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EDITORIÁL
Posledný februárový týždeň sa na našej
univerzite niesol v znamení hneď dvoch
radostných udalostí. Na jeho začiatku
sme sa potešili informácii, že Univerzita
Komenského sa v jednom zo serióznych
a preukazných rankingov svetových uni�
verzít dostala do prvej päťstovky. Druhou
pozitívnou udalosťou bolo položenie
základného kameňa Univerzitného ve�
deckého parku Univerzity Komenského
v Bratislave v Mlynskej doline, s ktorým
sa na našej univerzite spájajú významné
očakávania v oblasti moderného vedec�
kého výskumu.
Tieto príjemné správy pomerne dobre prekryli o čosi staršiu,
síce menej medializovanú, no pre slovenské vysoké školstvo
o to významnejšiu informáciu, že ministerstvo školstva na Va�
lentína konečne zverejnilo na pripomienkovanie Návrh metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým školám na rok 2014 a Rozpis
dotácií verejným vysokým školám na rok 2014. Len na okraj pri�
tom podotýkam, že keď sa koncom minulého roka uzatvárala
jedna z nespočetných finančných kontrol, ktoré štátne orgány
k nám napriek tomu, že sme chronicky podfinancovaní, vytrvalo
posielajú, kontrolóri Národného kontrolného úradu sa úprimne
čudovali, ako môžeme plánovať svoje aktivity, keď informácie
o reálnych finančných pomeroch univerzity sa dozvedáme až
v prvom štvrťroku konkrétneho rozpočtového roka...
Tento kontext približujem preto, aby bolo zrejmé, na akom po�
zadí pripravujeme dlhodobý zámer rozvoja našej univerzity, do�
kument definujúci strategické ciele, ku ktorým by sa Univerzita
Komenského mala v najbližšom desaťročí uberať. Tieto ciele sa
usilujeme vymedziť tak, aby reflektovali všetky moderné trendy
v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vedy, výskumu i riadenia
a definovať ich spôsobom, aby naša univerzita si ich plnením
v budúcnosti ešte väčšmi posilnila status rešpektovaného a vy�
hľadávaného partnera v medzinárodnom univerzitnom prostre�
dí.
Kým sa však v našej krajine bude pre fungovanie vysokých
škôl vytvárať doslova antiakademické prostredie, prostredie,
ktoré je okrem permanentného nedostatku potrebných finanč�
ných zdrojov a absencie realistickej vízie navyše spútané aj ne�
vyhovujúcou legislatívou a zúfalou byrokratickou záťažou, mô�
žeme si svoje strategické ciele hoc aj vytesať do mramorových
tabúľ a vystaviť vo vestibule historickej budovy, aj tak zostanú
iba prázdnym dokumentom, ktorým rutinne učiníme zadosť po�
žiadavke vysokoškolského zákona. A to napriek tomu, že strate�
gické plánovanie minimálne v strednodobom horizonte je nevy�
hnutnou súčasťou fungovania všetkých vyspelých univerzít.
Vážení čitatelia, nerád by som vzbudzoval dojem, že otázky
budúceho rozvoja univerzity odvodzujem iba od vplyvov vonkaj�
šieho prostredia žijúc v chimérickom presvedčení, že na našej
univerzite je všetko v najlepšom poriadku. Práve naopak: ma�
nažment univerzity podľa mňa bude musieť v najbližšom decé�
niu zamerať nemalú časť svojho úsilia na vytvorenie optimálneho
modelu jej fungovania, vrátane, napríklad, nového vymedzenia
vzťahu medzi univerzitou a jej fakultami. Bez dostatočného záuj�
mu a podpory zo strany štátu a bez vytvorenia transparentných
a predvídateľných pravidiel pre akademickú sféru sa však ani to
nebude dať dôsledne zrealizovať.
Vysoký akademický funkcionár jednej z fakúlt našej univerzity
si nedávno zronene povzdychol: „Vedenie univerzity a vedenia
fakúlt v jestvujúcich podmienkach vlastne ani nemôžu koncepč�
ne riadiť im zverené inštitúcie, môžu sa iba snažiť minimalizovať
negatívne vplyvy vonkajšieho prostredia.“ Spolu s Vami by som
si veľmi prial, aby z našich radov zaznievalo takýchto trpkých
povzdychov čo najmenej.
doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.,
prorektor UK pre rozvoj
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Poznámka k titulnej strane:
Univerzita Komenského položila v Mlynskej doline základný kameň Univerzitného vedeckého parku UK (UVP UK). Viac na strane 3. Foto: Vladimír Kuric
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Položili sme základný kameň
		
vedeckého parku
Univerzita Komenského v Bratislave
(UK) položila dňa 27. februára 2014 pa�
mätnú dosku Univerzitného vedeckého
parku UK (UVP UK). V bratislavskej Mlyn�
skej doline tak vyrastie unikátne centrum
s pôsobnosťou v oblasti molekulárnej me�
dicíny, environmentálnej medicíny a bio�
technológií, ktoré prepojí výskum s praxou.
Základný kameň symbolicky poklepali mi�
nister školstva doc. Dušan �������������
Čaplovič�����
, ve�
dúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
Ing. Dušan Chrenek, rektor UK prof. Karol
Mičieta, odborný garant projektu prof. Ján
Turňa a generálny riaditeľ dodávateľa stav�
by Váhostavu – SK RNDr. Ján Kato.
Univerzitný vedecký park UK bude v prvom
rade slúžiť výskumným pracovníkom pôsobiacim na Univerzite Komenského, ale aj univerzite ako takej, najmä tým, že sa v ňom sústredia
doteraz roztrieštené jednotky zamerané na
výskum, ako sú centrá excelentnosti a kompetenčné centrá. UVP UK bude slúžiť ako komplexný výskumný inkubátor pre UK a neskôr aj
pre firmy zo súkromného sektora podnikajúce
vo vedecko-technickej oblasti.
Park vyrastie v bezprostrednej blízkosti Prírodovedeckej fakulty UK. Poskytne jedinečný
priestor pre interdisciplinárny výskum, do ktorého bude zapojených 11 bratislavských fakúlt
UK. „Univerzitný vedecký park UK otvára perspektívy ďalšieho rozvoja vedy na pôde našej
univerzity – so zásadným významom nielen na
domácej, ale aj medzinárodnej úrovni,“ konštatuje rektor UK Karol Mičieta.
Okrem iného sa bude zaoberať najnovšími
metódami DNA analýz v prevencii a liečení
chorôb. „Z ďalších oblastí spomeňme vytvorenie personalizovanej, t. j. na mieru šitej terapie
pre pacientov – na základe experimentálneho
testovania reakcie pacientových buniek na
farmakoterapiu a stanovenie optimálnej dávky
liečiv u konkrétneho jedinca,“ vysvetľuje odborný garant projektu, prorektor UK Ján Turňa. Výskum v UVP UK neobíde ani fágovú terapiu – využitie bakteriofágov (t. j. „požieračov
baktérií“, ktoré bežne existujú v ľudskom tele,

ale i v prírode) alebo izolovaných fágových
proteínov, ktorá môže byť perspektívnou možnosťou v liečbe bakteriálnych infekcií spôsobených baktériami odolnými voči antibiotikám.
Minister školstva vedy, výskumu a športu
SR Dušan Čaplovič vyjadril potešenie, že rea
gujeme na nové výzvy doby. „Práve vedecký
park, ktorý sa vytvára a buduje v Mlynskej
doline, bude tým, ktorý bude svietiť a vytvárať podmienky pre tie najlepšie projekty, pre
tie najlepšie excelentné centrá, ktoré budú
prepojené nielen na domáce kapacity, ale aj
na zahraničné. Vytvorí sa kvalitné sieťovanie
v dobrom prostredí,“ dodal minister.
„Tento projekt sa úspešne zaradí do veľkej
mozaiky projektov podporených z európskych
prostriedkov,“ myslí si vedúci Zastúpenia EK
v SR Dušan Chrenek. Veda je podľa neho veľmi dôležitá časť celkového hospodárstva a spoločenského života, a preto je veľmi dobré, že
ju aj Európska únia podporuje. „Výstavba tohto
parku je plne s cieľmi EÚ zvyšovať investície do
vedy, výskumu a inovácii, tak aby sa podporil
potenciál EÚ,“ zhodnotil D. Chrenek.
Ján Kato z Váhostavu má rád okamihy, keď
poklepáva kameň. „Pre nás stavbárov je taký
okamih pozitívny, lebo nám dáva novú perspektívu. Je to indikátor toho, že nám svitá na
lepšie časy, pretože posledné obdobia boli
veľmi ťažké.“ Dodal, že sa teší na strihanie
pásky UVP UK.
Budova vedeckého parku by mala byť postavená v polovici roka 2015. V priebehu rokov 2014 – 2015 sa postupne obstarajú aj
príslušné technologické zariadenia a vybavenie laboratórií.
redakcia

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

UVP UK v číslach:
 Celkové výdavky projektu predstavujú
takmer 42 mil. eur, z toho eurofondy sa budú podieľať 35,6 miliónmi
eur, štátny rozpočet 4,2 milióna eur
a z vlastných zdrojov UK bude 2,1 milióna eur.
 UVP UK ponúkne takmer 250 pracovných pozícií (z toho 90 pre externých
pracovníkov).
 Celková rozloha UVP UK je 13 132 m2.
 V budove UVP UK bude cca 80 laboratórií (laboratóriá pre biotechnológiu,
molekulárnu biológiu, genetiku, chémiu, mikrobiológiu, virológiu, fyziológiu, etológiu, bunkovú biológiu, fyziológiu rastlín atď.).
 V budove UVP UK bude aj 50 pracovní a rokovacích miestností, ako aj
rôzne technické a zabezpečovacie
priestory (sklady, prípravne, IT serverovňa a podobne).
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK
3. 2. – Rektor UK prof. Karol Mičieta predsedal zasadnutiu Vedeckej rady UK a následne zasadnutiu Kolégia rektora UK.
4. 2. – Rektor UK prijal riaditeľa spoločnosti Medtronic pre strednú a východnú Európu Manolisa Karamalisa. Medtronic je
popredná medzinárodná spoločnosť v oblasti medicínskych
technológií a je jednotkou v oblasti vývoja a výroby moderných medicínskych technológií. Na stretnutí sa diskutovalo
o možnostiach rozvoja vzájomnej spolupráce v oblasti vzdelávania so zameraním na zdravotníctvo najmä s lekárskymi
fakultami, ale aj s Farmaceutickou fakultou UK.

11. 2. – Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR sa
zúčastnil na rokovaní na tému univerzitné vedecké parky.
– Spolu s prorektorom UK prof. Ľ. Šlahorom prijal pozvanie veľvyslanca iránskej islamskej republiky vo Viedni na
stretnutie pri príležitosti Národného dňa Iránu.
12. 2. – Zúčastnil sa na slávnostnom otvorení Centra experimentálnej, systematickej a ekologickej biológie na Masarykovej univerzite v Brne.
13. 2. – V rámci verejného vystúpenia na tému „Spoločne 10 rokov v EÚ – akú Európu chceme?“ privítal na pôde UK
predsedov vlád Slovenskej a Českej republiky. (Viac na
strane 5.)
14. 2. – Na stretnutí s ministerkou zdravotníctva SR JUDr. Zuzanou Zvolenskou rokoval o návrhu Zmluvy o praktickej
výučbe.
19. 2. – Privítal na pôde UK veľvyslanca Spojených štátov amerických v SR Theodora Sedgwicka a otvoril jeho prednášku na tému „Slovensko a Európska únia očami veľvyslanca USA“. (Viac na strane 8.)

5. 2. – Rektor UK sa stretol s rektorom Ekonomickej univerzity
v Bratislave prof. Rudolfom Sivákom vo veci poskytovania
spoločného študijného programu ekonómia a právo. (Viac
na strane 9.)

6. 2. – Zúčastnil sa na rokovaní s riaditeľom Univerzitnej nemocnice Bratislava MUDr. Miroslavom Bdžochom k návrhu
„Zmluvy o praktickej výučbe“ medzi UK a UNB.
7. 2. – Na stretnutí u primátora Bratislavy doc. Milana Ftáčnika rokoval o ďalšom rozvoji a stratégii pre „Bratislavu – mesto
vedy“ a možnosti čerpania štrukturálnych fondov v ďalšom
programovom období 2014 – 2020.
10. 2. – Spolu s prorektorom UK pre medzinárodné vzťahy prof.
Ľudomírom Šlahorom
prijal na pôde UK nového mimoriadneho
a splnomocneného
veľvyslanca Japonska
Akia Egawu.

20. 2. – V Rektorskej sieni UK slávnostne prijal predsedníčku
Senátu Holandského kráľovstva Ankie Broekers-Knoll
a odovzdal jej Pamätnú medailu UK. (Viac na strane 8.)
– Slávnostne otvoril Súdnu sieň Právnickej fakulty UK
v historickej budove univerzity, ktorá dostala pomenovanie po významnom právnikovi prof. JUDr. Karolovi Plankovi, CSc. (Viac na strane 6.)
27. 2. – Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
doc. Dušana Čaploviča sa zúčastnil na slávnostnom
položení základného kameňa Univerzitného vedeckého
parku UK v Mlynskej doline. (Viac na strane 3.)
– Otvoril medzinárodné podujatie na pôde Právnickej fakulty UK „Simulovaný súdny spor na tému manželstiev
rovnakého pohlavia“.
Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK
Foto: OVV RUK, Zuzana Jójart, Vladimír Kuric (3, 4)

SPRAVODAJST VO

Premiéri SR a ČR
diskutovali
na Univerzite Komenského o EÚ
V Rektorskej sieni UK dňa 13. februára 2014 diskutovali pre�
miér Slovenskej republiky Robert Fico a premiér Českej republi�
ky Bohuslav Sobotka so študentmi a členmi Národného konven�
tu na tému „Spoločne 10 rokov v EÚ – akú Európu chceme?“.
Verejné vystúpenie predsedov vlád SR a ČR na pôde najväčšej a
najstaršej slovenskej univerzity sa uskutočnilo v rámci Národného
konventu o Európskej únii. „Som osobitne rád, že dejstvo Národného konventu venované budúcnosti Európskej únie sa odohráva
práve na scéne našej národnej alma mater. Súčasne to tiež potvrdzuje, že univerzity ako chrámy vzdelanosti, vedy, výskumu a
poznania majú zohrávať výraznú rolu v politickom, ekonomickom
a spoločenskom živote krajín a vplývať na rozhodovanie o veciach
dôležitých pre občanov i ľudstvo,“ uviedol pri otvorení podujatia
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Premiéri oboch krajín v širšej debate hodnotili a porovnávali
svoje skúsenosti s členstvom v Únii. „Približne tri štvrtiny občanov

Slovenska vníma ako najpozitívnejší aspekt členstva voľný pohyb
osôb, tovarov a služieb v rámci EÚ... Prostredníctvom programu
Erasmus absolvovalo študijný pobyt na zahraničných univerzitách
už viac ako 20 000 mladých ľudí zo Slovenska. Niečo, čo sme
si donedávna nevedeli ani predstaviť,“ vyzdvihol prínosy predseda
vlády SR Robert Fico.
„Európa bude musieť hľadať cesty, ako si udržať konkurencieschopnosť – bez toho, aby sa v ďalších rokoch musela vzdať svojich sociálnych a ekonomických štandardov. A nie je to len o podpore vedy a výskumu, ale aj o udržaní konkurencieschopného
priemyslu,“ zhodnotil český premiér Bohuslav Sobotka.
Verejné vystúpenie premiérov SR a ČR zorganizovali Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Centrum pre
európske záležitosti SR v spolupráci s Univerzitou Komenského
v Bratislave.
redakcia
Foto: Vladimír Kuric

Univerzita Komenského
v prvej päťstovke univerzít
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) potvrdila aj v medzi�
národnom meradle svoje významné postavenie. V celosvetovom
rebríčku zostavenom na základe objektívnych kritérií za rok 2013
– University Ranking by Academic Performance (Rebríček univer�
zít na základe ich akademického výkonu) obsadila 495. miesto.
Dokazuje to aj certifikát pre Univerzitu Komenského vydaný zo�
stavovateľskou inštitúciou.
Univerzita Komenského je jedinou slovenskou vysokou školou
v prvej päťstovke svetových univerzít, pričom ďalšia slovenská univerzita sa umiestnila až za hranicou tisícky (STU – 1096. pozícia).
Na základe rankingového systému URAP je každoročne zostavovaný rebríček najlepších 2000 vysokých škôl z celého sveta, ktoré
predstavujú 10 percent najvýkonnejších vysokých škôl na svete.
Univerzita Komenského si v aktuálnom rebríčku (495. miesto) zlepšila svoju pozíciu z 527. miesta v roku 2012. „Umiestnenie v prvej
päťstovke rebríčka je dôkazom významného vedeckého potenciálu
našej univerzity. Naša vedecká aktivita je porovnateľná so svetovou
špičkou,“ hodnotí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Rebríček URAP bol prvýkrát vytvorený v roku 2009 na pôde
Middle East Technical University (Ankara, Turecko). Jeho kritériá

vychádzajú zo 6 objektívnych a merateľných parametrov, akými sú
počet vedeckých článkov kombinovaný s počtom citácií prác vedcov, vedecká produktivita, význam časopisov (tzv. impakt faktor) a
miera kvality citácií vo väzbe na impakt faktor časopisu, v ktorom boli
citované články publikované, či miera medzinárodnej spolupráce
danej univerzity s inými – zahraničnými univerzitami, čo je vyjadrené
celkovým počtom publikácií, ktoré sú výsledkom tejto spolupráce.
Andrea Földváryová
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Právnická fakulta UK
má vlastnú

súdnu sieň

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD., vo štvrtok 20. februára 2014 slávnostne otvoril súdnu
sieň na prízemí historickej budovy UK, ktorá dostala pomenovanie po
významnom právnikovi prof. JUDr. Karolovi Plankovi, CSc. Profesor
Plank zastával v rokoch 1963 – 1970 funkciu vedúceho Katedry občianskeho a rodinného práva. V rokoch 1964 až 1966 bol dekanom
Právnickej fakulty UK a tiež bol aj dlhoročným predsedom senátu a
predsedom Najvyššieho súdu SR.
Na podujatí vystúpili s príhovormi prorektorka UK pre legislatívu
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., a manželka profesora Planka prof.
JUDr. Oľga Planková, CSc., a rektor UK prof. Mičieta. Súdna sieň
bude slúžiť na simulované súdne spory, kde budú môcť študenti zažiť pravú atmosféru pojednávaní so skutočnými odborníkmi z právnej
problematiky. Prvým podujatím, ktoré sa tu uskutočnilo, bolo ELMC
– európsky simulovaný súdny spor Bratislava 2014 – v termíne od 27.
februára do 1. marca 2014.
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave usku�
točnila výstavbu súdnej siene v rámci dopytovo - orientovaného
projektu „Cudzojazyčný magisterský študijný program „Law of
European Integration and Globalization“, ktorý je spolufinanco�
vaný Európskou úniou z Európskeho sociálneho fondu v rámci
operačného programu Vzdelávanie - moderné vzdelávanie pre
vedomostnú spoločnosť, projekt je spolufinancovaný zo zdrojov
Európskej únie.
Eduard Csudai

Kus histórie
aj na malom priestore
Predstavitelia fakulty sa „na poslednú
chvíľu“ obrátili na univerzitných archivárov s požiadavkou umiestniť v dvoch
v stene vstavaných vitrínach ukážky
archívnych dokumentov a muzeálnych
predmetov, ktorých pôvodcom je právnická fakulta.
Vyberali sme veľmi starostlivo, veď
predstaviť celé spektrum problematiky
počiatkov fakulty na malom priestore
nie je jednoduché. Výstavku sme rozdelili do štyroch častí. Prvá mapuje
samotný vznik fakulty v čase a priestore, druhá predstavuje základné poslanie fakulty – prípravu kvalitných znalcov práva pre prax
reprezentovanú dokumentmi týkajúcimi sa študijných záležitostí.
Tretiu časť sme venovali prof. JUDr. Augustínovi Ráthovi, prvému
dekanovi fakulty a neskôr i prvému rektorovi – Slovákovi, a z jeho
osobného fondu sme sa rozhodli pre prezentovanie niekoľkých
dokumentov a fotografií zaujímavých aj svojím vyhotovením. Posledná časť predstavuje fakultu „obrazom a farbou“ – vybrali sme
niekoľko návrhov akademického sochára Andreja Petra na reťaz

dekana PraF UK z roku 1958, ďalej
časť návrhu žezla pedela PraF UK
z roku 1924 vyhotoveného prof. Josefom Vydrom v mierke 1:1, ktoré
v roku 1924 vyrobila pražská firma
Františka Javůrka a Josefa Vrabca.
Používa sa do súčasnosti, zmenil
sa len fakultný symbol v jeho hlavici.
V osobitnej vitríne sme vystavili talár
a čiapku dekana PraF UK z roku
1958 spolu s návrhmi prof. Josefa
Vydru z roku 1920 na taláre dekana
a pedela tejto fakulty.
Veríme, že aj takto minimalisticky prezentované dejiny fakulty
môžu vzbudiť záujem o jej nedávnu i vzdialenejšiu minulosť a istým
spôsobom naplniť poslucháčov fakulty hrdosťou – študujem právo
na fakulte s viac ako 90-ročnou tradíciou!
Mária Grófová, Archív UK
Viac: www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/subory/
archiv_uk/Vystavka_-_web.pdf
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Dve nominantky na Slovenku roka 2014

								z Univerzity Komenského
Anketa Slovenka roka, ktorej ústrednou
filozofiou je zviditeľniť výnimočné a úspeš�
né ženy, sa tento rok koná po šiesty raz.
Univerzita Komenského v Bratislave má
medzi nominovanými dámami až dve.
V kategórii veda a výskum je nominovaná
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., prodekanka Prírodovedeckej fakulty UK.
V kategórii šport je nominovaná paralympijská plavkyňa doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., z Právnickej fakulty UK.
Rozhodnúť o víťazke môžete aj vy prostredníctvom SMS správy, kupónov v týždenníku Slovenka alebo hlasovaním na stránke
Ženského webu.
Vyhlasovateľom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska, Slovenské národné divadlo
a týždenník Slovenka. Záštitu drží prvá dáma
Slovenska Silvia Gašparovičová. Galavečer
oceňovania sa uskutoční v druhej polovici
júna v historickej budove Slovenského národného divadla.
LM

prof. Marta Kollárová

Župan Frešo
ocenil 12
osobností
Bratislavského
kraja
Bratislavský župan Pavol Frešo odovzdal významným osobnostiam Výročnú
cenu Samuela Zocha, Čestné občianstvo a Pamätný list predsedu kraja. Ocenenie získali tí, ktorí sa svojou prácou
výrazne zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj regiónu a jeho reputáciu
doma i v zahraničí. Slávnostný galavečer
sa konal dňa 13. februára 2014 v Divadle Aréna.
Pamätný list si prevzala docentka
Magdaléna Fulmeková, ktorá už 18 rokov pôsobí ako prednostka Univerzitnej
lekárne Farmaceutickej fakulty UK.
Aj profesor Milan Matula si prevzal pamätný list predsedu BSK. V roku 1952
stál pri zrode Katedry inžinierskej geológie a hydrogeológie na Prírodovedeckej
fakulte UK.
redakcia

Rímskokatolícka fakulta

má nové vedenie

Na čele Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK (RKCMBF
UK) je od 1. marca 2014 ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., ktorý je poverený vedením fakulty. Vystriedal doc. ThDr. Mariana
Šurába, PhD., ktorý vo funkcii dekana RKCMBF UK pôsobil osem rokov.
Vladimír Thurzo sa narodil v roku 1965.
Po maturite v Bratislave vyštudoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave
a pracoval ako programátor. Základné filozoficko-teologické vzdelanie získal na
bratislavskej bohosloveckej fakulte a na
Pápežskej univerzite Svätého Kríža v Ríme,
kde získal doktorát aj z teológie. Na bratislavskej bohosloveckej fakulte od roku
2000 pôsobil ako odborný asistent na Katedre morálnej teológie a ako prodekan pre
vzdelávaciu činnosť. Od septembra 2005
do februára 2006 bol poverený výkonom
funkcie dekana.
LM

doc. Margita Prokeinová

Výhody pre
pracovníkov
rektorátu
Zamestnanci Rektorátu UK si od
1. marca 2014 kupujú stravné lístky
za výhodnejšie ceny. Okrem toho
v prípade práceneschopnosti dostanú výhodnejšiu náhradu mzdy. Tieto
zmeny sú zakomponované v Kolektívnej zmluve Rektorátu UK na rok
2014, ktorá nadobudla účinnosť dňa
28. februára.
Pracovníci rektorátu si doteraz kupovali gastrolístky za 1,20 eur/ks.
Vďaka zvýšeniu príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu sa cena
stravnej poukážky znížila na 0,90
eur/ks. Mení sa aj náhrada príjmu
pri dočasnej pracovnej neschopnosti; po novom je od prvého dňa 55 %
denného vymeriavacieho základu zamestnanca.
LM
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Veľvyslanec USA:

Slovensko je dobrým
príkladom

Holandská politička
hovorila na UK
o národných parlamentoch

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD., dňa 20. februára 2014 slávnostne prijal v Rektorskej
sieni UK predsedníčku Senátu Holandského kráľovstva Ankie Broe�
kers-Knoll, ktorá bola na svojej prvej oficiálnej návšteve Slovenskej
republiky.
Prednášku otvoril prorektor UK prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor,
CSc., ktorý privítal vzácnu návštevu z Holandského kráľovstva. Predsedníčka holandského Senátu hovorila najmä o postavení národných
parlamentov v porovnaní s európskym a vyzdvihla snahu niektorých
krajín EÚ o aktivitu a pôsobenie na nadnárodnej úrovni. Jej zámerom
je presné definovanie postavenia jednotlivých národných parlamentov
a tiež žiada väčšiu aktivitu krajín EÚ, najmä žiada viac spolupráce s Európskou komisiou (EK), pretože tým by sa zamedzili medzery v súčasnom systéme. Dnes už národné parlamenty môžu s EK spolupracovať
priamo, čo predtým nebolo možné. Tým pádom by mohli zástupcovia
krajín EÚ podľa nej z pozície národných parlamentov pôsobiť priamo
na Európsky parlament. Problematika národných parlamentov by sa
mohla v budúcnosti vniesť aj do Predsedníctva v Rade EÚ.
Po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy sa zmenil systém chápania dualizmu parlamentov prostredníctvom používania žltých, oranžových a zelených kartičiek. Touto zmluvou bola zvýraznená subsidiarita
národnej a európskej úrovne, pretože sama šéfka Senátu hovorí o potrebe ponechania riešenia problémov pre národných zákonodarcov.
„Ak prestane fungovať národný systém, potom príde na rad európsky,“
dodala Ankie Broekers-Knoll k Lisabonskej zmluve.
Šéfka Senátu vyzdvihla aj benefity, ktoré EÚ priniesla členským štátom, najmä otvorenie hraníc, zónu voľného pohybu tovaru, osôb a kapitálu. Okrem toho sa vyjadrila, akým spôsobom fungujú jednotlivé
zasadnutia holandského Senátu: „V našom Senáte pracujú politici na
polovičný úväzok a odborníci na plný.“
Po ukončení prednášky Ankie Broekers-Knoll zodpovedala niekoľko
otázok z početného publika. Na záver rektor UK prof. Karol Mičieta poďakoval a odovzdal Ankie Broekers-Knoll Pamätnú medailu UK.
Eduard Csudai
Foto: Vladimír Kuric

„Slovensko je ekonomicky silnejúca krajina,“ povedal veľ�
vyslanec USA na Slovensku Theodore Sedgwick na svojej
návšteve na Univerzite Komenského v Bratislave. Dňa 19.
februára 2014 sa v Rektorskej sieni UK podelil o svoj pohľad
na Slovensko a Európsku úniu.
Veľvyslanec zhrnul vzťahy USA a Slovenska: „Na to, aby sme
mohli dobre pochopiť vzťah medzi Slovenskom a USA, je potrebné vrátiť sa do minulosti.“ V USA žije množstvo Slovákov,
Čechov či Poliakov, ktorí emigrovali. Medzi významných Slovákov patril aj Jozef Murgaš, ktorého 150. výročie narodenia si
pripomíname v tomto roku. „Murgaš, vynálezca a vedec, bol jeden z tých Slovákov, ktorí sa presadili v USA,“ hovorí s obdivom
Sedgwick.
„Spojené štáty hrali rolu aj pri zakladaní Európskej únie. Odvtedy mal európsky plán významný úspech,“ hodnotí veľvyslanec. Okrem toho Slovensko sa nachádza v NATO, ktoré je podľa neho najlepšou alianciou na svete. EÚ a USA majú výborné
vzťahy vo viacerých oblastiach. Avšak bezpečnosť vidí problematicky, keďže USA by chcelo, aby EÚ minula viac prostriedkov
na obranu.
Sedgwick vníma Slovensko ako rastúcu krajinu s vyvíjajúcimi
sa IT spoločnosťami. Iné krajiny hľadia na Slovensko pozitívne.
Vyzdvihol, že Slovensko vyrobilo najviac automobilov na obyvateľa na svete. Je dobrým príkladom nielen pre krajiny, ktoré nie
sú súčasťou EÚ, ale aj pre susedné krajiny.
Theodore Sedgwick pochádza z Clevelandu v Ohiu, kde bola
v roku 1915 podpísaná Clevelandská dohoda, prvý dokument o
spoločnom postupe Čechov a Slovákov v boji za národné oslobodenie. V meste existuje veľká komunita Slovákov.
Vyštudoval osmanskú históriu na Harvarde. Počas prezidentskej kampane podporoval prezidenta USA Baracka Obamu.
Predtým, ako sa stal veľvyslancom na Slovensku, pôsobil v privátnej sfére a podnikal s drevom. Založil vydavateľstvo Pasha
Publications zamerané na energetiku, obranu a životné prostredie a informačnú spoločnosť pre oblasť energetiky Io Energy.
Na Slovensku strávil tri a pol roka. „Hovorím po slovensky
trošku,“ povedal nám veľvyslanec. Keďže o niekoľko mesiacov
skončí vo funkcii, spýtali sme sa ho, čo mu bude zo Slovenska
chýbať. „Priateľskí ľudia, krásna krajina, Vysoké Tatry, historické
mestečká. Takisto Bratislava je veľmi srdečné mesto,“ odpovedal. Hoci je Slovensko malá krajina, je tu podľa neho veľa pekných miest, ktoré je možné navštíviť. „Mám rád halušky. A tiež
Kofolu,“ prezradil veľvyslanec Sedgwick.
Lenka Miller
Foto: Vladimír Kuric
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Univerzita
Komenského
a Ekonomická
univerzita poskytnú
spoločný program
Univerzita Komenského v Bratislave
(UK) a Ekonomická univerzita v Brati�
slave (EU) budú od akademického roku
2014/2015 poskytovať spoločný študijný
program Ekonómia a právo.
Spoločný bakalársky študijný program
v dennej i externej forme budú realizovať Právnická fakulta UK a Národohospodárska fakulta EU. Program predstavuje novinku v oblasti
vzdelávania na Slovensku. Jeho absolventi
získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa
v odbore národné hospodárstvo a právo
s akademickým titulom bakalár (Bc.). Nadobudnú nielen základné ekonomické poznatky
z ekonomických disciplín, ale získajú aj adekvátne právne vedomosti a právne metódy
uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života.
„Ekonómia a právo boli dlho považované
za dve oddelené disciplíny. Snaha o ich pre�
pojenie tu však existuje už desaťročia. Som
veľmi rád, že aj naša univerzita prispieva k

vzniku unikátneho programu, v ktorom sa
tieto dve disciplíny spoja,“ povedal rektor UK
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
„Univerzity musia reagovať na potreby
trhu práce a pripravovať absolventov, ktorí
po ukončení štúdia nájdu uplatnenie v pra�
xi. Som presvedčený, že tento spoločný
program takých absolventov pripraví,“ zdôraznil Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.,
rektor EU.
Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie prijímacieho konania, ktoré
pozostáva zo základov ekonómie a ekonomiky, z dejepisu, náuky o spoločnosti a z cu-

dzieho jazyka v rozsahu učiva strednej školy
(overovanie vedomostí prebieha formou
písomného vedomostného testu, v ktorom
môže uchádzač dosiahnuť maximálne 400
bodov). Študent prijatý na štúdium spoločného študijného programu je počas štúdia
študentom obidvoch univerzít.
Uchádzači o štúdium programu Ekonómia
a právo si môžu podávať prihlášky do 31.
marca 2014 na Národohospodársku fakultu
EU v Bratislave.
Andrea Földváryová
Foto: Zuzana Jójárt

Výstava grafika Karola Ondreičku
Od 6. februára do 30. marca 2014 si
v Galérii mesta Bratislavy v priestoroch Mir�
bachovho paláca na reprezentačnej výsta�
ve pripomenula nielen kultúrna verejnosť,
ale všetci ľudia nedožité 70. narodeniny
autentického nasledovníka najlepších tra�
dícií slovenskej grafiky, výnimočného pe�
dagóga a dlhé roky aj vedúceho Katedry
výtvarnej výchov Pedagogickej fakulty UK
v Bratislave Karola Ondreičku.
Veľkosť tohto mimoriadneho umelca bola
v jeho ľudskosti a čistote. Pamätám si prvé
stretnutia v jeho prízemnom ateliéri vedľa Univerzitnej knižnice. Malá komôrka hodná veľkého umelca, do ktorej sa zmestil obrovský
stroj na tlač grafík a dve stoličky. Tu tvoril dlhé
roky. Tu vznikali jeho rané a zároveň najkrajšie
veľkorozmerné grafické listy, v ktorých dával
úctu človeku. Cez množstvo siločiar presvitali
esteticko-erotické telá mladosti. Jeho grafika
však aj vzdorovala, hovorila tvorivou rečou kritiky a návratov k hodnotám. Nie náhodou sa
Karol dostal pomerne rýchlo medzi svetové
osobnosti grafických kúziel. Mnoho ilustroval,
ryl a leptal pre tlač z hĺbky, vydával do celého
sveta ex librisy, navrhoval poštové známky
a prednášal. On totiž žil iba umením.

Iba preto mohol byť fenoménom doby
nielen našej, československej, ale aj sveta.
Nesporne sa mu to podarilo. Kapitoly života
tohto tvorcu boli nesmierne rýchle a často
kruté. Aj on nemohol vystavovať to, čo chcel.
Nikdy sa tým však verejne nechválil. Ťažil iba
zo svojej tvorivej kvality. Poznali sme ho ako
veľký, nefalšovaný ľudský úsmev.
Karol Ondreička bol jedným z najobľúbenejších pedagógov. Aj na našej katedre.
Vedel dať študentom priestor ich kreativite.
Vedel usmerniť. A najmä naučiť.
Známka pre Karola Ondreičku vyšla ku dňu
Poštovej známky v roku 2010, lebo bol jeden
z jej najlepších tvorcov. Táto poštová známka
je trvalou informáciou svetu o veľkom umelcovi a človeku. I dnes. Je z ateliéru jeho súputníka a ďalšieho veľkého tvorcu umenia, nášho
pedagóga Martina Činovského.
Výstavu Karola Ondreičku treba vidieť.
Pretože je posolstvom o živote a dobre. Je
výzvou, zostať sám sebou a ctiť ľudskosť.
Myslím si, že toto všetko sa nám v terajšom
živote nestráca, ako zvykneme s obľubou
hovoriť. Len v tom veľkom behu za peniazmi
to nevnímame, nevidíme. Veľká škoda pre
každého. Na svete má každý svoje poslanie.
Život má naozaj zmysel. Keď si to neuvedo-

míme, keď uveríme, že sú to táraniny dôb
dávnominulých, potom, prečo sme tu? Karol
Ondreička to vedel.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK
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Študent UK mal najlepšiu prácu
s použitím softvéru SAS

Študenti si môžu
svoje školské
záležitosti

spravovať
cez mobil

Od letného semestra spustila Univerzita Komenského v Bratislave testovaciu
prevádzku mobilnej aplikácie UniApps.
Prihlásiť do aplikácie sa môžu študenti
používajúci akademický informačný systém AiS2. V testovacej prevádzke každý
študent nájde špecifickú funkcionalitu,
podľa obsahu jeho AiS2 účtu. Rozvrh
je dostupný len pre študentov, ktorých
fakulty na distribúciu rozvrhu využívajú
služby AiS2.

V súťaži o najlepšiu študentskú prácu
s použitím softvéru SAS zvíťazil Mgr. Peter
Kertys z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Súťaž vyhlásila spoločnosť
SAS Slovakia.
Spomedzi bakalárskych, diplomových,
dizertačných, semestrálnych či ročníkových prác obhájených v roku 2013 bola
vybratá diplomová práca „Prístupy ku seg-

mentácii zákazníkov“, ktorú videla doc.
Ing. Iveta Stankovičová, PhD., z Fakulty
managementu UK.
Víťaz i vedúca práce pocestujú na SAS
Global Forum 2014, ktoré sa bude konať
23. – 26. marca 2014 vo Washingtone
D.C. Cena zahŕňa letenku, ubytovanie a
registračný poplatok na konferenciu.
redakcia

Univerzita Komenského v Bratislave
privítala nových erasmákov
Prorektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor,
CSc., v pondelok 10. februára 2014 slávnostne prijal v Rektorskej sieni UK 92 novoprijatých
študentov programu Erasmus.
V letnom semestri akademického roku 2013/2014 bude na UK študovať takmer sto zahraničných študentov z vyše desiatky krajín Európy, ktorí si prevzali certifikát UK o tom, že
sú jej novými študentmi. Najpočetnejšie zastúpenie bude mať Francúzsko. Študenti Erasmu
strávia na Slovensku 3 až 4 mesiace.
Eduard Csudai
Foto: OMV RUK

Užívatelia nájdu v UniApps viaceré vylepšenia – napríklad možnosť prihlasovania sa oskenovaním QR kódu z obrazovky počítača, čo je zatiaľ podporované
len na zariadeniach s operačným systémom Android od verzie 2.2., pre zariadenia iPhone pribudne prihlasovanie cez
QR kód neskôr.

Ďalšie funkcionality, ktoré UniApps
zahŕňa:
- autentifikácia prihlasovacím kódom
- autentifikácia naskenovaním QR
kódu (len Android)
- rozvrh (zatiaľ z AiS2)
- verejná doprava (zatiaľ pre Bratislavu)
- denné menu v jedálni
- mailový klient na správy od univerzity
- správy z AiS2 nástenky
- RSS čítačka
NUNU
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Prijímačky

na farmáciu
po novom
Farmaceutická fakulta UK (FaF UK) zmenila spôsob prijímania študentov. Po novom
nebude organizovať prijímacie skúšky, ale
bude vyžadovať doklad o úrovni vedomostí z
dvoch prírodovedeckých predmetov, ako aj
o úrovni všeobecných predpokladov na vysokoškolské štúdium.
Dôvodom je nájsť študentov, ktorý majú
na štúdium na FaF UK najlepšie predpoklady
nielen vedomostné, ale aj povahové. Preto
popri znalostiach z chémie a z biológie budú
brať pri výbere do úvahy aj celkové predpoklady na vysokoškolské štúdium. Pri akademickom vzdelávaní sú totiž potrebné verbálne schopnosti, schopnosť argumentovať,
vyvodzovať závery, vnímať logické súvislosti
a v značnej miere aj pamäť.
Tento spôsob výberu sa môže hodiť aj
uchádzačom, ktorí nie sú z Bratislavy. Nemusia cestovať stovky kilometrov, národné
porovnávacie skúšky (NPS) môžu absolvovať v regióne svojho trvalého bydliska (www.
scio.cz).
Ten istý výsledok bude môcť uchádzač
predložiť k obidvom študijným programom,

ktoré fakulta ponúka (spojený Mgr. študijný program farmácia, Bc. študijný program
zdravotnícke a diagnostické pomôcky). Každý uchádzač, ktorého prihláška bola fakultou
akceptovaná, má nárok na požadovanú dvojicu NPS bez poplatku.
NPS pre magisterský študijný program
farmácia sa skladá z:
a) testu z prírodných vied (biológia – 40 %
a chémia – 40 %)

b) testu všeobecných študijných predpokladov (VŠP) (20 %)
NPS pre bakalársky študijný program
zdravotnícke a diagnostické pomôcky sa
skladá z:
a) testu z prírodných vied (biológia – 80 %)
b) testu všeobecných študijných predpokladov (VŠP) (20 %)
redakcia

fakultách UK. Otázky záujemcov o štúdium
smerovali najčastejšie k prijímaciemu konaniu
na jednotlivých fakultách UK (frekventovanými boli Fakulta managementu UK, Pedagogická fakulta UK i Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky UK), k uplatneniu absolventov
i k možnostiam štúdia v cudzom jazyku.
Podujatie, ktorého ambíciou bolo predstaviť stredoškolákom „život po maturite“, malo
jedinú chybičku krásy – nedostatok návštevníkov z radov maturantov. A len pre zaujímavosť, svoj stánok tu mal aj úrad práce.
AF
Foto: OVV RUK

Kam po strednej?
Jednoznačnú odpoveď na túto otázku
poskytovali zamestnanci Univerzity Komenského na prvom ročníku podujatia, ktoré
sa uskutočnilo 7. februára 2014 v bratislavskom nákupnom centre AVION. Na podujatí, nad ktorým prevzal záštitu predseda
Bratislavského samosprávneho kraja Pavol
Frešo, sa prezentovali bratislavské vysoké
školy, vzdelávacie inštitúty, jazykové školy

i personálne agentúry. Nechýbala tu ani Univerzita Komenského v Bratislave so zástupcami z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Oddelenia vzťahov s verejnosťou
Rektorátu UK.
Uchádzačom o štúdium sa prihovoril aj
prorektor UK doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.,
ktorý predstavil univerzitu, ako i podmienky a možnosti štúdia na všetkých trinástich
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Právo katolíckej cirkvi chráni
stabilitu manželstva
Témy manželstvo, rodina a rozvodovosť a ich chápanie z rôznych uhlov pohľadu práva sú aktuálnou témou aj
dnes. Ich chápanie je však v právnom ponímaní dvojaké. Kým občianske právo pripúšťa možnosť vystúpenia z man�
želstva vo forme rozvodu, cirkevné je v tomto smere oveľa striktnejšie. Pohľad, ktorý zachytáva cirkev a jej právo,
nám priblíži prodekan Právnickej fakulty UK doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.

V čom vidíte jedinečnosť cirkevného
práva oproti iným právnym odvetviam?
Ak vnímame cirkevné právo ako vnútorný poriadok Katolíckej cirkvi (t. j. ako kánonické právo), tak takéto právo platí pre
veriacich na celom svete, a teda v istom
zmysle ich zjednocuje. Jeho výnimočnosť
nespočíva len v celosvetovej pôsobnosti,
ale aj v tom, že cieľom cirkevného práva
je usmerňovanie správania človeka k dosiahnutiu nadprirodzeného cieľa. Vyučovanie cirkevného práva na našej fakulte
má svoje miesto, veď jeho začiatky siahajú až do roku 1922.
Na Právnickej fakulte UK vyučujete cirkevné právo a cirkevnoprávnu manželskú kazuistiku. Patria tieto predmety
medzi obľúbené?
Ide o výberové predmety, ktoré sa vyučujú na bakalárskom stupni a ktoré dopĺňajú právnu kultúru našich študentov.
Pokiaľ ma pamäť neklame, tak v tomto
akademickom roku si predmet cirkevné
právo zapísalo viac ako 200 študentov
a cirkevno-právnu manželskú kazuistiku
asi 70 študentov. Okrem toho si uvedené
predmety taktiež vo väčšom počte zapísali aj externí študenti. Myslím si, že počty
zapísaných poslucháčov poukazujú na
záujem o tieto predmety. Veľa záleží aj na
tom, akým spôsobom sa predmety vyučujú.
Myslíte si, že cirkevné právo je v súčasnosti aktuálnou témou?
Výsledky sčítania obyvateľstva v SR hovoria, že ku kresťanstvu sa hlási vysoké
percento občanov SR. Z tohto pohľadu
si dovolím tvrdiť, že cirkevnoprávne témy
sú na Slovensku stále aktuálne. V súčasnosti na Slovensku stále nie je doriešená
problematika výhrady vo svedomí, alebo
odluka cirkví a náboženských spoločností od štátu, problematika ich financovania
atď.
Čo konkrétne máte na mysli výhradou
vo svedomí?
V roku 2000 Slovenská republika uzavrela so Svätou stolicou rámcovú zmluvu,
v ktorej sa Slovenská republika okrem

iného zaviazala „uznávať každému právo uplatňovať výhrady vo svedomí podľa
vieroučných a mravoučných zásad katolíckej cirkvi“. Ďalej sa v zmluve spomína,
že „rozsah a podmienky uplatnenia tohto
práva ustanoví osobitná medzinárodná
zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami“. K takejto čiastkovej dohode doposiaľ
nedošlo. A čo vlastne právo uplatňovať
výhrady vo svedomí znamená? V praktickom živote sa môže stať, že práva a povinnosti občana Slovenskej republiky sa
dostanú do rozporu s povinnosťami, ktoré kladie na veriaceho občana katolícka
cirkev. Uvedené rozpory môžu nastať
v týchto oblastiach. Zdravotníctvo – napr.
vykonávanie alebo asistovanie pri interrupciách, niektoré úkony asistovaného
oplodnenia alebo v budúcnosti eventuálne vykonávanie eutanázie a iné. Ďalej, podobné konflikty môžu nastať aj vo
sfére životného prostredia, bezpečnosti
pri práci, výchovy a vzdelávania alebo
aj v ozbrojených silách. V tejto súvislosti
mi nedá nespomenúť, že problematika
uplatnenia výhrady vo svedomí vyvoláva
u niektorých občanov negatívne reakcie,
lebo podľa nich je diskriminačná a dáva
viac práv katolíkom. Napriek tomu je potrebné pripomenúť, že tento článok zmluvy neobsahuje diskriminačné pravidlo,
lebo uvedené právo si môže uplatniť aj
občan, ktorý nemá katolícke vierovyznanie.
Cirkevné právo rieši najmä problematiku manželstva. V čom je proces chápania manželstva iný v porovnaní s občianskym právom?
Z právneho hľadiska Katolícka cirkev
chápe platne uzavreté manželstvo medzi
pokrsteným mužom a ženou ako sviatostnú zmluvu, ktorú nemôže zrušiť nijaká
autorita. Inými slovami povedané, platne
uzavreté manželstvo medzi pokrstenými sa nedá rozlúčiť ani z vôle štátu a ani
z vôle manželov. Iba smrťou jedného
z manželov sa ten druhý stáva slobodným
a môže uzatvoriť nové manželstvo. Toto je
asi najpodstatnejší rozdiel medzi chápaním manželstva z pozície štátneho práva
a práva Katolíckej cirkvi.

Doc. JCDr. PaedDr.
Róbert Brtko, CSc.
− narodil sa 23. 5. 1968
v Ružomberku
− 1992 – vyštudoval
Rímskokatolícku cyrilometodskú
bohosloveckú fakultu UK
− 1994 – získal titul JC. Lic.
− 1994 – 1996 – študoval na
Lateránskej univerzite v Ríme,
Inštitút UtriusqueIuris
− 1996 – získal tituly JCDr. a CSc.
− 1996 – 1997 – pôsobil ako
odborný asistent na Trnavskej
univerzite v Trnave
− 1997 – 1998 – pracoval ako vyšší
súdny úradník na Pápežskom
súde Rímskej roty v Ríme
− 2001 – 2004 – pôsobil ako
odborný asistent na Pedagogickej
fakulte Katolíckej univerzity
v Ružomberku
− 2004 – získal titul PaedDr.
− 2004 – doteraz – pôsobí ako
vedecký pracovník na Právnickej
fakulte Univerzity Komenského
− 2013 – získal titul docent
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„Cirkevné tribunály
na celom svete sú
zavalené žiadosťami
veriacich katolíkov
o preskúmanie
platnosti manželstva.
Nie každé manželstvo
je však vyhlásené
za neplatné.“
Katolícka cirkev má teda dosť obmedzený okruh „vystúpenia“ z manželstva...?
V podstate máte pravdu, ale z druhej
strany právo katolíckej cirkvi týmto chráni stabilitu platne uzavretého manželstva,
ktoré je svojou povahou zamerané nielen
na dobro samotných manželov, ale aj na
dobro a výchovu detí.
Manželstvo teda nie je možné žiadnym
spôsobom zrušiť či anulovať. Je možné
ho vyhlásiť za neplatné?
Môže sa skúmať (a na to má každý pokrstený právo), či manželstvo (ako právny
úkon) bolo uzavreté z nejakej príčiny neplatne. Príčiny neplatnosti manželstva sú
podľa Zákonníka kánonického práva tri
a musia existovať v čase uzatvárania manželstva: 1.) existencia manželskej prekážky
(napr. manželská prekážka pokrvenstva,
veku, únosu, rozdielneho náboženstva a
iné); 2.) vada manželského súhlasu (napr.
podvod, vážna psychická choroba, vylúčenie vernosti, potomstva a iné); 3.) vada
právnej formy uzavretia manželstva (napr.
sobášiaci kňaz nemal právomoc asistovať
pri uzatváraní manželstva a pod.). Skúmanie platnosti uzavretého cirkevného manželstva je pomerne komplikovaný proces
a patrí do kompetencie cirkvi, ktorá ho
skúma prostredníctvom cirkevných súdov,
t. j. cirkevných tribunálov. Každá diecéza
na Slovensku má takýto svoj cirkevný súd,
ktorý sa okrem iného zaoberá posudzovaním platnosti cirkevného manželstva.
Ale na to, aby manželstvo bolo vyhlásené
za neplatné, nestačí len rozhodnutie diecézneho, t. j. prvostupňového cirkevného
súdu. Rozsudok o neplatnosti musí ešte
potvrdiť druhostupňový tribunál, až vtedy je
manželstvo vyhlásené za neplatné. Môže
sa však stať, že druhostupňový súd nepotvrdí rozhodnutie prvostupňového súdu.
V takomto prípade o neplatnosti manželstva rozhoduje treťostupňový cirkevný súd

Rímskej Roty vo Vatikáne. Takýto proces
sa v kánonickom práve nazýva proces
manželskej nulity (proces na skúmanie neplatnosti cirkevného manželstva). Na konci
takéhoto procesu môže byť cirkevné manželstvo vyhlásené za neplatné, t. j. nulitné.
To znamená, že manželia sú slobodní,
lebo sa preukázalo, že manželstvo nebolo
platné a pred katolíckou cirkvou môže každý z nich uzavrieť nové manželstvo.
Sú tieto prípady časté?
Nielen na Slovensku, ale zjednodušene
možno povedať aj v celom svete so znepokojením vnímame a analyzujeme vysokú mieru rozvodovosti. Rozvodovosť sa
dotýka aj mnohých pokrstených katolíkov,
ktorí po rozvode uzavreli nové manželstvo,
ale len civilným spôsobom, t. j. len pred
štátom. Podľa kánonického práva (práva
katolíckej cirkvi) žijú v nelegálnom zväzku,
lebo ich prvé manželstvo je nerozlučiteľné. Práve táto skupina je najviac zastúpená v žiadostiach o preskúmanie platnosti
manželstva. Podľa vyjadrení cirkevných
sudcov, s ktorými sa poznám, a podľa štatistík Svätej stolice, cirkevné tribunály na
celom svete sú doslova zavalené takýmito
žiadosťami veriacich katolíkov. Je nutné
však uviesť, že nie každé manželstvo je vyhlásené za neplatné.
S akými zaujímavými prípadmi ste sa
stretli v odbornej praxi?
Tých prípadov bolo veľa v pozitívnom,
ale aj v negatívnom zmysle slova. V poslednom období bolo vyhlásených pomerne veľa neplatných manželstiev kvôli
psychickým príčinám a kvôli neschopnosti
snúbencov prijať podstatné záväzky manželstva, ktoré si majú v manželstve navzájom odovzdávať a prijímať (napr. prípady
neurózy, psychoneurózy a iné). Uvedené

„Problematika
uplatnenia výhrady
vo svedomí vyvoláva
u niektorých
občanov negatívne
reakcie, lebo
podľa nich je
diskriminačná
a dáva viac práv
katolíkom.“

„V poslednom období
bolo vyhlásených
pomerne veľa
neplatných manželstiev
kvôli psychickým
príčinám a kvôli
neschopnosti
snúbencov prijať
podstatné záväzky
manželstva.“

rozsudky nepriamo poukazujú aj na stav
mnohých mladých ľudí v súčasnej spoločnosti. Momentálne si spomínam na
prípad chorobne žiarlivého manžela. Istá
miera žiarlivosti prirodzene patrí do každého zdravého manželského vzťahu, ale
ak je jeden z partnerov chorobne žiarlivý,
tak manželské spolužitie je hotové peklo.
Spomínam si na správanie takéhoto manžela, ktorý manželku sledoval, podozrieval
a v snahe udržať si ju stále pri sebe, si pred
ňou podrezal žily. Častokrát teda išlo o prípady nešťastných manželstiev, z ktorých
niektoré boli vyhlásené za neplatné. Preto
je dôležité, aby sa snúbenci pred manželstvom dostatočne poznali, aby boli dostatočne zrelí a aby do manželstva vstupovali
inšpirujúc sa nielen hlasom srdca, ale aj za
asistencie rozumu.
Prečo ste sa rozhodli študovať právo
a prečo práve cirkevné právo?
Nebol to len osobný záujem, ale aj možnosť študovať cirkevné a kánonické právo
v Taliansku, a to na Právnickej fakulte obojakého práva (t. j. cirkevného a civilného)
Lateránskej univerzity v Ríme. Prednášali
tu nielen talianski, ale aj španielski, americkí, poľskí, nemeckí profesori, ako aj
profesori z iných krajín. Mnohí z nich svojím osobným prístupom, skromnosťou, ale
pritom vysokou kvalitou prednášok vzbudili záujem o vyučované predmety. Sú mi
dodnes vzorom, rád na nich spomínam
a chcel by som sa aspoň z časti dostať na
ich profesionálnu a ľudskú úroveň. Keby
som v roku 1996 získal štipendium ešte na
dva roky štúdia, tak som si mohol skompletizovať právnické vzdelanie v Ríme aj
o oblasť talianskeho civilného práva.
Eduard Csudai
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Prírodovedecká fakulta UK predstavuje svoji
Niet vedy bez doktorandov a niet dok�
torandov bez vedy. A hoci pôsobí tento
výrok už v prvom okamihu ako zošedivelé
klišé, jeho postulát naberá na aktuálnosti
obzvlášť v dnešnej akreditačnej mašiné�
rii, koncepčne (a tak trochu rojkovsky)
naprogramovanej pre selekciu tých naj�
kvalitnejších univerzít. Práve preto opä�
tovne len zdôrazním, že žiadna univerzita
pertraktovaná ako kvalitná nie je schop�
ná zabezpečiť kontinuitu a udržateľnosť
svojho renomé bez špičkových doktoran�
dov ako výnosnej investície a rovnako
ponuka tretieho stupňa štúdia nachádza
reálny zmysel len pri vynikajúcom vedec�
kom potenciáli ako centre zhodnocova�
nia zverených aktív.
Doktorandské štúdium na Prírodo�
vedeckej fakulte UK vykresali mnohé
špecifiká. Veľkolepé očakávania tradícií
prírodovedného vzdelávania, prestížne
vedecké školy (takmer 45 % špičkových
a nadpriemerných kolektívov UK vykryš�
talizovalo na pôde PriF UK) či profesionál�
ne laboratórne vybavenie (už ako status

quo a iste aj v rámci avizovaného Uni�
verzitného vedeckého parku UK). V čom
teda spočívajú osobitosti doktorandské�
ho štúdia našej fakulty?
Určite i v pomerne širokom diapazóne
zastrešujúcich prírodovedných odborov,
veď do úvahy prichádza ponuka až 33
študijných programov z pestrej palety
chemických, biologických, environmen�
tálnych, geografických či geologických
disciplín s celkom autonómnym statusom
biotechnológií a didaktiky chémie. Tak
mohutný, diverzifikovaný a predsa doko�
nale komplementárny potenciál prírod�
ných vied dokážu naši doktorandi úspeš�
ne zvládnuť len pri intenzívnej spolupráci
fakulty s až dvadsiatkou externých vzdelá�
vacích inštitúcií, etablovaných zväčša ako
ústavy Slovenskej akadémie vied.
Nie sme teda vedeckým ani vzdeláva�
cím introvertom. V súčasnom období evi�
duje fakulta až 587 doktorandov in sensu
lato, vrátane 366 registrovaných v rámci
dennej formy štúdia na svojej akademic�
kej pôde či 165 alokovaných na koope�

rujúcich externých inštitúciách s právom
participovať na realizácii tretieho stupňa
štúdia. Sine ira et studio predstavuje
doktorandská obec, aspoň pri porovna�
ní s väčšinou fakúlt UK, nezanedbateľný
potenciál najmladšieho slovenského in�
telektu.
Nuž a napriek toľko preklínanej scien�
tometrii zo strany nemála slovenských
vysokoškolských (zámerne neuvádzam
univerzitných) inštitúcií možno túto tézu
podporiť mnohými faktami. O dnešnom
študentskom statuse slovenských dok�
torandov de iure nikto nepochybuje, ob�
zvlášť pri „osobitnej“ administrácii v aka�
demickom informačnom systéme. Teší
ma však, že tradície „vedeckej výchovy“
infiltrujú do kvalitných výstupov sprevá�
dzajúcich každoročne vyše stovku úspeš�
ných obhajob dizertačných prác, ktoré
pomerne bežne zahŕňajú aj štúdie v pre�
stížnych zahraničných impaktovaných
časopisoch. V posledných rokoch vypub�
likujú denní doktorandi fakulty ročne vyše
100 prác v karentovaných časopisoch.

Mgr. Alexandra Lešková
denná doktorandka na Katedre
environmentálnej ekológie PriF UK
v študijnom odbore ochrana
a využívanie krajiny
Téma dizertačnej práce: Využitie
autotrofných organizmov pri hodnotení
vzťahu esenciálnych a toxických prvkov
Školiteľ: prof. RNDr. Agáta Fargašová,
DrSc.
Na Prírodovedeckej fakulte UK som
vyštudovala odbor Ochrana a využívanie
krajiny, kde od roku 2011 pokračujem
ako denná doktorandka na katedre environmentálnej ekológie, ktorá je jednou
s prestížnych environmentálnych pracovísk
fakulty. Výskumnej činnosti som sa venovala už počas bakalárskeho štúdia a môj objekt výskumu boli účinky ťažkých kovov na
vyššie rastliny. Ťažké kovy (napr. kadmium,
olovo alebo ortuť) sú nepochybne jedným
z najvýznamnejších zdrojov znečistenia
prostredia. Vysoké koncentrácie ťažkých
kovov v pôdach môžu mať vážne environmentálne, ekologické, ale aj ekonomické
dopady. Kontaminácia pôd ťažkými kovmi
vedie k zníženej druhovej rozmanitosti mikrobiálnych a rastlinných spoločenstiev a ži-

vočíchov. Z poľnohospodárskeho hľadiska
takéto pôdy dosahujú nižšiu úrodu a obmedzená je aj možnosť pastvy. Ťažké kovy
majú schopnosť hromadiť sa v článkoch
potravného reťazca, čím ohrozujú ľudské
zdravie v dôsledku ich potenciálnej toxicity
a karcinogenity. Vedecký tím, ktorého som
súčasťou, skúma, ako sa rastliny vyrovnávajú so stresom v prítomnosti ťažkých kovov. Cieľom tohto výskumu je predpovedať
ich reakcie a navrhnúť tak opatrenia pre
optimalizáciu poľnohospodárskych praktík
kontaminovaných pôd, čím by sa mohlo
obmedziť riziko otravy živočíchov aj človeka z konzumu rastlín.
Pre výskumné účely využívame v našich
laboratóriách poľnohospodársky významné druhy rastlín, ako sú pšenica, jačmeň,
repka alebo horčica, ale aj arábkovku Thalovu, ktoré pestujeme semihydroponicky,
hydroponicky a na agarovom médiu. Experimentálne využívame aj mikroskopické
zelené riasy, ktoré sa v prevažnej miere podieľajú na výrobe kyslíka a sú významnou
potravnou zložkou mnohých živočíchov
vodných ekosystémov. Sledujeme, ako
rastliny menia svoju biomasu, rast, aká je
účinnosť fotosyntézy a obranných mechanizmov rastlín vystavených ťažkým kovom,

ako aj v ktorých rastlinných častiach sa
kovy primárne hromadia.
Už ako študentka magisterského štúdia
som sa zúčastnila na výskumnej stáži na
inštitúte Leibniz Institute of Plantgenetics
and Crop Plant Research v Gatersleben
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ich doktorandov RNDr. Peter Troška
Nie je žiadnym tajomstvom, že aj v po�
slednom ročníku prestížnej súťaže Štu�
dentská osobnosť roka si cenu v kategó�
rii prírodné vedy a chémia prevzal práve
doktorand Prírodovedeckej fakulty UK.
Je to nesporne mohutný kolos progra�
mov, študentov a prístupov k nim. Za
všetky analýzy aspoň jedna: z 598 tohto�
ročných žiadostí o podporu projektov
v rámci grantov UK vzišlo viac ako 40
% práve z doktorandskej obce PriF UK.
Napriek rôznorodosti zamerania svojich
doktorandov sa postupne fakulta pros�
tredníctvom kreditovej záťaže pokúša o
zrovnoprávnenie jediného relevantného
kritéria ich hodnotenia – medzinárod�
nej akceptácie vo svojom odbore. A tá
v sebe celkom iste zahŕňa všetko pod�
statné, od publikačných aktivít a ohlasov
na ne až po zahraničné stáže na špičko�
vých pracoviskách.
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.,
prodekan PriF UK pre doktorandské
štúdium

(Nemecko) a dobré skúsenosti ma inšpirovali vrátiť sa späť a pokračovať vo výskume
na tomto pracovisku aj počas doktorandského štúdia. Zaoberám sa výskumom koreňov rastlín, ktoré sú v priamom kontakte
s pôdou, a preto citlivo vnímajú prítomnosť
stresových faktorov. Rast koreňov je primárne regulovaný rastlinnými hormónmi,
ktoré sú schopné integrovať signály prostredia (nedostatok živín, nadbytok ťažkých
kovov, atď.) do rastových a vývinových procesov rastlín. Znamená to, že výskumom
obsahu a distribúcie rastlinných hormónov
dokážeme vysvetliť vplyv ťažkých kovov na
rast. Iným aspektom, ktorý je súčasťou
témy mojej dizertačnej práce, je sledovanie
vplyvu kovov na príjem živín v rastlinách, so
zvláštnym dôrazom na príjem železa. Pochopením interakcií medzi železom a ťažkými kovmi na molekulárnej a genetickej
úrovni dokážeme vyšľachtiť kultivary rastlín,
ktoré sú odolnejšie voči toxicite kovov a prijímajú zároveň viac železa.
Význam tohto výskumu potvrdzuje získanie troch Grantov UK, dva články v zahraničných karentovaných časopisoch (napr.
Fresenius Environmental Bulletin), ako aj
prezentovanie výsledkov na rôznych domácich a významných medzinárodných konferenciách, napr. XVII. International Plant
Nutrition Colloquium (Turecko) a XVII. In�
ternational Symposium on Iron Nutrition
and Interactions in Plants (Nemecko).

denný doktorand na Katedre
analytickej chémie PriF UK
v študijnom odbore analytická
chémia
Téma dizertačnej práce: Elektrofore�
tické predúpravy vzoriek, elektroforéza
na čipe a analytické nástroje pre spek�
trometriu
Školiteľ: doc. RNDr. Marian Masár,
PhD.
Katedra analytickej chémie PriF UK je
v rámci SR priekopníkom v oblasti analytickej inštrumentácie pre jednu z najmladších
separačných metód – kapilárnu elektroforézu (CE). Je to predovšetkým vďaka prof.
Kanianskemu, ktorý v danej vedecko-výskumnej oblasti patril medzi svetovú elitu.
Princípom CE je separácia nabitých častíc
(aniónov alebo katiónov) v tenkých trubiciach – kapilárach v jednosmernom elektrickom poli na základe ich rozdielnych fyzikálno-chemických vlastností. V laboratóriu
elektroseparačných metód sa v súčasnosti
venujeme najmä jednému z najnovších trendov v modernej analytickej chémii – mikročipovej elektroforéze (MCE), ktorá je miniaturizovanou formou CE. MCE umožňuje
významne skrátiť čas analýzy na niekoľko
desiatok až stoviek sekúnd, znížiť spotrebu
chemikálií a rôznych rozpúšťadiel, a teda aj
zmenšiť produkciu odpadu a v konečnom
dôsledku zlacniť chemickú analýzu. Prístrojové zariadenia pre MCE, ktorými disponuje
naše pracovisko, sú unikátne nielen v SR,
ale aj v krajinách EÚ.
Počas môjho doktorandského štúdia sa
pod vedením doc. RNDr. Mariána Masára,
PhD., venujem elektroforetickým separá
ciám na mikročipe. Jedným z príkladov aplikačných možností MCE v klinickej analýze
je vedecká práca publikovaná naším vedeckým tímom, ktorá sa zaoberala stanovením
dusitanov a dusičnanov v mozgovomiechovom moku. Abnormálne koncentrácie daných aniónov v tejto telovej tekutine môžu
byť indikátormi rôznych neurologických
ochorení, akými sú napríklad skleróza multiplex alebo Parkinsonova choroba. Ďalšia
publikácia uverejnená v zahraničnom karentovanom časopise (Microchimica Acta) bola
venovaná rýchlemu stanoveniu rôznych
anorganických aniónov v minerálnych vodách. Vypracovaná MCE metóda je vhodná
na monitoring kvality pitných vôd.
V súčasnosti sa oblasť môjho výskumu
zameriava na analýzu farmaceutík, pričom
MCE metódy sú používané na stanovenie
obsahu hlavných zložiek, ako aj prídavných
látok (potravinárskych farbív a konzervantov)
v liečivách.

Vedecko-výskumné výsledky dosiahnuté
počas doktorandského štúdia som mal možnosť prezentovať na viacerých domácich
a zahraničných konferenciách v Bratislave,
Tatranských Matliaroch, Rajeckých Tepliciach, Prahe (ČR), Olomouci (ČR), Brne
(ČR), Cluji-Napoca (Rumunsko) a v Debrecíne (Maďarsko). V rámci stredoeurópskeho
výmenného programu pre univerzitné štúdiá
– CEEPUS som sa zúčastnil na dvoch intenzívnych kurzoch o bioanalýze, tzv. letné
školy. Rozsah znalostí z analytickej chémie
som si rozšíril na dvoch zahraničných študijných pobytoch – v apríli 2012 na Varšavskej
univerzite a v máji 2013 na stáži na Záhrebskej univerzite.
Získanie dvoch Grantov UK umocnilo
moju vedeckú aktivitu, rovnako ako finančná podpora z projektov VEGA a APVV, ktorých som bol spoluriešiteľom. V súčasnosti
sa zároveň venujem projektu „Priemyselný
výskum nových liečiv na báze rekombinantných proteínov“, ktorý je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.
Súčasťou doktorandského štúdia je aj
pedagogická činnosť. V tejto oblasti sa
spolupodieľam na výučbe laboratórnych
cvičení z Analytickej chémie pre študentov
3. ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom
programe chémia a Elektroseparačných
metód pre študentov 1. ročníka magisterského štúdia v študijnom programe analytická chémia.
Vďaka starostlivému školiteľovi, katedre
analytickej chémie a aj celej sieti prestížnych chemických pracovísk našej fakulty
mám vytvorené priaznivé podmienky na rea
lizáciu výskumu a vývoja v oblasti modernej
analytickej inštrumentácie. Potvrdzujú to aj
vedecké výsledky, za ktoré som minulý rok
získal Cenu dekana a taktiež aj Akademickú
pochvalu rektora.
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Mgr. Martin Mačanga
denný doktorand na Katedre
humánnej geografie a demografie
PriF UK
v študijnom odbore humánna
geografia
Téma dizertačnej práce: Hodnotenie
a meranie energetickej bezpečnosti na
príklade vybraných krajín OECD
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Buček, PhD.
Na doktorandské štúdium na PriF UK som
nastúpil bezprostredne po ukončení magisterského štúdia v roku 2010. Na pôde domovskej katedry sú pre vedecko-výskumnú
činnosť v rámci siete geografických pracovísk vytvorené výborné podmienky, a preto
rozhodnutie pokračovať aj na III. stupni vysokoškolského štúdia nebolo náročné. Veľkou motiváciou pre zotrvanie na univerzite sa
navyše stalo udelenie Ceny rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu, ktoré ma utvrdilo
v tom, že moja snaha na poli geografického
výskumu má zmysel a opodstatnenie.
Vo svojej dizertačnej práci sa venujem
problematike energetickej bezpečnosti. Táto
téma je čoraz aktuálnejšia, keďže (ne)dostatok energií zásadne podmieňuje ekonomický rast krajiny a ovplyvňuje kvalitu života
každého z nás. Bohužiaľ, sféra energetiky je
mimoriadne zaťažená politizáciou, ktorá deformuje jej podstatu. Cieľom bolo odpútať sa
od týchto vplyvov a nájsť odpoveď na otázku,
čo presne znamená pojem energetická bezpečnosť. V prvej fáze sa teda pozornosť sústredila najmä na teoretické aspekty jej konceptualizácie ako dôležitého výskumného
fenoménu. Výsledky tejto snahy boli predstavené napr. na VI. medzinárodnom geografic-

kom kolokviu – Krajina a jej premeny v geo�
grafickom výskume – v roku 2012. Stručne
možno konštatovať, že výskum energetickej
bezpečnosti musí v určitom bode dospieť ku
kompromisu – nie je totiž v silách jednotlivca
obsiahnuť celé spektrum EB.
Jadrom dizertačnej práce je aplikácia
kvantitatívnych techník na vybrané členské
krajiny OECD s cieľom zhodnotiť ich stav
energetickej bezpečnosti. Operujem totiž
hypotézou, že energetická bezpečnosť je
jav, ktorý možno zmerať pomocou matematických procedúr. Na základe vstupného
súboru indikátorov a aplikácie viacrozmernej
štatistickej metódy PCA je možné agregovať
tieto ukazovatele do jedinej hodnoty. Týmto
postupom som vytvoril tzv. index ropnej bezpečnosti, ktorý hodnotí mieru ropnej zraniteľnosti v danej krajine. Ako základ pre tento
ukazovateľ slúži najmä modifikovaný index trhovej koncentrácie HHI, ktorý hodnotí mieru
dodávateľského rizika vybranej energetickej
komodity.
Výsledky potvrdili obavy, ktoré panujú
v našej spoločnosti – krajiny V4 dosiahli najhoršie skóre spomedzi vybranej vzorky. Za
riziko možno považovať najmä narastajúce
výdavky na import surovín, ktoré predstavujú výraznú časť HDP. Na druhej strane USA,
ktoré sú všeobecne považované krajinu so
slabou ropnou bezpečnosťou, tieto tvrdenia
vyvrátili a dosiahli v rámci analýzy dobrý výsledok. Súvisí to najmä s enormnou snahou
tejto krajiny diverzifikovať portfólio svojich
energetických dodávateľov. Existuje však aj
množstvo iných spôsobov a prístupov k meraniu energetickej bezpečnosti. Orientovať
sa len na jeden by bolo veľkou chybou a
v práci našli svoje miesto aj ďalšie, ako S/D
index alebo Jansenov index.

Veľkou príležitosťou predstaviť svoj výskum medzinárodnej vedeckej komunite sa
stal výročný kongres Európskej spoločnosti
regionálnej vedy (Regions in Motion – Bre�
aking the Path), ktorý sa v auguste 2012
konal v Bratislave. S podporou Grantu UK
pre mladých vedeckých pracovníkov som sa
na podujatí, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie svojho druhu v Európe, zúčastnil a konfrontoval svoje poznatky so špičkou na poli
regionálnej vedy. Aktualizovaný výstup z tejto
konferencie bude uverejnený v 2. tohtoročnom čísle prestížneho odborného časopisu
Bulletin of Geography: Socio-economic
Series, ktorý vydáva Univerzita Mikuláša Kopernika v poľskom meste Toruň.

Mgr. Ľuboš Molčan
denný doktorand na Katedre
živočíšnej fyziológie a etológie PriF UK
v študijnom odbore fyziológia
živočíchov
Téma dizertačnej práce: Vplyv nesta�
bilných svetelných režimov na kardiovas�
kulárny systém a jeho reguláciu
Školiteľ: prof. RNDr. Michal Zeman,
DrSc.

Organizmom žijúcim v pravidelne meniacich sa podmienkach prostredia sa
vyvinuli cirkadiánne rytmy riadiace fyziologické a behaviorálne procesy a k ich efektívnemu fungovaniu je potrebná pravidelná
synchronizácia z prostredia. Cirkadiánne
rytmy (lat. circa – približne; diem/dies –

deň) sú endogénne, tzn. v konštantných
podmienkach prostredia (napr. konštantná
tma) pretrvávajú s nemennou periódou,
čím dochádza k ich voľnému behu. Exogénny synchronizačný stimul cirkadiánnych rytmov v konštantných podmienkach
na biologické hodiny nepôsobí, takže sa
endogénny rytmus nenastavuje podľa rytmických zmien prostredia a zachováva si
svoju vlastnú endogénnu periódu. Pre človeka a živé organizmy je svetlo všeobecne
najvýznamnejším synchronizačným stimulom biologických hodín.
Ukázalo sa, že práca v nepravidelných
časových intervaloch, nočná práca, prelety cez viacero časových pásiem v krátkom
čase, nočné osvetlenie miest alebo slabá
intenzita svetla v interiéri negatívne vplýva-

jú na biologické hodiny. Predpokladá sa,
že dlhodobým narúšaním synchronizácie
cirkadiánnych rytmov dochádza k potlačeniu významu biologických hodín a k strate
schopnosti predikovať meniace sa vplyvy
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Mgr. Martin Števko
denný doktorand na Katedre
mineralógie a petrológie PriF UK
v študijnom odbore petrológia
Téma dizertačnej práce: Mineralogic�
ká charakteristika supergénnych arzenič�
nanov medi z lokalít Novoveská Huta, Po�
niky-Farbište a Špania Dolina-Piesky
Školiteľ: Mgr. Daniel Ozdín, PhD.

Som interným doktorandom na katedre mineralógie a petrológie, ktorá je jedným s prestížnych pracovísk Geologickej
sekcie PriF UK. Môj výskum je zameraný
predovšetkým na mineralogickú charakteristiku supergénnych fáz (najmä arzeničnanov a síranov), ktoré vznikajú dekompozíciou primárnych rudných minerálov s
obsahom Cu, As, Sb alebo U v rôznych
geologických prostrediach. Tieto minerály
do značnej miery ovplyvňujú a kontrolujú
migráciu potenciálne toxických prvkov v
prírode a ich detailné štúdium poskytuje
cenné informácie o mobilite týchto prvkov
počas zvetrávania rudných minerálov. Intenzívne sa tiež venujem topografickému
mineralogickému výskumu, najmä rudných ložísk v Slovenskej republike.
Pri výskume využívam celú škálu analytických metód, ako je prášková rtg. difrakcia, elektrónová mikroskopia, elektrónová
mikroanalýza, infračervená alebo Ramanova spektroskopia a aktívne spolupracujem s odborníkmi z pracoviska (D. Ozdín,
P. Bačík, P. Uher), ako aj z Českej republiky, Rakúska, Nemecka a Veľkej Británie.
Výsledky výskumu som úspešne publikoval v dvoch zahraničných karentovaných

prostredia. Narušená cirkadiánna regulácia
môže mať tak negatívne dôsledky na neuroendokrinný, gastrointestinálny a kardiovaskulárny systém (KVS) živočíchov a ľudí a
môže potenciovať vznik a zhoršovať priebeh
viacerých civilizačných ochorení, vrátane
rakoviny.
V rámci mojej dizertačnej práce, ktorá je
priamym pokračovaním diplomovej práce
pod vedením prof. RNDr. Michala Zemana,
DrSc., sa venujem hodnoteniu svetelného
režimu ako faktora ovplyvňujúceho cirkadiánne oscilácie a vplyvom fázových posunov cyklu svetlo/tma na reguláciu KVS. Na
štúdium a pochopenie regulácie organizmu cirkadiánnym systémom sú nevyhnutne potrebné práce na experimentálnych
zvieratách, ktoré dokážu odhaliť kauzálne
súvislosti. V našom prípade je modelovým
objektom potkan laboratórny.

periodikách (Canadian Mineralogist a
Journal of Geosciences) (ďalšie dve sú
v súčasnosti v tlači) a mnohých zahraničných a domácich vedeckých časopisoch.
Aktívne som sa zúčastnil, alebo som sa
podieľal na organizácii viacerých domácich a zahraničných konferencií.
Počas doktorandského štúdia som
úspešne získal tri Granty UK (v rokoch
2011, 2012, 2013), výskumný grant US
department of Energy na synchrotrónovom pracovisku Argonne National Laboratory v USA (2011); Hugh E. McKinstry
research grant udelený Society of Economic Geologists (2012) a najnovšie aj medzinárodný projekt Synthesis v spolupráci s Národným múzeom v Prahe (2014).
Som tiež spoluriešiteľom dvoch APVV a
jedného VEGA projektu. Počas štúdia
som získal cenu dekana Prírodovedeckej
fakulty UK v Bratislave za diplomovú prácu (2010), Cenu rektora UK za vedecko-výskumnú činnosť (2008) a v roku 2013
som bol nominovaný v ankete Študentská
osobnosť roka.
V súčasnosti som aktívnym členom
Slovenskej mineralogickej spoločnosti,
odbornej Komisie pre nomenklatúru a
terminológiu v mineralógii pri SMS, členom redakčnej rady časopisu Slovenskej
mineralogickej spoločnosti a členom Výboru Geologickej sekcie PriF UK. Podieľal som sa aj na založení SEG Bratislava
Studentchapter, ktorá s finančnou podporou Society of Economic Geologists
organizuje prednášky a exkurzie s ložiskovo-mineralogickou tematikou pre študentov UK a tiež im poskytuje možnosť

získať granty na výskum. V rámci popularizácie geologických vied pre širokú
verejnosť pôsobím v Bratislavskom mineralogickom klube, pravidelne publikujem
články v časopise Montanrevue, Minerál
a Lapis a organizujem Bratislavské mineralogické dni – výstavu zameranú na minerály a fosílie.
Vo voľnom čase sa intenzívne venujem zbieraniu a fotografovaniu minerálov
a montanistike.

Meranie dlhodobých zmien fyziologických parametrov vyžadovalo zvládnutie
moderného telemetrického prístupu, ktorý je na Slovensku jedinečným. Pomocou
telemetrie sme schopní dlhodobo a bez
manipulácie so zvieratami merať v reálnom
čase bazálne hodnoty fyziologických parametrov popisujúcich stav KVS (tlak krvi,
frekvenciu srdca, tuhosť ciev, sympato-vagálnu rovnováhu, kontraktilitu a zmenu
elektrického potenciálu srdca, ako aj pohybovú aktivitu zvieraťa) s frekvenciou snímania až do 2000 Hz po dobu 6 mesiacov.
Tieto merania je možné kombinovať s video
záznamom, behaviorálnymi testami či simuláciou rôznych stresových podmienok.
Na molekulárnej úrovni sme sa zamerali
na hodnotenie zmien najvýznamnejšieho
markeracirkadiánnych rytmov (melatonín)
a jeho receptorov na proteínovej a génovej
úrovni v rôznych typoch ciev. V tejto oblasti

sme aj nadviazali medzinárodnú spoluprácu
s prof. Isabellou Ellinger a jej kolektívom
z Lekárskej univerzity vo Viedni. Výsledky
mojej práce našli zatiaľ uplatnenie vo viacerých prestížnych zahraničných vedeckých
periodikách, vrátane karentovaných (napr.
Cellular and molecular neurobiology; Physiological measurement).
Na katedre živočíšnej fyziológie a etológie sa riešia projekty podporené agentúrami APVV a VEGA zamerané na chronobiologické
(časovo
podmienené),
evolučné a epigenetické aspekty fyziologických procesov. Napokon aj všetky ostatné prestížne a renomované biologické
pracoviská fakulty sú vďaka svojej pestrosti a aktuálnosti riešených tém, modernému
vybaveniu, ako aj kontaktom s mnohými
domácimi a zahraničnými osobnosťami,
atraktívnym centrom vedeckej výchovy elitných doktorandov.

17

18

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

EBC*L alebo ako zvýšiť svoje šance
na pracovnom trhu

Zamestnávatelia
kladú
v súčasnosti na potenciál�
nych uchádzačov – absolven�
tov škôl, vysoké nároky z pohľadu
vzdelania, znalosti cudzích jazykov a prepojenia
teórie s praxou. Jedinečnú príležitosť, ako sa naučiť
premýšľať podnikateľským spôsobom, ponúka medziná�
rodný certifikát pre získanie základných ekonomických kompetencií
European Business Competence* Licence (ďalej EBC*L).

Úrovne vzdelávania EBC*L

EBC*L umožňuje nielen získať, ale predovšetkým prakticky využiť
ekonomické znalosti, ktoré sú významné pre efektívne fungovanie
každého podnikateľského subjektu. EBC*L tvoria tri na seba nadväzujúce úrovne, ktoré sa vzájomne odlišujú témou, obsahom a rozsahom znalostí. Variabilita EBC*L úrovní tak zaručuje, že si každý záu
jemca nájde potrebný obsah a rozsah svojho vzdelávania a rozvoja
v danej oblasti, v závislosti od pozície a vlastných cieľov.
Po absolvovaní úrovne A poznajú účastníci podnikové hospodárske ciele a rozumejú výrazom podnikových ekonómov. Sú kompetentnými kontaktnými osobami a disponujú nevyhnutnými základmi
podnikateľského myslenia a jednania. Absolventi úrovne B vedia,
ako z ekonomického hľadiska vytvoriť a vyargumentovať podnikateľské zámery pre projekty a podniky a majú základné know-how na
vytvorenie rozpočtu. Absolventi úrovne C poznajú nástroje podnikového hospodárstva, ktoré využívajú na riadenie podnikov a ich odborov, ako aj podmienky a postupy efektívneho personálneho riadenia.

Po úspešnom získaní certifikátov úrovne A, B a C bude absolventovi
udelený certifikát „Certified Manager“.

Pre koho je EBC*L určený?

EBC*L je určený pre každého, kto má záujem doplniť svoje technické, prírodovedné, humanitné vzdelanie o vedomosti z podnikovej
ekonomiky, manažmentu, financií, ľudských zdrojov, práva a podobne. EBC*L je rovnako vhodný pre tých, ktorí si chcú potvrdiť svoje existujúce vedomosti medzinárodným certifikátom. Dosiaľ túto
príležitosť využilo viac ako 30 000 účastníkov: manažérov veľkých
a stredných podnikov, majiteľov malých firiem, začínajúcich podnikateľov, študentov vysokých škôl a nezamestnaných z 33 krajín sveta.

Kde môžete získať certifikát EBC*L?

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského získalo
akreditáciu a je jedným zo 6 skúšobných centier na Slovensku, ktoré
realizujú prípravu a testovanie za účelom získania certifikátu úrovne
A. Základná úroveň certifikátu sa zameriava na podnikateľské ciele a pomerové ukazovatele, obchodné právo, kalkuláciu nákladov,
tvorbu cien a účtovníctvo. Študijné materiály sú písané jazykom zrozumiteľným pre ekonomického laika. Prepojenie s praxou poskytujú prípadové štúdie, vedomostné otázky a otázky na porozumenie.
Absolventom vysokých škôl poskytne certifikát možnosť prepojenia
teoretických vedomostí s praxou a zároveň zvýšiť konkurencieschopnosť na pracovnom trhu.
Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK

Čo sa deje v mozgu,
keď komunikujeme?

Na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave bola 29. ja�
nuára 2014 udelená cena Fondu Dr. Petra Fedora za rok 2013
Mgr. Ľubici Niederovej-Kubíkovej, PhD.
Čo sa v našom mozgu deje, keď sme sa učili osvojiť si ten
najzákladnejší prostriedok ľudskej komunikácie, akým je ľudská
reč? Aká by mohla byť príčina niektorých často vyskytujúcich sa
rečových chýb, akou je napríklad koktanie? V čom sa naša reč líši
vtedy, keď oznamujeme bežné fakty, od tej, keď komunikujeme
s perspektívnym sexuálnym partnerom/-kou?
Pravda je taká, že zatiaľ o tom nevieme veľmi veľa, avšak súčasný interdisciplinárny výskum mozgových štruktúr, neurónov, nervových dráh a génov u spevavých vtáčikov poskytuje principiálne
odpovede na tieto otázky. Výhodou u operencov je, že majú (na
rozdiel od ľudských jedincov) značne zjednodušený mozog, v ktorom sú dráhy a mechanizmy sprostredkujúce vtáčí spev a jeho
učenie jasne oddelené od ostatných mozgových oblastí. Súčasná
veda využíva na štúdium týchto procesov u spevavcov celý arzenál
moderných techník a prístupov patriacich do oblasti molekulárnej
genetiky, biochémie, neurochémie, informatiky a fyziológie.
Poučnú a zaujímavú demonštráciu týchto techník a dôležitých
výsledkov, ktoré pomocou nich bolo možné získať, prezentovala
na pôde Prírodovedeckej fakulty UK doktorka Ľubica Niederová-Kubíková v prednáške „Singing in the brain“. Ľubica sa stala laureátkou Ceny Dr. Petra Fedora, ktorou sú oceňovaní mladí vedci

využívajúci moderné interdisciplinárne prístupy k riešeniu biologických problémov a dosahujú pri tom vynikajúce výsledky. O tom,
že Ľubicine vedecké výsledky sú v skutku vynikajúce, svedčia aj
jej vedecké publikácie a medzinárodný ohlas na ne. A my, ktorí
sme boli prítomní na jej prednáške, sme sa dozvedeli viac o učení
spevu, aktivácii a funkcii niektorých mozgových oblastí a génov,
o „koktaní“ a tiež o neurogenéze a regenerácii mozgu po poškodení. Bohužiaľ, zatiaľ len u spevavých vtákov. Sú však ľudia až tak
veľmi odlišní?
Doktorka Ľubica Niederová-Kubíková je absolventkou Prírodovedeckej fakulty UK a v súčasnosti pracuje na Ústave biochémie
a genetiky živočíchov SAV v Ivanke pri Dunaji.
Fond Petra Fedora je spravovaný občianskym združením Natura. Cena udelená doktorke Ľ. Niederovej-Kubíkovej za rok 2013
je už jedenásta v poradí od roku 2001, kedy bol fond založený.
Súčasťou ceny sú diplom a finančná odmena.
prof. RNDr. Jordan Kolarov, DrSc., PriF UK
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Zimný deň otvorených dverí

								na „matfyze“

Tradičný Deň otvorených dverí organi�
zujeme na Fakulte matematiky, fyziky a in�
formatiky UK (FMFI UK) každoročne vždy
v prvú júnovú stredu. V snahe pomôcť
študentom maturitných ročníkov, ktorí sa
rozhodujú o ďalšom štúdiu a svoju budúc�
nosť vidia v profesiách, ktoré vychádzajú
zo znalostí matematiky, fyziky či informa�
tiky, sme už po piatykrát pripravili aj DOD
– zimný (12. februára 2014).
Potešila nás účasť okolo 250 študentov
stredných škôl. Väčšinou to boli, podľa ze-

lených stužiek, tak ako sme očakávali maturanti. Každý návštevník dostal po príchode
na fakultu základný materiál o fakulte (ročenka Matfyz je In) a mimoriadne číslo Našej
univerzity (pre záujemcov o štúdium na UK).
Prvý sa návštevníkom prihovoril dekan fakulty prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. Predstavil fakultu ako dlhodobo najlepšiu na Slovensku (podľa hodnotení agentúrou ARRA).
Poukázal na viaceré vynikajúce výsledky
pracovníkov fakulty vo vedeckom výskume a
zdôraznil, že sa na nich podieľajú aj niektorí
študenti, nielen doktorandi, u ktorých je to

samozrejmé. Nezanedbateľná je aj možnosť
študentov absolvovať časť štúdia na popredných zahraničných univerzitách.
Nasledovalo 10 prezentácií zástupcov
jednotlivých katedier vo forme zaujímavých
25-minútových prednášok z oblasti aplikácií
matematiky, fyziky a informatiky. Návštevníci
si mohli podľa vlastného záujmu vybrať ktorékoľvek z nich. Niektoré témy: Ako sa naj�
menšie stretlo s najväčším, Čo a načo je
derivácia?, Cielený prenos liečiv pomocou
nanočastíc, Načo nám je kódovanie a čo
naň potrebujeme? a ďalšie.
Tradičnou súčasťou DOD na našej fakulte sú exkurzie v špičkových laboratóriách.
V ponuke boli: Laboratórium pokročilých
technológií, Laboratórium biosenzorov a nanobiotechnológií, Laboratórium gama spektrometrie, Centrum s tandemovým urýchľovačom a Future Technologies Laboratory.
V osobitnom priestore mali návštevníci
možnosť získať odpovede na konkrétne
otázky o štúdiu, o uplatnení absolventov
a pod. od zástupcov katedier a študentov. K
dispozícii boli tiež písomné materiály. O prijímacom konaní, všeobecných podmienkach
štúdia, ubytovaní atď. informovali pracovníčky študijného oddelenia.
Martin Belluš, FMFI UK

Existuje život
po matfyze?
Študenti „matfyzu“ často nepoznajú ab�
solventov a majú skôr nejasnú predstavu o
tom, ako im štúdium na fakulte môže reál�
ne pomôcť vo výskume alebo v budúcom
uplatnení v praxi. Práve tento nedostatok
bol základnou motiváciou pre skupinu za�
pálených študentov, ktorí sa rozhodli pre�
pojiť komunitu absolventov a študentov, a
vytvoriť tak priestor pre vzájomnú interak�
ciu a diskusiu. Výsledkom bolo Stretnutie
absolventov matfyzu (SAM) s podtitulom
„Existuje život po matfyze?“, ktoré sa usku�
točnilo 12. – 14. februára 2014 na pôde Fa�
kulty matematiky, fyziky a informatiky UK.
I keď tematicky podujatie nadväzuje na
Týždeň absolventov matfyzu (TAM) organizovaného naposledy v roku 2009, pre SAM
boli cieľovou skupinou hlavne študenti. Hosťami teda neboli výhradne výskumníci, ale aj
ľudia pôsobiaci v komerčnej oblasti, neziskovom sektore či školstve.

Podujatie bolo odštartované panelovou
diskusiou. Absolventi tu dali študentom mnoho užitočných rád, ako zo štúdia vyťažiť čo
najviac a ako uspieť na pracovnom trhu po
jeho ukončení. Starostlivý výber hostí ukázal široké spektrum možností, v ktorých sa
môže študent s diplomom z matfyzu uplatniť.
Po diskusii pokračovali dva dni prednášok
v komornejšom fóre. Témy boli rôznorodé
– od lokálnych algoritmov a geometrickej
teórie hudby, cez výrobu meteorologických
prístrojov pre krajiny celého sveta, až po
startupy a odlišnosti štúdia u nás a v zahraničí.

Ukázalo sa, že podujatie zaujalo nielen
študentov, ale aj vyučujúcich a tiež perspektívnych študentov, ktorí sa na fakulte vyskytli
vďaka synergickému efektu s dňom otvorených dverí FMFI UK.
Účastníci ohodnotili podujatie pozitívne,
pre mnohých to predstavovalo príležitosť
aktívne sa zamyslieť nad budúcnosťou a
možnosťami už teraz, počas štúdia. Pre organizátorov bola pozitívna spätná väzba jasným signálom naplnenia cieľa a v súčasnosti
zvažujú formát na ďalší ročník.
Nataša Plulíková, Kristína Jablonická,
Eugénia Belková, Ján Hreha,
študenti FMFI UK
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PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
Katedra psychológie a patopsychológie PdF UK,
Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK
Miesto narodenia: Bratislava
Vek: 36
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Hlavne som chcel byť dospelým. Trvalo to
dlho, ale pomaly k tomu cieľu snáď smerujem.
V útlom veku som chcel byť ekonóm, čo trochu
vyviedlo z miery komisiu pri zápise do školy.
Neskôr som chcel byť všetkým možným, od učiteľa cez predsedu vlády po predavača v stánku
s ovocím a zeleninou. Ale napokon som to zúžil na tlmočenie a psychológiu.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Psychológiu na Filozofickej fakulte UK. Dúfal som, že pochopím, prečo sa ľudia často
správajú tak bizarne. Po piatich rokoch štúdia mi to stále nebolo až tak úplne jasné,
tak som sa prihlásil ešte na doktorandské
štúdium. Nepomohlo – ale aspoň je to fascinujúci odbor. Vďaka psychológii som navyše
stretol a stále stretávam skvelých a mimoriadne inšpiratívnych ľudí.
Aké cudzie jazyky ovládate?

Uprednostňujete televíziu
alebo knihy? Prečo?
Televíziu nemám, stačí
mi vyššie spomínaný notebook. Okrem práce totiž
umožňuje sledovať filmy aj čítať knihy. V prípade ľahších žánrov aj naraz.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Mojou rodinou je predsa naša univerzita!
Ale vážne. Rodinu zatiaľ nemám. Radšej sa ma
spýtajte napríklad na môj obľúbený seriál. Momentálne to je „How I Met YourMother“. Možno
tiež raz budem svojim deťom rozprávať zábavné
historky, ktoré som zažíval v snahe spoznať
ich budúcu matku.
Čo vás dokáže zarmútiť?
Obmedzenosť niektorých ľudí. Mizerná káva.
Arogancia, sebectvo, bezohľadnosť, prejavy malomestskej mentality. Pasívne agresívni
ľudia, ktorí fungujú v režime „nevieme, nemáme, nedá sa, nezáujem“. Podvádzajúci študenti.

V taliančine si zvládnem objednať pizzu, vo
francúzštine pochopiť výstrahu pred lavínou,
v nemčine rezervovať ubytovanie blízko svahu. Keď moje chabé znalosti cudzích jazykov
zlyhajú, stále to istí angličtina, prípadne
Google Translate.

Čo vás dokáže rozosmiať?

Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?

Je ich veľa. Hlavne z radov psychologičiek
a psychológov, ale aj umelcov a umelkýň. Ďalej moji rodičia, bratova rodina, priatelia,
kolegyne a kolegovia, študenti a študentky,
a mnohí/é ďalší/e pre mňa významné osobnosti.

Vypĺňanie dotazníka namiesto dokončovania
monografie, a mnohé ďalšie zábavné formy prokrastinácie. Vydarené prednášky, po ktorých
študenti odchádzajú nadšení a ja si poviem
„áno, dnes to bolo skvelé!“. Radosť, keď konečne dorazí správa „váš článok bol akceptovaný“. Dobrý pocit, keď sa podarí niečo výnimočné. A frustrácia, keď sa to nedarí – ale
to patrí k tomu.
Ako rád trávite voľný čas?
Veľmi rád. Napríklad v saune. Ideálne po
celodennom lyžovaní s vedomím, že v ten deň
už namiesto notebooku otvorím maximálne tak
vychladený sekt. V lete trávim voľný čas na
hrádzi, pri vode, na koncertoch a na letných
festivaloch – mojou srdcovou záležitosťou je
festival Pohoda, kde pomáham ako sprievodca
kapiel.

Obmedzenosť niektorých ľudí. Príliš priehľadné intrigy. Dobrý vtip či slovná hračka.
Máte obľúbenú osobnosť?

Máte nejaký skrytý talent?
Dúfam! Radšej budem veriť, že mám ešte nejaké skryté talenty, než tomu, že som všetky
už odkryl a neostáva mi nič iné ako spoliehať
sa na usilovnosť.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Hľadanie tých vzácnych momentov súzvuku
s ostatnými ľuďmi, nahliadanie za hranice
bezprostredného a každodenného, viera v koncepty, ktoré nás presahujú. Vnútorná sloboda.
Kreativita. Láska.

Foto: súkromný archív Lenky Trúnkovej

NAŠI ŠTUDENTI

Manažment je práca
s ľuďmi, o ľuďoch
a pre ľudí
Lenka Trúnková je študentkou v piatom ročníku na Fakulte
managementu UK (FM UK). Aké vlastnosti by mal mať správny
manažér, o skúsenostiach zo štúdia v zahraničí, aj o tom, kde sa
vidí v budúcnosti nám porozprávala táto študentka z Dolnej Súče
pri Trenčíne.
Čo ťa viedlo k výberu štúdia manažmentu?
Najviac u mňa zavážilo to, že som chcela študovať odbor, ktorý by
mal reálne uplatnenie. Manažment som pokladala za oblasť, v ktorej
je možné nájsť si prácu.
Aké boli tvoje začiatky na Fakulte managementu UK?
Prvé ročníky som pokladala za dosť všeobecné, mala som pocit,
že sa učíme len teórie, ale potom, v štvrtom ročníku, som sa začala špecializovať na ten typ manažmentu, ktorý mi najviac vyhovoval.
Od tohto ročníka sme si mohli vybrať buď marketing, strategický,
finančný, personálny manažment alebo pokračujúci medzinárodný
manažment. Ja som zo všeobecného manažmentu prešla na finančný, pretože som ho pokladala opäť za veľmi praktický. Mnoho vecí
sa vo firme spája s rozpočtami, nákladmi a výnosmi a ich následnou
kontrolou, a preto som sa chcela dozvedieť o tejto oblasti čo najviac.
Samozrejme, nepodceňujem ani ostatné odbory manažmentu. Personalistika, marketing, to všetko sú procesy, ktoré musí dobrá firma
ovládať a riadiť.
Aký je podľa teba zmysel manažmentu?
Vidím v tom najmä pomoc ľuďom. Keď sa človek dostane do vedúcej pozície a má pod sebou ľudí, je určitým spôsobom zodpovedný za to, aby aj oni boli spokojní. Dá sa povedať, že manažér
ovplyvňuje ich životy a rodiny. Takmer každý trávi veľkú čas svojho
dňa v práci, je teda dôležité, aby sa vo spojom pracovnom prostredí
a kolektíve cítil čo najlepšie. Vytvoriť kvalitné pracovné prostredie
je jednou z úloh manažéra. Vedúcu pozíciu manažéra pokladám za
veľmi zodpovednú úlohu, lebo svojimi rozhodnutiami buď ľuďom
uškodí, alebo im pomôže.
Aký človek by mal byť manažér, ktorého budú zamestnanci
rešpektovať a zároveň s ním aj dobre vychádzať?
Určite by mal dodržiavať určité hodnoty a byť empatický voči
podriadeným. Rovnako by to mal byť človek zodpovedný, ústretový,
nesebecký a tiež je dôležité, aby mal neustále na pamäti dobro svojich podriadených. Do určitej miery by mal byť aj prísny, aby si udržal
pracovnú morálku. Táto prísnosť by však mala byť prezentovaná tak,
aby podriadení vedeli, že to je nielen pre dobro firmy a kolektívu, ale
aj pre ich vlastné dobro. Dobrý manažér by sa mal tiež vyznačovať
sebadisciplínou a kreativitou. Práve nové nápady pomáhajú firme

čeliť konkurencii, uspokojovať potreby zákazníkov, prinášajú inovácie
a dokážu posúvať celé firmy dopredu.
Študuješ odbor, ktorý sa bez praxe nezaobíde. Ako je táto časť
vzdelávania realizovaná na vašej fakulte?
Máme povinnú prax, ktorú absolvujeme na magisterskom stupni
štúdia. Väčšina mojich spolužiakov sa snaží nadobudnúť skúsenosti
aj mimo školy. Niektorí už pracujú, alebo aspoň dlhodobo praxujú
v odbore. S praxou mnohí začínajú už na bakalárskom stupni a čoraz viac sa táto hranica posúva na mladších a mladších študentov
manažmentu. To znamená, že väčšina štvrtákov, piatakov už má za
sebou dlhodobú pracovnú skúsenosť. Rovnako profesori sa k tomu
stavajú otvorene a podporujú snahy o uplatnenie študenta počas školy. Ja v súčasnosti pracujem na oddelení predaja vo firme, ktorá sa
zaoberá vývojom podnikového softvéru.
Aké úlohy riešiš v práci?
Tieto úlohy sa rôznia, závisia od aktuálnych potrieb firmy. Mala som
na starosti napríklad agendu marketingového prieskumu alebo zápis
do zoznamu podnikateľov na Úrad verejného obstarávania (ÚVO).
Vo štvrtom ročníku si absolvovala študijný pobyt v Dánsku. Získala si na manažment trochu iný pohľad?
V prvom rade musím povedať, že so štúdiom v zahraničí som bola
veľmi spokojná. Začala som trochu inak vnímať nielen manažment,
ale aj jeho samotné štúdium. Rozdielom napríklad bolo, že manažment sa v zahraničí študuje aj na akadémiách. Medzi univerzitou
a akadémiou je rozdiel. Univerzitné predmety sú viac zamerané na
teóriu a na akadémiách ide o praktické štúdium. Na druhej strane,
na FM UK vnímam veľkú snahu o praktickú výučbu. Profesori aj u nás
sa snažia čoraz viac prepájať teóriu s praxou. Od analýzy skutočných
reálnych manažérskych problémov až po pozývanie odborníkov z praxe. V Dánsku sa mi tiež páčilo, že bariéra medzi študentom a pedagógom nebola taká výrazná. Študenti aj profesori boli voči sebe otvorení
a učitelia nie sú vnímaní ako kritici, ale ich názor a usmernenie je
niečo, čo mi môže len pomôcť. Takisto aj študenti boli veľmi aktívni,
pýtali sa, zapájali sa a diskutovali. Myslím si, že na slovenských školách je vzťah medzi učiteľom a žiakom menej otvorený. Za veľké pozitívum však pokladám fakt, že práve FM UK je najväčším vysielateľom
študentov do zahraničia. Býva to približne dvestopäťdesiat študentov
za akademický rok.
S akými reakciami sa stretávaš, keď ľuďom povieš, že študuješ
manažment?
Veľakrát si ľudia myslia, že študent manažmentu je veľmi, až prehnane ctižiadostivý, že sa hneď vidí ako líder. Vnímajú nás ako ľudí,
ktorí majú ambíciu byť prestížni, ovládať iných a veľa zarábať. Pravdou
však je, že štúdium manažmentu nestačí na to, aby sa z človeka stal
úspešný manažér. Naopak, je to beh na dlhé trate. Manažérom sa
človek nestáva zo dňa na deň. Je to o vlastnej snahe, iniciatívnosti a dlhodobejšej praxi. Je to neustála práca na sebe a na svojich
schopnostiach. Niekedy je to tiež umenie povedať aj objektívnu kritiku
tak, aby sa druhý neurazil. Manažment je do veľkej miery práca s ľuďmi, o ľuďoch a pre ľudí.
Ako pracuješ na sebe ty? Pomáhaš si napríklad aj tzv. „motivačnou“ literatúrou?
Priznám sa, že v tomto som trochu neštandardná. Príliš takéto knihy
nevyhľadávam. Ja sa snažím rozširovať si obzory tým, že sa púšťam
do situácií, v ktorých som konfrontovaná s tým, čo dokážem, a snažím sa v tom vidieť príležitosť na sebazdokonaľovanie. Pokúšam sa
tiež byť otvorenou novým výzvam, flexibilnou a aktívnou, čo sa týka
aj iných foriem vzdelávania. Napríklad sa zapájam do študentskej organizácie. Na našej fakulte sa konajú tiež rôzne súťaže, v ktorých tím
študentov rieši reálny prípad, ktorý rieši aj skutočne existujúca firma.
Sú to problémy týkajúce sa riadenia určitej sekcie a úlohou celého
tímu je prezentovať návrhy, ako by riešili vzniknutú situáciu.
Si v poslednom ročníku. Aký cieľ by si rada dosiahla?
Určite by som chcela pracovať v odbore, ktorý čoskoro doštudujem. Nepokladám sa však za lídra, skôr by som chcela byť súčasťou dobre fungujúceho tímu.
Ivana Štefúnová, študentka FiF UK
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Hello bonjour

Bunková fyziológia v Kanade
Na začiatku môjho jednosemestrálneho
výmenného pobytu (4. 1. – 24. 4. 2013) na
University of Ottawa sa všetci noví medziná�
rodní študenti zúčastnili na oficiálnom uví�
tacom dni organizovanom medzinárodnou
kanceláriou. Tu sme dostali základný balíček,
ktorý obsahoval množstvo užitočných mate�
riálov ohľadom štúdia, ale aj tričko s logom
školy. Vyzbrojili nás množstvom informácií
od najdôležitejších termínov a miest, kam sa
môžeme obrátiť s otázkami až po upozorne�
nia o teplom oblečení. Pocitové teploty pod
–30 °C niektorým študentom po príchode
spôsobili teplotný šok. Zároveň nám predsta�
vili množstvo mimoškolských aktivít organizo�
vaných univerzitou, na ktorých sme sa mohli
počas semestra zúčastniť.
Ani raz som sa pri vybavovaní akýchkoľvek záležitostí nestretla s neochotou a všetci
zamestnanci školy boli neustále maximálne ústretoví. To isté platilo aj pre študentov.
V momente môjho zastavenia pri mape kampusu sa prvý okoloidúci hneď spýtal, či mi
môže pomôcť a čo hľadám. Tieto momenty
mi zakaždým zlepšili náladu, ale pre Kanaďanov je to úplná samozrejmosť.

Viedla som seminár v cudzom jazyku
Ako študentka magisterského stupňa som
si mohla zapísať dva – tri predmety. Všetky
predmety mali rovnakú hodnotu, a to tri kredity, pričom jeden ottawský kredit zodpovedá dvom ECTS. Vybrala som si Membrane
Physiology, Advanced Cell Physiology a francúzsky jazyk. Samotný systém výučby nebol
príliš rozdielny od nášho, ale veľmi príjemný
bol týždeň voľna v polovici semestra, ktorý
väčšina študentov využila na cestovanie.
Na predmete Membrane Physiology sme
preberali vlastnosti membrán rôznych typov
buniek, ako sú napríklad neuróny a súčasťou
kurzu bolo aj ozrejmenie experimentálnych
techník využívaných v praxi. Predmet bol
rozdelený na teoretickú časť ukončenú písomnou skúškou a zvyšok tvorili prezentácie
odborných článkov. Hodnotená bola aj aktivita a záver kurzu tvorila rozsiahla semestrálna
práca.
Predmet Advanced Cell Physiology (Specialtopics in biology) bol úzko špecializovaný
a zapísali si ho len traja študenti. Na moje prekvapenie bol aj tak riadne otvorený a výhodou
bola komorná atmosféra. Okrem iných povinností v rámci predmetu každý študent viedol
jeden 40 – 45-minútový seminár s diskusiou.
Takto obsiahle prezentácie u nás na katedre nie sú zvykom a po prekonaní prvotných obáv som mohla zhodnotiť, že to
bola dobrá skúsenosť.
University of Ottawa je najväčšia bilingválna univerzi-

ta na svete a každý zamestnanec od učiteľa
až po pomocný personál hovorí plynule oboma jazykmi. Oslovenie štandardne začínalo
„hello bonjour“ a pokračovalo v jazyku podľa
výberu študenta. Využila som preto možnosť
zapísať si kurz francúzština ako druhý jazyk
určený pre anglofónnych študentov. Keďže
francúzštinu som mala naposledy na francúzskom bilingválnom gymnáziu, bola som
vďačná za tento predmet.

Centrum na podporu písania
Univerzita je na veľmi vysokej úrovni, čo
sa týka vybavenia. Budova knižnice s viacerými študovňami a množstvom počítačov
slúži všetkým študentom. Tí mali cez kvalitnú
stránku školy prístup k aktuálnym informáciám o dianí na univerzite, ale aj prakticky
neobmedzený prístup k vedeckým publikáciám, čo bolo veľkou výhodou pri príprave
na hodiny.
Priamo v areáli kampusu sa okrem množstva kaviarní, bufetov a miest na oddych
nachádzalo športové centrum s telocvičňami, veľkým fitnescentrom, klziskom a
futbalovým ihriskom. Druhé fitnescentrum,
telocvične, tanečné štúdio a dva bazény sa
nachádzali v jednej z budov s prednáškovými miestnosťami mimo športového centra.
Informácii o školskom metlobalovom tíme
(šport z Harryho Pottera) som neverila, dokým som na vlastné oči nevidela pobehujúcich študentov s metlou v ruke priamo pred
hlavnou budovou školy.
Milo ma prekvapila existencia Academic
Writing Help Centre, ktoré bolo v multikultúrnom prostredí univerzity veľkou výhodou.
Aj tu boli zamestnaní študenti. Toto miesto
bolo určené pre medzinárodných študentov,
ktorých anglický alebo francúzsky jazyk nie
je prvým jazykom. Každý študent si mohol
dohodnúť 45-minútové sedenie až trikrát do
týždňa a priniesť svoju prácu na konzultáciu
ohľadom gramatických a štylistických chýb.

Bývanie v rodine je dobrá voľba
V rámci kampusu sa nachádza aj internát,
ktorého kapacita je obmedzená a napriek
tomu, že som si žiadosť podala, internát
som nedostala. Rozhodla som sa pre ubytovanie v rodine, čo sa nakoniec ukázalo ako
výborná možnosť. Rodina mi bola vo všetkých ohľadoch veľmi nápomocná a umožnilo mi to bližšie spoznať kanadskú mentalitu.
Spoločná návšteva zápasu NHL a fandenie
tímu Ottawa Senators bolo absolútnou nevyhnutnosťou. Celkovo je Kanada drahá
a ceny za privátne ubytovanie v 1-lôžkovej
izbe sa pohybovali okolo 550 – 650 CAD/
mesiac. Toto riešenie bolo stále ekonomicky výhodnejšie ako internát. Navyše som sa
vyhla starostiam s nákupmi potravín, ktoré
podľa požiadaviek všetkých členov zabezpečovala hlava rodiny.
V rámci bilaterálnej zmluvy medzi univerzitami som nemusela platiť školné, ale všetky ostatné náklady som si musela financovať sama.
Povinný výdavok pre všetkých študentov bolo
poistenie v rámci Ontária UHIP. Väčšina kníh
a učebných materiálov sa nachádzala v knižnici, avšak niektorí vyučujúci vyžadovali zakúpenie učebníc, ktoré sa predávali v univerzitnom centre. Podarilo sa mi získať štipendium
a cestovný grant prostredníctvom Národného
štipendijného fondu, čo mi pokrylo všetky
náklady spojené so štúdiom, ubytovaním a
niekoľkých vydarených výletov do Montreálu,
Québecu, Toronta a Vancouveru.
Celkovo hodnotím môj pobyt na University of Ottawa ako veľmi prínosný. Bola to obrovská životná skúsenosť, počas ktorej som
spoznala množstvo zaujímavých ľudí, našla
si kamarátov z najrozličnejších kútov sveta
a spoznala kanadskú mentalitu, z ktorej by
si mnoho krajín mohlo brať príklad. Štúdium
na univerzite v Ottawe preto všetkým odporúčam.
Ivana Rýdlová,
absolventka Prírodovedeckej fakulty UK
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Letná brigáda v USA? Southwestern!
Matej Gába je študentom Filozofickej
fakulty UK v odbore slovenský jazyk a lite�
ratúra. Dva roky strávil na letnom študent�
skom programe spoločnosti Southwes�
tern, ktorý pravidelne ponúkajú „študenti
študentom“ nielen na Univerzite Komen�
ského. Rozhodol sa podeliť o svoje dvoj�
ročné skúsenosti z leta v USA.
Ako si sa vôbec dostal k ponuke pracovať v USA?
So Southwesternom som strávil dve letá
v USA (štáty Oregon a Washinghton). Keď
ma oslovila kamarátka Denisa s touto ponukou, zdala sa mi ako dar z nebies, keďže
som nutne potreboval brigádu a možnosť
zárobku sa javila sľubná. Firma Southwestern ma vybrala medzi nováčikov a ja som sa
začal pripravovať na svoje prvé leto.
Aké boli tvoje reakcie na takúto ponuku? Človek predsa nedostane podobný
návrh každý deň.
V tom máš pravdu! Spravil som si menší
prieskum, čo sa o firme Southwestern píše
na internete. Bol som prekvapený. Poväčšine som objavil negatívnu kritiku, lenže všetko, na čo sa ľudia odvolávali, mi Denisa vysvetlila v predstihu – a hlavne sama od seba.
Tak som si povedal, že to risknem, a na poslednú chvíľu nebudem z celej veci cúvať.
Čo také si vlastne našiel na internete?
Že je to naozaj náročný program – ako
fyzicky, tak psychicky – o tom som sa cez
leto presvedčil na vlastnej koži. To, že sa
pracuje tvrdo a dlho a človek sa stretne
s rôznymi ľuďmi – a nie všetci sú prívetiví –
je, samozrejme, pravda. Ale treba jedným
dychom dodať, že v žiadnej chvíli som sa
necítil zo strany mojich manažérov ukrivdený alebo oklamaný. Už pred letom som
vedel, že budú chvíle, keď sa budem cítiť
úplne na dne, ale aj okamihy, kedy budem
skákať od šťastia.
Takže čo si si odniesol z dvoch rokov vo
firme Southwestern? Prečo by si chcel
podobný program odporučiť aj ostatným?

V prvom rade by som chcel vypichnúť, že
určite nepatrím medzi tých skutočne úspešných predajcov. Sú ľudia, ktorí to proste
majú v sebe, ani o tom nevedia a dokážu
zarobiť naozaj slušné peniaze. Ja som nebol
taký a myslím si, že som počas oboch liet
urobil veľmi veľa chýb. Ale aj napriek tomu
som si vždy pokryl náklady a dokonca aj
niečo doniesol domov. Na druhej strane, aj
keby som zarobil 10 000 dolárov, minul by
som ich – veď na to sú peniaze. To, čo ti zostane navždy, sú skúsenosti a zážitky. To, čo
sa naučíš. A ja som sa naučil mnoho. Pochopil som, že aby človek niečo robil poriadne,
musí ho to baviť. Pochopil som, ako by som
chcel, aby vyzerala, ale aj nevyzerala moja
budúca rodina, môj budúci život. Naučil
som sa radovať z maličkostí, naučil som sa
hľadieť na svet vďačnejším a šťastnejším pohľadom. Naučil som sa komunikovať s ľuďmi
– naučil som sa pochváliť druhých a pocit,
ktorý z toho plynie, je na nezaplatenie. Naučil som sa, ako viesť ľudí za určitým snom.
Naučil som sa, ako správne nakladať so
svojím časom. Naučil som sa prevziať zodpovednosť sám za seba. Pochopil som, čo
pre mňa znamenajú veci, ktoré mám doma,
či už rodina alebo priatelia, alebo len taká
samozrejmosť ako moje bydlisko. Pochopil
som, že dokážem pracovať tvrdo a ísť za svojím cieľom, aj keď sa niekedy zdá, že už to
nejde ďalej. A to je len pár vecí, na ktoré som
si teraz v rýchlosti spomenul.
Vedel by si to nejako zhrnúť do jednej
vety?
To ťažko, ale viem, že to boli asi dva najdôležitejšie roky v mojom živote. Cítim sa
dospelejší a zodpovednejší. Cítim sa byť

lepším človekom, lepším synom, lepším
súrodencom, lepším partnerom, lepším kamošom. Netvrdím, že jediná možnosť, ako
toto všetko dosiahnuť, je Southwestern, ale
tu sa človek naučí všetko naraz, za pár týždňov v zahraničí. A to je, podľa mňa, v porovnaní s tým, čo by to trvalo a stálo inde,
obrovská výhoda. Ak sa ma ľudia pýtajú
na môj názor, ja osobne by som každému
odporučil skúsiť leto so Southwesternom.
Žiadne veľké záväzky, len skrátka vyskúšať
vybehnúť na jedno leto do Ameriky. Neviem, ako to chodí v iných organizáciách,
ale Southwestern na Slovensku je plný super ľudí, ktorých spoznať bola naozaj česť,
a viem, že aj keď odchádzam, odnášam si
veľa priateľstiev a pekných zážitkov.
Zdá sa, že sme príbeh takpovediac
uzavreli. Čo však môže našich čitateľov
zaujímať, je tvoj dôvod odchodu z firmy
Southwestern. Si ochotný ho prezradiť?
S trojicou priateľov zakladáme vlastnú firmu
Cros Spade, ktorá síce nemá so Southwesternom veľa spoločné, ale skúsenosti, ktoré
som v Southwesterne získal, sú nenahraditeľné. Časovo je však problém zlúčiť Cros
Spade a Southwestern, nehovoriac o tom, že
sa vo voľnom čase venujem písaniu literatúry,
a tak prišiel moment, keď sa človek zasa raz
musí pohnúť o krok ďalej. Je to úžasný pocit, keď viem, že tento krok je omnoho istejší
a ráznejší aj vďaka tomu, čo som sa naučil za
tie dva roky v Amerike.
Denisa Chládeková,
študentka FiF UK
Viac na: www.southwestern.sk
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V dňoch 21. – 24. marca 2014 sa
konalo pokračovanie medzinárodného
projektu LIT (Leaders in Training) medzi
slovenskými, poľskými a českými štu�
dentmi farmácie. Projekt dostal tohto
roku názov Slovak-Polish-Czech Lea�
dership Camp (SPC je skratkou aj pre
Summary of Product Characteristics
– súhrnná informácia o lieku), organi�
záciu prebrala po českej poľská strana
v Krakove.

Tréning študentov
farmácie v Krakove
Dňa 21. marca sa slovenská
posádka v zložení študentov Far�
maceutickej fakulty UK Michaela
Barkociová, Milan Berstling, Matej
Brozman, Martin Dragún, Peter
Horenitzký, Andrej Klič, Nina Ma�
čugová, Lucia Matúšková, Veroni�
ka Mitašová a Peter Šišovský vyda�
la na cestu do Krakova. Prvý večer
dopadol výborne a ako tomu bolo
pred rokom v Hradci Králové, pat�
ril interaktívnym zoznamovacím
hrám.
Na samotné workshopy boli určené nasledujúce tri dni: sobota, nedeľa
a pondelok. Témou workshopov boli
predovšetkým soft skills a teda tréningy v komunikačných schopnostiach,
v prejave na verejnosti, v konfliktnom
manažmente. Takýto typ projektov býva
organizovaný výrazne smerom k účastníkovi a každý zo skupiny sa musí do
jeho priebehu zapojiť. Zaujímavým bol
workshop zameraný na jednotlivé osobnostné typy v tíme. Skupina študentov
dostala za úlohu postaviť lietajúceho
šarkana a potrebný materiál k tomu,
predtým však každý dostal na lístku
napísanú svoju úlohu pri jeho stavbe.
Niekto mal predstavovať odborníka na
stavbu šarkanov s 20-ročnou praxou,
niekto mal prichádzať s nerealistickými
nápadmi, ktoré nikdy nedotiahne do
konca, niekto sa mal do celého priebehu navážať a niekto zase namiesto
stavby hľadať nové materiálové a personálne zdroje. O rolách sme vzájomne
nevedeli, no každý sa vžil do svojej
perfektne, z čoho plynula nielen

zábava, ale aj snaha dosiahnuť cieľ a postaviť šarkana za stanovený časový interval. Úlohy oba tímy splnili, no šarkany
vyzerali po izolovaných snahách všetkých
členov tímu ako výsledok práce jednotlivcov, a nie spolupracujúcej skupiny ľudí.
Jednou zo snáh workshopu bolo zistiť,
ako sa vyrovnať s heterogénnym zložením tímu. Následne si každý z nás vypracoval osobnostný Belbinov test a aspoň
trochu poodhalil, či je skôr stmeľujúcou
jednotkou, tvarovačom tímu, či práve tým
kreatívnym typom.

Rovnako sa tréningy počas workshopu zaoberali aj plánovaním projektov, dostali sme teoretickú aj krátku praktickú
lekciu v koučovaní. Cieľom workshopov
bolo donútiť účastníkov prísť na závery
svojou vlastnou hlavou a hoci sa podujatie nezaoberalo špecifickými problémami farmácie, malo prispieť k rozumnejšiemu používaniu komunikačných
zručností. Za každú stranu sa zúčastnila
desiatka študentov, trénermi boli skúsení, ale aj novopečení tréneri EPSA
(European Pharmaceutical Students´
Association) a IPSF (International Pharmaceutical Students´ Federation). Celý
projekt prebiehal v angličtine.
Popri pracovnej časti SPC bola večer
možnosť navštíviť staré mesto, prešli sme
sa okolo hradu Wawel, videli sme draka, ktorý podľa povesti kedysi býval pod
hradom, ochutnali tradičné krakovské
zapekačky a populárne pivo s ovocným
sirupom.
Účasť na takomto projekte vám predovšetkým zlepší komunikačné zručnosti
v angličtine. Stanete sa bezprostrednejšími a prirodzenejšími v kontakte s cudzími ľuďmi, s ktorými sa na prípadnej vedúcej pozícii v praxi budete stretávať často.
Do Bratislavy sme sa vrátili v pondelok
o desiatej večer unavení, no plní zážitkov
a nových kamarátstiev. Organizátorom
tretieho ročníka sme my Slováci, a to
Slovenský spolok študentov farmácie.
Peter Šišovský,
študent FaF UK, SSŠF
Foto: SSŠF

Naša univerzita na cestách

Profesor Jaroslav Jaroš z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK nám poslal
fotografický dôkaz, že Naša univerzita sa číta aj v Japonsku, konkrétne pred známym
Strieborným pavilónom Ginkaku-ji v Kjóte.
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Nečakané
stretnutie
s odkazom
Komenského

v USA

Začiatkom novembra 2013, tak ako
už počas niekoľkých rokov, som strá�
vila na pozvanie šéfredaktora dva týžd�
ne v Research Medical Center Duke
University, Durhanm, Severná Karolína
(USA), v redakcii Journal of Electro�
cardiology. Štandardný program mo�
jich každoročných pobytov pozostáva
z redaktorskej práce exekutívneho
redaktora tohto časopisu, do ktorého
zapadá koncom roka aj zhodnotenie
uplynulého roka, plánovanie zamera�
nia obsahu, konkretizovanie obsahu
a grafiky na rok budúci, ako aj disku�
sia a aktualizácia celkovej publikačnej
a vzdelávacej stratégie časopisu.
Tento časopis je známy aj mnohými dodatočnými aktivitami na podporu výskumu
v oblasti elektrokardiológie, ako je mentorovanie mladých vedeckých pracovníkov a
aktívne budovanie medzinárodnej siete mentorov a študentov v tejto oblasti. Šéfredaktor
časopisu Dr. Galen S. Wagner je aktívnym
výskumníkom v oblasti kardiológie a elektrokardiológie a hnacím motorom tejto medzinárodnej siete.
Okrem redakčnej práce som pobyt
v USA využila na aktivity spojené s riešením
projektu, ktorý som získala v rámci epide-

Historická budova Salem College: v popredí Marry Ellen Luikart, absolventka Salem College of Art založeného
Moravskými sestrami.

miologickej databázy MESA. Môj návrh projektu bol akceptovaný v apríli tohto roku a
výsledky prvých analýz som mala možnosť
diskutovať priamo v Epicore vo Winston-Saleme v Severnej Karolíne. Epicore je súčasťou Wake Forest University a predstavuje
kmeňové laboratórium pre epidemiologické
štúdie zamerané na hodnotenie kardiovaskulárneho rizika. Náš projekt (mimochodom
jediný mimo USA) využíva databázu epidemiologických údajov na analýzu vybraných
parametrov EKG vo vzťahu k hodnoteniu
kardiovaskulárneho rizika. Cesta do Winston-Salemu mi priniesla mimoriadne príjemné prekvapenie: nečakané stretnutie s
odkazom Jána Amosa Komenského.
Winston-Salem je mesto s vyše 200 000
obyvateľmi v severozápadnej časti Severnej
Karolíny, ktoré vzniklo splynutím miest Winstonu a Salemu. V historickej časti Salemu
je Salem College, založený v roku 1772
Moravskými bratmi a Moravskými sestrami.
V jednej z malebných historických budov je
malé múzeum, ktoré skrývalo prekvapenie.

Odkaz Komenského, ktorý som našla v historickom meste Salem bol takýto:
„No reason can be shown why the fema�
le sex... should be kept from knowledge of
languages and wisdom ... in deed, in gen�
tlenesss of understanding they are often
more end owed that we.“ Voľne preložené:
„Nie sú žiadne dôvody, aby ženy ... mali byť
držané mimo vedomostí z jazykov a uče�
nosti ... v skutočnosti, často sú viac obda�
rené jemnejším chápaním, ako sme my.“
Po návrate na Slovensko som diskutovala
s našimi študentami, aký odkaz Jána Amosa
Komenského si ako študenti univerzity, ktorá nesie jeho meno najviac pamätajú. Väčšinou to boli nasledovné výroky: škola hrou,
od jednoduchého k zložitému, od známeho
k neznámemu.
Ak uvážime, že Komenský žil pred 400
rokmi a Salem College bol založený a otvorený pre univerzitné vzdelávanie dievčat
a mladých žien už roku 1772, je odkaz na
tento výrok Komenského až ohromujúci.
Pre mňa to bolo znovu precítenie závažnosti
mena, ktoré nesie bratislavská univerzita –
Univerzita Komenského.
Takže na záver aspoň minimum pre pripomenutie a obnovenie si základných vedomostí: Ján Amos Komenský sa narodil v
roku 1592 na Morave v obci Nivnice, zomrel
v Amsterdame v roku 1670 a je pochovaný
v Naardene, kde má pomník. Pôsobil na
mnohých miestach v Európe a privlastňujú si
ho viaceré národy. Jeho prístup k vzdelávaniu bol a je revolučný dodnes. Právom patrí
medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej
pedagogiky a je „učiteľom národov“.
MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc., MBA,
Medzinárodné laserové
centrum, LF UK

Citát Jána Amosa Komenského v múzeu Salem College.
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Harangozó vystavoval na východe

i vo Francúzskom inštitúte

Vieme, že čo je veľmi sladké a prepek�
né, nevyjadruje umelecké, ani este�
tické ambície či tú pomyselnú cestu
vpred. Je ako najsladšia čokoláda:
zješ a priberáš množstvom zbytočné�
ho. V konečnom dôsledku oberá člo�
veka o to najkrajšie a najhodnotnejšie.

Ľudia robia v živote veci neutíchajú�
ce, ale aj tie, ktoré skoro zhasnú. Ume�
nie by malo žiariť stále. Zo skúseností,
ale i z praxe vieme, že to dokáže iba
umenie dobré. Večné sú i budú disku�
sie, aká tvorba je tá dobrá a ktorá nie.

Neutíchajúca tvorba a to, čo by ju malo
vždy sprevádzať, výstavná aktivita, to sú základné charakteristiky výnimočného umelca
Stanislava Harangozóa. Niet na Slovensku
jemu podobného. Dokáže čarovať s pastelom. Otvárať okná ľudskej radosti. Rešpektuje potrebu šťastia a túžob človeka.
Napĺňa ju optimizmom, významom dnešnej
reality i symbolmi, erotikou, kompozíciou
hudby. Celá tvorba Stanislava Harangozóa
je protipólom životnej tvorby dnešných ľudí
reflektujúcej to čierne, špinavé a neetické
a krvavé, čoho je všade okolo moc a nie je
zaujímavé. Autor namiesto silených prekvapení ponúka potešenie. Málo z dnešných
umelcov vie s týmto staronovým nápadom
pracovať.

Piateho decembra v minulom roku otvoril
v košickom Dome umenia výstavu obrazov,
ktorá časovo presiahla do tohto roku. A pätnásteho januára ju presunul do Trebišova.
Citlivé obrazy „Túžba šaška“, „Skrytá neha“
a „Čaj o piatej“ prezentujú nosnú autorovu
ideu i umelecké orientáciu. Sprevádza ich
reprezentačná skladačka, ktorá dokumentuje nielen obe výstavy, ale aj dobu, v ktorej
vznikla. Iná séria obrazov sa objavuje v ďalšej skladačke, ktorú autor vydal pre výstavu
v bratislavskom Francúzskom inštitúte. Vernisáž prebehla deviateho januára a ako všetky doterajšie výstavy, bola veľmi úspešná.
Podnetná výstava o harmonickej Bratislave
nepokojnej čiernej abstrakcii, ktorá prichádza, keď ju najmenej čakáš.
Stanislav Harangozó, docent Katedry výtvarnej výchov PdF UK, bol i zostáva jedným
z najlepších. Reprezentuje umenie, ktoré
sa dnes akoby strácalo pod krikom nezrelej
mladosti. Zaniká možno preto, aby onedlho
vytrysklo ako tá najkrajšia oslava toho, čo ľudia chcú a potrebujú.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

Mocné ruky
Alojz Drahoš, dlhoročný vedúci Katedry
výtvarnej výchovy PdF UK, je známy ako
nesmierne pracovitý, vnímavý a dobrý sochár. Je nositeľom Identifikačného kódu
Slovenska. Je nositeľom ďalších ocenení
a uznaní. Známy medailér, tvorca plakiet.
Osobnosť dnešného umeleckého diania.
A niekto mu povedal, že šesťdesiatka je
pre človeka jubileum. Nedivím sa, že tomu
neuveril, lebo jeho aktivita to nijako nepotvrdzuje. Po dlhom prehováraní ustúpil
a pripravil vskutku reprezentačnú výstavu
v Galérii Umelka.
Napriek tomu, že sa hral jeden z rozhodujúcich olympijských hokejových zápasov
prišli temer všetci. Plná výstavná miestnosť,
jej predsieň a priľahlé priestory. Pretože
majster Drahoš je veľmi dobrým umelcom.
Tvorcom toho, čo sa očakáva od zrelého
umenia. Krásy a harmónie.
Názov výstavy Reminiscencie vravel ani
nie tak o spomienkach, ako o pripravovanom ďalšom smerovaní. Reminiscencie,
ktorými sochár pripravuje v ďalších rokov
kreatívny výbuch tvorivého talentu, tak pozitívne prijímaného divákom.
Sochy a kresba. Sochárska kresba.
Autorské sochy v materiáli. Perfektne prevedené. Realistické i pocitovo uvoľnené,

Reprezentačná a svojím spôsobom rekapitulujúca výstava sôch a kresieb šesťdesiatročného jubilanta a nosi�
teľa „Identifikačného kódu Slovenska“ Alojza Drahoša s názvom „Reminiscencie“ sa uskutočnila vo veľkej sále
Galérie Slovenskej výtvarnej únie 18. februára – 2. marca 2014.

náznakovo sledujúce myšlienku, ukrytú
v autorovom tajomne. Jeho tvorba je krása
objavov sochy. Bronz, kameň, drevo. Medaily, plakety. Plná miestnosť diel. Dobrých
diel.
Výstava Alojza Drahoša pripomenula verejnosti, že dobrý umelec tvorí dlho, ale aj
s dlhým úspešným výsledkom. Jednodňové hviezdy nie sú umelci, ba ani hviezdy.

Svet nedal nikdy nikomu nič za jeden deň.
A ten, kto to vie, môže o sebe vravieť, že
je hviezdou. Opodstatnene. Ja to vravím
v tomto prípade celkom úprimne o Alojzovi
Drahošovi.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK
Foto: Zoltán Boráros

KO M E N TÁ R

Ísť na výstavu umenia?
Potreba alebo zbytočná strata času?
Urobiť výstavu výtvarného umenia, či dokonca otvoriť galériu/mú- a myslenie o umení – rozmýšľať je rovnako dobré ako tvoriť umenie.
zeum umenia je záležitosť historicky pomerne mladá. V minulosti, Dokonca možno v niektorých prípadoch i lepšie. Dielo – predmet
keď okolie človeka neatakovalo toľkými vizuálnymi vplyvmi ako v sú- vôbec nemusí vzniknúť. Oko nemá čo vidieť, umenie prestalo byť
časnosti, výstavy výtvarného (v dnešnom svete vizuálneho) umenia potešením pre zrak, umenie sa stalo výhradne potešením pre ro(takmer) neexistovali. Isteže... neboli k tomu žiadne inštitúcie, mi- zum. Umenie je myslenie, len niekedy je to myslenie pretavené do
nimálne možnosti. A tiež artefaktov bolo primálo (najmä z pohľadu formy (nejakej, rôznej). Myšlienka diela je jeho substanciou, je jeho
dnešnej doby). Ľudia si potrebu vizuálnych vnemov korigovali a do- jedinečným základom.
pĺňali honosnejšími vzormi textilu, vyzdobovaním príbytkov, ornaAk je umenie najmä myslenie, potom miesto, kde je umenie prementalizáciou architektúry. Túžba po vizuálnom zážitku bola zjavná. zentované, by malo byť miestom premýšľania. Určite to neznameDnes sme však zahltení vizuálnym svetom. Odvšadiaľ na nás vykú- ná, že tam má byť ticho ako v kostole, veď premýšľame tiež rôzne,
ka niečo, čo chce a má byť videné. A my ešte máme ísť do galérie? v rozhovore, pri rôznych činnostiach. Ale ak umenie je myslenie,
Potrebujeme toho viac?
potom prezentácia umenia
V jeseni je jeden týždeň
by mala podnecovať k mysv Bratislave venovaný festivalu
leniu. Tak preto ísť na výstavizuálneho umenia Blaf. Amvu? Áno, myslím, že preto.
bíciou festivalu je prezentovať
Premýšľať.
súčasné vizuálne umenie forJe však potrebné ísť na
mou príťažlivou pre návštevvýstavu, aby som premýšníka. To hovorí tlačová správa
ľal? Argumentom mnohých
k festivalu. K návšteve festivaby mohlo byť, že premýšlu nás pozývali reklamy s odľať vnímavý človek môže
hryznutým pagáčikom a sloaj inde a že umenie je aj
ganom „Milujeme vernisáže.
mimo výstav. Ak je umenie
Nenechajte si ujsť ani kúsok
najmä myšlienka, môžeme
umenia“. Ach áno... vernisáho nájsť všade, kdekoľvek.
že, kde sa stretávajú tí správni
Z tohto pohľadu je umenie
ľudia a v usmievavom pohokaždodennou súčasťou, je
dovom rozhovore zakúsnu
sprievodcom našich obyčajniečo a trošku si hrknú... koľných dní. Umenie môže byť
ká pohoda. Vernisáže a priakdekoľvek, nie je to však
telia, to je pre človeka skučokoľvek.
točne príjemná kombinácia...
Tu nachádzame spoločenHoci neviem, koľko si pritom
sko-historickú paralelu. Dlhé
odhryzneme aj z umenia.
obdobie ľudskej existencie
Takže, prečo ísť na vernibolo samozrejmou súčasťou
sáž, je asi dosť jasné, ale rozživota náboženstvo. Človek
mýšľajme nad tým, prečo ísť
rozmýšľal o Bohu, svätcoch
na výstavu mimo vernisáže.
a počítal s nimi každodenne.
Prečo takúto vec ľudia ešte
Prítomnosť viery bola samostále robia? Prežijeme návštezrejmosťou. A predsa človek
vou výstavy niečo viac alebo
vyhľadával čas a miesto,
aspoň niečo iné? Čo na výkedy sa mohol zamerať na
stave hľadáme, čo očakávaBoha, priestor, kde mome, keď tam vstupujeme? Ale
hol ostatné odložiť bokom
je tu predsa aj umenie mimo
a upriamiť pozornosť osobitIlustračná fotografia. Juan Miró, Vtáky a hmyz, 1938.
výstavných priestorov a niekene len na modlitbu – rozhody sa s ním stretneme náhodne, zablúdime k nemu, alebo si ono vor s Bohom. A s umením je to podobné. Návšteva výstavy umenia je
samo nájde k nám cestu. Oplatí sa mi venovať čas úmyselne náv- tým časopriestorom, ktorý ponúka možnosť odpočinku od preplnešteve výstavy umenia? A je to aktivita pre každého?
nosti a orientáciu človeka v svojej hlave, v srdci, v duši...
Verejnosť sa masovejšie začala zaujímať o výtvarné umenie v 19.
Dnešná spoločnosť veľmi často používa jazyk, ktorý je prirodzestoročí a rozkvet výstav priniesla druhá polovica 20. storočia. Spo- ne vlastný práve výtvarnému/vizuálnemu umeniu. Vizuálny jazyk
ločenské podmienky po druhej svetovej vojne boli naklonené spo- všetci používame častejšie ako ktorýkoľvek iný mimo materinského.
znávaniu podstaty človeka, ale aj hľadaniu nového videnia krásna. Vo všetkých odvetviach vedy – prírodovedné či spoločensko-vedHoci staré pravidlá krásy boli zapudené, asi sme intuitívne cítili a tú- né odbory bez rozdielu. Na výstave umenia ho môžeme študovať
žili niečo také ako „krása“ nachádzať. A tak umenie sa prirodze- v koncentrovanej a kultivovanej forme. Je to jedinečná príležitosť
ne ponúkalo ako cesta hľadania „krásy v živote“. Umelci rôznych stíšiť sa a naučiť sa vnímať slová myšlienok inak ako sluchom.
smerov hľadali nové možnosti umenia – ako a čo tvoriť. Orientovať
Tak preto, aj keď nebude vernisáž, poďme na výstavu.
sa v problematike výtvarného umenia, v rámci vlastných možností
zbierať umenie a poznať umelcov sa stalo dokonca módnym.
Michaela Syrová,
Popri narastajúcej popularite aktuálnych umeleckých diel na
teoretička vizuálneho umenia,
umeleckú scénu vstupujú konceptualisti, ktorí posväcujú myšlienku
Katedra výtvarnej výchovy PdF UK
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LÚČIME SA
• 13. 12. 1928 – narodil sa v Brezne
• 	1947 – 1951 – študoval na Právnickej fakulte Slovenskej
univerzity (UK)
• 1951 – získal titul JUDr.
• 	1953 – 1972 – pracoval vo vojenskej justícii
• 1967 – získal titul CSc.
• 	1972 – 1976 – vyučoval právo na Vojenskej akadémii
v Bratislave
• 1973 – získal titul docent
• 	1985 – získal vedeckú hodnosť DrSc.
• 	1987 – bol vymenovaný za profesora trestného práva
• 	1993 – spoluzakladal Akadémiu Policajného zboru v Bratislave
• 	2004 – 2007 – prvý rektor Bratislavskej vysokej školy práva
– prvej súkromnej vysokej školy na Slovensku
• 12. 1. 2014 – zomrel v Bratislave

Zomrel zakladateľ
Akadémie Policajného zboru
Celý život prof. JUDr. Vladimíra Matherna, DrSc., bol úzko spätý
s Univerzitou Komenského v Bratislave. Nielenže bol jej absolven�
tom, ale všetky vedecké i pedagogické postupy vykonal na svojej
alma mater. Na Právnickej fakulte UK pôsobil vo všetkých formách
pedagogického procesu až do 30. júna 2002. Na fakulte zastával
funkcie prodekana, vedúceho katedry trestného práva, vedúceho
ročníkového učiteľa.
Profesor Mathern bol vedecky činný, či už ako autor alebo spoluautor mnohých monografií, učebníc, učebných textov, štúdií v zahraničných a domácich zborníkoch a odborných časopisoch alebo
ako riešiteľ výskumných úloh. Napríklad jeho kandidátska dizertačná
práca na tému Výpoveď obvineného a svedka pred súdom bola
publikovaná v rezorte ministerstva spravodlivosti v roku 1968. Habilitačná práca Znalecký posudok ako dôkazný prostriedok v čes�
koslovenskom trestnom konaní vyšla vo vydavateľstve Veda v roku
1976. Publikácia v spoluautorstve s akademikom Čičom Ochrana
socialistickej ekonomiky (Obzor 1980) vyšla aj v ZSSR. V Obzore vyšla monografia Dokazovanie v československom trestnom procese,
ktorú prof. Mathern obhajoval ako doktorskú dizertačnú prácu. Obe
ostatne spomínané práce boli odmenené prémiami Literárneho fondu. Ako spoluautor sa podieľal, okrem iných, aj na učebnici Trestný
proces, ktorá bola v roku 1983 odmenená cenou rektora Univerzity
Karlovej. Zúčastnil sa na viacerých zahraničných prednáškach v rámci konferencií a sympózií.
Bol aktívny aj mimo pôdy Právnickej fakulty UK. V rokoch 1999
– 2003 bol predsedom Komisie pre rekodifikáciu trestného práva,
v rokoch 1990 – 2003 sekretárom, neskôr predsedom Komisie pre
udeľovanie vedeckých hodností DrSc. V rovnakom období bol aj členom Vedeckej rady Univerzity Komenského. Bol predsedom Jednoty slovenských právnikov a Jednoty československých právnikov. Po
roku 1999 bol predsedom komisie pre rekodifikáciu trestného práva
a aj jeho pričinením boli akceptované a prijaté trestné kódexy SR
v roku 2005.
Priatelia, kolegovia aj študenti si budú pamätať prof. Matherna
ako vzdelaného odborníka, ktorý svojím osobným šarmom, pokojom
a nadhľadom dokázal vyriešiť aj najkomplikovanejšie problémy študentského, pedagogického a osobného života.
Dekan Právnickej fakulty UK prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc., spomína na prof. Matherna: „Ako študenti sme si vážili jeho pedagogické

majstrovstvo. Dokázal vhodným spôsobom spojiť teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami. Neskôr sme sa stali spolupracovníkmi. Vtedy som mohol oceniť jeho kolegiálny vzťah k mladším
učiteľom. A treba povedať, že pán profesor bol nielen kvalifikovaným
odborníkom, ale aj skvelým partnerom pri spoločenských podujatiach. Okrem pracovných kontaktov ešte prezradím aj to, že pán
profesor sa stal naším susedom v Piešťanoch. Tam sme ho stretávali na obľúbenej prechádzke v parku, kde si pochvaľoval pohodu
kúpeľného mesta. Je naozaj ťažké vtesnať do niekoľkých riadkov
to množstvo rokov, ktoré sme sa poznali. Naše spomienky nech sú
dokladom toho, že sme nezabudli.“
Mgr. Eva Vlková, PraF UK

LISTUJEME V STARÝCH ČÍSLACH

Naša univerzita, marec 1960, č. 7
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JAZYKOVÉ OKIENKO

Čestne vyhlasujem, že...
Blíži sa termín odovzdávania záverečných prác a s ním i neoddeliteľne spojené čestné vyhlásenia a (častejšie) aj čestné pre�
hlásenia. Napriek tomu, že pri prezeraní Slovenského národného
korpusu, rôznych publikácií aj oficiálnych tlačív zisťujeme, že druhé
spojenie je o niečo frekventovanejšie ako prvé, v kodifikačných
príručkách slovenského jazyka nájdete poznámku, podľa ktorej je
správny iba výraz čestné vyhlásenie. Aby sme si vysvetlili, prečo je
to tak, povieme si niečo o význame týchto výrazov.
Predpona pre- vo výraze prehlásenie má význam
vykonanie deja s cieľom zmeniť stav niečoho; napríklad prehlásenie dieťaťa z jednej školy do druhej,
prehlásenie vozidla z jedného okresu do druhého
alebo prehlásenie trvalého bydliska (z jednej adresy
na druhú). Takýto význam má predpona pre- aj v slovách premeniť (urobiť z niečoho niečo iné), prepísať
(napísať inač) či prehodnotiť (inač zhodnotiť). Podľa
tohto by malo spojenie čestné prehlásenie význam vykonanie no�
vého oznamu, ktoré má za cieľ zmeniť/poprieť informácie obsiah�
nuté v pôvodnom ozname.
Naopak, slovo vyhlásenie znamená (oficiálne) vyjadrenie alebo
oznámenie, a podľa platnej kodifikácie sa teda na vyjadrenie toho,
že ide o čestné oficiálne oznámenie, má použiť slovné spojenie čest�
né vyhlásenie. Práve v tomto význame sa často používa druhý výraz
prehlásenie, čo môže súvisieť aj s vplyvom češtiny, kde je význam
slova prohlášení zhodný s významom slovenského slova vyhlásenie.

Zrejme je teraz už všetkým jasné, že frekventované prípady, keď
sa používa výraz prehlásenie vo význame vyjadriť, vyhlásiť niečo, by
mali vyzerať nasledovne: urobil iba krátke vyhlásenie a hneď zave�
sil (namiesto urobil iba krátke prehlásenie a hneď zavesil) či „no,
keďže ja na nijaké párty pozvaný nie som, myslím, že pôjdem
spať,“ vyhlásil Ron a vstal (namiesto „no, keďže ja na nijaké párty
pozvaný nie som, myslím, že pôjdem spať,“ prehlásil Ron a vstal).
Avšak výraz prehlásenie v zmysle vyjadrenie, oznámenie je medzi
používateľmi o niečo rozšírenejší ako výraz vyhlásenie,
ide preto o primeraný, „normálny“ výraz, keď ho používame v hovorovej reči, ktorej norma je uvoľnenejšia ako
norma akademických prác. Preto používanie výrazov
verejné prehlásenie, prehlásenie autora, podpísanie
prehlásenia či slávnostné prehlásenie v hovorovom,
t. j. dynamickom a spontánnom prejave, v ktorom nemáme vždy čas rozmýšľať nad „správnosťou“ každého slova,
zvyčajne tolerujeme a aj môžeme tolerovať.
Predsa len, ak chcete svoju prácu napísať podľa platných pravidiel
slovenského jazyka (teda tak, ako by mala byť napísaná akademická práca), nezabudnite čestne vyhlásiť (nie prehlásiť), že ste prácu
vypracovali sami a priznali ste všetky použité zdroje. Na záver mi už
zostáva iba popriať všetkým čitateľom veľa zdaru pri dokončovaní bakalárskych a diplomových prác a čo najmenej chýb.
Mgr. Alena Faragulová,
Katedra slovenského jazyka FiF UK

KRÍŽOVKA
Arthur „Obyčajný
Ward: "Obyčajný
(tajnička
1), dobrý
učiteľ...
(tajnička
2), vynikajúci
učiteľ...
(tajnička
3), učiteľ... (tajnička 4).“
WilliamWilliam
Arthur Ward:
učiteľ...učiteľ...
(tajnička
1), dobrý
učiteľ...
(tajnička
2), vynikajúci
učiteľ...
(tajnička
3), veľký
veľký učiteľ... (tajnička 4)."
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techniky
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obdobia
ženské
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Unified
Jazz
Ensemble
(skr.)
muži
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RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.

súhlas

Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@rec.uniba.sk do 10. apríla 2014 a vyhrajte hrnček UK. Spomedzi správnych odpovedí
vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity.
Vyhodnotenie z minulého čísla: David Hume: „Dôkazom vysokého vzdelania je schopnosť hovoriť... TAJNIČKA: o najväčších veciach najjednoduch�
ším spôsobom.“ Správnu odpoveď poslala aj Marianna Španírová. Srdečne blahoželáme!
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ENGLISH SUMMARY
Foundation Stone of Science Park
Laid
Comenius University (CU) laid a memorial
plaque of the Comenius University Science
Park on 27 February 2014. A unique centre in fields of molecular medicine, environmental medicine and biotechnology will
connect research and practice. Pg 3
From the Rector’s Program
- The Rector of CU, Karol Mičieta, met
Manolis Karamalis from Medtronic that
develops modern medical technologies,
on 4 February, and spoke about future cooperation.
- The Rector of CU welcomed the Amba
ssador of Japan, Akio Egawa, on 10 February. Pg 4
CU in top 500
CU was ranked 495th in an international
“University Ranking by Academic Performance” and was the only Slovak university
in the top five hundred universities. Pg 5
Prime Ministers Visited CU
The Prime Minister of the Slovak Republic, Robert Fico, and the Prime Minister of
the Czech Republic, Bohuslav Sobotka,
had a dialogue with students and members
of the National Convent on “10 years together in the EU” in the Rector’s Hall on 13
February. Pg 5
Court Room in Faculty of Law
The Faculty of Law of CU opened a completely new court room named after Professor Karol Plank on the ground floor of
CU´s historical building on 20 February.
The court room will be used for simulated
litigations, where students will experience
the atmosphere of trials. There are expo
sitions on history of the Faculty in the court
room as well. Pg 6
Two nominees for Slovak Woman of
the Year
The competition “Slovak Woman of the
Year 2014” presents two nominations of
ladies from CU – Marta Kollárová (Faculty
of Natural Sciences of CU) and Margita
Prokeinová (Faculty of Law of CU). Pg 7
12 Personalities of Bratislava District
The District Administrator, Pavol Frešo,
honoured important personalities on 13 February. Magdaléna Fulmeková and Milan Ma
tula from CU were among the awarded. Pg 7
Roman Catholic Faculty Has New
Management
Vladimír Thurzo became a new leader of
the Faculty of Roman Catholic Theology of
Cyril and Methodius of CU on 1 March. Pg 7

Dutch Politician on National Parliaments
The President of the Dutch Senate, Ankie
Broekers-Knoll, gave a lecture on the position of National Parliaments in comparison
with the European Parliament in the Re
ctor’s Hall on 20 February. She highlighted
the ambition of some EU countries to be
active and influential on a multinational
level. Pg 8
USA Ambassador: Slovakia is a Good
Example
Theodore Sedgwick, the USA Ambassador in Slovakia, shared his views of Slovakia
and the European Union during his visit at
CU on 19 February. Sedgwick perceives
Slovakia as a growing country with growing
IT companies. Pg 8
Common Study Program of two Universities
Comenius University and Economic University in Bratislava will provide a common
Bachelor program: Economics and Law in
the academic year 2014/2015. Students
will gain basic economic knowledge from
economic disciplines and they will achieve
knowledge and methods of law for using
economic knowledge. Pg 9
Karol Ondreička's Exhibition
The Gallery of Bratislava City introduced an exhibition of a deceased extraordinary Slovak graphic artist and
teacher, Karol Ondreička, who would be
70 years old today, during 6 February –
30 March. Pg 9
CU Student with the Best Paper
Peter Kertys from the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of CU won
in a competition of student papers with the
usage of the software SAS. He and his tutor
will travel to Washington D.C. to the SAS
Global Forum in March. Pg 10
School Affairs via Cell Phone
CU students can deal with their school
affairs via cell phone thanks to a mobile
application UniApps. They can check
schedules, public transportation, canteen
menu, student e-mails etc. Pg 10

study preconditions. The reason is to find
students with best study and character preconditions. Pg 11
Where to Go after High School?
CU attended an expo for high school
students who intend to go to a university
called “Where to Go after high school?”
on 7 February. Students were interested
in studies of management, pedagogy and
informatics. Pg 11
EBC*L Certificate
International European Business Competence* Licence proves economic skills
suitable for effective entrepreneurship.
The Centre for Continuing Education of
CU offers courses and testing. Pg 18
Doctor Peter Fedor’s Award
On 29 January, Ľubica NiederováKubíková won the Prize of Doctor Peter
Fedor for her research on what is happening in our brain when we communicate. She is using singing birds for the
research. Pg 18
Winter Open House
A traditional open house at the Faculty
of Mathematics, Physics and Informatics
of CU takes place twice a year. On 12 February, 250 high school students visited the
Faculty and attended several lectures. Pg
19
Life after “Mathematics-Physics”
Students and graduates of the Faculty of
Mathematics, Physics and Informatics of CU
met during 12 and 14 February. The point was
to get an idea of students’ future job. Pg 19
Pharmacy Students Training in Krakow
Slovak-Polish-Czech Leadership Camp
took place in Krakow during 21 and 24
March. Students of the Faculty of Pharmacy
of CU attended workshops on soft skills and
training in communication skills. Pg 24
Harangozó’s Exhibition
Stanislav Harangozó from the Faculty of
Education of CU opened his exhibition in
Košice on 5 December and in Trebišov on
15 January. Pg 26

CU welcomed Erasmus Students
The Vice-Rector of CU, Ľudomír Šlahor,
welcomed 92 new Erasmus students from
more than ten European countries, most of
whom are from France. Pg 10

Powerful Hands
Alojz Drahoš, a teacher of fine art from
CU, had an exhibition on the occasion of
his 60th birthday in the Gallery Umelka du
ring 18 February and 2 March. Pg 26

New Acceptance Test for Pharmacy
Applicants for the Faculty of Pharmacy of
CU will now not only take tests from che
mistry and biology but also from general

EC, LM
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4. 4.

piatok
19.00

5. 4.

sobota
18.45

6. 4.

nedeľa
19.00

10. 4.

štvrtok
19.00

11. 4.

piatok
19.00

Karl Marx / Peter Lomnický

Giacomo Puccini /

Agatha Christie /

Henrik Ibsen /

David Ives /

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

- priamy prenos predstavenia
z Metropolitnej opery v New Yorku
réžia / Franco Zefﬁrelli
dirigent / Stefano Ranzani
účinkujú / A. Hartig, S. Phillips,
V. Grigolo, M. Cavaletti, P. Carﬁzzi, O. Gradus, D. Maxwel

- konečne poriadna detektívka!
réžia / R. Polák
účinkujú / J. Loj, K. Greppelová,
P. Šimun, A. Javorková, M. Mňahončák,
L. Vráblicová, E. Sakálová, B. Deák, M. Kráľ
REPRÍZA

- konečne klasika!
réžia / R. Ballek
účinkujú / R. Roth, P. Vajdová,
B. Deák, J. Loj, Ľ. Bukový,
M. Hronský, N. Puklušová,
S. Daubnerová

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

Kapitál

12. 4.

Bohéma

Bod nula

20.

Rosmersholm

Venuša
v kožuchu

13. 4.

sobota
19.00

nedeľa
19.00

Liz Lochhead /

Viliam Klimáček /

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

- príbeh, na ktorý by Slovensko
najradšej zabudlo
réžia / R. Ballek
účinkujú / B. Deák, M. Ondrík,
Z. Kanócz/E. Borsová, P. Vajdová, R. Poláková, D. Košická,
Z. Porubjaková, K. Greppelová

Perfect Days

Holokaust

40.

REPRÍZA

16. 4.

streda
19.00

PETER LOMNICKÝ

17. 4.

štvrtok
20.00

Patrick Marber /

Martin Valihora Quartet /

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

- najnovší repertoár popredných
českých a slovenských špičkových
jazzových hudobníkov
účinkujú / Ondrej Krajňák - piano, Ondřej Štveráček - saxofóny,
Tomáš Baroš - kontrabas, Martin
Valihora - bicie

23. 4.

25. 4.

Closer
(Na dotyk)

Jazz v Aréne

streda
19.00

piatok
19.00

David Mamet /

Karl Marx / Peter Lomnický

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

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

November

26. 4.

Kapitál

28. 4.

sobota
18.45

pondelok
19.00

W. A. Mozart /

Martin Čičvák /

- priamy prenos predstavenia
z Metropolitnej opery v New Yorku
réžia / Lesley Koenig
dirigent / James Levine
účinkujú / S. Philips, I. Leonard,
D. de Niese, M. Polenzani,
R. Pogossov, M. Muraro

- Kukura hrá Kukuru
réžia / M. Čičvák
účinkujú / J. Kukura, A. Bárta,
J. Oľhová, T. Pauhofová

Cosí fan Tutte
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Kukura

Inscenácia je spojená s realizáciou
videozáznamu pre RTVS

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

4. 4. a 25. 4. 2014

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

www.divadloarena.sk
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