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EDITORIÁL
Takmer dva mesiace roka 2014 uplynu�
li. Viacerými udalosťami, napr. udelenie
čestného titulu „doctor honoris causa“
profesorovi Jánovi Vilčekovi, nás naladili
na atmosféru „osláv“, ktorých by sme mali
v tomto roku zažiť viacero. Veď naša alma
mater v júni oslávi 95 rokov od svojho zria�
denia, v máji otvoríme ďalšiu dekádu člen�
stva SR v Európskej únii, ponovembrová
demokracia oslávi svoje štvrťstoročie. Rok
2014 je zároveň rokom komplexnej akredi�
tácie a rokom volieb predstaviteľov fakúlt
aj samotnej univerzity.
Vek našej ustanovizne nie je v porovna�
ní so zahraničnými univerzitami výnimočný, avšak na Slovensku je
Univerzita Komenského v Bratislave najstaršou vedeckou a vzde�
lávacou inštitúciou. Aký je odraz tejto skutočnosti v povedomí čle�
nov jej akademickej obce? Je pre nás príznačná ambícia byť čle�
nom tímu nielen najstaršej, ale aj najlepšej slovenskej univerzity?
Bola som presvedčená, že otázka etickej samoregulácie po�
stačuje na to, aby sme výkon akademických práv a slobôd brali
vážne natoľko, že z nej bude jednoznačne vyplývať záver: „tvá�
rou“ ktorej univerzity chcem byť, dres ktorého tímu chcem nosiť.
Žijeme však v reálnom svete, preto pravidlá vyjadrené vo forme
právnych noriem boli potrebné na to, aby sa ustanovil explicitný
zákaz pre „plnoprávne“ členstvo v akademických obciach via�
cerých vysokých škôl. Zákaz vyplývajúci z heteronómneho, t. j.
štátom daného práva sme premietli do našich vnútorných pred�
pisov, osobitne pracovného poriadku tak, aby bol dosiahnuteľný
zákonom predvídaný stav, ktorý sa s výnimkou piatich prípadov
(za celú UK) dostavil.
Zmeny v štatúte ako základnom „zákone“ univerzity, ktoré pri�
niesli možnosť participovať aj v oblastiach výslovne zákonom
neupravených, vzápätí preukázali, nakoľko je oblasť reálnej apli�
kácie univerzitných pravidiel závislá od prístupu jednotlivých akté�
rov. Negociácia medzi „výkonnou a zákonodarnou mocou“ v rám�
ci jednotlivých fakúlt pri určovaní výšky školného bola nakoniec
úspešná, avšak poukázala na možnosť vzniku patovej situácie.
Vždy som zastávala názor, že akademická pôda je svojou pova�
hou jedinečná, že z nej vyžaruje skutočnosť, že sme ako členovia
akademickej obce povolaní k férovej a otvorenej diskusii, v ktorej
sa slobodne prejavia aj protichodné názory, avšak v záujme spo�
ločnej veci, ktorou je udržanie a zvyšovanie prestíže UK.
Naša univerzita je celkom zloženým z trinástich fakúlt a troch
ďalších súčastí. Táto heterogénnosť nás doteraz skôr oslabovala,
než by nás posilňovala, pričom výzvy na synergiu sú početné –
od „baby“ grantov, cez tvorbu spoločných študijných programov
v komplexnej akreditácii až po Univerzitný vedecký park UK. Ak
sa chopíme týchto výziev, posunieme našu ustanovizeň správnym
smerom vo vzdelávaní, vo výskume, v transfere technológií...
Každý z nás by mal mať „sen“ o svojej univerzite, o naplne�
nie ktorého sa usiluje... V pozícii prorektorky pre legislatívu je
mojou ambíciou vytvárať podmienky pre tvorivé pôsobenie vy�
sokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, študentov na
pôde univerzity. Ako vysokoškolská učiteľka v pregraduálnom
štúdiu mám snahu v duchu Komenského prístupu „zbaviť uče�
nie obtiažneho trápenia mysle“ a poukázať na podstatu a sme�
rovanie ťažiskových inštitútov v oblasti, ktorej sa venujem, spolu
so zavŕšením vytvorenia inojazyčného magisterského študijné�
ho programu. Výzvou v práci s doktorandmi je potvrdenie sku�
točnosti, že k štandardnej úrovni tretieho stupňa štúdia patrí aj
publikovanie v zahraničných periodikách, a to napriek tomu, že
právo je do veľkej miery výtvorom národného prostredia.
Kolegyne a kolegovia, teším sa na podnetné stretnutia v roku
2014!
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.,
prorektorka UK pre legislatívu
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Poznámka k titulnej strane:
Prof. MUDr. Ján Vilček, PhD., z Newyorskej univerzity sa stal
v poradí 115. čestným doktorom Univerzity Komenského. Viac
na strane 3. Foto: Vladimír Kuric
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SPRAVODAJST VO

Svetový mikrobiológ

Ján Vilček doktorom na UK
Čestným
doktorom
Univerzity
Komenského sa dňa 28. januára
2014 stal popredný svetový vedec
prof. MUDr. Ján Vilček,
��������������������
PhD., z New�
yorskej univerzity. Titul doctor honoris
causa (Dr. h. c.) získal na slávnostnom
zasadnutí Vedeckej rady UK rozšíre�
nej o vedecké rady fakúlt UK v Aule
UK.
Keďže doteraz získal titul promovaný lekár
a neskôr CSc., až titul Dr. h. c. je jeho prvým
„doktorským“ titulom. „Odteraz sa už budem
môcť predstavovať ako doktor bez toho, aby
som sa začervenal,“ zažartoval si čerstvý
doktor.

Isaacs z Veľkej Británie a Albert Sabin z USA
ho ovplyvnili, aby sa začal venovať skupine
látok – bielkovín, ktoré sa dnes volajú cyto�����
kíny. Už ako 27-ročný začínajúci ašpirant bol
jediným autorom práce uverejnenej v jednom z najpoprednejších vedeckých časopisov na svete – Nature.
Výskum interferónu, ktorý začal robiť
v Bratislave, ho neskôr doviedol aj k práci na inom cytokíne, ktorý sa nazýva „tumor nekrotizujúci faktor“, v skratke „TNF“.
„A práve práca na TNF priamo súvisí s mojím príspevkom k vývoju lieku, ktorý sa volá
Remicade. Od jeho schválenia roku 1998
bol tento liek predpísaný približne trom miliónom pacientom na celom svete,“ opisuje
profesor Vilček svoj nebývalý úspech.

Pohnutý životný príbeh

Ocenil ho Obama

Ján Vilček, významný svetový mikrobiológ, imunológ a virológ, sa narodil 17. júna
1933 v Bratislave. Na Slovensku zažil štyri
rôzne politické systémy, dva z nich boli totalitné. Keďže má židovské korene, počas
druhej svetovej vojny sa musel s rodinou
skrývať. V roku 1957 absolvoval štúdium
medicíny na Lekárskej fakulte UK. Práve
tu našiel inšpiráciu pre celoživotnú kariéru
v mikrobiológii, virológii a imunológii. „Hovorí sa, že doma nie je nikto prorokom, ja
som asi tá vzácna výnimka, ktorá potvrdzuje
pravidlo,“ vtipkuje profesor.
K pozitívnym okamihom života na Slovensku jednoznačne zaradil stretnutie s Maricou, budúcou manželkou. Tá tiež absolvovala Univerzitu Komenského, a to v odbore
dejín umenia. Neskôr sa presadila v svetoznámom Metropolitan Museum v New
Yorku.

Jeho liek pomohol miliónom

Profesor si zaspomínal na pedagógov
– obávanú Eugéniu ��������������������
Štekláčovú����������
, nezabudnuteľného Františka Kleina či obľúbeného
Ladislava Dérera. Neskorší kolegovia Alick

V roku 1965 emigroval do USA, kde začal pracovať na Lekárskej fakulte Newyorskej univerzity. Výsledky jeho životnej práce
priniesli výrazný pokrok pri liečbe artritídy a
ďalších chronických zápalových ochorení.
Jeho výnimočné vedecké úspechy ocenil
aj americký prezident Barack Obama, ktorý
mu 1. februára 2013 odovzdal Národnú medailu za technológiu a inováciu.
Po rokoch pôsobenia v USA sa vracia na
svojou alma mater. Spoluprácu medzi Lekárskou fakultou UK a Lekárskou fakultou
Newyorskej univerzity iniciovala v roku 2008
prof. Daniela Ostatníková. Lekárska fakulta
UK udelenie doktorátu aj navrhla.

Návrat domov

„Udelenie čestného doktorátu Univerzitou Komenského je pre mňa nesmiernou
poctou. Univerzita Komenského je aj moja
alma mater; ako absolvent jej lekárskej fakulty som promoval v tejto aule pred skoro
57 rokmi. Ďakujem za túto veľkú česť, ktorú
si skutočne hlboko vážim,“ uviedol profesor
Vilček na slávnostnom podujatí.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,

PhD., s hrdosťou hodnotí udelenie doktorátu: „Som nesmierne rád, že práve v roku,
keď si Univerzita Komenského pripomína
95. výročie svojho založenia, udeľujeme
čestný – v poradí 115. – titul doctor honoris
causa vedcovi svetového formátu, spĺňajúcemu v rámci nášho protokolárneho reglementu oba základné parametre domácej a
súčasne aj zahraničnej osobnosti svetového významu.“
Ján Vilček sa zaradil medzi osobnosti,
ako Kofi Atta Annan (1999), 14. dalajláma
a nositeľ Nobelovej ceny za mier Tenzin
Gyatso (2000) či držiteľ Nobelovej ceny za
chémiu Gerhard Ertl (2009), ktorí tiež patria
medzi čestných doktorov UK.
Lenka Miller
Foto: Vladimír Kuric
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK
9. 1. – Rektor UK prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD., a generálny riaditeľ spoločnosti Váhostav – SK, a. s., RNDr. Ján
Kato podpísali zmluvu o vybudovaní Univerzitného vedeckého parku Univerzity
Komenského v Bratislave.

10. 1. – Prijal pozvanie predsedu Slovenskej akadémie vied prof. Jaromíra
Pastoreka na tradičný Novoročný koncert
v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca.
20. 1. – Na stretnutí u riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava MUDr. Miroslava Bdžocha rokovali o príprave dohody
o vyrovnaní finančných pohľadávok medzi
UK a UNB.

Filozofickej fakulty Záhrebskej univerzity.
(Viac na strane 7.)

24. 1. – S ministerkou zdravotníctva
JUDr. Zuzanou Zvolenskou a dekanom LF
UK prof. Petrom Labašom rokovali o návrhu zmluvy o praktickej výučbe a zriadení
špecializovaného výučbového zariadenia
verejnej vysokej školy.
28. 1. – Zúčastnil sa na slávnostnom
zasadnutí Vedeckej rady UK rozšírenej o
vedecké rady fakúlt UK pri príležitosti udelenia čestného titulu doctor honoris causa poprednému svetovému vedcovi prof.
MUDr. Jánovi Vilčekovi, PhD., z Newyorskej univerzity. (Viac na strane 3.)

21. 1. – Zúčastnil sa na úvodnom podujatí k rámcovému programu Európskej
únie pre výskum a inovácie „Horizon
2020 Connections a Matchmaking“.

29. 1. – Zúčastnil sa na podujatí XI. Angiologický deň II. internej kliniky Lekárskej
fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava na tému „Konzervatívna nefarmakologická liečba cievnych ochorení“. (Viac
na strane 16.)

– V Rektorskej sieni UK sa zúčastnil na
slávnostnej prezentácii knihy „Slovensko a
Chorvátsko – historické paralely a vzťahy
(do roku 1780)“ od autorov prof. Martina
Homzu a prof. Jána Lukačku z Filozofickej fakulty UK a prof. Nevena Budaka z

31. 1. – Na pôde UK prijal fínsku ministerku školstva a vedy Kristu Kiuru. Diskutovalo sa o problematike financovania
vedy, vedeckých parkov a investovania do
inovácií. Dôraz sa kládol na prepojenie vedeckého výskumu s praxou. Hovorilo sa

tiež o skúsenostiach fínskych univerzít a
rozvíjaní ich budúcej spolupráce s partnerskými slovenskými univerzitami.

– Zúčastnil sa na slávnostnom oceňovaní študentov slovenských vysokých škôl,
ktorí reprezentovali Slovensko na Letnej
univerziáde 2013 v Kazani a na Zimnej
univerziáde 2013 v Trentine. Podujatie
zorganizovala Slovenská asociácia univerzitného športu pod záštitou MŠVVaŠ SR.
(Viac na strane 5.)

Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK
Foto: Vladimír Kuric, OVV RUK,
Ivan Paška

SPRAVODAJST VO

Zo zasadnutia senátu
Dňa 18. decembra opäť zasadal Aka�
demický senát Univerzity Komenského
v Bratislave (AS UK).
Prvým bodom programu bolo rokovanie o Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku
UK. Prof. RNDr. Dušan Ševčovič, PhD.,
predseda pedagogickej komisie AS UK
predniesol návrhy, ktoré komisia dostala
a predjednala – aby sa Študijný poriadok
UK upravil tak, aby si mohla každá fakulta
podľa vlastného študijného poriadku upraviť podmienky pre skúšanie študentov. Tiež
uviedol, že študent, ktorý bol hodnotený na
riadnom termíne známkou Fx, by mal mať
právo len na jeden opravný termín. Proti

tomuto návrhu bol Mgr. Martin Babič, ktorý
si myslí, že spomínaný návrh by zbytočne
okliešťoval práva študentov. Dodatok bol
po diskusii schválený.
AS UK sa ďalej zaoberal návrhmi študijných poriadkov pre Lekársku fakultu UK,
Farmaceutickú fakultu UK, Pedagogickú
fakultu UK a Právnickú fakultu UK, ktoré
boli schválené. Okrem toho schválil aj Dodatok č. 2 k Štatútu PraF UK.
AS UK schválil 16 žiadostí o prenájom
nehnuteľností a zriadenie budúcich vecných bremien na pozemku, v areáli Átriové
domky v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s., ktorá tam vybuduje a bude
prevádzkovať transformátor.

Prorektorka UK prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., prítomných oboznámila s návrhom Štatútu Správnej rady UK vrátane
doplnkov. AS UK schválil návrh jednomyseľne.
Študentská časť AS UK zvolila Tomáša
Kaščáka za zástupcu študentov v Správnej
rade UK.
AS UK vydal súhlasné stanovisko k uzneseniu AS PraF UK, ktoré sa týkalo nesúhlasu s realizáciou spojeného bakalárskeho a
magisterského stupňa štúdia na Právnickej
fakulte UK. Spojenie 1. a 2. stupňa by bolo
v rozpore s bolonským procesom.
Eduard Csudai
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Študenti UK považujú
reputáciu UK medzi
zamestnávateľmi za

veľmi dobrú
Univerzitným športovcom
roka je Martin Kučera
Študentov slovenských vysokých škôl, ktorí reprezentovali
Slovensko na Letnej univerziáde 2013 v Kazani a na Zimnej
univerziáde 2013 v Trentine,
����������������������������������������������
ocenili na slávnosti, ktorá sa kona�
la 31. januára 2014 na Malej scéne STU v Bratislave. Ocenenie
univerzitných športovcov za rok 2013 zorganizovala Slovenská
asociácia univerzitného športu a záštitu poskytlo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Medzi ocenenými študentmi
boli aj študenti Univerzity Komenského v Bratislave.
V kategórii letná univerziáda získal ocenenie Martin Kučera, ktorý
vybojoval zlato v atletike. Zároveň sa stal športovcom roka a ocenenie mu odovzdal minister školstva Dušan ���������������������������
Čaplovič�������������������
. Minulý rok úspešne absolvoval Prírodovedeckú fakultu UK.
Ocenenia za zimnú univerziádu patria Barbare Kantorovej a Lukášovi Csölleyovi. Barbara z Fakulty telesnej výchovy a športu UK
získala striebro v alpskom lyžovaní. Študent Prírodovedeckej fakulty
UK Lukáš, ktorý reprezentoval v kategórii krasokorčuľovanie, získal
4. miesto. Všetkým oceneným športovcom v kategórii zimná univerziáda odovzdal ocenenia rektor UK prof. Karol Mičieta.
„Našou snahou spolu s univerzitami a športovými zväzmi, bolo vybrať čo najlepších športovcov, ktorí boli schopní v silnej medzinárodnej konkurencii dosiahnuť čo najlepšie umiestenia. Viacerým z nich
sa podarilo umiestniť sa na popredných pozíciách a vybojovať tak
pre Slovensko spolu 11 medailí,“ zhodnotil prezident SAUŠ Július
Dubovský.
Lenka Miller
Foto: Ivan Paška

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa aj v roku 2013
zapojila do „Trendence Graduate barometer“, ktorý je najväč�
ším prieskumom v oblasti kariéry, vzdelávania a zamestnáva�
teľov v Európe. Na projekte sa zúčastnilo 1 057 inštitúcií v 24
krajinách a jeho otázky zodpovedalo 317 617 študentov.
Prieskum bol realizovaný v týchto krajinách: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko,
Holandsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Španielsko,
Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko a Veľká Británia.
Študenti mali možnosť zodpovedať otázky týkajúce sa ich preferencií a očakávaní od budúcej kariéry, ich spokojnosti s univerzitou
a atraktivity potenciálnych budúcich zamestnávateľov. Zo Slovenskej republiky odpovedalo spolu 11 521 respondentov, z toho
1633 boli študenti UK. Vekový priemer respondentov UK bol 22,1
rokov. Zastúpenie žien predstavovalo 67,2 % a mužov 32,8 %.
Podľa prieskumu sú naši študenti ochotní pracovať v priemere 42,6 hod. týždenne. Ich očakávaný hrubý ročný príjem je 12
601 eur, pričom očakávaná dĺžka zotrvania na jednom pracovnom mieste je 7,8 rokov. Akademickú povesť univerzity vnímajú
naši študenti veľmi pozitívne, dokumentuje to až 81,7 % opýtaných respondentov. Taktiež pozitívne hodnotia aj dobrú polohu
univerzity.
Až 75,4 % študentov si myslí, že reputácia UK je medzi zamestnávateľmi dostačujúca. Dostupnosť a ochota vyučujúcich bola
študentmi ohodnotená až zo 69,8 % ako spokojnosť. Ukazovateľ
optimizmu hľadania práce mal u študentov UK tiež vysokú hodnotu – až 76,5 %. Predpokladaná doba nájdenia práce je tiež
pomerne optimistická – 4,4 mesiaca (napr. v Španielsku odhadujú respondenti túto dobu na takmer 10 mesiacov, vo Švédsku
zhruba 6 mesiacov a pod.).
Eduard Csudai
Foto: Vladimír Kuric

Fajčiarov spred budovy UK pomaly ubúda
Samospráva Starého Mesta vydala v novembri nariadenie
o ochrane nefajčiarov. Po novom je fajčenie v Starom Meste Bratislavy zakázané na uliciach, v parkoch, verejných záhradách, na
ihriskách či trhoviskách a ďalších verejne prístupných miestach. Zákaz sa týka aj vstupných priestorov do budov školských zariadení, t.
j. vrátane Univerzity Komenského.
Doteraz bol vstupný priestor pred historickou budovou na Šafárikovom námestí hojne využívaný fajčiarmi. Odteraz nie je možné fajčiť do vzdialenosti 4 metrov od vstupu, stojanové popolníky univerzita odstránila. Na nové pravidlá upozorňujú aj nálepky na stĺpoch.

Za porušenie je pokuta 33
eur. Kontrolu pravidiel vykonáva mestská polícia či poverení zamestnanci mestskej
časti.
Väčšina fajčiarov tento zákaz pred univerzitou rešpektuje a pomaly si na nové pravidlá zvyká.
LM

Ilustračná fotografia.
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V januári mali v CĎV UK seniori zelenú
Seniori s radosťou vítajú každú príležitosť
v oblasti ďalšieho vzdelávania. CĎV UK sa
organizačne podieľalo na príprave dvoch
pilotných projektov, ktoré sa stretli s pozitív�
nou reakciou zo strany seniorov.

V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska
pripravilo CĎV UK a Univerzita tretieho veku
projekt Škola rodinných financií. Skupina
seniorov absolvuje pod vedením skúsenej
lektorky Ing. Márie Hankociovej spolu osem
odborných prednášok, ktoré im pomôžu orientovať sa v zložitom svete finančných produktov.

Prvá prednáška, ktorá sa konala 13. januára
2014 v priestoroch CĎV UK, upútala nielen
pozornosť samotných účastníkov, ale i médií.
V rámci Školy rodinných financií sa účastníci
naučia, ako nenaletieť lákavým finančným ponukám, ako nakupovať cez internet, využívať
zľavové portály, ako realizovať platbu prostredníctvom internetbankingu. Seniori sa oboznámia s podstatou ekonomických výrazov, ako
sú napríklad istina, úroková sadzba, doba splácania, predbežné splatenie úveru, zdravotné,
sociálne a dôchodkové poistenie. Ďalej získajú
zručnosti v oblasti zostavovania rodinného rozpočtu vzhľadom na zmeny príjmu seniora po
odchode do dôchodku. Zámerom nadácie je
zorganizovať tento špecializovaný kurz aj v mesiaci september 2014.
Vzdelávací program Rozvoj podnikateľských zručností v medzigeneračných tímoch je vôbec prvým spoločným projektom
CĎV UK a Fakulty managementu UK. Zmyslom
spoločného vzdelávania mladých študentov
fakulty a poslucháčov Univerzity tretieho veku
CĎV UK je získavanie a rozvíjanie podnikateľských zručností a iných kompetencií vedúcich
k napredovaniu v profesijnom živote. V úvode

Vedec z UK objavil
stopy dinosaura

Univerzita
Komenského
potešila deti
v Tanzánii
Hračky, ktoré vyzbierala Univer�
zita Komenského v Bratislave (UK)
v najväčšej vysokoškolskej zbierke
hračiek – Komenského zbierke
hračiek, už majú nových „majite�
ľov“. Neopísateľnú radosť spôso�
bili deťom z jednej z najchudobnejších
krajín sveta – Tanzánie.
V Komenského zbierke hračiek, ktorú organizovala najväčšia a najstaršia slovenská
univerzita, sa vyzbieralo viac ako 8000 hračiek. Vďaka partnerovi zbierky – prepravnej
a logistickej spoločnosti DHL – boli hračky
prepravené do najväčšieho mesta Tanzánie
Dar es Salaam. Tu boli miestnymi úradmi
niekoľko mesiacov zadržiavané v colných
skladoch. Zásluhou aktívnych vyjednávaní so spoločnosťou DHL, ktorá uhradila aj
všetky neoprávnene vyrubené poplatky,
mohli byť hračky doručené priamo do centrály misijných staníc v Mbeya.
„Hračky priniesli úsmev na tvárach detí
v oblasti Mahango, ktorú posledné roky
sužuje sucho, neúroda a s nimi spojený
chronický hlad. Ďalšie dostali deti v osadách Igogwe a Kisa v juhozápadnej Tanzánii neďaleko hraníc s republikou Malawi,
ktoré sú viac ako tisíc kilometrov vzdialené

prvej prednášky, ktorá sa konala 29. januára
2014, objasnila účastníkom zámer projektu
vedúca Katedry stratégie a podnikania a zároveň garantka programu doc. Ing. Anna Pilková,
PhD., MBA. V rámci programu vytvoria študenti
zmiešané tímy a založia fiktívne podnikateľské
subjekty. V priebehu ôsmich odborných prednášok budú denní študenti, doktorandi fakulty
a poslucháči UTV spoločne rozvíjať svoje podnikateľské zručnosti a nasávať vedomosti z rôznych odborných oblastí. Niekoľko spoločných
stretnutí poskytne študentom možnosť vytvoriť
si obraz o fungovaní podnikateľskej sféry. Obsah prednášok je dobrým motivačným štartom
pre každého zúčastneného: zostavenie podnikateľského plánu, manažérske zručnosti, vývoj
vlastných podnikateľských nápadov, plán vstupu na trh, analýza trhového prostredia, nástroje
marketingovej komunikácie, kontrola a riadenie
ľudských zdrojov, vyhodnocovanie podnikateľských aktivít a napĺňanie cieľov. Veríme, že
spolupráca v medzigeneračných tímoch bude
motiváciou pre každého zúčastneného a stane
sa kolískou zaujímavých podnikateľských vízií
a nápadov.
Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK

od tanzánskych turistických oblastí. Darcovia hračiek priniesli do ich života dovtedy neznámu vec, hračku, ktorú môžu
pohladiť, pritúliť, zaspávať a rozprávať sa
s ňou... Priateľa, ktorý im pomôže prekonať životné útrapy a bojovať s ťažkým osudom, aký nepozná žiadne dieťa v Európe,“
povedal doc. MUDr. Rastislav Maďar,
PhD., z neziskovej organizácie International Humanity, ktorá zabezpečila distribúciu hračiek deťom.
V zbierke hračiek Univerzity Komenského, ktorá bola prepravená do Tanzánie,
dominovali plyšové hračky tvoriace približne dve tretiny vyzbieraných hračiek. Tanzánske deti potešili aj rôzne druhy autíčok,
bábiky, lopty, stavebnice či elektronické
hračky. „Veľmi ma teší, že naši študenti,
zamestnanci i priaznivci priniesli veľký kus
radosti do krajiny smutne známej svojou
biedou či nízkym priemerným vekom obyvateľstva,“ dodal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Andrea Földváryová

Slovenskí vedci Ján Schlögl z Prírodovedeckej fakulty UK a Adam Tomašových
z Geologického ústavu SAV sa v indickom
Dillí zúčastnili na medzinárodnom kongrese o našej planéte v období jury. Medzinárodná skupina vedcov však podnikla aj
výpravy do terénu.
Stopy jedného z predkov dnešných vtákov, drobného dinosaura, objavil nakoniec
slovenský paleontológ Ján Schlögl zo Katedry geológie a paleontológie PriF UK.
Išlo o trojprstú stopu malého mäsožravého dinosaura – teropóda rodu Grallator,
pravdepodobne zo skupiny Coelosauria.
Nálezisko sa nachádzalo v okolí indickej
dediny Thaiat.
redakcia
Foto: Ján Schlögl
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Slovákov a Chorvátov
spája spoločná 800-ročná
minulosť
„Slovensko a Chorvátsko – historické
paralely a vzťahy (do roku 1780)“ je ná�
zov publikácie, ktorá bola dňa 21. januá�
ra 2014 uvedená do života v Rektorskej
sieni UK. Podujatie sa uskutočnilo pod
záštitou Jakšu Muljačića, veľvyslanca
Chorvátskej republiky na Slovensku.
Pod autorstvo publikácie sa podpísali
odborníci z Filozofickej fakulty UK prof.
Mgr. Martin Homza, PhD., prof. PhDr.
Ján Lukačka, PhD., a prof. Neven Budak,
PhD., z Filozofickej fakulty Záhrebskej
univerzity. Publikácia obsahuje príspevky
z medzinárodnej vedeckej konferencie,
ktorá sa konala v roku 2011 v Bratislave.
Slovensko a Chorvátsko – historické paralely a vzťahy (do roku 1780) je unikátnou
publikáciou najmä z dôvodu, že Slováci a
Chorváti žili spolu v Uhorskom kráľovstve
viac ako 800 rokov, teda desaťkrát dlhšie
ako s Čechmi. V tomto období sa formovalo spoločné kultúrne a historické dedičstvo, ktoré doteraz nebolo z rôznych príčin
vedou skúmané. Výsledkom je 448 strán
zaujímavých informácií o mnohosti spoločných tradícií viažucich sa k vládnucim
dynastiám, cirkvi, vzdelaniu, šľachte a pod.
Na medzinárodnej vedeckej konferencii sa okrem slovenských a chorvátskych
odborníkov zúčastnili aj Srbi, Rumuni,

Maďari, Poliaci, Česi, Ukrajinci a Rusi. „Išlo o výsostne
medzinárodný projekt, ktorý
zastrešovala zdanlivo, paradoxne, Katedra slovenských
dejín Filozofickej fakulty UK.
Paradoxne preto, lebo niekto
by povedal, že slovenské dejiny sa dajú robiť len so Slovákmi a na Slovensku, ale opak
je pravdou. Slovenské dejiny
totiž najmenej do roku 1918 splývajú aj
s dejinami Uhorského kráľovstva, ktorého úradným jazykom bola minimálne do
roku 1848 latinčina. Preto nečudo, že sa
na našom projekte zúčastnilo toľko iných
národov a mnoho vzácnych ľudí,“ povedal
jeden z autorov publikácie prof. Mgr. Martin Homza, PhD.
Na slávnostnom uvedení knihy do života
nechýbal ani rektor UK prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD.: „Publikáciu týchto autorov
vnímam nielen ako cenný a zaujímavý dokument vzájomných historických vzťahov
našich národov, ale aj ako jedinečnú prezentáciu fenoménu slovensko-chorvátskej blízkosti.“
redakcia
Foto: Vladimír Kuric

Bratislavské lekárske listy doteraz uverejnili
takmer 15 000 vedeckých prác z celého sveta
Prestížny vedecký časopis Bratislavské lekárske listy, ktorý vydáva Univerzita Komenského v Bratislave
(UK), oslávil 15. januára 2014 už 92. výročie vydania prvého čísla. Od vzniku v roku 1921 časopis publiko�
val na svojich stránkach takmer 15 000 vedeckých prác z celého sveta. Bratislava Medical Journal, ako
znie anglický názov časopisu, publikuje nepretržite všetky významné skutočnosti, ktoré sa udiali v oblasti
biologicko-medicínskeho vedeckého bádania a v oblasti klinickej medicíny.
Časopis bol od
prvého
čísla
celo
svetovo akceptovaný ako moderný vedecký, klinický a lekársky časopis, pretože
mnohé európske knižnice si ho neustále
vymieňali. Abstrakty jeho publikovaných rukopisov mali nemecké, francúzske, anglické
a ruské súhrny.
Univerzita Komenského v Bratislave je jedinou univerzitou na Slovensku, ktorá vydáva
impaktovaný vedecký časopis bez spoluúčasti SAV alebo iných inštitúcií.
„Záujem o publikovanie v našom časopise je vzhľadom na jeho prestížne postavenie
mimoriadny. Dokumentuje to počet zasla-

ných rukopisov do redakcie, ktorý sa každoročne pohybuje od 900 do 1050 rukopisov,
z ktorých uverejníme 140 až 150,“ hodnotí
šéfredaktor časopisu prof. MUDr. Ivan Hulín,
DrSc.
Význam Bratislavských lekárskych listov
vyzdvihuje aj rektor UK prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD.: „Rok 2013 sa stal významným míľnikom v živote tohto vedeckého časopisu. V spolupráci s Národnou knižnicou
Slovenska v Martine a Ministerstvom kultúry
SR sa podarilo pripraviť digitalizovanú formu
časopisu od prvého čísla až do súčasnosti.
Časopis je navyše od roku 2012 kultúrnym
a vedeckým dedičstvom Slovenskej repub-

liky. Pre najväčšiu a najstaršiu slovenskú
univerzitu je cťou vydávať takýto unikátny
časopis.“
Impakt faktor Bratislavských lekárskych
listov (pomer počtu citácií, ktoré boli zaznamenané v hodnotenom roku na všetky články v ňom publikované za predchádzajúce
dva roky, k celkovému počtu všetkých týchto
článkov) je 0,472. Časopis každoročne uverejní v priemere 140 – 150 vedeckých prác
z celého sveta, pričom približne 40 % rukopisov je slovenského pôvodu. Návštevnosť
elektronickej formy časopisu sa pohybuje od
1600 do 3000 návštev každý mesiac.
Eduard Csudai
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Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UK
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave aj ten�
to rok otvorila svoje brány pre záujemcov o štúdium, ako aj pre
širokú verejnosť. Už tradičné podujatie sa uskutočnilo v mrazivú
sobotu 25. januára 2014. Návštevníkom neprekážali ani problémy
s dopravou, ktoré súvisia s uzatvorením ulíc v blízkosti Univerzity
Komenského. A tak už o desiatej hodine dopoludnia Moyzesovu
sieň zaplnili študenti stredných škôl i rodičia, aby sa stretli s ve�
dením fakulty.
Dekan FiF UK Jaroslav Šušol v úvode predstavil fakultu a zdôraznil,
že bola založená ako jedna z prvých fakúlt UK, ktorej sa v priebehu
jej histórie už podarilo vychovať tisícky absolventov. V súčasnosti má
fakulta viac ako 4000 študentov na troch stupňoch štúdia a viac ako
300 zamestnancov. Prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium
Miloslav Vojtech, budúcich maturantov podrobne informoval o systéme vysokoškolského štúdia. Pripomenul aj možnosti ubytovania
a sociálneho zabezpečenia, ktoré pre študentov vytvára Univerzita
Komenského. Okrem toho spomenul aj dlhoročnú spoluprácu fakulty
so zahraničnými fakultami či univerzitami a upozornil aj na možnosti
mobilít pre študentov v rámci programov Erasmus plus či CEEPUS.
Prodekanka pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie občanov a vzťahy s verejnosťou Gabriela Lubelcová svoj príhovor sústredila na praktické informácie o študijných možnostiach na fakulte.
Predstavila jednotlivé typy študijných programov, ako aj spôsob podávania prihlášky. Priestor mali aj informácie o kritériách prijímacieho
konania. Prodekanka upozornila, že študenti si môžu podať prihlášky
elektronickou formou, a to aj na dva študijné odbory v rámci filozofickej fakulty. Návštevníci Dňa otvorených dverí mali potom možnosť
priamo osloviť s otázkami vedenie fakulty, ako aj navštíviť 31 katedier
fakulty, stretnúť sa s pedagógmi a bližšie sa informovať o zameraní
štúdia v jednotlivých študijných programoch.
Pripomeňme, že fakulta ponúka študijné programy v troch základných oblastiach: ako jednoodborové štúdium (v umenovednej,
humanitnej a spoločenskovednej oblasti), štúdium učiteľstva akade-

mických predmetov z jazykovej a humanitnej oblasti a jazykové štúdiá
(najmä so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo).
V akademickom roku 2014/2015 bude fakulta celkovo na bakalárskom stupni štúdia otvárať 78 študijných programov a plánuje prijať
takmer 1 400 nových študentov. V magisterskom štúdiu ponúkne 50
študijných programov v nadväznosti programov a špecializácií z bakalárskeho stupňa.
V jazykovej oblasti fakulta ponúka okrem klasických a moderných
európskych jazykov (klasické jazyky, anglistika, germánske jazyky,
románske jazyky, slovanské jazyky, ugrofínske jazyky) aj čínštinu, japončinu, kórejské štúdiá a študijný program stredoeurópske štúdiá,
ktorý sa realizuje v anglickom jazyku. Prednosťou fakulty je, že ponúka študijné programy na všetkých troch stupňoch vysokoškolského
štúdia, čo umožňuje jej absolventom pokračovať v akademickej príprave, vrátane doktorandského štúdia. V súčasnosti má akreditovaných takmer 300 študijných programov a špecializácií na všetkých
stupňoch štúdia a dbá o udržanie ich kontinuity. Z akreditovaných
programov a špecializácií otvára každoročne niekoľko desiatok študijných programov na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.
Niektoré, najmä jednoodborové programy, sú otvárané pravidelne,
študijné programy prekladateľstva a tlmočníctva a učiteľského štúdia
fakulta otvára v odlišných kombináciách jednotlivých špecializácií.
V aktuálnej ponuke pre budúci rok bude okrem iného štúdium čínskeho, fínskeho, holandského a švédskeho jazyka.
FiF UK je najstaršou fakultou humanitného, spoločenskovedného
a filologického zamerania na Slovensku. Ako vzdelávacia a vedecká
inštitúcia začala svoju činnosť v roku 1921. Jej osobitosťou v slovenskom prostredí je preto dlhodobá, v mnohých oblastiach historická
tradícia pestovania vedných odborov a ich študijných aplikácií, pričom najmä v oblasti štúdia jazykov ponúka niektoré študijné programy ako jediná na Slovensku.
doc. Gabriela Lubelcová, Dr. Eva Bachletová, FiF UK
Foto: Jana Pazderová

Deň rusky hovoriacich
študentov
Koncom decembra 2013 sa na Fakulte managementu UK ko�
nalo prvé podujatie svojho druhu, na ktorom sa predstavili rusky
hovoriaci študenti. Podujatie zorganizovalo zahraničné oddelenie
fakulty pod vedením Mgr. Emílie Charfaoui, CSc., ktorá spolu so
študentmi pripravila a zorganizovala program.
Deň sa niesol v duchu kultúry rusky hovoriacich krajín a študenti
nám v podobe prezentácií, ktoré si pripravili, predstavili krajiny odkiaľ
pochádzajú. Ponúkli nám ich osobný pohľad na svoje krajiny. Akcia
zožala veľký úspech a svojou prítomnosťou nás poctil aj dekan fakulty prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
Predstavili sa: Anastasia Butyrina (Sankt-Peterburg, Rusko), Alla
Bokun (Kyjev, Ukrajina), Artem Sayapin (Kirgizsko) a Labunet Petru (Moldavsko). Porozprávali nám nielen o tom, aké krásy, možnosti
štúdia alebo podnikania ich krajiny ponúkajú, ale aj prečo sú hrdí,

že ich môžu nazvať svojím domovom. Prezentácie odzneli v trojjazyčnom variante: rusko-anglicko-slovensky. Do diskusie sa v hojnom
počte zapojili aj ďalší zahraniční študenti, ktorí momentálne študujú
na našej fakulte.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a dúfame, že podobné akcie sa
stanú u nás tradíciou.
Michaela Pališinová, Alan Petrík, študenti FM UK
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Na FTVŠ UK
sa zišlo 350
záujemcov
Takmer 350 záujemcov o štúdium
sa zišlo v posledný januárový deň roku
2014 v priestoroch FTVŠ UK. Záujem bol
väčší ako v roku 2013, čo je pre fakultu
potešujúce. Študijný prodekan Mgr. Ľu�
boš Rupčík, PhD., prezentoval všetkým
záujemcom možnosti štúdia na FTVŠ UK
a súčasne im jednotlivé katedry priblížili
problematiku pohybovej časti prijímacej
skúšky.
Osvedčený model dňa otvorených dverí – ráno uchádzači z Bratislavy a blízkeho
okolia a predpoludním uchádzači z ostatných častí Slovenska – fakulta dodržiava
už niekoľko rokov. V rámci dňa otvorených
dverí mali uchádzači možnosť preveriť si
úroveň pohybových schopností a zručností
v gymnastike a v plávaní, čo mnohí aj využili. Aj ich rodičia, v prípade, keď sa zúčastnia na dni otvorených dverí, získajú aspoň
približnú predstavu o prijímacej skúške.
Niektorých potešia aj ceny z tomboly, najmä 50 % zľava na poplatok z prijímacieho
konania pre dvoch z uchádzačov.
V roku 2014 sme zaregistrovali uchádzačov (okrem Slovenska) aj z Českej republiky, Srbska a Chorvátska. Títo sú však vo výraznej menšine v porovnaní s „domácimi“.
Oslovili sme niektorých uchádzačov
s otázkou, čo by chceli študovať na FTVŠ
UK. Bratislavčan Tomáš študuje na strednej odbornej škole a hráva aktívne volejbal.
Má záujem o študijný program trénerstvo
so špecializáciou kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe (skr. kondičný tréner). Jeho kamarát Marek je futbalista a chcel by študovať študijný program
šport a zdravie. Zo Športového gymnázia
v Nitre prišla Natália, ktorá sa venuje plávaniu. Nechce však študovať trénerstvo so
špecializáciou plávanie, ale so špecializáciou kondičný tréner. Aj jej priateľka Karin,
ktorá je hádzanárka, má záujem o rovnaký
študijný program. Kondičné trénerstvo sa
v priebehu krátkeho času stalo akýmsi „hitom“ medzi uchádzačmi o štúdium a mnohí
z nich nám povedali, že by chceli študovať
práve študijný program trénerstvo s touto
špecializáciou. Cyklista Martin zo Stropkova má záujem počas štúdia ďalej rozvíjať
vedomosti a zručnosti v športe, ktorému sa
venuje, a chcel by sa stať trénerom cyklistiky.
Už v minulom roku sme sa zmienili, že na
FTVŠ UK prichádzajú aj študenti z tanečných konzervatórií, ktorí na FTVŠ UK môžu

získať pedagogickú či trénerskú kvalifikáciu v tancoch. Záujem z ich strany narastá,
čo je potešiteľné. V roku 2014 sme zaznamenali spolu 15 študentiek tanečného
konzervatória, ktoré by chceli pokračovať
v štúdiu na FTVŠ UK. Možnosti na výber
športovej špecializácie sú relatívne široké. FTVŠ UK ponúka tri tanečné športové
špecializácie – tance (ľudové tance a iné),
tanečné disciplíny IDO a tanečný šport.
Blízko k týmto špecializáciám má aj akrobatický rokenrol a športový aerobik. Tanečníčky si teda môžu vybrať z viacerých možností a veríme, že po úspešnom prijímacom
konaní rozšíria rady študentov tanečných
športových špecializácií.
Uchádzači prichádzali z celého Slovenska, ale najviac ich bolo z Bratislavy a zo
západného Slovenska. Oblasť stredného
Slovenska bola zastúpená síce menej,
ale aj tak bola relatívne početná. Východné Slovensko, azda aj vzhľadom na to, že
v Prešove možno študovať telesnú výchovu
a šport, bolo zastúpené najslabšie. V tomto prípade sme zaznamenali uchádzačov zo
Stropkova, Vranova nad Topľou, Popradu
či Spišskej Novej Vsi. Veríme, že prihlášok
z východného Slovenska bude viac.
Tí uchádzači, ktorí budú mať záujem o prípravné kurzy na prijímaciu skúšku, budú
môcť pod vedením odborníkov rozvíjať pohybové zručnosti a schopnosti tak, aby na
prijímacej skúške uspeli. Dúfame, že sa
s mnohými z nich v septembri stretneme
v športovej hale prof. Rovného na otvorení
akademického roku 2014/2015.

Mgr. František Seman, PhD.,
FTVŠ UK

Dlhodobo
vylúčená doprava
zo Šafárikovho
námestia
Na Šafárikovo námestie, z ktorého je
prístup na Rektorát Univerzity Komenského, Právnickú fakultu UK a Filozofickú
fakultu UK, je od 20. januára 2014 obmedzený dopravný prístup. Vylúčená bola
totiž električková i autobusová doprava
v úseku Vajanského nábrežie – Štúrova
ulica. Pre budovanie električkovej trate zo
Šafárikovho námestia na Bosákovu v Petržalke a prestavbu Starého mosta, bolo
definitívne zrušené obratisko autobusov
MHD a dočasne znefunkčnená zastávka
električiek. Obmedzenia musia študenti a zamestnanci cestujúci MHD strpieť
predbežne do marca 2015.
LM
Ilustračná fotografia. Foto: LM
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Patológia je ako detektívka
								 od Agathy Christie
Občas má človek šťastie zoznámiť sa
so skutočne inšpiratívnou osobnosťou.
Takou je aj profesorka Katarína Adamico�
vá. Profesionálne dosiahla to, čo sa zatiaľ
žiadnej inej žene v rovnakej špecializácii
na Slovensku nepodarilo. Stala sa totiž
prvou ženou – profesorkou patológie na
Slovensku. V súčasnosti pôsobí na Ústa�
ve patologickej anatómie JLF UK a Uni�
verzitnej nemocnice Martin. Je vedúcou
Konzultačného centra bioptickej diagnos�
tiky kožných ochorení s celoslovenskou
pôsobnosťou. Súčasne je členkou Aka�
demického senátu UK a Akademického
senátu JLF UK. Mimo svojej profesie je ak�
tívna v miestnej politike. Zaujíma sa o ve�
rejné dianie a patrí k tým, ktorí neváhajú
nahlas vysloviť svoj názor. Dobrú energiu
rozdáva aj vo voľnom čase, kedy sa venuje
starostlivosti o nevyliečiteľne chorých ľudí
v občianskom združení Hospice v Martine,
v ktorom je predsedníčkou.

Minulý rok ste oslávili šesťdesiatku, čomu
ťažko uveriť. Kde beriete životnú energiu?
Roky sa skutočne rýchlo míňajú. Každý
však prináša okrem ťažkostí života aj niečo
dobré, zaujímavé či poučné. Verím, že také
budú, ak Pán Boh dá, aj ďalšie roky, ktoré ma
prípadne čakajú. Ako patologička som veľmi
rada, že som sa tohto jubilea dožila, lebo zo
života, ale aj z lekárskej praxe poznám, že veľa
rôznych ľudí, aj cenných a dobrých, pripravených ešte veľa odovzdávať druhým, sa takého
decénia nedožili. A odkiaľ beriem energiu?
To je jednoduché, z hlbokej, do „kolísky“ mi
vloženej a kontinuálne pestovanej viery. Prejavy môjho fungovania životnej „energie“ sú iba
rozmanité plody tohto pevného koreňa.
Vyštudovali ste stomatológiu na Univerzi�
te Palackého v Olomouci. Ako ste sa zrazu
ocitli v patológii?
Na vysokoškolské štúdium do Olomouca
som sa dostala akoby zázrakom. V čase normalizácie, ako politicky neatraktívnu, ma prijali
na prvý raz na štúdium stomatológie, a to bez
problémov či s potrebou odvolať sa. V treťom
ročníku som absolvovala predmet patológia,
ktorý nám prednášal charizmatický profesor
MUDr. Rostislav Koďousek, CSc. Obsah
predmetu i forma prednesu, ako aj osobnosť
pána profesora ma tak náhle, prudko a trvalo
oslovili, že som začala vážne uvažovať o celoživotnej profilácii na úseku patológie. Dokončila som stomatológiu, prihlásila som sa
na Ústav patologickej anatómie do Martina,
kde v tom čase akoby náhodou hľadali silu na
uvoľnené asistentské miesto. Chcela som učiť
a pracovať v patológii. Bolo však potrebné vybaviť si výnimku na ministerstve zdravotníctva,
vypustenie zo zväzku stomatológov v Stredoslovenskom kraji a prijatie do zväzku patológov, vykonať rozdielové skúšky podľa určenia

dekana Lekárskej fakulty UK v Martine, ktoré
spočívali v opakovaní všetkých štátnych skúšok. To mi zabralo jeden popromočný rok. Pre
patológiu som pracovala s veľkým nasadením
a už špecializačné atestácie som mohla robiť
bez „sklzu“ v riadnych termínoch, čo sa mi aj
podarilo úspešne zavŕšiť.
Patológia je odvážny odbor, najmä pre
ženu.
Ide o krásny odbor, tak pre mužov, ako aj
pre ženy. Patológia je odbor či predmet, v ktorom sa študenti prvý raz počas štúdia dotknú
tajov choroby a chorého ľudského organizmu
a postupne do nich prenikajú. Učia sa rozumieť
celovzťažnosti problémov, analýze celku a syntéze podrobností, čo musí viesť k správnej a
jednoznačnej diagnostike každého chorobného prejavu. Patológia je nevyhnutným úvodom
a podstatou každého ďalšieho klinického odboru. Bez poznatkov z patológie sa nemožno stať
dobrým lekárom. Patológia je ako detektívka
od Agathy Christie. Napínavá, komplikovaná,
s možnosťami viacerých riešení, ale zväčša iba
jedným správnym. Je zadosťučinením náročného pátrania, keď zložitý patologický nález vyústi
do jednoznačnej diagnózy, po ktorej nasleduje
správna terapia pacienta.
Aké spektrum chorôb musí vaše pracovis�
ko diagnostikovať?
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM
v Martine, podobne ako iné univerzitné patologické ústavy, rieši celé spektrum ochorení,
ktoré možno diagnostikovať morfologicky,
histologicky, ultraštrukturálne (elektrónovomikroskopicky), imunofluorescenčne, imunohistochemicky, geneticky aj molekulovogeneticky a pod. Univerzitné ústavy sú bázou
a žriedlom najskúsenejších odborníkov aj

Prof. MUDr. Katarína
Adamicová, PhD.
• narodila sa 23. 5. 1953 v Žiline
• 1972 – 1977 – študovala na
Lekárskej fakulte Univerzity
Palackého v Olomouci
• 1977 – dodnes – pôsobí
na Ústave patologickej
anatómie Jesseniovej lekárskej
fakulty UK a UNM v Martine
• 1988 – získala titul PhD.
• 1999 – získala titul docentka
• 2009 – získala titul profesorka
v patológii. To nám umožňuje riešiť komplikované diagnostické prípady v rámci konzultácií,
ktoré si vyžadujú nielen dokonalé prístrojové
vybavenie, ale najmä profesionálne, odborné aj intelektuálne kvality pracovníkov. Dnes
je pri najkomplikovanejších diagnózach nevyhnutné pracovať interdisciplinárne aj multidisciplinárne. Podstata najnovších genetických informácií v budúcnosti bude do istej
miery ovplyvňovať zavedené patogenetické
pohľady na niektoré choroby. Ústav patológie má širokú spádovú oblasť, v niektorých
diagnostických oblastiach celé Slovensko.
Vyšetrujeme vzorky tkanív zo živých pacientov
odobraných na chirurgických pracoviskách
všetkých chirurgických špecializácií (biopsia),
ako aj endoskopicky získané vzorky či cytologický materiál. Jednoducho sa dá konštatovať, že každé tkanivo, ktoré odoberie klinik
pacientovi, vieme vyšetriť a vieme určiť exakt������
nú diagnózu, podľa ktorej pacienta ošetrujúci
lekár v nasledujúcom období lieči.
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Vaša práca sa teda odohráva najmä za
mikroskopom?
Dá sa povedať, že v súčasnosti, keď pitvy
prebral do kompetencie Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, sa 100 % práce
patológa zameriava na bioptickú diagnostiku
vzoriek zo živých pacientov. Táto diagnostika
sa zväčša deje pod zorným poľom mikroskopu. Využívame však aj ďalšie, už novšie postupy, napr. prietokovú cytometriu, metodiky
FISH a iné genetické postupy na čo najpresnejšiu diagnostiku mnohých, najmä nádorových ochorení. S ohľadom na fakt, že som
vysokoškolská pedagogička, môj diel zdravotníckej práce by sa mal zmestiť aj medzi pedagogickú činnosť, ktorej je na našej fakulte
stále viac pre zvyšujúci sa počet slovenských
aj po anglicky hovoriacich študentov, a nevyhnutnú publikačnú činnosť, ktorá má u nás
pôvod práve v bioptickej praxi.
Diagnostikujete chorých a ťažko chorých
ľudí. Napriek tomu z vás cítiť optimizmus.
Ako je to možné?
Medzi početnými infaustnými diagnózami
patológ stanovuje aj tie „lepšie“, ktoré sú liečiteľné a vyliečiteľné. Niekedy sa stáva, že aj
malígne ochorenie po vhodnej liečbe dovoľuje
pacientovi prežívať ešte dlhé roky v zdraví a
pohode. Patológovia sa tešia z úspechov základného výskumu i terapeutických odborov
medicíny, a to najmä v onkológii, ktoré pomáhajú zachrániť životy pacientov. Nové diagnostické a liečebné molekuly sú už tak presne
fokusované, že vyliečenie pacienta je dnes
oveľa častejšie, ako bolo pred niekoľkými
rokmi, samozrejme, ak príde na diagnostické
vyšetrenie včas. Tento fakt je veľmi dôležitý aj
pre patológa a jeho duševné prežívanie diagnostiky malígnych chorôb. Lebo nech je patológ akokoľvek pragmatický a „racionálny“,
v hĺbke duše ho diagnóza malignómu vždy
určitým spôsobom poznačí.
A z druhej strany spektra – máločo je radostnejšie, ako keď sa z predpokladaného
malígneho tumoru diagnostikuje nejaká iná patologická „maličkosť“. Našťastie aj také prípady
bývajú dosť časté. Profesionálny optimizmus
vychádza z vedomostí a svedomitosti, ktoré
dovoľujú urobiť presný diagnostický záver, za
ktorým nasleduje optimálna terapia. To sa s dôverou pacienta liečbe podpisuje pod úspešne
zvládnuté ochorenie.
Spomínate si na nejaký kuriózny prípad z
vašej diagnostickej praxe?
Počas vyše 35 rokov praxe v rôznych režimoch, v rozličných podmienkach a na rôznej
úrovni spolupráce a možností bolo takých
prípadov veľa. Dovoľte mi ich neprezrádzať,
lebo, ak mi invencia a čas dovolia, rada by
som také prípady vydala v knižnej publikácii.
Ale aby som neodmietla túto otázku úplne,
uvediem príhodu zo „zákulisia“. Často ma rozosmejú nápady mojich bývalých kolegov...
Istého dňa pripravili spolu s laborantkami do
dennej biopsie spolupracovníkovi preparát,
ktorý riadne označili, spracovali, narezali a zaradili medzi ostatné. Na vypísanej sprievodke
bolo meno „pacienta“ Ondrej Jeleň. Kolega
sa hodiny trápil s diagnózou nezvyčajného

obrazu pečene, až kým ho hlavný aktér vtipu primár Ondro, inak poľovník, utrápeného
neoslobodil prezradením, že ide o pečeň ním
uloveného jeleňa...
Čo ešte by ste chceli dosiahnuť v ������
profe�
sionálnej oblasti?
Ešte pred tromi – štyrmi rokmi by som pomerne unavená povedala, že už takmer nič,
lebo byť prvou a jedinou ženou – profesorkou
patológie na Slovensku mi zatiaľ úplne stačí.
Ale čas plynie a je prirodzené, že aj vtedy
vzdialené ciele sa začínajú črtať presnejšie.
Vo vedeckej práci by som rada pokračovala
v zaujímavých projektoch v oblasti patológie
kože. Bohužiaľ, na skutočne serióznu prácu
nemám dostatočné prostriedky, lebo napriek
početným úspešne zavŕšeným grantom v minulosti, ktoré som viedla, som v posledných
dvoch rokoch nezískala žiadne financie. Som
však športovkyňa – vytrvalkyňa, a preto verím,
že sa to možno niekedy ešte podarí. Mám
však svoje predstavy, týkajúce sa aj inovácie
pedagogického procesu a tiež mám v „talóne“
veľa zaujímavých kazuistík, ktoré s pomocou
kolegov rozličných odborov plánujem postupne uverejňovať vo vedeckých periodikách.
A mám aj jednu veľkú profesionálnu výzvu, aby
som svojou diagnózou nikdy neublížila žiadnemu pacientovi.
V pravidelných dotazníkoch vás študenti
hodnotia ako jednu z najlepších pedago�
gičiek. Máte rada mladých ľudí, aký máte
vzťah k učeniu?
Rada učím, aj keď by som asi nehovorila
celú pravdu, keby som tvrdila, že dnes učím
tak zanietene ako na začiatku svojej pedagogickej kariéry. Myslím si, že je to pochopiteľné. Vzrastajúce počty študentov, opakovanie toho istého učiva mnohým skupinám...
Veľa rôznych odborov (slovenskí, zahraniční
študenti, ošetrovatelia, zubní lekári, pôrodní asistenti, verejní zdravotníci a podobne)
si vyžaduje čas aj energiu, ktorá sa niekedy
pri chýbaní vhodnej relaxácie môže míňať
a nadšenie môže pomaly tlieť až vyhorievať.
Pripomínam, že nezastupiteľnou pracovnou
úlohou patológa je vybaviť dennú „dávku“ zložitých biopsií a napokon, ako je známe, sme
hodnotení podľa počtu a kvality publikovaných
článkov. Skutočnú silu na vyučovanie človek
hľadá v energii a záujme poslucháčov. Ako
skúsená pedagogička už nemám ambíciu
naučiť všetkých všetkému. Stačí mi však
v aule niekoľko párov vnímavých očí či
pozornosť v tvárach a znova sa zo mňa stáva tá
vášnivá milovníčka patológie, ktorá vie vzbudiť
u študentov dychtivosť po poznaní tak, ako
ma azda poznali predchádzajúce generácie
našich absolventov.
Popri učení, vede a diagnostike sa realizu�
jete v miestnej politike a na univerzite pô�
sobíte v akademických senátoch. Čím vás
to ťahá k politike?
Politiku som nemala a nemám rada. To, čo
ma v roku 1989 vtlačilo do politiky, bolo presvedčenie, že veci verejné musia vziať do rúk
ľudia bez komunistickej a eštebáckej minulosti. Je zaujímavé, že vo všetkých komunálnych

a krajských voľbách som vždy bola zvolená
do samosprávnych orgánov vysokým počtom
hlasov. Moje úspechy v presadzovaní zámerov
však boli pomerne chabé. Dnes po takmer 25
rokoch aktívneho pôsobenia pre spoločnosť
môžem konštatovať, že aby účinkovanie nezištných ľudí vo verejnom živote bolo skutočne
cítiť, musela by byť väčšina elektorátu podobná, teda vnímať politiku ako spravovanie veci
verejných. A takou, ako vidieť, naša spoločnosť
ešte nie je.
Okrem vašej práce čím ešte sa viete nad�
chnúť?
Priateľstvom, vernosťou, obetou, nezištnosťou, krásou, jemnosťou, odvahou, rozvahou,
múdrosťou, radosťou, zhovievavosťou a azda
najväčšmi schopnosťou odpustiť.
Vo vašom neuveriteľne širokom diapazó�
ne aktivít a záujmov je aj vzťah k umeniu,
fotografii. Čo vás vedie k tvorbe?
Kreativita sa u každého človeka zvykne prejavovať iným spôsobom. Rodičia mi umožnili
rozoznať význam krásy a sily hudby, výtvarného umenia i fotografie pre duchovný život.
Keď skutočne oddychujem, využívam práve
tieto druhy umenia na kultúrny relax. Neskôr
som k nim pripojila lásku k literatúre. Rada
píšem aj populárno-vedecké články, písomne
reagujem na udalosti bežného života a pod.
Preto okrem vedeckých a odborných článkov
uvedených v EVIPUB-e mi vyšlo približne 400
článkov iného druhu.
Tí, ktorí vás poznajú, vedia, že od mlada
ste športovkyňou. Najprv to bolo plávanie
a do dnešných dní behávate maratón a bi�
cyklujete.
V mladosti, v období aktívneho pretekárskeho športovania (plávanie, potápanie), som
venovala športu veľmi veľa času a duševných
i telesných síl. Jedinou métou a mierou úspechu boli víťazstvá. Neskôr som začala rozpoznávať ovocie športu pre ducha. Bolo to
v období, keď som pretekala na dištančných
tratiach, maratónoch, bežkovala, či vyvíjala
triatlonové aktivity. Tréningy, ich primeranosť
a pravidelnosť, boli pre mňa rovnako dôležité
ako prípadné víťazstvá. Počas tréningov som
však nerozmýšľala iba nad budúcimi čo najlepšími výkonmi, zvyčajne som premýšľala nad
„kostrou“ budúceho článku alebo nad spôsobom uskutočnenia nejakej práce. V tom období som aj na pretekoch vedela dať prednosť
záchrane cyklistu v bezvedomí pred takmer istým víťazstvom. V súčasnosti stále športujem,
posilňujem, plávam a bicyklujem. Mám rada
a trošku aj potrebujem ten príjemný stav duše
a tela po športovom výkone. Necítim však už
potrebu súťažiť. Výkonnostný šport pokladám
za veľmi potrebnú súčasť života mladého človeka. Prispieva k umeniu zvládať životné prehry aj víťazstvá bez významnejšej psychickej
ujmy. A tiež umožňuje pochopiť, že ak chcem
zvíťaziť a víťazstvo si vážiť, musím primeraným
aktivitám venovať viac svojho života ako môj
súper. A to nie iba „modelovo“ v športe, ale aj
„na ostro“ v bežnom živote.

Lenka Miller
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Filozofická fakulta UK predstavuje
svojich doktorandov
Na jednej z najstarších fakúlt našej
univerzity prebieha denné a externé
doktorandské štúdium aktuálne v 53
akreditovaných študijných programoch
filologického, literárnovedného, historic�
kého, filozofického, spoločenskovedné�
ho, umenovedného, psychologického
alebo mediálno-informačného zamera�
nia. Fakulta spolupracuje so 7 externý�
mi vzdelávacími inštitúciami – ústavmi
SAV. Vyskytuje sa i dvojité vedenie dok�

torandského štúdia so zahraničnými
vysokými školami (najmä francúzskymi
a nemeckými, rozbieha sa s českými
partnermi). Vzhľadom na počet akredi�
tovaných študijných programov (viaceré
z nich sú v rámci Slovenska jedinečné),
ako aj na potenciál školiteľov školí fakul�
ta v externej forme aj doktorandov pre
iné inštitúcie. Záujem majú aj zahranič�
ní uchádzači (či už štipendisti alebo
samoplatcovia). V súčasnosti na fakulte

pôsobí celkovo 342 vlastných doktoran�
dov (195 v dennej, 147 v externej forme)
a 90 doktorandov školia spolupracujú�
ce externé vzdelávacie inštitúcie. Mnohí
sa – tak ako ich kolegovia, ktorých me�
dailóny si môžete prečítať v ďalšom tex�
te – zapájajú významnou mierou nielen
do pedagogickej práce na katedrách,
ale aj do vedeckého diania v rámci Slo�
venska a v zahraničí.

Mgr. Petra Soláriková a biopsychológia
Medzi vedecky najaktívnejšie interné
doktorandky Katedry psychológie FiF UK
patrí Mgr. Petra Soláriková. Špecializuje
sa na biopsychológiu a psychofyziológiu
v kontexte záťaže. Časť štúdia absolvovala
v rámci programu Erasmus aj na Univerzite
Karlovej v Prahe. V súčasnosti aktívne spolupracuje s medzinárodnými výskumnými
inštitúciami (napr. Department of Biopsychology, Technische Universität Dresden).
Jej zistenia z diplomovej práce Kognitívne
a psychofyziologické koreláty v kontexte
osobnostných premenných (bola ocenená Cenou rektora UK) boli publikované
v zahraničnej odbornej literatúre. Môže sa
pochváliť bohatou domácou aj zahraničnou
publikačnou činnosťou z oblasti psychofyziológie doma i v zahraničí (13 vedeckých
textov kategórie A publikovaných v Nemecku, Slovinsku, Chorvátsku, Českej republike a na Slovensku).
Bola riešiteľkou grantovej úlohy VEGA
1/0534/10: „Kognície a emocionalita
v kontexte osobnosti a psychofyziologických premenných“. Je riešiteľkou grantovej úlohy VEGA 1/1110/12: „Monitoring
a analýza psychofyziologických korelátov
ako ukazovateľov emocionálnych stavov“.
Je súčasťou tímu pracujúceho na projekte
APVV: „Kognitívne osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte enxiety a alergie“, pričom jej výstupy
sú v rámci projektu kruciálne. Jej hlavný odborný záujem je orientovaný na psychosociálny stresový test a na psychofyziologické
a endokrinné faktory z psychologického aspektu. Dizertácia Mgr. Solárikovej prebieha
v intenzívnej spolupráci s grantovými partnermi – Ústavom experimentálnej endokrinológie SAV a Ústavom fotoniky a elektroniky FEI STU.
V rámci oblasti psychofyziológie stresovej
reakcie sa snaží zmapovať neuroendokrinné
zmeny pri stresovej reakcii alergikov v kontexte podobnosti s patofyziológiou u vysoko

úzkostlivých jedincov; objasniť nejednoznačné zistenia o neuroendokrinnej reaktivite
v kontexte nízkej/strednej/vysokej úzkostlivosti; konfrontovať subjektívne indikátory
prežívania a zvládania stresu s objektívnymi;
komparovať aspekty dvoch druhov stresových stimulov: kognitívneho a psychosociálneho stresu; registrovať semilongitudinálny
vývoj zmien v HPA osi a SAM systému počas troch rokov v kontexte hyperkortizolizmu
a hypokortizolizmu; porovnať reakciu stresových hormónov a psychofyziologických korelátov pri laboratórnom strese a v bežných
životných podmienkach; analyzovať hormonálne a iné fyziologické ukazovatele a ich
následnú schopnosť rekuperácie na stresovú situáciu. V oblasti osobnostných čŕt a
emocionálnych stavov sa usiluje rozpoznať
možný psychologický profil osobnosti alergických ochorení, s dôrazom na bio-psycho-sociálny prístup, so zvýšenou pozornosťou

na niektoré výrazné črty, ktoré môžu pôsobiť, ako posilňovače alergických či iných
psychosomatických symptómov. Za cieľ si
kladie aj zmapovať úzkostné a depresívne
symptómy u alergikov a vysoko úzkostlivých
jedincov; vyhodnotiť vlastné zdroje a copingové stratégie zvládania stresu, hardiness
(nezdolnosť). Zároveň chce rozšíriť existujúce diagnostické kritéria tzv. represorov (jedincov vykazujúcich významnú diskrepanciu
medzi nízkou seba-hodnotenou úrovňou úzkostlivosti na jednej strane a behaviorálnymi
a fyziologickými indikátormi charakteristickými pre vysokú úroveň úzkostlivosti) o objektívne metódy v podobe psychofyziologických
a endokrinných charakteristík.
Mgr. Petra Solariková so svojím, až tvrdohlavým zanietením pre vedu, patrí medzi
doktorandov katedry, ktorí posúvajú poznanie v oblasti psychológie v interdisciplinárnych kontextoch.
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Mgr. Marek Mikušiak a filozofia jazyka
Vyštudoval učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra / filozofia
na FiF UK, kde momentálne pôsobí ako interný doktorand na Katedre slovenského jazyka (KSJ) pod vedením prof. PhDr. Juraja
Dolníka, DrSc. Už ako študent sa aktívne
zapájal do akademického života, počas bakalárskeho a magisterského štúdia získal
sedem cien na študentských vedeckých
konferenciách v rámci troch pracovísk (Katedry slovenského jazyka, Katedry filozofie
a dejín filozofie, Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy) a v roku 2011 bol
ocenený Akademickou pochvalou rektora
pri príležitosti Dňa študentstva. Medzi jeho
odborné záujmy patrí predovšetkým filozofia
jazyka, v rámci ktorej sa zaoberá problematikou významu, resp. otázkou porozumenia.
Vo svojej dizertačnej práci si kladie za cieľ
objasniť relevantné filozofické prístupy k sémantickým entitám a zreteľne odlíšiť logický
a psychologický aspekt skúmania významov.
Pedagogickou činnosťou, ako aj publikovaním odborných polemických statí či recenzií
sa pokúša prispieť k rozvoju a popularizácii
analytickej filozofie a semiotiky na Slovensku. V karentovanom časopise Filozofia

publikoval polemickú stať, v ktorej sformuloval poznámky k pragmatickej interpretácii logického zákona sporu, ako je prezentovaná
v teórii J. Peregrina. Na stránkach karentovaného časopisu Organon F zas diskutoval
o lingvistickom pojme synonymie.
Medzi jeho odborné záujmy patrí tiež sféra
jazykovej kultúry; v nadväznosti na práce J.
Dolníka zdôrazňuje potrebu do určitej miery
prehodnotiť súčasnú kodifikačnú koncepciu
a minimalizovať neopodstatnené intervencie
lingvistov do jazykovej praxe. Štúdie z oblasti
teórie jazykovej kultúry zasadzuje do filozofického rámca. K problémom slovenskej kodifikačnej koncepcie a koncepcie profesionálnej jazykovej kritiky predniesol príspevky
na zahraničných konferenciách na univerzitách v Budapešti, v Prahe a v Olomouci.
M. Mikušiak sa popri vedeckej činnosti
spojenej s KSJ venuje i krásnej literatúre; tvrdí, že je predovšetkým náruživý čitateľ, ktorý
sa snaží propagovať kvalitnú slovenskú literatúru, hodno však spomenúť, že sám publikoval niekoľko básní. V zborníku Básne 2010
vyšla jeho prvotina pod názvom Anthropoesis a v českom internetovom časopise Aluze
publikoval básnickú skladbu Bilbordy. Parti-

cipoval na verejnom autorskom čítaní na letných hudobných festivaloch v Trenčíne a v
Michalovciach.
Prednedávnom úspešne ukončil semestrálny študijný pobyt na Univerzite Karlovej
v Prahe a v súčasnosti, vstupujúc do druhej
polovice druhého ročníka doktorandského
štúdia, vypracúva metodologický základ dizertačnej práce.

Mgr. Dita Csütörtökyová a ochrana kultúrneho dedičstva
Bakalársky titul získala v odbore ������
muzeológia na Katedre etnológie a muzeológie
FiF UK. Už v rámci štúdia participovala
na vedeckom multidisciplinárnom projekte Slovenskej technickej univerzity (STU)
v Bratislave Historické cintoríny v kontex�
te kultúrneho dedičstva, ktorého hlavným
cieľom bolo experimentálne spracovanie
komplexného návrhu revitalizácie historického cintorína „Zvonový vŕšok“ v Banskej
Štiavnici. Prvú etapu svojho výskumu realizovala prostredníctvom archívno-historického výskumu a mapovala vznik, históriu
a významné osobnosti pochované na cintoríne. V druhej etape sa prostredníctvom
etnologického výskumu zamerala na spomienky a obraz cintorína v živote obyvateľov mesta. Študentský výskum vyústil do
bakalárskej práce pod vedením zakladateľa
študijného programu muzeológia a kultúrne
dedičstvo na FiF UK doc. PhDr. Ladislava
Mlynku, CSc. Práca mala praktický rozmer,
keďže išlo o návrh revitalizácie historického
cintorína.
Počas magisterského štúdia spolupracovala so STU v Bratislave pri tvorbe návrhov
na reinštaláciu expozície Národopisného
múzea Sebechleby Stará Hora, ktorých
prioritným cieľom
�������������������������������
bolo zefektívnenie a vedecké skvalitnenie podoby expozície.
V prvej etape terénneho výskumu sa študentka zamerala na zber etnografického
materiálu mapujúceho tradičné sebechlebské vinohradníctvo najmä z hľadiska mate-

riálnej kultúry (práce vo vinici počas roka,
zber a spracovanie hrozna, výroba vína,
vinohradnícka architektúra). V priebehu
druhej etapy sa výskum rozšíril a sústredil
na problematiku komplexnej prezentácie
múzea v kontexte pamiatkovej rezervácie
Stará Hora a výsledne bol spracovaný formou diplomovej práce.
V terénnych výskumoch zameraných na
obec Sebechleby pokračuje doktorandka
vo svojej dizertačnej práci, pričom skúma
identifikačné procesy obyvateľov lokálnej
komunity vo vzťahu k svojmu kultúrnemu dedičstvu. Či už na základe spoločných projektov realizovaných v spolupráci
so STU v Bratislave alebo pomocou vlastných terénnych výskumov chce poukázať
na potrebu rozvíjania interdisciplinárneho
dialógu prostredníctvom etnologického
výskumu a prispieť ku komplexnejším poznatkom pri aktívnej ochrane kultúrneho
dedičstva na Slovensku.
Z hľadiska svojej pedagogickej činnosti
vedie odborné semináre pre Bc. stupeň
odboru muzeológia zamerané na problematiku ochrany kultúrneho dedičstva, dejín
ochrany pamiatok, súčasnej ochrany pamiatkového fondu, základov konzervovania
a reštaurovania zbierkových predmetov,
vychádzajúc pritom aj z predošlých štúdií
odboru reštaurovania na strednej Škole
úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave
a následnej praxe u autorizovaných reštaurátorov.

Publikačnú činnosť doktorandky okrem
štúdií reflektujúcich aktuálny stav ochrany
kultúrneho dedičstva na Slovensku (len
za posledné dva roky 4 štúdie v SR, ČR a
Poľsku) dopĺňajú recenzie či kratšie odborné príspevky. Pravidelne sa zúčastňuje na
domácich a zahraničných konferenciách.
Je spoluriešiteľkou grantu KEGA, dvoch
grantov VEGA a grantu APVV, ako aj hlavnou riešiteľkou Grantu mladých UK. Na
katedre vedie päť seminárov. Počas svojho
štúdia bola ohodnotená Cenou rektora UK
v Bratislave v roku 2009 a Cenou PhDr.
Mojmíra Benžu, CSc., za najlepšiu prácu
študentskej vedeckej a odbornej konferencie v roku 2010.

Dita v sebechlebskom kroji so spoluriešiteľmi projektu
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Mgr. Alena Kluknavská a výskum krajnej pravice
Od roku 2011 pôsobí ako interná doktorandka na Katedre politológie FiF UK pod
vedením profesorky Dariny Malovej. Vo svojej
vedeckej činnosti sa venuje predovšetkým
skúmaniu krajne pravicových strán a hnutí v
strednej a východnej Európe s dôrazom na
Slovensko a Českú republiku. Orientuje sa tiež
na vzťahy médií a politiky a zobrazovanie Rómov v spravodajskom diskurze masových médií. Patrí medzi tých PhD. študentov a študentky, o ktorých výskum má záujem aj odborná
verejnosť, médiá a mimovládne organizácie.
Alena Kluknavská vo svojej dizertačnej práci analyzuje spôsob, akým krajne pravicové
strany a hnutia na Slovensku a v Českej republike v priebehu ostatnej dekády rámcovali
vnímaných nepriateľov, teda „tých druhých“.
Vo svojom výskume stavia na koncepte rámcovania (framing) a sústredí sa na zodpovedanie otázky, aké zmeny nastali v konštruovaní
významov týchto nepriateľov krajne pravicovými politickými aktérmi. Keďže výskum krajnej
pravice v strednej Európe, a predovšetkým
na Slovensku, nie je systematicky rozpracovaný, jej dizertačná práca vysvetľuje aktivity
krajne pravicových aktérov v strednej Európe
prostredníctvom analýzy empirických dát. Jej
doterajší výskum ukázal, ako sa postupne
menila komunikácia a verejný diškurz, ktorý
používajú aktéri krajne pravicových politických subjektov.
V roku 2012 publikovala v medzinárodnom recenzovanom časopise Rexter štúdiu
o krajne pravicových politických stranách v

parlamentných voľbách na Slovensku, ktorá
mala ohlas aj u akademickej obce zaoberajúcej sa krajnou pravicou na Slovensku
a v Českej republike. O rok neskôr jej vyšiel
rovnako v medzinárodnom recenzovanom
Politologickom časopise článok, v ktorom

skúmala tematickú adaptáciu krajne pravicovej Ľudovej strany Naše Slovensko vo
voľbách do NR SR. V roku 2013 prispela
kapitolou do knihy Pravicový extrémizmus
a mládež na Slovensku. V súčasnosti má vo
finálnej fáze článok pripravený v spolupráci

v medzinárodnom recenzovanom časopise
Středoevropské politické studie o spravodajskom diskurze Rómov v Českej republike.
V roku 2013 sa tiež stala členkou redakčného okruhu časopisu Rexter. Všetky tieto
úspechy len potvrdzujú kvalitu jej výskumnej
práce a sú veľkým uznaním.
Alena Kluknavská sa pravidelne zúčastňuje
na domácich aj medzinárodných konferen���������
ciách����������������������������������������
. V roku 2012 napríklad vystúpila v Brémach s prezentáciou na prestížnej Graduate
Conference Európskeho konzorcia pre politický výskum. V súčasnosti pripravuje na tejto
konferencii, ktorá sa v roku 2014 uskutoční
v rakúskom Innsbrucku, organizáciu samostatného panelu o populistickej a radikálnej
pravici v Európe, ktorému bude predsedať.
S pozvanou prezentáciou vystúpila aj na domácej konferencii Mládež a politický extrémizmus, organizovanou UCM v Trnave. Na
základe jej publikačnej aktivity v médiách dostala pozvanie vystúpiť v rámci seriálu diskusií
Face to face, ktoré organizuje Veľvyslanectvo
USA v Bratislave.
Od septembra 2013 do februára 2014
uskutočňuje výskumný pobyt na Amsterdam
School of Communication Research (AS�
CoR) na University of Amsterdam, ktorá je
najväčším výskumným inštitútom zameraným
na výskum politickej komunikácie a komunikačných štúdií v Európe. V spolupráci s odborníkmi z tohto inštitútu pripravuje štúdiu
o zobrazovaní Rómov v médiách vo viacerých európskych krajinách.

Mgr. Miloš Kosterec a analýza sémantických javov
Doktorand Katedry logiky a metodológie
vied FiF UK dokázal počas svojho štúdia
odpublikovať nadpriemerný počet prác z oblasti logicko-sémantickej analýzy jazyka, a to
v karentovaných časopisoch. Svojou publikačnou činnosťou prispel k tomu, že katedra
mala v rámci FiF UK vedúce postavenie v
počte publikácií na študenta doktorandského štúdia. V rámci výskumnej činnosti katedry je aktívnym riešiteľom projektu VEGA
Sémantické modely, ich explanačná sila
a aplikácia, ako aj členom riešiteľského
kolektívu v rámci projektu APVV Analytické
metódy v spoločenských a humanitných
disciplínach.
Vo svojej odbornej práci sa venuje hlavne
problematike anafory. Anafora je sémantický
jav, pri ktorom jazykový výraz nadobúda svoj
význam vďaka väzbe na niektorý predchádzajúci jazykový výraz. Napríklad vo vetách:
„Peter prišiel do obchodu. Obchodník ho
pozdravil.“ zrejme každý rozumie, že v druhej
vete sa stále hovorí o Petrovi. Ako anaforický
výraz vystupuje v druhej vete osobné zámeno. Tento sémantický jav je zaujímavý nielen
svojou častosťou (veľmi často používame
práve zámená), ale aj tým, že presahuje hranice viet. Nezriedka totiž používame výrazy,
ktoré môžu byť pochopené adekvátne iba

vzhľadom na jazykový výraz, ktorý sa vyskytol o pár viet skôr. Ťažiskom jeho vedeckého
záujmu je snaha o adekvátnu explikáciu anafory v rámci jednotnej sémantickej teórie. Vo
svojej práci Anafora ako premenná? predstavil problém sémantickej analýzy anafory a
následne sa venoval analýze, ktorá využíva
viazané premenné v dvoch rôznych logických systémoch – predikátovej logike a dynamickej predikátovej logike. Po vysvetlení
základov oboch prístupov sa zameral na demonštráciu nedostatkov daných riešení. Vo
svojom štúdiu sémantickej analýzy anafory
v rámci dynamických logík však pokračoval
a výsledkom bol druhý publikovaný článok:
Existenčné čítanie oslích viet v dynamic�
kých logikách. Ide o sémantickú analýzu
vety: „Každý farmár, ktorý má nejakého osla,
ho bije.“. Dynamické logiky sú vlastne rozšírením klasických logík – výrokovej a predikátovej. Zmenu však predstavuje porozumenie
niektorým základným logickým operátorom.
Vo všeobecnosti ide v dynamických logikách
o snahu reflektovať zmenu vedomostí, ktorú
predstavuje vyslovenie nejakej vety. V danom
článku Kosterec navrhol zmenu sémantickej
interpretácie dynamickej implikácie tak, aby
umožňovala analýzu širšieho spektra oslích
viet. Pri prácach na tomto článku však po-

strehol
nedopracovaný
stav
extenzionálnej
sémantickej
analýzy kvant i f i k á t o r o v.
V reakcii na
to publikoval
svoj článok
Teória kvan�
tifikácie
a
binárne pre�
dikáty. Nové možnosti analýzy však predstavuje systém Transparentnej intenzionálnej logiky (TIL), s ktorým sa oboznámil už
počas štúdia na bakalárskom a magisterskom stupni. Ďalšie publikované články
Anaforický reťazec a Elipsa už predstavujú snahu o riešenie problému sémantickej
analýzy anafory v systéme TIL.
Štúdium na Katedre logiky a metodológie vied FiF UK ho obohacuje a cení
si najmä otvorenú a kritickú atmosféru a
v neposlednom rade aj veľkú ústretovosť
kolegov, ktorí sú vždy ochotní o problémoch diskutovať. Veľkú odbornú podporu
nachádza v osobe školiteľa prof. Mgr. Mariána Zouhara, PhD.

Ú S P E Š N Í D O K T O R A N D I N A F I L O Z O F I C K E J FA K U LT E U K

Mgr. Lenka Horáková a mayológia
Od septembra 2011 je internou doktorandkou na Katedre porovnávacej reli
gionistiky FiF UK, kde sa venuje kultúram
a náboženstvu predkolumbovskej Ameriky,
predovšetkým kultúre Mayov. V centre jej
odborného záujmu stojí mayská funerálna
keramika a jej spojitosť s mayskými predstavami o smrti a podsvetí.
Vo svojej rozpracovanej dizertačnej práci s názvom „Mortuary Ceramics in Central and North-Eastern Petén“ (Pohrebná
keramika v strednom a severovýchodnom
Peténe) sa venuje mayskému pohrebnému
rítu s bližším dôrazom na využitie keramiky
pri pohrebných rituáloch a jej typológiu a
analýzu. Ťažiskovou lokalitou v jej práci je
mayské mesto Uaxactún v Guatemale, kde
od roku 2009 prebieha archeologický výskum pod vedením prof. Milana Kováča,
PhD., ktorý je aj školiteľom jej dizertačnej práce. Od roku 2012 je členkou tohto
projektu, pričom sa venuje predovšetkým
laboratórnym prácam pri spracovaní keramických nálezov, ich analýze a dokumentácii. Okrem toho realizovala terénny
prieskum v oblasti severovýchodného Peténu v Guatemale. Je členkou projektu s
medzinárodnou účasťou APVV: Mayský rituálny a astronomický komplex – výskum,
konzervácia a prezentácia slovenského
objavu svetového významu, ako aj projektu
VEGA so zameraním na štúdium mayského
hieroglyfického písma.
Už ako študentka sa zúčastňovala na
workshopoch zameraných na mayské hie-

roglyfické písmo, organizovaných v niekoľkých krajinách Európy. Od roku 2012 vedie
(v spolupráci) na Katedre porovnávacej religionistiky FiF UK prípravný kurz k štúdiu
mayských hieroglyfov. Od vzniku Autumn
Academy of Maya Hieroglyphic Writing pri
Centre mayských štúdií na FiF UK sa každoročne podieľa na organizácii tohto medzinárodného podujatia, pričom na 5. ročníku
v roku 2013 bola jednou z inštruktorov. V
rokoch 2012 a 2013 sa zúčastnila aj na
prestížnych workshopoch v rámci European
Maya Conference v Helsinkách a Bruseli. 19. ročník tohto svetového podujatia sa

uskutoční v Bratislave na jeseň 2014 a na
jeho organizácii sa v podieľa aj Lenka Horáková.
Na Katedre porovnávacej religionistiky
okrem Úvodu do mayského hieroglyfického
písma viedla aj ďalšie kurzy, napr. „Bohovia
mayských kódexov“ atď. Lenka Horáková
je aktívna v nadregionálnej spolupráci,
vzdelávaní a vo výskume, kde sa pomaly
radí medzi perspektívnych bádateľov
medzinárodnej úrovne. V súčasnosti sa
nachádza na štipendijnom pobyte na ����
Universidad Autónoma de Yucatán v Méride,
Mexiko.

Mgr. Szilárd Sebők a metajazyk
Vyštudoval učiteľstvo akademických predmetov maďarský jazyk a literatúra / estetika
na FiF UK, kde od roku 2012 pôsobí ako interný doktorand na Katedre maďarského jazyka a literatúry (KMJaL) pod vedením prof.
Istvána Lanstyáka, PhD. Už ako študent sa
aktívne zapájal do vedeckej činnosti katedry
v oblasti lingvistiky. Pravidelne sa zúčastňoval na študentských vedeckých konferenciách, na ktorých získal päť cien, a to tak
na domácej akademickej pôde, ako aj na
celoštátnom kole ŠVOK maďarských vysokoškolákov na Slovensku. Počas magisterského štúdia sa prezentoval aj na dvoch medzinárodných konferenciách usporiadaných
v Maďarsku (Piliščaba, Eger). Svoje prvé odborné články takisto publikoval ako študent,
jeden v zborníku štúdií Jazykovej kancelárie
Gramma Tanulmányok a kétnyelvűségről
V., druhý vo vedeckom časopise Fórum Tár�
sadalomtudományi Szemle. Svoju diplomovú prácu, za ktorú získal Cenu rektora UK,
písal na tému Jazykové ideológie (školiteľ:
prof. István Lanstyák, PhD.).
Vo svojej dizertačnej práci sa pod vedením
Prof. Istvána Lanstyáka venuje problematike
metajazyka, pričom sa zameriava na faktory

ovplyvňujúce vytváranie metajazyka. Zaujímajú ho predpoklady, s ktorými pôvodca
metajazykového výroku vstupuje do diskurzu
o jazyku a zároveň proces, ako sa tieto predpoklady pretvárajú v rámci diskurzu. Doktorand tento jav v súčasnosti skúma v rámci
odborných textov. Sleduje predovšetkým
to, ako sa mení preferencia jednotlivých formulácií vzťahujúcich sa na určitý lingvistický
termín v závislosti od rozširovaných predpokladov o pojme. Výsledky svojho skúmania
prezentoval na medzinárodných konferenciách v Piliščabe, Novom Sade a Modre.
Szilárd Sebők sa problematike metajazyka
venuje aj v rámci vedeckého projektu APVV
s názvom Slovenčina v kontexte viacjazyč�
ných rečových spoločenstiev na Sloven�
sku. V projekte sa zameriava na skúmanie
metajazyka v slovenskej a maďarskej dennej
tlači, a to z pohľadu jazykových ideológií.
Medzi jeho odborné záujmy patria aj otázky jazykovej kultúry. Venuje sa kritickému
výskumu postojov preskriptívnych lingvistov,
najmä analýze jazykovo-ideologických východísk týchto postojov a porovnaniu prezentovaných preskriptívnych pravidiel s pravidlami reálneho používania jazyka. Pravidlá

reálneho používania jazyka doteraz skúmal v
rámci používania slovesných predpôn v maďarčine, tejto výskumnej téme sa venuje aj
na seminároch jazykového plánovania a jazykovej kultúry, ktoré vedie na KMJaL. V roku
2013 so svojím školiteľom vypracoval praktickú lexikografickú učebnú pomôcku užitočnú pre opis významu neologizmov.
Z podkladov kolegov a ich pracovísk
zozbieral:
doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.,
prodekan FiF UK pre PhD. štúdium
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Podnikatelia sú spokojnejší so životom
ako nepodnikatelia

Začínajúci, ako aj etablovaní podnikate�
lia na Slovensku majú vyššiu mieru celko�
vej spokojnosti so životom než jednotlivci
nezapojení do podnikania. Vyplýva to z vý�
skumu tímu pod vedením doc. Ing. Anny
Pilkovej, PhD., MBA, z Univerzity Komen�
ského v Bratislave (UK), ktorý je súčasťou
renomovaného medzinárodného výsku�
mu Globálny monitor podnikania (GEM)
za rok 2013.
V rámci Európy sú Švajčiari najspokojnejšími podnikateľmi aj nepodnikateľmi a naopak, celkovo najmenej spokojní sú Rusi.
Medzi hodnotené oblasti, ktoré bral GEM
do úvahy, pritom patria naplnenie predstáv
a očakávaní od života, subjektívna spokojnosť so životom či vnímanie svojich životných podmienok. Výsledky tiež potvrdzujú,
že všade na svete sú podnikatelia celkovo
spokojnejší so svojím životom ako nepodnikatelia.
Podobná situácia je podľa výsledkov
GEM aj na Slovensku, aj keď oproti vyspelým krajinám sveta i celkovému priemeru
európskych krajín v spokojnosti so životom
zaostávame. Kým v prípade nepodnikateľov
pri celkovom hodnotení prevláda mierna
nespokojnosť, etablovaní podnikatelia (teda
tí, ktorí pôsobia v podnikaní dlhšie obdobie
– viac než 3,5 roka) sú pri hodnotení cel-

kovej spokojnosti mierne pozitívni. Naopak,
začínajúci podnikatelia, i keď svoj život hodnotia stále pozitívnejšie ako nepodnikatelia,
celkovo vykazujú miernu nespokojnosť. Tú
možno pripísať na účet najmä tým, ktorí začínajú podnikať z nevyhnutnosti a ktorí sú
vo všeobecnosti so svojím životom skôr nespokojní.
Celková počiatočná podnikateľská aktivita Slovákov z roka na rok klesá. Oproti roku
2011 poklesla o takmer 5 %, čo je však
ešte stále nad európskym priemerom.
„Podiel jednotlivcov na Slovensku, ktorí
začínajú podnikať, pretože nemajú inú možnosť zabezpečiť si príjem, stále narastá,“
hovorí A. Pilková z Fakulty managementu
UK (FM UK). Ako dodáva: „V roku 2013
až 40 % začínajúcich podnikateľov uviedlo
nevyhnutnosť ako hlavný dôvod začať podnikať.“
Priaznivý vývoj v rámci Slovenska zaznamenal podiel žien na počiatočnej podnikateľskej aktivite, ktorý stúpol na 38 % (2013)
oproti 29 % (2011), a dostal sa nad európsky priemer (35 %).
„Výsledky výskumu využívajú vlády mnohých krajín, vrátane slovenskej, ako aj medzinárodné a národné inštitúcie. Aj to potvrdzuje kvalitu odborníkov z našej univerzity,“
oceňuje projekt rektor UK prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD.

Dospelá populácia na Slovensku vníma,
že príležitostí na podnikanie je čoraz menej.
Od roku 2011 pokleslo percento ľudí, ktorí
vnímajú príležitosti na podnikanie, z 23,8 %
na 16,1 %. Slovensko je vďaka tejto hodnote až na 25. mieste v Európe z celkového počtu 28 zúčastnených krajín. Najviac
príležitostí na podnikanie spomedzi európskych krajín evidujú Švédi (až 64,5 %) a najmenej Gréci (iba 13,5 %).
Globálny monitor podnikania (GEM) je
jedinečný, pretože na rozdiel od väčšiny
iných výskumov, ktoré sú zamerané na
nové, resp. malé a stredné podniky, GEM
skúma správanie jednotlivcov pri začínaní
a riadení podnikania. Toto poskytuje detailnejší obraz podnikateľskej aktivity v porovnaní s oficiálnymi národnými údajmi dostupnými v príslušnej krajine.
GEM sa realizuje od roku 1999 a Slovensko sa do neho zapojilo po prvýkrát v roku
2011, kedy sa FM UK stala národným koordinátorom tohto projektu na Slovensku.
Hlavným partnerom FM UK v tomto výskume je Národná agentúra pre rozvoj malého
a stredného podnikania. Výsledky správy za
rok 2013 boli predstavené dňa 20. januára
2014 v Santiagu, Chile, kde sa zúčastnili
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., a Mgr.
Marián Holienka, PhD., z FM UK.

kompresívnej liečby. Na tomto multidisciplinárnom podujatí odzneli prednášky o možnostiach pohybovej liečby, rehabilitácie, ako
aj nefarmakologického ovplyvnenia rizikových faktorov ochorení tepnového, žilového
aj lymfatického systému.

II. interná klinika je jedinou internou klinikou LF UK v Bratislave, ktorá sa cielene už
niekoľko desaťročí venuje výskumu, diagnostike a liečbe cievnych ochorení.

Michal Jurina

Angiologický deň
o liečbe cievnych
ochorení
Pod záštitou rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. MUDr. Karola
Mičietu, PhD., sa 29. januára 2014 na
Lekárskej fakulte UK konal 11. Angiolo
gický deň II. internej kliniky LF UK
a UNB. Témou Angiologického dňa bola
konzervatívna nefarmakologická liečba
cievnych ochorení.
Na podujatí sa zúčastnilo vyše 120 lekárov, zdravotných sestier a rehabilitačných
pracovníkov z Bratislavy a blízkeho okolia.
O kompresívnej liečbe žilových ochorení
(kŕčových žíl, hĺbkovej žilovej trombózy, potrombotickej chronickej žilovej insuficiencie)
hovoril prof. Hugo Partsch z Viedenskej
univerzity, bývalý prezident Svetovej flebo������
logickej únie, ktorý sa považuje vo svete za
jedného z najväčších odborníkov v oblasti

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., LF UK
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Kultúrna diplomacia
aj na akademickej pôde

Inštitút pre kultúrnu diplomaciu
v Berlíne zorganizoval v predvianoč�
nom období medzinárodný kongres
v Berlíne, ktorý sa konal od 17. do 21.
decembra 2013. Pozvanie na kon�
gres v svetovom meradle prijala aj
Univerzita Komenského v Bratislave,
ktorú zastupovali prorektor pre me�
dzinárodné vzťahy prof. RNDr. Ing.
Ľudomír Šlahor, CSc., a riaditeľka
CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká,
PhD.
Čo je to kultúrna diplomacia? Kultúrnu
diplomaciu najvýstižnejšie môžeme vysvetliť ako súbor rôznych podujatí na medzinárodnej úrovni, ktorých úlohou je výmena informácií, myšlienok, hodnôt, tradícií
a iných aspektov kultúry alebo identity,
ktoré majú posilniť vzťahy, posilniť sociálno-kultúrnu spoluprácu a presadzovať národné záujmy.
Diplomacia medzi kultúrami existuje už
celé stáročia. Jej začlenenie do akademickej pôdy sa začalo v oblasti výskumu a neskôr sa kultúrna diplomacia samostatne
etablovala do oblasti teórie a praxe. Z toho
vyplýva, že práve univerzitné prostredie
ovplyvňovalo, ovplyvňuje a bude ovplyvňovať kultúrnu diplomaciu na celom svete.
Práve v duchu tohto tvrdenia otvoril kongres Dr. Emil Constatinescu, prezident
Akadémie pre kultúrnu diplomaciu, bývalý prezident Rumunska a bývalý rektor na
Univerzite v Bukurešti. Na kongrese sa zúčastnilo veľmi veľa významných osobností
zo 169 krajín sveta, medzi nimi bývalí ministri či rektori univerzít.
Všetky príspevky na kongrese mali spoločného menovateľa. Spoločné úsilie kultúrnej výmeny, ktoré bolo identifikované
dobrými príkladmi kultúrnej diplomacie,
ktoré zlepšujú vzťahy medzi rozdielnymi
skupinami. Kultúrna diplomacia v praxi znamená pre univerzitu uľahčenie, zlepšenie
vzťahov a spolupráce medzi rôznorodými
kultúrami. K týmto modelom patria rôzne
výmenné programy, medzinárodné delegácie, kultúrne, športové a iné podujatia,
ktorých cieľom je ovplyvniť medzikultúrne
porozumenie a podporovať zmierenie.
Prorektor pre medzinárodné vzťahy prof.
Šlahor v prvej časti svojho príspevku predstavil najstaršiu a najväčšiu univerzitu na
Slovensku Univerzitu Komenského v Bratislave. Hovoril o jej úlohách, poslaní a cieľoch. Predstavil všetky jej súčasti a vo svojej hlavnej časti príspevku sa zameral na
uplatňovanie princípov kultúrnej diplomacie na univerzite v rámci hlavnej činnosti
a podrobnejšie v činnosti v rámci programu

Erasmus, v rámci činnosti Filozofickej fakulty UK a jej súčasti Studia
Academica Slovaca a v rámci činnosti Centra ďalšieho vzdelávania
UK.
Vystúpenie prorektora Šlahora
prítomných zaujalo konkrétnymi
faktami a počtami študentov v rámci danej problematiky. Po vystúpení
požiadali o súkromný rozhovor Sibrand Poppema, rektor Univerzity
v Groningene, a Rolf Tarrach, rektor Univerzity v Luxembursku. Oba
rozhovory sú krokom k prehĺbeniu
spolupráce v prípade partnerskej
Univerzity v Holandsku a nadviazanie novej spolupráce v prípade
Univerzity v Luxembursku. Veľmi
priateľské bolo aj osobné stretnutie
a krátky rozhovor pána prorektora
Šlahora s pánom Figeľom.
Úloha kultúrnej diplomacie sa
stáva čoraz významnejšou. Medzinárodná politika čoraz viac
zdôrazňuje potrebu novej úrovne
medzinárodnej spolupráce. Forma
kultúrnej diplomacie má dôležitý
význam v tomto úsilí. Schopnosť
pochopiť a prijať rôzne hodnoty
a potreby rôznych kultúr a spoločnosti sa
stáva čoraz dôležitejšou.
Podobné kongresy sa budú realizovať aj
v roku 2014. Vo februári Seychelly, v marci Berlín, v apríli Štrasburg. Veríme, že ani
v budúcom období na týchto svetových fó-

rach kultúrnej diplomacie nebudú chýbať
zástupcovia Slovenska a našej Univerzity
Komenského v Bratislave.
PaedDr. Janka Chládecká, PhD.,
riaditeľka CĎV UK

LISTUJEME V STARÝCH ČÍSLACH

Naša univerzita, 10. októbra 1955, č. 2
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Hudba novej chuti
„Táto hudba nie je pre každé uši,“ napí�
sal kedysi dávno jeden zo stredovekých
teoretikov chváliaci nové umenie. Exklu�
zívna, elitárska, zahľadená do seba, ale
aj obdivovaná, prenasledovaná, prináša�
júca posolstvá, poskytujúca priestor pre
experimenty, syntézy i vášnivé polemiky.
Pre „hudbu dneška“ sotva možno nájsť
spoločného menovateľa. „Súčasná hudba
je v každom prípade pre omnoho väčšie
publikum, ako v súčasnosti má,“ myslí si
klavirista, pedagóg Katedry hudobnej výchovy PdF UK a súčasne riaditeľ festivalu
súčasnej hudby ISCM World New Music
Days, Ivan Šiller.
Podujatie Medzinárodnej spoločnosti pre
súčasnú hudbu (ISCM) vzniklo v roku 1922
v Salzburgu a na sklonku uplynulého roku

Pilotný vianočný
večierok
doktorandov
Denné a externé doktorandské štúdium
Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (FaF UK) navštevuje približne 80
študentov. Naše laboratóriá a pracovné
miesta sa nachádzajú roztrúsené vo viacerých budovách fakulty, a preto nie je vôbec
prekvapujúce, že sa navzájom takmer nepoznáme a nestretávame, nezdravíme na
chodbách a vo väčšine prípadov ani o sebe
nevieme.

sa prvýkrát počas svojej histórie uskutočnilo na Slovensku. Príprava renomovaného
podujatia trvala štyri roky a spojila trojicu
miest: Košice, Bratislavu a Viedeň. V Bratislave sa program ISCM World New Music
Days čiastočne prekrýval s najvýznamnejšou domácou platformou pre súčasnú hudbu, festivalom Melos-Étos.
Festival ISCM World New Music Days
predstavil v minulosti svetu viaceré diela
kľúčových osobností hudby 20. storočia,
okrem iných aj Benjamina Brittena, Bélu
Bartóka, Antona Weberna, Paula Hindemitha alebo Arthura Honnegera. Na podujatí, na ktorého dramaturgii a organizácii sa
okrem Ivana Šillera spolupodieľal aj ďalší
z pedagógov Katedry hudobnej výchovy
skladateľ Daniel Matej, zazneli diela od
tvorcov z každej z viac než šesťdesiatich

A tak sme sa rozhodli súčasný stav zmeniť a 16. 12. 2013 usporiadať tzv. Vianočný
kongres doktorandov s nádejou budúceho
úspechu a udržiavania tradície každoročného spoločného stretnutia. Vedenie
fakultnej knižnice nám poskytlo krásne
priestory študentskej čitárne a po svedomitých prípravách balónovej výzdoby, varenia kapustnice a úspešného zapojenia
projektora sa večierok mohol začať. Vianočná hudba navodila príjemnú atmosféru
a štyri súťažné kolá preverili dôvtip a kreativitu všetkých zúčastnených. Vianočný kvíz;
hádaj, čo je to za predmet; spoznáš známu
osobu na obrázku a vieš nakresliť deadline
projektu pre Grant UK – prinútili súťažiace
skupiny tvorivo myslieť a spolupracovať.

členských krajín Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu, pričom kompozície
nominované jednotlivými krajinami nesmeli
byť staršie ako šesť rokov. Medzi nimi bolo
i sedemnásť diel slovenských skladateľov,
ktoré zazneli v interpretácii renomovaných
interpretov, akými sú huslista Milan Paľa (taktiež pedagóg PdF UK), klaviristi Nora a Miki
Škutovci, Daniela Varínska, Belgičan Dan
Vandewalle, maďarský THReNSeMBle, slovenský VENI ensemble alebo český Fama
Quartet.
„Už pri vzniku festivalu sa ukázal problém,
že súčasná hudba sa hráva málo a ľudia jej
prestávajú rozumieť,“ hovorí Šiller. Aj preto
bolo štvorročná príprava na festival zameraná na vznik viacerých úspešných projektov
pre mladých ľudí, ktoré Ivan Šiller charakterizuje ako projekty trvalej zmeny: „V rámci
príprav vznikla online databáza skladieb súčasnej hudby pre žiakov New Music for Kids
and Teens, ktorá má za týždeň až štyristo
stiahnutí. Urobili sme tiež desiatky seminárov o súčasnej hudbe pre pedagógov a ročne asi sedemdesiat koncertov, na ktorých
sa hrala súčasná hudba. Súbor VENI Academy, ktorým prešlo približne osemdesiat
študentov, je dnes stabilizovaný ansámbel
pracujúci s renomovanými umelcami.“ Člen
festivalového výboru, skladateľ Daniel Matej
ho dopĺňa: „Každý tvorca chce komunikovať.
Cieľom našich aktivít je výchova interpretov i
publika, teda ako súčasnú hudbu hrať a počúvať. Táto stránka sa u nás zanedbala, pozitívne je však, že publikum stále rastie.“
Publikum súčasnej hudby sa vďaka aktivitám pedagógov Katedry hudobnej výchovy
PdF UK Ivana Šillera, Daniela Mateja a Milana Paľu rozrastá aj o študentov našej katedry, z ktorých viacerí absolvovali festival ISCM
World New Music Days ako dobrovoľníci
alebo členovia súboru Veni Academy.
Andrej Šuba,
Katedra hudobnej výchovy PdF UK
Foto: Lukáš Gál

Zásluhou vianočného večierka sme si
my všetci oprášili staré známosti a nadviazali nové kontakty. Dúfame, že jeho úspech
sa zopakuje aj na budúci rok s ešte vyššou
účasťou a nápaditým programom.
PharmDr. Mária Pekárová,
doktorandka FaF UK

Všetky katedry pokope

NAAŠŠIICCHH PPRRAACCO
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Premeny poetiky novely
Dňa 20. novembra 2013 sa uskutoč�
nila medzinárodná vedecká konferencia
Premeny poetiky novely 20. storočia v
krajinách strednej Európy/Európy vôbec (výstup z grantu KEGA), ktorú uspo�
riadal Kabinet Dionýza Ďurišina pri Ústave
filologických štúdií Pedagogickej fakulty
UK pod gesciou prof. PhDr. Márie Bátoro�
vej, DrSc. Kabinet Dionýza ��������������
Ďurišina������
, kto�
rý nesie meno medzinárodne uznávanej
osobnosti slovenskej porovnávacej vedy,
je výskumné pracovisko založené v roku
2012 so zámerom etablovať komparatív�
ne štúdium literatúry v interdisciplinárnom
poňatí, teda aj s ohľadom na jej jazykové
a všeobecné kulturologické a umenoved�
né hodnoty.
Účastníkov konferencie privítala dekanka
fakulty prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.,
a riaditeľka ÚFŠ prof. PhDr. Mária Vajičková,
CSc., ktoré zdôraznili dôležitosť tohto typu
výskumu, a tým naznačili novú etapu vo vývoji
literárnovedného výskumu v rámci fakultnej
slovakistiky. V úvode podujatia bola oficiálne
do vedeckého sveta uvedená publikácia z
prvej série medzinárodných konferencií zameraných na komparatívne štúdium literatúry
Slovenská literatúra – špecifiká a kontexty,
ktorá je zároveň prvým dielom novozaloženej
edície Komparatistických štúdií. Krstní rodičia
publikácie prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.,
prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., a prof. PhDr.
Ondrej Sliacky, CSc., symbolicky krstili publikáciu písmenami s vysvetlením, že bez pís-

men sú nahé všetky národy (alúzia na Proglas)
a opätovne ocenili najmä jej multidisciplinárny
charakter.
Zámerom uvedenej konferencie bolo poukázať na premeny poetiky novely v európskych literatúrach 20. storočia, predovšetkým na problematiku vývinového rytmu tohto
epického žánru, na komparáciu novelovej
tvorby literárnych generácií, skupín alebo
autorov, opierajúc sa o ich konkrétne texty.
Na opodstatnenosť komparatívneho aspektu
upozornila prof. M. Schmitz-Emans v príspevku o recepcii renesančnej novely i poetiky
narácie v dielach Itala Calvina. Prof. I. Pospíšil, v nadväznosti na svoj výskum v oblasti
literárnovednej metodológie a terminológie,
poukázal na nejednotnosť vo formálnom a obsahovom poňatí novely. Prof. M. Bátorová sa
venovala kategóriám času a priestoru ako základným komponentom štruktúry umeleckého
diela v Tatarkovej novele Pred zrkadlom a vo
filmovom spracovaní románu F. Deghella Život
tej druhej. Prof. T. Žilka reflektoval novely ako
východiskové texty filmových adaptácií s dôrazom na posuny v kompozičnej i tematickej
výstavbe textu. Dr. M. Malovecký priniesol pohľad na hlavné vektory vzťahu D. Ďurišina k románsky hovoriacim krajinám, ich literatúram
a literárnej vede, prof. M. Žilková poukázala
na osobitosti rozhlasovej novely, Dr. J. Kovář
prezentoval rôzne poňatie novely v nemecky
písanej literatúre od H. von Kleista po G. Grassa. Novely M. Haushoferovej Piaty rok a Za�
bijeme Stellu v kontexte jej autorskej poetiky
analyzovala doc. A. Mikulášová, komparáciu
novelistiky predstaviteľov viedenskej moderny

Zľava: prof. Vajičková, prof. Bátorová, prof. Kačala, prof. Sliacky

A. Schnitzlera a S. Zweiga prezentovala Mgr.
K. Zechelová, osobitosti noviel F. von Saara
v porovnaní so súdobou rakúskou novelistikou
sa venoval Dr. R. Mikuláš. Na motívy smrti,
pamäti a zabúdania v novele španielskeho spisovateľa J. Llamazaresa Žltý dážď v porovnaní
s novelou Východ západu od bulharského
spisovateľa M. Penkova poukázala Dr. N. Bue����
no Gómez, na osobité postavenie Tatarkovej
novely Naša brigáda v kontexte jeho tvorby
z obdobia 50. a 60. rokov upozornila Dr. E.
Faithová, novelistike R. Gómeza de la Sernu
a jej reflexii v tvorbe I. Horvátha sa venovala
Dr. R. Bojničanová. Takto vyprofilovaná téma
konferencie vytvorila priestor pre podnetný
dialóg zúčastnených, niekedy aj polemický,
ktorý smeroval k jadru veci a rozširoval pohľad
na traktovanú problematiku. Konferencia mala
iniciačný ráz; nasledujúce konferencie, ktoré
sa budú usporadúvať s ročnou periodicitou,
sa postupne budú sústreďovať na vybrané
literárne žánre z komparatistického hľadiska.

Mgr. Eva Faithová, PhD.,
Katedra slovenského jazyka
a literatúry PdF UK

Mladí si myslia: POZERAŤ DOPREDU SA OPLATÍ
Názov tohto článku charakterizuje
dnešnú dobu. Stále sa opakujúce, ob�
čas aj múdre, ale potom strašne otravné
reklamy, optimistický hlas moderátorov
(pripomína optimizmus moderátorov prvo�
májových sprievodov) a nádej, na ktorú už
čakáme temer štvrťstoročie a možno v nej
aj odkráčame do iných svetov. Čo všetko
sa dnes oplatí? Stále jesť, a hocičo. Stále
kupovať autá, lebo iba dnes sú najvýhod�
nejšie. Kupovať odevy, lebo letný výpredaj
začína pred začiatkom leta. Kolotoč, kolo�
točov optimistických médií a ľudí v nich.
Do tohto reklamného zúfalstva o šťastí
občas vtrhnú úchytky filmov o tečúcej krvi

a úprimne čistej láske, o bitkách jeden pro�
ti päťdesiatim, o násilí víťazov a hanbe tr�
piacich. Keby sa tak niekto pokúsil naplniť
vetu: „Žiť dopredu sa oplatí.“
Skupina DEŇEL je úžasné a jedinečné
skupenstvo najmladších tvorcov, vybraných
poslucháčov Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Jednodňové výstavy boli doposiaľ pravidlom. A dňa 1.
decembra sa opäť len v jeden deň, v nedeľu,
uskutočnila prehliadka ich tvorby vo vlastnom
a rôznorodom podaní. Piata kolektívna výstava
s názvom „Pozerať dopredu sa oplatí“ sa konala v prestížnych priestoroch galérie na Západnej terase Bratislavského hradu v Bratislave pod patronátom podpredsedníčky NR SR.
Najkrajšie na výstave bolo, že temer tridsať
vystavujúcich ju pripravilo s eleganciou. Akoby najmladší vedeli, že umenie nie je v prázdnote. Že život je reálny. A zaujať treba úsilím
niečo dosiahnuť. Že celebrity nie sú umelci.
A z násilia a hlúpostí sa dá rýchlo unaviť.
Diela skupiny DEŇEL sú krokmi vnímavej
a nespútanej radosti. Vedia vždy upozorniť, že
niet hranice medzi detstvom a dospelosťou.

Že deň prichádza každý deň. A zelená farba
znamená život. A medzi týmito zaujímavými
umeleckými „začiatočníkmi“ sa formujú tvorivé osobnosti. Do obrazov vkladajú vizuálne
svedectvo ich duševného sveta, ktorý je nesmierne citlivý. Vnímavý človek vycíti. A tvorca
to aj vypovie.
Dnešné umenie je spleť všetkého známeho. Objavov je veľmi málo. Jeho vývoj, zdanlivo nezmyselný, nemá dynamiku a rozvoj. Iba
sa tak tvári. Chce taký byť. Obdivujem jedincov, ktorí presahujú tieto úvahy. Sú spätí s tým
skutočným novým, a aj vďaka nim vzniká to
dobré v skupine DEŇEL.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK
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P R E D S TAV U J E M E N OV É K N I H Y

Publikácie vydané vo Vydavateľstve UK

október – december 2013
Plašienková, Z. (ed.): Slovak and Polish ReŠtudijná literatúra
flections on Historical and Current PhilosophiBajzíková, Ľ., a kol.: Manažment ľudských zdrojov
Barnovská, M. a kol.: Cvičenia z matematickej
analýzy III
Beňová, E., Greguš, M.: MS Office Outlook
2007
Demetrian, M.: Obyčajné diferenciálne rovnice
Halas, J.: Metodológia kritickej sociálnej vedy
Janková, K., Pázman, A.: Pravdepodobnosť
a štatistika
Javorka, K. a kol.: Medical Physiology – Laboratory Manual
Kalaš, A., Suvák, V.: Antisthenove zlomky
Korbáš, J., Gyürki, Š.: Prednášky z lineárnej algebry a geometrie
Mačura, P. a kol.: English for Slovak Sports Experts
Kováč, J.: Základy endodoncie
Mydlíková, E.: Sociálna práca v neziskovom sektore
Sokolová, L.: Didaktika psychológie
Sýkorová, M., Havránek, E.: Rádiofarmaká. Laboratórne cvičenia pre farmaceutov
Šuška, P.: Vybrané kapitoly z gynekológie
Treľová, S., Peráček, T.: Pracovné právo pre
manažérov
Vojtech, M.: Tvorcovia literatúry a literárnej histórie

Monografie

Bohunická, A.: Variety metafory
Grófová, H.: Významné osoby v procese socializácie u detí s poruchami správania
Guryčová, D., Vyrosteková, V., Gacíková, R.:
Surveillance Zoonóz - Tularémia
Labuda, M., Žarnovičan, H.: Vývoj využitia kultúrnej krajiny Myjavskej pahorkatiny
Malíková, Ľ., Jacko, T.: New Public Management a Slovensko. Podoby a aplikácia princípov
Peráček, T.: Cenné papiere – vybrané problémy
Pilková, A. a kol.: Podnikanie na Slovensku:
nadpriemerná podnikateľská aktivita v podpriemernom podnikateľskom prostredí
Popovičová-Sedláčková, Z.: Slang v mládežníckom diskurze
Malcher, V.: Logistický manažment a kvantové
algoritmy

Zborníky

Acta Facultatis Educationis Physicae UC LIII/II
Acta Geographica Universitatis Comenianae
56 No. 2/2012
Acta Geographica Universitatis Comenianae
57 No. 1/2013
Acta Mathematica UC, Autumn 2013, Vol. LXXXII/ 2
Studia Orientalia Slovaca 12/1 2013
Fedor, P. (ed.): Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania
Gáborová, M. (ed.): Na zlome času II
Guldanová, Z. (ed.): Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia II
Nováková, M. (ed.): Links and Connections

cal Issues
Prostredník, O., a kol.: Cudzie nechceme, svoje si nedáme?
Rollerová, A. (ed.): Dimenzie jazykového vzdelávania v nefilologických odboroch
Tancer, J.: Der schwarze Sabbat
Taraba, J. (ed.): Dynamika foriem významu v románskych jazykoch
Vojtechová Poklač, S. (ed.): Čo všetko mi slovinčina dala alebo I feel sLOVEnia
Index seminum

Publikácie na CD

Cihová, J. (ed.) et. al.: Anglicko-slovenský
a slovensko-anglický slovník environmentálnych termínov
Czigle, Sz., Tóth, J., Tekeľová, D.: Practical
Pharmacognosy. Microscopical and Macroscopical Identification of Herbal Drugs
Kuruc, M.: Poruchy správania u detí a adolescentov
Kužela, L.: Choroby pečene
Mačura, P.: Sports Medicine English-Slovak
and Slovak-English Dictionary
Mačura, P.: Výučba anglického jazyka na fakultách slovenských vysokých škôl pripravujúcich odborníkov v športe
Mardiak, J., Mego, M., Palacka, P., Chova�
nec, M.: Nádory genitourinárneho traktu
Masár, O. a kol.: Urgentná medicína pre medikov
Minarovičová, K., Štěrba, R. a kol.: Teoretické
reflexie výchovy k demokratickému občianstvu na školách
Nevřelová, M.: Ekosozológia
Masár, O., Ďuricová, G., Mauritzová, I.: Manažment bolesti v urgentnej medicíne
Russev, S., Greguš, M.: Riadenie projektov
s Microsoft Project 2010
Sokolová, L., Lemešová, M., Masaryk, R., Ka�
nisová, D., Bašnáková, J., Kostovičová, L.:
Psychológia v sekundárnom vzdelávaní
Uher, P.: Kozmogénna geológia
Uher, P.: Ťažké minerály
Žilková, K., Židek, O.: Manipulačná geometria

Zborníky na CD

Gažová, V. (ed.): Teória a prax vo vedách o spoločnosti a kultúre
Horizonty podnikateľského prostredia II
Medicínsko-eticko-právne problémy kardio-pulmonálnej resuscitácie v zariadeniach sociálnych služieb
Pawera, R., Stachová, P.: Obsahová diverzifikácia predmetu Regionálna ekonomická politika EÚ so zameraním na prepojenie predmetu s manažérskou praxou
Sokolová, L., Lemešová, M., Masaryk, R.
(ed.): Psychológia (v) škole
Žarnovičan, H. (ed.): Krajinnoekologický výskum historických prvkov agrárnej krajiny
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JAZYKOVÉ OKIENKO

Ako mám napísať, že som našrot
Každý z nás, či je to právnik, novinár, prekladateľ alebo informatik, rieši denne mnoho jazykových problémov či problémikov. Hlavne
pri písomnom kontakte, čo i len krátkom, útočia na naše jazykové
sebavedomie jedna radosť: chcete napríklad jednoducho potvrdiť
v e-maile stretnutie a zrazu sa pozastavíte – mám napísať správne
„v poriadku“ alebo „vporiadku“? „Prídem poobede“ alebo „prídem
po obede“? Pristavme sa pri písaní slov spolu alebo osobitne – jav,
ktorý nás často zneisťuje. Tento problém sa neustále vynára pri príslovkových výrazoch, kde zreteľnejšie pociťujeme
prítomnosť komponentu, ktorý bol pôvodne predložkou, napr.: koncert naživo/na živo; zaslobodna/za
slobodna veľa cestoval; uvariť vajíčka namäkko/na
mäkko, potom aj vajíčka natvrdo/na tvrdo; podobne načisto/na čisto sa zbláznil, zastrúhať doostra/
do ostra. V uvedených prípadoch, kde ide o príslovky spôsobu, je voči nám kodifikácia benevolentná
a umožňuje variant písania spolu i osobitne. Analogicky to bude i s hovorovými výrazmi ako byť navetvy/na
vetvy či byť namäkko/na mäkko z niečoho (teda byť dojatý); opiť
sa donemoty/do nemoty; byť našrot/na šrot; je to nafigu/na figu (v
zmysle zlý, nevyhovujúci) a ďalšími obľúbenými výrazmi s významom
nanič. V zmysle zjednodušovania pravopisu sa však uprednostňuje
písanie týchto výrazov v podobe jedného slova (výlučne dovedna sa
píšu napr. príslovky nahlas, potichu, potme, odznova). Zaujímavá
v tejto súvislosti je i frekventovaná príslovka nadobro, vždy písaná
ako jedno slovo (nadobro sa rozišli, nadobro ukončil štúdium; lyže
túto sezónu nadobro zavesil na klinec). Hoci táto príslovka dlhodo-

bo úspešne funguje v písaných, napr. v publicistických textoch, kodifikačné príručky ju hodnotia ako hovorovú, objavili sa i lingvistické
odporúčania nepoužívať ju z dôvodu jej českého pôvodu (G. Horák).
Druhou ošemetnou skupinou sú časové výrazy, napr.: stretneme
sa poobede, prídem navečer, prácu mám odovzdať dodnes; nabu�
dúce sa lepšie pripravím; odvčera som nespal; odteraz budem viac
študovať; vrátim sa napoludnie. Pravidlo vyzerá byť jednoduché:
keďže ide o príslovky času a výrazom sa teda odpovedá na otázku
kedy? dokedy? odkedy?, slová píšeme spolu. Analogicky píšeme potom dovedna i príslovky predobe�
dom a poobede (Predobedom/predpoludním som
v škole, poobede/popoludní mám voľno.). Pochopiteľne, ak ale referujeme o udalosti, ktorá sa odohráva
pred obedom ako hlavným jedlom dňa a nejde teda
o príslovku, výrazy píšeme oddelene: Pred obedom
si dal štamprlík, aby mu po obede dobre trávilo.
Potom sú však prípady, keď sa veci začnú ešte viac
komplikovať a pravidlo stráca na jasnosti: Prečo je
v súlade s kodifikáciou správne Prišiel pred chvíľou, keď to vyzerá,
že by mohlo ísť o jasný príslovkový výraz? A prečo sa píšu dovedna
výrazy oddnes, odvčera, odteraz, ale od zajtra už nie? Je problém
v našej logike alebo v kodifikácii? Odpoveďou a zároveň odporúčaním je, že všetky jazykové problémy za nás existujúca kodifikácia nevyrieši, a ak nie je naše jazykové sebavedomie postavené len na nej,
potom je to v poriadku.
Mgr. Alena Bohunická, PhD.,
Katedra slovenského jazyka FiF UK

KRÍŽOVKA
David Hume: „Dôkazom vysokého vzdelania je schopnosť hovoriť... (tajnička).“
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RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.
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Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@rec.uniba.sk do 10. marca 2014 a vyhrajte hrnček UK. Spomedzi správnych odpovedí
vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity.
Vyhodnotenie z minulého čísla: Anton Pavlovič Čechov: „Dúfam, že budem študentom až do konca života.“ Hrnček UK vyhráva Michaela Saganová.
Srdečne blahoželáme!
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PREZRADILI STE NÁM O SEBE

Doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.
riaditeľka Ústavu aplikovanej psychológie FSEV UK
Miesto narodenia: Nitra
Vek: 55

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Pôvodne, ako vtedy veľa malých dievčat, som
chcela byť učiteľkou. Neskôr, na základnej škole, po objavení krás matematiky, som sa chcela
venovať počítačom, no v čase môjho detstva to
bola ešte len vízia budúcnosti. Od konca základnej školy som sa začala zaujímať o psychológiu
a to mi ostalo.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Vyštudovala som psychológiu. Pôvodne som sa
chcela zamerať na školskú psychológiu, mala som
pocit, že v školách je toho veľa čo naprávať (a
ten pocit mám stále). V čase môjho rozhodovania
o špecializácii však možnosti uplatnenia psychológa na školách boli pomerne malé. Tak som
sa rozhodla pre aplikáciu psychológie v pracovnej sfére. Je to oblasť psychológie s najširším
záberom z hľadiska možnosti skvalitňovať každodenný život ľudí, poznávať, čo s čím v práci
súvisí, a navrhovať postupy, ako urobiť život
v práci pre všetkých zúčastnených čo najlepší.
A dá sa to využiť aj v škole.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Pri štúdiu odbornej literatúry a zahraničnej
spolupráci je nevyhnutné používanie angličtiny.
Porozumenie češtine je ešte pre moju generáciu
úplne prirodzené, často ani neviem, či som čítala knihu v češtine alebo slovenčine. Z ruštiny
som snáď ešte tiež všetko nezabudla. Nemčinu
som sa síce učila, aj som sa vedela dohovoriť,
v súčasnosti skôr len zhruba viem, o čo v texte
ide. Pasívne mi nerobí problémy poľština.
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Neoddeliteľná súčasť života. Oblasť, v ktorej
človek môže realizovať a rozvíjať svoj ������
potenciál�������������������������������������������
, v ktorej môže nájsť veľa radosti, stretávať príjemných ľudí. Môže však prinášať so sebou
starosti, problémy, stres, nepríjemných ľudí,
čo ovplyvňuje aj mimopracovný život. Ideálne
by bolo, keby ľudia robili to, čo ich zaujíma,
baví, na čo majú predpoklady, čo prináša úžitok
im, aj druhým. Teší ma, že sa začínajú častejšie
zverejňovať príklady, že sa to dá dosiahnuť, keď
sa človek snaží.
Ako rada trávite voľný čas?
Voľného času veľa nie je. Práca vysokoškolského učiteľa nemá reálne vymedzený pracovný čas,
preto sa robí aj po večeroch, cez voľné dni,
dovolenky. No s pribúdajúcimi rokmi sa snažím
aspoň cez víkendy a sviatky nepracovať, aj keď
nie vždy sa mi to darí. Vtedy idem rada, väčšinou s rodinou a priateľmi, do prírody – v lete
bicyklovať, na turistiku, k vode, v zime lyžovať. Občas mávam aj potrebu byť sama, prečítať
si zaujímavú knihu, pozrieť dobrý film. Rada relaxujem v saune.
Uprednostňujete televíziu alebo knihy? Prečo?
Prednosť televízii alebo knihe dávam podľa
toho, aký chcem mať zážitok. Kniha poskytuje
slobodu, necháva priestor pre vlastné predstavy, fantáziu, vyžaduje aktivitu v spracovaní
textu, umožňuje naladiť sa na vlastné tempo,
vrátiť sa k tomu, čo ma zaujalo. Dobrá kniha ma

dokáže vtiahnuť tak, že podnety z okolia vnímam ako rušivé
a mám potrebu dočítať ju do
konca. Túto možnosť však mávam
v poslednej dobe len v prípadoch, keď som nútená byť v posteli s chorobou, ale vtedy to
využívam naplno. Dokumentárne
a prírodopisné filmy v televízii umožnia vidieť miesta,
kam sa v bežnom živote nedostanem, situácie a detaily, ktoré človek voľným
okom nezachytí. A pri televízii sa dá žehliť
alebo cvičiť.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Som vydatá, mám dvoch synov, obaja študujú na
vysokej škole. Starší na VUT v Brne, mladší na
našej univerzite študuje matematiku. Obaja si
vybrali odbory, ktoré majú veľkú perspektívu,
a ja sa teším z ich úspechov. S rodinou trávim
takmer všetok voľný čas, radi sa spolu túlame
po prírode, mestách, hráme spoločenské hry. Vychutnávam si chvíle, keď spolu po obede alebo
večeri posedíme, porozprávame sa o tom, čo zaujímavé sa udialo, je nám spolu dobre.
Čo vás dokáže zarmútiť?
Je mi smutno, keď sa ľudia navzájom nepočúvajú, keď sú zlí na seba, aj druhých, ubližujú
si. Keď vidím, ako nevyužívajú svoj potenciál,
alebo na druhej strane, keď sa presadzujú ľudia,
ktorí nemajú čo pozitívne druhým ponúknuť. Keď
sa ľudia nechajú deformovať okolnosťami, namiesto toho, aby do nich v záujme správnej veci
zasahovali.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Rada sa pozerám na malé deti, ako sa hrajú,
vymýšľajú s ich čistotou a naivitou. Mám rada
situácie, v ktorých sa ľudia hrajú so slovami,
vytvárajú rôzne spojenia, ktoré sú milé a nečakané. Rozosmiať ma dokáže moja rodina, moji
priatelia. A rozosmiať ma dokážu Simpsonovci,
aj filmy s Asterixom a Obelixom.
Máte obľúbenú osobnosť?
Odkedy som si prečítala knihu To snáď nemyslíte vážne, pán Feynman!, veľmi si vážim tohto fyzika. Nielen kvôli jeho úžasným úspechom v odbore, ktoré dokázal aj popularizovať, no najmä
kvôli jeho ľudským vlastnostiam – zvedavosti,
hravosti, potrebe aktivity, rozvoja, chuti do
života. Podľa toho, čo som čítala, by mohol byť
vzorom mnohým vedcom, a nielen im. Rada si pozriem filmy s Diane Keaton. A zo športovcov sa
teším z úspechov Petra Sagana, on ma inšpiruje
k sledovaniu Tour de France, aj zaoberaniu sa
fungovaním cyklistických tímov.
Máte nejaký skrytý talent?
Ak by som o ňom vedela, tak už by nebol skrytý.
A ak nejaký skrytý talent predsa len mám, tak
dúfam, že sa prejaví v pravej chvíli.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
V rodine láska a dôvera. Celkovo v živote tie,
ktoré umožňujú pozrieť sa každý deň do zrkadla a vidieť tam seba. Poctivosť vo vzťahoch
k druhým, k sebe, v práci. Byť samým sebou a rešpektovať druhých. Spoľahlivosť a zodpovednosť.
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Študoval som vo Fínsku
Zimný semester som strávil na University
of Eastern Finland�����������������������
v meste Kuopio.
��������������
Koneč�
né rozhodnutie skutočne odcestovať však
neprišlo zo dňa na deň, ale rodilo sa po�
merne dlho. Spolužiaci, ktorí už na dlhších
pobytoch v zahraničí boli, nás varovali pred
tzv. „posterasmovou“ depresiou zo Sloven�
ska, veľakrát sa nás pýtali, ako budeme mať
uznané skúšky. V januári minulého roku
som sa však rozhodol všetky obavy hodiť
za hlavu a po vytrvalostnom prehováraní
Dr. Májekovej sme s malými dušičkami 31.
augusta spolu so spolužiačkou odleteli do,
pre väčšinu z nás neznámeho a zároveň pa�
radoxne milovaného, Fínska.
University of Eastern Finland (UEF), fínsky
Itä-Suomen yliopisto, sa nachádza v strednom
Fínsku. Univerzita vznikla v roku 2010 spojením
troch predošlých kampusov: Kuopio (v ktorom
som v rámci School of Pharmacy študoval ja),
Joensuu a Savonlinna. Kampus Kuopio sa
nachádza v rovnomennom meste uprostred
labyrintu jazier, ktoré spôsobujú, že mesto sa
nachádza na akomsi vnútrozemnom polostrove. Kampus prešiel kompletnou rekonštrukciou
a hoci samotné mesto má vyše stotisíc obyvateľov, pre silnú lásku Fínov k prírode nemáte
pocit, že sa nachádzate v meste. Jednotlivé
obytné zóny, ale aj škola sú popretkávané lesmi
a parkmi, a celé mesto je ako keby zapustené
do prírody.
Štúdium vo Fínsku je organizované trochu
odlišne ako u nás. Náš päťročný program
farmácia je vo Fínsku rozdelený na dva stupne: tri plus dva roky. Po piatich rokoch štúdia
môžete lekáreň už aj vlastniť, kým po troch
v nej môžete „iba“ pracovať. Počas štúdia sa
zároveň majú fínski študenti možnosť rozhodnúť, či sa budú orientovať na niektorý z troch
odborov, a to farmakológiu, sociálnu farmáciu
alebo farmaceutickú technológiu. Podľa toho
sa im zároveň prispôsobujú predmety.
Univerzita má pomerne širokú ponuku predmetov v angličtine. Mladá a stredná generácia
sa po anglicky väčšinou dorozumie dobre a aj
počas štúdia majú niektoré povinné predmety
v tomto jazyku. Fíni si takmer výlučne tykajú, nezávisle od veku, pohlavia či sociálneho
statusu, vďaka čomu sa mení aj vzťah učiteľ
– študent. Sú omnoho bezprostrednejší. Ich
laboratóriá sú verejne prístupné, keďže sú
verní myšlienke, že každý má právo na vzdelanie. Nie je zvláštnosťou, že na škole stretávate
spolužiakov vo veku tridsať rokov a vyššie, ktorí študujú, či už popri zamestnaní alebo nie.
Štúdium majú nezávisle od dĺžky zadarmo.
Študenti majú možnosť využívať tzv. Oppari
– študentské centrum, ktoré je plne vybavené
PC. Jednak sa v Oppari nachádza tzv. hlučná
zóna, zvukotesne oddelená tichá zóna a miestnosti, ktoré si môžete zadarmo prenajať a pripravovať v nich skupinové projekty, ktoré Fíni
často dostávajú v rámci zadania z predmetu.
Fíni toto centrum vo veľkom využívajú, vďaka
uspôsobeniu v ňom trávia voľný čas medzi hodinami, alebo tu študujú.

Vyučovanie prebieha v hodinových cykloch, to znamená, že hodina sa začína o štvrť
a končí sa o celej, a teda aj prednášky sú
predelené pätnásťminútovými pauzami. Fíni
nemajú skúškové obdobie, keďže predmety
prebiehajú väčšinou blokovo a skúška sa koná
približne do týždňa od ukončenia predmetu.
Známkovanie od 5 (A) do 0 (FX) je stanovené
fixne na percentuálne hladiny. Všetky skúšky
sú písomné a podvádzanie sa nestretáva s pochopením väčšinou ani u študentov.
Ja sám som mal možnosť pracovať s hmotnostnou spektrometriou, NMR, s programami
na priebeh farmakokinetických modelov, či
mať prednášky z testovania toxicity s učiteľmi,
ktorí pracovali mimo školy v spoločnostiach
zaoberajúcich sa testovaním.
Čo sa týka fínskej mentality, bodom číslo
jedna vo fínskej spoločnosti je čestnosť. Fíni
dbajú vo veľkom na spravodlivosť, dodržiavajú
pravidlá a častokrát nechápali, ak chcel niekto
zo zahraničných študentov nejakým spôsobom pravidlá obísť. Keďže majú veľa životného priestoru, uprednostňujú ho aj v medziľudskom kontakte. Nemyslite si, že sa na vás
zlostia, mnohí Fíni sa totiž
na neznámych neusmievajú
a sú na prvý kontakt plachí,
no o to srdečnejší, keď sa
s nimi spoznáte bližšie. Ak
sa spriatelíte s Fínom, je to
na celý život.
Vedú mimoriadne aktívny
život a väčšina z nich veľa
športuje. Základom prežitia
je zaobstarať si hneď po príchode bicykel, keďže vzdialenosti vo Fínsku sú veľké.
Cyklistom sú uspôsobené
chodníky pre chodcov,
ktoré sú minimálne dvakrát
také široké ako u nás a pre
nízku kriminalitu nemusíte
mať obavy, že vám niekto
bicykel ukradne (zamykajte
ho ale, pretože inak to môže

znamenať, že voľne položený bicykel nikomu
nepatrí). Nie je zvláštnosťou, že na chodníku
stretnete ľudí na bežkách, mamičky klusajúce
s kočíkmi, či kúpajúcich sa ľudí počas cesty
do školy v zamrznutom jazere (to posledné trochu zvláštnosťou je ☺).
Jeden z našich učiteľov nás pozval na rybačku, navštívili sme Štokholm či Laponsko.
Jednoznačne vám Laponsko odporúčam, je
to krásna krajina. Mali sme možnosť voziť sa
na sobích a husky saniach, sčasti spoznať domorodých Laponcov, navštíviť trochu skomercializovanú stanicu Santa Klausa na polárnom
kruhu, videli sme polárnu žiaru (v skutočnosti
bola biela, no po odfotení na fotografii zelená),
boli sme na nočnom výlete naprieč horou na
snežniciach (na ktorom spolužiačka vyvrátila
fakt, že sa nedá zvládnuť v sukni) a tiež sme
sa na začiatku decembra kúpali v Nórsku
v Severnom ľadovom oceáne. Fíni pijú úplne
ku všetkému mlieko, namiesto polievky majú
tanier zeleniny a s veľkou pravdepodobnosťou
bude pobyt vo Fínsku váš najzdravší rok/semester/týždeň v živote.

Peter Šišovský, študent FaF UK
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Výmenný program

so srbskými študentmi farmácie

Foto: archív SSŠF

Jedným z medzinárodných programov,
ktoré prináša EPSA (European Pharma�
ceutical Students´ Association), je TWIN
– výmenný program študentov farmácie.
Minulý rok sa v rámci Slovenského spolku
študentov farmácie na Farmaceutickej fa�
kulte UK už jeden TWIN s bulharskými štu�
dentmi uskutočnil. Tentoraz 1. – 6. decem�
bra 2013 zavítali do Bratislavy študenti zo
srbského Belehradu.
Zámerom nielen vzdelávacieho, ale aj
kultúrneho programu bolo priblížiť študen-

tom čo najlepšie prostredie na fakulte. Po
príchode privítal študentov doc. PharmDr.
Ján Klimas, PhD., MPH. Vzdelávací program
sa začal druhým dňom návštevou cvičení
z imunológie za výkladu doc. RNDr. Mariána Bukovského, PhD., a laboratórií biochémie pod vedením doc. PharmDr. Mareka
Obložinského, PhD. Mgr. Jaroslav Tóth,
PhD., z Katedry farmakognózie a botaniky
usporiadal pre srbských študentov počas
nasledujúceho dňa súkromné hodiny z ����
mikroskopie������������������������������������
a ���������������������������������
makroskopie rastlín. Katedra farmakológie a toxikológie im naopak umožnila
náhľad na priebeh experimentov na laboratórnych potkanoch za výkladu doc. Klimasa,
PharmDr. Adriany Adameovej, PhD., a Mgr.
Gabriela Dóku.
V rámci kultúrnej časti programu sa usporiadala medzinárodná slovensko-srbská večera s typickými národnými špecialitami. Po
jedle sa treba rozhýbať, a tak prišiel na rad

Laser Tag, čo je súčasná obdoba paintbalu, a rovnako aj korčuľovanie na ľade v rámci Pharma korčuľovania, ktoré sa súbežne
konalo nielen pre srbských, ale aj slovenských študentov farmácie. Čo by to ale bolo
za spoznávanie skutočného študentského
života, ak by neokúsili preplnené autobusy
39 či pravú intrákovicu? Predvianočné obdobie poskytlo možnosť navštíviť vianočné
trhy a urobiť srbským študentom prehliadku
Starého mesta.
Organizáciu výmenného programu mala
na starosti Nina Mačugová, za sprevádzanie srbských študentov patrí poďakovanie
aj Martinovi Dragúnovi, Janke Kakalejčíkovej, Lucii Matúškovej, Veronike Mitašovej a
Michalovi Radikovi, rovnako aj zúčastneným
učiteľom. Druhá časť TWIN-u bude prebiehať 2. – 8. marca, kedy zase slovenskí študenti farmácie pocestujú do Belehradu.
Peter Šišovský, študent FaF UK

Daňové priznanie za rok 2013
Plánujete ísť v lete na dovolenku? Chce�
te cestovať, vzdelávať sa, nakupovať, no
rozpočet je príliš malý? Študenti, ktorí si
počas roku 2013 privyrábali na brigádach,
majú možnosť získať svoje peniaze späť.
Študenti na možnosť vrátenia daní často
zabúdajú. Chcete vrátiť peniaze? Podajte
si daňové priznanie.
Dátumy a čísla za rok 2013
U zamestnávateľa musíte podať žiadosť
o vystavenie Potvrdenia o príjmoch fyzickej
osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch
na daň za rok 2013: do 14. februára 2014.
Podať daňové priznanie: do 31. marca
2014.
Nezdaniteľná čiastka: 311,32 € mesačne.
Nezdaniteľná časť základu dane na
daňovníka: na rok 2013 suma 3 735,94 €
(19,2 násobok životného minima), ak je základ dane na daňovníka rovnaký alebo nižší
ako 19 458 €.
Kedy si nemusím podať daňové priznanie?
Daňové priznanie si daňovník nemusí
podať, pokiaľ za rok 2013 dosiahol nižšie
zdaniteľné príjmy než 1 867,97 €. Podanie
daňového priznania sa v tomto prípade môže
javiť ako zbytočné. Nedajte sa oklamať, v konečnom dôsledku môžete získať späť preddavky na daň, ktoré ste za rok 2013 zaplatili.
Môže ísť aj o niekoľko sto eur.
Ktorý typ daňového priznania mám
použiť?
Typ A použijete vtedy, ak ste
mali príjmy výlučne zo závislej činnosti (na pracovnú

zmluvu, na dohodu).
Ak ste mali (aj) príjem z podnikania
(honoráre), z prenájmu, z kapitálového
majetku (prijaté úroky, podielové listy a pod.)
alebo tzv. ostatné príjmy (napr. jednorazové
zmluvy o dielo), použijete typ B.

Postup k vyplneniu daňového
priznania za rok 2013
Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo
závislej činnosti, o preddavkoch na daň
za rok 2013
Potvrdenie získate od zamestnávateľov,
u ktorých ste počas roka pracovali. V tomto
prípade je rozhodujúce, s kým ste mali podpísanú zmluvu. Ak to bola pracovná agentúra, doklad vystaví agentúra, ak to bola iná
spoločnosť, potvrdenie vystaví táto spoločnosť.
Väčšina zamestnávateľov vystavuje potvrdenie automaticky. Nespoliehajte sa na
to, u niektorých si o toto potvrdenie budete
musieť požiadať. Zamestnávateľovi musíte
podať žiadosť o vystavenie potvrdenia do
14. 2. 2014. Fotokópie potvrdení sú povinnou prílohou k daňovému priznaniu, originál
si ponechá daňovník.
Vyplnenie daňového priznania
Pri vypĺňaní daňového priznania pomôže
daňovníkom poučenie pre vyplnenie daňového priznania (je súčasťou daňového priznania). Pre študentov pracujúcich na dohodu je jeho vyplnenie vo väčšine prípadov
jednoduché.
Tlačivá na daňové priznanie sú dostupné

cez webovú stránku www.financnasprava.sk.
Uvedené tlačivá je možné vytlačiť a po
vyplnení predložiť daňovému úradu. Po
vyplnení daňového priznania sa nezabudnite
podpísať. Chýbajúci podpis môže mať za
následok opätovnú cestu na daňový úrad.
Na účet alebo poštou
Ak na nič nezabudnete a daňové priznanie
je vyplnené správne, preplatok sa vám vráti
do 12. mája 2014. Buď poštovou poukážkou alebo na účet podľa toho, ktorú možnosť si v daňovom priznaní zvolíte.
Opravné a dodatočné daňové priznanie
V prípade, ak zistíte chyby v daňovom priznaní za rok 2013, môžete podať opravné
daňové priznanie do lehoty na podanie (31.
3. 2014). Na predchádzajúce daňové priznanie sa potom neprihliada. Po lehote na
podanie je možné podať dodatočné daňové
priznanie.
Podrobnejšie informácie o tom, kto, kedy
a ako má podať daňové priznanie, sa dozviete na webstránke finančnej správy.
Adresu daňového úradu nájdete na webstránke Finančnej správy Slovenskej republiky. Zadáte adresu trvalého pobytu a zistíte
miestne príslušný daňový úrad.
Článok má informatívny charakter,
aktuálne informácie nájdete na webovej
stráne Finančnej správy www.financnasprava.sk alebo na webovom sídle Minis�
terstva financií SR: www.finance.gov.sk.
Petra Paráková
Zdroj: www.financnasprava.sk
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Traja súrodenci

na Pedagogickej fakulte UK

Lenka Lichnerová, Viera Rischer (rod.
Lichnerová) a Juraj Lichner sú traja
súrodenci, ktorí sa všetci postupne
rozhodli študovať na Katedre nemeckého
jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty
UK v Bratislave študijný odbor učiteľstvo
nemeckého jazyka a literatúry.
Lenka Lichnerová v súčasnosti pracuje
v zahraničí v komerčnej sfére, Vierka �����
Lich�
nerová je hrdou mamičkou 8-mesačnej
dcérky a ich najmladší brat Juraj si ešte
stále užíva život vysokoškolského študen�
ta. Jav, že sa traja zo štyroch súrodencov
rozhodnú študovať nielen na rovnakej fa�
kulte, ale aj katedre, je ojedinelý. Zaujímali
nás teda dôvody takéhoto rozhodnutia
a položili sme im niekoľko otázok.
Prečo ste sa rozhodli pre štúdium nemči�
ny na Pedagogickej fakulte UK?
Viera: Pochádzame z dediny Brieštie
v okrese Turčianske Teplice, ktorá bola založená v 14. storočí a až do roku 1945 bola
v prevažnej miere obývaná nemeckým obyvateľstvom, ktorých v roku 1945 vysídlili a ich
pôdu skonfiškovali. Napriek tomu, že po vojne
bola nemčina spoločensky odmietaným jazykom, ľudia ju ovládali a toto dedičstvo sa snažili odovzdať aj svojim deťom.
Znamená to, že ste boli vychovávaní bilin�
gválne?
Lenka: V podstate áno, vyrastali sme v bilingválnom prostredí. Starí rodičia aj rodičia
vedia nemecky, medzi sebou sa rozprávali
po nemecky, hlavne, keď nechceli, aby sme
rozumeli, čo dodnes považujeme za škodu.
Doma sme z nemčiny získali takýmto prístupom len základy, ale vzťah bol podprahovo
budovaný. Keď sme v škole neskôr mali nemčinu ako predmet, mama sa vždy snažila, aby
sme v nej boli dobrí.
Juraj: V učení sa nemčiny nám veľmi pomohlo aj sledovanie nemeckej TV cez satelit,
rodičia pozerali veľa programov v nemčine. Nikdy som napríklad nemal problém s gramatikou.
Ako hodnotíte vaše školské začiatky
v nemčine?
Viera: Počas základnej aj strednej školy
som mala veľmi dobré učiteľky (napr. pani
Zuzanu Šovčíková), ktoré chápali, že nám musia dávať úlohy a prácu navyše, aby sme sa
nenudili.
Lenka: Na základnej škole sa dôraz kládol
hlavne na slovíčka. Slovná zásoba bola pravidelne písomne či ústne skúšaná. Na gramatiku sa akoby zabúdalo. V podstate ani nebola
skúšaná. Toto som si uvedomila až na strednej
škole, kde sa gramatike pripisovala rovnaká
dôležitosť a kde „malé písomky“ boli zamerané na to, aby učiteľ zistil, či gramatické pravidlá ovládame alebo nie. Slovná zásoba sa
rozširovala počas rozhovorov na rôzne témy.
Juraj: Na základnej škole to boli hlavne
slovíčka, gramatika sa veľmi nevysvetľovala.
Na strednej škole, sme sa jej začali venovať

intenzívnejšie. Ja osobne mám veľmi dobré
spomienky na výbornú učiteľku Mgr. Annu Tomišovú. Počas štyroch rokov nás pripravila perfektne na maturitnú skúšku. Tí, ktorí mali talent
na nemčinu, mohli svoje znalosti ďalej ukázať
na súťažiach nemeckého jazyka. Tieto súťaže
ma celkom bavili a bol som na nich aj úspešný.
Rozhodli ste sa však aj pre štúdium na fa�
kulte, ktorá je orientovaná na pedagogic�
ké vedy. Chceli by ste raz v živote učiť?
Viera: Ja som si s týmto zámerom podala prihlášku na Pedagogickú fakultu UK. Maturovala
som na strednej Pedagogickej škole v Turčianskych Tepliciach. K deťom a učeniu som vždy
mala blízky vzťah. A musím sa pochváliť, že som
bola v poslednom ročníku, ktorý robil talentové prijímacie skúšky, a skončila som na prvom
mieste. Vzhľadom na finančné ohodnotenie
pedagogických pracovníkov sa už do školstva
neplánujem vrátiť, napriek tomu, že táto práca
sa mi veľmi páči.
Lenka: Ja som síce absolvovala Obchodnú akadémiu v Martine, ale musím sa priznať,
že myšlienka začať vyučovať nemčinu, mi už
niekoľkokrát prebehla hlavou. Myslím si, že sa
k tomuto poslaniu určite raz vrátim. Nemčina
ma baví. Už tri roky sa nachádzam v nemecky
hovoriacej krajine a nemčinu si zdokonaľujem
každý deň. Aj v nemecky hovoriacich krajinách
sa nachádza veľa cudzincov, ktorí sú nútení
navštevovať kurzy nemeckého jazyka, keď sa
chcú začleniť do normálneho života. Myslím
si, že práve tu majú absolventi učiteľstva nemeckého jazyka obrovské šance. Ako cudzinci sa dokážeme vžiť do situácie týchto ľudí,
vieme si predstaviť, čo takíto ľudia prežívajú,
čo im spôsobuje problémy pri učení a dokážeme im ponúknuť rôzne techniky, ktoré majú
učenie jazyka uľahčiť. Študijné programy sa
prispôsobili európskym štandardom, aby boli
diplomy uznávané aj v iných krajinách ako len
v rodnej krajine.
Juraj: Napriek tomu, že študujem na Pedagogickej fakulte UK, nemám v pláne venovať
sa učiteľskému povolaniu, ale plánujem naplno využiť svoje znalosti jazyka.
Ešte raz sa vrátim k otázke nemčiny. Veľa�
krát sa stretávame s názorom, že cudzí ja�
zyk nie je potrebné študovať, je potrebné
ho ovládať. Súhlasíte s týmto vyjadrením?
Viera: Určite nie. Samotné ovládanie jazyka je
jedna vec, ale záujem o nemecký jazyk, ktorý sa
u nás budoval už od útleho veku, je niečo úplne
iné. Ja som sa pre štúdium nemčiny rozhodla
preto, že som sa chcela v ňom rozvíjať, a tým nemyslím len naučiť sa nové slovíčka a zopakovať
si gramatiku, ale rozvíjať si komplexnú jazykovú
kompetenciu a jazykové povedomie.
Lenka: Súhlasím so sestrou.
Juraj: Momentálne som v 2. ročníku bakalárskeho štúdia, ktoré je náročné, a plne ma
zamestnáva. Verím však tomu, že po ukončení
štúdia budem schopný jeho obsahovú náplň
komplexne zhodnotiť a posúdiť jeho význam
pre prax.

Foto: rodinný archív Lichnerovcov

Ako hodnotíte štúdium jazyka na Katedre
nemeckého jazyka a literatúry s odstu�
pom času?
Viera: Obdobie na vysokej škole bolo to
najkrajšie študijné obdobie. Aj keď štúdium
bolo niekedy veľmi náročné, bolo veľmi zaujímavé. Profesori vedeli učivo veľmi zaujímavo
podať študentom. Robili sme rôzne projekty,
kde sme využívali teoretické vedomosti, a tak
sme si ich mohli vyskúšať aj v praxi. Pre mňa
osobne boli zaujímavé predovšetkým didaktické a literárne predmety, hlavne literatúra pre
deti a mládež. Z jazykovedných predmetov ma
najviac bavila fonetika a frazeológia. A aj keď
sa učiteľskému povolaniu nevenujem, nemčinu využívam každodenne a s odstupom času
si uvedomujem, že naše štúdium bolo zostavené logicky a so zreteľom na potreby praxe.
Lenka: Pre mňa to bolo veľmi náročné
obdobie, keďže som študovala externe popri zamestnaní. Som rada, že som to zvládla,
pretože som si rozšírila pole pôsobnosti do
budúcnosti. Nemčina ma baví a ako som už
spomenula, raz sa určite vrátim k vyučovaniu
nemčiny na jazykovej škole. Čo sa týka samotného štúdia, prednášky boli vždy na vysokej
úrovni, prednášajúci resp. profesori kompetentní, ústretoví a ľudskí.
A priebežne?
Juraj: Keďže ešte stále študujem, tak sa mi
to ťažko posudzuje. Prednášky aj semináre sú
náročné, ale myslím si, že sa všetci vyučujúci
snažia poskytnúť nám svoje odborné aj ľudské
maximum.
A teraz posledná otázka už len na Vierku.
Plánujete viesť k nemčine aj svoju dcér�
ku?
Určite, robím to už teraz, rozprávam sa
s ňou po nemecky, spievame si a hráme sa
v nemčine. Je pre mňa dôležité, aby si Sára
zvykla na cudzí jazyk už od malička a mala ho
takpovediac v krvi. Je to pre ňu obrovské
plus do budúcnosti.

Mgr. Katarína Hromadová,
PhD., PdF UK
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NAŠI ŠTUDENTI

Pavol Krajči predstavuje

ELSA
Aj študenti Právnickej fakulty Univerzity
Komenského, ktorí ju dennodenne navšte�
vujú, sa dokážu odviazať a byť právnikmi
celým svojím srdcom. Veď posúďte sami,
aké bravúrne aktivity sa rodia priamo pod
strechou ich organizácie. Pavol Krajči – ná�
dejný právnik, študent druhého ročníka ba�
kalárskeho štúdia a viceprezident Európ�
skeho združenia študentov práva (ELSA
– European Law Student´s Association).
Inými slovami študent navštevujúci PraF
UK, ktorý sa má o čo s nami podeliť.
Právnici – humor – dobrovoľníctvo. Že
táto kombinácia znie bláznivo a neusku�
točniteľne? Omyl. Tiež som si to myslela,
no mýlila som sa. ELSA. Jedno slovo, kto�
ré ma presvedčilo o opaku. No viac nám
o tomto združení povie Pavol Krajči.
ELSA. Ako by si vysvetlil nezainteresova�
ným o čo ide?
European Law Student´s Association,
teda Európske združenie študentov práva.
Ja som súčasťou ELSA Bratislava, čo je lokálna skupina, ktorá funguje na Právnickej
fakulte UK už od roku 1990 a v súčasnosti
má viac ako 100 členov z radov študentov
a mnohých ďalších, ktorí sú registrovaní ako
ALUMNI. Na Slovensku má každá právnická
fakulta svoju lokálnu skupinu, ktoré sú spojené na národnej úrovni tzv. „national board“
ako ELSA Slovenská republika. Existuje dokonca aj ELSA International so sídlom v Bruseli, ktorá združuje 38 000 študentov práva
v 41 krajinách Európy v 226 lokálnych skupinách.
Ako sa dá zvládnuť pozícia vicepreziden�
ta?
Niekedy to nie je med lízať, ale vo všeobecnosti si treba uvedomiť, že ide v prvom
rade o dobrovoľníctvo. Robím to preto, lebo
to robiť chcem, baví ma to, napĺňa ma to
a otvára mi to nové možnosti. Veľa dverí by
mi ostalo už teraz zavretých nebyť ELSA.
Ale podľa môjho názoru ide skôr o ľudí, ktorí
ju tvoria. Zišli sme sa naozaj skvelá partia.
Nikoho nevylučujeme, nikoho neuprednostňujeme.
Aká je postupnosť v jednotlivých funk�
�����
ciách?
Väčšinou sa ide v postupnosti člen – Director – Viceprezident a potom Tajomník
alebo Prezident. Tí najvyšší si vážia prácu
nižšie postavených a tí nižší vidia motiváciu
a určitý level, ktorý by chceli dosiahnuť. Na
čele stojí prezidentka. V súčasnosti je ňou
Žofka Bódiová, študentka piateho ročníka. Jej pravou rukou je generálna tajomníčka (Secretary General) Peťka
Janská, tiež druháčka magisterského stupňa. Orgánmi

najvyššej moci sú štyria
viceprezidenti pre tri kľúčové sekcie – Semináre
& Konferencie (S&C),
STEP (Student´s Trainee
Exchange Programme),
Akademické Aktivity (AA)
a šéf marketingu. Súčasťou Výkonnej rady je aj
pokladník, ktorý sa stará o náš účet a spravuje
naše finančné záležitosti. V ELSA sú navyše vytvorené oficiálne stanovy a podľa nich
existuje aj Dozorná rada, ktorá je u nás dvojčlenná, no zato precízna v práci.
Rozloženie funkcií je veľmi sofistikované
z hľadiska vnútorného členenia. Ale aká
je špecializácia týchto troch ústredných
sekcií?
Úlohou sekcie Semináre & Konferencie
je organizovať poväčšine niekoľkohodinové
špeciálne stretnutia, besedy, rozhovory so
zaujímavými ľuďmi nad rámec výučby. Veľmi
navštevované sú najmä semináre s bývalými
politikmi, diplomatmi, sudcami, ale aj s reprezentantmi minorít, či už etnických alebo
sexuálnych. Práve kontroverzné témy dokážu prilákať široké spektrum ľudí. Táto sekcia
je pod vedením Janka Jaňáka.
Sú tieto besedy prístupné širokej verej�
nosti, alebo je to čisto medzi vami práv�
nikmi?
Pozrieť sa môže prísť ktokoľvek, naši hostia sa sprostredkovane cez nás dostávajú
ku študentom zadarmo, a takisto študenti
majú možnosť osobnej komunikácie s ľuďmi, ktorých by inak málokedy stretli tiež bez
poplatku. Veď nakoniec, naše funkcie sú absolútne dobrovoľné a všetko robíme preto,
že chceme a preto, lebo máme jeden v druhom oporu.
Takže toto bola jedna zo sekcií, ďalšou
sekciou je...
STEP – teda Študentské stáže. Viceprezidentka pre STEP Slávka Kimerlingová má
pod taktovkou celú škálu stáží, ktoré dokáže
sprostredkovať pre kohokoľvek zo študentov
našej fakulty kamkoľvek do partnerských
krajín a do spriaznených advokátskych kancelárií. Rovnako to funguje aj opačne, ak by
sa nejaký študent z partnerskej univerzity zo
zahraničia rozhodol požiadať jeho lokálnu
skupinu ELSA, že chce ísť na stáž do advokátskej kancelárie do zahraničia. Jeho ELSA
môže kontaktovať nás.
Ktorá sekcia je pod tvojou taktovkou?
Akademické Aktivity. Úmyselne som si
túto sekciu nechal až na záver, nakoľko jej
„šéfujem“ ja osobne. Tak interne sa smeje-

me, že čo sa nezmestilo nikam inam, zobrali
sme si my. Podotýkam ale, že je toho až-až.
My máme projekty buď dlhodobejšie, alebo
fázovo rozdelené na etapy. Radi o sebe vyhlasujeme, že sme Absolutelly Amazing a že
sme strážcovia a držitelia ELSA spiritu.
V súčasnosti je dobre známe, že právni�
kov je kvantum. Určite ste si toho všet�
ci vedomí. Nás skôr zaujíma, ako ste sa
s týmto faktom popasovali.
Sme právnici, je nás veľa, to je fakt, ale
advokátske kancelárie berú len tých najlepších. Práve preto sme sa rozhodli dať
príležitosť advokátskym kanceláriám, správcovským spoločnostiam, ale aj iným firmám,
kde by sa budúci právnik mohol zamestnať.
Rovnako dávame možnosť študentom vidieť
svoje nedostatky, priestory na zlepšenia
a fiktívne absolvovanie pohovoru v renomovanej firme.
Má ELSA nejaké plány do blízkej budúc�
nosti?
Simultánne s Job Fairom pripravujeme
Simulovaný trestný proces. Práve simulované procesy sú fázovo a etapovo rozdelené.
Tento konkrétny projekt organizujeme na
striedačku s Právnickou fakultou Trnavskej
univerzity v Trnave. Tento rok je semifinálové
aj finálové kolo u nás na fakulte.
Zapájate do vašich aktivít aj úplných no�
váčikov štúdia práva?
Nasledujúci semester je pretkaný simulovanými súdnymi spormi pre rôzne ročníky.
Stálicou je Rímsky divadelný simulovaný
súdny spor, ktorý je viac motivačný ako reálny a organizuje sa pre študentov prvého ročníka. Účinkujúci sú študenti prvého ročníka.
Zabezpečíme im dobové kostýmy a vďaka
prostrediu našej prednáškovej siene sa prenesieme o 2000 rokov späť do antického
Ríma.
A čo sa týka letného semestra, aj ten už
máte organizačne premyslený?
Ťažisko letného semestra zas spočíva
v Študentskej vedeckej odbornej činnosti,
ktorej robíme zastrešenie a ktorej prípravy sa
začínajú už v zimnom semestri.
Alena Roháčová, študentka FiF UK
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ENGLISH SUMMARY
John Vilček an Honorary Doctor
Professor John Vilček from New York
University received an honorary degree
“doctor honoris causa” from Comenius
University (CU) on 28 January 2014.
Vilček is a renowned microbiologist, immunologist and virologist born in Slovakia.
Pg 3
From the Rector’s Program
- The Rector of CU, Karol Mičieta, and
the Director General of a building company Váhostav, Ján Kato, signed a contract
about building the University Science Park
of CU on 9 January.
- The Rector hosted a Finnish Ministry,
Krista Kiuru, who visited Comenius University on 31 January. Pg 4
Martin Kučera is University Athlete
A graduate of the Faculty of Natural
Sciences of CU, Martin Kučera, won the
title “Athlete of the Year” among students
of Slovak universities. Barbara Kantorová
and Lukáš Csölley were also awarded for
positive representation at the Winter University Olympics. Pg 5
Students Consider CU’s Reputation
Very Good
CU joined the Trendence Graduate Barometer, which is a survey in carrier, education and employment. According to it,
students think that CU has a good reputation among employees. Pg 5
Smokers are Leaving
Old Town Bratislava passed a regulation
which protects non-smokers in gardens,
parks, in front of schools and other public places. This also applies to the area in
front of our University. The penalty is 33
euros. Pg 5
Green for Seniors
The Centre for Continuing Education of
CU organized two educational activities
for seniors in January. A school of family
finances taught them e.g. how to shop via
internet, how to use internet banking. A
program for developing entrepreneurship
skills was for those who want to start business despite of their age. Pg 6
University Brought Joy to Tanzania
Thanks to students and employees of
CU, collected toys had been traveling to
Tanzania, Africa for a year. Despite of long

journey and complications, the toys finally
reached their new owners – children of
one of the poorest countries in the world.
Pg 6
Scientist Found Dinosaur’s Prints
Ján Schlögl from the Faculty of Natural
Sciences of CU found prints of a tiny dinosaur, an ancestor of current birds, in Delhi,
India. Pg 6
A Book of History of Slovaks and
Croatians
Slovakia and Croatia – historical parallels and relations (previous to 1780) – is a
book by Prof. M. Homza, Prof. J. Lukačka
and Prof. N. Budak, and was presented in
the Rectors Hall on 21 January. Pg 7
Fifteen Thousand Articles Published
Bratislava Medical Journal has published 15,000 scientific articles from all
over the world since 1921. On 15 January, the magazine celebrated its 92nd anniversary. Pg 7
Open House at Faculty of Arts
The Faculty of Arts of CU organized an
open house for applicants on 25 January.
They could visit classrooms and ask questions about their potential future studies.
Pg 8
Russian Speaking Students Day
A day dedicated to Russian speaking
students of the Faculty of Management
of CU took place in December 2013. Students from Russia, Ukraine, Kyrgyzstan
and Moldavia presented their countries
and culture. Pg 8
350 Applicants
The Faculty of Physical Education and
Sports of CU welcomed almost 350 applicants for studies on 31 January. Many of
them tested their skills in gymnastics and
swimming. Pg 9
Šafárikovo Square with Limited Ac�
cess
Bratislava started reconstruction of the
Old Bridge, which involves the Šafárikovo
Square where our university stands.
Therefore, transportation has been diver
ted until March 2015. Pg 9
Businessmen are Happier
A scientific research of Global Entre-

preneurship Monitor proves that businessmen are happier than non-businessmen.
Beginning business activity of Slovaks decreases annually. The Faculty of Management of CU participated on this research.
Pg 16
Angiological Day
The Faculty of Medicine of CU organized
the 11th Angiological Day on treating vein
diseases. Pg 16
Cultural Diplomacy at Academic
Grounds
The Vice-Rector of CU, Prof. Ľ. Šlahor,
and the Director of the Centre for Continuing Education of CU, Dr. J. Chládecká, attended a congress on cultural diplomacy
in Berlin in December. Diplomacy at academic grounds started in the area of research and later implanted within theory.
Pg 17
Music of New Taste
An international festival of new music,
ISCM World New Music Days, took place
in Slovakia in December. There were also
played pieces made by Slovak artists,
such as Milan Paľa from the Faculty of
Education of CU. Pg 18
Christmas Party for PhD Students
PhD students from the Faculty of Pharmacy of CU organized a Christmas party to
know each other better on 16 December.
Pg 18
Changes of Novel Poetry
A conference named “Changes in Poetry of Novel in 20th century in Central
Europe/Europe in general” was organized
at the Faculty of Education of CU on 20
November. Pg 19
Looking Forward Pays Off
An exhibition of art students of the Fa
culty of Education of CU took place at the
Western Terrace of the Bratislava Castle
on 1 December. Pg 19
Exchange Program with Serbian Stu�
dents
Pharmacy students are able to use a
TWIN exchange program to travel to diffe
rent countries. Serbian students traveled to
Slovakia and visited the Faculty of Pharmacy of CU during 1 and 6 December. Pg 24
LM
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