, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK či Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK.
V skupine fakúlt prírodovedného zamerania nenastali medziročne výrazné zmeny. Na
prvej pozícii je opäť Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky UK (FMFI UK). FMFI UK si oproti
minulému roku ešte zvýšila náskok na prvom
mieste – všetky kritériá už dlhodobo dosahujú
veľmi vysokú úroveň, tento rok však ich plnenie dokázala ešte zvýšiť. V poradí tretia Prírodovedecká fakulta UK (PriF UK) má spolu
s FMFI UK veľmi dobré výsledky v plnení kritérií pre vedu a výskum, doktorandské štúdium
a grantovú úspešnosť. PriF UK má navyše
dobré ukazovatele atraktivity štúdia – pomer
1,4 uchádzača na jedno plánované miesto.
Niekoľkoročný líder rebríčka medicínskych vied Jesseniova lekárska fakulta UK
má aj tento rok veľmi dobré plnenie všetkých
skupín kritérií. Fakulta si tiež polepšila pri zahraničných študentoch, ktorých po ďalšom
náraste o 4 percentuálne body už v Martine
študuje viac ako jedna tretina z počtu študentov tejto fakulty. Lekárska fakulta UK (LF
UK) figuruje v rankingu medicínskych fakúlt
na 4. mieste a zaznamenala výrazný nárast
citácií podobne ako Farmaceutická fakulta
UK (FaF UK). FaF UK zaznamenala zníženie
o 4 percentuálne body počtu zahraničných
študentov. V hodnotení je však vyššie ako LF
UK a nachádza sa na treťom mieste.
V kategórii ostatných spoločenských vied
naďalej ostáva na prvom mieste Fakulta so
ciálnych a ekonomických vied UK s výrazným náskokom pred ďalšími – najmä zásluhou nárastu domácich grantov.

Ilustračná fotografia. Foto: Vladimír Kuric

V kategórii s ekonomickým zameraním si
o dve miesta polepšila svoje postavenie Fakulta managementu UK, ktorá obsadila 7.
pozíciu.

V skupine filozofických odborov je o Filozofickú fakultu UK (FiF UK), ktorá sa umiestnila na 4. priečke, každoročne najvyšší záu
jem. FiF UK tiež vykazuje najvyšší podiel
zapísaných oproti prijatým.
Právnická fakulta UK sa opakovane
umiestnila na 3. mieste v hodnotení právnických fakúlt.
Veľmi dobré umiestnenie v skupine pedagogických odborov dosiahla Pedagogická fakulta UK, ktorá sa vďaka rýchlejšiemu
rastu citovateľnosti a zvýšeniu počtu doktorandov o 12 % prebojovala na druhé miesto
v rankingu. Hneď za ňou sa umiestnila Fakulta telesnej výchovy a športu UK, ktorá si
dokázala udržať počet študentov.
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK zaznamenala pokles v rankingu teologických
fakúlt a skončila piata. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK obsadila rovnako ako vlani 7. pozíciu.
redakcia

Zahraniční študenti sú so štúdiom na UK spokojní
Univerzita Komenského získala ocenenie International Student Satisfaction Award
2014 za výbornú spokojnosť medzinárodných študentov, ktorí na jej pôde študovali.
UK bola študentmi v súťaži, ktorú organizoval portál „StudyPortals“, ohodnotená
medzi 8 až 8.9 bodu z celkových 10 možných. Táto analýza vznikla na základe ohodnotenia tisícov študentov na stránke najväčšej databázy hodnotení univerzít medzinárodnými študentmi.
Medzinárodní študenti tak vyjadrili veľkú spokojnosť so štúdiom na Univerzite Komenského.
NUNU

IT SLUŽBY NA UK

Nové webové rozhranie
pre Súborný online katalóg knižníc
Akademická knižnica UK pripravila pre svojich čitateľov darček – nové, komfortnejšie
a priateľskejšie webové rozhranie pre Súborný online katalóg fakultných knižníc UK.
Pri príležitosti medzinárodného dňa študentov knižnica svojim čitateľom, najmä študentom, ponúkla inovovaný, efektívnejší spôsob prístupu k Súbornému online katalógu
fakultných knižníc UK, ktorý funguje na princípe OPAC 2.0, čo umožňuje väčšiu mieru
interaktivity medzi knižnicami, informačnými pracovníkmi a používateľmi.
Nový online katalóg (http://alis.uniba.sk:8088/) sa dá „ušiť na mieru“, preto sú vítané
všetky názory, návrhy, pripomienky používateľov na úpravu, zmenu, zlepšenie – napíšte
nám ich na adresu kniznica@vili.uniba.sk.
Akademická knižnica UK

Študenti môžu
používať inovované
rozhranie AiS2
Študenti Fakulty matematiky, fyziky a
informatiky UK v spolupráci s Centrom
informačných technológií UK pod záštitou
rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu,
PhD., vytvorili nové alternatívne rozhranie
pre systém AiS2 s názvom Votr, na ktorom
pracovali takmer rok.
Rozhranie, spustené dňa 5. novembra
2014, je možné nájsť na stránke https://
votr.uniba.sk/. Študentom ponúkne jednoduchší a pohodlnejší spôsob, ako sa bez
klikania zapísať na skúšky, prezrieť si vlastné
hodnotenia a skontrolovať si počet kreditov.
Gustáv Pálos, CIT UK
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SPRAVODAJST VO

Profesor Danko kandidátom na dekana JLF UK
Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK zvolil prof. MUDr. Jána Danka, CSc., dňa
2. decembra 2014 za kandidáta na dekana fakulty na obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019.
Profesor Danko zvíťazil v prvom kole volieb jednomyseľne s počtom hlasov 33 a bol jediným kandidátom na funkciu dekana.
Súčasný dekan pôsobí ako prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a bude
pôsobiť už druhé funkčné obdobie po sebe.
NUNU

Profesor Šušol kandidátom na dekana FiF UK
Dňa 24. novembra 2014 zvolil Akademický senát Filozofickej fakulty UK prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD., za kandidáta na dekana na obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019. Post
bude zastávať už druhé funkčné obdobie po sebe.
Za hlavné impulzy pre ďalší rozvoj fakulty považuje prof. Šušol najmä otváranie sa a prepájanie študijných programov v rámci fakulty, ale i navonok, zvyšovanie kvality štúdia i vedeckého výskumu na základe výraznejšej internacionalizácie a podpory špičkových jednotlivcov
a tímov. Súčasný dekan pôsobí na katedre Knižničnej a informačnej vedy FiF UK.
NUNU

Profesorka Vančová kandidátkou na dekanku PdF UK
Akademický senát Pedagogickej fakulty UK (UK) dňa 26. novembra 2014 zvolil prof.
PaedDr. Alicu Vančovú, PhD., za kandidátku na dekanku fakulty na obdobie od 1. 2. 2015
do 31. 1. 2019. Post dekanky bude zastávať druhé funkčné obdobie po sebe.
Súčasná dekanka pôsobí na Ústave špeciálnopedagogických štúdií PdF UK.
NUNU

Docent Trizna kandidátom na dekana PriF UK
Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., bol dňa 14. novembra 2014 zvolený Akademickým senátom Prírodovedeckej fakulty UK za kandidáta na dekana fakulty na obdobie od 1. 2. 2015
do 31. 1. 2019.
Docent Trizna zvíťazil v prvom kole volieb s počtom hlasov 38 z celkových 48 a bol jediným kandidátom na funkciu dekana.
Súčasný dekan pôsobí na Katedre fyzickej geografie a geoekológie PriF UK a bude pôsobiť už druhé funkčné obdobie po sebe.
NUNU

Udelenie Pamätnej medaily
Pedagogickej fakulte UK v Bratislave

Prezident
vymenoval
štyroch
profesorov z UK
Prezident SR Andrej Kiska vymenoval dňa 19. novembra 2014 v Prezidentskom paláci 31 nových vysokoškolských profesorov, z toho 9 žien.
Štyria z vymenovaných profesorov
pôsobia na Univerzite Komenského.
Z toho dvaja na Lekárskej fakulte UK
a dvaja na Fakulte matematiky, fyziky
a informatiky UK.
Noví profesori na UK:
• doc. MUDr. Štefan Durdík, PhD.,
v odbore chirurgia (LF UK),
• doc. Ing. Pavol Mach, CSc.,
v odbore fyzika (FMFI UK),
• doc. Ing. Roman Martoňák, DrSc.,
v odbore fyzika (FMFI UK),
• doc. MUDr. Danka Švecová,
PhD., v odbore dermatovenerológia (LF UK).
Prezident Kiska v príhovore uviedol,
že počas jeho vysokoškolských štúdií
bol preňho profesor nielen expertom
vo svojom odbore, ale aj nositeľom morálnych kvalít. „Profesori a profesorky
ukazovali, čo je správne. Učili nás ako
študentov nielen veci odborné, ale hovorili o morálke, o tom, akí by sme mali
byť ako ľudia,“ povedala hlava štátu.
Naposledy menoval profesorov prezident Ivan Gašparovič dňa 26. mája.
Kompletný zoznam vymenovaných
profesorov je k dispozícii na www.prezident.sk.

Dňa 11. novembra 2014 pri príležitosti
60. výročia vysokoškolského učiteľského
vzdelávania v Banskej Bystrici udelil prof.
PaedDr. Vojtech Korim, CSc., dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici Pamätnú medailu Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave za významný prínos k rozvoju
dlhoročnej vzájomnej spolupráce obidvoch
vysokoškolských pracovísk. Pamätnú
medailu prevzala dekanka PdF UK prof.
PaedDr. Alica Vančová, CSc., na slávnostnej akadémii uskutočnenej pri príležitosti
osláv výročia vysokoškolského učiteľského
vzdelávania v Banskej Bystrici.

redakcia

Mgr. Katarína Vybíralová, PdF UK

Čerstvá profesorka Danka Švecová z Lekárskej
fakulty UK. Foto: Marián Garaj/ Kancelária
prezidenta SR
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NOVÁ DEKANKA

Mladá fakulta
s veľkým potenciálom
Na čele Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK) stojí od 14. novembra
2014 doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. Predstavujeme jej volebné zámery na
funkčné obdobie 2014 – 2018.
(redakcia)
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
UK je najmladšou fakultou najstaršej univerzity na Slovensku. Napriek pomerne krátkej
existencii, keď sme len nedávno „sfúkli“ prvých desať sviečok, má za sebou úspešnú
históriu na poli vzdelávania, ale aj vedy a výskumu či medzinárodnej spolupráce. Akademická rankingová a ratingová agentúra
nás už 4 roky po sebe postavila na 1. miesto
v oblasti tzv. ostatných spoločenských vied.
Mám tú česť na fakulte pôsobiť v rôznych pozíciách takmer od jej vzniku, od roku 2003.
Posledné 4 roky som strávila vo funkcii prvej
prodekanky, prodekanky pre zahraničné
vzťahy a legislatívu. A aj toto obdobie ma primälo ku kandidatúre a vytvoreniu základného
konceptu rozvoja fakulty z pozície dekanky.
3 P – taký je základný koncept – profesionalita, prestíž, propagácia.

PROFESIONALITA
Hoci je FSEV UK pomerne mladá fakulta, všetky jej súčasti preukázali vysokú odbornosť, expertnosť v príslušnej vedeckej
oblasti, ale aj schopnosti administratívne
a organizačne pracovať na konkurenčnej
úrovni iných významných vysokých škôl.
V akademickom prostredí, a to najmä v takom malom kolektíve, ako je na FSEV UK,
je potrebné, aby všetky súčasti efektívne
spolupracovali. Profesionalita v tejto oblasti však musí prinášať ďalšie možnosti,
je potrebné poukázať na to, že fakultní
zamestnanci sú schopní prinášať národné
a medzinárodné výskumné projekty, ktoré dokáže fakulta aj so súčasným personálnym obsadením zvládnuť. Je potrebné
alokovať a redistribuovať zdroje, ktorými
fakulta disponuje, na podporu zapájania aj
do veľkých vedeckých a medzinárodných
projektov, podporiť účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách a sympó
ziách, ak niektoré pracoviská nedisponujú takými zdrojmi v danom období. Tieto
financie sú investíciou, ktorá sa vráti fakulte ako celku – v lepšej akreditácii,
v lepšom hodnotení, v lepšom rozpočte.
Alebo oceniť tých, ktorí podávajú výstupy
na najvyššej úrovni – medzinárodný vedecký projekt, zahraničná monografia či
článok v impaktovanom/karentovanom
časopise.
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PRESTÍŽ
Fakulta je už viacero rokov po sebe prestížnou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku. Umiestňujeme sa na 1. priečke už 4
roky v prieskume ARRA ako najlepšia spoločensko-vedná fakulta. Sme prestížnym pracoviskom, kde sa realizujú viaceré významné
výskumné projekty, letné školy, vzdelávacie
workshopy, na fakulte pracujú osobnosti vo
svojom vednom odbore, občiansky i politicky aktívni ľudia. Vo vzdelávacom procese
implementujeme poznatky z výskumu, študenti majú otvorené dvere na odborné praxe, štúdium v zahraničí. Napriek tomu, počet záujemcov o štúdium neustále klesá. Ak
sme najlepší, vyberajme na jednej strane, na
druhej strane robme štúdium atraktívnejšie
– napríklad zavedením povinnej praxe, zapájaním odborníkov z praxe do vzdelávania,
ponukou intenzívnych kurzov zahraničných
hosťujúcich prednášateľov. Žiť dlhodobo
z jednorázovo vytvoreného imidžu už dnes
nestačí... Je to proces, na ktorom je potrebné pracovať, reflektovať záujmy a názory práve cieľovej skupiny.

PROPAGÁCIA
Ak sme ako fakulta dlhodobo na najvyššej pozícii, môže sa stať, že sa necháme na
tejto „vlne úspechu“ niesť. Ale prečo nemať
viac ambícií?
Fakulte by v tomto smere prospela vlastná
propagačná stratégia – napríklad posilnením
vlastného brandingu, zviditeľňovaním univerzitného a fakultného loga či prezentáciou na
medzinárodných vzdelávacích veľtrhoch,
aktualizáciou vedeckých a publikačných výstupov zamestnancov FSEV UK, ktorými sa
naozaj môžeme pochváliť prostredníctvom
rôznorodých médií a nosičov.
Svoje postavenie a manažment fakultných aktivít vnímam ako aktívnu a nepretržitú činnosť. Mojím cieľom je nielen udržať, ale pracovať na kontinuálnom zlepšení
a pozitívnom vnímaní fakulty, ktoré sa pretaví do úspešnej realizácie jej hlavnej činnosti – vzdelávania a vedy a výskumu v oblasti spoločenských a ekonomických vied,
a to v príjemnom pracovnom prostredí pre
všetkých zamestnancov, ako aj otvorenými
možnosťami pre všetkých študentov.

15. 7. 1980 – narodila sa v Bojniciach
2002 – 2003 – pôsobila v mimovládnej
organizácii OKO
2003 – vyštudovala Fakultu politických
vied a medzinárodných vzťahov UMB
v Banskej Bystrici
2003 – 2006 – projektová manažérka
na Právnickej fakulte UK
2006 – 2009 – pôsobila na Katedre
štátneho práva PraF UK
2006 – vyštudovala Právnickú fakultu
UK
2006 – získala titul PhD.
2006 – súčasnosť – pôsobí na Fakulte
sociálnych a ekonomických vied UK
2006 – súčasnosť – pôsobí v EUROIURIS – Európske právne centrum, o. z.
2007 – získala titul PhDr.
2007 – získala titul JUDr.
2007 – súčasnosť – pôsobí na Fakulte
práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove
2008 – 2009 – pôsobila na Právnickej
fakulte UMB v Banskej Bystrici
2008 – 2010 – štúdium na University
of Cambridge, Institute of Continuing
Education
2013 – získala titul docentky
2010 – 2014 – prodekanka FSEV UK
pre zahraničné vzťahy a legislatívu

Z O Ž I V OTA U N I V E R Z I T Y

Ústav ekonómie – novým ústavom na FSEV UK
Rozhodnutím Akademického senátu FSEV UK bol k 1. 9. 2014
zriadený Ústav ekonómie rozdelením Ústavu verejnej politiky
a ekonómie FSEV UK na dve samostatné pracoviská.
Treba však pripomenúť, že v roku 2002 pri vzniku FSEV UK bol
jedným z jej zakladajúcich pracovísk aj Ústav ekonómie, ktorý realizoval bakalársky študijný odbor Aplikovaná ekonómia a teritoriálne
štúdia. V nasledujúcom procese akreditácie študijných programov
na základe profesionálnej orientácie pracovníkov ústavu fakulta získala akreditáciu aj v študijnom odbore Kvantitatívne metódy v ekonómii pre bakalársky a magisterský študijný program s názvom Aplikovaná ekonómia.
Nasledujúce personálne oslabenie ústavu malo za následok,
že v procese ďalšej komplexnej akreditácie získala fakulta pre
ekonómiu akreditáciu len pre bakalársky študijný program Aplikovaná ekonómia. Oslabená pozícia Ústavu ekonómie na fakulte
viedla k takej zmene organizačnej štruktúry fakulty, ktorá zlúčením
dvoch pracovísk zriadila Ústav verejnej politiky a ekonómie so samostatným Oddelením ekonómie. Zámerom bolo vytvoriť pracovisko, ktoré integruje vedecko-výskumné zámery Ústavu verejnej
politiky a Ústavu ekonómie v smere významného posilnenia ich
interdisciplinárnosti a realizuje sústavu akreditovaných študijných
programov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.
Ukázalo sa však, že aj v dôsledku veľmi rozdielnej profesionálnej
orientácie pôvodných ústavov sa obsahovo tento zámer reálne nepodarilo naplniť a Ústav ekonómie je opäť samostatným pracoviskom na FSEV UK.
Využívam tento priestor na predstavenie jeho vedecko-pedagogických pracovníkov, ktorí zabezpečujú akreditovaný bakalársky
študijný program Aplikovaná ekonómia a sú pripravení na zabezpečovanie magisterskej úrovne tohto programu, ktorý je v štádiu
posudzovania Akreditačnou komisiou SR.
Prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD., je absolventkou
Ekonomickej univerzity v Bratislave (EU) a Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmety
z oblasti bankovníctva a medzinárodného podnikania. Vo svojej
vedecko-výskumnej činnosti sa orientuje na oblasť bankovníctva
a konkurencieschopnosti vo väzbe na modelovanie vzťahov medzi
ekonomickými subjektmi. Zúčastnila sa na viacerých zahraničných
pobytoch, napr. v Nemecku, Francúzsku a Grécku. Je členkou
Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach (TUKE); Vedeckej
rady Ekonomickej fakulty TUKE; Odborovej komisie na Ekonomickej fakulte TUKE; Odborovej komisie na Obchodnej fakulte EU;
Odbornej poroty Zlatá minca a redakčných rád zahraničných vedeckých časopisov.
Doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., je odborníkom v oblasti teórie
hier, teórie oligopolu a matematickej ekonómie. V pedagogickej činnosti sa zameriava na mikroekonómiu, teóriu hier, dynamické programovanie a inštitucionálnu ekonómiu. Vedeckú hodnosť kandidáta
ekonomických vied získal v roku 1989 na Ekonomickom ústave SAV
v Bratislave. Habilitoval sa v roku 1998 na Fakulte sociálnych vied
Univerzity Karlovej v Prahe. Pôsobil ako Visiting Scholar na Faculty of Economics and Politics, University of Cambridge (1993) a na
Department of Economics, Harvard University (1995). Vyučoval na
Centre pre ekonomický výskum a postgraduálne vzdelávanie, na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe a na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Na FSEV UK pracuje od roku
2007. V súčasnosti je garantom bakalárskeho študijného programu
aplikovaná ekonómia na FSEV UK a študijným poradcom pre tento
študijný program. V období 30. 11. 2010 – 29. 11. 2014 bol predsedom Akademického senátu FSEV UK.
Doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc., vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity v Prahe, odbor numerická matema-

tika. Ako vysokoškolský pedagóg pôsobil 22 rokov na EU. Vedeckú
hodnosť získal na Ekonomickej fakulte Moskovskej štátnej univerzity. Profiloval sa pre vednú oblasť ekonomicko-matematických metód. V pedagogickej činnosti sa zameriaval na matematické programovanie, operačný výskum a programovacie jazyky. V aplikovanom
výskume riešil množstvo podnikových a rezortných úloh. Od roku
1994 pôsobil ako analytik a vrcholový manažér v investičných a finančných inštitúciách. Na FSEV UK sa venuje výučbe matematiky
a štatistiky a financovaniu podnikateľských aktivít.
Doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc., je absolventom Vysokej
školy ekonomickej v Bratislave, kde vyštudoval odbor ekonomicko-matematické výpočty. V roku 1980 získal hodnosť kandidáta ekonomických vied a v roku 1987 bol vymenovaný za docenta. Do roku
2002 pôsobil na EU, kde sa venoval viackriteriálnej optimalizácii,
makroekonomickej analýze a modelovaniu finančných investícií.
Na FSEV UK sa v pedagogickej činnosti zameriava na makroekonómiu, operačný výskum a finančné investovanie. Jeho vedecko-výskumná činnosť a jej aplikácie sú zamerané hlavne na tvorbu
a optimalizáciu investičných stratégií penzijných fondov.

Ilustračná fotografia. Foto: Vladimír Kuric

Ing. Veronika Miťková, PhD., je absolventkou EU, kde v roku
2007 obhájila dizertačnú prácu. Na FSEV UK pôsobí od roku
2003. Vyučuje celofakultný predmet Introduction to Economics.
Venuje sa ekonometrii, medzinárodnej ekonómii, modelom všeobecnej ekonomickej rovnováhy a ekonometrickému odhadu ich
parametrov. V rokoch 2008 až 2014 pôsobila vo funkcii prodekanky pre štúdium.
Mgr. Ľubica Šimková (doktorandka) je absolventkou FSEV UK
a vo svojej dizertačnej práci sa venuje vplyvu hospodárskej politiky Európskej únie na výrobkové inovácie. V rámci doktorandského
štúdia publikovala dva príspevky z konferencií, v ktorých analyzovala interakciu medzi producentmi inputov a kupujúcimi týchto inputov
v nekonečnom horizonte. V rámci svojej pedagogickej činnosti vedie cvičenia z matematiky, mikroekonómie a modelov konkurencie
a kooperácie.
Vladimír Mlynarovič, riaditeľ Ústavu ekonómie FSEV UK
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠTUDENTST VA

Univerzita Komenského ocenila
študentov a pedagógov
Tradične pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenila Univerzita Komenského
dňa 19. novembra 2014 výnimočných študentov a pedagógov. Akademickú pochvalu rektora UK
si prebralo 30 študentov a ďakovné listy 28 pedagógov UK.
„Na Univerzite Komenského si už tradične pripomíname významný sviatok
študentov celého sveta slávnostným ceremoniálom odovzdávania ocenení našim
excelentným študentom a pedagógom.
Preto som aj tento rok s radosťou, ale aj
s patričnou hrdosťou prijal návrhy našich
fakúlt na udelenie akademickej pochvaly a
ďakovných listov tým, ktorí svojou úspešnou študentskou činnosťou, aj inými aktivitami prispievajú k šíreniu dobrého mena
svojej fakulty, našej univerzity, aj Slovenska v európskom i medzinárodnom kontexte,“ uviedol v príhovore rektor UK prof.
RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Akademickú pochvalu si prevzala napríklad študentka Fakulty telesnej výchovy a
športu UK Patrícia Stenchláková, ktorá na
Akademických majstrovstvách v atletike
získala dve strieborné medaily – v hode
oštepom a skoku do diaľky. Za výnimočné
vedecko-výskumné úspechy, ktoré môžu
v budúcnosti prispieť k liečbe reumatoidnej artritídy či sklerózy multiplex, ocenenie získala študentka Farmaceutickej
fakulty UK Miroslava Petriková.
Akademickú pochvalu si prevzal aj študent Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty UK Jozef Hlavina,
ktorý je vedúcim hudobného telesa Schola
Cantorum a prispieva k rozvoju sakrálnej
hudby. Z Fakulty managementu UK cenu
získala študentka Bianka Uhrínová, ktorá v
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rámci programu Erasmus pôsobila na Nórskej vysokej škole ekonómie, kde úspešne
reprezentovala fakultu i univerzitu.
Študenti reprezentujú Univerzitu Komenského aj v iných oblastiach, ako je oblasť
ich štúdia. Takto boli ocenení aj medik Maroš Babeľa z Lekárskej fakulty UK, ktorý je
zároveň folklórnym tanečníkom v umeleckom súbore Lúčnica, ako aj šermiar Sa
muel Blanár z Prírodovedeckej fakulty UK.
Rektor UK zároveň udelil ďakovné listy
28 pedagógom, ktorí sa významným podielom zaslúžili o mnohé vedecké, umelecké i odborné úspechy študentov UK.
Za ocenených poďakoval prodekan
Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK
ThDr. Dávid Benka, PhD., ktorý sa zamyslel nad posolstvom novembra: „Sloboda nie je predmetom laboratórneho
výskumu v sterilnom prostredí a pravda
nie je opisom faktu vo vákuu. Sloboda je
tam, kde sú slobodní ľudia. Tí, ktorých
„dar nezvedie, hrozba neskloní“. To je
posolstvo 17. novembra a študentských
zápasov o slobodu. Byť slobodní i napriek prekážkam. Preto sme vďační všetkým tým, ktorí za túto slobodu bojovali
a všetkým tým, ktorí túto slobodu tvoria aj
dnes. Univerzita ako miesto slobodných
ľudí s pozitívnym bohatým programom, to
snáď môže byť naša spoločná odpoveď
na dezilúziu z fragmentárne naplnených
ideálov.“

Ocenení študenti
Maroš Babeľa, LF UK
Angeliki Voutsina, LF UK
Miroslava Kundisová, LF UK
Mgr. Žofia Bódiová, PraF UK
Andrea Snopeková, PraF UK
Mgr. Alena Faragulová, FiF UK
Bc. Daniela Glavaničová, FiF UK
Mgr. Maryna Kazharnovich, FiF UK
Mgr. Simona Mikušová, FiF UK
Samuel Blanár, PriF UK
Jaroslav Ferenc, PriF UK
RNDr. Zuzana Kaňková, PriF UK
Denisa Dubničková, PdF UK
Bc. Simona Kralovičová, PdF UK
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK
Milan Berstling, FaF UK
Miroslava Petriková, FaF UK
Bc. Patrícia Stenchláková, FTVŠ UK
Mgr. Richard Kucsa, FTVŠ UK
Miriam Bánová, JLF UK
Ivan Majling, JLF UK
Bc. Tomáš Belan, FMFI UK
Bc. Ján Hozza, FMFI UK
Martin Vodička, FMFI UK
Jozef Hlavina, RKCMBF UK
Lucia Grausová, EBF UK
Bc. Karol Kucherka, FM UK
Bc. Eva Kurdyová, FM UK
Bc. Bianka Uhrínová, FM UK
Bc. Ivana Struková, FSEV UK
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Ocenení pedagógovia
prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc., LF UK
MUDr. Erika Macháčová, CSc., LF UK
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., LF UK
JUDr. Mária Duračinská, CSc., PraF UK
JUDr. Ján Škrobák, PhD., PraF UK
doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc., FiF UK
doc. Mgr. Jana Grusková, PhD., FiF UK
doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD., FiF UK
prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD., FiF UK
doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD., PriF UK
prof. RNDr. Alexander Lux, CSc., PriF UK
Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD., PriF UK
PhDr. Katarína Cabanová, PhD., PdF UK
doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD., PdF UK
doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc., PdF UK
prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc., FaF UK
PharmDr. Ivan Malík, PhD., FaF UK
prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD., FTVŠ UK
doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD., FTVŠ UK
prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc., JLF UK
prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc., JLF UK
doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD., FMFI UK
Mgr. Tomáš Vinař, PhD., FMFI UK
prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD., RKCMBF UK
ThDr. Dávid Benka, PhD., EBF UK
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., FM UK
doc. PhDr. Eva Smolková, CSc., FM UK
Ing. Veronika Miťková, PhD., FSEV UK

Karol Kucherka: Mať
dobré študijné výsledky je
moja povinnosť
Časť štúdia ste strávili na Humboldtovej
univerzite v Berlíne s výbornými študijnými výsledkami. V čom vás tento pobyt
obohatil?
Vždy som chcel vyskúšať štúdium na zahraničnej univerzite. Túto skúsenosť skutočne odporúčam každému študentovi. Štúdium
v Nemecku bolo náročné. Od štúdia som
očakával zlepšenie jazykových schopností
a takisto prehĺbenie vedomostí v mojom študijnom odbore. To sa mi aj podarilo a navyše
som spoznal úžasných ľudí z rôznych krajín
sveta. Takáto skúsenosť ma zmenila nielen
ako študenta, ale aj ako človeka, keďže sa
v zahraničí musíte postarať o všetko sám.
Takže som sa napríklad naučil, že rifle je
dobré prať obrátené naruby.
Momentálne pracujete na diplomovej práci zameranej na zlepšenie výberu nepriamej dane na Slovensku. Môžete priblížiť
vaše zistenia?
V mojej diplomovej práci sa momentálne
zameriavam na odhad celkovej straty dane
z pridanej hodnoty v Slovenskej republike.
Niektoré štúdie odhadujú, že celková strata
na DPH bola v 26 členských krajinách EÚ
v roku 2011 vo výške 193 miliárd eur. Navrhnúť opatrenia na zlepšenie výberu DPH nie
je ľahké, no v závere práce by som sa rád
pokúsil navrhnúť možné riešenia pre Sloven-

skú republiku, napríklad na základe praktík
iných krajín (napr. aj nápad Národnej bločkovej lotérie pochádza z Taiwanu).
Ako vnímate ocenenie rektorom UK?
Ak mám byť úprimný, spočiatku som oceneniu nevenoval veľkú pozornosť. Osobne
si myslím, že mať dobré študijné výsledky je
mojou povinnosťou. Byť študentom je moja
práca. Učím sa predsa pre svoju budúcnosť,
a nie pre známky. No známky o študentovi
určite niečo prezradia. Po absolvovaní ceremónie musím preto priznať, že ma ocenenie
veľmi potešilo. Povzbudilo a motivovalo ma
do budúcna, že robiť si svoju prácu poriadne
sa naozaj oplatí.

Alena Faragulová
skúma cudzosť
Venujete sa téme cudzosti v slovenskom
jazykovo-kultúrnom prostredí, tzv. xenoslovakistike. O čo vlastne ide?
Cudzosť je nielen v dnešnej dobe dôležitý
fenomén. Všetci sme si nejakým spôsobom
cudzí. Momentálne sa zaoberám tým, ako
ľudia cudzosť vnímajú a ako sa k nej stavajú.
Zameriavam sa nie na individuálnu cudzosť,
ale skôr na cudzosť určitých skupín a z toho
vyplývajúcu toleranciu alebo diskriminačné
správanie.
Nejde teda o cudzosť v jazyku?
Skôr ide o to, ako jazykom cudzosť vyjadrujeme. Skúmame jazyk ako diskurz.

Napríklad nás zaujíma, ako ľudia jazykovo
vyjadria vnímanie Rómov alebo LGBTI. Môžu
sa vyjadriť diskriminačne aj nediskriminačne vzhľadom na to, čo im je cudzie. Keďže
v dnešnej dobe diskriminácia súvisí aj s prejavmi moci, prejavuje sa najmä v jazyku.
O čom bol projekt Esej o Bratislave, na
ktorom ste sa podieľali a boli doň zapojení aj študenti slovakistiky?
Robili sme ho v spolupráci s občianskym
združením na katedre a s Magistrátom hlavného mesta SR – Bratislava. Cieľom bolo zapojiť študentov slovakistiky do diania na katedre
a zároveň mohli vyjadriť svoj vzťah k Bratislave. Študenti písali esej o Bratislave na rôzne
témy, jednou z nich bola napríklad aj cudzosť
v Bratislave. Napokon vyšla kniha O Bratislave, v ktorej je približne 20 príbehov, a zorganizovali sme aj diskusiu na túto tému.
Aké máte pocity z ocenenia rektorom?
Veľmi príjemné. Na fakulte som už ôsmy
rok, takže je to zadosťučinenie, že si niekto
všimol moju prácu a ocenil ju. A tiež je symbolické, že je to práve na 25. výročie novembra 1989.

Simona Mikušová je rada,
že pôsobí v praxi i na
univerzite
Viedli ste študentov pri zhotovení video
klipu určeného na propagáciu fakulty.
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Aká bola téma klipu a ako vyzerala spolupráca?
Film sa týkal našej spolupráce s krajanmi,
ktorých sme počas letnej školy žurnalistiky
pre krajanov chceli oboznámiť s univerzitným prostredím. V spolupráci s krajanmi
– žurnalistami pôsobiacimi v zahraničí –
vznikol film, ktorý sme prezentovali aj na webových stránkach.
Vieme o vás, že ste aj redaktorkou televízie Markíza. Cítite sa viac ako učiteľka,
vedkyňa, redaktorka alebo študentka?
Svojím spôsobom som veľmi šťastný človek, pretože môžem robiť niečo v praxi a
zároveň pôsobiť na univerzite a odovzdávať
tieto svoje skúsenosti študentom. Nemôžem
povedať, či som viac praktik alebo teoretik,
pretože mám pocit, že sa to pozitívne zlieva.
Som rada, že môžem robiť všetky činnosti.
Aké to bolo preberať ocenenie z rúk rektora?
Najskôr ma prekvapilo, že som na také
ocenenie bola nominovaná. Myslím si, že
človeka vždy poteší akákoľvek forma ocenenia a je to aj dobrá motivácia usilovať sa,
či už pôsobiť na akademickej pôde alebo
v praxi. Vnímam ho ako motiváciu do života.

Milan Berstling vedie
spolok študentov farmácie
Ste prezidentom Slovenského spolku študentov farmácie (SSŠF). Čo vyplýva z vašej funkcie?
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Hlavnými náplňami mojej funkcie je riadenie
SSŠF a koordinácia našich projektov a aktivít,
reprezentácia asociácie na vlastných a externých podujatiach doma či v zahraničí a komunikácia s našimi partnermi.
Na fakulte sa podieľate na organizovaní
študentských aktivít a mediálne reprezentujete fakultu. Aký je hlavný účel aktivít?
Účel tejto činnosti je vytváranie „živšieho“
prostredia na pôde fakulty. Myslím si, že
okrem osobného rozvoja, ktorý môže človek
pri organizovaní projektov získať, napomáha touto činnosťou aj rozvoju študentského
života na fakulte. Snahou je takpovediac
vytvoriť pre študentov na fakulte prostredie,
v ktorom chcú ostať aj po skončení prednášky či laboratórneho cvičenia. Chcú
v ňom komunikovať s kolegami, zaujímajú sa
o nové veci a majú chuť napredovať. Organizovaním mnohých projektov sa práve takéto
prostredie snažím vytvoriť. A nakoniec vďaka
mediálnej činnosti chcem dať najavo aj širšej
verejnosti, že študent na univerzite v Bratislave sa zaujíma o svet okolo seba, chce ho
vytvárať a prinášať nové veci. Byť študentom
na univerzite pre mňa znamená robiť niečo
viac ako len študovať povinné predmety. Je
potrebné preukázať chuť a snahu rozvíjať
našu spoločnosť vlastnými myšlienkami.
Ako vnímate ocenenie rektorom UK?
Priznám sa, že nepatrím k ľuďom, ktorí
radi zbierajú ocenenia. Ocenenie rektorom
UK je pre mňa dôkazom, že univerzita si cení
aj to málo, čo sa pre ňu snažím spraviť. Ocenenie som síce dostal ja, ale patrí všetkým

mojim kolegom zo SSŠF, pretože bez práce
v jednom tíme s nimi by sa úspech v podobe
toľkých projektov nedostavil. Ostáva mi veriť, že česť prevziať rovnaké ocenenie čaká
v budúcnosti aj niekoho z mojich nasledovníkov. Ak sa tak stane, bude to dôkaz toho, že
moja činnosť a aj jej ocenenie rektorom UK
boli opodstatnené.

Profesor Lux je špičkový
Tento rok ste získali ocenenie na konferencii Silicon in Agriculture. Môžete priblížiť, za aký výskum to bolo?
Kremík je pre rastliny, predovšetkým pre
trávy, to znamená aj pre všetky obilniny, dôležitý a pritom dlhý čas ignorovaný prvok.
Jeho význam pochopili už dávnejšie v Ázii,
predovšetkým v Japonsku, kde je jeho výskum veľmi intenzívny. Tam som sa touto
problematikou začal zaoberať aj ja. Najprv
to bolo pri ryži, neskôr pri ciroku v súvise
s významom kremíka pri suchovzdornosti.
Teraz sa už niekoľko rokov venujeme tejto
problematike s kolegami aj na Slovensku.
Zaoberáme sa aj výskumom zameraným na
inú oblasť abiotických stresov, toxicitu niektorých kovov, ktoré sú prítomné v pôde kvôli znečisteniu. Ocenenie bolo teda za všetky
tieto práce celého kolektívu.
Váš tím bol agentúrou ARRA vyhodnotený
ako špičkový vedecký tím. Čo treba na to,
aby sa niekto stal špičkovým vedcom?
Tak ako v iných oblastiach ľudskej činnosti
je to vždy množstvo každodennej práce, kto-
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rej pomáha, ak nás táto práca baví. Druhý
dôležitý faktor je šťastie na šikovných a entuziastických spolupracovníkov. Tu možno
hľadať aj súvis s ocenením od pána rektora,
pretože som mal naozaj šťastie pri vedení
študentov a z mnohých z nich sa podarilo
vychovať vynikajúcich nasledovníkov.
Čo pre vás toto ocenenie znamená?
Je to naozaj pocta a radosť mať možnosť
formovať zo študentov vedecké osobnosti.
V tejto oblasti je práca vysokoškolského učiteľa stále pozitívna a inšpirujúca, aj napriek zďaleka nie ideálnym podmienkam, ktoré vedci
na Slovensku majú. Ocenenie si veľmi vážim.

Docentka Brejová vyvíja
softvérové nástroje
Spolu s kolegom doktorom Tomášom Vinařom sa venujete oblasti bioinformatiky.
Akým konkrétnym výskum sa zaoberáte?
Vyvíjame softvérové nástroje na štúdium
biologických dát, predovšetkým na štúdium
DNA sekvencií a evolúcie.
Pôsobili ste na prestížnych univerzitách
v Kanade a USA a potom ste sa rozhodli pre
návrat na Slovensko. Čo vás k tomu viedlo?
Jednak rodinné dôvody a jednak sa nám
podarilo získať európsky grant, ktorý nám
umožnil vybudovať vlastnú skupinu, ktorá sa
venuje oblasti bioinformatiky. Bola to dobrá
profesionálna príležitosť.
Prezraďte, aké pocity sa vám spájajú s
týmto ocenením?
Som veľmi rada, že nás naša fakulta navrhla a váži si našu prácu.

Docent Vaska pomohol
financovaniu praxí
študentov
Zaoberáte sa oblasťou sociálnej práce,
v ktorej ste prispeli k novej sociálnej legislatíve. Môžete, prosím, priblížiť, v čom
sa zmenila?
Participoval som spolu s kolegami doc.
Mydlíkovou a doc. Brnulom na príprave Zákona o sociálnej práci s účinnosťou od 1.
1. 2015. Zákon je vyvrcholením profesionalizácie sociálnej práce a pracovne ho nazývame aj „profesijným zákonom“. Za úspech
považujeme, že „zelenú“ dostala aj Komora
sociálnych pracovníkov, ktorá bude konečne hájiť záujmy tejto skupiny. Okrem toho
už niekoľko rokov participujem na budovaní
supervízneho systému v sociálnej sfére na
Slovensku, ktorý má skvalitniť prax a zvýšiť
profesionalitu a zároveň ochrániť sociálnych
pracovníkov pred syndrómom vyhorenia. Supervízia ako metóda profesionálneho rastu
sa etabluje nielen v praxi, ale aj pre študen-

tov pomáhajúcich profesií najmä v kontexte
realizácie odborných praxí počas ich vysokoškolského štúdia.
V Rade vysokých škôl SR ste sa podieľali
na riešení financovania praxí študentov
logopédie, sociálnej práce a cudzích jazykov a kultúr. V čom je dnes situácia iná?
Je neprijateľné, aby študenti vykonávali
povinnú odbornú prax bez akéhokoľvek ukotvenia, aj napr. v podobe financovania zo štátneho rozpočtu a je neprípustné, aby naďalej
viedli našich študentov na praxi ľudia bez finančnej odmeny. Pred dvomi rokmi som ako
začínajúci člen RVŠ SR navrhol, aby praxe
v odbore logopédia, sociálna práca, liečebná pedagogika a cudzie jazyky a kultúry boli
tiež financované, tak ako iné pedagogické či
zdravotnícke praxe. Následne som pochopil,
že je to problém systémový. Dnešná situácia
je iná v tom, že v tohtoročnej metodike rozpisu dotácií sa objavila logopédia a jej prax
medzi financovanými. V ďalších odboroch sa
o problematike diskutuje a predpokladám, že
výstupy budú čoskoro na svete.
Ako vnímate ocenenie rektorom UK?
Prijímam ho s pokorou a typickou otázkou
(pre seba samého): „že čo také výnimočné
som urobil, ...veď si robím len svoju prácu“.
Som veľmi rád, že naša dekanka reflektuje
čo sa „dole“ – na ústavoch – deje a kto má
aké výsledky a že si váži moju prácu a veľmi
si cením, že rektor návrh dekanky podporil.

Profesorka Kuželová
zaviedla študijný program
klinická farmácia
Slovensko ste zastupovali v Európskej liekovej agentúre v Londýne. Priblížte v čom
spočíva toto členstvo?
V súčasnosti sa mnohé lieky registrujú
v Európskej liekovej agentúre (EMA) s cieľom urýchliť prístup občanov EÚ k vysokoúčinným a bezpečným liekom. Od 1. mája

2004 som bola nominovaná do Výboru pre
lieky na zriedkavé ochorenia, v ktorom som
pracovala 5 rokov. Každý mesiac členovia
výboru posudzovali žiadosti výrobcov liekov
o dezignáciu medicínskych produktov pre
liečbu zriedkavých ochorení a splnenie podmienok, aby výrobcovia liekov získali výhody, aj finančné, pre ďalší vývoj liekov. Lieky
pre zriedkavé ochorenia nie sú výrobcovia
liekov bez podpory ochotní vyvíjať pre malú
skupinu pacientov. Som rada, že som mohla prispieť k farmakoterapii pacientov, ktorá
mnohokrát ešte neexistovala.
Na fakulte ste zaviedli nový študijný
program v odbore klinická farmácia.
Z čoho ste pri tom vychádzali?
Klinická farmácia je interdisciplinárny odbor zdravotníctva, ktorý napomáha optimalizácii farmakoterapie a zvyšovaniu účinnosti
a bezpečnosti užívaných liekov. Za ostatné
roky sa činnosť farmaceutov ešte viac klinicky orientovala a ukázala sa potreba vedeckej výchovy farmaceutov v tomto odbore.
Vedecká časť programu klinická farmácia
bude spočívať hlavne v hodnotení účinkov
a nežiaducich účinkov liekov v predklinickom
výskume a v postregistračnom období, analýze informácií o liekoch a farmakoterapii,
práce so zdravotnou dokumentáciou a odporúčaniami pre racionálnu farmakoterapiu
a napokon analýze, identifikácii a riešení farmakoterapeutických problémov. Absolventi
doktorandského štúdia získajú najnovšie
poznatky v spojitosti s účinkami liekov a znižovaním rizika farmakoterapie.
Ako vnímate ocenenie rektorom UK?
Ako ocenenie mojej celoživotnej vedecko-pedagogickej činnosti na FaF
UK. Prispela som k výchove viacerých
generácií lekárnikov/farmaceutov, ktorých
stretávam pri práci v lekárňach, ale pôsobia
aj na významných postoch v klinickej a v liekovej regulačnej oblasti a farmaceutických
spoločnostiach.
Lenka Miller
Foto: Vladimír Kuric
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NEŽNÁ REVOLÚCIA

Revolúcia sa začala 16. novembra
Myšlienka zorganizovať verejnú protestnú akciu sa rodila postupne
a „dozrela“ počas stretnutí pred Justičným palácom, kde občania symbolicky podporili súdených členov tzv. Bratislavskej päťky. Medzi prítomnými študentmi fakúlt Univerzity Komenského silnelo odhodlanie
prejaviť nespokojnosť s vtedajším režimom. Hľadal sa vhodný termín a
keďže sa blížilo 50. výročie zásahu nemeckých okupantov voči pražským vysokoškolákom (17. novembra 1939), výber padol na predvečer tohto tradičného študentského spomienkového dňa – štvrtok 16.
novembra 1989.
Tento prvý verejný protest slovenských študentov od januára 1969
(demonštrácia v súvislosti s pohrebom Jana Palacha) nebol povolený. To bol jeden z rozdielov v porovnaní s vystúpením študentov
v Prahe v piatok 17. novembra 1989 – ich spomienkové podujatie
totiž niekoľko dní pred jeho konaním oficiálne „zastrešilo“ celoštátne
vedenie Socialistického zväzu mládeže...
Na bratislavskom Mierovom námestí (pred dnešným Prezidentským palácom) sa v ten podvečer zišlo 200 až 250 študentov. Po
zaspievaní študentskej hymny Gaudeamus igitur i štátnej hymny
sa pochytali za ruky a takáto „živá reťaz“ sa pohla z „Mierka“ dolu
Námestím SNP, cez Primaciálne a Hviezdoslavovo námestie na Vajanského nábrežie k Pamätníku československej štátnosti, ďalej k
miestu pri hlavnej budove UK, kde v roku 1968 okupanti zastrelili

študentku Danku Košanovú, a napokon k budove Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky (SSR) na Suvorovovej ulici.
Počas presunu po uvedenej trase zaznievali heslá – od „školských“
(Chceme školskú reformu, Chceme demokratické školstvo, Nechceme monopol SZM) až po radikálnejšie „politické“ (Chceme slobodu, Chceme demokraciu, Slobodu Čarnogurskému).
Účastníkov pochodu po celý čas sledovalo šesť osobných automobilov Verejnej bezpečnosti. Priebeh akcie zaznamenávali na
kameru pracovníci bratislavskej redakcie federálnej televízie, ale aj
príslušníci Štátnej bezpečnosti z policajných vozidiel. Spravodajský
šot, ktorý spracoval redaktor Pavol Jacz, ešte v ten istý deň videla vo
večerných televíznych Aktualitách celá republika.
Nešlo o vyše dvadsaťtisícovú masu ľudí, kde je v dave zabezpečená anonymita ako 17. novembra v Prahe na povolenej akcii.
Účastníci bratislavského pochodu sa vďaka detailným záberom dali
bez problémov identifikovať, viacerí dokonca povedali svoje požiadavky priamo do mikrofónu a televíznej kamery. V tejto súvislosti je
potrebné spomenúť odvahu vtedajšej študentky žurnalistiky FiF UK
Henriety Hrinkovej, ktorá prelomila bariéru obáv a ako prvá sa vtedy
pred budovou ministerstva školstva vyjadrila aj „na kameru“.

Diskutujúci študenti žiadali stanovisko k brutálnemu zásahu vtedajšej moci proti
študentom v Prahe. Foto: Marián Sedílek

Foto: Petra Bombíková-Maudgil

Členovia prvého štrajkového výboru študetntov Filozofickej fakulty UK, ktorý vznikol v pondelok 20. 11. 1989 v Aule UK. Zľava: Dionýz Hochel, Magda Hlaváčová,
Rastislav Rigo, Svetoslav Bombík, Daniel Bútora, Stanislav Šimko, Milan Novotný,
Henrieta Hrinková, Adriana Hosťovecká. Za študentmi sedia pedagogickí a stranícki
predstavitelia fakulty a univerzity, ktorí na výzvu študentov o postoj k násilnostiam
v Prahe nereagovali. Po ďalšej výzve študentov odstúpiť, opustili miesta. Foto: Petra
Zemanová
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z príspevku Mgr. Milana Novotného

Pamätníci. Rok 2014

NEŽNÁ REVOLÚCIA

Nežnú revolúciu si pripomenuli všetci
Štvrťstoročie, ktoré uplynulo od Nežnej
revolúcie, bolo príležitosťou na pripomenutie si udalostí, na ktorých mali podiel
študenti Univerzity Komenského. Rektorát UK, Filozofická fakulta UK, Archív UK
a Študentská časť Akademického senátu UK preto pripravili rozličné podujatia
s myšlienkou Novembra 1989, na ktoré
sa dňa 19. novembra 2014 prišli pozrieť
študenti, zamestnanci i absolventi UK.
Po vernisáži výstavy „November 1989
– ako si ho (ne)pamätáme“ sa konala diskusia „Revolúcia ako historická úloha aj
generačná skúsenosť“. Ponúkla jedinečné
svedectvá osobností, ktoré sa v novembri
1989 ocitli v centre revolučného diania.
Hosťami známeho filozofa Fedora Blaščá-

ka, ktorý diskusiu moderoval, boli pamätníci Valér Mikula, Boris Strečanský, Radoslav
Števčík a Eduard Krekovič. Nosnou témou
boli udalosti osudného dňa a spomienky
na ne, ako aj pohľad na študentský protest
či rôzne ďalšie udalosti úzko späté so štartom „Nežnej“. Diskusia poukázala na to, že
nebyť študentskej nevôle a nekonečných
diskusií na akademickej pôde, mohla byť
dnes situácia iná.
Potom už pódium v Aule UK patrilo a
capelle Fragile, ktorú vedie Braňo Kostka.
Večerné hodiny boli venované študentskej
diskusii moderovanej Adelou Banášovou,
ktorej hostkami boli Boglárka Ivanegová (Jedlé mesto), Petra Molnárová (Slow
Food), Illah Van Oijen (Aliancia Stará tržnica) a Lucia Gallová (Rodinné farmy). Retro

večer na UK doplnilo premietanie filmu
tohtoročného festivalu Jeden Svet „Podozrivá čokoláda“. Vestibul historickej budovy
sa zmenil na oddychovú zónu, kde si študenti mohli dobiť energiu na tulivakoch.
Študentov zaujal aj vedomostný kvíz a pochutili si na varenom pudingu z limitovanej
edície k 95. výročiu univerzity.
redakcia
Foto: Vladimír Kuric

Pred budovou UK sa konala
pripomienka manifestácie v roku 1989
Pri príležitosti 25. výročia študentského pochodu zo dňa 16. novembra 1989 sa pred
budovou Univerzity Komenského v Bratislave (UK) konalo dňa 14. novembra 2014
stretnutie zástupcov Ústavu pamäti národa, Univerzity Komenského a ďalších pamätníkov.
Udalosti pripomína tabuľa, ktorá je umiestnená na budove UK na Šafárikovom námestí.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD., je hrdý na to, že aj vďaka našim študentom si môžeme užívať slobodu: „Naši
študenti protestovali nielen za reformu školstva, ale aj za demokraciu a slobodu pre členov tzv. bratislavskej päťky a proti jadrovému
reaktoru v Mlynskej doline. Chcel by som

preto pripomenúť, že študentskú koalíciu
z roku 1989 formovali mladí aktivisti spojení
s ekologickým hnutím, s tajnou cirkvou a občianskym disidentom.“
Prítomným sa prihovorila aj starostka
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Tatiana Rosová a predseda Správnej rady Ústavu
pamäti národa Ondrej Krajňák.

Pred 25 rokmi približne 300 študentov
protestovalo za študentské a občianske
práva. Toto symbolicky zobrazuje aj pamätná tabuľa od akademického sochára Jána
Hoffstädtera zachytávajúca dve ruky, ktoré
sa idú spojiť.
Lenka Miller
Foto: Vladimír Kuric

Výstava k 25. výročiu udalostí z roku 1989

Ilúzia dobovými plagátmi oblepeného mesta
z novembra 1989.

Tohoročný november bol niečím iný – pripomenuli sme si udalosti odohrávajúce sa
v Prahe i Bratislave pred neuveriteľnými 25
rokmi, ktoré vošli do histórie s označením
Nežná revolúcia, Zamatová revolúcia či jednoducho November 1989. Stali sa pojmom
označujúcim zmenu režimu a nového smerovania života v našej krajine.
Pracovníci Archívu UK v spolupráci so Slovenským národným archívom, Archívom Ústavu pamäti národa, Filozofickou fakultou UK
a privátnymi osobami (prof. PhDr. Valér Mikula, CSc., Dionýz Hochel, Boris Strečanský
a Milan Novotný), ktoré zapožičali archívne
dokumenty, inštalovali v priestore pred Aulou
UK výstavu venovanú spomienke na November 1989, ktorá prezentuje novembrové udalosti z roku 1989 na akademickej pôde. Jej
vernisáž bola dňa 19. novembra 2014.
Na úvod sa prítomným prihovoril rektor
UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý
pripomenul udalosti zo 16. a 17. novembra
1989 a nasledujúcich dní, vyzdvihol historickú úlohu študentov našej alma mater
i ďalších vysokých škôl v boji za občianske

Azda „najobliehanejšou“ vitrínou bola tá s dokumentmi ŠtB a KSČ/KSS v akademickom prostredí.

i akademické práva a slobody. Sprievodným
slovom previedla návštevníkov výstavy jej kurátorka. Informovala nielen o práci na tomto
spoločnom projekte, ktorý by pravdepodobne stroskotal bez pochopenia zainteresovaných či široko poňatej spolupráce, priblížila
jeho koncepciu, predstavila najzaujímavejšie
dokumenty. Výstavu si môžete pozrieť do
19. decembra 2014, srdečne vás pozývame!
Viac na: https://uniba.sk/o-univerzite
/rektorat-uk/archiv-uk-a/vedecka-odborna-a-publikacna-cinnost-archivu-uk/vystavy/.
Mária Grófová, Archív UK
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Najčistejšia energia je nevyrobená energia
Aký dopad na životné prostredie mala
Fukušimská havária a aké energetické
koncepcie by boli najvhodnejšie pre Slovensko do budúcnosti? O tom porozprával vo svojej prednáške prof. RNDr. Pavel
Povinec, DrSc., z Katedry jadrovej fyziky
a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Prednáška, ktorá sa konala
pri príležitosti Týždňa vedy a techniky,
zaplnila Aulu UK.

Zemetrasenie a obrovské vlny mali za dôsledok
výpadok elektrického prúdu a tsunami následne vyradili z prevádzky aj dieselové generátory.
V dôsledku toho nebolo možné zabezpečiť chladenie jadrových reaktorov, čo spôsobilo únik rádioaktívnych plynov z elektrárne. Celkový počet
mŕtvych v dôsledku zemetrasenia a tsunami bol
15 873, počet nezvestných 2744 a počet zranených 6114. Zaujímavosťou oproti Černobyľskej
havárii z roku 1986 je, že ani jeden človek nezomrel na následky ožiarenia. Po Fukušimskej
havárii boli všetky jadrové elektrárne v Japonsku
odstavené, v súčasnosti obnovilo svoju činnosť
10 jadrových elektrární a ďalších 6 elektrární požiadalo o povolenie obnoviť prevádzku.

Dopady havárie na životné
prostredie a zdravie ľudí

Prof. Povinec na začiatku prednášky spomenul domácich i zahraničných spolupracovníkov,
s ktorými spolupracoval na problematike Fukušimskej havárie. Okrem toho predstavil tandemový urýchľovač iónov, ktorý sa začal používať
na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK
na výskum interakcií iónov s látkou a na urýchľovačovú hmotnostnú spektrometriu.

Fakty o fukušimskej havárii

Deň 11. marec 2011 sa stal čiernym dňom pre
japonské obyvateľstvo žijúce v blízkosti Fukušimy. Hlavnou príčinou havárie bolo zemetrasenie
s magnitúdou 9 stupňov (doteraz tretie najsilnejšie na svete), ktoré vyvolalo v oblasti Fukušimy
15 metrov vysoké tsunami. To isté tsunami malo
až 43 metrov v 149 km vzdialenej Onagawe.

Profesor sa ďalej venoval problémom súvisiacim s únikom jódu a cézia do atmosféry,
pretože v porovnaní s obdobím pred haváriou
bolo v Európe namerané približne 10-násobné zvýšenie ich koncentrácie. Rádioaktívne
mraky z Fukušimy sa šírili cez Tichý oceán,
Severnú Ameriku a Atlantický oceán do Európy predovšetkým vo výške okolo 5000 metrov
nad morom. O dva týždne 26. marca 2011 bol
celý svet pokrytý signálom z havárie. Okrem
Fukušimskej oblasti a jej okolia bola rádioaktívna kontaminácia zvyšku Japonska a ostatného
sveta zanedbateľná. Medzi dôsledkami súvisiacimi s haváriou vo Fukušime pretrvávajúcimi
dodnes je skladovanie veľkého množstva vody
kontaminovanej rádionuklidmi a jej dekontaminácia a tiež možné problémy s kontamináciou
podzemnej vody. Morské prostredie podľa slov
prof. Povinca sa dokáže rýchlo očistiť od kontaminovaných pobrežných vôd pomocou Kurošio
a Oyashio prúdov, ktoré kontaminované vody
odnesú a rozriedia vo veľkom Tichom oceáne.

Poučenia, ktoré havária priniesla

Profesor Povinec je presvedčený, že nebolo
treba evakuovať až 150 000 obyvateľov z po-

stihnutej oblasti. Zbytočne rozsiahle sťahovanie malo na obyvateľov oveľa horší dopad ako
samotná havária. Vybudovanie environmentálnych bariér navrhuje prof. Povinec nie na 100,
ale na 1000 rokov, pretože v roku 869 bolo
v okolí Fukušimy ešte väčšie tsunami. Bezpečnosť musí byť v takýchto prípadoch vždy pred
biznisom, dokonca IAEA (Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu) dvakrát upozorňovala japonské úrady na možné nebezpečenstvo
havárie v dôsledku veľkých tsunami. Treťou
možnosťou je eliminácia produkcie vodíka v reaktoroch, napríklad ich chladením pomocou
hélia alebo vývoj nových typov jadrových reaktorov štvrtej generácie.
Okrem výroby energie v jadrových elektrárňach predstavil profesor aj iné zdroje a spomenul problémy jadrovej energetiky do budúcnosti. Potenciálne je možné ju nahradiť slnečnou
alebo hydroenergiou, biomasou, veternou
energiou, geotermálnou energiou, využitím
možností oceánov a termonukleárnou energiou. Zároveň však uviedol možné limity výroby
každej energie, najmä z hľadiska jej trvalej dostupnosti pre spoločnosť a ochranu životného
prostredia. Uviedol, že ďalší rozvoj Slovenska
bez jadrovej energetiky je nemysliteľný, treba
však tiež ďalej rozvíjať vodné a slnečné elektrárne a perspektívne tiež geotermálne elektrárne.
Zaoberal sa tiež otázkami vplyvu malých dávok
ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus,
kde je potrebný ďalší výskum. V závere prednášky zdôraznil, že najčistejšia energia je taká,
ktorá nebola vyrobená, a šetrenie elektrickou
energiou má preto významné miesto v budúcich energetických koncepciách.
Publikum zaujímali názory prof. Povinca na
geotermálne elektrárne, veterné elektrárne
a ich možnosti využitia pre Slovensko, zabezpečenie obyvateľstva jódovými tabletkami,
dopad havárií jadrových elektrární Fukušima
a Černobyľ oproti jadrovým skúškam, a vplyv
žiarenia na bunky (DNA) a človeka.
Eduard Csudai
Foto: Vladimír Kuric

Ceny za vedu a techniku pre prof. Buca a prof. Pázmana z UK
Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na
Slovensku sa v Centre vedecko-technických
informácií SR uskutočnilo dňa 13. 11. 2014
slávnostné odovzdávanie Cien za vedu
a techniku. Tieto ceny nahradili doteraz
odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.
Významné ocenenia si z rúk ministra školstva
(v tom čase) Petra Pellegriniho prevzali aj dve
osobnosti Univerzity Komenského v Bratislave.
Za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky (lekárske vedy) bol ocenený prof. MUDr.
Milan Buc, DrSc., z Lekárskej fakulty UK.
Profesor Buc si prevzal cenu za rozvoj transplantačnej imunológie a rozvoj imunológie ako
samostatného vedného odboru na Slovensku.
V kategórii celoživotné zásluhy v oblasti
vedy a techniky (prírodné vedy) si cenu prevzal
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Profesora Andreja Pazmána ocenili aj za založenie
matematickej štatistiky na Slovensku.

Profesor Milan Buc bol ocenený za rozvoj transplantačnej imunológie.

prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc., z Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky UK. Profesor
Pázman sa pričinil o rozvoj slovenskej matematiky. Ocenenie je tiež vyzdvihnutím jeho účasti
na založení matematickej štatistiky na Sloven-

sku. Významne sa podieľal na zavedení novej
metodológie a geometrickej interpretácie nelineárnych štatistických modelov.
Andrea Földváryová
Zdroj fotografií: CVTI UK
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Týždeň vedy
na „Matfyze“

„Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na
Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej
spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem
mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín,
informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti
podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho
a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy
a výzvy.“ – toľko citát z materiálu, ktorý pripravili organizátori
celoslovenskej akcie Týždeň vedy a techniky. V tomto duchu
organizuje aj Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK každoročne rôzne akcie pre verejnosť, najmä stredoškolskú mládež.
Privítame aj žiakov vyšších ročníkov základných škôl.

a aké pomôcky lukostrelec potrebuje, aby sa k takýmto ideálnym
výstrelom čo najviac priblížil. Pán docent aj strieľal zo svojho pretekárskeho luku. Ilustroval presnosť streľby a tiež razanciu, s akou šíp
prerazí terč. Treba byť opatrný.
Doc. Ivan Kupka prekvapil poslucháčov v prednáške Existujú vôbec čísla? tvrdením, že ešte aj v súčasnosti žijú v pralesoch kmene,
ktoré čísla nepoznajú. Vystačia s „málo“ a „veľa“. Čísla a číselné sústavy vznikali postupne, tak ako potreba ľudí vyjadrovať sa presnejšie
ku konkrétnym situáciám. Takže bez čísiel sa dalo žiť, dnes si však
život bez nich predstaviť nevieme. Niekedy čísla používame nevedecky ako magické objekty – napríklad v numerológii. Prednášajúci
na príkladoch ukázal, k akým humorným paradoxom a protirečeniam
takéto myslenie nutne vedie.
Mnohí ľudia sa pozerajú na matematikov ako na spolok zahrabaný
v nejakých abstraktných záležitostiach. Nechápu najmä tých, čo sa
zaoberajú tzv. „čistou“ matematikou. Doc. Zbyněk Kubáček v prednáške Dve tváre matematiky ukázal na príkladoch, že matematika
sa naozaj zaoberá nielen reálnymi problémami, ale aj problémami,
ktoré pôsobia abstraktne. Obidva prístupy majú svoje opodstatnenie.
Bez ich spolupráce a vzájomného ovplyvňovania nie je predstaviteľný
pokrok v žiadnej ľudskej činnosti.
Prof. Igor Farkaš si v prednáške Mozog, neurónové siete, meranie aktivity mozgu a BCI dáva rečnícke otázky: Prečo sa zaujímame
o ľudský mozog aj na matfyze? Čím je taký výnimočný? Ako môžeme merať mozgové vlny, ktoré nám umožnia nahliadnuť do mozgu?
Môžeme ovládať počítač myšlienkou? V odpovediach ukazuje, ako
spolupráca matematiky, informatiky, lekárskych vied a neurobiológie
umožní ľuďom s veľkou pravdepodobnosťou a v budúcnosti aspoň
do istej miery ovládať pomocou mysle počítač, čo možno využiť v prípade ochrnutých pacientov, napríklad aj pri rehabilitácii. Prvé výsledky vyzerajú nádejne.
Záverečná prednáška PaedDr. Petra Horvátha Jednoduché a
zábavné pokusy z fyziky bola správnou bodkou za Týždňom vedy
a techniky na FMFI UK. Bola poučná a zábavná najmä v tom, že
prakticky všetky pokusy je možné spraviť doma s pomôckami, ktoré sú v každej domácnosti. Narážajúce autíčka, tlmené magnetické
kyvadlo, pozorovanie spektier zdrojov svetla v domácnosti a ďalšie
experimenty (spolu do 20) divákov zaujali a zabavili.
Všetky prednášky boli úspešné, návštevníci odmenili prednášateľov potleskom.
Martin Belluš, FMFI UK

Z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie budov sme nemohli z prevádzkových dôvodov ponúknuť také rozsiahle aktivity ako v minulých
rokoch. Zorganizovali sme len populárno-náučné prednášky. K tomu
treba dodať, že mali divákov aj pobaviť. Počas štyroch dní 10. až
13. novembra 2014 to bolo 8 prednášok (denne dve so začiatkom
o 14.00 a 15.00 h). Celkove si prednášky vypočulo viac ako 400
návštevníkov. Samozrejme, niektorí prišli viackrát.
Stručne, o čom prednášky boli:
Mgr. Michal Hamara v prednáške Kozmonautika a kozmické smeti
hovoril o zhruba 50-ročnom znečisťovaní kozmického priestoru človekom a možných dôsledkoch. Pozorované zastavenie nárastu v posledných rokoch naznačuje, že vedci si uvedomujú z dlhodobého hľadiska
nebezpečenstvo kozmických smetí pre ľudské aktivity v kozme.
Doc. František Kundracik mal dve prednášky. V prvej Tajomstvá
fujary a píšťaliek hovoril o tom, ako vzniká tón v dychových nástrojoch, ako sa píšťaly ladia a prečo tradičné píšťaly majú najčastejšie
tri alebo šesť dierok. Na prednáške aj zahral nielen na originálnej
fujare, ale aj na vlastnej konštrukcii z plastových vodovodných rúrok.
Fujara a píšťalky sú tradičnými slovenskými hudobnými nástrojmi. Fujara a koncovka (jedna z píšťaliek) sa rovnako volajú aj v angličtine.
Doc. Bronislava Brejová v prednáške Načo sú biológom informatici a informatikom biológovia poukázala na konkrétny príklad spolupráce informatikov a biológov, ktorí spojenými silami porovnávajú
genómy šimpanza a človeka a hľadajú dôležité mutácie zodpovedné
za rozdiely medzi týmito dvoma druhmi.
Fyzikálny pohľad na šíp Robina Hooda bol názov druhej prednášky doc. Kundracika. Hovorilo sa nielen o povestnom zásahu jedného šípu druhým, či je to prakticky možné, čo na to hovorí fyzika
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Pestrá mozaika podujatí na FTVŠ UK aj v tomto roku
Fakulta telesnej výchovy a športu UK aj v tomto roku ponúkla
svojim študentom, ale tiež učiteľom, zamestnancom a verejnosti pestrú škálu podujatí – prednášok, odborných seminárov,
workshopov či súťaží – organizovaných v rámci Týždňa vedy
a techniky 2014.
O určitú predpremiéru celého „vedeckého týždňa“ sa v predstihu
(7. 11. 2014) postarala katedra športovej kinantropológie, keď organizovaním prednášky MUDr. Ľubomíra Baráka z Fakultnej nemocnice v Bratislave Diabetes a šport prilákala záujemcov nielen z fakulty.
V termíne 10. – 16. 11. sa následne uskutočnili ďalšie zaujímavé aktivity so zjednocujúcim cieľom – popularizovať vedu, techniku a vedecko-výskumnú činnosť predovšetkým medzi študentmi.
Už tradične je čas medzi 12.00 a 13.00 h na našej fakulte rezervovaný pre obedňajšiu prestávku. V utorok 11. 11. však približne 120
študentov zostalo dobrovoľne bez obeda. Dôvodom bola avizovaná
prednáška s tak trochu internacionálnym názvom Systém športovej
prípravy podľa „Athletes Performance – EXOS“. O obsahu takejto
prípravy sa študenti dozvedeli z úst Mgr. Iľja Číža, PhD., z katedry
gymnastiky.
Inovatívny pohľad na aktívny priebeh tehotenstva zaiste priniesla
prednáška študentky doktorandského štúdia katedry športovej edukológie a športovej humanistiky Mgr. Natálie Oršulovej Psychomotorická príprava na pôrod a cvičenie v tehotenstve.
Streda 12. 11. patrila populárnej súťaži Silák Challenge 2014
– testovanie kondičných schopností študentov FTVŠ UK. Uskutočnila sa pod režijným dohľadom katedry gymnastiky a istotne si
zaslúži uznanie. Náročnosť a jej disciplíny sú každý rok originálne,
a tak snáď aj preto je o súťaž takéhoto druhu neustály záujem. Navyše je podnetná pre individuálny rozvoj kondície študentov. I keď
viac o súťaži prinášame v samostatnom príspevku, nedá mi nespomenúť tých najlepších. Víťazstvo v kategórii mužov si odniesol Viktor
Olšavský, nežné pohlavie so cťou zastupovala reprezentantka SR
v športovom aerobiku Anita Lamošová, keď nad svojimi konkurentkami jednoznačne zvíťazila.

V spolupráci s Diagnostickým centrom profesora Hamara (DcpH)
a katedrou športovej kinantropológie prebiehal dňa 12. 11. workshop
Senzomotorický tréning, pri ktorom si záujemcovia mohli otestovať
úroveň najmä rovnováhových schopností.
Nasledujúci deň priniesol ďalší spoločný projekt DCpH a katedry
atletiky a ponúkol študentom, zamestnancom a verejnosti v rámci
workshopu Diagnostika silových, rýchlostno-silových a koincidenčných schopností možnosť testovania.
Pestrú mozaiku podujatí doplnili tiež každoročne organizované:
• semináre Veda mladých, na ktorých výsledky svojho vedecko-výskumného snaženia prezentujú doktorandi alebo mladí vedeckí
pracovníci a ktoré samostatne prebiehajú na jednotlivých katedrách
(katedra atletiky, katedra športových hier, katedra športovej kinantropológie, katedra športovej edukológie a športovej humanistiky).
• odborné zasadnutia katedier k výsledkom riešenia výskumných
projektov či iným odborným problémom. Z nich treba zaiste spomenúť seminár Výskum na pracoviskách v Európe a vo svete v oblasti športových hier (katedra športových hier), seminár Vzťah medzi
úrovňou rovnováhových schopností študentov FTVŠ UK a pohybovou výkonnosťou na kajaku a bicykli (katedra športov v prírode
a plávania) či seminár Podmienky publikovania v časopisoch registrovaných v databázach WoS a Scopus v oblasti vied o športe
(katedra gymnastiky).
Symbolickú bodku (i keď s niekoľkodňovým odstupom) za vedeckým týždňom na FTVŠ UK dala určite medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pravidelne a výhradne katedrou športov v prírode a plávania: Plávanie – veda v praxi 2014. Jej účastníci ocenili
pracovné nasadenie, ako aj priateľskú atmosféru na konferencii.
Verím, že všetky podujatia Týždňa vedy a techniky na Slovensku
2014 ponúkli veľa možností nielen na odborné diskusie o problémoch v rôznych oblastiach vied o športe, ale že prispeli aspoň čiastočne k naplneniu posolstva vedeckého týždňa a dokázali, že máme
vôľu a chceme vytvárať podmienky pre vedecko-výskumnú činnosť a
stimulovať záujem mladých o kariéru v tejto oblasti.
doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD., prodekanka FTVŠ UK

Silák Challenge 2014
Dňa 18. 11. 2014 sa na FTVŠ UK uskutočnil ďalší ročník súťaže
„SILÁK 2014 Challenge“. Zúčastnilo sa na ňom 30 študentov
(27 mužov, 3 ženy).
V priebehu dvoch kvalifikačných kôl súťažiaci absolvovali 8-minútové kolo zložené z maximálneho počtu „angličákov“ (burpees),
prehodu 50 kg slambalu cez rameno a výskokov na 50 cm box.
V druhom kole mali snahu čo najdlhšie udržať prednoženie vo
vzpore. Súčtom výsledkov prvého a druhého kola sa určilo šesť
študentov postupujúcich do finále.
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Vo finále sa striedali silové cvičenia s 30 kg slambalom a dvojšvihy cez švihadlo. Súčet výsledkov všetkých troch kôl určil víťaza „siláka“ fakulty na rok 2014. Titul z roku 2013 úspešne obhájil Viktor
Olšavský, na druhom mieste skončil Marek Barányi a tretie miesto
obsadil Denis Ország. V ženskej kategórii sa víťazkou stala Anita
Lamošová. Súťaži sa prizeralo a veľmi búrlivo povzbudzovalo asi
100 študentov, učiteľov a zamestnancov fakulty.
Všetkým súťažiacim, rozhodcom, pomocníkom, divákom a zúčastneným vyslovujem úctu a vďaku ako organizátor a hlavný rozhodca
súťaže za férový a priateľský prístup a reprezentáciu FTVŠ UK.
Mgr. Iľja Číž, PhD., FTVŠ UK

Zdroj: www.sportujeme.sk
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Výstavy, spektroskopický seminár
a festival vedy a techniky
Pre Prírodovedeckú fakultu UK (PriF UK) je Týždeň vedy a techniky na Slovensku vynikajúcou príležitosťou na prezentáciu nielen svojich vedeckých výsledkov, ale aj propagáciu samotnej vedy. Z tohtoročných podujatí si pripomenieme aspoň niektoré.
V utorok 11. 11. 2014 sa konali dve výstavy. Prvá informovala o doterajších výsledkoch projektu „Príprava biologicky aktívnych
látok na báze rekombinantných proteínov
(BIOREKPROT)“. Jeho cieľom je realizácia špičkového biomedicínskeho výskumu
a zvýšenie potenciálu spolupráce PriF UK
s priemyselnou praxou, a to prostredníctvom skvalitnenia výskumnej infraštruktúry,
zefektívnenia vedecko-vzdelávacích činností
a aplikovaného výskumu v oblasti expresie
a purifikácie rekombinantných proteínov.
Druhá výstava prezentovala výsledky výskumu aktivity 2.4 „ENVIRO-MEDICÍNA pre 21.
storočie – biotické a abiotické faktory krajiny
a ich vplyv“ projektu „Univerzitný vedecký
park Univerzity Komenského v Bratislave“.
Hlavným cieľom aktivity je vyvinúť metódy a
postupy detekcie, minimalizácie a prevencie
negatívnych vplyvov a dosahov biotických,
ako aj abiotických faktorov pôsobiacich v
antropizovaných ekosystémoch na zdravie
obyvateľstva.
Na druhý deň sa uskutočnil seminár organizovaný Slovenskou spektroskopickou
spoločnosťou a Ústavom laboratórneho výskumu geomateriálov PriF UK, na ktorom
boli vyhlásené aj výsledky 9. kola Súťaže
vedeckých prác mladých spektroskopikov

Aby sme si
porozumeli...
Konferencia o multikultúrnosti poukázala na to, ako médiá ovplyvňujú naše
súžitie s ľuďmi iných kultúr.
„Je multikultúrnosť prejav globalizácie
alebo globalizácia prejavom multikultúrnosti?“ Túto otázku položila Svetlana Hlavčáková, vedúca Katedry žurnalistiky Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na začiatok konferencie Multikultúrnosť
v médiách, ktorá sa v rámci Týždňa vedy a
techniky na Slovensku konala v Bratislave
12. novembra 2014. Organizátormi po
dujatia boli katedra žurnalistiky a Nadácia
Intenda. Ako ďalej konštatovala, svet sa
nám mení pred očami, prelínajú sa zvyky,
gastronómia mnohých národov a kultúr, čo
však neraz sprevádza strach z neznámeho,
a práve tento strach môže ľahko vyústiť do
nepriateľstva.
Ako prvý vystupujúci sa ujal slova rakúsky profesor Wolfgang Duchkowitsch
z Viedenskej univerzity, ktorý v príspevku
nazvanom Sused v hlave hovoril o trans

za roky 2013 a 2014. 1. cenu získal Marek
Osacký, 2. cenu získali ex aequo Klaudia Jakusová a Lukáš Krivosudský, pričom 3. cena
nebola udelená.
V dňoch 13. – 15. 11. sa v rámci Festivalu
vedy a techniky AMAVET v priestoroch PriF
UK uskutočnila celoštátna súťažná prehliadka vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú
svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou
panelovej prezentácie. Festival bol jedným
z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky
na Slovensku. Svojou návštevou ho poctil
aj Ing. P. Pellegrini, minister školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.
Účastníkov privítal rektor UK prof. RNDr. K.
Mičieta, PhD., a dekan PriF UK doc. RNDr.
M. Trizna, PhD. Nechýbali na ňom ani zástupcovia z Centra vedecko-technických
informácií SR a Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností a čestní hostia,
medzi ktorých patril aj Jean Claude Guiradon, čestný prezident svetovej organizácie
MILSET. Záštitu nad podujatím prevzal prof.
RNDr. J. Hromkovič, DrSc., slovenský informatik, expert na počítačové vedy, matematiku a teoretickú informatiku zo Švajčiarskeho
federálneho technologického inštitútu (ETH)
v Zürichu. Na podujatí sa súťažne predstavilo
kultúrnej komunikácii medzi Dolným Rakúskom a Slovenskom. Týkal sa tlače a
odznela v ňom aj myšlienka, že „až vďaka
novinám sa Európania stali Európanmi“.
Ďalší rečník Michal Milla sa zameral na
aktivity Medzinárodnej organizácie pre
migráciu a na zvyšovanie informovanosti
Slovákov o migrácii. Konštatoval, že máme
70-tisíc cudzincov s trvalým pobytom na
Slovensku, pričom dve tretiny z nich tvoria
migranti z Európy. Poukázal tiež na to, že
po našom vstupe do EÚ sa počet cudzincov žijúcich na Slovensku zdvojnásobil.
Petr Žantovský, prorektor Akadémie manažmentu a komunikácie v Prahe, sa venoval českým médiám v súvislosti s rómskou
otázkou. Po ňom vystúpila profesorka Danuša Serafínová z Katedry žurnalistiky FiF
UK, ktorá účastníkov zaujala faktami o tom,
ako o migrantoch informuje rakúsky denník Kurier. Prvú časť konferencie uzatvorilo
vystúpenie docentky Svetlany Hlavčákovej
a doktorandky Simony Mikušovej, ktoré
sa venovali reflexii menšín v spravodajstve
verejnoprávnej televízie RTVS a spravodajskej televízie TA3 na Slovensku.
Multikultúrnosť v slovenských médiách
vo vlaňajšom roku, to bol príspevok Jany
Kozmonovej z Katedry žurnalistiky FiF UK,

celkovo 105 účastníkov z celého Slovenska
so 70 projektmi v 10 kategóriách. Svoje projekty prezentovalo aj 25 zahraničných účastníkov z partnerských organizácií z Belgicka,
Španielska, Francúzska a Českej republiky.
O návštevníkov skutočne nebola núdza –
Festival vedy a techniky navštívilo niekoľko
stoviek účastníkov a viaceré školské skupiny. Hlavným partnerom podujatia bola i tento
rok spoločnosť Slovenské elektrárne, člen
skupiny Enel.
prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.,
prodekan pre vedecko-výskumnú
činnosť a zahraničné styky PriF UK

ktorý otvoril druhú časť konferencie. V tejto časti vystúpili pedagógovia a doktorandi
katedry. Témy prednášok sa týkali Multikultúrnosti na stránkach evanjelickej tlače,
Obrazu islamu v našich médiách, Klišé pri
zobrazovaní národnostných menšín a etnických skupín v slovenských médiách a
Českých slov v slovenčine ako odrazu interkultúrnych vzťahov. O cudzie slová núdza nebola: interkultúrny, multikultúrnosť,
transkultúrny... To podstatné však možno
zhrnúť do zrozumiteľnej myšlienky: Akú
úlohu zohrávajú médiá v tom, aby sme si
lepšie rozumeli s ľuďmi iných kultúr? V hľadaní odpovedí spočíva prínos celej konferencie.
Peter Kubínyi, FiF UK
Foto: Jana Pazderová
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Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
predstavuje svojich doktorandov
Na EBF UK študuje 10 doktorandov, z toho 2 externí, 6 chlapcov a 4 dievčatá. Jedna doktorandka pochádza
z Vojvodiny v Srbsku. Doktorandi EBF UK sa venujú rôznym témam z oblasti teológie, cirkevných dejín a pastorálnej
supervízie. Doktorandi EBF UK vedú činorodý a angažovaný akademický život. Popri všetkých úlohách sa spoločne
venujú príprave medzinárodnej teologickej konferencie pre doktorandov a prekladu knihy k 500. výročiu reformácie:
Form Conflict to Communion.

Mgr. Martin Kováč
Školiace pracovisko: Katedra Novej
zmluvy EBF UK
Téma práce: Súd podľa skutkov vo
vzťahu k Božej milosti v židovskej
literatúre intertestamentárneho
obdobia a jeho implikácie
v Pavlovej zvesti
Školiteľ: doc. Mgr. František Ábel, PhD.
Martin Kováč je doktorandom prvého
ročníka na EBF UK v Bratislave, kde v minulom akademickom roku úspešne ukončil
svoje magisterské štúdium v odbore evanjelická teológia. Značnú časť svojho štúdia
však absolvoval aj na Husitskej teologickej
fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (HTF UK)
prostredníctvom štipendijného programu
Medzinárodného vyšehradského fondu
a programu CEEPUS. Okrem toho absolvoval aj jazykový kurz modernej hebrejčiny
na izraelskej Univerzite v Haife na základe
bilaterálnej medzivládnej zmluvy.
Vo svojom súčasnom výskume sa zaoberá vzťahom medzi teológiou ospravedlnenia v židovskej literatúre obdobia druhého chrámu a teológiou ospravedlnenia
v spisoch apoštola Pavla. Nadväzuje tak

Mgr. Michaela Poschová
Školiace pracovisko: Katedra
cirkevných dejín EBF UK
Téma práce: Obdobie
neoabsolutizmu a jeho dopad na
evanjelickú cirkev v Uhorsku
Školiteľ: prof. ThDr. Juraj Bándy
Téma dizertačnej práce sa zaoberá
obdobím neoabsolutizmu, resp. Bachovho absolutizmu. Toto obdobie by sa dalo
ohraničiť dvoma skutočnosťami, rokmi
1848 – 1849, v ktorých vypukla a bola
potlačená revolúcia na jednej strane,
a rokom 1859, v ktorom bol vydaný Cisársky (protestantský) patent na strane
druhej. Toto obdobie sa v odbornej literatúre nazýva obdobím „suchoty a nemo-
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na súčasný prúd novozmluvného bádania
(najmä v anglicky hovoriacej časti sveta), ktorý sa stal známym pod označením
„nová perspektíva na Pavla“. Bádatelia hlásiaci sa k tomuto prúdu sú charakteristickí tým, že sa snažia prehodnotiť tradičný
pohľad na apoštola Pavla, ktorý bol podľa
nich výrazne ovplyvnený existenciálnou interpretáciou Augustína z Hippo a následne
Martina Luthera. Naproti tomuto tradičnému prístupu predstavujú obraz apoštola
Pavla, ktorého sa snažia zasadiť do pôvodného židovského (najmä apokalyptického)
kontextu. Na základe takejto hermeneutiky
je Pavlova viera v Ježiša ako Mesiáša chápaná plne v kontexte židovských predstáv,
a Pavol tak zostáva pevnou súčasťou judaizmu až do konca svojho života. Pozorný
čitateľ si tak iste uvedomí, že takáto interpretácia môže viesť k prehodnocovaniu exkluzivistických kresťanských pozícií
a jasnému odsúdeniu antijudaizmu (resp.
antisemitizmu), ktorého korene boli v dejinách viackrát založené na nešťastnej interpretácii Pavlových listov. Analýzou a komparáciou jednotlivých textov sa v rámci
svojho výskumu doktorand snaží overiť, do
akej miery je takýto obraz apoštola Pavla
plauzibilný.

ty“, keďže nádeje slovenského národa,
ktoré vkladal do vládnucej Viedne, sa
pomaly, ale isto rozplývali. Po revolúcii
rokov 1848 – 1849 bol vyhlásený najskôr výnimočný stav a neskôr bol, pod
záštitou Alexandra Bacha, presadzovaný
absolutistický režim, ktorého hlavnými črtami bola byrokracia, germanizácia, centralizácia a upevňovanie moci. Napriek
týmto skutočnostiam bolo toto obdobie
dynamickým obdobím plným sklamania,
beznádeje, ale i obdobím ideí a myšlienok, alternatív a eventualít. Práve porevolučné obdobie a obdobie neoabsolutizmu
mohlo poskytnúť nespočetné množstvo
alternatív, ktoré však mali viesť k rovnakému cieľu – k zlepšeniu pomerov slovenského národa, ale i evanjelickej cirkvi
augsburského vierovyznania.
Evanjelická cirkev augsburského vie-

Ako člen Starokatolíckej cirkvi je Martin Kováč tiež hlavným riešiteľom projektu
Grantovej agentúry Univerzity Karlovej „Starokatolická církev v Československu (1968
– 1989)“ pod odborným vedením dekana
HTF UK prof. Jana B. Láška. Výstupom tohto grantu by mala byť kolektívna monografia,
ktorá bude publikovaná koncom roka 2015.
Výsledky svojho výskumu pravidelne
prezentuje v rámci vedeckých konferencií
a doktorandských kolokvií doma i v zahraničí.
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Mgr. Radim Pačmár

Na doktorandské štúdium som nastúpil
bezprostredne po absolvovaní spojeného
stupňa štúdia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v roku 2013. V rámci doktorandského štúdia sa zaoberám dejinami
evanjelickej cirkvi 19. storočia a primárne
dielom prof. ThDr. PhDr. Jána Kvačalu.
Ján Kvačala bol jedným z mála slovenských vedcov, ktorí v prvej polovici 20.
storočia získali medzinárodné uznanie.
Jeho renomé bolo založené na výskume života a diela Majstra Jána Husa, talianskeho filozofa Tomassa Campanellu
a hlavne Jána Amosa Komenského. Právom je považovaný za zakladateľa vedného odboru komeniológia.
Kvačalovo dielo z roku 1892 o Komenského živote, diele a spisoch stanovilo
kritériá komeniológie, pretože sa venuje
všetkým aspektom Komeského života –
pedagogike, teológii, filozofii. Zároveň
videl Komenského v kontexte doby a daných teologických a filozofických smerov.
Objavil Komenského spisy a listy, ktoré sa
považovali za stratené a mnohé identifikoval ako Komenského originály. Kvačalovo
pôsobenie na univerzite v Dorpate (Tartu,
Estónsko) mu umožňovalo naplno rozvinúť
výskum života a diela J. A. Komenského.
V celej Európe bol do svojej smrti v roku
1934 považovaný za najväčšiu autoritu vo
svojom odbore.

Zo skúmania Komenského života a diela vychádza aj záujem o Komenského vnuka Daniela Ernsta Jablonského. V období,
keď hlavne v germánskej proveniencii
existovali snahy o banalizovanie Slovanov
ako národov bez kultúry, poukázal Kvačala na skutočnosť, že rozhodujúci význam
a vplyv na založenie Pruskej akadémie
vied nemá G. W. Leibniz, ale asimilovaný
Slovan Jablonski.
Veľkú časť Kvačalovej vedeckej práce
tvorí výskum talianskeho renesančného
mysliteľa Tomassa Campanellu. Kvačala
vydal o Campanellovi priekopnícky spis
– ktorý podobne ako spis o Komenskom
– nestratil dodnes svoju bádateľskú a kvalitatívnu hodnotu. Kvačala si vo svojich
prácach podrobne všíma vzťah Campanellu ku Komenskému a prípadný vplyv
Campanellových názorov na Komenského
pedagogiku, filozofiu a teológiu. Kvačala
konštatoval, že existuje možnosť, že Komenský mohol poznať Campanellove dôrazy, ktoré však do svojej pedagogickej
koncepcie neprijal.
Po príchode do novovzniknutého Československa nedostal napriek svojej reputácii miesto na Univerzite Komenského
a stal sa profesorom cirkevných dejín na
Teologickej vysokej škole ev. a. v. cirkvi.
Výsledkom jeho práce sú viaceré články
s tematikou dejín reformácie v Uhorsku
a v Česku. Zanechal po sebe obsiahly
materiál o Majstrovi Jánovi Husovi, ponúkol nové pohľady na reformáciu a používal materiály, z ktorých niektoré sa
v dôsledku pohnutých udalostí v Európe
20. storočia stratili. Jeho posledné dielo
– Dejiny reformácie na Slovensku 1517
– 1711 – ktoré vyšlo už posmrtne, tak ponúka a obsahuje vzácny zdroj informácií a
poznania.

rovyznania, respektíve protestantské
cirkvi vo všeobecnosti, boli v porevolučnom období vnímané ako „spoločnosti
podporujúce revolučný duch a náladu“
daného obdobia. Preto bola evanjelická
cirkev a. v. vystavená mnohým zásahom
zo strany vlády, ktoré sú dodnes vnímané
sporne. Etnická a národná rôznorodosť
v cirkvi spôsobili rôznosť v postojoch
k Viedni a jej zásahom do cirkevnej oblasti, jej štruktúry, organizácie a vedenia.
Práve v tomto období sa vyformovali dve
skupiny, ktoré po vydaní Patentu dostali
označenie „patentalisti“ a „autonomisti“,
teda zástancovia snáh Viedne vytvoriť jednotnú organizáciu evanjelickej cirkvi a. v.
v Uhorsku a odporcovia týchto snáh.
V tomto období vystupujú do popredia
viaceré osobnosti, známe i menej známe
slovenskej verejnosti – Karol Kuzmány,

Ján Kollár, Jozef Miloslav Hurban, Ján
Genersich či iné. Práve týmto osobnostiam, ako i postojom cirkevných zborov,
seniorátov či dištriktov smerom k Viedni, ktoré boli v období neoabsolutizmu
často protichodné, ale i vzťahu katolíckej
a evanjelickej cirkvi a. v. v tomto období
sa bude dizertačná práca zaoberať vo
svojej finálnej podobe.
V súčasnej dobe doktorandka pracuje
na dokončení výstupnej práce Grantu UK,
ktorý jej bol udelený rektorom UK v máji
tohto roku s názvom „Austrofilné tendencie predstaviteľov ECAV v období neoabsolutizmu“. Prostredníctvom programu
Erasmus+ sa počas zimného semestra
akademického roka 2014/2015 dostala
na Univerzitu vo Viedni, kde ďalej prehlbuje svoje znalosti o období „Bachovho
absolutizmu“. Zároveň sa pravidelne zú-

Školiace pracovisko: Katedra
cirkevných dejín EBF UK
Téma dizertačnej práce: Ján
Kvačala – zhodnotenie vedeckého
prínosu v európskom kontexte
Školiteľ: doc. ThDr. Peter Gažík

Počas svojho života Kvačala publikoval
viac ako 6000 strán tlačeného textu –
monografie, zborníky, príspevky v časopisoch, súborné diela. Tieto texty čakajú
na svoje podrobné preskúmanie podobne
ako aj netriedený Kvačalov archív, ktorý
je deponovaný v archíve Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK. Na základe tohto
pramenného materiálu, ako aj sekundárnej zahraničnej a domácej literatúry by
malo byť možné dokázať, že prof. Ján Kvačala bol vedcom svetového mena, ktorý si
zaslúži našu pozornosť.

častňuje na rozličných konferenciách,
či už ide o medzinárodné doktorandské
konferencie ako „In pluribus unum – Jednota v mnohosti“ alebo o iné vedecké
konferencie zamerané na skúmané obdobie. V júni 2013 sa zúčastnila spoločne s ďalším 6 doktorandmi z EBF UK a
RKCMBF UK na intenzívnom seminári
v Štrasburgu na Inštitúte pre ekumenický
výskum. Taktiež katedra cirkevných dejín
poskytuje množstvo aktivít, do ktorých sa
doktorandka aktívne zapája, či už je to organizácia fakultných exkurzií pri príležitosti spomienok a výročí rozličných významných historických udalostí (Po stopách
Cyrila a Metoda, Ľudovíta Štúra, Jána
Amosa Komenského), preklady odborných článkov, najmä z nemeckého jazyka
či publikovanie odborných a vedeckých
článkov.
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Závisť je najhoršia choroba
Nielen vedecké výsledky, pracovné úspechy, tisícky pacientov, ale
každodenná mravčia práca, zachovávanie ľudských hodnôt a najmä neúnavná
snaha pomôcť robia nezabudnuteľného lekára.
Gynekológ, pôrodník, humánny parazitológ, vedecký pracovník prof.
MUDr. Michal Valent, DrSc., emeritný profesor, vyštudoval Lekársku fakultu
Slovenskej univerzity (dnes UK). Pracoval na II. gynekologickej klinike LF UK,
neskôr na Parazitologickom ústave LF UK, spoluzakladal a budoval Slovenskú
gynekologicko-pôrodnícku spoločnosť, viedol časopis Praktická gynekológia,
spoluzakladal Slovenskú sexuologickú spoločnosť. Je členom odborných
spoločností a nositeľom množstva ocenení. Nedávno bol uvedený do Dvorany
slávy slovenskej medicíny v Bratislave.
Jedným z najčerstvejších ocenení je cena Identifikačný kód Slovenska, ktorú
získal 4. októbra 2014 na VIII. ročníku tohto projektu. Ocenenia získavajú
predstavitelia kultúry za tvorivosť a kreativitu, osobnosti kultúry, ktoré najviac
charakterizujú národnú identitu, hrdosť i pokoru človeka. „Oni vedú svet k
civilizovanejšiemu žitiu. Oni kultivujú a estetizujú ľudské bytie a jeho morálku.“
A presne takým je aj profesor Michal Valent. Ponúkame zrýchlený pohľad na
jeho zaujímavý životný príbeh.

Pán profesor, narodili ste sa do rodiny
roľníka v obci Lutila. Ako si spomínate na
detstvo?
Zlatý je detský vek, v ktorom dieťa aj to zlé
vníma pozitívne. Bolo nás sedem detí. Keď
išli môj starší brat a staršia sestra do školy,
ja som od štyroch rokov musel pomáhať pri
poľnohospodárstve a na dvore. Spomienky
na detstvo, aj keď bolo biedne, sú najkrajšie
vzhľadom na pekné medziľudské vzťahy.

na Grösslingovej ulici sám prvýkrát v živote
v cudzom meste.

Vaša teta chcela svojmu bratovi, vášmu
otcovi, pomôcť, a tak ponúkla možnosť
zobrať jedno dieťa na štúdiá. Pôvodne
mal v Bratislave študovať váš starší brat,
ale on uprednostnil prácu na poli. Tak voľba padla na vás.
Vincent skončil osem tried školy, mal pätnásť rokov a v takej situácii bol na dedine už
mládenec. Keď mu teta povedala, Vincko,
poď do školy, odpovedal jej, že radšej bude
storočný prieloh orať, akoby mal ísť do školy.
Teta bývala v Petržalke a na gestape si vybavila, že si donesie bratovho syna. Preto keď
brat odmietol ísť, sestru nemohla zobrať, tak
padla voľba na mňa, lebo som bol v poradí.
Tak neviem, či to bolo dobré alebo nie, mohol som dnes kravy pásť.

Manuálne ste pracovali aj neskôr. Počas
leta na univerzite ste so študentmi stavali
fakultu STU či Trať mládeže.
Kedysi to veľmi pekne povedal profesor
Hulín. Medici by nemali chodiť na zemiakové
brigády, medici by mali chodiť do domov dôchodcov, do domov postihnutých detí, aby si
zvykali na chorého a starého človeka. Naši
lekári nie žeby nemali dostatok vedomostí,
ale niektorí nemajú vzťah k pacientom. Čo
mňa osobne mrzelo, keď sa zaviedli prijímacie skúšky na medicínu, niektorí urobili test
na 100 percent, ale nik netestoval, či majú
a aký vzťah k ľuďom. Neviem, ako je to teraz!

Do Bratislavy ste prvýkrát cestovali 1. septembra 1939 – veľký deň pre svet. Ako
ste prežívali druhú svetovú vojnu?
Vtedy som sedel prvýkrát vo vlaku s nosom
prilepeným na sklo. Videl som, ako celú noc
išli vojenské transporty na Poľsko. Začala sa
druhá svetová vojna. Bol to môj nástup do
života. Sú veci, ktoré sa nedajú vysvetliť, čo
život zariadi, čo človeka ovplyvňuje a čo nie.
Hodia vás do vody a plávajte. 1. septembra
som prišiel do Petržalky – Engerau cez hranicu a 2. septembra som už išiel do školy
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Cez rok v škole, na prázdniny doma, kde
vás čakala práca na poli. Nebolo to ľahké...
Nemal som s tým problém. My sme mali
dobré vzťahy, s radosťou som pomáhal kravy
pásť, orať, furmániť. Na dedine tento problém nebol.

V roku 1948 sa opäť zmenil politický systém, vy ste práve nastupovali na Lekársku
fakultu Slovenskej univerzity... Zdá sa, že
spoločenské zmeny boli zároveň aj míľnikmi vo vašom živote.
Na jednej strane bolo výhodou, že sme
mali klasickú gymnaziálnu výchovu, takže
reformy nás v hodnotách natoľko nepoznačovali. Náš jediný cieľ bol doštudovať. Avšak
štúdium bolo ťažké a z päťsto prijatých študentov na konci prvého semestra zostalo len
dvesto. Dali nám štyri skúšky v jeden deň.
Niektorí, ktorí neuspeli, využili možnosť a prihlásili sa na stomatológiu a potom pracovali
aj ako okresní zubári.

Počas školy ste sa rozhodli pre gynekológiu. Prečo?
To bola ďalšia z náhod. Chodil som na histológiu aj internú kliniku. Myslel som si, že
budem internista. V roku 1951 už volontéri
nemohli mať úľavy na prednáškach, a tak
som si zisťoval, kde je voľné miesto pomocnej vedeckej sily. Povedali mi, že na ženskej
klinike. Vo štvrtky sme chodili do Nešporovho internátu na marxizmus. Keď som sa spýtal, kde je tá ženská klinika, povedali mi, že
veď tuto. Práve išiel primár Hraško, ktorý ma
zobral k profesorovi Štefánikovi. Keby bolo
vtedy voľné miesto niekde inde, mohol som
robiť niečo úplne iné. Potom, keď ma vzali,
som na klinike býval dva roky vo dne, v noci.
Robota totiž človeka prezentuje.
Už aj počas školy ste pracovali na klinike,
slúžili nočné, neexistovalo náhradné voľno. Ako je možné, že to fungovalo?
Fungovalo to, lebo bol záujem o pacienta,
o rodičku. Dával som všetky narkózy, robili sa
sekcie, operovalo sa, niekedy som mesiac
nespal. Keď som o štvrtej odišiel z operačky, hybaj na oddelenie vyšetrovať pacientky,
dávať infúzie, transfúzie a písať chorobopisy.
Niekedy, keď už bolo zle, išiel som za kamarátom na interné, ktorý ma vyšetril, zistil, že
všetko je v poriadku a nariadil mi len, oddýchni si. Potom som spal aj dvanásť hodín. Niekedy sme mali totiž za noc aj dvanásť pôrodov. Pamätám si na Vianoce 1954, kedy som
slúžil 24., 25. a za kolegu 26. a 27. decembra. Na Štedrý večer sme mali 24 pôrodov!
Naraz rodilo päť žien, na sále ste nevedeli,
koho skôr chytať. Včera som čítal, že sa lekári sťažovali, kto im zaplatí tú hodinu navyše,
ktorú boli v službe, keď sa menil čas. Nie je to
chorý svet? Keď sa všetko začne hodnotiť na
doláre, kde sme dospeli?

ROZHOVOR
Určite si aj po rokoch pamätáte svoje pacientky. Spomínate si na zaujímavý príbeh
s pacientkami?
Sú pacientky, ktoré sa po rokoch pripomenú. Manželke chodí kamarátka robiť vlasy, a tá má veľmi známu klientku, ktorá si
ma pamätá, keď rodila. Pri pôrode som vždy
chcel navodiť pokojnú atmosféru a potešiť.
Dnes si ľudia priplatia pri pôrodoch, aby
mali ľudskejší prístup.
To sa nedá kúpiť. Človek buď je človekom, alebo nie je človekom.
Máte predstavu, koľko novorodencov ste
priviedli na svet?
Nemám. Mal som ojedinelých kolegov,
ktorí si viedli denník a presne si zapisovali,
koho odrodili, operovali alebo vyšetrili. Raz
sme mali prípad z Rače, ktorý viezli od Kocha
na Zochovu a odtiaľ na Šulekovu. Prijali sme
ju a porodila cisárskym rezom. Bola staršia,
lebo medzi prvým a druhým dieťaťom mala
väčší odstup. Ostali sme priatelia. Ale na
vzťahy treba čas a ten som ja nikdy nemal.
Pacient vie byť aj vďačný, ale keď vás pozve
a neprídete, druhý raz vás už nepozve. Ako
sa hovorí, je lepšie sa v robote zodrať ako
zhrdzavieť.
Neskôr ste prešli do vedy. Vrátili ste sa
späť na LF UK ako vedecký pracovník
v odbore parazitológia. Prečo tá zmena?
Súvisí to s tým, čo som práve hovoril.
Pred prechodom na LF UK som bol zástupcom primára u Kocha a mal som 16 pohotovostných služieb v mesiaci a okrem toho
som každý tretí deň slúžil normálnu službu.
Nikdy som na nič nemal čas. Bol som zrazu
v situácii, že som bol vyhľadávaný pacientkami. Potom som si povedal, že predtým som
bol na histológii a teraz mám možnosť ísť na
parazitológiu. Parazitárne choroby zasahujú
do gynekológie a pôrodníctva. Keby som bol
zarábal, parazitológia by mi nebola chýbala.
Tak ako som bol chudobný na pôrodnici, tak
som bol chudobný aj na parazitológii.

A parazitológia vás bavila?
Pravda, bavila. Mali sme oddelenie klinickej parazitológie, kde som mal normálnu
gynekologickú ambulanciu a laboratórium.
Existuje asi 25 ochorení, ktoré eviduje Svetová zdravotnícka organizácia, vrátane kvasiniek, trichomonád, svrabu a iných sexuálne
prenosných chorôb, ktoré súvisia s gynekológiou. Tieto sme diagnostikovali. Bol som
spokojný s parazitológiou, lebo som zostal
v kontakte s pacientkami. Ak nedáte pacientovi nádej, tak je zle. Navyše som chodil po
školách, kde sme robili besedy.
Pokryli ste výskyt trichomoniázy na
Slovensku u rôznych vekových a sociálnych skupín. Na základe vašich kultivačných médií bola možná diagnostika, čím
ste vyriešili urogenitálnu trichomoniázu
v celom štáte. Ten problém potom vymizol?
Trichomoniáz bolo okolo 25 %. Niečo rieši
príroda a niečo rieši medicína. Imidazolové
preparáty sa neskôr začali používať aj na
aneróbne mikróby. Takže po operácii zabránili nielen infekcii aneróbnymi mikróbmi, ale
likvidovali aj trichomonády. Mal som rád svoju prácu. Keď sa človek venuje pacientovi,
nemá problém. Problém má jedine rodina.
Profesor Ponťúch bol významný pôrodník
a nikdy nebol doma, lebo pracoval na klinike. Keď jeho deti robili šarapatu, pani Ponťúchová povedala, deti, keď budete dobré, na
Vianoce vám ukážem otecka. Niekde to niekto odtrpí. Vždy som však mal pocit vyrovnanosti, že som nesedel v krčme alebo nehral
karty. Keď sa človek díva pozitívne na svet,
je spokojný, ak nezávidí. Závisť je najhoršia
choroba.
Na Parazitologickom ústave LF UK sa
skúmali rozličné parazitárne choroby vrátane črevných parazitóz u detí.
Parazitológia je nanajvýš aktuálny odbor,
keďže dnes ľudia chodia po svete, na všetko sú zvedaví. Parazitárnych ochorení je
veľmi veľa, ľudia si ich donesú zo zahraničia

Profesor Valent (štvrtý sprava) na oceňovaní Identifikačný kód Slovenska.

a keď sa nediagnostikujú, potom trpia. Nejde len o tkanivové parazitózy, ale aj črevné
– pásomnice, škrkavky a pod. Parazity sú
staré ako ľudstvo, vajíčka parazitov sa našli
dokonca aj v egyptských pyramídach. Nie
je ťažké sa nakaziť, napríklad pri skonzumovaní dovezenej zeleniny zo zahraničia.
Žiaľbohu, nie vždy sa diagnostike venuje
patričná pozornosť. Aj Parazitologický ústav
na LF UK po 50 rokoch fakulta zrušila.
Aké zdravotníctvo by ste si priali?
Žiadny predpis, žiadne nariadenie, žiadny zákon nič nevyrieši, ak človek nebude
hodnotným človekom a nebude poskytovať
nezištnú pomoc druhému. Je to otázka charakteru a etiky. Byť zdravotníkom nie je zamestnanie. To je poslanie!
Ste známy pozitívnym vzťahom k umeniu a literatúre. Nie je to ojedinelé, že
lekár zároveň napríklad píše básne. Takým je aj váš dlhoročný priateľ profesor
Karol Kapeller. Čím to podľa vás je, že
lekárske povolanie a umenie sa priťahujú?
Nedávno bol v Pravde článok o Vincovi
Hložníkovi. Ja som k nemu chodil od roku
1972. Nikdy som si to tak neuvedomil, až
teraz pri čítaní toho článku. Keď sme boli u
neho prvýkrát, povedal nám: „Viete, väčšinou si obraz prídu kúpiť lekári. Ja som ešte
nikdy žiadnemu právnikovi obrázok nepredal.“ Na tom asi niečo bude. Medicína je
zároveň aj umenie. Neviem, či je to tým, že
sa lekár potrebuje odreagovať alebo niečo
doplniť. Ja mám jeden problém, že keď ma
z tejto pracovne raz „vyhodia“, tak sa to
všetko, čo tu mám, ani do kontajnera nezmestí. O mojom živote hovorievam – bol
to iný čas. Komparáciu už nerobím. Veď
sa nehodí do súčasnosti, ktorá akceleruje a rúti sa dopredu. Len akosi cieľ nie je
vidieť. Ten môj je už celkom istý. Odídem
a ostane iba „urobené“.
Lenka Miller

25

ŠPIČKOVÉ TÍMY

Špičkový výskum
na Prírodovedeckej fakulte UK
Akreditačná komisia (AK) odsúhlasila na svojom 76. zasadnutí v dňoch 2. – 4. apríla 2014 v Bratislave pilotný
projekt Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku. Zámerom projektu je identifikovať
v jednotlivých vedeckých alebo umeleckých oblastiach vedecké, resp. umelecké osobnosti, kolektívy a pracoviská
vysokých škôl s vysoko nadpriemernými výsledkami v slovenskom meradle, ktoré sa významne presadili na medzinárodnom vedeckom a umeleckom poli.
Je veľmi potešujúce, že učitelia a vedeckí pracovníci Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (PriF UK)
pristúpili k tejto výzve veľmi zodpovedne a do definitívnej uzávierky predkladania návrhov na identifikáciu špičkových
vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku podali až desať návrhov. Dovoľte mi predstaviť ich.
Teoretická a počítačová chémia
(TEOCHEM)
- Oblasť výskumu: chémia
- Zloženie: prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc., prof. RNDr. Vladimír Kellö,
DrSc., prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.,
prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc., doc.
Mgr. Pavel Neogrády, Dr., mladí členovia
tímu: Mgr. Michal Pitoňák, PhD., a RNDr.
Ján Šimunek, PhD.
Skupina sa od sedemdesiatych rokov
minulého storočia podieľa na vývoji ab
initio metód kvantovej chémie. Najdôležitejšie konkrétne výsledky získala v oblasti
problému elektrónovej korelácie. Patrí
medzi prvé tri pracoviská, ktoré zvládli výpočty do úplného 4. poriadku poruchovej
teórie a Coupled Cluster výpočty so zahrnutím mono, bi, tri a časti tetraexcitácií. Tím
výrazne prispel k vývoju verzií CC metód,
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ktoré hierarchickým usporiadaním dovoľujú systematické spresnenie výsledkov s
kontrolovateľnou presnosťou a k zvýšeniu
efektívnosti CC metód. Teoretické prístupy
implementovala v počítačových programoch. V početných aplikáciách členovia
skupiny realizovali výpočty elektrických
a spektroskopických vlastností molekúl,
chemickej reaktivity, medzimolekulových
interakcií a benchmark, slúžiace ako referenčné pre menej presné výpočty v kvantovej chémii. Mnohé jej práce sú priekopnícke.

Kombinované kapilárne a čipové
elektroseparačné, kolónové kvapalinovo-chromatografické metódy;
vysokorozlišovacie
hmotnostné
spektrometrické a multidetekčné
prvkové a molekulové analýzy biomakromolekúl; vývoj validovaných
metód na chemickú analýzu zlo-

žitých bio-vzoriek a enviro-vzoriek
(KombiBioSepMet)
- Oblasť výskumu: analytická chémia
- Zloženie: doc. RNDR. Marián Masár, PhD., prof. RNDr. Milan Hutta, PhD.,
doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD., doc.
RNDr. Jozef Marák, PhD., RNDr. Róbert
Bodor, PhD., RNDr. Róbert Góra, PhD.,
mladý člen tímu: RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD.
Výskumný tím z Katedry analytickej chémie PriF UK má veľký tvorivý potenciál v
oblasti riešenia najnáročnejších problémov separácie, identifikácie a stanovenia
biologicky, medicínsky a environmentálne
významných látok v zložitých vzorkách. Tím
je zložený zo špecialistov s komplementárnym vzájomným zameraním, ktorí už majú
potrebné odborné znalosti, skúsenosti,
zručnosti a tiež nadšenie pre vlastnú prácu. Tím bol a je riešiteľom mnohých domá-
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cich, ako aj medzinárodných vedeckých
projektov a má širokú medzinárodnú spoluprácu. Členovia tímu realizujú svoje vedecké poznatky v praxi (patenty). Priemerný vek členov tímu je 45 rokov. Sumárny
H-index členov tímu je 28 a členovia tímu
majú potenciál dosiahnuť vyššiu hodnotu v
dohľadnej dobe. Členovia tímu sú zároveň
uznávanými odborníkmi vo svojom odbore,
sú aktívnymi pri podávaní projektov a ich
úspešnom riešení a znesú hodnotenie nezávislých posudzovateľov.

Organická katalýza a iné
metódy zelenej chémie
(KATGREEN)
- Oblasť výskumu: organická chémia
- Zloženie: doc. RNDr. Martin Putala,
PhD., prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc., doc.
Ing. Mária Mečiarová, PhD., mladý člen
tímu: doc. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.
Tím sa zaoberá štúdiom a aplikáciou
metód zelenej chémie, predovšetkým
katalýzou organických reakcií. Rozpracováva metodológie asymetrickej katalýzy
komplexmi prechodných kovov s použitím
ferocénových a binaftylových ligandov.
Značná pozornosť je venovaná tiež použitiu
malých organických molekúl, tzv. organokatalyzátorov v syntéze biologicky relevantných chirálnych zlúčenín, ako napr. liečivá
oseltamivir, pregabalin alebo atorvastatin.
Vo všetkých týchto výskumoch vedecký tím
dosahuje kvalitné výsledky, ktoré sú porovnateľné s medzinárodnou úrovňou.

Molekulárna biológia (MOLBIOL)
- Oblasť výskumu: vedy o živej prírode
- Zloženie: prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc., prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,
mladí členovia tímu: doc. RNDr., Ing. Peter Celec, PhD., a Mgr. Andrej Ficek, PhD.
Výskumná aktivita tímu je zameraná na
molekulárnu analýzu genetickej výbavy
človeka (ľudského genómu) s dôrazom
na tie oblasti, ktorých zmena, poškodenie
štruktúry alebo funkcie zapríčiňuje závažné
dedičné ochorenia, časté v populácii Slovenska. Na DNA úrovni sa analyzujú gény
zodpovedné za viac ako 20 ochorení (napr.
cystická fibróza, hemofília A, Huntingtonova chorea, Wilsonova choroba). Dosiahnuté výsledky prispievajú k zavedeniu DNA
diagnostiky týchto ochorení na Slovensku
ako nevyhnutného predpokladu ich efektívnejšej liečby a prevencie. Tím bol súčasťou
medzinárodného konzorcia výskumu genetickej podstaty cystickej fibrózy, ktorého
výsledky boli publikované v časopisoch
predstavujúcich absolútnu špičku v oblasti genetiky človeka (New England Journal
of Medicine, Nature Genetics a American
Journal of Human Genetics). Vedci tímu

identifikovali poškodené gény zapríčiňujúce závažné očné ochorenia u slovenských
Rómoch vedúcich k slepote.

Invázna biológia a ekomorfológia
rýb (IBER)
- Oblasť výskumu: vedy o živej prírode
- Zloženie: prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., mladí členovia tímu: RNDr. Eva
Záhorská, PhD., doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, PhD., RNDr. Andrea Novomeská, PhD.
Tím sa venuje výskumu biologických
invázií a biológie rýb, najmä ontogenéze,
ekomorfológii, ekológii a fenotypovej plasticite. Biologické invázie patria v súčasnosti medzi najaktuálnejšie témy ekológie na
celom svete. Nadobudli totiž taký rozsah,
že sa stali globálnym environmentálnym
problémom. Ich dosah kolíše od lokálnych
udalostí cez vymiznutie endemických druhov až po zmeny v biocenózach či celých
ekosystémoch, pričom majú na svedomí
aj vážne ekonomické straty či ohrozenie
ľudského zdravia. Medzi špičkové výsledky
tímu patrí sformulovanie niekoľkých biologických teórií so širším uplatnením, napr.
teória o synchrónii a heterochrónii v ontogenéze a teória o alternatívnych ontogenézach a inváznom potenciáli. Prvá z nich
priniesla nový pohľad na vývinové procesy
mnohobunkových organizmov (na príklade
rýb), druhá vysvetľuje, prečo môžu byť niektoré organizmy také úspešné pri biologických inváziách. V roku 2012 ARRA identifikovala vedecký tím Kováč V., Katina S.,
Záhorská E. ako špičkový tím UK, ktorý vo

svojom vednom odbore patrí do najlepšieho 1 % na svete. Členmi špičkového tímu
sú okrem vedúceho takmer výlučne mladí
vedeckí pracovníci do 35 rokov (Mgr. B.
Števove, PhD., Mgr. Kristína Švolíková,
Mgr. Katarína Jakubčinová). Ďalšími spolupracovníkmi sú RNDr. J. Tomeček, RNDr.
M. Balážová, PhD., RNDr. M. Čápová-Plachá, PhD., Mgr. D. Gruľa, PhD., a Mgr. K.
Hôrková, PhD., ako aj Prof. Dr. Gordon H.
Copp, PhD.

Integračná animálna biológia
(IAB)
- Oblasť výskumu: vedy o živej prírode
- Zloženie: prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc., doc. Mgr. Iveta Herichová,
PhD., doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.,
mladí členovia tímu: RNDr. Katarína Stebelová, PhD., Mgr. Monika Okuliarová,
PhD.
Pod vedením prof. Zemana sa na pracovisku vytvorila vedecká škola v oblasti chronobiológie, ktorá je uznávaná doma i v zahraničí. Tím sa v súčasnosti snaží rozširovať
zameranie na oblasť integratívnej biológie
s dôrazom na pochopenie endokrinných
regulačných mechanizmov determinujúcich vývin a rast živočíchov a ich správanie.
Práve úzke prepojenie fyziologických regulačných mechanizmov je originálnou črtou
zamerania kolektívu s kvalitnou grantovou
podporou, čo spolu s moderným technologickým vybavením, nízkym vekovým priemerom aj ostatných pracovníkov katedry
a medzinárodnou spoluprácou dáva predpoklady pre ďalšie napredovanie.
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Tím výskumu geodynamického
vývoja Západných Karpát
(GEODYNAMICS)
- Oblasť výskumu: vedy o Zemi a vesmíre
- Zloženie: prof. RNDr. Michal Kováč
DrSc., prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc.,
prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., prof.
RNDr. Jozef Minár, CSc., mladý člen tímu:
Mgr. Monika Šulc Michalková, PhD. et PhD.
Zameraním členov tímu sa unikátne spája
interdisciplinárny geologický, geofyzikálny
a geomorfologický výskum do jednoliateho celku. Členovia skupiny stáli pri zrode
nových koncepcií a modelov geodynamického, paleogeografického a geomorfologického vývoja Západných Karpát, panónskeho systému paniev a okolitých oblastí.
Tím vyčlenil a definoval geologickými a geofyzikálnymi metódami litosferické fragmenty
– mikroplatne tvoriace alpsko-karpatsko-panónsky región, načrtol trajektóriu pohybu týchto terciérnych mikroplatní s pohybom rádovo v stovkách kilometrov, a tak
aplikoval novú geologickú paradigmu teórie
litosferických dosiek v našom regióne. Na
základe syntézy geologickej stavby a vývoja
Západných Karpát v kontexte európskych
alpíd bolo navrhnuté ich nové tektonické
členenie. Paleogeografickým výskumom
realizovaným v rámci nadnárodných vedeckých programov boli stanovené zmeny
v rozmiestnení pevnín a morí Paratetýdy v
časovom rozsahu približne 45 miliónov rokov od atlantického pobrežia Portugalska
na západe až po širšiu oblasť Kaspického
mora na východe, čo je unikátnym, doteraz
neprekonaným výstupom. V nadväznosti na
uvedené koncepcie sa začali systematicky
revidovať hypotézy geomorfologického vývoja Západných Karpát od treťohôr až po
efekt gravitačného kolapsu orogénu a súčasných reliéfotvorných procesov.

Mineralogicko-petrologický tím PriF
UK Bratislava (MPT PriF UK BA)
- Oblasť výskumu: geológia, mineralógia, petrológia
- Zloženie: prof. RNDr. Marián Putiš,
DrSc., prof. RNDr. Pavel Uher, CSc., doc.
Mgr. Martin Ondrejka, PhD., mladý člen
tímu: doc. RNDr. Peter Bačík, PhD.
Členovia tímu používajú mikroskopické,
elektrónovo-optické, rtg. difraktometrické
a spektroskopické metódy pri výskume
minerálov a hornín a rekonštrukcii magmatických a metamorfných procesov v kôrovej
a plášťovej litosfére. Objasnili pôvod západokarpatského kryštalinického fundamentu
v severnom okraji Gondwany a izotopicky
datovali horniny od proterozoika až do terciéru. Unikátny je zachovaný záznam z ar-
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chaickej zemskej kôry (cca. 3,4 mld. rokov)
v zirkóne ortorúl v oblasti Fabovej hole. K
špeciálnym témam patrí kryštalochémia minerálov spojená s aplikačnými experimentmi slúžiacimi na detailné štúdium stability a
zmien v rámci štruktúry minerálov, ale tiež
na vylepšovanie fyzikálnych vlastností drahých kameňov. Študujú horninové a minerálne nositele „kritických“ kovov (REE, Nb,
Ta) a ďalšie špecifické minerálne suroviny,
ich distribúciu, variácie chemického zloženia, pôvod a premeny. Objavujú nové
a vzácne minerály s unikátnym chemickým
zložením, ako aj možnosti ich praktického
využitia. Príkladom je objav oxy-skorylu ako
nového minerálu turmalínovej skupiny pri
Zlatej Idke. Podarilo sa im identifikovať a
opísať aj nové typy substitučných vzťahov
v prírodných vzorkách REE arzenátov a
fosfátov zo Západných Karpát (napr. klinoanhydritová substitúcia) a objasnili mechanizmus vstupovania niektorých stopových
prvkov (S, As, Sr) do štruktúry minerálov
skupiny monazitu.

Tím Ústavu laboratórneho
výskumu geomateriálov (ULVG)
- Oblasť výskumu: chémia, chemická
technológia; fyzika; environmentalistika
a ekológia
- Zloženie: doc. RNDr. Jana Kubová,
PhD., prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.,
RNDr. Ingrid Hagarová, PhD., mladí členovia tímu: RNDr. Peter Matúš, PhD., RNDr.
Marek Bujdoš, PhD.
Vedecká práca tímu je interdisciplinárne
zameraná na metodický vývoj a aplikáciu
vybraných experimentálno-laboratórnych
techník v oblasti fyzikálnej, chemickej a
mikrobiologickej charakterizácie geologických a iných materiálov (horniny, minerály,
sedimenty, pôdy, vody, -biota, odpady, prachové častice atď.) so vzťahom k ich prvkovému a izotopovému zloženiu. Zaoberá
sa aj problematikou špeciácie chemických
prvkov, ich interakcie s organickými látkami, mobility, biolúženia, biokryštalizácie,
biomineralizácie, sorpcie a biosorpcie,
biodostupnosti, bioakumulácie, biovolatilizácie a toxicity. Ich výsledky sú porovnateľné s náročnými medzinárodnými kritériami
v daných vedných odboroch.

Bioinformatika a funkčná analýza
biologických systémov
(INFO-BIO-FUN)
- Oblasť výskumu: informatické vedy,
automatizácia a telekomunikácie; vedy o
živej prírode; chémia, chemická technológia a biotechnológie
- Tím je spoločným vedeckým tímom FMFI UK a PriF UK. Zloženie: doc.
Mgr. Bronislava Brejová, PhD. (FMFI UK),

a doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD.
(PriF UK) – vedúce tímu; prof. Ing. Igor
Farkaš, PhD. (FMFI UK), doc. Mgr. Juraj
Gregáň, DrSc. (PriF UK), doc. RNDr. Jana
Korduláková, PhD. (mladý člen tímu PriF
UK), prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. (PriF
UK), prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.
(PriF UK), Mgr. Tomáš Vinař, PhD. (mladý
člen tímu FMFI UK).
Tím tvoria odborníci zo štyroch oblastí:
informatika, biochémia, genetika a molekulárna biológia. Vznikol s ambíciou vytvoriť
a rozvíjať spoluprácu informatických a biologických pracovísk UK. Výpočtová analýza veľkých objemov dát produkovaných
najnovšími technológiami sa v posledných
rokoch stala základom modernej biológie a
medicíny. Na Slovensku je takýto tím unikátny. Základy tímu tvoria spoločné pracovisko katedier biochémie a genetiky PriF UK
a Laboratórium výpočtovej biológie FMFI
UK, ktorých výskum sa postupne integroval do komplexnej analýzy eukaryotických
genómov. Interdisciplinarita je spoločným
motívom aj ďalších členov tímu v oblasti
štúdia biogenézy bunkovej steny mykobaktérií (biochémia, molekulárna biológia,
organická chémia, počítačové vedy), molekulárnych mechanizmov meiózy (genetika,
biochémia, molekulárna biológia, bioinformatika, organická chémia) a modelovania
neurónových sietí (informatika, kognitívne
vedy). Výsledky spolupráce členov tímu boli
publikované v prestížnych vedeckých časopisoch (napr. Nature, Nature Genetics,
Nature Structural and Molecular Biology,
Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Science). Ďalším vyústením spolupráce bolo vytvorenie
spoločných kurzov, ako aj príprava medzifakultného študijného programu bioinformatika.
Treba oceniť, že AK odsúhlasila takýto
pilotný projekt. Som presvedčený, že na
Slovensku je viacero pracovísk a tímov,
ktoré aj napriek zložitým a vede neprajúcim ekonomickým podmienkam môžu
konkurovať európskej a svetovej vede.
Pre spoločnosť je mimoriadne dôležité, aby o špičkových vedeckých tímoch
bola naša verejnosť informovaná. Teší
ma, že napriek zložitým podmienkam
pracovníci PriF UK neustále získavajú
nové a kvalitné vedecké výsledky. Svedčí o tom aj počet návrhov našich tímov
o zaradenie medzi špičkové vedecké
tímy vysokých škôl na Slovensku. Verím,
že viacero z nich sa medzi ne dostane
a potvrdia skutočnosť, že PriF UK sa právom zaraďuje medzi fakulty výskumné,
ktoré úzko spolupracujú s mnohými zahraničnými celosvetovo uznávanými univerzitami a fakultami.
prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.,
prodekan pre vedecko-výskumnú
činnosť a zahraničné styky PriF UK

PREZRADILI STE NÁM O SEBE

Doc. JUDr. Iveta
Fedorovičová, CSc.
Katedra trestného práva,
kriminológie a kriminalistiky
Právnickej fakulty UK
Miesto narodenia: Zvolen
Vek: 54
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Keďže som odmalička navštevovala veľmi veľa krúžkov (od
športových cez hudobné, tanečné, jazykové či iné), za čo som
dodnes svojim rodičom vďačná,
nemala som vzhľadom na rôznorodosť záujmov celkom vyhranený
názor na otázku, čím sa budem
v dospelosti zaoberať. Túžila
som, napr. po profesii detskej
lekárky. Tento sen sa mi však,
bohužiaľ, nepodarilo naplniť,
keďže ako 13-ročná som sa stala
obeťou násilnej trestnej činnosti. A to bol práve ten moment, resp. zlom v mojom živote,
ktorý rozhodol o mojej budúcej
profilácii smerom k trestnému
právu a kriminalistike.
Čo ste študovali a prečo práve
tento odbor?
Po ukončení štúdia na Gymnáziu
v Žiari nad Hronom som sa prihlásila na Právnickú fakultu UK
v Bratislave, kde som sa okrem
mládežníckej činnosti úspešne
zapájala aj do ŠVOČ a reprezentovala školu doma i v zahraničí.
Moje prvé zamestnanie sa spája s Právnickým ústavom (neskôr
inštitútom) Ministerstva spravodlivosti SR, kde som sa začala
vedecky orientovať na skúmanie
vzťahových relácií medzi trestným právom a kriminalistikou.
V roku 1984 som absolvovala justičnú skúšku, sudkyňou som sa
však nestala, pretože ma skôr
lákala akademická pôda a pedagogická činnosť. Na Katedre

trestného práva, kriminológie
a kriminalistiky Právnickej fakulty UK v Bratislave pôsobím od
roku 1991, vo funkcii docenta od
roku 2003. V roku 1993 som na
tejto fakulte obhájila kandidátsku dizertačnú prácu na tému
„Metódy kriminalistiky v Trestnom konaní“. Absolvovala som 9
študijných pobytov na univerzitách v Poľsku, Gruzínsku, Taliansku, Bulharsku, Holandsku,
Chorvátsku a Moskve vrátane mesačného študijného pobytu v Institucie badania prawa sadowego
vo Varšave a Instytucie expertyz sadowych v Krakove.

ta, ktorý pôsobí ako profesor
na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, a deti – dcéru Andrejku, ktorá vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK
v Bratislave, a syna Borisa,
ktorý na tejto škole ešte študuje.

Aké cudzie jazyky ovládate?
Pokiaľ ide o jazykovú zdatnosť, patrím do tej generácie,
ktorá by mala aktívne ovládať ruštinu. Po viacerých rokoch som sa teda k ruskému jazyku vrátila, a to aj vzhľadom
na to, že na našej fakulte sa
rozbieha magisterský študijný
program v ruskom jazyku, kde som
začala vyučovať trestné právo
hmotné. Pri ostatných jazykoch,
ktoré som ovládala celkom dobre, tzn.: nemčina, francúzština
a poľština, dnes už cítim, že
je potrebné sa im znovu hlbšie
povenovať.

Čo vás dokáže rozosmiať?
Viem sa zasmiať na všetkom,
na čom sa zasmiať dá. Veď bez
smiechu a radosti by život nebol
životom.

Čo vám napadne, keď sa povie
„práca“?
Hneď, keď sa ráno zobudím, napadnú mi komplexne všetky úlohy, ktoré musím nielen ako učiteľ, ale aj ako matka v priebehu
dňa svedomito splniť.
Ako rada trávite voľný čas?
Voľného času nemám príliš
veľa. Som už vo veku, kedy je
potrebné sa postarať aj o svojich rodičov. Keďže otec už umrel a mamina vo veku 86 rokov
žije sama vyše 160 km od Bratislavy, snažím sa všetok svoj
voľný čas venovať práve jej
a prácam na záhrade. Keď som
v Bratislave, prevažnú väčšinu
voľného času (keď neupratujem
alebo nevarím) trávim v teréne so svojím priateľom – fenkou
menom Trixie.
Uprednostňujete televíziu alebo
knihy? Prečo?
Rada si pozriem dobrý film (neprerušovaný reklamami), a rovnako tak si s obľubou prečítam
aj kvalitnú knižku.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Moja najbližšia rodina nie je
príliš veľká. Mám jedného bra-

Čo vás dokáže zarmútiť?
Okrem smrti otca ma v mojom
osobnom živote (keďže som vyslovene rodinný typ) najviac
zarmútila jedna jediná vec –
skutočnosť, že sa mi nepodarilo
udržať manželstvo a deťom zabezpečiť kompletnú rodinu.

Máte obľúbenú osobnosť?
Už ako dieťa som za osobnosť
považovala svojho deda – učiteľa, národovca a riaditeľa mešťanskej školy v Plumlove na Morave, ktorého som poznala len
z rozprávania svojho otca. Umrel v roku 1942 v Osvienčime.
Dodnes si nesmierne vážim a za
osobnosť a charakterného človeka považujem JUDr. Michala Benčíka, CSc., ktorý ako riaditeľ
Právnického ústavu MS SSR nás,
vtedy ešte len začínajúcich
vedeckých pracovníkov, viedol
k zodpovednej a systematickej
práci; tiež školiteľa v rámci
vedeckej ašpirantúry – prof.
JUDr. Jána Pješčaka, DrSc.,
ktorého obrovský vedecký potenciál v oblasti kriminalistiky
som začala hlbšie vnímať pri
písaní svojej monografie „Teoreticko-metodologické
otázky
kriminalistiky“.
Samozrejme,
že sú to i kolegovia z našej
katedry, z ktorých už väčšina
nie je medzi nami. V oblasti
hudobnej sú to klasici: Mozart,
Bach, Beethoven, Haydn (ktorých
diela som hrávala na akordeóne); páči sa mi tiež rocková
hudba – Apocalyptica, z popovej scény jednoznačne Michael
Jackson a z filozofickej oblasti
určite Foucault.
Máte nejaký skrytý talent?
Keďže rada maľujem, môj skrytý
talent sa už stihol prejaviť aj
navonok – prvý olej visí v kuchyni nad stolom.
Aké hodnoty sú pre vás v živote
najdôležitejšie?
Sloboda, vzájomné porozumenie a láska.
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HAPPENING Pedagogickej fakulty UK
ku Dňu študentstva
V utorok 18. 11. 2014 sa v aule PdF UK
na Račianskej ulici uskutočnilo výnimočné podujatie s názvom Happening. Táto
udalosť sa konala z iniciatívy Študentskej
komory Akademického senátu PdF UK
a dekanky Pedagogickej fakulty UK prof.
PaedDr. A. Vančovej, CSc., v spolupráci
s katedrou histórie, katedrou výtvarnej
výchovy a katedrou hudobnej výchovy.
Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti osláv
25. výročia Nežnej revolúcie, Dňa študentstva

a Dňa boja za slobodu a demokraciu. Happening úvodným slovo otvorili dekanka fakulty
a predseda ŠK AS PdF UK Róbert Brigant.
Na pôde fakulty sme privítali mnoho významných hostí, ktorí nám udalosti Novembra 1989
pripomenuli nielen na základe historiografických prameňov, ale predovšetkým na základe
vlastných osobných spomienok, skúseností
a pocitov z tohto obdobia.
Prof. Róbert Letz z katedry histórie spolu
s historikom Dr. Petrom Jašekom priblížili prostredníctvom fotodokumentácie, prezentácie
a slova udalosti roku 1989, ktoré viedli ku ko-

nečnému oslobodeniu a dnešnej demokracii.
Dr. Ľuboslav Moza so svojimi hosťami – Dr.
Pavlom Dubčekom (synom Alexandra Dubčeka), spisovateľom Ing. Antonom Hykischom
a výtvarníkom Zábojom Bohuslavom Kuľhavým
– v diskusii na tému Verejnosť proti násiliu spomínali na dané obdobie a ponúkli študentom,
hosťom a ostatným priateľom možnosť preniesť
sa priamo do tohto obdobia, a tak sprostredkovane zažiť aspoň časť emócií, ktoré k obdobiu
roku 1989 (ale aj krátko po ňom) patrili.
Prítomní hostia a všetci zúčastnení študenti
a priatelia mali zároveň možnosť vidieť dokumentárny film November+20.
Atmosféru podujatia dotvárala výstava výtvarných prác študentov Katedry výtvarnej výchovy
PdF UK venovaných téme Verejnosť proti násiliu
a udalostiam Novembra 1989. Chvíle Happeningu sprevádzali svojím speváckym vystúpením aj
študentky katedry hudobnej výchovy – Bc. Michaela Heráková, Bc. Martina Janegová, Bc.
Veronika Škutová a Bc. Martina Hrnečková.
Na záver podujatia sa v priestoroch foyer
fakulty na Račianskej ulici konala after-party
so živou hudbou a skupinou ODEON, v rámci ktorej sa vytvoril pre študentov, pedagógov
a pozvaných hostí priestor na osobné stretnutie
a diskusiu.

Katarína Priesterová, ŠK AS PdF UK

Propaganda v 1. svetovej vojne

Dňa 12. novembra 2014 sa na pôde Univerzity Komenského uskutočnila medzinárodná
vedecká konferencia, ktorá sa zaoberala práve
vojnovou propagandou a problematikou stereo
typov ako jej neoddeliteľnou súčasťou. Podujatie otvoril rektor univerzity a veľvyslanci Francúzskej a Talianskej republiky. Za jednotlivé
v prvej svetovej vojne bojujúce strany vystúpili
historici, ktorí predstavili, ako sa prezentovali –
diskreditovali alebo idealizovali – pred verejnou
mienkou protivníci a spojenci a rovnako, aké
prostriedky sa k tomu, neraz účelovo, používali. Po úvodnom teoreticky a všeobecne zame-
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predovšetkým centralizovaná štátna propaganda, ktorá sa však k obyčajným vojakom zväčša
ani nedostala. Výnimkou bol negatívny pohľad
na Taliansko, ktoré bolo vo vzácnej jednote každým v Rakúsko-Uhorsku označované za zradcu
a úhlavného nepriateľa. Oproti rozpakom voči
západoeurópskym protivníkom sa ako jednoznačná javila uhorsko-maďarská kultivácia
nenávisti voči všetkému ruskému. Nepominula
ani po uzavretí separátneho mieru a vyradení
Ruska z vojny. Rovnako diskurz o tom, ktorá zo
strán je viac kultúrna, mal rovnaké prostriedky
i zámer v každej z bojujúcich krajín. Tradičný
sociálny antisemitizmus vystriedal výrazný rasový rozmer protižidovských postojov. Spolu so
sociálnym darwinizmom a eugenickým učením
sa tak stali predzvesťou rasových hrôz a holokaustu druhej svetovej vojny.
To sú len niektoré zo záverov, ku ktorým
dospeli jednotliví odborníci. Ďalšie nastolené
otázky zostali otvorené a ešte si počkajú na
svoju vedeckú interpretáciu. Hlavný cieľ po
dujatia sa však podarilo naplniť, a síce ukázať
verejnosti a hlavne študentom, že ani po sto rokoch sa veľa nezmenilo a propaganda vo svete
pracuje stále s rovnakými nástrojmi – stereotypmi, predsudkami, polopravdami, mýtami a
symbolmi. Napokon posledný vývoj na Ukrajine
to potvrdzuje priam učebnicovo.

Roman Holec, FiF UK
Foto: Vladimír Kuric

Storočnica vzniku prvej svetovej vojny ako
udalosti, ktorá trvalo poznačila celé 20.
storočie, dáva podnet k mnohým nadčasovým úvahám. Jednou z nich je aj úloha
propagandy, keďže na jej poli – rovnako
ako na frontoch vojny – zúril urputný
zápas a vojnu bolo treba vyhrať nielen
vojensky, ale i pred verejnou mienkou,
v hlavách a vo vedomí ľudí.

ranom príspevku predstavilo zvyšných sedem
historikov spôsoby propagandy, manipulácie
verejnej mienky a stereotypizácie deviatich
európskych krajín, zúčastnených na vojnovom
konflikte.
Celú akciu inicioval bratislavský Francúzsky
inštitút a Taliansky kultúrny inštitút v spolupráci s jednotlivými veľvyslanectvami a vedeckými
pracoviskami v Bratislave. Rozhodujúcu ťarchu
organizačných príprav niesli katedry slovenských a všeobecných dejín FiF UK a Oddelenie
medzinárodných vzťahov Rektorátu UK. Ako výsledok vzniklo zaujímavé podujatie, ktorého záverom sa stalo viacero pozoruhodných nových
poznatkov. Napríklad na belgicko-nemeckom
príklade sa veľmi dobre demonštrovali spôsoby manipulácie verejnej mienky. Ukázalo sa, že
slovenskí vojaci neboli ani zďaleka takí udatní
a lojálni, ako sa traduje. Väčšinou nerozumeli
vojnovým cieľom a na fronte im zväzoval ruky
i myslenie všetko objímajúci strach. Svedectvom toho sa stali zachované výpovede desiatok
bývalých obyčajných vojakov, ktorí nezanechali
síce žiadne písomné pamäti, ale pri jazykovom
dialektologickom výskume ešte v šesťdesiatych
a sedemdesiatych rokoch 20. storočia hovorili
o tom, čo najviac poznačilo a traumatizovalo ich
mladosť – o vojnovej skúsenosti. Rovnako mýtom zostávajú jednotlivé pozitívne či negatívne
stereotypy obyčajných vojakov. Kultivovala ich
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Dies Academicus 2014 na
Filozofickej fakulte UK
Dňa 28. októbra sa na Filozofickej fakulte UK uskutočnil 3. ročník podujatia Dies Academicus. Fakulta sa rozhodla oživiť túto
tradíciu pri príležitosti 90. výročia jej vzniku roku 2011. Minulý rok
v októbri sa uskutočnil druhý ročník a koncom tohto októbra sa
akademická obec stretla na zatiaľ poslednom ročníku.
Dies Academicus má byť príležitosťou zastaviť sa v priebehu semestra aspoň na pár hodín v kolobehu prednášok, seminárov a ďalších pracovných či študijných povinností. V priestoroch Moyzesovej
siene a átria v hlavnej budove Filozofickej fakulty UK na Gondovej
ulici pripravil tím pedagógov a študentov pod vedením docenta Juraja
Hamara z Katedry estetiky FiF UK bohatý program plný tanca, hudby,
filmu i divadla. Cieľom tohto podujatia je poskytnúť práve študentom
našej fakulty, aby prezentovali svoj skryté talenty.
Podujatie odštartovali DJ Potkan (Vladimír Potančok) z Rádia FM
a zahriať účastníkov mal folklórny aerobik pod vedením umeleckého
vedúceho SĽUK-u Stanislava Marišlera. V átriu študenti vystavovali
umelecké výrobky, ktoré sami vyrobili (náušnice, prívesky, brošne,
paličkované výrobky), študenti slovinčiny ponúkali rýchlokurz slovinského jazyka, študenti estetiky vystavovali svoje fotografie, filmová
produkcia pozostávala z krátkych filmov nakrútených v lete zahraničnými účastníkmi letnej školy slovenského jazyka a kultúry – Studia
Academica Slovaca, ale aj zo známych čiernobielych nemých filmov.
Študenti špeciálne pre toto podujatie vydali prvé číslo občasníka
Malý Rím. Organizátori mysleli aj na najmenších návštevníkov a pripravili pre nich detský kútik.

Drahoš na Art Medal World
Cesty umenia by mali byť krásou vo svojej podstate. Obdivujeme ich výsledky a aj keď si to niekedy neuvedomujeme,
dávajú nám tú energiu, radosť a úsmev, bez ktorého sa nedá
žiť. Často si na prednáškach vypomáham filmom, hudbou,
literatúrou, aby študenti lepšie pochopili miesto umenia
v našom živote. To všetko je umenie, ktoré zdanlivo vnímame
čitateľnejšie ako výtvarný prejav alebo aj operu. Umenie bolo,
aj zostane tou silou, bez ktorej to v spoločnosti, takej, akou je
naša, jednoducho nejde.
V dňoch 2. – 6. 9. 2014 sa v hlavnom meste Bulharska v Sofii
konal XXXIII. svetový kongres FIDEM (Fédération Internationale
de la Médaille d’Art), spojený s veľkou reprezentačnou a svetovou
výstavou medailérskej tvorby ART MEDAL WORLD. Bol k nej vydaný aj obsažný katalóg z vystavených diel zúčastnených autorov. 695 medailí od 443 medailérov z 30 krajín sveta.
Na kongrese sa zo Slovenska zúčastnili traja delegáti, medzi
nimi aj akademický sochár Alojz Drahoš, PhD., vedúci Katedry
výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK. Bol účastníkom kongresu a zároveň vystavil svoje diela.
Na najväčšom prísne výberovom stretnutí umelcov tohto zamerania vo svete reprezentoval úspešne vlastnú tvorbu, slovenské
umenie i našu školu.
Ľuboslav Moza, PdF UK

Hlavný program prebiehal v Moyzesovej sieni, kde vystúpil s krátkym programom folklórny súbor Gymnik aj divadlo Otroci s ukážkou
dvojjazyčnej slovinsko-slovenskej hry. Hudobnú produkciu zabezpečovalo gitarové duo Gitarovica a alternatívna skupina Queer Jane.
Program v Moyzesovej sieni zakončilo divadlo improvizácie Funnylicious pozostávajúce z ľudí z celého sveta. Časť programu prebiehala aj v ďalších miestnostiach, kde si záujemcovia mohli pozrieť oceňovaný španielsky animovaný film Arrugas či predstavenie divadla
Transparent.
Bohatý program účastníkom umožnil zabudnúť aj na chladnejšie
jesenné počasie v átriu. Podujatiu Dies Academicus 2014 chýbalo
iba jedno – väčšia účasť študentov, pedagógov i zamestnancov našej fakulty. Napriek prerušeniu výučby si cestu do Moyzesovej siene
či átria našlo iba málo návštevníkov. Nadchnúť účinkujúcich sa nám
už podarilo, dúfajme, že v budúcnosti sa nám podarí presvedčiť aj
akademickú obec (nielen FiF UK), že toto podujatie má svoje miesto
v kalendári jesenného semestra.
Martin Slobodník, prodekan FiF UK
Foto: Viktória Oroszová

Nemocnice a kultúra? Prečo nie.
Každý deň by mal byť človeku krásny. Klady a zápory sú jeho súčasťou. A takto sa pravidelne od rána púšťame do dobrodružstiev,
ktorých cieľom je všetko, čo môže človeka napadnúť. Každý deň
skúšame našu existenciu. Používame fyzickú, či duševnú silu. Učíme
sa a rozhodujeme. Utekáme za šťastím. Bežíme pred problémami.
Naša „dôležitosť“ sa môže stratiť zdravotným neporiadkom, ktorý vedie k lekárovi.
Nemocnice majú svoju veľkú históriu. Na nej by sme mali stavať.
Jednou z najstarších je Nemocnica Staré Mesto na bratislavskej
Mickiewiczovej ulici. Ľudí, ktorí v nej musia tráviť dlhé dni, lieči aj
estetika a krása, pokoj a pohoda okolia,
keď vysiela optimistické pohľady do nemocničných izieb.
V tejto nemocnici sa ihneď pri vchode
nachádzala viac ako storočná fontána.
Nefunkčná ako celé jej okolie. Revitalizáciu jej okolia organizoval známy umelec Rudolf Geri. A ja som robil kurátora
umeleckého projektu, kde originály
sôch zapožičali na dlhodobejšiu výstavu
v exteriéri Tina Galová a náš pedagóg,
akademický sochár Alojz Drahoš, vedúci KVV PdF UK.
„Výstava sôch v parku“ (od 10. októbra 2014) je jednou z mála výstav, ktoré sa realizujú ako projekt na podporu
kultúry i liečenia pacientov. Akt dobrej
vôle. Vedomie, že treba toto urobiť.
Som rád, že vám môžem predstaviť
túto informáciu. A keď budete mať cestu, zastavte sa pozrieť na kúsok umeleckej histórie s dneškom.
Ľuboslav Moza, PdF UK

Pyramídy I, II, III, bronz, 2014
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Katedra regionálnej geografie,
ochrany a plánovania krajiny
oslavovala 40. výročie
Na Prírodovedeckej fakulte UK prebehli 6. – 8. 11. 2014 dve významné udalosti pri príležitosti 40. výročia založenia katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny,
a to vedecká konferencia a stretnutie zamestnancov, absolventov a priateľov katedry.
Na konferencii sa zúčastnila vyše stovka účastníkov i zo zahraničia
z Veľkej Británie, Maďarska, Rakúska a Českej republiky. Na plenárnom zasadnutí sa úvodného slova ujal dekan PriF UK doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. Vo svojej uvítacej reči ocenil výsledky, ktoré katedra
dosiahla počas svojho pôsobenia. Prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.,
ako vedúci katedry hovoril o príbehu svojho pracoviska od jeho vzniku
až po súčasnosť. Následne rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
odovzdal medaily UK za vynikajúce výsledky v pedagogickej a vedeckej činnosti prof. RNDr. Antonovi Bezákovi, DrSc., a prof. RNDr. Viliamovi Laukovi, CSc. Vzápätí dekan PriF UK ocenil Dr. h. c. prof. RNDr.
Florina Žigraia, DrSc., za rozvoj vedecko-pedagogickej spolupráce
medzi Slovenskom a Rakúskom, do ktorej bola zapojená i Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny PriF UK.
Po otvorení predniesli príspevky významní odborníci slovenskej
a zahraničnej geografie: prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc., doc.
RNDr. Pavel Chromý, PhD., akademik prof. Dr. Károly Kocsis, prof.

RNDr. René Matlovič, PhD., Assoc. Prof. Mag. Dr. Walter Matz
netter, MSc., prof. RNDr. Peter Šiška, PhD., Dr. h. c. prof. RNDr.
Florin Žigrai, DrSc.
V piatok 7. 11. bolo prezentovaných 61 príspevkov širokého zamerania z oblasti politickej geografie, didaktiky geografie, fyzickej
geografie a geoekológie, geografie maloobchodu, dopravy, vidieka,
cestovného ruchu, demogeografie a mnohých iných geografických
subdisciplín, ktoré v súčasnosti razia trendy v tejto stále žijúcej a dynamicky sa rozvíjajúcej vedeckej disciplíne.
Počas svojho 40-ročného pôsobenia katedra vychovala 840 absolventov, ktorí zastávajú mnohé dôležité posty, či už na akademickej
pôde, ale i mimo nej. O význame katedry svedčia i nasledovné štatistiky. Na pracovisku získalo vyše 100 ľudí titul RNDr.; titul CSc., resp.
PhD. získalo 31 vedeckých pracovníkov, na docentov sa habilitovali
4, na profesorov inaugurovali 2 členovia katedry a doktorskú dizertačnú prácu úspešne obhájili 2 adepti.
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny PriF UK
patrí dlhodobo medzi tri najúspešnejšie pracoviská fakulty v hodnotení pedagogickej činnosti. Svoju kvalitu pracovisko preukazuje i rozsiahlou vedeckou a publikačnou činnosťou. Pracovníci sa podieľali
na tvorbe 70 monografií alebo kapitol v nich, publikovali 36 vysokoškolských učebníc a učebných textov, niekoľko desiatok učebníc pre
základné a stredné školy, viac ako 190 vedeckých a odborných publikácií v zahraničných časopisoch a takmer 650 domácich vedeckých
a odborných publikácií. Na katedre bolo úspešne riešených niekoľko
desiatok výskumných projektov financovaných z rôznych grantových
schém, ako i grantov z ministerstiev SR, s ktorými katedra neustále
úzko spolupracuje. Pracovníci katedry zostavili vyše 30 správ z úloh
aplikovaného výskumu, vytvorili množstvo máp do najvýznamnejších
atlasov SR a podieľali sa na tvorbe encyklopédií, i najvýznamnejšej –
Encyklopédie Beliany a na mnohých iných zadaniach.
Želáme si, aby katedra naďalej dosahovala vynikajúce výsledky,
aby sme sa mohli opäť všetci stretnúť na oslave ďalšieho významného jubilea.
Mgr. Lukáš Karlík, PriF UK

Zahraničná politika EÚ a sociálny konštruktivizmus
z výskumnej perspektívy
V druhej polovici októbra sa na Ústave európskych štúdií
a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických
vied UK uskutočnili dve medzinárodné vedecké podujatia. 23.
októbra sa uskutočnil záverečný workshop výskumného projektu
EUFORPOL, ktorý bol podporený APVV (APVV 0484-10) pod
názvom EU foreign policy and the small member states: New
patterns, new challenges.
Okrem hlavného riešiteľa projektu doc. Jozefa Bátoru, MPhil.,
PhD., vystúpili aj vybraní členovia projektového tímu prof. PhDr.
Silvia Miháliková, PhD., Mgr. Matej Navrátil, Mgr. Sandra Sonnleitner, doc. Juraj Buzalka, PhD., Vladimír Bilčík, MPhil., PhD., a Ma-
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túš Mišík, PhD., ako aj pozvaní zahraniční experti David Spence
z London School of Economics a Rosa Balfour z European Policy
Centre v Bruseli. Expertný vstup zo strany slovenskej exekutívy poskytol Martin Kačo, riaditeľ Odboru Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ, MZVaEZ SR. Workshop prezentoval zistenia o charaktere zmien a inovácií v inštitucionálnom usporiadaní
a v procesoch vytvárania priorít zahraničnej politiky Únie. Hlavným
záverom je, že zahraničnopolitický systém EÚ zahŕňajúci členské
štáty a inštitúcie prináša inovatívne kombinácie zdrojov a umožňuje
tak nové formy a vzorce zahraničnopolitickej angažovanosti členských krajín. Príspevky zároveň naznačili oblasti, v ktorých prebieha ďalší výskum.

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Konferencia právnikov
a ekonómov o aktuálnych
výzvach v globalizovanej
ekonomike
Na akademickej pôde UK sa dňa 18. septembra 2014
uskutočnila vedecká konferencia „Makroekonomické
aspekty dlhovej krízy – pripravenosť krajín čeliť novým
výzvam“, ktorej organizátormi boli Ekonomický ústav
Slovenskej akadémie vied, Právnická fakulta UK a Európske združenie študentov práva Bratislava. Konferencia bola realizovaná v rámci rovnomenného grantového
projektu VEGA a vďaka podpore Nadácie Pontis v rámci
Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v kontexte
úzkej spolupráce s Právnickou fakultou UK na viacerých
vzdelávacích a vedeckých projektoch.
Odborníci z oblasti ekonómie a práva v rámci štyroch tematických blokov predniesli svoje odborné príspevky a diskutovali o poznatkoch súvisiacich s dlhovou krízou a pripravenosťou štátov čeliť
novým výzvam z pohľadu slovenskej i globálnej ekonomiky. Týmto
organizátori naplnili svoj zámer stimulovať vzájomnú interakciu ekonomickej a právnej analýzy nastolených problémov. V úvodnom
bloku zaznel príspevok predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ing. Ivana Šramka, ktorý rozoberal vývoj verejných financií z
pohľadu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, rektor Ekonomickej
univerzity v Bratislave prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., analyzoval
možnosti a reakčnú schopnosť verejných financií v EÚ v kontexte
dlhovej krízy a riaditeľ Ekonomického ústavu SAV doc. Ing. Juraj
Sipko, PhD., MBA., rozobral problematiku vnútornej a vonkajšej
nerovnováhy v štátoch eurozóny a problematiku dlhovej krízy. Na
záver Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD., z Ministerstva financií SR v rámci svojho odborného príspevku venoval pozornosť zraniteľnosti
slovenského rozvojového modelu a snažil sa nájsť odpoveď na
otázku: Ako po kríze nastaviť národnú hospodársku politiku? Po
diskusii pokračoval druhý panel, v rámci ktorého vystúpili prof. Ing.
Milan Šikula, DrSc., z Ekonomického ústavu SAV s témou odborného príspevku: Globálne vládnutie bez globálnej vlády – hľadanie
nového inštitucionálneho rámca a prof. Ing. Peter Staněk, CSc.,

ktorý sa venoval aktuálnej téme daňových únikov, šedej a čiernej
ekonomike a v ich súvislosti s problémom nedostatočných príjmov
štátneho rozpočtu. Posledný príspevok doobedňajšieho rokovania predniesla prorektorka UK prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.,
ktorá podrobnejšie rozoberala poňatie sídla obchodných spoločností z pohľadu práva obchodných spoločností, daňového a insolvenčného práva. Konferencia pokračovala až do večerných hodín
príspevkami ďalších vystupujúcich, pričom prezentované výsledky
budú zároveň publikované v pripravovanej tematickej monografii.
Konferencia okrem iného poskytla širšie kontúry nielen dlhovej
krízy, ale aj budúcnosti Európskej únie v kontexte aktuálnych globálnych výziev. Upriamila pozornosť aj na pozoruhodný legislatívny
vývoj v EÚ, keď Európska komisia za posledných 5 rokov pripravila
v priamej súvislosti s finančnou krízou 78 legislatívnych opatrení
spadajúcich pod sekundárne právo EÚ, čo činí v kvantitatívnom
vyjadrení vyše 3200 strán normatívnych dokumentov. Pritom táto
reaktívna legislatíva bola len minimálne vyhodnotená, pretože z 22
vybraných najpodstatnejších predpisov prebehla verejná konzultácia len v 14 z nich a trvala v priemere 38 dní. Osobitná pozornosť sa venovala systémovým rizikám a prehlbujúcej sa dichotómii
medzi reálnou a financializovanou ekonomikou, s čím úzko súvisí
otázka nadvýroby a spotreby, ktorá je krytá virtuálnym úverovým
bohatstvom, čo ovplyvňuje reálnu ekonomiku a zamestnanosť,
ktorej udržanie je v období dlhovej krízy obzvlášť problematické.
JUDr. Vladislav Mičátek, PhD.,
Mgr. Andrea Koroncziová, PraF UK

Ďalšou významnou udalosťou na pôde Ústavu európskych štúdií
a medzinárodných vzťahov FSEV UK bola séria dvoch prednášok
prof. Erika Ringmara z Katedry politológie na Univerzite v Lunde
vo Švédsku. Prof. Ringmar je popredným predstaviteľom tzv. sociálneho konštruktivizmu v medzinárodných vzťahoch. 30. októbra si
približne 120 študentov a pedagógov fakulty malo možnosť vypočuť
jeho prednášku s názvom „Politická teória pre nomádov“, ktorá vychádzala z jeho pripravovanej knihy pre Cambridge University Press
a konceptualizovala neteritoriálne formy politickej lojality a otázku
možnosti rozvoja politického usporiadania pre fragmentované a „tekuté“ spoločnosti. Následne prof. Ringmar v rámci Výskumného
seminára ÚEŠMV, ktorý je podporený Jean Monnet Chair, vystúpil
s prednáškou „Performance, Not Performativity: An Embodied Critique of Post-Structural IR Theory“. Na teoretickom seminári sa zúčastnilo približne 25 doktorandov a výskumných pracovníkov nielen
z UK, ale aj z iných univerzít v SR a ČR.
Mgr. Zuzana Ivančíková, FSEV UK

33

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Jazykový certifikát UNIcert®III pre lekárske
vedy už aj na JLF UK v Martine
O potrebe kvalitného ovládania anglického jazyka v medicíne niet pochýb,
keďže ide o primárny komunikačný
jazyk konferencií, školení a rokovaní pri
nadväzovaní spolupráce so zahraničnými partnermi, ale taktiež pri publikovaní
výsledkov vlastnej vedeckej činnosti
v zahraničných odborných časopisoch a periodikách. Stúpajúci záujem
o nemčinu u študentov a absolventov
medicíny, podporovaný ambíciou
pracovať v Rakúsku alebo Nemecku, je
ďalším výrazným faktorom, ktorý prispel
k novému smerovaniu nášho pracoviska. Vzhľadom na uvedený aktuálny
stav v oblasti zvyšovania komunikačnej
kompetencie je samozrejmé, že Ústav
cudzích jazykov JLF UK v Martine reaguje na požiadavky praxe týkajúce sa
profilu absolventa lekárskej fakulty.
V aktuálnom akademickom roku náš ústav
ponúkol po prvýkrát študentom všeobecného lekárstva 2. – 6. ročníka, doktorandom
s medicínskym zameraním a absolventom
JLF UK možnosť prihlásiť sa na prípravný
kurz z anglického a nemeckého jazyka (úroveň C1) s perspektívou získania medzinárod-

ného certifikátu UNIcert®III. S potešením
môžeme konštatovať, že plagáty, webová
i facebooková stránka, ako aj priamy kontakt s pedagógmi počas zápisov prilákali
dostatočný počet záujemcov o angličtinu.
Za nízkym záujmom a následným neotvorením kurzu z nemčiny stojí predovšetkým
skutočnosť, že študenti si v 1. ročníku zapíšu primárne angličtinu a do tohto typu
kurzu sa nemôžu prihlásiť (absolvovanie
predmetu je jednou z podmienok platnej
prihlášky).
Akademický jazykový program UNIcert®III
pozostáva zo 120 vyučovacích hodín (60
počas 1. ročníka + 60 v prípravnom dvojsemestrálnom kurze). Zameranie na medicínske vedy v akademickej, ako aj klinickej oblasti je náplňou kurzu a predmetom
záverečnej certifikačnej skúšky. Prípravný
kurz a záverečná certifikačná skúška sú
akreditované Medzinárodným projektom
odbornej jazykovej prípravy UNIcert Luce
v Drážďanoch a jeho dcérskym pracoviskom – Inštitútom pre akreditáciu jazykových
programov na univerzitách v strednej Európe v Bratislave, ktorý je súčasťou Česko-Slovenskej asociácie učiteľov cudzích
jazykov na vysokých školách (CASAJC).

Garantmi jazykovej časti vzdelávacieho
programu sú pedagógovia ÚCJ JLF UK
(PhDr. Mária Bujalková, CSc., pre nemecký jazyk a Mgr. Petra Zrníková, PhD., pre
anglický jazyk) v spolupráci s odborníkmi –
lekármi ako garantmi medicínskeho obsahu. Obsahom prípravného kurzu sú nielen
témy z anatómie a klinických disciplín, ale
účastníci dostanú aj praktické informácie
o uznaní vzdelania a zapísaní sa do registra lekárov v anglicky, resp. nemecky
hovoriacich krajinách. Najmä pre doktorandov sú prínosné témy orientované na
akademické zručnosti – príprava abstraktu, súhrnu, odborného článku, životopisu,
prezentačné zručnosti a pod. Kurz venuje
rovnocennú pozornosť všetkým štyrom komunikačným zručnostiam, ktoré účastník
kurzu preukáže v písomnej a ústnej časti
záverečnej skúšky.
Viac informácií o kurze je možné získať
na webovej stránke a v skupine na Facebooku „Ústav cudzích jazykov JLF UK“.
Mgr. Petra Zrníková, PhD.,
Ústav cudzích jazykov JLF UK
v Martine

Slovenčina
modernou formou
Je evidentné, že e-learning je vo vzdelávaní mladých už nevyhnutnosťou. „Súčasná doba si vyžaduje zmeniť prístup
vzdelávacích inštitúcií, keďže mladí ľudia
preferujú nové technológie. Portál aktívne
využívajú aj naši zahraniční študenti. Je mi
preto cťou, že sa Univerzita Komenského
zapojila do tohto projektu,“ povedala Janka Chládecká, riaditeľka Centra ďalšieho
vzdelávania UK. Jazyková a odborná príprava pre cudzincov a krajanov CĎV UK
v Bratislave je súčasťou a kľúčovým partnerom unikátneho európskeho projektu
podporovaného agentúrou EACEA v rámci
Európskej komisie.
Už tri roky pomáha webová stránka na
výučbu slovenčiny cudzincom a krajanom.
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Slovake.eu navštívilo vyše 650 000 užívateľov z viac než 100 krajín sveta. Pri spustení webstránky v roku 2011 sa ktokoľvek
mohol začať učiť základy slovenčiny na
kurzoch úrovní A1, A2. Dnes má slovake.
eu 15 000 zaregistrovaných používateľov,
pre ktorých Jazyková a odborná príprava
cudzincov a krajanov CĎV UK pripravuje
študijné materiály pre stredne pokročilé
kurzy na úrovni B1, B2.
Podstatnou úlohou lektorov slovenčiny
ako cudzieho jazyka je v projekte analyzovať existujúcu stránku pre začiatočníkov na úrovni A1 a A2 podľa Spoločného
európskeho referenčného rámca pre jazyky tak, aby boli vypracované interaktívne materiály na stránku www.slovake.eu
v súlade s týmito požiadavkami. Jazyková
a odborná príprava CĎV UK bola ocenená
Európskou značkou kvality pre Inovácie

v testovaní jazykových kompetencií zo slovenského jazky ako cudzieho jazyka a tieto poznatky využíva pri tvorbe doplnkových
materiálov na pôvodnú stránku. Okrem
toho pripravuje novú webovú stránku pre
úroveň mierne a stredne pokročilých B1,
B2 s množstvom gramatických a lexikálnych cvičení. Pribudnú aj aplikácie pre
mobilné zariadenia. Webstránka je multilingválna a k dispozícii je momentálne až
11 jazykových verzií, z ktorých sú najpoužívanejšie slovenčina, angličtina, nemčina, čeština a poľština. Veríme, že týmto
prispejeme k zvýšeniu úrovne využívania
informačno-komunikačných technológií
v jazykovom vzdelávaní popri tradičných
didaktických prístupoch.
Mgr. Jakub Trangoš
CĎV UK

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Študenti s jedným z prednášajúcich Yuri Dojčom

Zabudnite na halušky!
Anglický sprievodca po Slovensku – Spectacular Slovakia vidí našu krajinu inak než my všetci ostatní.
„Forget about halušky,“ názov jedného z príspevkov v tohtoročnom sprievodcovi po Slovensku nazvanom Spectacular Slovakia,
ktorého vybrané články vznikli na základe spolupráce redakcie The
Slovak Spectator a Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. „Zabudnite na halušky,“ titulok, ktorý
dáva tušiť, že tento knižný sprievodca po našej krajine nebude len
o tom, ako sa dostať z bodu A do bodu B alebo – kedy sú otvorené ktoré múzeá. Ponúka oveľa viac. Nielen čitateľovi, ale aj svojim
tvorcom.
„Edícia Spectacular Slovakia nie je nová, sprievodcovia vychádzajú od roku 1995 každý rok. Spočiatku sme pozývali renomovaných zahraničných novinárov a nechali sme ich dva mesiace cestovať po Slovensku a zoznamovať sa s ním. Boli to oni, kto napokon
vytvoril sprievodcu, na ktorom bolo zaujímavé práve to, že sme
našu krajinu mohli vidieť očami cudzinca,“ hovorí Ján Pallo, riaditeľ
vydavateľstva, a dodáva, že spočiatku vydávali približne dvestostranový magazín, a práve v tomto roku prešli na nový formát, klasický
„sprievodcovský“. Ten má však nielen popísať pamiatky, ale prináša
aj príbehy osobností, ktoré preslávili jednotlivé regióny alebo historické udalosti, ktoré im dali osobitný punc.
„Nápad na zmenu konceptu prípravy cestovateľa vznikol počas
nočnej cesty vlakom do Košíc so šéfredaktorkou Beátou Balogovou, redaktorkou Janou Liptákovou a naším externým spolupracovníkom z Veľkej Británie Howardom Swainsom. Ten nebol na Slovensku prvý raz, podieľal sa na tvorbe jedného z predchádzajúcich
ročníkov, ale zapáčilo sa mu u nás tak, že sa znova vrátil. A keď
rýchlik dorazil do Košíc, na svete bol nápad, myšlienka nového projektu,“ dodáva riaditeľ.
Už to nebol len magazín vytvorený jedným zahraničným autorom,
ale spoločné dielo novinára z cudziny a slovenských študentov žur-

nalistiky. „Študenti sa aj predtým zaujímali o prax u nás, ale mohli
sme vyhovieť len niekoľkým z nich. Pomáhali sme im pri každom
kroku písania článku s cieľom publikovať ho v niektorom z našich
titulov. Tieto skúsenosti sme zúžitkovali aj v projekte nazvanom Get
trained and then get published, Nauč sa a potom uverejni, a študenti sa tak v úzkej spolupráci so skúsenými novinármi začali podieľať na tvorbe sprievodcu. Dvanásti až šestnásti zväčša v regiónoch, odkiaľ pochádzali, hľadali zaujímavé miesta, dobré tipy, ktoré
si potom odsúhlasili pri stretnutí so zahraničným novinárom a našimi redaktormi a mohli sa pustiť do práce,“ vysvetľuje Ján Pallo.
Spoluprácu v takejto forme privítala aj Svetlana Hlavčáková, vedúca
Katedry žurnalistiky FiF UK, a neskôr sa do projektu pridali aj študenti z iných univerzít. „Podmienkou bolo, aby slušne ovládali angličtinu, pretože tá bola ich pracovným jazykom,“ hovorí a dodáva,
že všetko, čo publikujú, vychádza v anglickom jazyku. Sprievodcu
si možno kúpiť v kníhkupectvách, aj cez to najväčšie internetové,
dá sa dokonca stiahnuť aj vo forme PDF z internetu, a hoci sa nám,
Slovákom, zrejme bude čítať kvôli angličtine ťažšie, iný pohľad na
Slovensko je určite prínosom.
Čo na to študenti? Doteraz ich na projekte pracovalo okolo päťdesiat a väčšina bola spokojná. „Niektorí sa síce vzdali už počas
formovania nového projektu, ale väčšina bola nadšená,“ dodáva
Ján Pallo.
Čo bude ďalej? Ďalšie ročníky. Ale iné. Ak spočiatku vydávali rok
čo rok sprievodcov zameraných na celé Slovensko, teraz sa začínajú špecializovať. Novinkou tohto roka je cestovateľ po Košickom
regióne a v tých ďalších by chceli postupne predstaviť aj ďalšie
regióny Slovenska.
Peter Kubínyi, FiF UK
Foto: Jana Liptákova
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A nezabudnite sa vrátiť!

Michal Magušin (25), v súčasnosti čerstvý absolvent
Katedry žurnalistiky FiF UK, vždy patril k tým mladým
ľuďom, ktorí sa rozhodli roky vysokoškolského štúdia
využiť naplno v prospech rozvoja svojich intelektuálnych a profesionálnych zručností. V roku 2013
Michal Magušin absolvoval počas letných prázdnin
trojmesačnú stáž v USA vo Washingtone DC. Počas
letného semestra akademického roka 2013/2014 sa
zúčastnil na študijnom pobyte v John Jay Institute vo
Philadelphii v USA. Od septembra študuje medzinárodnú žurnalistiku na City University London. Oslovili
sme ho, aby sa s nami podelil o to, aké skúsenosti
a inšpirácie získal v americkom prostredí a teraz aj
britskom prostredí.
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Michal, v uplynulom roku ste absovovali
stáž v americkej mediálnej firme. Viem,
že predtým ste praxovali v agentúre TASR
či v iných médiách. Predsa však, aká bola
vaša prvá konfrontácia s americkou žurnalistikou?
Mojím prvým zistením bolo, že americký
mediálny svet je silno spojený s biznisom
a peniazom sa prispôsobuje všetko. Médiá
sú biznis. Až potom sú nástroje politickej či
inej moci, strážcovia demokracie atď. Aspoň
to bola skúsenosť z mojej stáže. Pri dennom
čítaní amerických novín, stretnutiach s profesionálmi z brandže a diskusiách o amerických médiách tento pocit nezmizol. Počas
môjho pobytu vo Washingtone napríklad
kúpil slávny denník The Washington Post
majiteľ Amazonu Jeff Bezos za relatívne nízku sumu 250 miliónov dolárov. Pritom rodina Grahamová vlastnila noviny desaťročia,
denník mal dobrú reputáciu – ale nezarábal.
Myslím si, že aj na Slovensku vidíme vplyv
peňazí na médiá stále viac, ale vtedy mi to
priamo „udrelo do očí“.

žurnalistickým zážitkom. Industry Dive funguje výlučne online, pričom ide o model
B2B spoločnosti (Business to Business).
Firma zhromažďuje, vytvára a pripravuje
informácie relevantné pre špecifické biznis odvetvia (potravinový, elektrotechnický,
vzdelávací, marketingový sektor) a tieto informácie predáva jednotlivým firmám v atraktívnej forme. Predstavte si, že manažér veľkej
univerzity sa každé ráno zobudí a čaká ho
email s najdôležitejšími informáciami z jeho
sektora, ktoré sú „ušité“ presne pre neho.
Navyše dostáva analýzy trhu, porovnanie
s konkurenciou a podobne. Mojou úlohou
bolo v prvom rade oboznámiť sa s americkými reáliami na trhu. Spoznať firmy, ich mediálne toky, mať prehľad. Neskôr som začal
písať analýzy. Napríklad som robil rebríček
piatich najlepších mobilných aplikácií pre
študentov jednotlivých amerických univerzít
alebo databázu všetkých amerických startupov, ktoré sa zaoberajú potravinami. Každý
deň som pracoval asi sedem hodín, potom
som išiel na prednášku na univerzitu.

Mali ste teda možnosť byť priamym účastníkom výroby amerického žurnalistického
obsahu. Aké povinnosti ste mali v redakcii a koľko hodín ste si teda museli
„odpracovať“?
Moja stáž vo firme Industry Dive
nebola ani zďaleka klasickým

Predpokladám, že táto skúsenosť vás
inšpirovala k tomu, aby ste sa pokúsili
o ďalší kontakt s americkou realitou. A zároveň ste sa rozhodli podať si prihlášku
na City University v Londýne.
Presne tak. Bolo to „vykročenie na cestu“,
z ktorej už nechcete jednoducho zísť a vrátiť

sa tam, kde ste boli predtým. Chcel som sa
naučiť viac zdolávať veľké výzvy. A v zahraničí som na to vždy cítil silnejšiu motiváciu ako
doma. Prihláška na International Journalism
MA v Londýne bola vrcholom mojich zahraničných snáh. A vyšlo to!
Letný semester uplynulého akademického roka ste opäť strávili v USA, tentokrát to bol študijný pobyt zameraný
o čosi širšie ako žurnalistika. John Jay
Institute vo Philadelphii v rámci svojich programov pripravuje budúcich
lídrov vo verejnom živote. Aká bola teda
skladba štúdia?
John Jay Institute vychováva ľudí, ktorí majú
názor. Keď majú názor a argumenty, snažia sa
meniť svet k lepšiemu podľa tohto názoru a vízie. Zároveň nesmú nikdy prestať hľadať pravdu a presadzovať to, čo počas tohto hľadania
považujú za dobré. Najskôr sme teda študovali, aké sú naše základné postoje k životu
a svetu: kto som, prečo som tu a čo mám na
svete robiť. To mi pomohlo ujasniť si základné
postoje. Ďalšia časť štúdia bola o vízii. Keď
chceme formovať spoločnosť, aká je naša
predstava o nej? Študovali sme historický vývoj politických teórií od Aristotela cez Akvinského, Milla či Machiavelliho až po najnovšie
modely. A nakoniec sme sa snažili pochopiť,
ako našu víziu komunikovať s ostatnými ľudmi
v súčasnom svete.

N A Š I A B S O LV E N T I
Uvedený inštitút má kresťanské základy.
Aký je teda duchovný profil inštitútu a aká
bola skladba predmetov?
John Jay Institute podobne ako Kolégium
Antona Neuwirtha na Slovensku zriadili ľudia,
ktorí si myslia, že kresťanstvo je odpoveďou
na základné životné otázky. A z toho vyplýva
veľmi veľa. Zároveň tieto inštitúcie vedú ľudí
k tomu, aby používali argumenty, pretože
viera a rozum si nikdy neodporujú. Takže aj
skladba predmetov v John Jayi bola výzvou
pre vieru aj rozum. V čo verím a prečo v to
verím. A čo s tým urobím. Zaujímavosťou je,
že John Jay Institute je založený ľuďmi prevažne anglikánskeho vierovyznania, ale moji
spolužiaci mali rôzne svetonázory. Spájala
nás snaha hľadať pravdu a toto prostredie to
dokonale podporovalo.
Predpokladám, že ste sa na inštitúte
stretli so širokým spektrom zaujímavých
osobností i študentov. Ako ste sa adaptovali v tomto multikultúrnom prostredí?
A prípadne, aké informácie mali o Slovensku tamojší študenti?
Stretol som nesmierne inteligentných ľudí,
ktorí ma vo všetkom prevyšovali – či už študenti alebo učitelia a hostia. Myslím si, že
som sa adaptoval dobre, aj keď ma každý
deň stálo veľa úsilia vystupovať zo svojej
komfortnej zóny. Slovensko všetci študenti poznali, aspoň približne. Bola to špička
americkej spoločnosti, študenti z najlepších
univerzít na svete. Stereotyp o namyslených
Američanoch, ktorí poznajú nanajvýš „Czechoslovakiu“ vôbec neplatil.
Okrem študijných povinností ste mali
možnosť aj cestovať po Spojených štátoch amerických. Aká je teda podľa vás
Amerika v súčasnosti? Zodpovedá obrazu z filmov, ktoré sledujeme v európskom
priestore?

Netrúfam si povedať, aká je Amerika v súčasnosti. To by som sa musel narodiť ako
Alexis de Tocqueville, ktorý napísal najslávnejšie dielo o USA: Democracy in America.
Čisto subjektívne môžem povedať, že som
v tejto krajine cítil úžasnú motiváciu zlepšovať sa a tvoriť, stretol som mimoriadnych
ľudí, ktorých mám rád a pokladám za svojich
priateľov. A určite som tam nebol poslednýkrát.
Ste čerstvým absolventom FiF UK, odboru žurnalistika. Máte za sebou skúsenosť
z amerických médií a pred sebou svet
britskej žurnalistiky. Čo očakávate od štúdia vo Veľkej Británii?
Už po prvých týždňoch na City University môžem povedať, že som našiel, čo som
hľadal. Škola ma „núti“ chodiť do ulíc, robiť
reportáže, rozprávať sa s ľuďmi; pomáha
mi s vybavovaním stáží v prestížnych svetových médiách; učia ma ľudia, ktorí napríklad
viedli redakcie svetových televízií či pracujú v BBC. Na prednášky chodia ako hostia
novinári, ktorí sa práve vrátili z natáčania
v Somálsku či vo vojnových zónach. Celkovo
očakávam, že sa stanem čo najlepším profesionálom a po čase v zahraničí sa vrátim
do vlasti, využiť dobré veci, ktoré sa naučím.
Viem, že počas štúdia na FiF UK ste mali
sen – byť zahraničným reportérom. No zároveň ste sa profilovali aj literárnym smerom. Píšete zaujímavú a dramatickú poéziu a mali ste pripravenú básnickú zbierku
do tlače. Takže – aké sú dnes sny básnika
a nádejného novinára?
Básnické obdobie nateraz odkladám. Dospel som k názoru, že z celej zbierky, ktorú
som chcel publikovať, stoja za to len niektoré
počiny neveľkého počtu. Snáď ich pribudne
a v správnom čase poteším aspoň niekoho
aj veršami. Mám veľké sny. Chcem byť no-

vinár, ktorý nikdy nezabudne, že má slúžiť
iným. Lebo služba pre dobro iných znamená pre človeka šťastie. A šťastie je najväčší
a univerzálny sen všetkých ľudí.
Ukončili ste magisterské štúdium v odbore žurnalistika a zdá sa, že ste efektívne
využili roky štúdia pre vlastný vedomostný a profesionálny rozvoj. Nie všetci naši
študenti majú však odvahu a vytrvalosť
podstúpiť riziká spojené so zahraničným
študijným pobytom. Ak by ste mali svojich
mladších kolegov motivovať, aké posolstvo by ste im odovzdali?
Bojíte sa, že nepoznáte jazyk? Aspoň
trochu na tom popracujte a potom skočte
do vody! Chvíľu sa budete dusiť, ale potom
začnete plávať. Nemáte peniaze? Slabý argument. Za posledné dva roky išli do mojich zahraničných pobytov desiatky tisíc eur,
a to mám dvanásť súrodencov a moji rodičia
priemerné platy. Veľa ľudí a organizácií štúdium štedro podporuje. A či na to osobne
máte? Ja som sa nikdy nepovažoval za nadpriemerného študenta. Ale sa chcete o pár
rokov zobudiť so strašným pocitom, že ste
mali šancu objaviť svoje hranice a vy ste sa
zľakli? Nakoniec, nemyslím si, že ak chce
niekto niečo v živote dosiahnuť a efektívne
využiť čas, mal by nevyhnutne ísť do zahraničia. Zahraničie vám nemusí dať takmer nič,
len zaujímavú epizódku. Ale môže vám aj
zmeniť život. Ide o to, čo robíte a zmena prostredia niekedy pomôže aktivitu naštartovať.
Ak máte podobný pocit, ako som mal ja –
že by som rád čelil veľkej výzve a žil naplno,
zahraničný pobyt môže byť ideálny začiatok.
A nezabudnite sa vrátiť.
Eva Bachletová, FiF UK
Foto: archív Michala Magušina
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Študenti siete UNICA hľadali
riešenia problémov univerzít
Od 8. do 11. októbra 2014 sme sa ako členovia tímu Univerzity
Komenského v Bratislave zúčastnili vo Švajčiarskom meste
Lausanne na medzinárodnej konferencii UNICA 2014. Naše
kvarteto študentov: Michal Husivarga z Právnickej fakulty UK,
Ondrej Kobela z Fakulty managementu UK, Ján Slimák z Fakulty
sociálnych a ekonomických vied UK a Štefan Lukáč z Lekárskej
fakulty UK bolo doplnené tútorkou Gabrielou Urbanovou z Fakulty managementu UK. Z celkového počtu vyše dvesto účastníkov zo štyridsiatich šiestich európskych univerzít sme ako
jediní zástupcovia Slovenskej republiky participovali na kreovaní
takzvaných „action plans“ pre sieť univerzít UNICA v duchu témy
konferencie Make it happen!
Pred samotnou konferenciou si každý z nás vybral jednu z ponúkaných
pracovných skupín – takzvaných tematických fór. Išlo napríklad o témy:
Accessibility, research and creativity alebo Labour Market, kde sa študenti pod vedením dvoch lídrov snažili identifikovať najpálčivejšie problémy, ktoré trápia univerzitných študentov v danej oblasti. Prvé dni sme
detailne analyzovali súčasnú situáciu, ktorú sme porovnávali v rôznych
štátoch vzhľadom na skutočnosť, že podmienky a kvalita vysokoškolského štúdia nie je ani zďaleka všade rovnaká. Následne sme si stanovili
hlavné problémy, ku ktorým sme postupnými krokmi hľadali adekvátne,
efektívne a realizovateľné riešenia. V posledné dva dni konferencie sme
pripravovali action plan, ktorý predstavoval jednotlivé konkrétne kroky,
ktoré zabezpečia realizáciu navrhnutého riešenia. V posledný deň konferencie boli action plans prezentované v prvom rade ostatným delegátom
za dané fórum a následne aj všetkým zúčastneným delegátom zo všetkých desiatich fór. Celkovo bolo k dispozícii takmer tridsať plánov, o ktorých sa rozhodovalo plenárnym hlasovaním. Niektoré boli odsúhlasené
na realizáciu, iné na ďalšie prediskutovanie.
Okrem pracovného programu v jednotlivých sekciách sme mali zabezpečený aj bohatý podporný program vrátane prednášky rektora University of Lausanne profesora Dominique Arlettaza i príhovoru profesora
Didiera Raolta z University of Marseille. Obaja zdôraznili potrebu nebojácnosti a vytrvalosti v hľadaní pravdy a správnych riešení, čo si občas

vyžaduje aj pocit odmietnutia či plávania proti prúdu. Professor Guido
Palazzo nám zas zdôraznil význam morálnych hodnôt v súčasnom svete
a profesor Winship Herr nás podporil vo využívaní našej mladíckej húževnatosti pri boji za dobro vo svete. Poslednú motivačnú prednášku si pre
nás pripravil profesor Stavros A. Zenios z University of Cyprus, prezident
UNICA Network, ktorý zdôraznil potrebu sociálnej angažovanosti, spravodlivosti a nevyhnutnosti poznania dejín na to, aby sme sa vyhli opakovaniu chýb, a tak nemuseli opätovne prežívať situácie z temných stránok
našej histórie.
Po náročných pracovných dňoch plných brainstormingu a chrlenia
inovatívnych nápadov nám domáci hostitelia pripravili aj zaujímavý večerný program, ktorý zahŕňal plavbu loďou po ženevskom jazere s večerou
či ochutnávku pravého švajčiarskeho syrového fondue.
Celkovo hodnotíme konferenciu UNICA ako veľmi užitočnú aktivitu,
ako zlepšiť prostredie špičkových univerzít v európskych metropolách
a ako umožniť študentom dosiahnuť vzdelanie, s ktorým sa nikde vo svete nestratia. Potrebné je však pripravené plány aj s čo najväčšou možnou
mierou implementovať do každodennej praxe zúčastnených univerzít,
aby snaha všetkých delegátov nevyšla nazmar. Veríme, že UK vyšle aj na
najbližšiu konferenciu svojich zástupcov a že vytrvá v nastolenom trende
ustavičného zlepšovania sa a aplikácie medzinárodných štandardov do
svojich osnov i štruktúr.

M. Husivarga, O. Kobela, J. Slimák, Š. Lukáč, študenti UK

Slovak-Polish-Czech Leadership Camp
a Kvapka krvi

November patril v Slovenskom spolku študentov farmácie na Farmaceutickej fakulte
UK vzdelávacím workshopom, Kvapke krvi
či medzinárodnému projektu v spolupráci
s českými a poľskými študentmi farmácie
v softskills, teda v komunikačných zručnostiach. Ak si myslíte, že softskills pre farmaceutov potrebné nie sú, čítajte ďalej.
Druhý ročník Slovak-Polish-Czech Leadership Camp-u sa
po jarnom Krakove uskutoč-
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nil tentoraz v Bratislave na FaF UK. Celkovo ho
tvorili tri dni workshopov v softskills zamerané
na prijímanie a poskytovanie spätnej väzby,
na riešenie konfliktov či na to, akým spôsobom získavať zdroje, ktoré sú potrebné pre
tvorbu podujatí. Napätie vyvolal aj workshop
public speaking, v rámci ktorého mali zúčastnení predniesť pred kamerou a pred publikom
krátke prehovory na vybranú tému. Následne
boli všetky videá v skupinách analyzované a
tréneri poskytli študentom odporúčania, čo sa
týka prejavu a reči ich tela. Workshopy zahŕňali
rovnako aj to, ako správne plánovať podujatie,
aké sú približné finančné náklady na prípravu
podujatia a čo všetko od materiálu až po promo
príprava podujatia zahŕňa.
Na workshopovom víkende sa zúčastnilo po desať študentov farmácie zo všetkých
troch krajín, priestory na priebeh workshopov
poskytla Farmaceutická fakulta UK. Trénermi
boli súčasní tréneri EPSA (European Pharmaceutical Students´ Association) a študentka zo
Slovenska Nina Mačugová, ktorá podujatie za

pomoci ďalších študentov SSŠF pripravila. Študentov z Česka a Poľska, samozrejme, čakal
aj sociálny program. Workshopy v softskills sú
totiž nielen o ich zvládnutí, ale aj o nadviazaní
nových kontaktov pre prípravu budúcoročných
zahraničných podujatí, akými sú napríklad výmenné pobyty TWIN-y, ktoré SSŠF organizuje.
Dômyselne ukrytá prúdi v našom tele a nezastaví sa ani sekundu. Nedá sa ničím nahradiť a lekári by bez nej boli pri záchrane životov
v mnohých prípadoch bezmocní. Dôležitosť
krvi ako najvzácnejšej tekutiny si mnohokrát
uvedomíme, až keď ju nevyhnutne potrebujeme. V rámci projektu Kvapka krvi v spolupráci
s Národnou transfúznou službou a Fakultou
managementu UK sa 18. novembra rozhodlo
43 študentov darovať krv. Ich šľachetný počin
určite ocenia pacienti s leukémiou, nádorovými
ochoreniami či pacienti po úrazoch. Za ich odvahu a srdečnosť im patrí všetkým veľká vďaka!

Katarína Gatialová (Kvapka krvi),
Peter Šišovský (SPC), študenti FaF UK
Foto: archív SSŠF
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Tréner futbalovej
reprezentácie SR
besedoval
Do posledného miesta zaplnená aula
Fakulty telesnej výchovy a športu UK sa
dňa 10. 11. 2014 nedočkavosťou chvela.
Nie očakávanou prednáškou či skúškou,
ale návštevou, ktorá znamená pre ľudí,
ktorých napĺňa šport deň čo deň, veľmi
mnoho. Svojou návštevou nás poctil
tréner slovenskej futbalovej reprezentácie
Ján Kozák. Trénera predstavil a besedu
uviedol dekan fakulty profesor Holienka.
Po úvodnom ostychu počet rúk, ktoré túžili
po odpovedi na svoju otázku od toho najkompetentnejšieho zo širokej futbalovej rodiny,
narastal ako huby po daždi. Pán tréner sa u
nás evidentne cítil príjemne, pretože pôsobil
uvoľnene a s ľahkosťou jemu vlastnou poskytol enormné množstvo informácií, po ktorých
baží nejeden profesionálny novinár. Svojou
otvorenosťou, úprimnosťou a priamočiarosťou
svojich odpovedí pritiahol pozornosť všetkých
prítomných poslucháčov. Pán Kozák porozprával zaujímavé skutočnosti zo svojej hráčskej i
trénerskej minulosti, svojím potenciálnym nástupcom rozdal zopár rád, ako byť úspešným
trénerom a poodhalil aj niektoré metódy, ktoré
aplikuje pri reprezentačnom tíme Slovenska.
Neostalo len pri pozitívnych slovách. Kriticky
zhodnotil úroveň našej ligy a predostrel aj jeho
konkrétnu predstavu troch špičkových tímov
ligy, na ktoré by mala byť upriamená najväčšia
pozornosť. Zároveň podotkol aj nedostatočné

postavenie konkrétnych reprezentantov vo svojich materských kluboch, ktorí by mali pri svojej kvalite hrávať oveľa viac, prípadne v lepších
kluboch či ligách. Dokonca prezradil aj mená
najtalentovanejších hráčov, ktorí majú šancu sa
najbližšie predstaviť v národnom drese. Bola to
zároveň odpoveď na víťaznú otázku, ktorú spomedzi všetkých vybral pán Slyško. Tentoraz sa
oplatilo byť zvedavý a práve študent FTVŠ UK
za svoju otázku získal upomienkový predmet vo
forme malej lopty s podpismi reprezentantov a
spoločnú fotografiu s trénerom Kozákom.
Besedu obohatili svojou prítomnosťou aj
členovia realizačného tímu slovenskej futbalovej reprezentácie. Kondičný tréner Martin
Rusnák, videoanalytik Michal Slyško a asistent
trénera Štefan Tarkovič. S hrdosťou môžeme
konštatovať, že všetci títo fundovaní odborníci
sú absolventi našej alma mater. Sú živým dôkazom, že naši študenti sa vedia presadiť vo
veľkej konkurencii a uplatniť na najvyššej úrovni. Aj tréner Kozák podotkol tento fakt slovami:
„V realizačnom tíme som sa obklopil mladými
ľuďmi z tejto fakulty a spoluprácu s nimi si veľmi
pochvaľujem.“
Po prísľube, že hlavnými postavami nasledujúcej besedy budú aj ostatní členovia realizačného tímu, profesor Holienka poďakoval našim
vzácnym hosťom za ich čas a názory, ktoré
venovali mladým športovcom a poslucháčom
besedy, a taktiež im poprial veľa šťastia v nasledovných zápasoch kvalifikácie o postup na
Majstrovstvá Európy 2016. Po veľkom potlesku
sa väčšina prítomných presunula do radu, ktorý sa vinul naprieč aulou, aby získali fotografiu
s podpisom hlavného trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Jána Kozáka.

Zľava: M. Slyško, M. Holienka, J. Kozák, Š. Tarkovič,
P. Peráček

Mgr. Martin Mikulič, FTVŠ UK
Foto: doc. Anton Lednický

Hokejový tím UK kraľuje
slovenským univerzitám
V Deň boja za slobodu a demokraciu (17. november) sa uskutočnil celoslovenský Hokejový turnaj univerzít, ktorému predchádzal
kvalifikačný turnaj. Tím UK bol zložený z hokejistov, ktorí sú
študentmi Fakulty telesnej výchovy a športu UK.
Hrací systém našim hokejistom velil odohrať tri zápasy v základnej
skupine a podľa umiestnenia sa rozhodovalo o celkovom umiestnení na
turnaji. Žreb nám ako prvého súpera vybral minuloročného víťaza turnaja
– družstvo UKF Nitra. Tímu UK sa podarilo odplatiť minuloročnú prehru
vo finále a „filozofov“ z Nitry sme porazili v pomere 3 : 1. Strelcami zápasu za tím UK boli Hrbáčik, Kopecký a Klobučník. V druhom zápase sme
skrížili hokejky so študentmi – hokejistami zo Žilinskej univerzity, ktorých

sme porazili výsledkom 8 : 1, a o víťazstvo sa zaslúžili najmä strelci Barilla, Kalináč, Klobučník, Baran, Jurjak a Lokaj. Keďže program zápasov
bol nahustený, zakrátko sme zohrali dôležitý zápas o postup do finále,
v ktorom bolo potrebné poraziť „šafárikovcov“ z Košíc. V tomto zápase
sme podali najpresvedčivejší výkon a Košičanom sme nedali šancu a
vyhrali sme 11 : 0. Zápas nám pridal na psychickej pohode a odhodlaní
sme nastúpili do finále turnaja.
Na základe výsledkov zo základných skupín sa vo finále stretli tímy
z UK a STU. Po dramatickom priebehu sa nám podarilo poraziť urputne
bojujúcich „technikov“ z Bratislavy 3 : 1. Strelcom zápasu bol Kovaľ, ktorý si svoje góly šetril na ten správny moment a do čierneho trafil dvakrát.
Symbolicky do prázdnej brány potvrdil víťazstvo Klobučník, a tým pádom
mohol tím UK dvihnúť trofej nad hlavu. Zápas mal veľmi dobrú výkonnostnú a športovú úroveň, čo potvrdili nielen samotní hráči, ale aj organizátori, tréneri a diváci. Turnaj po športovej stránke potvrdil opodstatnenie
konania takýchto podujatí, v ktorých sa vzájomne konfrontujú mladí športovci – študenti. Podujatie malo aj vysokú spoločenskú hodnotu a prišli
ho podporiť aj dekani a prodekani zúčastnených univerzít, čo vnieslo
neformálny duch do akademickej obce všetkých univerzít.
Celkové poradie:
1. Univerzita Komenského v Bratislave
2. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
4. Prešovská univerzita
5. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Trenčianska univerzita A. Dubčeka
7. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
8. Žilinská univerzita

Mgr. Milan Kabát, účastník turnaja, doktorand na FTVŠ UK
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LÚČIME SA

Za profesorom Rudolfom Krajčovičom
Dňa 29. októbra 2014 odišiel z našich radov popredný slovenský jazykovedec a slavista, vysokoškolský pedagóg, dlhoročný pracovník Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského profesor PhDr. Rudolf Krajčovič, DrSc. V jeho živote
zaujímali výsostné miesto nemenné hodnoty: stálosť názorov, poctivosť v práci, krištáľovo čistá presvedčivosť vedeckej metódy, vernosť pracovisku, úprimná a veselá povaha.

22. júla 1927 – narodil sa v Trakoviciach
1947 – 1951 – absolvoval slovakistiku
a filozofiu na FiF UK
1950 – stal sa asistentom vtedajšieho
Slovanského seminára
1951 – 2003 – pôsobil na Katedre
slovenského jazyka FiF UK
Z rozsiahlej publikačnej činnosti profesora
Rudolfa Krajčoviča nemožno obísť vedecké
práce s najnovšími poznatkami z historickej
jazykovedy, najmä z oblasti genetickej charakteristiky slovenského jazyka. Jej začiatok
tvorí práca Pôvod a fonologický vývin juhozápadoslovenských nárečí (1964), ktorá sa
stala základom syntetizujúcej migračno-integračnej teórie o pôvode slovenčiny publikovanej pod názvom Slovenčina a slovanské
jazyky I. Praslovanská genéza slovenčiny.
(1974), resp. anglického vydania historickej
fonológie slovenčiny A Historical Phonology
of Slovak (1975). Osobitný a nový metodologický postup uplatňoval R. Krajčovič aj pri
tvorbe množstva vysokoškolských učebníc, z
ktorých pozornosť si zasluhuje aspoň Vývin
slovenského jazyka (1961), Náčrt dejín slovenského jazyka (1966, 1971), Technika ja-

zykovednej interpretácie (1966), Textová príručka k dejinám slovenského jazyka (1979),
Pôvod a vývin slovenského jazyka (1981),
Vývin slovenského jazyka a dialektológia
(1988), vysokoškolské učebné texty Čeština
a slovenčina v starších archiváliách v predspisovnom období (1983, 1991), Príručka
k dejinám spisovnej slovenčiny (spoluautor,
1999). Svedectvom jeho neutíchajúcej tvorivej aktivity bolo aj vydanie práce Slovenčina a
slovanské jazyky II (2003), Dejiny spisovnej
slovenčiny (spoluautor P. Žigo, 2002, 2006,
2011) a „zakomponovanie“ časti tohto textu
do titulu Prehľad dejín spisovnej slovenčiny
(spoluautor J. Kačala, 2006).
Súčasťou vedeckého života profesora R.
Krajčoviča bolo aj jeho pôsobenie v redakčných radách vedeckých časopisov a zborníkov, členstvo v Medzinárodnej komisii pre
slovanskú onomastiku pri Medzinárodnom
komitéte slavistov a v Medzinárodnom výbore pre onomastické vedy (ICOS), členstvo
v predsedníctve Slovenskej onomastickej
komisie, Slovenskej komisii pre Encyklopédiu dejín strednej Európy a v komisiách pre
udeľovanie vedeckých hodností. Okrem desiatok domácich a zahraničných vedeckých
konferencií, sympózií a kongresov absolvoval
univerzitný profesor R. Krajčovič množstvo
zahraničných prednáškových pobytov v popredných slavistických strediskách v Krakove,
v Skopje, v Moskve, s referátmi vystupoval
na medzinárodných slavistických zjazdoch v
Sofii, vo Varšave, v Bratislave a na medzinárodných onomastických sympóziách v Lipsku,
Vroclave, Krakove, ako aj na sympóziu o podunajských národoch v Regensburgu.

Celoživotné pôsobenie v úlohe vysokoškolského pedagóga je v prípade profesora R.
Krajčoviča bytostne späté s Filozofickou fakultou UK v Bratislave. Jeho prednášky a semináre sa po celý čas vyznačovali množstvom
nových poznatkov, pútavosťou a invenčnosťou
metód interpretácie pramenného materiálu.
Tento prístup spracovania historického pramenného materiálu profesor R. Krajčovič
uplatnil vo viacerých popularizujúcich dielach,
z ktorých treba spomenúť aspoň Svedectvo
dejín o slovenčine (1977, 1980), vydanie
výberu z Valaskej školy od Hugolína Gavloviča (1971, 1982), esejisticky orientovaný titule Pri prameňoch slovenčiny (1978), knihu
Veľká Morava v tisícročí slovami prameňov,
legiend, kroník a krásnej spisby (1985) či
prácu Živé kroniky slovenských dejín skryté
v názvoch miest a obcí (2005), o ktorú prejavili čitatelia veľký záujem. Takúto povahu má
aj rozsiahly seriál Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladom názvov obcí a miest, ktorý
R. Krajčovič uverejňoval v časopise Kultúra
slova a ktorý, žiaľ, ostáva zatiaľ nedokončený.
Rozsiahle vedecké dielo univerzitného
profesora PhDr. Rudolfa Krajčoviča, DrSc.,
je uzavreté. Výrazne ovplyvnilo historickojazykovedné myslenie domácich aj zahraničných
slovakistov a slavistov posledných desaťročí
dvadsiateho storočia. S úctou sa nad týmto
dielom skláňame, uchovávame ho ako súčasť
nášho poznania, našej kultúry, ako svedectvo
o vývine nášho jazyka a o jeho prirodzenej
podstate. Česť jeho pamiatke!

Pavol Žigo, FiF UK

JAZYKOVÉ OKIENKO

Dom umenia KHB v Bratislave chce byť svetový
Z názorov študentov bakalárskeho štúdia translatológie na Filozofickej fakulte UK.
Dom umenia/Kunsthalle Bratislava (KHB)
je kultúrna inštitúcia, ktorá organizačne spadá pod Národné osvetové centrum. Špecializuje sa na výstavy zahraničných umelcov a
následne ich prezentuje slovenskému publiku. Jedným z jej hlavných cieľov je prepájať
domácu výtvarnú scénu s medzinárodným
prostredím. Podľa oficiálnej stránky KHB
plánuje „svojou dôstojnou kultúrnou diplomaciou zvyšovať kredit Slovenska vo svete“.
Galéria Kunsthalle Bratislava chce byť teda
svetová.
Už jej samotný názov, pod ktorým sa
prezentuje, znie veľmi svetovo. Čo na tom,
že na Slovensku mu nikto nerozumie. Je
pravda, že nemecký jazyk je v Bratislavskom
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kraji rozšírený, a že galéria KHB bude pravdepodobne väčším lákadlom pre nadšených
obdivovateľov umenia z Rakúska ako zo Slo-

venska. Napriek tomu však považujem takýto svetový prvok v slovenskom prostredí ako
zbytočne cudzí a rušivý.

Navyše, nemecké slovo kunsthalle je vlastne len odborný termín pre špecifickú formu
výstavnej inštitúcie, ktorá nedisponuje vlastnou zbierkou. Tento typ galérie je rozšírený vo
viacerých krajinách sveta a je zaujímavé, že
ani v jednej z nich nefiguruje zároveň aj v názve samotnej galérie. Pretože dobré meno
galérie vo svete sa dá dosiahnuť aj pri ponechaní pôvodného názvu.
Ak bude Dom umenia pracovať na zvyšovaní kvality a stane sa konkurencieschopným
v globálnom prostredí, verím tomu, že jeho
slovenský názov získa svetovú reputáciu. Na
tej však musí galéria ešte popracovať. Hlavne,
keď jej vonkajšiu fasádu zakrýva obrovská reklama na banku, ktorá „miluje umenie“.
Natália Kaisová, študentka angličtiny
– arabčiny, FiF UK

SPOMÍNAME

O súmraku plodného života

21. 10. 1933 – 23. 1. 2014
Spomienka na posledné dni života
vedúcej II. detskej kliniky Lekárskej
fakulty Univerzity Komenského
a Detskej fakultnej nemocnice
s poliklinikou v Bratislave, univerzitnej profesorky MUDr. Alice
Kapellerovej, DrSc. – mojej drahej
manželky.
Trpela dlho, jej bolesť sa znásobila, keď
v kvetnatých dňoch májových roku 2013
rýchlo po sebe nás navždy opustili naše

deti – Dagmarka a Karolko, obaja lekári,
čo celý život pomáhali iným, ale sami si
proti zhubnej chorobe nevedeli pomôcť.
Moja Alicka nemala rada vtipkovanie, no
raz, keď som ako zvyčajne sedel pri jej
nemocničnej posteli, mi tichým hlasom
povedala: „Keby si, Karolko, mal aspoň
nejaké nemanželské dieťa, ľahšie by sa
odchádzalo vo vedomí, že nezostávaš celkom sám.“ Bol to najtmavší čierny humor,
zúfalstvo, ale aj nekonečná láska seba
obetovania.
Ako v spomalenom filme sa mi premietajú smutné i veselé detaily. Rada počúvala rádio. Keď náhodou zaznelo meno
Karol, slzy sa jej vtlačili do očí a nahlas
opakovala: „Karol, môj Karol.“ Rovnako si
s láskou spomínala na našu dcéru. Akoby
žila s nimi, aj keď ich už nebolo.
Keď sme osameli a jej čas sa krátil, túžila po každej chvíli, v ktorej sme
mohli byť spolu – či v tichu nášho bytu,
či v nemocnici, ktorá sa pomaly stávala
jej druhým domovom. Každý deň som za
ňou chodil. A aj keď už nevládala hovoriť,
ani sme spolu nehovorili, dorozumievali
sme sa iba pohľadmi, bolo krásne s ňou
aj mlčať, lebo sme cítili, že ešte sme,
ešte sme spolu.
V našej domácnosti sa obetavo starala
o všetko. Aj o hospodárenie. Na počítači
mi prepisovala básnické pokusy. Tešila
sa z každého môjho nového verša. Raz
– chystala sa práve na dlhší pobyt v nemocnici – s rozpakmi vytiahla peňaženku
so slovami: „Trochu som ušetrila, Karolko,
príspevok na novú knižku tvojej milej poé
zie...“ Nevládal som nič iné, len mlčky objať jej drobné ubolené telo.

Zažíval som jej starostlivosť doma, vedel o jej obetavej práci v detskej nemocnici, sledoval jej vedeckú činnosť. Obdivoval som ju a bol som na ňu hrdý. Milovala
naše deti Dagmarku a Karolka, ich rodiny,
nevestu Olinku, zaťa Juraja, svoju lásku plným priehrštím rozdávala svojim trom vnúčatám – Janke, Karolínke a Alicke i nášmu
prazaťkovi Jurajovi. Uznávam, ona bola tá,
ktorá udržiavala teplo rodinného kozuba.
Dostala rad spoločenských i vedeckých ocenení. Od svojich najbližších by si
zaslúžila zlatým písmom zvýrazniť, že bola
láskavá, žičlivá, šľachetná, starostlivá,
obetavá, pozorná a nadovšetko milujúca,
bola naším vzorom i svedomím. Pre mňa
bola tiež spoľahlivou oporou vo všetkom,
a tak moje životné úspechy patria aj jej.
Dokladom jej ľudských hodnôt sú i jej
posledné slová. „Odpusť mi, Karolko, že
sa už nemôžem o teba starať... Nedívaj sa
na mňa tak smutno.“
Tieto slová by rozplakali aj skalu.
Čoskoro bude rok, ako odišla. Pripadá mi, akoby trval storočie. Žil som s ňou
v spokojnom manželstve plných šesťdesiat rokov. Bola pre mňa tou najväčšou
hodnotou života. Svoje žiale som si vylial
v básnickej zbierke Elégie. Nemohol som
inak.
Chýba mi. Každý deň mi chýbaš, Alicka. Chýba mi tvoja tichá láska!
Karol Kapeller, emeritný profesor
LF UK

JAZYKOVÉ OKIENKO

Na Slovensku si už mnohí zvykli, že po
meeting-u, briefing-u alebo call-e idú s kolegami ešte na coffee break a potom plní
energie v office brainstorming-ujú či process-ujú issues. Prispôsobovať sa životnému prostrediu je pre človeka nevyhnutné,
a preto sa nemožno diviť, že zamestnanci
medzinárodných spoločností sa medzi sebou často rozprávajú stále rozšírenejším
pseudojazykom anglo-slovenčinou. Je pochopiteľné, že ak skupina ľudí pracuje v cudzom jazyku, používa slovnú zásobu pracovného jazyka aj v bežnej komunikácii. Je
to rýchlejšie, než hľadať ekvivalent, ktorý
je niekedy orieškom aj pre skúseného prekladateľa, a hovoriaci má navyše istotu, že
kolega mu bude rozumieť. Ako sa však z bratislavského Domu umenia stala Kunsthalle,
je celkom iný prípad.

Bratislavský Dom umenia, teda Kunsthalle
Bratislava, je nezisková inštitúcia zameraná
na vizuálne umenie s cieľom prepájať domácu výtvarnú scénu s medzinárodným prostredím pomocou dynamického modelu krátkych výstav, projekcií, diskusií a prednášok,
ale súčasť priestoru dotvára aj malá knižnica
a pravidelne sprístupňovaný archív. Galéria
na Námestí SNP v Bratislave je splneným
snom po viac než dvadsiatich rokoch. Natíska sa však otázka: Prečo sa Slovenské
centrum vizuálnych umení nazýva Kunsthalle? Problém s cudzojazyčnými názvami
stretávame v slovenčine stále častejšie. Ak
ide o pomenovanie nových a medzinárodne
rozšírených názvov, prevzatie slov do slovenčiny je logické a praktické. Pri obchodných
menách spoločností dokonca ani nemáme
na výber, keďže z právneho hľadiska musí

spoločnosť vystupovať vo svojom mene. Práve preto už nikomu nepríde zvláštne, že ide
nakupovať do Tesca, Kauflandu, Billy alebo
na film do Cine-Maxu. Používať však cudzojazyčný názov Kunsthalle so skromným
dodatkom „Dom umenia“ je prinajmenšom
zbytočné. Keďže Kunsthalle sa nachádza aj
v Žiline a v Košiciach, za nemeckým názvom
sa pravdepodobne snaha ulahodiť rakúskym
susedom neskrýva. A propos, hľadať slovenské názvy v zahraničí je márne.
Funkciu inštitúcie jasne definujú výrazy
galéria alebo dom umenia. Ich výhodou je
aj zrozumiteľnosť – bez ohľadu na vekovú
skupinu, vzdelanie či znalosť cudzieho jazyka. Možno aj tento faktor ovplyvní jej návštevnosť.
Nikoleta Drgoňová, študentka
angličtiny – ruštiny, FiF UK
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L I S T U J E M E V S TA R Ý C H Č Í S L A C H

Roy L. Smith: „Ten, kto nemá (tajnička 1)
v (tajnička 2), nikdy ich nenájde pod (tajnička 3).“
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To nie je zázrak, ale neha nieh,
hoci jej ľudia vravia mrcha slovo: meteľ.
Koľko sme ako deti čakávali prvý sneh!
Konečne zľutoval sa nad nami a na zem zletel.
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RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.

Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@rec.uniba.sk
do 10. januára 2014 a vyhrajte hrnček UK. Spomedzi správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle
Našej univerzity. Vyhodnotenie z minulého čísla: Univerzita Komenského:
TAJNIČKA: „Najlepšie miesto na štúdium a výskum.“ Správnu odpoveď
poslala aj Kamila Štyráková. Srdečne blahoželáme!
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Tie slová mojich drahých vo mne nezhynú,
ktorými prvé snehy privítali:
Už majú naše drahé polia teplú perinu,
aby nám na rok ešte viacej chleba dali...
Vladimír Reisel

Naša univerzita, december 1958, ročník IV, č. 4

ENGLISH SUMMARY

Christmas
Presents are an inseparable part of Christmas.
We have addressed two specialists from Comenius University (CU) about this topic – a theologist and a historian – to present their views on
presents – spiritual and materialistic. Pg 4
From Rector’s Program
- On 4 November 2014, the Rector CU, Prof.
Karol Mičieta, attended a ceremonial opening of
a creative space FabLab Bratislava at the Faculty
of Mathematics, Physics and Informatics of CU.
- He attended a discussion with candidates for a
candidate of the Rector of CU – Prof. P. Labaš
and Assoc. Prof. J. Čentéš on 6 November.
- He was elected as a candidate of the Rector
CU at the meeting of the Academic Senate of CU
on 11 November. Pg 6
CU Will Co-operate with Kompozitum
Unique ultralight materials for automobiles and
mobile devices powered by electric energy will
be developed at Comenius University in Bratislava Science Park (CUB SP). It was confirmed by
the Memorandum on Cooperation between CU
and a corporation Kompozitum. Pg 3
461 Donors at the University Blood Drop
University Blood Drop 2014, which took place
from 4 – 12 November at five donation locations,
was attended by 461 students, employees and
supporters of CU. Pg 7
Three CU Faculties Best in Slovakia Again
The Academic Ranking and Rating Agency va
luated the Jessenius Faculty of Medicine of CU,
the Faculty of Social and Economic Sciences of
CU and the Faculty of Mathematics, Physics and
Informatics of CU as the best in their categories.
Pg 8
Satisfied International Students
CU was awarded an International Student Satisfaction Award 2014 for the excellent satisfaction of
international students who had studied there. Pg 8
New AiS2
Students of the Faculty of Mathematics, Physics
and Informatics of CU in the co-operation with
the Information Technology Centre of CU created
a new alternative interface for the system AiS2
named Votr on which they had been working for
nearly a year. Pg 8
Online Libraries’ Catalogue
The Academic Library of CU has prepared a
new, more comfortable and friendly web interface for the Union Online Catalogue of Faculties’
Libraries of CU. Pg 8
Candidate Prof. Danko
Prof. J. Danko was elected as a candidate for the
Dean of the Jessenius Faculty of Medicine of CU
on 2 December. Pg 9
Candidate Prof. Šušol
Prof. J. Šušol was elected as a candidate for the
Dean of the Faculty of Arts of CU on 24 November. Pg 9
Candidate Prof. Vančová
Prof. A. Vančová was elected as a candidate for
the Dean of the Faculty of Education of CU on 26
November. Pg 9
Candidate Assoc. Prof. Trizna
Assoc. Prof. M. Trizna was elected as a can-

didate for the Dean of the Faculty of Natural
Sciences of CU on 24 November. Pg 9
Memorial Medal Awarded
The Faculty of Education of University of Matej
Bel in Banská Bystrica awarded the Faculty of
Education of CU for a contribution towards development of cooperation on 11 November. Pg 9
President Appointed Four Professors from CU
The President of Slovakia, Andrej Kiska, appoin
ted new professors on 19 November. Among
these are Š. Durdík, P. Mach, R. Martoňák a D.
Švecová from CU. Pg 9
New Dean
Since 14 November, the new head of the Fa
culty of Social and Economic Sciences of CU is
Assoc. Prof. L. Mokrá. We present her election
program for the term of 2014 – 2018. Pg 10
Institute of Economics – New Institute
The Institute of Economics was established by
dividing of the Institute of Public Policy and Economics into two separate departments at the
Faculty of Social and Economic Sciences of CU
on 1 September. Pg 11
CU Awarded Students and Pedagogues
Traditionally, on the occasion of the National Students Day, CU awarded 30 exceptional students
and 28 pedagogues on 19 November. Pg 12
Velvet Revolution Remembered
A quarter-century, which has passed since the
Velvet Revolution, was an opportunity to recall
events, which CU students participated in.
Therefore, the Rectorate, the Faculty of Arts,
the Archives and students of the Academic
Senate of CU prepared various events with the
motive of November 1989 that were attended
by students, employees and graduates on 19
November. Pg 17
Awards for Science and Technology
An awards ceremony for science and technology
took place on the occasion of the Science and
Technology Week in Slovakia at the Slovak Centre of Scientific and Technical Information on 13
November. Awards were bestowed to Prof. M.
Buc a Prof. A. Pázman. Pg 18
Purest Energy Is Uncreated Energy
What was the effect of Fukushima disaster on the
environment and what energetic concepts would
be best for Slovakia in future? These were the
topics of the lecture held by Prof. Pavel Povinec
from the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of CU on 12 November. Pg 18
HAPPENING on the Occasion of Students’
Day
The Faculty of Education of CU organized a discussion and an exposition on the occasion of the
25th anniversary of the Velvet Revolution on 18
November. Pg 30
Propaganda during the First World War
The First World War, that started 100 years ago,
used propaganda to fight in human minds. On 12
November, CU organized a conference on this
topic. Pg 30
Dies Academicus 2014
The Faculty of Arts of CU organized an event full
of dance, music, film and theatre for students on
28 October. Pg 31

Drahoš at Art Medal World
Alojz Drahoš from the Faculty of Education of CU
exhibited his art and attended the congress FIDEM
in Sofia, Bulgaria, during 2 – 6 September. Pg 31
Hospital and Culture? Why Not
In the park near the hospital on Mickiewicz Street
in Old Town Bratislava, statues were exhibited to
support the culture and healing of patients on 10
October. Pg. 31
40th Department’s Anniversary
The Department of Regional Geography, Protection and Planning of the Landscape of CU celebrated the 40th anniversary by having a scientific
conference. The Rector of CU bestowed medals
to Prof. A. Bezák and Prof. V. Lauko. Pg 32
Foreign Policy of EU and Social Constructivism
A final workshop of a research project, EUFORPOL Foreign Policy and the Small Member
States: New Patterns, New Challenges, took place at the Faculty of Social and Economic Sciences of CU on 23 October. Pg 32
Conference of Lawyers and Economists
The Faculty of Law of CU co-organized a conference on current issues of global economics on
18 September. Pg 33
Language Certificate UNIcert®III for Medical
Sciences
The Jessenius Faculty of Medicine of CU in Martin offers medics an opportunity to obtain a certificate of English and German language in the
medical field. Pg 34
Slovak Language in Modern Style
The Centre for Continuing Education of CU participated in a project of a website about learning
the Slovak language for foreigners and fellowcountrymen – Slovake.eu. Pg 34
Forget the Dumplings!
Students of journalism helped to create a new
annual volume of an English handbook of Slovakia – Spectacular Slovakia. Pg 35
Students Looked for Solutions to Universities’ Problems
During 8 – 11 October, a team of students from
CU attended a conference UNICA 2014 in Lausanne where they participated in a creation of “action
plans” on the theme called Make it Happen! Pg 38
Slovak-Polish-Czech Leadership Camp and
Blood Drive
For the Slovak Pharmaceutical Students’ Association, November was a month of Blood Drive
and an international project in soft skills, co-operated with Czech and Polish pharmaceutical students. Pg 38
Slovak Football Coach Debated
The coach of the Slovak Football Representation, Ján Kozák, visited the Faculty of Physical
Education and Sport of CU to debate with students on 10 November. Pg 39
Hockey Team of CU a Leader
Hockey-players of the Faculty of Physical Education and Sport of CU won against the Slovak University of Technology in the Universities’ Hockey
Tournament that took place on 17 November and
won and is now the leader. Pg 39
VG, LM
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