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EDITORIÁL

SPRAVODAJST VOS

Kvalita je základnou prioritou rozvoja
vysokoškolského vzdelávania a zaistenie kvality vzdelávania je všeobecne
uznávanou potrebou. K väčšiemu dôrazu na kvalitu vzdelávania vedie celý rad
dôvodov, a to predovšetkým decentralizácia riadenia systémov vysokoškolského vzdelávania, ktorej dôsledkom
je presun veľkej časti zodpovednosti
za kvalitu poskytovaných činností na
vysoké školy, ďalej požiadavka preukázať zodpovednosť za efektívne využívanie finančných prostriedkov, potreba poskytnúť hodnoverné informácie
všetkým užívateľom činností vysokej školy a vzájomné uznávanie výsledkov vysokoškolského vzdelávania v medzinárodnom
kontexte.
Je zrejmé, že zameranie, respektíve silné stránky jednotlivých
vysokých škôl, sa odlišujú. Sú vysoké školy, ktoré dosahujú vynikajúce výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti, a to dokonca
na báze medzinárodného porovnania. Na druhej strane sú vysoké školy, pre ktoré je charakteristická vysoká úroveň vzdelávacej
činnosti a ktorých absolventi sa dokážu uplatniť v spoločenskej
praxi v národnom i nadnárodnom kontexte. Pre posudzovanie
kvality a výkonnosti vysokej školy je nevyhnutné vytvoriť systém,
ktorý by na základe dostupných ukazovateľov činnosti vysokej
školy umožňoval s vysokou mierou objektivity posúdiť jej kvalitu a výkonnosť. V európskom meradle v súvislosti s kvalitou
vystupuje v tejto oblasti ako uznávaná a akceptovaná autorita
„Európska asociácia pre zabezpečovanie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní“ (European Association for Quality Assurance
in Higher Education, ENQA).
Kvalitatívna a výkonnostná úroveň vysokých škôl je významne
závislá od úrovne ich financovania. Medzinárodné porovnávanie
výkonnosti vysokých škôl môže teda byť pri existujúcej rozdielnej úrovni ich financovania v jednotlivých krajinách zavádzajúce.
Analýzy a štatistiky OECD jednoznačne ukazujú, že slovenské
vysoké školy vrátane UK sú v porovnaní s vysokými školami, a to
nielen vo vyspelých európskych štátoch, ale dokonca aj v niektorých tzv. rozvojových krajinách, výrazne podfinancované.
Pritom výsledky UK vo vzdelávaní, ako aj výstupy z vedecko-výskumnej činnosti UK sú nepochybné a v niektorých oblastiach
porovnateľné so špičkovými zahraničnými vysokými školami.
Čo vôbec znamená pojem kvalita v oblasti vysokoškolského
vzdelávania? Dokážeme zmerať kvalitu vzdelávania vysokej školy skutočne objektívne? Aké kritériá použiť na jej hodnotenie
a porovnávanie? Aký model merania kvality je najvhodnejší pre
vysoké školy? Aké indikátory kvality vzdelávania a výskumu je
treba identifikovať? Má kvalita vzdelávania aj kvantifikovateľnú
dimenziu? To je len časť otázok, nad ktorými riešitelia projektu
INSYZAKUK premýšľali, o ktorých niekedy diskutovali a niekedy
dokonca polemizovali, na ktoré sa snažili pripraviť odpovede
a o ktorých písali a na početných stretnutiach i iných fórach svoje názory prezentovali.
Interný systém pre zabezpečenie kvality Univerzity Komenského, skrátene INSYZAKUK, je projekt, ktorý má za cieľ vybudovať, prevádzkovať a zlepšovať systém manažérstva kvality so
zameraním na zavedenie systému kvality vzdelávania na báze
európskych štandardov vzdelávania. Mal by to byť systém založený na princípe kultúry kvality, ktorá predpokladá zapojenie
akademickej obce od úrovne jednotlivcov, cez úroveň vedeckých tímov, katedier, ústavov, kliník, fakúlt, až po Rektorát UK.
Na tento projekt získala naša univerzita nenávratný príspevok od
Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
štrukturálne fondy EÚ.
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.,
prorektor UK pre medzinárodné vzťahy
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Univerzita Komenského opäť

víťazom Univerzitnej regaty
Veslársky tím Univerzity Komenského v Bratislave opäť obhájil minuloročné zlato v Univerzitnej regate Bratislava dňa 3. mája
2014. Porazil tímy Slovenskej technickej univerzity a Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Najstaršia univerzita na Slovensku si tak
ponecháva putovnú trofej s motívom Bratislavy a osemveslice od
akademického sochára Milana Lukáča. Univerzitná regata 2014
sa rovnako ako minulý rok konala pod záštitou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika.
Približne sedemkilometrová trať mala začiatok pri Karloveskom
ramene, cieľ na úrovni schodov na Námestí M. R. Štefánika. Lode
odštartovali o 15.00 hod. Víťazná loď UK prešla trať za 15 minút a
32 sekúnd, druhá loď v poradí – STU – mala čas o šesť sekúnd
horší. Loď Ekonomickej univerzity preťala cieľ v čase 18 minút a 20
sekúnd. Posádku UK tvorili študenti, bývalí študenti a zamestnanci
Fakulty telesnej výchovy a športu UK: Michal Clementis (kormidelník), Lukáš Babač, Andre Rédr, Peter Legény, Martin Brozman, Filip
Holzer, Matej Šmída, Marek Režňák a Peter Schickhofer.

Univerzita Komenského získala prvenstvo aj v Malej regate (súťaž na veslárskych trenažéroch). Víťazstvo si pripísal tím s názvom
Smažáčik rovnako ako minulý rok.
Návštevníci centra Eurovea, v ktorom prebiehal sprievodný
program Univerzitnej regaty a Dňa bratislavských vysokoškolákov
2014, si tu mohli pozrieť aj vystúpenia Cheerleaders a folklórneho
súboru Gymnik z Fakulty telesnej výchovy a športu UK, ako aj zaujímavé fosílie, ktoré pripravila Prírodovedecká fakulta UK – zub mamuta, lebku jaskynného medveďa, žraločie zuby a mnohé iné.
Andrea Földváryová
Foto: Vladimír Kuric
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1. 4. – Rektor UK prof. Karol Mičieta na stretnutí u ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR doc. Dušana Čaploviča rokoval
na tému univerzitné vedecké parky.

3. – 4. 4. – Zúčastnil sa na zasadnutí Európskej asociácie uni-

gickú činnosť, ktorá prispieva k šíreniu a publicite francúzskeho
jazyka a kultúry. (Viac na strane 5.)

22. 4. – Poskytol rozhovor pre televíziu TA3 o čerpaní štruktu-

verzít (EUA) v belgickom Bruseli.

rálnych fondov na UK pri budovaní centier excelentnosti a kompetenčných centier.

7. 4. – Prijal pozvanie na oslavy Univerzity Karlovej v Prahe pri

- Zúčastnil sa na zasadnutí V8 v Oponiciach.

príležitosti 666. výročia jej založenia.

23. 4. – Zúčastnil sa na zasadnutí Finančnej komisie a Predsed-

8. 4. – Zúčastnil sa na stretnutí na MŠVVaŠ SR pri príležitos-

níctva AS UK.

ti návštevy ukrajinského ministra pre vzdelávanie a vedu Sergija
Kvita na Slovensku. Dôvodom návštevy bolo podpísanie Dohody
medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o akademickom vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov
o vzdelaní, vydávaných na Ukrajine a na Slovensku.
- Následne rektor UK privítal ukrajinského ministra pre vedu a
vzdelávanie Sergija Kvitana na pôde UK. Predmetom diskusie bola
spolupráca v rámci Európskej asociácie univerzít, doktorandského štúdia, ako aj spoločných projektov v oblasti vedy a výskumu.

- Zúčastnil sa na zasadnutí Správnej rady UK.

25. 4. – Zúčastnil sa na medzinárodnej vedeckej konferencii
pod názvom „Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii“.

28. 4. – Viedol zasadnutie Vedeckej rady UK a následne zasadnutie Kolégia rektora UK.
- Prijal pozvanie na slávnostné udelenie čestného titulu doctor
honoris causa predsedovi Európskej komisie Joséovi Manuelovi
Barrosovi na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave.

30. 4. – V Aule UK otvoril podujatie pod názvom „Konferencia
doktorandov 2014“. Vybraní doktorandi z každej fakulty UK predstavili spolu 24 výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v oblastiach
medicíny, filozofie, manažmentu, práva, fyziky, náboženstva. (Viac
na stranách 6 a 7.)

9. 4. – Zúčastnil sa na zasadnutí pracovnej skupiny pre prioritné
oblasti aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií „Ochrana životného prostredia, pôdohospodárstvo, kvalita potravín“.

10. 4. – Slávnostne otvoril 53. konferenciu Študentskej vedeckej odbornej činnosti a IX. konferenciu doktorandov Lekárskej fakulty UK.

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

11. 4. – Vo francúzskej rezidencii sa zúčastnil na udelení ocenenia – Rád Oficiera Akademických paliem dekanovi Fakulty managementu UK prof. Jozefovi Komorníkovi za výnimočnú pedago-
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Senát schválil Správu o činnosti AS UK
Akademický senát Univerzity Komenského (AS UK) schválil na
zasadnutí dňa 19. marca 2014 Správu o činnosti AS UK za rok
2013.
Senát vyhlásil doplňujúce voľby do AS UK na jednotlivých fakultách UK v období 20. 3. – 16. 5. 2014.
Rektor UK prof. Karol Mičieta predložil stav prípravy Metodiky
a Rozpisu štátnej dotácie na rok 2014 a informoval, že materiály
nie sú zo strany MŠVVaŠ SR pripravené.
AS UK schválil dvadsať žiadostí o prenájom a jedno vecné bremeno. Senát vzal na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky UK o
koordinačnej a pracovnej porade kontrolórov rezortu o hlasovaní
„per rollam“ akademickými senátmi na vysokých školách.
Rektor UK a prorektor UK doc. Vincent Múcska predložili návrh
Dlhodobého zámeru UK na obdobie 2014 – 2024. Materiál by
mal byť finálny do budúceho zasadnutia AS UK.

Rektor UK informoval členov senátu o príprave rozpočtu UK a tiež
o priebehu personálneho auditu. Zmienil sa aj o zmene zásad habilitačných a inauguračných kritérií a o tom, ako prebieha komplexná akreditácia UK a jej fakúlt. Rektor UK spomenul, že sa začala
výstavba Univerzitného vedeckého parku UK a že v novej budove
UK bolo vybudované Informačné centrum UK. Podpredseda AS UK
doc. Daniel Olejár položil rektorovi niekoľko otázok ohľadom univerzitného vedeckého parku ako rozpočet parku, financovanie prípravných prác či financovanie budúcej prevádzky parku.
V bode rôzne Mgr. Róbert Kysel predložil návrhy uznesení o
vytvorení orientačného plánu zasadnutí AS UK a tiež o písomnej
správe rektora UK o tom, akým spôsobom sú ubytovaní cudzinci prichádzajúci na UK v rámci programu ERASMUS. Oba návrhy
uznesení boli zamietnuté.
NUNU
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Dekan Komorník si prevzal významné
francúzske ocenenie
Dekan Fakulty managementu UK prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., si dňa 11. apríla
2014 prevzal významné ocenenie – Rád Oficiera Akademických paliem (Palmes Académiques) od veľvyslanca Francúzskej republiky v SR Didiera Lopinota vo francúzskej
rezidencii. Na slávnostnom podujatí nechýbali ani rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD., a prorektor UK prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
Rád Oficiera Akademických paliem udeľuje minister školstva Francúzskej republiky za výnimočnú pedagogickú činnosť, ktorá prispieva k šíreniu a publicite francúzskeho jazyka a
kultúry. Akademická palma zdobí významných pedagógov už od roku 1808, kedy ju založil
Napoleon Bonaparte. Vo Francúzsku je najvyšším ocenením pedagogickej práce. Rád môžu
získať aj akademici z iných krajín.
„Je to vysoké ocenenie pre všetkých spolupracovníkov z našej fakulty, ktorí zabezpečujú
dlhodobé úspešné fungovanie tzv. francúzskeho programu. Tento program – s nepretržitou
podporou Veľvyslanectva Francúzskej republiky v SR – otvára hlavne absolventom bilingválnych gymnázií s francúzskym jazykom možnosť študovať vo francúzštine manažérske odborné predmety na našej fakulte, ako aj na partnerských univerzitách vo frankofónnych
krajinách, a tak sa optimálne pripraviť na kariéru v nadnárodných francúzskych firmách,“ uviedol prof. Jozef Komorník.
Andrea Földváryová
Foto: Branislav Králik

UK najúspešnejšia
v získavaní eurofondov

Nová technológia na boj
s civilizačnou chorobou

Vysoké školy získali počas rokov 2007 až 2013 takmer 280 miliónov eur v operačnom programe Výskum a vývoj (OPVaV). Peniaze
z Európskej únie boli použité na rekonštrukcie budov, rozvoj technickej infraštruktúry či vznik nových študijných programov. Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR informovalo, že mnohé školy
uspeli aj vo vybudovaní nových centier excelentnosti alebo v projektoch zameraných na aplikovanie vedeckých poznatkov do praxe.
Medzi najúspešnejších prijímateľov patrí Univerzita Komenského
v Bratislave, ktorá získala 77 miliónov eur. Úspešné boli aj Slovenská
technická univerzita v Bratislave s 57,6 miliónmi eur a Univerzita P.
J. Šafárika v Košiciach, ktorej pridelili 44 miliónov eur. Vysoké školy
v rámci operačného programu nevystupujú len v úlohe prijímateľa,
v mnohých projektoch sú partnermi súkromných subjektov.
Finančné prostriedky z eurofondov mali univerzity možnosť získať
aj v operačnom programe Vzdelávanie. Zamerané boli na tvorbu a
inováciu študijných programov, zavádzanie nových metód výučby,
ale aj na podporu rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji. Univerzita Komenského v programe získala 2,1 milióna eur.
NUNU

Vedci z Univerzity Komenského a Slovenskej akadémie vied
zrealizovali výskum, ktorého výsledky môžu poskytnúť riešenia pri
liečbe nádorových ochorení.

Výskumníci sa dozvedeli,
ako zmobilizovať
svoju kariéru
O možnostiach práce vo výskume a o financovaní výskumných
pobytov v Európe sa mohli študenti a začínajúci výskumníci dozvedieť viac v autobuse EURAXESS dňa 21. marca 2014. Pri príležitosti 10. výročia vzniku európskej iniciatívy EURAXESS poskytovali záujemcom informácie o tom, ako si nájsť prácu v Európe
a získať štipendium či grant. Zastávka bola súčasťou dvojmesačného turné EURAXESS po 29 mestách v 22 krajinách. Podujatie
podporila aj Univerzita Komenského v Bratislave. Otvoril ho prorektor UK pre študijné veci doc. Ján Pekár a vedúci Zastúpenia
EK v Bratislave Ing. Dušan Chrenek.
NUNU

Technológia založená na paládnatých komplexoch kurkumínu
ukázala významné účinky pri spomaľovaní rastu nádorových buniek.
„Výrazný útlm rastu chorých buniek sme zistili najmä pri tých u krčka
maternice,“ konkretizuje jeden z pôvodcov technológie profesor Ferdinand Devínsky z Farmaceutickej fakulty UK.
Spoluprácou Univerzity Komenského s Ústavom experimentálnej
onkológie SAV a Národným onkologickým ústavom sa dosiahol významný výsledok aj vo výskume zameranom na zisťovanie rakoviny
vaječníkov analýzou moču.
Centrum vedecko-technických informácií SR v súčasnosti pracuje na zabezpečovaní patentovej ochrany a vyhľadávaní partnerov zo
súkromnej sféry.
redakcia
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Doktorandi predstavili svoj výskum
Spájame vedomosti, invenciu a vedu už
po tretíkrát. Dňa 30. apríla 2014 sa v Aule
UK opäť predstavili vybraní doktorandi
z každej fakulty UK. Obecenstvo si vypočulo spolu 24 prednášok o výsledkoch
vedecko-výskumnej činnosti v oblastiach
medicíny, filozofie, manažmentu, práva,
fyziky, náboženstva a i.

Každú z 13 fakúlt univerzity zastupovali
dvaja študenti (s výnimkou Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a Farmaceutickej fakulty UK – s jedným zástupcom). Prorektor
UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. MUDr. Dušan Meško,
PhD., sa teší možnosti, že doktorandi majú
priestor prezentovať svoj výskum: „Naši doktorandi umožňujú prezentovaním vlastných
výsledkov vidieť celistvý pohľad na akademický život.“
Konferenciu otvoril rektor UK prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD., slovami: „Veda je beh
na dlhé trate. Tak trochu symbolicky to vyjadruje aj náš celodenný maratón, v ktorom
si štafetu budú odovzdávať naši bádatelia
z rôznych vedných odborov.“
Medzi inými zaujímavými témami bol napríklad výtvarný rozmer knihy pre deti od študentky PhD. štúdia z Pedagogickej fakulty
UK Mgr. Miroslavy Repiskej. Doktorandka
vo svojej práci skúma, čo považujú za pôsobivé na výtvarnom spracovaní knihy deti, čo
si prajú a čo sa im páči, nehľadiac na atraktivitu podľa dospelých čitateľov. Deti vnímajú
knihy najprv ako hračky, potom ako príbehy,
neskôr ako záujmovú literatúru a v neskoršom veku ako učebnice. Výskum sleduje
ilustrátorskú tvorbu, grafické spracovanie
a prvky dekorujúce text. Výsledkom nemá
byť „ideál“, ako má kniha pre deti vyzerať, ale
technologický manuál, čoho sa vyvarovať.
Na ukážku môže slúžiť udelenie ocenenia
za ilustrácie Zlaté jablko BIB z roku 1967 od
Viery Bombovej, ktoré deti označili za „najväčšie strašidlo“.
Doktorandka Mgr. Katarína Pevná z Filozofickej fakulty UK skúma, aké faktory
ovplyvňujú umiernenie islamistických strán
a hnutí v podmienkach vlád Egyptu a Maroka. Tézy, ktorých sa Mgr. Pevná pridŕžala,
boli účasť islamistov na vládnej moci a ideológia islamu, ktorá v spomínaných krajinách

ovplyvňuje vládnutie. Pri porovnaní politických strán doktorandke pomohli výskumné
pobyty v Maroku a Egypte, kde zažila atmosféru vládnucej garnitúry. Výsledok jej práce
jednoznačne stanovil charakter participácie
mierotvornosti daného režimu. Strana spravodlivosti a rozvoja pôsobiaca v Maroku je
nútená spolupracovať s vládnucim režimom,
pričom volebné zákony rozdeľujú hlasy politických strán. V Maroku platí decentralizovaná organizácia moci. Egypt má centralizovanú štruktúru vládnej moci a absentujú
tu formálne pravidlá riadenia štátu. V rámci
politických strán je prítomná početnosť frakcií a strany si vyžadujú jednoznačnú lojálnosť
k vyznávaniu ich tradícií.
Mgr. Ján Rehák z Fakulty managementu
UK sa vo svojom výskume zameriava na inkluzivitu podnikania seniorov na Slovensku.
V porovnaní s európskymi štátmi je Slovensko na úplnom chvoste v zapojení seniorov
do podnikania. Dôvodom sú aj nízka podpora začínajúcich podnikateľov či nedostatočná kultúra podpory spoliehania sa na vlastné
sily a individualitu. Najlepšie podmienky na
podnikanie seniorov sú vo Švédsku, Nórsku
a Švajčiarsku. Naopak, na Slovensku je miera podnikania mladých oveľa vyššia. Z kritérií, ktoré ovplyvňujú zapojenie seniorov do
podnikania, pôsobí vek negatívne, vzdelanie
pozitívne, vnímanie svojich vlastných schopností má pozitívny vplyv na zapojenie. Oproti
bežnej populácii seniori strach zo zlyhania
nemajú. Obsahom výskumu doktoranda je
zmapovať a analyzovať podnikanie seniorov
na Slovensku, porovnať úroveň zapojenia
v porovnaní s ostatnou populáciou. Celkovo
bude výskum sledovať 421 000 jednotlivcov.
Problematike vplyvu silového zaťaženia
so sériovými strečingovými stimulmi rôznej
frekvencie na silový gradient sa venovali
doktorandi Mgr. Michal Jeleň a Mgr. Tomáš

Rôznorodosť vedy a toho, čo pod ňou rozumieme
Konferencia doktorandov UK je v podstate výborný nápad, len realita „UK-ázala“, že nie každý dobrý nápad
sa tu musí aj uchytiť. Zatiaľ.
Prednášky mali rôznu kvalitu, ale najmä
veľmi rôznorodý obsah. Niet sa čo čudovať,
UK je kolos a pochybujem, že by väčšina
študentov vedela čo len vymenovať všetky
fakulty. Doobedie bolo venované spoločenským vedám, neskoršie poobedie vedám
o živote. Dozvedel som sa niečo o právnych
aspektoch svätoštefanskej koruny, rozdieloch medzi basketbalistkami a tenistkami,
ale aj o spiritualite, intelektuálnom kapitále
a prečo vznikol a zanikol Úrad pre štátnu
službu. Neskôr poobede som už ako príro-

dovedec bol viac v obraze – gény, nehody,
lieky, ale aj cykly a arzén. Na koniec matka
vied a s ňou diferenciálne rovnice a algoritmy. Tieto a mnohé ďalšie zaujímavé témy
boli poväčšine pútavo prednesené, takže
mikrospánok – môj úhlavný pokušiteľ na
podobných akciách – ma premohol len raz-dvakrát. Vzhľadom na dĺžku podujatia (8.30
– 17.30 h) nesporne výborný výsledok.
Ale to dôležité, čo mi z prednášok zostalo ako pocit, je, že na jednotlivých fakultách
pojmom veda a výskum dávajú úplne iný ob-

sah od toho, ktorý poznám ja. Veda by mala
predovšetkým testovať hypotézy a odpovedať na otázky (a, samozrejme, aj nové otázky a hypotézy generovať). A toto základné
kritérium testovateľnosti podľa mňa viaceré
práce nespĺňali. Nijak to pritom nekorelovalo
so zaujímavosťou témy či pútavosťou prednášky, ba dokonca ani so spoločenským významom. Prirodzene, dá sa urobiť veľa dobrého pre spoločnosť a nemusí to byť hneď
veda. Dizertačné práce by ale o vede mali
byť – bez ohľadu na odbor.

SPRAVODAJST VOS
Vilman z Fakulty telesnej výchovy a športu
UK. Ide o schopnosť produkovať silu v začiatočnej fáze pohybu najmä pri bojových
športoch, kde je produkcia sily oveľa vyššia
ako pri iných športoch, napr. pri zasiahnutí
súpera. Zvyšovať intenzitu stimulov je možné
najmä elektrostimuláciou svalu (mimovoľná
kontrakcia) alebo silovým tréningom (vôľová
kontrakcia). Výskum sa zaoberal tiež úplne
novým prístupom, pri ktorom sa silové zaťaženie zvyšuje simultánne so sériovými strečingovými stimulmi. Cieľom práce je silové
zaťaženie s rôznymi frekvenciami – 25, 15
a 5 Hz. Doktorandi uskutočnili aj test vôľovej
kontrakcie: podrep každých 0,5 sekundy.
Výsledkom bol prírastok silového gradientu
po zaťažení.
Doktorand Jesseniovej lekárskej fakulty
UK MUDr. Martin Janík priblížil súdnolekárske aspekty smrteľných nehôd motocyklistov. Podľa odhadov je celosvetovo registrovaných viac ako 313 miliónov motocyklov.
Ich popularita navyše stále narastá. Motocyklisti majú však aj svoj stály podiel v štatistikách smrteľných dopravných nehôd. Na
európskych cestách zahynie ročne 6000
motocyklistov, na Slovensku 25 – 30. Medzi základné rizikové faktory nehodovosti
patria vek (spravidla mladý motocyklista),
pohlavie (jednoznačne dominuje muž), ale
aj jazda pod vplyvom alkoholu či nárazová
rýchlosť (pre zaujímavosť, zrážka pri rýchlosti 40 – 50 km/hod. je pre motocyklistu smrteľná!). Martin Janík sa vo svojom
výskume zameral na 311 prípadov smrteľných nehôd motocyklistov za obdobie 20
rokov (1992 – 2012), z ktorých vyplynulo, že 91 % usmrtených motocyklistov boli
muži. Dve tretiny motocyklistov zomreli na
mieste nehody. 54 % nehôd tvorili zrážky
s iným vozidlom, 28 % zrážky so statickým
objektom (stromy, stĺpy a zvodidlá) a 18 %
nehôd predstavoval pád motocyklistu. Alarmujúcim zistením však bolo, že každá tretia
smrteľná nehoda motocyklistov bola pod
vplyvom alkoholu.

Prednášku na tému – Tukové tkanivo ako
zdroj kmeňových buniek pre regeneratívnu
medicínu – sme si vypočuli od doktoranda
MUDr. Martina Boháča z Lekárskej fakulty
UK. Donedávna toto tkanivo skončilo nevyužité ako biologický odpad. Tézou jeho práce
bolo dokázať prítomnosť kmeňových buniek
aj v našom prostredí, ale najmä skúmať možnosť využitia v praxi pri autotransplantácii takéhoto tkaniva. Medzi úspechy podľa neho
patrí aj vytvorenie kompletne nového prsníka,
len pomocou autotransplantácie tuku. V porovnaní so silikónovými náhradami, ktoré vytvárajú komplikácie, MUDr. M. Boháč zdôraznil, že ide o odobranie tukového tkaniva tam,
kde nie je potrebné, prípadne je na príťaž,
napr. z oblasti podbruška a presunie sa do
oblasti, kde je potrebné. Autotransplantácia
tuku je technicky a časovo náročná (pacient
musí absolvovať niekoľko zákrokov). Existujú
aj obavy, že tento proces môže mať tumoroidný efekt, čo je ale tiež predmetom skúmania.
Kto má potenciál byť v budúcnosti lídrom
– skúmal vo svojej doktorandskej práci
Mgr. Marián Macejka z Fakulty sociálnych
a ekonomických vied UK, na skupine 220
mladých žien a mužov pracujúcich vo finančnom sektore. Výskum bol zameraný na to, či
sa človek dokáže vyvíjať v priebehu kariéry.
Jedným zo záverov je, že napríklad sebaúčinnosť, schopnosť učiť sa, adaptabilita
a motivácia viesť sú dôležitými aspektmi líderstva. Menšie zastúpenie žien medzi lídrami môže byť spôsobené aj tým, že nemajú
taký stupeň vyššie uvedených vlastností
charakteristických pre lídrov. Meranie uvedených premenných môže odhaliť poten
ciálnych lídrov. Dôležité je, aby sa líder dokázal neustále motivovať, bol schopný učiť sa,
sám získaval nové poznatky a neupadal do
zaužívaných foriem správania, ktoré sa mu
osvedčili. Spomenuté rozdiely medzi mužmi
a ženami by sa mohli znížiť sústredením sa
na tieto charakteristiky a prispieť k lepšiemu presadeniu žien v týchto pozíciách a aj
v kontinuálnom rozvoji líderstva.

Aj napriek všetkému prihliadaniu na rôznorodosť fakúlt a odborov, nezabúdajme, že
to „PhD.“ dostávame všetci rovnaké. Práve
tie fakulty, ktoré prispievajú do publikačných
výstupov UK najmenej, by mohli najviac profitovať z podujatí, kde sa prezentujú všetky. Stačí sa pozrieť do vedeckých databáz
a nájdete tam množstvo CC/IF časopisov
aj z tých najbizarnejších odborov. Len treba
svoje každodenné snaženie prispôsobiť kvalite tých najlepších vo svete. A tým najefektívnejším spôsobom je interdisciplinárny výskum. Aj keby sme mali utopickú osvietenú
vládu, ktorá by vedu podporovala aj rozumným spôsobom, nielen eurofondami, aj tak
nemá zmysel konkurovať svetovým veľmociam v obrovských drahých projektoch alebo v prístrojom vybavení. Ak má Slovensko
šancu presadiť sa v top vede, potom je to

najmä unikátnymi myšlienkami v rámci interdisciplinárneho výskumu. Veď spiritualita sa
dá skúmať aj pomocou funkčnej magnetickej rezonancie, psychológia lídrov má niečo
s testosterónom, manažérske problémy sú
matematickým modelom s mnohými premennými atď.
No, ale to práve prichádzam k najväčšiemu problému konferencie. Priemerný počet
poslucháčov v aule bol 20 ks – vrátane rektora, prorektora a aktuálnych prednášateľov.
Čím to bude? Je možné, že vedci z UK nemali čas, lebo práve písali manuskripty do
Science. Bravó. Je možné, že sa pripravovali na lampiónový sprievod. Vraj v niektorých mestách naozaj bol – to by sa Einstein
divil zakriveniu časopriestoru. A je možné,
že streda pred voľným štvrtkom už v našich
podmienkach predstavuje piatok a ten, ako
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Na konferencii sa objavili aj témy ako genetické faktory a ich vplyv na intelekt, vplyv
svetla na kardiovaskulárny systém či Lutherovo učenie o dvoch spravodlivostiach.
redakcia
Foto: Vladimír Kuric

vieme, už patrí do víkendu, rovnako ako pondelok. Bojím sa však, že skutočnosť bude
ešte banálnejšia – možno je nám proste
jedno, čo kto robí na iných fakultách, hlavne
nech máme pokoj.
Umelo plná aula, to netreba. Ale keď
rektor hovoril o zdravom jadre UK a v aule
bolo asi 10 vedcov, to je trochu smutné na
najväčšiu a najstaršiu univerzitu. Informácie
o podujatí sa však dostali aj ku mne – bez
Facebooku a Twitteru... Možno teda treba
zmeniť program, možno skrátiť... Každopádne, ja ten deň strávený v aule neľutujem
a odporúčam. Dozvedel som sa oveľa viac,
ako som predpokladal.
Peter Celec,
lekár a vedec, LF UK, PriF UK
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Fotosúťaž Moja univerzita spoznala víťazov
Fotosúťaž Moja univerzita, ktorú organizovala Univerzita Komenského v Bratislave (UK) od 17. feb
ruára do 17. apríla 2014, spoznala svojich víťazov. Súťaž, ktorej cieľom bolo ukázať pozitívny vzťah
študenta k svojej univerzite, vyhlásil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., pri príležitosti 95.
výročia založenia univerzity. Do súťaže sa mohli zapojiť študenti všetkých fakúlt UK bez ohľadu na
formu či stupeň štúdia.
Hlavnou cenou v súťaži bolo bezplatné ročné ubytovanie na internáte UK – vo Vysokoškolskom meste Ľ.
Štúra – UK, resp. vecná výhra – notebook. Okrem toho čaká na absolútneho víťaza obed s rektorom UK.
Spomedzi 130 prihlásených fotografií vybrala odborná komisia na čele s rektorom UK 11 najzaujímavejších fotografií. Absolútne víťazstvo získala fotografia doktorandky Pedagogickej fakulty UK Jany Grešovej.
Autori ďalších 10 fotografií získali finančnú odmenu vo výške 95 eur. Navyše prvých 95 zapojených štuJakub Kyjac, Fakulta managementu UK
dentov UK automaticky získalo tričko UK.
„Som veľmi rád, že sme si i touto príjemnou formou pripomenuli takú významnú
udalosť, akou je vznik Univerzity Komenského, ktorá oslavuje úctyhodných 95 rokov. Ďakujem všetkým študentom, ktorí sa nebáli prejaviť svoju kreativitu a zapojili
sa do súťaže. Prihlásené fotografie boli unikátnou prehliadkou študentského videnia svojej univerzity,“ zhodnotil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Absolútna víťazka súťaže Jana Grešová hovorí: „Symbol kruhu je už po dlhé stáročia
spájaný s dokonalosťou, absolútnom a nekonečnosťou. Mojím cieľom bolo vstúpiť do
tohto pomyselného kruhu a vytvoriť netradičný pohľad, ktorý ľudské oko za bežných
podmienok nie je schopné zachytiť. Okrem samotnej historickej budovy Univerzity Komenského som sa sústredila na zachytenie kontextu a s ním súvisiacim Geniom Loci
(Duchom miesta).“ Víťazka tiež prezradila, ako fotografia vznikla: „Bola vytvorená prostredníctvom digitálnej zrkadlovky sériovým vytváraním snímok. Jednotlivé obrázky som
následne prepojila v grafickom programe, kde som zo širokouhlej panorámy vytvorila
kruhovú kompozíciu. V závere som fotografiu doplnila farebným filtrom.“
Víťazná fotografia Jany Grešovej z Pedagogickej fakulty UK tvorí titulnú stranu tohto
vydania Našej univerzity.
Jakub Letovanec, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Andrea Földváryová
Ján Bučko,
Pedagogická
fakulta UK

Adam Záhorský,
Filozofická fakulta UK

Michaela Jurčová, Filozofická fakulta UK

Kristína Kližanová, Prírodovedecká fakulta UK
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International and
Erasmus+ Day
Dňa 9. apríla 2014 sa vo vestibule Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnil
v poradí už siedmy ročník podujatia s názvom International and Erasmus+ Day. Tento deň je určený predovšetkým študentom
UK, ktorí v akademickom roku 2014/2015
plánujú absolvovať štúdium alebo stáž v zahraničí, buď prostredníctvom programu Erasmus+ alebo SAIA či inej organizácie.

Ekaterina Golotina, Pedagogická fakulta UK

Tomáš Kaščák, Fakulta managementu UK

Norbert Milán, Pedagogická fakulta UK

Podujatie každoročne ponúka priestor,
kde sa študenti môžu vzájomne obohatiť
o skúsenosti a získať potrebné informácie
priamo od študentov, ktorí mobilitu v rámci programu Erasmus absolvovali. Mnohé
krajiny tu mali svoje zastúpenie v podobe
informačných stánkov, kde bolo k dispozícii
množstvo propagačných materiálov. Študenti sa dozvedeli viac o zahraničných univerzitách, internátoch, mestách i krajinách,
do ktorých majú namierené, taktiež, aké sú
v krajine životné náklady či možnosti voľnočasových aktivít.
V samostatných stánkoch sa prezentovali
študenti ESN (Erasmus Student Network),
AIESEC (medzinárodná študentská organizácia podporujúca stáže v zahraničí), SAIA
(Slovenská akademická informačná agentúra) a WorkSpace Europe (organizácia podporujúca stáže v zahraničí pre absolventov).
Ani tento rok nechýbali sprievodné akcie.
V učebni S3 prebiehali prezentácie ESN,
SAIA, AIESEC a v poobedňajších hodinách
sa v Auditóriu Maximum na PraF UK konal Informačný seminár pre katedrových a fakultných koordinátorov mobility, v rámci ktorého
o novom programe Erasmus+, ktorý od akademického roku 2014/2015 do roku 2020
nahradí program LLP/Erasmus, informovali
zástupcovia Národnej agentúru SAAIC.
Celú akciu zorganizovali pracovníci Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK, pracovná skupina Erasmus v spolupráci s kolegami
z fakúlt UK.
Mgr. Adriana Gramann, OMV RUK
Foto: Michal Dzúrik

Júlia Bondor, Lekárska fakulta UK
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Farmaceutická fakulta UK predstavuje svojich doktorandov
Farmaceutická fakulta UK považuje postgraduálne štúdium za kľúčovú zložku budovania dlhodobého vedecko-výskumného potenciálu. V súčasnosti je možné na fakulte študovať na 3. stupni farmakológiu, farmaceutickú chémiu, farmakognóziu, lekárenstvo – sociálnu farmáciu, pričom v nasledujúcom období očakávame úspešnú akreditáciu študijného odboru klinická farmácia. Pod vedením 50
školiteľov študuje momentálne na fakulte 84 doktorandov, z toho 62 v dennej forme a 22 v externej forme štúdia.
Keďže edukačná činnosť na fakulte komplexne pokrýva problematiku liečiv a liekov, je prirodzené, že s tým interferuje aj fakultná
veda a výskum, a teda aj jednotlivé témy našich doktorandov. Príprava na aktuálnu komplexnú akreditáciu nám ukázala, že naši
doktorandi vedia napĺňať požiadavky akreditácie na úrovni A. Rovnako radi informujeme, aj na stránkach tohto časopisu, o ich úspechoch. Tak to bolo v prípade víťazstva Kataríny Turčekovej v študentskej súťaži na kongrese Drug Information Association v Barcelone,
Ceny Shimadzu za inovatívne technológie pre Juraja Piešťanského či najnovšie udelenie grantu od Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V. Lenke Piváčkovej. Ďalšie zaujímavosti ponúkajú nasledovné profily našich súčasných doktorandov.
doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

PharmDr.
Hana Černecká

cenu dekana. Zaoberala sa vplyvom pioglitazónu (agonista receptorov aktivovaných
peroxizomálnymi proliferátormi; PPAR) – lieku predpisovaného predovšetkým pri liečbe
diabetu mellitu a pri metabolickom syndróme – na obličkovú dysfunkciu vo zvieracom
modeli. Jeho účinky boli porovnávané s ramiprilom (inhibítorom ACE) – liekom, ktorý
sa štandardne podáva pacientom so zlyhávajúcim srdcom, diabetom mellitom alebo
renálnou dysfunkciou.
Moje doktorandské štúdium tematicky
nadväzuje na diplomovú prácu. Zaoberá
sa štúdiom mechanizmu, akým pioglitazón
reguluje srdcové poškodenie spôsobené
používaním antracyklínov. Existuje niekoľko
stratégií na prevenciu tohto nežiaduceho
účinku, ako napr. použitie kardioprotektívnych liečiv (inhibítory ACE), avšak ich protektívny mechanizmus nie je známy. Pioglitazón,
zástupca agonistov PPARγ, by mohol podľa

denná doktorandka na Katedre
farmakológie a toxikológie FaF UK
v študijnom odbore farmakológia
Téma dizertačnej práce: Možnosti využitia agonistov PPAR pri regulácii kardiovaskulárneho a renovaskulárneho poškodenia.
Školiteľ: doc. PharmDr. Ján Klimas,
PhD., MPH
Možnosť podieľať sa na vedecko-výskumnej práci som mala už počas magisterského štúdia. Keďže môj záujem o vedu
pretrval, pokračovala som doktorandským
štúdiom. Moja magisterská práca získala

PharmDr.
Lukáš Timko
denný doktorand na Katedre
chemickej teórie liečiv FaF UK
v študijnom odbore farmaceutická
chémia
Téma dizertačnej práce: Syntéza, štúdium fyzikálno-chemických vlastností a
biologických účinkov nových amfifilných
zlúčenín zo skupiny alkylfosfocholínov.
Školiteľ: Dr. h. c. prof. Ing. Ferdinand
Devínsky, DrSc.
V treťom ročníku magisterského štúdia
som sa rozhodol zapojiť do študentskej vedeckej činnosti pod vedením PharmDr. Miloša Lukáča, PhD. Dosiahnuté výsledky som
prezentoval na fakultnom i nadnárodnom
kole ŠVK v Prahe. Pripravené zlúčeniny a ich
biologická aktivita boli podkladom pre publikáciu (Heteroatom Chemistry). Cena rektora za diplomovú prácu bola ďalším stimulom
venovať sa syntéze liečiv. V doktorandskom
štúdiu pokračujem na syntéze nových potenciálnych liečiv zo skupiny alkylfosfocholínov.

Alkylfosfocholíny (APC) sú zlúčeniny odvodené od prírodných fosfolipidov, ich modifikáciou sa dajú očakávať biologické účinky najmä na úrovni membrán buniek rôzneho typu.
Do spektra terapeutického účinku APC patrí
protinádorová aktivita, ako aj antiprotozoálne
a antimykotické pôsobenie. APC teda možno
zaradiť do skupiny chemoterapeutík. V súčasnosti je miltefosín, ako prvé liečivo zo skupiny
alkylfosfocholínov, v zahraničí registrovaný na
terapiu leišmanióz a je tiež súčasťou terapie
rakoviny prsníka. APC sú zaujímavou skupinou aj vzhľadom na mechanizmus účinku,
ktorý zatiaľ nie je podrobne objasnený. Na
rozdiel od väčšiny klasických cytostatík nepoškodzujú DNA, ale pôsobia na membrány nádorových buniek. Výsledkom účinku na membránach patologicky pozmenených buniek je
nižšia toxicita pre zdravé bunky.
Vo svojej dizertačnej práci sa venujem
syntéze nových zlúčenín zo skupiny APC
s cieľom optimalizovať ich štruktúru, a tým
zvýšiť biologickú aktivitu. Keďže APC sú povrchovo aktívne látky, venujem sa aj štúdiu
ich fyzikálno-chemických vlastností, najmä
povrchovému napätiu a kritickej koncentrácii
tvorby miciel. Konečným cieľom práce je určenie vzťahu medzi štruktúrou, biologickou
aktivitou a fyzikálno-chemickými vlastnosťami pripravených zlúčenín.

Testovanie biologickej aktivity prebieha
v spolupráci s kolegami z PriF UK i z Cluj-Napoca v Rumunsku. Výsledky boli prezentované na konferenciách v Brne, Bratislave
a na International meeting on the biology
and pathogenicity of free-living Amoebae
vo Viedni. V súčasnosti sú spracovávané do
ďalších publikácií.

Ú S P E Š N Í D O K T O R A N D I N A FA R M A C E U T I C K E J FA K U LT E U K S
našich výsledkov mať protektívny účinok
na poškodenie srdca indukované antracyklínmi. Ďalšou nosnou témou je úloha
PPAR v patogenéze chronických ochorení
obličiek. Pioglitazón má protektívny účinok
v experimentálnom nediabetickom poškodení obličiek. Počas antracyklínového
poškodenia srdca dochádza k zmenenej
expresii PPAR, čo by umožnilo týmto liečivám prejavovať svoj ochranný účinok. Tieto
výsledky boli publikované vo forme dvoch
článkov (Eur J Pharmacol).
Okrem toho som sa podieľala na výskume farmakologických vlastností novosyntetizovaných dihydropyrimidínov, ktoré slúžia
ako inhibítory vápnikových kanálov. Táto
štúdia v spolupráci s ďalšou katedrou bola
publikovaná (J Pharm Pharmacol).
Momentálne som členom Slovenskej
lekárskej spoločnosti, Holandskej farmakologickej spoločnosti a Britskej farmakologickej spoločnosti. Vo Veľkej Británii študujem v programe „Diploma in Advanced
Pharmacology“. V Holandsku na University of Amsterdam a University of Groningen som študovala mechanizmus prvého
β3‑adrenergného agonistu – mirabegrónu,
ktorý bol len nedávno schválený na liečbu
urgentnej inkontinencie moču v Európe.
Robiť vedu sa mi stalo životným cieľom.
To, čo môj život napĺňa, je pocit z dobre vykonanej a úspešnej práce, pričom práca sa
stala mojím hobby a oddychom súčasne.
Po skončení doktorandského štúdia som
rozhodnutá pokračovať vo vede doma alebo v zahraničí.

PharmDr.
Peter Hoffman
denný doktorand na Katedre
bunkovej a molekulárnej biológie
liečiv FaF UK v študijnom odbore
farmakognózia
Téma dizertačnej práce: Lipoxygenáza ako modelový enzým pre hodnotenie
biologickej aktivity sekundárnych metabolitov.
Školiteľ: doc. RNDr. Lýdia Bezáková,
CSc.
V živom organizme by sme ich narátali
tisíce, ovplyvňujú takmer každý biologický
proces. Aj mierna zmena ich aktivity môže
vyvolať patologický stav organizmu. Enzýmy sú zložité bielkoviny, ktoré premieňajú
bežne sa vyskytujúce látky v organizme (sacharidy, lipidy, proteíny – tzv. substráty) na
špeciálne produkty (metabolity). Rovnako
aj enzým lipoxygenáza premieňa v organizme celkom bežné látky, tzv. polynenasý-

Mgr. Gabriel Dóka
denný doktorand na Katedre
farmakológie a toxikológie FaF UK
v študijnom odbore farmakológia
Téma dizertačnej práce: Úloha regulácie génovej expresie pri ochoreniach
srdca.
Školiteľ: doc. PharmDr. Ján Klimas,
PhD., MPH
Doktorandské štúdium som začal v roku
2010 po štúdiu farmácie. V diplomovej práci
ocenenej rektorom UK som implementoval
metódu stanovenia mikroRNA v biologických vzorkách.
MikroRNA sú krátke endogénne regulačné ribonukleové kyseliny. Nekódujú proteíny a evolučne sú silne zachovávané. Ich
primárnou funkciou je inhibovať expresiu
cieľových génov. Sú teda zásadnými „ladičkami“, ktoré zmenami produkcie funkčných
štrukturálnych regulačných proteínov a enzýmov udržiavajú fyziologickú homeostázu
organizmu a súčasne sa podieľajú na vzniku
a progresii mnohých, ak nie väčšiny patologických stavov.
Naše pracovisko sa dlhodobo zameriava
predovšetkým na kardiovaskulárny systém.
Vo výskume sa zaoberám štúdiom srdcového
zlyhávania, ktoré integruje experimentálnu prácu na animálnych modeloch, klinický výskum
v spolupráci s Národným ústavom srdcových
a cievnych chorôb (NÚSCH), nástroje mo-

tené mastné kyseliny, na zložité polohovo
a priestorovo špecifické metabolity.
V živočíšnych bunkách používa ako substrát rovnakú východiskovú zlúčeninu ako
cyklooxygenáza: kyselinu arachidónovú
(20:4, ω-6; čo v preklade znamená: 20-uhlíkatá látka so štyrmi nenasýtenými väzbami,
posledná je šiesta od konca). Cyklooxygenáza stojí na začiatku tvorby prostaglandínov, kľúčových mediátorov bolesti, lipoxygenáza je kľúčovým enzýmom v syntéze
leukotriénov, lipoxínov a iných oxylipínov.
Každá z týchto zlúčenín vzniká iným mechanizmom, ovplyvňujú špecifické (pato)
fyziologické procesy, na ich tvorbe sa podieľajú rôzne izoformy lipoxygenáz. V súčasnosti rozoznávame 4 základné izoformy: 5-, 8-, 12- a 15‑lipoxygenázu. V rámci
mojej dizertačnej práce sme vytvorili optimalizovanú HPLC metódu, ktorá umožňuje
identifikáciu a kvantifikáciu ich produktov.
Dokážeme tak získať odpovede na otázku,
ktorá izoforma je prítomná v skúmanom
preparáte (tkanivo, subcelulárna frakcia
alebo bunková línia), nakoľko je aktívna,
ako jej aktivitu ovplyvnia potenciálne inhibítory.

lekulárnej biológie
a koncepciu farmakológie srdcových
ochorení. Zameriavam sa na motorové
proteíny srdca, ktoré
premieňajú chemic
kú energiu na mechanickú prácu vo
forme srdcovej kontrakcie – tzv. ťažké
reťazce myozínu a na
mikroRNA. Vychádzam z hypotézy, že zmena kompozície kontraktilného aparátu srdca
posunom expresie dvoch dominantných izoforiem ťažkých reťazcov myozínu v srdcových
komorách zásadne ovplyvňuje schopnosť srdca vykonávať svoju funkciu a že tento posun
môže byť priamo alebo nepriamo ovplyvnený
srdcovo-relevantnými mikroRNA.
Výsledky mojej práce som prezentoval na
viacerých zahraničných a domácich konferenciách, vyzdvihol by som účasť na Európskej hypertenziologickej konferencii v Miláne 2013. Som členom Slovenskej lekárskej
spoločnosti a jej Slovenskej farmakologickej
a Slovenskej kardiologickej spoločnosti.
Mimo výskumnej činnosti som si dal za
cieľ záujem o pedagogiku, pričom mojou
snahou je zvýšiť mieru pohody, otvorenosti,
vzájomného porozumenia, angažovanosti
a logiky u študentov farmakológie, od čoho
očakávam zvýšený záujem o tento profilový
predmet i ďalšie samoštúdium a samozrejme o vedu v tomto sympatickom a fascinujúcom odbore, ale i nad rámec neho.

Do terapeutickej
praxe bolo zavedených viacero liečiv
ovplyvňujúcich lipoxygenázovú signalizačnú dráhu a používaných v liečbe
bronchiálnej astmy
a alergickej rinitídy.
V klinickom skúšaní sú aj ďalšie, na
liečbu aterosklerózy,
reumatoidnej artritídy, osteoartritídy,
adenómu pankreasu. V mnohých prípadoch
však nové liečivá vykazujú závažné nežiaduce účinky vrátane hepato- či genotoxicity.
V pracovnej skupine sa venujeme pri skúmaní antilipoxygenázovej aktivity hlavne prírodným aromatickým zlúčeninám typu flavonoidov, ktoré sú významnými sekundárnymi
metabolitmi rastlín. V spolupráci s ďalšími
pracoviskami tak spájame moderné analytické procedúry a molekulárne techniky so
stáročia overenými poznatkami fytoterapie
pri hľadaní potenciálnych modulátorov špecifických izoforiem lipoxygenáz.
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Typický slovenský vták
bude ten, ktorý prežije
Vtáka po perí a človeka po reči poznáš, hovorí sa. Na poznávanie, skúmanie, sledovanie spevavých operencov máme na Univerzite Komenského
odborníka RNDr. Mirka Bohuša, PhD.
Jeho špecializáciou je krakľa belasá.
Zaujímavosti o tomto exoticky vyzerajúcom vtákovi, ako i vtipné príhody,
ktoré sa udejú počas posiedky, prezradil pre Našu univerzitu ornitológ z Prírodovedeckej fakulty UK.
Stretnúť vás môžeme na katedre environmentálnej ekológie. Čím sa katedra zaoberá, ak sa vás na to opýta laik?
Práca katedry bola od začiatku nasmerovaná
na ekosystémy Podunajska v kontexte s environmentálnymi problémami výstavby a prevádzky vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.
Na tomto výskume sa podieľali aj študenti
prostredníctvom diplomových prác. Postupne
sa zvyšoval podiel ekosozologického výskumu
ďalších problémov i environmentálnej chémie.
V súčasnosti sa rozvíja ekotoxikológia a vybudovali sa špecializované laboratóriá. Tento trend sa ukázal byť veľmi plodný. Katedra
sa podieľa aj na environmentálnej výchove,
propagácii vedy a v rámci Univerzity tretieho
veku aj na vzdelávaní seniorov. Stavovská hrdosť študentov environmentalistov sa pestuje
každoročne iniciáciou prvákov spoločenskou
akciou – Envirocechovicou, ktorú už tradične
organizujú tretiaci.
Už niekoľko rokov sa zameriavate na
sledovanie krakle belasej. Bežný človek
o tomto vtákovi asi veľa nepočul. Čo je to
za druh?
Krakľa belasá je v Európe jediný zástupca
rodu s ôsmimi druhmi, z ktorých väčšina žije
v Afrike. Tam zimujú aj európske krakle. Ľudia
na Slovensku by si krakľu belasú mohli pamätať z ilustrácie obalu Zbojníckej mladosti Ľuda
Ondrejova. Je veľká asi ako hrdlička. Obýva
otvorenú krajinu s nízkym trávnato-bylinným
porastom a s vyvýšenými posedmi, z ktorých si vyhliada korisť – prevažne veľký hmyz
a drobné stavovce. Hniezdi v dutinách stromov, v zemných dierach a skalných puklinách
či dutinách v ľudských stavbách. Na Slovensku využívala predovšetkým dutiny v stromoch
vytesané ďatľami, ale hniezdila aj v ruinách
hradov alebo v budovách. Početnosť sa začala znižovať približne od polovice 20. storočia
a tento trend sa zintenzívnil v 60-tych rokoch.
Izolované populácie sa postupne zmenšovali,
až napokon zanikli.
Čo bolo príčinou ich vymiznutia?
Pravdepodobne zmeny v poľnohospodárstve
a v krajine, napríklad likvidácia pasienkov a
starých stromov v otvorenej krajine. Do istej

miery prispeli aj pochybenia v ochrane prírody
– v legislatíve a lokálne i v praxi. Paradoxne sa
tak stalo aj v rezerváciách vyhlásených práve
pre krakle: vylúčenie pasenia dobytka dané
zákonom zapríčinilo ich zarastanie a zmenu
pasienkov na súvislý porast drevín, akému sa
krakle vyhýbajú.
Čím vás tak zaujala?
Posledná populácia na Slovensku bola na prelome milénií známa v okolí Martoviec severne
od Komárna. Situácia, ako i blízkosť môjho
rodiska ma podnietili zachytiť stav kolabujúcej populácie, zdokumentovať podmienky
na tomto poslednom výskytisku a definovať
príčiny negatívneho trendu a azda ho i zvrátiť.
Prvý zámer sa podaril – získali sme prehľad
o lovných okrskoch, využívaní lovných biotopov, zložení aj ponuke potravy, charakteristike
hniezdnych dutín a vďaka krúžkovaniu určili
aj identitu hniezdiacich jedincov. To všetko
exaktne a presne zdokumentované a uložené
v geografickom informačnom systéme (GIS)...
Búdky, ktoré sme umiestnili v lokalite, mali zastaviť úbytok, avšak bolo už neskoro. V tom
čase už bol počet kraklí pod hranicou minimálnej životaschopnej populácie. Posledný
pár – trojročný samec a rovnako stará samica
– úspešne vyhniezdil v r. 2010.
Vašou ďalšou špecialitou je náš najväčší
dravec orliak morský...
Orliak morský striedavo úspešne hniezdil v kedysi ťažko prístupných luhoch Dunaja do 60tych rokov 20. storočia. Po tridsiatich rokoch,
kedy tu iba zimoval, sa začiatkom 90-tych rokov začali množiť pozorovania týchto vtákov v
letnom období, ako i nálezy základov hniezd.
Vtedy naša malá mimovládka opakovane získala granty na výskum, zimné prikrmovanie (ktoré môže jedince motivovať k obsadeniu okrsku) a stavbu hniezdnych podložiek. Napokon
v r. 1997 zahniezdil prvý pár a početnosť tohto
druhu sa začala zvyšovať. Bol to dôsledok intenzívneho rastu európskej populácie a rekolonizácie oblastí, kde predtým lokálne zanikla.
Snáď trošku prispeli aj naše aktivity. Na jednej
z podložiek zahniezdili orliaky desať rokov po
tom, ako sme ju postavili, a hniezdili na nej,
až kým sa ten krásny starý strom nerozpadol.
Sledovaniu hniezdenia sa však nevenujem –
vyrušovanie rodičov by mohlo umožniť predátorom uloviť útle mláďatá. O vyrušovanie sa už
aj tak viac ako dosť stará masívne sprístupnenie až spojazdnenie ramennej sústavy Dunaja.
Obsadeným hniezdam sa snažím vyhýbať a ak
mám náhodou v ich blízkosti plochu pre iný
výskum, prácu na nej posuniem, kým nie sú
mladé orliaky dostatočne veľké. Intenzívne sa
však venujem organizovaniu a realizácii sčítania zimujúcej populácie orliakov na Dunaji.
Prezraďte, ako prebieha pozorovanie
vtáctva. Vyberiete sa so stanom a vybavením na výpravu, píšete si denník...?

21. mája 1965 – narodil sa
v Komárne
1983 – 1988 – vyštudoval
všeobecnú biológiu na
Prírodovedeckej fakulte UK
1988 – získal titul RNDr.
v študijnom odbore všeobecná
biológia
1988 – 1990 – absolvoval študijný
pobyt na Katedre biológie a ekológie
človeka, Odd. ochrany a tvorby
životného prostredia PriF UK
1990 – 1993 – pracoval ako
samostatný pracovník na Katedre
ekosozológie a fyziotaktiky PriF UK
1993 – dodnes – odborný
pracovník na Katedre ekosozológie
a fyziotaktiky PriF UK
2001 – získal titul PhD. v odbore
environmentalistika
Zbežný pohľad vyzerá romanticky, ale opak
je často pravdou. Z doterajšej praxe môžem
uviesť niekoľko príkladov. Kým u nás ešte
hniezdili krakle, najprv bolo treba každoročne
zjari po takmer 90-kilometrovej línii poľných
ciest viackrát „prečesať“ pešo či na mopede
cca 30 km2, aby som zistil prípadné zahniezdenie na novom mieste. Máj až júl znamenal
2 – 4 dni v týždni sedieť s ďalekohľadom na
statíve na pozorovacom bode s dobrým výhľadom na lovisko páru a do mapiek celý deň
zakresľovať lokalizácie jedincov a ich zmeny a
zaznamenávať čas a poznámky. Previesť kvantum terénnych máp a poznámok, získaných
v priebehu týždňa, do GISu niekedy trvalo
ďalšie 2 – 4 dni (alebo častejšie noci). Takýto
zber údajov o mieste a spôsobe lovu pokra-
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čoval aj po vyletení mláďat až do jesenného
odletu, akurát bol redší. Niekedy lovila rodina
na jednom mieste, inokedy sa rozptýlila, a tak
som loviace vtáky musel často hľadať. Časom
som už vedel, kde majú obľúbené pohniezdne
loviská. „Adrenalínové“ aktivity, ako lezenie na
stromy kvôli kontrole a meraniu dutín, inštalácii, čisteniu a kontrole búdok a krúžkovaniu,
sú relaxáciou, realizovanou pre istotu cez víkendy, mimo pracovného času...
Ako zisťujete, čo vtáky konzumujú?
Jedným zo spôsobov je fotografovanie rodičov prilietajúcich k hniezdu s potravou pre
mláďatá. Fotografovanie je náročné, keďže
sa deje od 03.00 do 20.00 hodiny v tesnom
a väčšinou slnkom prehriatom kryte s prstom
na spúšti. Okrem údajov o potrave mi získané snímky poskytli aj cenné údaje o identite
hniezdiacich vtákov. Raz sa odčítaním čísla
krúžku z fotografií potvrdilo hniezdenie samičky pochádzajúcej zo 124 km vzdialenej búdky
v Maďarsku. Potravu zisťujem aj po vyvedení
mláďat, kedy nasledujú kilometre prechádzok
pod kraklími posedmi a elektrovodmi s očami
v tráve a strnisku, aby som našiel kraklie vývržky poskytujúce obraz o zložení potravy.
Odolávate počasiu a prostrediu? Nerobí
vám to problém?
Už takmer 25 rokov sa zaoberám hniezdnymi
spoločenstvami vtákov dunajských lužných
lesov. Zber údajov znamená opakované návštevy trvalej výskumnej plochy v apríli až júni.
Viaceré zo skúmaných porastov boli trvalo
zaplavené 20 – 40 cm hlbokou vodou. Kde
voda nebola, rástla až 120 cm vysoká pŕhľava či iné „príjemnejšie“ byliny alebo husté
kroviny. Na získanie použiteľných výsledkov
je nevyhnutné vedieť sa presne lokalizovať
na výskumnej ploche, pretože poloha každého pozorovaného alebo začutého vtáka musí
byť presne zaznamenaná na príslušné miesto
do snímkovacej mapy. Pracuje sa vo vysokej vzdušnej vlhkosti, skoro ráno, vo vysokej
vegetácii zmáčanej rosou, za neutíchajúcej
a výdatnej asistencie komárov. Svoje „čaro“
má aj zimné sčítanie orliakov pri Dunaji. Po
dvojtýždňovom plánovaní treba v poslednú januárovú sobotu postáť na svojom bode 5 hodín a sledovať okolie, pokiaľ oko dovidí (spravidla po dohľad susediacich pozorovateľov).
Po lokalizovaní orliaka treba určiť vek a po
ukončení kontaktu do mapky zakresliť trasu
letu a aktivity jedinca a do formulára zapísať
začiatok a koniec pozorovania, vek a prípadné
poznámky. Za tých 13 rokov bolo niekedy príjemne okolo nuly a so slniečkom, ale inokedy
pršalo, snežilo, bola hmla či fúkal hryzavý ľadový vietor. Pochopiteľne, o všetkom si okrem
terénnych formulárov a ich čistých prepisov
vediem aj ornitologický denník a svojho času
som si robil aj zápisky o duchovnom rozmere
zaujímavých zážitkov. Na fotenie prírody, aké
som praktizoval počas štúdia, už nie je čas.
Iba niekoľkokrát, keď som niekde naďabil na
dobré miesto s koncentráciou vtákov, sme si
s dcérkou urobili „fotožatvu“.
Zažili ste nejaké zaujímavé či dokonca
vtipné situácie počas sledovania vtákov?
Áno. Veľa, ako sa stáva každému. Tie, ktoré
sa stali počas vážnej práce či na ceste k nej,
sú skôr o mne. Väčšinou išlo o zapadnutia

a vyslobodzovania auta či mopedu na rozbahnených poľných cestách. Raz som sa dokonca takmer sám prešiel autom, ktoré som
šoféroval. Väčšinu komických situácií s vtákmi
v hlavnej úlohe som zažil počas relaxu – fotografovania v rokoch vysokoškolského štúdia.
V auguste bývali na plytčinách okolo Vážskeho
Dunaja dobré podmienky na fotografovanie volaviek a bocianov čiernych. Vlastnoručne zhotovený kryt z duralovej konštrukcie potiahnutej
celtou som mával postavený na brehu medzi
vŕbami. Raz, keď jedna z volaviek striehla na
rybky zo 4 metre pred objektívom, náhly poryv
vetra bleskovo zdvihol kryt hádam do metrovej
výšky. Ešteže som ho stihol zachytiť rukami
a rovnako rýchlo stiahnuť späť na zem. Na ten
prekvapený výraz vtáka, ktorý som na zlomok
sekundy zahliadol vo chvíli, keď sa nám stretli pohľady, asi nikdy nezabudnem. Keď som
po chvíľke našiel odvahu a opatrne cez škáru
pozrel von, stále tam nehybne stála a s neuveriteľne vypleštenými očami civela priamo na
kryt. Či mala aj dokorán otvorený zobák, to si
už nepamätám, ale trvalo pekných pár minút,
kým sa konečne pohla. Dodnes mi je ľúto, že
bola bližšie, ako sa dal zaostriť teleobjektív.
Taktiež sa mi stále nechce veriť, že to prekvapenie bolo pre zúčastnené operence také náhle, že ani jeden z nich neodletel.
Ako sa zmenilo obývanie vtáctvom na našom území?
Niektoré fakty uvedené pri krakli sa dajú zovšeobecniť pre celý rad druhov. Krajinu človek vo
veľkej miere ovplyvnil, ale tak to bolo aj v minulosti a živočíšstvo vrátane vtáctva na tieto zmeny permanentne reagovalo trendmi početnosti
i rozšírenia. Napríklad v Podunajsku prakticky
vyhynul žltochvost lesný, ktorý bol v 50-tych
rokoch bežný hniezdič dokonca aj v dedinských záhradách. Najväčší úbytok dosahujú
vtáky poľnohospodárskej krajiny, medzi ktoré
patrí okrem krakle aj dnes taká vzácna jarabica
poľná či drop fúzatý, ktorý sa drží už iba pri hraniciach s Maďarskom a Rakúskom. Na druhej
strane je niekoľko druhov, ktoré sa šíria z nížin
juhu do vyšších polôh i na sever a paradoxne aj
také, ktoré hranice svojho hniezdneho areálu
posúvajú opačným smerom a nebolo by objektívne nespomenúť aj pokračujúcu synantropizáciu ďalších druhov.
Povedali by ste, že Slovensko je bohaté na
vtáctvo? Aký je typický slovenský vták?
Rozmanitosť prostredia na Slovensku sa
podpísala aj pod druhové bohatstvo vtáctva.
V skratke by som povedal, že výrazne by ho
azda navýšila už iba prítomnosť pobrežia Severného mora, väčšie zastúpenie Panónie,
najmä však menej ľudskej chamtivosti. A typický vták pre Slovensko? Napadá mi podobnosť
s otázkou, ktorý biotop je pre Slovensko typický... Keďže je naša príroda taká rôznorodá,
každý opýtaný by asi uprednostnil niečo, čo
mu je blízke. Prírodu Slovenska vnímam ako
celok mozaiky, ktorého každá zložka prispieva
k jednote jeho funkcie a krásy a sama osebe
je len čriepok. Oficiálne ale takýto operenec
nepriamo deklarovaný bol. Je to murárik červenokrídly – vták vápencových a dolomitových
brál, ktorého si do loga zvolila Slovenská ornitologická spoločnosť a ktorý vydržal všetky
organizačné zmeny. A za seba? Keďže sa sna-
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Otec s práve vyleteným potomkom, posledné známe
hniezdenie krakle belasej na Slovensku, 2010.

žím výsledky svojej práce premietať do ochrany vtákov, tak mi nenapadá nič objektívnejšie,
ako si počkať, kým odpoveď nedajú vylučovacou metódou ony samotné. Typický slovenský
vták bude v takom prípade ten, ktorý prežije
ako posledný...
Vyučujete už dvadsať rokov. Čo ste sa za
tento čas sám naučili?
Potvrdili sa mi staré i mladšie pravdy. Pre výučbu nie je dôležitý počet uší, ale ich dĺžka. A učiť
viac diskusiou ako monológom, ak sa len dá.
Prečo ste si vybrali ornitológiu? Čo vás
fascinuje na tomto odbore?
Príroda bola odmalička stredobodom mojich
záujmov, čo trvá doteraz. Spoznávať ju mi
umožnila nesmierna duševná a materiálna
podpora mojich rodičov Jána a Judity, na základnej a strednej škole mimoškolský (a niekedy i školský) čas strávený v Oblastnom podunajskom múzeu v Komárne pod vedením Ing.
Pavla Bindera a exkurzie do podunajskej prírody. Po období, keď som sa zaujímal o hmyz,
som upriamil pozornosť na vtáky. Spätne
uvažujúc, zrejme okrem sympatického zjavu
zavážilo aj to, že získavanie údajov o nich je,
diskrétne povedané, v maximálnej miere zlučiteľné so životom. Veľa vtáčích druhov je ohrozených, a tak je výskum vtákov úzko prepojený
aj s ochranou prírody. Práve to robí ornitológiu
účinným nástrojom ekosozológie – odboru
zameraného na ochranu prírody na základe
poznania ekologických vzťahov, a naopak.
Nadobudnuté poznatky som sa usiloval vždy
v čo najväčšej miere zúročiť v ochrane prírody.
Pokiaľ si spomeniem, podobne je to aj v prípade ostatných kolegov, ktorých poznám na
Slovensku i v zahraničí.
Nájde sa niečo, čo vám vyplní čas okrem
ornitológie?
V súčasnosti je to predovšetkým dcérka, priateľka a dnes už, žiaľ, iba mama so psíkom,
priatelia. A snáď sa s priateľom vrátime k ak
tualizácii výskumno-realizačného projektu zameraného na návrat krakle, o ktorý by bolo
dobré sa opäť uchádzať.

Eduard Csudai
Lenka Miller
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Tradícia spolupráce farmaceutov s Phoenixom pokračuje
V súčasnom období sa intenzívne diskutuje o vzájomnom prepojení teoretického
vzdelávania na školách s požiadavkami a potrebami praxe. Toto prepojenie sa dnes stáva nielen potrebou, ale aj nevyhnutnosťou.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF
UK si túto skutočnosť dlhodobo uvedomuje
a výsledkom jej prístupu je už tradičná spolupráca s distribučnou spoločnosťou PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a. s. Už tretí
rok katedra zorganizovala edukačný seminár pre študentov bakalárskeho trojročného
študijného programu v odbore Zdravotnícke
a diagnostické pomôcky priamo v bratislavskej pobočke PHOENIXU.
Spoločnosť je členom skupiny PHOENIX
group, ktorá pôsobí v 23 krajinách Európy a
je tak jednou z najväčších spoločností v oblasti veľkodistribúcie liečiv, zdravotníckych
pomôcok a iných zdravotníckych produktov.
Na Slovensku spoločnosť PHOENIX predstavuje najmodernejšiu distribučnú spoločnosť, ktorá vďaka svojmu logistickému systému, nadštandardným službám a flexibilite
deň čo deň uspokojuje potreby obchodných
partnerov. Aktívne spolupracuje s približne
1700 lekárňami, výdajňami zdravotníckych
potrieb a nemocnicami na území celého
Slovenska, ktorým ponúka takmer 17 000
tovarových položiek z oblasti liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu. Pre cca 90 zahraničných a slovenských
partnerov zabezpečuje prevádzku ich vlastných alebo konsignačných skladov.
Seminár pozostával z teoretickej prednášky
PharmDr. Daniely Jenisovej o požiadavkách
správnej veľkodistribučnej praxe a ich praktickej realizácie, ako napr. zaisťovanie teplotných režimov pri skladovaní a transporte
zdravotníckych produktov, kontrola tovarov

alebo sťahovanie produktov z obehu. Pri
všetkých týchto procesoch je nezastupiteľná
úloha zodpovedného farmaceuta. Riaditeľka logistiky obchodných centier Bratislava
a Nesvady pani Ľubica Kocianová následne
študentov previedla celou prevádzkou, a to pri
jej plnom chode. Študenti mali možnosť vidieť
jednu z najmodernejších skladovacích a distribučných prevádzok na Slovensku, postup
pri príjme, príprave, balení a expedovaní
objednávok do lekární a pod. „Denne sa tu
vybaví 40 000 riadkov objednávok z lekární a výdajní, preto pre úspešné a efektívne
fungovanie prevádzky je mimoriadne dôležitý komplexný logistický systém, dokonalý manažment, zavádzanie inovatívnych
technológií a individuálny prístup k zamestnancom,“ zdôraznila pani riaditeľka. My len
dopĺňame, že všetky činnosti distribučnej
spoločnosti (rovnako aj poskytovateľov lekárenskej starostlivosti) sa realizujú v prísne
legislatívno-finančne regulovanom prostredí,
ktoré absolvent farmaceutického štúdia a ne-

skôr aj profesionál musí v praxi dodržiavať
a aplikovať tak, aby zaistil ekonomickú prosperitu svojej práce.
Sme presvedčení, že len zaistenie kvalitného vzdelávania, ktoré reflektuje a akceptuje
požiadavky reálnej praxe, umožňuje pripraviť študentov pre ich budúce profesionálne
uplatnenie. Aj táto forma spolupráce vytvára
reálne predpoklady pre naplnenie úlohy a poslania vysokoškolského vzdelávania – produkovať kvalitných absolventov, schopných
uplatniť sa na trhu práce.
V mene študentov bakalárskeho študijného programu, vedenia Farmaceutickej fakulty UK a Katedry organizácie a riadenia farmácie vyjadrujeme poďakovanie spoločnosti
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a. s.,
za realizovanú možnosť. Veď stále platí „lepšie raz uvidieť, ako trikrát počuť“.
PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.,
Katedra organizácie a riadenia farmácie
FaF UK

Deň výskumníkov na Farmaceutickej fakulte UK
Exkurzie žiakov základných škôl na univerzitnej pôde nie sú práve
bežným úkazom. Tento stereotyp neplatil napr. 17. apríla 2014, kedy
Katedru farmakológie a toxikológie FaF UK navštívili žiaci tried 7. A
a 7. B zo základnej školy na Tbiliskej ulici v Bratislave.
Po rannom príchode nasledovalo nevyhnutné oboznámenie žiakov
o pravidlách bezpečnosti pri pobyte v laboratóriách. Žiaci sa následne
rozdelili do troch samostatných skupín, ktoré sa postupne vystriedali v jednotlivých laboratóriách, kde ich čakali pútavé ukážky niektorých metód
realizovaných pri výskumnej činnosti katedry.
V laboratóriu experimentálnej kardiológie pod vedením doc. PharmDr.
Adriany Adameovej, PhD., a pani laborantky Veroniky Haššovej na deti
čakalo prekvapenie vo forme živého potkana, na ktorom mohli pozorovať
účinky celkovej anestézy. Okrem toho sa v tomto laboratóriu oboznámili
s viac či menej známym tvarom elektrokardiogramu a záznamami invazívneho merania tlaku krvi. Po ukončení demonštrácie týchto metód bola pre
deti pripravená poznávačka zakonzervovaných orgánov, ktorá mala otestovať ich znalosti z biológie. Následne žiaci dostali tri kontrolné otázky, ktoré

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Experti z Čiernej Hory
sa u nás učili manažmentu
				

Hlavnou prioritou a profilovou témou zahraničnej politiky Slovenska je
podpora transformácie
krajín západného Balkánu a ich približovanie
k EÚ. Jednou z podporovaných krajín je Čierna
Hora, na čom aktívne
participuje SR v rôznych
programoch a projektoch spolupráce
v medzinárodnom prostredí, napr. aj
prostredníctvom Rozvojového programu OSN (United Nations Development
Programme – UNDP).
V roku 2013 UNDP vypísalo výzvu na predkladanie projektových žiadostí pod názvom:
Protected areas in EU accession context –
Slovak experience, zameraných na prípravu
a realizáciu študijnej cesty pre expertov a zástupcov regionálnych štruktúr z Čiernej Hory.
Cieľom študijnej cesty bolo oboznámiť zahraničných hostí so všetkými aspektmi ochrany
prírody a manažmentu chránených území
v SR. Autormi víťazného projektu sú pracovníci Katedry krajinnej ekológie a Katedry ložiskovej geológie PriF UK. Zameranie projektu
poskytlo možnosť zapojiť do jeho prípravy
a realizácie aj zahraničného študenta PriF
UK zo Srbska Juraja Litavského. Pripravený program poskytol hosťom z Čiernej Hory
prostredníctvom prednášok a celodenných
terénnych exkurzií príležitosť získať komplex-

vypracovali skupinovo, a po správnom zodpovedaní dostali odmenu. Keďže práca so živými zvieratami je podkladom ďalšej vedeckej
činnosti, vo vedľajšom laboratóriu doktorand
Mgr. Adrián Szobi a pani laborantka Adriána
Chalanyiová ilustrovali niektoré metódy molekulárnej biológie. V neposlednom rade deti
navštívili aj laboratórium zamerané na prácu
s izolovanými cievami. PharmDr. Diana Vavrincová, PhD., spolu s pani laborantkou Drahomírou Struhárovou ukázali žiakom, ako sa
mení reaktivita ciev, sila kontrakcie a relaxácie po aplikácii rôznych látok.
Aj keď boli deti zahltené množstvom nových informácií, veríme, že si so sebou odniesli zážitky, ktoré v niekom, snáď, raz prebudia dušu bádateľa.
Mgr. Adrián Szobi,
doktorand na FaF UK
Foto: Dr. Jankyová

chránených území
ný prehľad o úlohách a fungovaní štátnych
organizácií, ktorých činnosť priamo súvisí
s existenciou a manažmentom národných
parkov na príklade Národného parku Nízke
Tatry a Tatranského národného parku.
Prvý prednáškový deň účastníci navštívili
Správu Národného parku Nízke Tatry v Banskej Bystrici. V súvislosti s prebiehajúcim
procesom prístupových rokovaní o vstupe

Čiernej Hory do EÚ bol do programu zaradený prednáškový blok o implementácii
smerníc EÚ v oblasti ochrany prírody a súčasnom stave sústavy chránených území
NATURA 2000 v SR. V druhej časti nasledovali informácie o NAPANTe – jeho histórii,
manažmente ekosystémov, ako aj aktuálnych úlohách a problémoch fungovania NP.
Počas terénnej exkurzie na Chopok pracovníci Správy NAPANTu oboznámili účastníkov s dôsledkami vplyvu rozširovania športovo-rekreačných aktivít na prírodu NP a s
hlavnými problémami z nich vyplývajúcimi.
Program ďalších dní zaviedol návštevníkov
do nášho najstaršieho národného parku
– Tatranského národného parku. História
vzniku a ďalšieho vývoja NP, pripravovaná
zonácia, cezhraničná spolupráca a bezzásahový režim v územiach s najvyšším
stupňom ochrany patrili k nosným témam
prednášok a následnej diskusii na Správe
TANAPu. Účastníci tiež získali informácie o
prírodných hodnotách a manažmente lúčnych a pasienkových biotopov na územiach
NATURA 2000. Zaujímali ich najčastejšie
problémy súvisiace s rozvojom cestovného
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ruchu, dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny a návštevného poriadku TANAPu, kompenzácie strát súkromným vlastníkom za obmedzenie hospodárenia, ako aj
vplyv vetrovej kalamity a následnej kalamity
podkôrneho hmyzu na stav lesných biotopov. Keďže s Tatranským národným parkom
je úzko prepojené i mesto Vysoké Tatry,
zaujímavá bola vízia zástupcov miestnej samosprávy týkajúca sa rozvoja športových
aktivít či výstavby nových rekreačných stredísk a stredísk cestovného ruchu. Posledný
blok prednášok patril pracovníkom Štátnych
lesov TANAPu, ktorí predstavili históriu, hlavné úlohy organizácie, výsledky vedeckého
výskumu a monitoringu ekosystémov územia TANAPu.

Diskusia na témy zonácia NP a vyrovnanie
sa s dôsledkami vetrovej a podkôrnikovej
kalamity pokračovala s pracovníkmi Správy TANAPu a ŠL TANAPu aj počas ostatnej
terénnej exkurzie. Medzi navštívenými lokalitami boli Štrbského pleso, Slepé pleso
a Kôprová dolina, ktorá je ukážkou chráneného územia s bezzásahovým režimom.
Účastníci hodnotili lokalitu ako najzaujímavejšiu a najpodnetnejší bod celej študijnej
cesty.
Okrem teoretických poznatkov si návštevníci odnášali aj skúsenosti získané priamo
v teréne, ktoré im môžu pomôcť pri príprave
vyhlásenia nových národných parkov. Realizáciou takýchto projektov má Slovensko
možnosť nielen poskytnúť svoje skúsenosti
a poznatky krajinám, ktoré sa pripravujú na
vstup do EÚ, ale tiež nadobudnúť poznatky
o fungovaní systému ochrany prírody v zahraničí.
RNDr. Hubert Žarnovičan, PhD.,
RNDr. Martin Labuda, PhD.,
Mgr. Peter Šottník, PhD., PriF UK
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Filtračné fľaše pre zdravý pitný režim
Na Fakulte managementu Univerzity
Komenského v Bratislave sa snažíme
napĺňať známe krédo Jána Amosa Komenského – škola hrou. Na Katedre
stratégie a podnikania FM UK úspešne funguje niekoľko predmetov zameraných na podporu podnikavosti
a podnikateľských zručností študentov. Študenti neštudujú len teóriu, ale
naopak – rozbiehajú reálne podnikateľské nápady.
V letnom semestri tohto akademického
roka sa to deje v rámci voliteľných predmetov Podnikanie malých podnikov a Rozvoj
podnikateľských zručností v medzigeneračných tímoch. Druhý z predmetov sa vyučuje
v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania
UK (CĎV UK). Ide o unikátny pilotný projekt,
v ktorom denní študenti FM UK pracujú v tímoch so seniormi z CĎV UK. Zástupcovia
oboch generácií majú možnosť vzájomne
prepájať svoje silné stránky – skúsenosti s
kreativitou a znalosťou moderných technológií v rozvoji podnikateľských nápadov.
Tieto biznis aktivity v oboch predmetoch sú
formálne zastrešené neziskovou organizáciou
Junior Achievement Slovensko a vzdelávacieho programu Povolanie podnikateľ, ktorý je
certifikovaný Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR a umožňuje študentom
počas semestra vykonávať reálnu podnikateľskú činnosť – nakupovať materiál, objednávať
služby, robiť marketingové aktivity a predovšetkým predávať reálne výrobky reálnym zákazníkom. Študenti majú rôzne nápady – od
výroby fakultných tričiek a podložiek pod poháre, cez originálne šité vaky až po organizovanie počítačových kurzov pre seniorov.

Jeden z tímov predmetu Podnikanie malých podnikov prezentoval dňa 15. apríla
2014 svoj projekt na Veľtrhu študentských
spoločností, ktorý sa konal v priestoroch
Avion Shopping Park v Bratislave. Veľtrh je
vyvrcholením celoročného úsilia študentov
vzdelávacích programov Aplikovaná ekonómia, Podnikanie v cestovnom ruchu a Povolanie podnikateľ, ktoré na stredných a vysokých školách tento rok navštevuje viac ako
4 500 študentov. Tím denných študentov,
ktorý reprezentoval Fakultu managementu
UK – Bobble Slovakia, sa vo svojom projekte zameral na propagáciu filtračných fliaš,
ktoré sú alternatívou ku klasicky baleným
vodám v plastových fľašiach. Študenti z tohto tímu predovšetkým zdôrazňovali ekologický rozmer používania takýchto fliaš, ako
aj pozitívny vplyv na zdravý pitný režim a takisto finančnú úsporu oproti opakovanému
kupovaniu balenej vody. Toto boli aj dôvody, prečo zaujali odbornú porotu a vo svojej
kategórii zvíťazili. Odborná porota vybrala
zo všetkých 62 podnikateľských nápadov
3 študentské spoločnosti, ktoré budú Slovensko zastupovať na medzinárodných súťažiach v Estónsku, Nemecku a Holandsku.
Náš tím postúpil na medzinárodnú súťaž do
Holandska, ktorá sa uskutoční 2. – 4. júla
2014 v Amsterdame.
„Nevyvinuli sme síce nový výrobok, avšak
propagovali sme existujúci výrobok novej
cieľovej skupine – študentom našej fakulty, ktorá ho dovtedy nepoznala a vysvetlili
sme výhody jeho používania,“ potvrdila nám
prezidentka spoločnosti študentka Kristína
Klingová. „Takto majú študenti našej fakulty
možnosť piť zdravú, filtrovanú vodu, pričom
šetria životné prostredie aj svoju peňaženku,“ dodala.

Staroslovienske literárne pamiatky
v preklade do španielčiny
Dňa 16. apríla 2014 sa na Ústave filologických štúdií Pedagogickej fakulty UK
uskutočnila prezentácia dvoch kníh, ktorých autormi sú pracovníčka Katedry románskych jazykov a literatúr PdF UK Mgr.
Renáta Bojničanová, PhD., a španielsky
slavista pôsobiaci na Univerzite Complutense v Madride doc. Dr. Salustio Alvarado. Vďaka ich úsiliu sú dnes kľúčové texty
počiatkov slovanskej literatúry prístupné
v španielčine, v súčasnosti v druhom najpoužívanejšom jazyku na svete, a ich odkaz môže vnímať už aj hispanistická odborná verejnosť.
Prvou z kníh je „En los orígenes de la literatura de los eslavos. Textos apologéticos

de la vida y la obra de San Cirilo y San Metodio: Proanafónesis del Santo Evangelio.
Panegíricos de los Santos Cirilo y Metodio. Sobre las letras. Plegaria alfabética“
(Na počiatkoch slovanského písomníctva.
Apologetické texty o živote a diele sv. Cyrila a sv. Metoda: Proglas. Pochvalné reči.
O písmenách. Azbučná modlitba.) a druhou „Hagiografías eslavas: Las vidas de
los santos Cirilo y Metodio“ (Slovanské
hagiografie. Život sv. Cyrila. Život sv. Metoda). Obe vyšli v roku 2014 v madridskom
vydavateľstve Xorki a úvodné štúdie, prepis
staroslovienskych textov v cyrilike a hlaholike, preklad a poznámky vypracovali už spomínaní doc. Alvarado a Dr. Bojničanová.

Veríme, že aj na medzinárodnom finále
v Amsterdame budú pozitívne reprezentovať
našu školu a propagovať myšlienky tvorivosti
v učení, ako aj „learning by doing“! Na Fakulte managementu UK sme tiež presvedčení,
že študenti s podnikateľským nadšením, duchom a zručnosťami sú tým, čo naša ekonomika potrebuje na svoj udržateľný rozvoj
a samotní študenti na úspešné uplatnenie
sa v reálnom živote. Naša fakulta rozvoj podnikateľských zručností svojich študentov
zabezpečuje aplikáciou najnovších výučbových metód, ktoré používajú aj prestížne zahraničné biznis školy.
Mgr. Miloš Mrva, PhD.,
Katedra stratégie a podnikania FM UK

Oboch autorov a ich publikácie na prezentácii uviedli prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.,
riaditeľka Ústavu filologických štúdií PdF UK
a prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., z rovnakého
pracoviska, autor predhovoru druhej z uvedených kníh. V rámci podujatia vystúpili aj ďalší vzácni hostia, ktorí upriamili pozornosť na
jednu z častí týchto diel, na Proglas. Básnik,
prekladateľ a literárny vedec PhDr. Viliam Turčány, CSc., veľmi pútavo a fundovane priblížil
publiku svoj prvý básnický preklad Proglasu do slovenčiny a prof. PhDr. Ján Zambor,
CSc. pedagóg UK, básnik a zároveň znalec
španielskeho jazyka a jeho literatúry, zhodnotil obe prezentované publikácie a obohatil
odbornú rozpravu sumarizujúcim príspevkom
o špecifikách vlastného básnického prekladu
Proglasu do slovenčiny.
Odborníci ocenili prínos nových publikácií z hľadiska šírenia slovanského a slovenského kultúrneho dedičstva vo svete,
nielen prostredníctvom prekladov týchto
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Panelová diskusia
o Turecku na pamiatku
Suny Çokgür Ilıcak

Rozmerovo menší, no posolstvom rovnako
silný symbol vyrastá aj v záhrade Fakulty so
ciálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK).
Pred dvoma rokmi tam študenti, akademici
a diplomati zo Slovenska a Turecka spoločne
zasadili strom na pamiatku tureckej veľvyslankyne J.E. Suny Çokgür Ilıcak, ktorá smrteľne
ochorela počas výkonu svojej služby v Bratislave.
Dňa 6. marca 2014 sa na pôde FSEV UK
konal druhý ročník série panelových diskusií
o medzinárodných vzťahoch organizovaných
na jej pamiatku. Podujatie usporiadala FSEV
UK v spolupráci s Centrom pre globálne politické trendy (GPoT Centrom) so sídlom na
Kültür Univerzite v Istanbule a Centrom pre
strategický výskum (SAM) Ministerstva zahraničných vecí Tureckej republiky. „Suna
Çokgür Ilıcak horlivo podporovala spoluprácu
medzi Slovenskom a Tureckom na najvyššej
možnej úrovni a verila v regionálne partner-

stvá medzi národmi. Som veľmi rada, že
už druhý rok v poradí sa nám darí plniť jej
sen,“ povedala počas otváracej ceremónie
zástupkyňa riaditeľa GPoT Centra JUDr.
PhDr. Sylvia Tiryaki, PhD.
Čestným hosťom a hlavným rečníkom
podujatia bol manžel zosnulej veľvyslankyne. J. E. Haluk Ilıcak, ktorý pôsobí ako štátny tajomník tureckého Ministerstva pre európske záležitosti, a počas svojho prejavu
vyzdvihol oblasti perspektívnej spolupráce
medzi Tureckom a EÚ. Na podujatí vystúpili s príhovorom aj dekanka FSEV UK prof.
PhDr. Silvia Miháliková, PhD., súčasná turecká veľvyslankyňa na Slovensku Lebibe
Gülhan Ulutekin, riaditeľ SAM doc. Dr. Mesut Özcan, turecký veľvyslanec v Rakúsku
Mehmet Hasan Göğüş, výskumný pracovník Nadácie pre politické a ekonomické
vedy v Ankare Mehmet Özkan, PhD., a
akademická riaditeľka Maďarského inštitútu pre medzinárodné vzťahy v Budapešti
Erzsébet Rózsa, PhD.
Diskusiu, počas ktorej mali študenti, novinári, akademici a zástupcovia diplomatických misií v Bratislave možnosť debatovať
so zahraničnými hosťami o udalostiach na
Blízkom východe a prístupových rokovaniach Turecka s EÚ, moderovali doc. PhDr.
Oľga Gyárfášová, PhD., z FSEV UK a Dr.
Pavol Demeš z americkej mimovládnej organizácie German Marshall Fund.
Organizátori podujatia dúfajú, že tradícia
panelových diskusií na pamiatku Suny Çokgür Ilıcak a spustenie štipendijného progra-

základných textov slovanskej kultúry do španielčiny, ale aj prostredníctvom podrobných
úvodných štúdií a rozsiahleho poznámkového aparátu, ktoré dávajú možnosť španielsky
hovoriacemu čitateľovi nadobudnúť základné vedomosti o našej kultúre, a zároveň prinášajú nové informácie pre slavistov.
O vlastných skúsenostiach pri prekladaní
staroslovienskych literárnych pamiatok do
španielčiny napokon prehovorili samotní autori publikácií. Doc. Alvarado prezentoval vierozvestcov a ich texty v širšom historickom
kontexte a okrem iného poukázal na bohaté rečnícke skúsenosti Konštantína filozofa
v dišputách s nepriateľmi kresťanskej viery
a ideológie Byzantskej ríše. Dr. Bojničanová
vo svojom príspevku predstavila novú hypotézu týkajúcu sa významu výrazu „proglas“.
Hovorila o ňom v súvislosti s odôvodnením
prekladu tohto slova do španielčiny, ktorý
autori vyriešili hispanizovaným grécizmom
„proanafónesis“.

Výnimočným zážitkom bola možnosť vypočuť si na jednom podujatí rôzne verzie
Proglasu, počnúc recitáciou z úst majstra
Turčányho, popretkávanou pasážami staroslovienskeho originálu, cez najnovšie prebásnenie Jána Zambora až po španielsky
preklad, ktorý predniesol Salustio Alvarado.
Prítomní hispanisti z Pedagogickej i Filozofickej fakulty UK, ako aj študenti a širšie
publikum iste uznali, že krása tohto textu

Turecko poznáme predovšetkým ako
obľúbenú dovolenkovú destináciu či ako
krajinu, ktorá u nás nedávno prerazila populárnymi seriálmi. Ekonómovia, vedci a
politici ale vedia, že naše bilaterálne vzťahy
s Tureckom nie sú iba o cestovnom ruchu
a popkultúre, ale aj o spolupráci, ktorá dlhodobo narastá vo viacerých oblastiach.
Historici by navyše k tomu dodali, že významným symbolom prehlbujúceho sa
slovensko-tureckého priateľstva je park
Alexandra Dubčeka, ktorý v Ankare otvorili
pred šiestimi rokmi.

mu, ktorý ponesie jej meno, prispejú k prehĺbeniu spolupráce a priateľských vzťahov
medzi Tureckom a Slovenskom. Už tento rok
vyberie odborná komisia prvého štipendistu
zo Slovenska, ktorý bude mať možnosť absolvovať krátkodobý výskumný pobyt v Turecku.
Oficiálne výberové konanie bude vyhlásené
v nasledujúcich mesiacoch.
Mgr. Lenka Peťková,
projektová manažérka v GPoT
Centre a absolventka FSEV UK

prenikla aj do španielskeho znenia básne.
Ostáva nám zablahoželať a poďakovať sa
autorom týchto publikácií za ich mimoriadny
výkon, ktorý je prínosom pre hispanistiku
i slavistiku, a zaželať ich dielam čo najväčšiu
odozvu v odborných kruhoch.
Mgr. Radana Štrbáková, PhD.,
Katedra románskych jazykov a literatúr,
Ústav filologických štúdií PdF UK
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Hokejoví reprezentanti FTVŠ UK obhájili zlato
Na zimnom štadióne HC Hvězda
Praha sa 4. a 5. apríla 2014 konal už
štvrtý ročník medzinárodného univerzitného hokejového turnaja „O Pohár
rektora ČVUT“, ktorý je medzi účastníkmi a medzi univerzitnými hokejovými tímami vnímaný ako neoficiálne
Majstrovstvá Európy, kde si každoročne zmerajú sily tie najlepšie a najsilnejšie univerzitné hokejové družstvá z celej Európy. Rovnako ako aj v minulých
rokoch sa na turnaji zúčastnili tímy
ôsmich európskych univerzít. Spolu
s ČVUT Praha, ktorá mala v turnaji dve
družstvá (ČVUT a Technika), to boli:
Univerzita Karlova v Prahe, Univerzita
Ženeva, Univerzita Bern, Viedenská
univerzita, Univerzita Komenského
v Bratislave a Slovenská technická
univerzita v Bratislave (STU).
Zápasy sa uskutočnili v dvoch základných
skupinách (A, B). V skupine A dosiahla Univerzita Komenského v Bratislave plný počet
bodov, keď si postupne poradila so všetkými
súpermi a postupovala tak do play-off z prvého miesta. O druhé postupové miesto sa
bojovalo až do posledného zápasu, kde sa
nakoniec z postupu tešila bernská univerzita, ktorá postúpila vďaka najlepšiemu skóre

spomedzi troch ďalších účastníkov v skupine
(Univerzita Bern, Univerzita Karlova v Prahe
a Technika Praha).
V druhej skupine bola situácia oveľa jednoduchšia. Tromi výhrami si zaistil postup do
play-off tím ČVUT a dvomi výhrami Univerzita
Ženeva. Zápas medzi týmito družstvami určilo už iba celkového víťaza skupiny. Stali sa
nimi hokejisti ČVUT, ktorí prešli do semifinále
bez straty bodu.
V semifinále na seba narazili tímy z jednotlivých skupín. Oba zápasy vyzneli jednoznačne pre tím UK v Bratislave (víťazstvo
nad Univerzitou Ženeva 4 : 0) a tím ČVUT v
Prahe (víťazstvo nad Univerzitou Bern 6 : 0).
V boji o tretie miesto sa stretli dva švajčiarske
tímy. Vo veľmi vyrovnanom zápase nakoniec
zvíťazili hokejisti z Bernu 2 : 1.
Vo finále sme videli reprízu minuloročného
finálového zápasu: ČVUT vs. UK v Bratislave.
Bol to rýchly, tvrdý a dobrý hokej, čo ocenil
aj slušne zaplnený štadión Hvězda a hnal hokejistov dopredu k lepším výkonom. Dobre
hrajúci hokejisti ČVUT, ktorí mali korčuliarsku
prevahu, sa však nedokázali presadiť cez
dobre zorganizovanú a takticky veľmi dobre
zvládnutú obranu a pripísali si na konto iba
jeden vstrelený gól. Slovenskí „telocvikári“
dokázali najskôr vyrovnať stav zápasu na
1 : 1 a na konci zápasu strelili ešte jeden gól.
V zápase o 7. miesto porazila domáca
Technika Praha hosťujúcu Viedenskú univer-

zitu výsledkom 4 : 0; v zápase o 5. miesto
porazila STU hráčov Univerzity Karlovej
v Prahe 5 : 2.
Konečné poradie:
1.
UK v Bratislave
2.
ČVUT v Prahe
3.
Univerzita Bern
4.
Univerzita Ženeva
5.
STU v Bratislave
6.
UK v Prahe
7.
Technika Praha
8.
Viedenská univerzita
Najlepší hráči turnaja:
Brankár: Jaroslav Brázdil – ČVUT v Prahe
Obranca: Eduard Šedivý – FTVŠ UK v
Bratislave
Útočník: Christian Reber – Univerzita Bern
Víťazný FTVŠ UK hokejový káder tvorili: Tomáš Hluch, Vladimír Cibulka, Martin Baran, Peter Klobúčník, Jakub Hrudík, Michal
Šišmič, Martin Hrbáčik, Branislav Varga –
kapitán, Peter Kúdelka, Jakub Loydl, Tomáš
Daniška, Radoslav Smetana, Eduard Šedivý,
Martin Kalináč a tréner Igor Tóth.
PaedDr. Igor Tóth, PhD.,
hokejový tréner a pedagóg, FTVŠ UK,
Bc. Branislav Varga, kapitán mužstva
a manažér FTVŠ UK team Bratislava
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Hokejový tím UK

získal zlato na turnaji v Eindhovene

Na turnaji nás reprezentovali: Jakub Hoferica, Jakub Hrudík, Milan Kabát, Eduard Šedivý, Michal Šišmič, Branislav Varga, Tomáš Hluch,
Peter Klobúčník, Radoslav Smetana, Patrik Bednárik, Štefan Furdek, Martin Hrbáčik, Martin Kalináč, Tomáš Daniška, Martin Kovaľ,
Tréner: PaedDr. Igor Tóth, PhD.

„Hokejoví telocvikári a tréneri“ výrazne uspeli a získali „zlato“ pri
svojom prvom štarte v krajine vodných kanálov, karavanov, bicyklov,
veterných mlynov i drevákov, dobili medzinárodný univerzitný turnaj
v holandskom Eindhovene. Hokejové družstvo zložené zo študentov
Fakulty telesnej výchovy a športu UK reprezentovalo Univerzitu Komenského na hokejovom turnaji v Eindhovene. Hokejový turnaj bol
organizovaný v posledný marcový víkend na štadióne Ijssportcentrum
Eindhoven, ktorý je sídlom Národného hokejového centra v Holandsku a bol to už jeho 2. ročník. Patronát na turnajom držala Univerzita
technológie Eindhoven a jej študenti, ktorí okrem tímu z FTVŠ UK,
pozvali na tento turnaj aj univerzitné tímy z Freiburgu (GER), Zürichu
(SUI), z Den Bosch (NED) a ešte jedno družstvo z miestnej univerzity
v Eindhovene. Náš tím sa na tomto turnaji zúčastnil prvýkrát, napriek
tomu sme verili, že sa môžeme stať celkovými víťazmi. Hrací kľúč
rozdelil tímy do dvoch skupín.
Tím FTVŠ UK sa stretol len pred turnajom „na kanadský spôsob“
a pozostával zo študentov, ktorí študujú ľadový hokej a kondičné trénerstvo. Hráči pôsobili v rôznych hokejových ligách a tímoch, ale
napriek tomu sme vďaka dobrej partii na turnaji pôsobili kompaktným
dojmom. Priestor na zohranie jednotlivých formácií sa vytvoril až v
prvom stretnutí turnaja, keďže sme nemali žiadny spoločný tréning
pred turnajom.
Prvý zápas sme odohrali proti univerzitnému tímu Eindhoven a súpera sme zdolali 11 : 0. V druhom zápase bol našim súperom Zürich,
ktorý sme porazili 7 : 0. Hrací kľúč nám velil hrať s týmito družstvami
dvakrát v základnej skupine, preto tretí zápas sme opäť hrali s domácim Eindhovenom a vyhrali sme 14 : 0. Posledný zápas v skupine
s Zürichom nás zastihol v nepriaznivej situácii a forme, ale napriek
tomu sme zmobilizovali sily, zápas zvládli a vyhrali sme 5 : 3. V základnej skupine sme potvrdili úlohu favorita a postúpili sme do semifinále, ktoré sa konalo na druhý deň.

Konečná tabuľka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Zürich
Univerzita Alberta Ludwiga Freiburg
HAS Univerzita Den Bosch
Technologická univerzita Eindhoven B
Technologická univerzita Eindhoven A

V boji o finále sme museli zdolať holandský univerzitný tím Den
Bosch, čo sa nám aj podarilo a súpera sme prevýšili nielen herne,
ale aj gólovo v pomere 9 : 1. Vo finále sme sa opäť stretli s družstvom
Züricha, ktoré už sme dobre poznali zo skupiny a vedeli sme, že
bude na nás vyvíjať ešte väčší tlak ako v prvom vzájomnom zápase.
Zápas sa začal veľmi z ostra. Po kvalitnom kombinačnom výkone,
sme súpera zdolali 11 : 0 a vo svojej premiére sme sa stali celkovým
víťazom turnaja.
Z turnaja si odnášame veľa hokejových emócií, mimošportových
zážitkov a skúseností, ktoré zúročíme v ďalších ročníkoch. Za 2 dni
sme odohrali 5 rozlične náročných zápasov, ktoré posúvali náš tím
dopredu, najmä z hľadiska kolektívneho výkonu. Základom úspechu,
ako aj vyššieho skóre bol stmelený kolektív a pohoda v ňom! Už teraz
sa tešíme na budúci ročník a veríme, že v budúcom roku budeme
ešte silnejší.
Mgr. Milan Kabát, doktorand na FTVŠ UK
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Olympionici na FTVŠ UK
Čas od času navštívia FTVŠ UK skutočné športové hviezdy, ktoré na vlastnej koži zažili atmosféru najvýznamnejšieho športového sviatku na našej
planéte – olympijských hier. Dňa 11. apríla 2014 sa
Aula prof. Stráňaia naplnila záujemcami o stretnutie
s účastníkmi na XXII. zimných olympijských hrách
(ZOH) 2014 v Soči.

a personálne zázemie, ako by si ich šport vyžadoval. Napríklad
v „mladom“ športe akrobatickom lyžovaní vykonáva tréner T. Murgáč funkciu trénera aj servismana. Zatiaľ máme na Slovensku asi
60 akrobatických lyžiarov, pričom niektorí z nich majú potenciál na
výkonnostný rast. V tomto športe, našťastie, športovci nepotrebujú
mnoho „lyží“ – na sezónu si vystačia s 3 – 5 pármi. Úplne iná situácia je v zjazdovom lyžovaní, v ktorom A. Žampa má ročne k dispozícii asi 30 párov lyží (po sezóne ich musí vrátiť sponzorom). Zaujímavejšie je to v biatlone. Biatlonisti, keď chcú byť úspešní a „držať
krok“ s najlepšími na svete, musia mať počas sezóny k dispozícii
O besedu spojenú s autogramiádou mali záujem nielen študenti 30 – 40 párov lyží (!), ktoré majú špecifické vlastnosti. Niektoré
a učitelia FTVŠ UK, ale prišli aj mnohí stredoškoláci zo škôl, na sa používajú v extrémnom chlade, iné zas v „normálnych teploktorých naši študenti realizujú petách“ a niektoré zas v teplodagogickú či odbornú prax. Treba
tách nad nulou. Už len toto
podčiarknuť, že všetkým sa „nemnožstvo lyží si vyžaduje aj
ušlo“ miesto na sedenie, a tak sa
adekvátnu dopravu, pretoviacerí museli zmieriť s miestom
že na Slovensku nemáme
„na státie“. Prodekan pre rozzodpovedajúce podmienky
voj fakulty doc. Anton Lednický
na vrcholovú športovú príuviedol hostí. Športovcov – abpravu v biatlone. Športovci
solventa FTVŠ UK, účastníka na
odchádzajú na prípravu do
troch ZOH (2006, 2010, 2014)
zahraničia a všetok materiál
biatlonistu Pavla Hurajta, zjazdási musia odviezť autami. Zara Adama Žampu, biatlonistku,
hraniční špičkoví biatlonisti
účastníčku na troch ZOH (2006,
majú k dispozícii kamióny
2010, 2014) Janku Gerekovú
a komplexné servisné zaa ďalšieho absolventa FTVŠ UK,
bezpečenie vrátane lekáreprezentačného trénera akrobarov, fyzioterapeutov či psytických lyžiarok Tomáša Murgáča
chológov.
– a zástupcov Slovenského olymPri každej debate o šporpijského výboru (SOV) – absolte sa takmer nevyhnutne
venta FTVŠ UK a prezidenta SOV
začne rozprávať aj o peniaFrantiška Chmelára, ďalšieho
zoch. A že zimné športy nie
absolventa FTVŠ UK, športového
sú „lacné“, je vo všeobecriaditeľa SOV Romana Bučeka
nosti známe. Auditórium
a vedúceho tlačového oddelenia
bolo prekvapené, keď J.
SOV Ľubomíra Součeka. NajväčGereková povedala, že za
šia a najviac očakávaná hviezda,
jednu biatlonovú sezónu
biatlonistka Anastasia Kuzminová
vystrieľa asi 12 000 nábosa na poslednú chvíľu ospravedljov, pričom cena každého
nila z dôvodu sponzorských poje 0,70 . Aj napriek určitej
vinností. Rodinné povinnosti mali
podpore zo strany štátu je
aj absolvent FTVŠ UK, biatlonista
táto nedostačujúca, a tak
Matej Kazár a päťnásobný účastsi športovci musia hľadať
ník na ZOH (1998, 2002, 2006,
sponzorov, pretože by sa
2010 a 2014) bežec na lyžiach
nemohli na súťaže pripraMartin Bajčičák.
vovať. Príprava sa predraží
Naši hostia v krátkosti prezenaj nutnosťou vycestovať do
tovali vlastnú športovú minulosť Suvenír z autogramiády s podpisom Pavla Hurajta
zahraničia, a to nielen v biata motívy, ktoré ich k športovaniu
lone či v zjazdovom lyžovaní,
priviedli. Priblížili atmosféru vrcholných športových podujatí, pričom ale aj v akrobatickom lyžovaní. Aj napriek popularite tohto športu
sa celkom logicky zamerali na XXII. ZOH 2014 v Soči. Každý špor- na Slovensku stále nemáme ani jedno stredisko, ktoré by spĺňalo
tový priaznivec isto postrehol, že pred týmito ZOH či počas nich sa nevyhnutné parametre. Napokon aj vedenie SOV konštatovalo, že
v médiách objavili informácie, že „to alebo ono“ nie je celkom v po- štátna podpora športu na Slovensku je nízka.
riadku. Športovci, tréneri, ale aj športoví funkcionári však auditórium
Dozvedeli sme sa aj, že športový riaditeľ SOV R. Buček sa
ubezpečili, že podľa ich názoru boli tieto hry organizačne zvládnuté mal zúčastniť na XXIII. letnej olympiáde 1984 v Los Angeles, ale
na dobrej úrovni a že sa nestretli s takými problémami, ktoré by ich kvôli bojkotu hier zo strany vtedajších socialistických krajín sa
počas pobytu v Soči obmedzovali.
ocitol medzi športovcami, ktorí si olympijskú atmosféru nemohli
Otázky z auditória smerovali nielen k športovým úspechom vychutnať.
našich hostí, ale aj k ich pozadiu. Naši hostia v porovnaní s nieMgr. František Seman, PhD., FTVŠ UK
ktorými zahraničnými súpermi nemajú k dispozícii také materiálne
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Viacjazyčnosť ako základ podnikateľského zámeru
Johanna a Heinrich Frank z Rosenheimu v Nemecku študujú už druhý rok medicínu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.
Súrodenci sa rozhodli svoje skúsenosti so
štúdiom v zahraničí, ako aj znalosti slovenčiny ako svojho druhého materinského
jazyka speňažiť. Založili si agentúru na
sprostredkovanie štúdia na Slovensku pre
nemeckých uchádzačov.
V Nemecku neboli ich vyhliadky na štúdium medicíny vôbec ružové. Maturitný
priemer známok od 1,2 do 1,3 a náročné
prijímacie pohovory v konkurencii množstva
iných uchádzačov boli takmer neprekonateľnými prekážkami na ceste za ich študijným
snom. Napriek tomu si Johanna (21) viackrát
neúspešne podala prihlášku na lekársku
fakultu a istý čas frustrovane študovala biológiu. Jej brat Heinrich (20) taktiež pomaly
zavrhol svoje prianie stať sa lekárom.
Po týchto skúsenostiach sa rozhodli skúsiť šťastie v zahraničí a vyštudovať medicínu
tam. Možností bolo viacero, mnoho univerzít v rôznych mestách v Európe má snahu
získať zahraničných študentov a za týmto
účelom ponúka svoje študijné programy aj
v anglickom jazyku. Náklady na štúdium sa
líšia od jednej univerzity k druhej. Školné sa
pohybuje od 5 000 € do 11 000 € za rok.
Keďže Frankovci ovládajú slovenčinu, ich
konečné rozhodnutie padlo veľmi rýchlo
a mestá ako Pécs, Temešvár či Budapešť
nemali šancu. Na Slovensku je možné študovať medicínu aj v Martine a Košiciach,
tieto mestá im však z hľadiska dostupnosti
pripadali trochu od ruky. V Bratislave bol aj
nižší počet prihlásených študentov. Heinrich
dosiahol na prijímacích testoch 98-percentnú úspešnosť, a tým získal prvé miesto a Johanna nasledovala hneď za ním na mieste
druhom.
Keď v roku 2012 začali študovať, bolo
v ročníku asi dvanásť študentov z Nemecka.
Väčšinu ostatných študentov z iných krajín
tvorili študenti z Grécka (odhadom asi 75
%) a zo Španielska (asi 20 %). O rok neskôr

už bolo medzi 200 novoprijatými už 60 študentov zo SRN. Zásluhu na tomto výraznom
náraste má aj činnosť študentskej agentúry
súrodencov Frankovcov Medizinstudium
Bratislava s. r. o. Na rozdiel od gréckych
študentov majú študenti z Nemecka na univerzite dobrú študijnú povesť, tvrdí mladá
zakladateľka agentúry. „Nemci sedia ako
vždy v prvých radoch,“ ako niektorí profesori
s úsmevom poznamenávajú. Zároveň však
dúfa, že sa toto dobré meno s pribúdajúcim
počtom študentov z Nemecka nezmení. Náročné štúdium oboch súrodencov nesmierne baví a ich stredoškolská angličtina na
zvládnutie študijných začiatkov stačí, okrem
toho majú oproti ostatným cudzincom tú
príjemnú výhodu, že sa nemusia učiť po slovensky, aby na praxi v nemocniciach zvládali
komunikáciu s pacientmi.
A ako prišli na svoj podnikateľský nápad?
S prvotným nápadom a know-how prišla ich mama, ktorá kedysi vlastnila agentúru

sprostredkujúcu prácu slovenským au-pair
do Nemecka. No a potom si povedali, že tie
služby, ktoré poskytujú iné zahraničné agentúry, dokážu poskytnúť klientom tiež a zároveň takýmto spôsobom spolufinancovať štúdium medicíny na Slovensku. Obaja sú toho
názoru, že odvádzajú dobrú prácu. „U nás si
klienti môžu byť istí, že ich nikto nepodvedie.
Stretávame sa predsa s nimi denne na prednáškach a musíme sa im vedieť pozrieť do
očí,“ hovorí s úsmevom Johanna a pevne verí,
že v nasledujúcich rokoch počet študentov
z nemecky hovoriacich krajín ešte porastie.
Prajeme veľa úspechov.
Ďalšie informácie:
www.medizinstudium-bratislava.org
www.fmed.uniba.sk
Mag. Ingrid Blasge
Foto: Mag. Ingrid Blasge
Preklad z nemeckého originálu:
Mgr. Kurt Richard Labacher,
Mgr. Katarína Hromadová, PhD.

Víťazstvo v Nitre
Doktorand z Filozofickej fakulty UK Michal Benedik úspešne reprezentoval na celoslovenskej prehliadke súťažných prác Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej činnosti
v Nitre dňa 29. apríla 2014. Domáca katedra manažmentu kultúry a turizmu zorganizovala
prezentáciu prác študentov a doktorandov v študijných programoch kulturológia, etnológia, muzeológia, marketingová komunikácia, manažment, ekonomika, regionálny rozvoj,
geografia i v ďalších príbuzných študijných programoch.
V sekcii pre doktorandov získal prvé miesto s prácou „Kanonisky sv. Augustína rehole
Notre Dame v období medzi rokmi 1945 – 1952“. Jeho školiteľkou na katedre kulturológie je doc. PhDr. Anna Fischerová, PhD.
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Stáž v Bruseli nie je len o skvelej pracovnej skúsenosti, ale aj
o wafliach, čokoláde a výbornom pive. Napriek dažďu a vetru to
bolo pre mňa najlepšie strávených šesť mesiacov v zahraničí.
S možnosťou prihlásiť sa na Erasmus nás naša Fakulta sociálnych
a ekonomických vied UK oboznamuje pravidelne, no až teraz, na
magisterskom štúdiu som sa odhodlala túto možnosť využiť. Prihlásila som sa na polročnú Erasmus stáž (14. 9. 2013 – 15. 3. 2014),
pretože som si chcela obohatiť svoj životopis o pracovnú skúsenosť,
ktorá by bola spojená s predmetom môjho štúdia. Erasmus stáž je
špeciálny program v tom, že počas mobility študent nechodí v zahraničí do školy, ale do práce, ktorú mu sprostredkuje buď fakulta,
alebo si študent hľadá organizáciu sám. Organizácia môže študentovi finančne alebo iným spôsobom prispieť na živobytie, no hlavným
zdrojom príjmu počas tohto obdobia je grant od univerzity, ktorý je
o niečo vyšší než pri bežnom Erasmus štúdiu.
Predtým, než som išla do Bruselu, ma každý varoval, že sa mi tam
nebude páčiť, že to je mesto európskej byrokracie, kde človek stretáva iba ľudí v oblekoch a že je to príliš multikultúrne mesto. Kúsok
pravdy v tomto varovaní bol, no práve preto, že Brusel je multikultúrny, a práve preto, že tam sídlia inštitúcie EÚ, a práve preto, že tam
je také množstvo ľudí v oblekoch, sa mi tam naozaj páčilo. Brusel
nie je fádny, je to mesto, ktoré vás neustále prekvapuje, v ktorom sa
vždy niečo deje a v ktorom pravidelne stretávate ľudí v oblekoch na
bicykli. Keď som vo svojom voľnom čase chodila behávať do parku,
behala som spolu s ďalšími desiatkami ľudí okolo Európskej Komisie
a ten pocit je naozaj neopísateľný. Neviem, či to je preto, že som sa
o týchto inštitúciách toľkokrát učila, ale skutočne bolo úžasné ich
vidieť naživo a spojiť si s nimi svoje vedomosti.
Stážovala som v organizácii Trans European Policy Studies Association (TEPSA), ktorú mi odporučila naša prodekanka. TEPSA je výskumný inštitút v oblasti politík EÚ, ktorý je zložený z 33 výskumných
inštitútov nachádzajúcich sa v členských krajinách EÚ a kandidátskych
krajinách. TEPSA poskytuje odbornú expertízu v oblasti politík EÚ, organizuje školenia a konferencie a publikuje štúdie a analytické dokumenty. Medzi najvýznamnejšie udalosti TEPSA patria aj tzv. Pre-Presidency Conferences (pred-prezidentské konferencie), ktoré sa konajú
pravidelne každých 6 mesiacov pri príležitosti zmeny predsedníctva
Rady EÚ. Tieto konferencie sa konajú v spolupráci s výskumným inštitútom v krajine, ktorá bude niesť predsedníctvo Rady EÚ v nasledujúcom období. Na konferenciách TEPSA prednáša svoje
odporúčania vysokým politickým predstaviteľom danej krajiny, akým smerom by sa EÚ mala uberať a na čo by sa
počas predsedníctva mali zamerať.

Mojou náplňou práce bolo pomáhanie s organizáciou konferencií
a seminárov, spravovanie webovej stránky organizácie, kontaktovanie
výskumných inštitútov, príprava a distribúcia informačného letáku, výskum v oblasti politík EÚ a vypracovávanie správ a štúdií. Okrem týchto
aktivít som sa zoznámila s viacerými expertmi v oblasti politík EÚ, ktorí
mi pomohli hlbšie pochopiť celé fungovanie EÚ. Mala som možnosť
rozprávať sa s ľuďmi, ktorí boli napríklad pri vypracovávaní Amsterdamskej zmluvy a pri iných míľnikoch vo vývoji EÚ. Celkovo bola moja stáž
veľmi obohacujúca, nielen na nové kontakty, priateľstvá a pracovné
skúsenosti, ale pomohla mi aj získať vedomosti z oblasti zahraničnej
a bezpečnostnej politiky EÚ, ktoré by som sa bežne na prednáškach
a seminároch na fakulte nenaučila, pretože tieto vedomosti pramenili
z osobnej skúsenosti expertov v tejto oblasti. Počas stáže som mala
možnosť absolvovať aj kurz francúzskeho jazyka a precvičovať si francúzštinu na dennej báze, či už s kolegami alebo inými expertmi. Pre
mňa ako študentku európskych štúdií je znalosť francúzskeho jazyka
veľkým pozitívom, ktorý mi po skončení školy určite pomôže pri hľadaní práce v mojom odbore štúdia.
Voľný čas v Bruseli sa dá stráviť rôznymi spôsobmi. Keďže Brusel
je centrom diania, čo sa týka EÚ, mala som možnosť navštíviť nespočetné množstvo konferencií a seminárov, kde sa dalo dozvedieť vždy
niečo zaujímavé. Na jednej konferencii som sa dokonca stretla s Hermanom Van Rompuyom, prezidentom EÚ. Okrem seminárov a konferencií je v Bruseli množstvo galérií a múzeí, ktoré takmer každý týždeň
ponúkajú milovníkom umenia a kultúry nejakú výstavu. Svoj voľný čas
som však veľmi rada trávila aj na pive so známymi, ktorých som tam
stretla. Musím povedať, že nie som veľký milovník piva, ale belgické
pivo mi chutilo veľmi. Okrem piva som, samozrejme, ochutnala aj tradičné wafle s jahodami, šľahačkou a čokoládou. Keďže Belgicko je
okrem piva aj krajinou čokolády, navštívila som množstvo čokoládovní,
kde som mala možnosť vidieť, ako sa pralinky vyrábajú. Samozrejmosťou bolo aj ochutnávanie. Vo voľnom čase som mala možnosť cestovať
po Belgicku a jeho okolí. Navštívila som Amsterdam, Haag, Luxemburg a Londýn. Belgicko je veľmi dobre prepojené so všetkými okolitými krajinami a vlakom ste za 2 – 3 hodiny už v inom štáte.
Odporúčam všetkým študentom, aby sa prihlásili na Erasmus stáž,
pretože je to skvelá skúsenosť, ktorá okrem nových vedomostí, zážitkov, priateľstiev a kontaktov dá študentovi aj možnosť vyskúšať si
prácu vo svojom študijnom odbore, kde znalosti nadobudnuté na
prednáškach môžu priamo aplikovať do praxe. Stáž je jednoznačne
pozitívna skúsenosť, ktorú určite ocení každý budúci zamestnávateľ.
Pre milovníkov čokolády a piva jednoznačne odporúčam Belgicko,
avšak pozor, gumáky a dáždnik sú v Belgicku povinnou výbavou!
Veronika Vargová, študentka FSEV UK
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AIESEC otvára dvere do iných kultúr
Ak vás zaujímajú zahraničné stáže a plynule ovládate anglický
jazyk, AIESEC je tou pravou organizáciou, ktorú hľadáte. Na vznik,
štruktúru, ale aj na samotný priebeh prijatia uchádzačov do radov
organizácie sme sa pýtali Adriany Majtánovej – súčasnej prezidentky organizácie AIESEC Comenius University.
AIESEC. Ako by ste vysvetlili potenciálnym záujemcom o čo ide?
AIESEC je medzinárodnou organizáciou, ktorá je riadená študentmi. Má zastúpenie vo viac ako 120 krajinách sveta, v zložení 80 000
aktívnych členov. Organizácia vznikla po druhej svetovej vojne v
roku 1948. Naším cieľom je dosiahnutie mieru a naplnenie ľudského
potenciálu. Môže sa vám zdať, že je to troška ťažkopádna vízia odtrhnutá od reality, ale ide o to, že AIESEC je platforma, ktorá slúži na
rozvoj mladých ľudí a čerstvých absolventov. Jej snahou je docieliť,
aby títo ľudia mali rozhľad, boli otvorenejší voči iným kultúram, nebáli
sa chopiť zodpovednosti, efektívnejšie komunikovali, lepšie spoznali
svoje silné a slabé stránky, aby v konečnom dôsledku prispeli svojou
čiastkou a spravili svet lepším.
A v čom vidíte výhody práve vy?
Podľa môjho názoru je unikátom AIESECu to, že prepája skúsenosti z medzinárodného prostredia s tými praktickými, pričom treba
dodať, že tieto záležitosti prebiehajú bilingválne (v anglickom a slovenskom jazyku) a dávajú možnosť precvičiť si anglický jazyk v praxi.
Čo znamená táto organizácia pre vás ako jej člena?
Pre mňa to predstavuje priestor na rozvoj a sebarealizáciu. Momentálne vo veku 21 rokov mám na starosti 35 dobrovoľníkov. Tí pracujú na tom, aby umožnili slovenským študentom vycestovať na stáž
do zahraničia alebo na projektoch, ktoré sa organizujú na Slovensku
pre zahraničných študentov s možnosťou predstavenia ich krajiny.
Mnohých určite zaujíma, ako ste sa dostali na pozíciu prezidentky.
Do AIESEC som sa prihlásila v prvom ročníku štúdia na FSEV UK.
Prešla som pohovormi a assessment centrami a stala som sa členom
tímu, zodpovedného za odchádzajúcich stážistov. Moja prvá stážistka sa dostala na stáž do Dominikánskej republiky. Neskôr som sa
stala zodpovednou za ľudské zdroje, kde som mala na starosti celý
náborový proces pre našich nových členov a dohľad nad ich vzdelávaním a prácou. Po istom čase som sa rozhodla prihlásiť sa na post
prezidenta pobočky. Okrem členských pozícií majú všetky ostatné
vedúce posty určitý výberový proces, pozostávajúci z volieb alebo
jednotlivých pohovorov s kandidátmi na pozíciu team lídra, pričom
treba spomenúť, že tieto pozície sú buď na semester alebo na rok.
Takže, aby som to skrátila, podarilo sa mi dostať podporu pobočky
vo voľbách a prešla som pohovormi. A tak som teraz tu.
Je post prezidentky časovo náročný?
Samozrejme, je to časovo náročná pozícia. Hlavne z dôvodu, že
sme študenti, a taktiež niektorí pracujeme, takže ide do určitej miery o balansovanie medzi školskými povinnosťami, prácou a AIESEC.
Ako prezidentka vystupujem na poste štatutárneho zástupcu, čiže
mám právnu zodpovednosť za naše občianske združenie.
Čo všetko takáto práca predstavuje?
S mojím päťčlenným tímom riešime vytváranie strategického ročného plánu, kontrolovanie jeho naplnenia. Dohadujem spolupráce
a partnerstvá so zahraničnými pobočkami AIESEC, ďalej komunikujem
so zástupcami univerzít. AIESEC Comenius University reprezentujem
aj v zahraničí. Začiatkom apríla som bola na medzinárodnej konferencii

EuroXpro, ktorá sa odohrávala vo Varšave, kde nás bolo vyše 280
účastníkov z viac ako 50 krajín. Uzatvárali sme partnerstvá, diskutovali
sme o implementácii globálnych stratégií v našich krajinách a taktiež
sme sa zúčastnili na evente Youth 2 Business, (panelová diskusia so
zástupcami UNESCO, Harvard University, Oxford University). Okrem
toho sme sa zúčastnili na workshopoch od našich partnerov ako
Microsoft, Tata consultancy services, Google, DHL.
Ako vyzerá priebeh zahraničnej stáže?
Máme dva druhy stáží, a to Global Citizen a Global Talent. Global
Citizen je dobrovoľnícka stáž, ktorá trvá 6 až 8 týždňov. Ide o prácu na jedinečnom projekte, vytvorenom hosťujúcou pobočkou, kde
účastníci pracujú zväčša v tímoch, ale môže ísť aj o prezentovanie
vlastnej krajiny alebo o environmentálny projekt. Čo sa týka Global
Talent, je to profesionálna stáž, ktorá trvá pol roka až rok. Požiadavky
na kandidáta sú polročná pracovná skúsenosť v oblasti, v ktorej by
chcel ísť na stáž, a, samozrejme, vynikajúca angličtina. Stáže máme
v oblastiach marketing, IT, language education a business management. Momentálne máme v celosvetovej databáze 19 273 Global
Citizen – dobrovoľníckych stáží a 3633 Global Talent – profesionálnych stáži (údaj k 22. 4. 2014).
Je ťažké stať sa členom organizácie? Ako prebieha konkurz
a prijatie? Aké sú priority, podľa ktorých sa posudzujú noví
adepti?
Osobne si nemyslím, že ja ťažké stať sa členom AIESEC. Ide skôr
o to, či sa uchádzač na toto miesto hodí. Naším hlavným kritériom
je ovládanie základov angličtiny, ďalej treba venovať 10 hodín času
týždenne práci v AIESEC. Taktiež sa na pohovore uisťujeme, že naši
kandidáti majú správnu predstavu o práci, ktorú budú vykonávať,
teda vopred vedia, do čoho idú. Kandidátov sa pýtame na ich preferencie. Zaujíma nás, v ktorej oblasti by chceli pracovať. Snažíme sa
nájsť správne umiestnenie pre každého uchádzača, najmä podľa samotného pohovoru a našich pozorovaní počas assessment centier.
Aké sú plány organizácie v blízkej budúcnosti?
Našou globálnou ambíciou je poskytnúť milión AIESEC skúseností
študentom vo svete v priebehu piatich rokov. Obdobie sa ráta od
januára 2011 do decembra 2015. Ide o členský program a zahraničné stáže. AIESEC Comenius University má svoju vlastnú časť plánu,
ktorú sa snaží naplniť.
Má AIESEC nejakú vnútornú štruktúru? Koľko členov tvorí túto
zostavu pre danú pobočku UK?
Momentálne máme na našej lokálnej pobočke 35 členov. Ja mám
svoj vlastný tím, pozostávajúci z piatich ľudí, ktorí zodpovedajú za
marketing, komunikáciu s firmami – predaj, odchádzajúce stáže,
projekty na Slovensku, financie a ľudské zdroje. V odchádzajúcich
stážach, projektovej i predajnej oblasti máme päť tímov, ktoré majú
po piatich členoch, a zároveň má každý tím svojho vlastného team
lídra.
Prečo práve AIESEC? Čím môže zaujať študentov? Prečo by
mali študenti túto organizáciu uprednostniť pred ostatnými organizáciami?
Myslím si, že je veľmi dôležité rozširovať si obzory počas vysokoškolského štúdia. Je množstvo možností a AIESEC je len jednou
z nich. Avšak, ak sme ťa zaujali, radi ťa medzi nami privítame. Viac
info nájdeš na www.aiesec.sk alebo na www.zahranicnestaze.sk.
Alena Roháčová, študentka FiF UK
Zdroj foto: Adriana Majtánová
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Slovenská asociácia študentov medicíny
chce o sebe zvýšiť povedomie
Slovenská asociácia študentov medicíny – Slovak Medical Students´ Association (SloMSA) a jej najvyšší orgán – valné
zhromaždenie zasadalo 28. – 30. 3. 2014.
Tentoraz sa organizácie zhostili Spolok
medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity v spolupráci s Bratislavským klubom medikov a postarali sa o priestory v účelovom
zariadení Modra Harmónia.
Zasadnutiu predchádzali 3. Job Days Lekárstva a zdravia v Bratislave, kde sa prezentovali významné kliniky z Nemecka. Súčasťou plenárnych schôdzok boli voľby nového
Výkonného výboru (VV) SloMSA na funkčné
obdobie 2014/2015. Nechýbali besedy
s novými kandidátmi, prezentácie a správy
lokálnych spolkov, ako aj delegátov, ktorí sa
zúčastnili na GA (General Assembly) v Tunisku. Na druhý deň boli na programe stretnutia, kde členovia jednotlivých Standing Committees riešili činnosť za uplynulý polrok.
SCOPE (Standing Committee of Profesional Exchange) a SCORE (Standing Commit-

tee of Research Exchange) majú na starosti
prijímanie aj vysielanie študentov na klinické
a výskumné stáže. SCOME (Standing Committee of Medical Education) sprostredkúva
vzdelávacie aktivity, ako dobre známe kurzy
šitia, kurz posunkovej reči či medická olympiáda. SCORA (Standing Comitte of Reproductive Health including HIV/AIDS) má na
starosti sexuálne zdravie, školiace kurzy,
napr. Prvá gynekologická prehliadka. Poslednou komisiou je SCOPH (Standing Comittee of Public Health). Poobede boli pripravené aktivity ako teambuildingy a tréningy
na zaujímavé témy.
Na večernej plenárke sa odprezentovali
kandidáti do nového Výkonného výboru a po
krátkej porade predsedov spolkov boli zvolení:
• Marek Karman – prezident
• Katarína Gašparová – viceprezident
• Kristián Varga – tajomník
• Oliver Koprda – NEO-out
• Zuzana Revayová – NEO-in
• Karin Ďurčanská – NORE

• Kristína Kozáková – NORA
• Mária Gazdačková – NPO
• Barbora Korpallová – NOME
Nasledujúci deň sa predstavil nový VV
a na prvom neoficiálnom stretnutí si stanovili základné priority, medzi ktorými je hlavne
zvýšiť povedomie o SloMSA najmä medzi
študentmi, vytvorenie bulletinu informácií,
nové projekty, spolupráca a výmena skúseností ohľadom organizácie a riadenia podobných inštitúcií. Neostáva nám nič iné,
ako držať palce novému Výkonnému výboru
v plnení všetkých cieľov a ambícií a dopriať
im veľa chuti a energie vo funkčnom období
2014/2015.
Rád by som týmto apeloval na mladých
ľudí, študentov všetkých ročníkov, aby neboli pasívni, neváhali ani sekundu a pridali sa
k nám. Stanú sa členmi veľkej rodiny IFMSA
a SloMSA, rodiny, v ktorej si môžu právom
povedať: som hrdý, že študujem medicínu,
som hrdý, že budem lekár a budem pomáhať
ľudom. Rodiny, ktorá ponúka skúsenosti, zážitky, cestovanie, zdokonalenie jazykov, spoznanie obrovského množstva nových ľudí, či
už zo Slovenska alebo zo zahraničia.
SloMSA opäť raz dokázala svoje opodstatnené miesto nielen v Slovenskom, ale aj
celosvetovom meradle.
Kristián Varga, študent JLF UK,
tajomník – elect SloMSA
IFMSA (medzinárodná federácia národných asociácií študentov medicíny) je
celosvetová organizácia združujúca študentov medicíny po celom svete. Jedným
z členov IFMSA je aj SloMSA, ktorá zastrešuje štyri spolky – Bratislavský spolok
medikov, Martinský klub medikov, Spolok
medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity a Spolok medikov mesta Košice.

AKTIVITY NAŠICH ŠTUDENTOVS

Farmaceuti popularizovali

Svetový deň zdravia,
usporiadali
výmenný pobyt
a športové aktivity

Študentský život na FaF UK po Týždni farmaceutického vzdelávania a kariéry rozhodne neumrel. V rámci Slovenského spolku
študentov farmácie (SSŠF) sa konalo viacero podujatí, zo všetkých vyberáme výmenný pobyt s bulharskými študentmi farmácie, osvetu počas Svetového dňa zdravia a športové turnaje.
SSŠF usporiadal v dňoch 8. – 12. apríla 2014 ďalší úspešný výmenný pobyt TWIN s bulharským spolkom. Bratislavskí a sofijskí
farmaceuti prejavili záujem o program aj tento rok a začali sme tak
druhý ročník podujatia. Cestu do nášho hlavného mesta meralo päť
študentiek, ktoré chceli spoznať farmáciu u nás a dozvedieť sa niečo
viac o histórii a kultúre Slovenska. Po príchode ich prvé kroky viedli
na fakultu, kde si vyskúšali hodinu biochémie s gréckymi študentmi v
anglickom jazyku. Veľmi srdečne boli privítané aj doc. RNDr. Magdalénou Fulmekovou, CSc., v Univerzitnej lekárni v Ružinove, za čo jej
veľmi pekne ďakujeme. Nasledujúci deň sme pre nich pripravili návštevu Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK a aktívne sa vyžili
pri paintballe, ktorý zanechal boľavé pozdravy na celom tele. Večer
zapadli medzi nás na teambuildingu v Lodenici UK a na Pharma párty. Bulharské dievčatá nás prekvapili vynikajúcimi poznatkami z dejín
Bratislavy a pri niektorých ich otázkach sme ich radšej odkázali na
výborného sprievodcu, ktorý nám ukázal krásne miesta v Starom
meste. Deň sme zakončili slovenskými národnými špecialitami. Po
nasledujúcom dni strávenom vo Viedni sme sa rozlúčili s našimi kolegyňami a zapriali si: Dovidenia v máji v Sofii!
Siedmy apríl je Svetovým dňom zdravia už od roku 1950, kedy
bol oficiálne vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou. Každoročne sa v tento deň konajú po celom svete rôzne podujatia,
ktoré upozorňujú na vopred vyhlasovanú tému. Tento rok ňou boli
infekčné ochorenia prenášané vektormi. Študenti našej fakulty pri
tejto príležitosti organizovali v spolupráci so Spolkom košických študentov farmácie a s podporou Slovenskej lekárnickej komory akciu
v priestoroch vestibulu, v rámci ktorej sa prezentovala nielen tohtoročná téma, ale taktiež sa ponúkala možnosť zmerať si krvný tlak

Prírodovedecká kvapka krvi
Dňa 3. 4. 2014 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UK pod záštitou
dekana fakulty doc. RNDr. Milana Triznu, PhD., uskutočnil už 4. ročník
Prírodovedeckej kvapky krvi organizovaný Študentskou časťou Akademického senátu PriF UK. Zúčastnilo sa 71 darcov, pričom traja darcovia prišli z Filozofickej fakulty UK, dvaja z Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky UK a jeden darca z Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Najpočetnejšie zastúpenie, samozrejme, mali darcovia z organizujúcej
fakulty. Prírodovedecká kvapka krvi prebehla v pokojnom duchu a pohodovej atmosfére, bez vážnych zdravotných komplikácií. Každý jeden
účastník bol odmenený aj malou pozornosťou.
Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme a veríme, že aj v nasledujúcich rokoch bude pretrvávať podpora a vysoká účasť na po
dujatiach podobného charakteru.
Diana Porubská, ŠČ AS PriF UK

či hladinu glukózy v krvi. Po meraniach sa mohli zúčastnení ponúknuť sušeným ovocím, vyskúšať si prírodné sladidlá, alebo si vybrať
z množstva ponúkaných čajov. Pre tých, ktorým informačný program
nestačil, boli pripravené v telocvični športové aktivity zahŕňajúce napríklad aerobik či frisbee. Na svoje si tak prišiel úplne každý. O tom,
že sa toto podujatie skutočne vydarilo, svedčí aj to, že naň zavítali
nielen študenti, ale taktiež náhodní ľudia, ktorí mali záujem hlavne
o merania, ale nepohrdli ani občerstvením a prispeli aj vyplnením
ankety. Motiváciou im mohla byť aj tombola, ktorá ponúkala možnosť
vyhrať zaujímavé ceny.
SSŠF sa snaží vo svojom repertoári podujatí pre študentov priniesť
aj dostatok športu. V druhej polovici marca sa uskutočnil Kolkový turnaj na dráhe na Pasienkoch. Súťažilo dohromady päť študentských
a jeden tím zamestnancov FaF UK. Tímy sa do súťaženia pustili s vervou, nevýhodou bolo, že keď ste sa už naučili ten správny grif na
kolkovú guľu, turnaj bol na konci. Prvé miesto získal tím Jeden kilometer, zamestnanci obhájili druhé miesto. Prelom marca a apríla patril naopak Aerobik maratónu s účasťou približne 80 študentiek FaF
UK, odvahu na fyzicky náročný program (hip hop aerobik, body art,
zumba) dokonca nabral aj jeden študent. A o týždeň neskôr 8. apríla
sa konal Futsalový turnaj, na FaF UK už tradičná športová záležitosť,
v ktorej po urputných zápasoch každý s každým a nervy drásajúcom
finále zvíťazil Tím TJ. Mottom uplynulého roku športu bolo priniesť
pre každého študenta na FaF UK športovú aktivitu, ktorá ho bude baviť, čo sa vo veľkej miere, veríme, podarilo. Za spoluprácu ďakujeme
aj Katedre telesnej výchovy a športu FaF UK.
Viera Dušková (Svetový deň zdravia),
Jana Kakalejčíková (TWIN Bulharsko),
Peter Šišovský (šport)
Foto: archív SSŠF, Viera Dušková
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Prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.,
vedúci Ústavu histológie a embryológie
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Miesto narodenia: Sľažany,
okr. Zlaté Moravce
Vek: 60
Čím ste chceli byť ako dieťa?
V tomto som mal jasno už od
základnej
školy.
Chcel
som
byť
profesionálnym
futbalistom, v hre boli pre mňa len dva
kluby, a to Manchester United
alebo FC Barcelona. Nakoniec mi
však ostala len okresná súťaž za
TJ Družstevník Sľažany v mojej
rodnej dedine. Neskôr som túžil byť maratónskym bežcom, opäť
profesionálom. Chcel som totiž
vyhrať maratón v Bostone, čo ma
fascinovalo dlhé roky. Keď som
večer išiel do postele s myšlienkou, že raz bostonský maratón vyhrám, tak som nevedel
poriadne ani zaspať. Tento sen
sa mi tiež nesplnil, maratón
som síce neskôr vyhral, nebolo
to však v Bostone, ale v Martine. Maratónske ambície som si
v dospelom veku trochu splnil na
košickom MMM, odbehol som desať po sebe idúcich ročníkov,
najlepším výsledkom bolo trid
siate miesto. Moje detské ambície sa zjavne nepáčili rodičom
a ani triednej učiteľke, pretože všetci moji spolužiaci chceli
byť právnici, inžinieri, lekári
alebo minimálne učitelia.
Čo ste študovali a prečo práve
tento odbor?
Vyštudoval som Lekársku fakultu UK v Martine. Pôvodne
som zamýšľal podať prihlášku na
FTVŠ UK do Bratislavy, ale nakoniec som sa rozhodol pre medicínu s tým, že sa budem venovať športovému lekárstvu. Ale
po skúškach z histológie a patologickej anatómie som postupne zmenil pohľad na medicínu
a vzťah k morfologickým vedám
vo mne zreteľne rástol. Koncom
piateho ročníka som už vedel,
že to bude definitívne patologická anatómia.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Moje znalosti cudzích jazykov
sa opierajú o angličtinu. Týmto
jazykom som komunikoval na všetkých mojich študijných a pracovných
pobytoch,
kongresoch
a súkromných cestách. Nerozprávam síce ako William Shakespeare, ale nemám problém hovoriť,

aj keď vnútorne cítim, že som
nepoužil celkom správny výraz
alebo slovné spojenie. Ruštinu
a nemčinu už dlho prakticky nepoužívam. V arabskom jazyku viem
zachytiť niť rozhovoru, ale aktívne komunikovať nedokážem.
Čo vám napadne, keď sa povie
„práca“?
Slovo „práca“ má rôzne podoby, odtiene a chute. Všeobecne
to vo mne evokuje najmä predstavu namáhavej fyzickej alebo
mentálnej práce každého druhu. Zároveň však poznám pocit,
aký má človek, keď takúto prácu úspešne dokončí. Pracovitých
ľudí si veľmi vážim a obdivujem
a je mi jedno, či je to murár,
stolár, nejaký športovec alebo
úspešný chirurg či podnikateľ.
Ako rád trávite voľný čas?
V mladosti som aktívne športoval a to mi ostalo doteraz.
V poslednom čase ma čoraz viac
zaujíma najmä náboženská literatúra. Zistil som, že existujú
vynikajúce knihy od renomovaných autorov a uznávaných duchovných kapacít, ktoré zrozumiteľne vykladajú, vysvetľujú
a dopĺňajú biblické texty. Veľmi pútavo pôsobí na čitateľa,
keď sú biblické príbehy vykladané a doložené faktami v kontexte
historických
udalostí
vtedajšej doby.
Uprednostňujete televíziu alebo
knihy? Prečo?
Televíziu pozerám veľmi málo.
Nenechám si však ujsť športové
prenosy, pričom uprednostňujem
futbal a ľahkú atletiku. Sledujem najmä anglickú a španielsku
futbalovú ligu a nadnárodné súťaže. A knihy? Posledné roky som
prečítal viacero kníh od Fredericka Forsytha. A ako som už
spomenul, teraz sa môj záujem
obrátil na duchovnú literatúru.
Mimochodom, mám pomerne slušnú
zbierku Biblií, a to prakticky
z každej krajiny, ktorú som doteraz navštívil.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Moji rodičia pracovali v poľnohospodárstve, boli to veriaci,
veľmi pracovití a pritom skromní
ľudia. Už obaja zomreli, podobne
aj moji dvaja bratia. Manželka je
lekárka – neurologička, pracuje
v UNM. Dcéra vyštudovala právo
na Univerzite Karlovej v Prahe,

kde s rodinou
aj žije, vnúčik bude mať
v júli jeden
rok.
Čo vás dokáže
zarmútiť?
PredovšetFoto: Milan Šulov
kým sú to choroby a nešťastný
osud detí. Potom je to obmedzenosť, neprajnosť, závisť a povýšenectvo niektorých ľudí. Ale
tiež absencia empatie a prirodzenej pokory.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Rozosmiať ma dokáže veľa vecí.
Napr. dobré vtipy, veselé príhody zo života, spomienky s kamarátmi a kolegami na pestrý
študentský život, zážitky zo
športových sústredení a pretekov, ale tiež vtipné výhovorky
a niektoré odpovede študentov
(niekedy ide človek naozaj „do
kolien“...). Zasmiať sa dokážem
aj sám nad sebou a zdá sa mi, že
je to čoraz častejšie.
Máte obľúbenú osobnosť?
Mám ich viacero. Sú to pápeži František a Ján Pavol II.
Medzi športovcami Emil Zátopek,
ktorého som poznal aj osobne.
Obdivoval som, ako dokáže tvrdo trénovať a zápasiť aj s nepriazňou osudu. Boli to určite
aj Beatles a Queen. Z hereckých
osobností Milka Vášáryová, tiež
jej herecká generácia. Nemôžem nespomenúť Paula Newmana,
s ktorým som sa neskôr stretol v Tokiu, pod jeho záštitou
sa v prístave konali maratónske
preteky.
Máte nejaký skrytý talent?
Žiaľ, neviem o tom a veľmi ma
to mrzí. Ale stále sa nevzdávam
nádeje, že niekto vo mne nejaký
talent predsa len objaví.
Aké hodnoty sú pre vás v živote
najdôležitejšie?
Pojem životná hodnota vyvoláva u človeka množstvo asociá
cií. Mne sa často pri tomto pojme vybaví Prvý list Korinťanom,
konkrétne
trinásta
kapitola
a trinásty verš: „A tak teraz
ostáva viera, nádej a láska,
tieto tri, no najväčšia z nich
je láska“. Tieto tri hodnotové
veličiny sa dajú aplikovať skutočne vo všetkých sférach nášho
života a z môjho pohľadu patria
medzi najdôležitejšie.

JAZYKOVÉ OKIENKOS
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Za koho alebo na koho kandidujeme?
Rok 2014 je možné nazvať aj rokom volieb. Donedávna na Slovensku rezonovala
téma prezidentských volieb, v máji si budeme
voliť zástupcov do Európskeho parlamentu
a v júni nás čakajú voľby do orgánov samosprávy obcí. V súvislosti s kandidátmi, ktorí
sa v jednotlivých voľbách uchádzajú o našu
priazeň, môžeme v televíznych aj printových,
v serióznych i bulvárnych médiách zachytiť
podstatné meno kandidát (v ženskom rode
kandidátka) vo variantných spojeniach –
a to aj s predložkou na: kandidát/kandidátka na prezidenta, aj s predložkou za: kandidát/kandidátka za prezidenta.
Masovokomunikačné prostriedky sa výrazne podieľajú na budovaní jazykovej kultúry. Tak ako môžu médiá jazykovú normu
upevňovať, tak ju môžu v rôznych situáciách
aj narúšať práve použitím nepresnej alebo
chybnej väzby, ktorá následne preniká do
povedomia bežných používateľov jazyka a
v dôsledku frekventovaného výskytu sa zač
ne vnímať ako adekvátna.
Napriek tomu, že sa nám môžu zdať oba
spomenuté varianty správne a predložky za

a na sa nám javia v spomínaných príkladoch
ako rovnocenné, nie je to tak. Podstatné
meno kandidát (podľa Krátkeho slovníka
slovenského jazyka vo význame uchádzač o nejaký úrad, funkciu, členstvo)
sa viaže iba s predložkou na. Takže ak hovoríme o kandidátovi, ktorý sa uchádza o určitú
funkciu, odporúčame použiť tvary kandidát
na prezidenta, kandidáti na europoslancov, kandidáti na poslancov mestských
zastupiteľstiev a pod. Ako menej diskutabilné určite vyznievajú tie prípady, v ktorých

slová úrad, funkcia, post explicitne uvádzame. Zrejme by v takýchto situáciách nikoho
nenapadlo uvažovať o použití predložky za,
teda *kandidát za úrad prezidenta, *kandidát za funkciu mestského poslanca, ale
jednoznačne by v komunikácii zvolil spojenie
s predložkou na – kandidát na úrad prezidenta, kandidát na funkciu mestského poslanca a pod.
Zároveň je však potrebné zdôrazniť, že
v prípade slovesa kandidovať (podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka vo význame uchádzať sa o nejaký úrad, funkciu,
hodnosť) je situácia s väzbou predložky iná.
V spojení so slovesom kandidovať sa totiž
ako správne vníma použitie obidvoch predložiek – teda na i za. V prejave tak môžeme ľubovoľne uplatniť aj tvary kandidovať
za prezidenta, kandidovať za poslancov
mestských zastupiteľstiev, aj tvary kandidovať na prezidenta, kandidovať na europoslanca.
Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD.,
Katedra slovenského jazyka FiF UK

KRÍŽOVKA
Arthur C.
C. Clarke:
Clarke: "Učiteľ,
môže
byťbyť
nahradený
strojom,...
(tajnička
)."
Arthur
„Učiteľ,ktorý
ktorý
môže
nahradený
strojom,...
(tajnička).“
MORT

(tajne)
pripraviť

klusom
(hovor.)

ubráň

smrť
(franc.)

čistiaci
prášok

mierne
dvíhali

LAH

pohovka
(zastar.)

vokal.
predložka

patriaca
Srbovi

MOL
Slovenska
Erika
(dom.)

robil

čistí

oblámu

kráľ s
oslími
ušami

3
hovor

CLIVUS

antimón
(zn.)

sponka

1

MIDAS

ukaz.
zámeno
tropické
ovocie

časť vojen.
oddielu
druh
tkaniny

2

4

vozík

trmavrma

mali radi
Local Area
Network
(skr.)

znášal
trest
arabský
štát

slovínsky
matematik
sínus
(zn.)

povievala
kód
litovskej
meny

taliansky
prístav

chemický
prvok
osobný
počítač

iba
udieraj

manipuloval

holubica
(špan.)

patriaca
Alane

svah
(lat.)

upozorňoval

RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.

predstavený
kláštora

Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@rec.uniba.sk do 10. júna 2014 a vyhrajte hrnček UK. Spomedzi správnych
odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity.
Vyhodnotenie z minulého čísla: Clarence W. Hall: „Veľká noc hovorí, že... TAJNIČKA: môžeš pravdu pochovať, no ona v hrobe neostane.“
Správnu odpoveď poslala aj Eva Petrovičová. Srdečne blahoželáme!

S P R A JV U
OBDIALJESÁT V O S
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Jubileum významnej slovenskej
mikropaleontologičky

Koncom marca oslávila naša milá kolegyňa RNDr. Eva Halásová, PhD., nielen
v okruhu svojej rodiny, ale aj medzi kolegami Katedry geológie a paleontológie PriF
UK svoje okrúhle výročie. Je vydatá, má
dve deti, teraz už aj dvoch vnukov.
Jubilantka sa narodila 23. marca 1954 v
Bratislave, kde aj v roku 1972 zmaturovala
na Strednej všeobecnovzdelávacej škole I.
Horvátha. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Prírodovedeckej fakulte UK, odbor
základná a ložisková geológia. Štúdium
ukončila v roku 1977 diplomovou prácou na
tému: ,,Paleosedimentologická štúdia lábskeho obzoru viedenskej panvy”. Po ukončení štúdia nastúpila na Katedru geológie
a paleontológie PriF UK, kde doteraz pracuje ako samostatný výskumný pracovník. Venuje sa však aj výchove študentov; vstupuje
do prednášok z mikropaleontológie, vedie
diplomantov a doktorandov. Rigoróznu prácu na tému: ,,Biostratigrafia malmu silickej

jednotky” obhájila v roku 1979 a získala titul
RNDr.
V tom čase sa vo svete rozbiehal výskum
biostratigraficky a paleoekologicky významnej skupiny fosílnych vápnitých jednobunkových rias. Od roku 1994 sa do tohto výskumu jubilantka zapojila štúdiom vápnitých
nanofosílií neogénnych paniev Západných
Karpát.
V roku 1996 stážovala v rámci programu CEEPUS na Eötvös Loránd Univerzite v Budapešti, na Katedre historickej
geológie, u vedúceho katedry profesora
Andrása Nagymarosyho, špecialistu na
problematiku vápnitého nanoplanktónu.
Výsledky štúdia zúročila pri medzinárodných projektoch zameraných na koreláciu
neogénnych sedimentačných prostredí
západnej a východomediteránnej oblasti.
Nadviazala intenzívnu spoluprácu s profesorkou Aidou Sergejevnou Grigorovič
z Univerzity v Ľvove, ktorá niekoľko rokov
hosťovala na Katedre geológie a paleontológie; pre neogénne sekvencie Viedenskej
panvy bola práve jej zásluhou vypracovaná
zonácia opierajúca sa o distribúciu nanofosílnych asociácií.
Popri tom sledovala a pracovala na problematike výskumu mezozoických (vrchnojursko-spodnokriedových) nanofosílií. V roku
2005 obhájila dizertačnú prácu na tému
„Biostratigrafia spodnej kriedy na základe
vápnitých nanofosílií“. Tu treba vyzdvihnúť,
že máloktorý z jej zahraničných či domácich

kolegov má vo svojom výskume taký široký
záber sledovanej problematiky.
Bola a je zapojená do riešenia početných
domácich i medzinárodných vedeckých výskumných projektov orientovaných na bio
stratigrafický výskum mezozoických a kenozoických sedimentárnych sekvencií. Zapája
sa tiež do biostratigrafického aplikačného
výskumu v úlohách pre spoločnosti zaoberajúce sa prieskumom a vyhľadávaním ložísk
uhľovodíkov. Výsledky bádania prezentuje
na domácich i medzinárodných vedeckých
stretnutiach (semináre, konferencie, sympózia). Je autorkou a spoluautorkou početných
hodnotných publikácií, ktoré z riešenia týchto projektov vzišli a majú zásadný význam
pre biostratigrafiu vrchnojurských, spodnokriedových a neogénnych sekvencií Západných Karpát, čomu zodpovedá aj patričný
citačný ohlas v radoch špecialistov pre túto
problematiku. Je členkou medzinárodnej
organizácie INA združujúcej mikropaleontológov zaoberajúcich sa výskumom vápnitých
nanofosílií.
Vedecké výsledky zaraďujú RNDr. Evu
Halásovú, PhD., k významným osobnostiam
slovenskej a medzinárodnej mikropaleontológie. Milej jubilantke, našej skromnej kolegyni a priateľke želáme do ďalších rokov
pevné zdravie, veľa šťastia, rodinnej pohody,
entuziazmu a síl do ďalšej tvorivej práce.
prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.,
za Katedru geológie a paleontológie
PriF UK

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

Našu univerzitu čítajú aj v Číne! Študentka Pekinskej univerzity zahraničných
štúdií (Beijing Foreign Studies University) Phoebe Wang s kamarátkou čítajú
Našu univerzitu v univerzitnom kampuse.

SLPÚRČAIVMOED A
JSTVOS
SA
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Zomrel odborník
medzinárodného práva
• 15. júna 1928 – narodil sa v Trebejove
• 1952 – absolvoval Právnickú fakultu
Slovenskej univerzity v Bratislave
• 1952 – získal profesijný titul JUDr. na
PraF SU
• 1960 – stal sa kandidátom vied na Ústave štátu a práva ČSAV v Prahe
• 1965 – bol menovaný za docenta na
PraF UK
• 1969 – 1976 – bol predsedom Vedeckej rady SAV
• 1977 – získal hodnosť doktora vied
• 1998 – bol menovaný za profesora
• 20. marca 2014 – zomrel v Bratislave

Koncom marca sme sa rozlúčili s dlhoročným spolupracovníkom a kolegom Právnickej fakulty UK prof. JUDr. Jánom Azudom, DrSc. Zaoberal sa medzinárodným
právom a medzinárodnými vzťahmi a zaslúžene ho môžeme zaradiť medzi významné
osobnosti právnej vedy na Slovensku.
Pedagogicky pôsobil na Právnickej fakulte
UK, najmä na Ústave medzinárodných vzťahov, a v rokoch 1995 – 2003 bol vedúcim
Katedry diplomacie a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Prednášal aj na Ekonomickej univerzite
v Bratislave či na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Okrem medzinárodného
práva prednášal aj úvod do diplomacie, právo
medzinárodných organizácií a európske právo. Bol tiež členom Rady vysokých škôl.
Bohaté skúsenosti a výsledky vedeckej
práce pretavil do publikačnej činnosti a do
riešenia grantov predovšetkým z medzinárodného práva. Svedčí o tom množstvo monografií, učebníc, vysokoškolských učebných
textov, ale taktiež štúdií a článkov v domácich
a zahraničných periodikách. Predsedal komisiám pre obhajoby doktorských dizertačných
prác (DrSc.) v odbore medzinárodné právo a
európske právo, ako aj komisiám VEGA pre
ekonomické a právne vedy. Bol dlhoročným
predsedom Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV.
Pracoval vo viacerých redakčných radách,
napríklad v Právnom obzore, Právníku, Časopise pro mezinárodní právo, Bulletine Československého práva, Medzinárodnej politike
a Encyklopedii Beliana. Bol členom Rozhodcovského súdu Československej obchodnej
komory. Za Slovenskú republiku bol členom
Permanent Court of Arbitration v Haagu. Bol
členom viacerých medzinárodných vedeckých organizácií, napr. Európskej asociácie
pre výskum mieru v Nemecku, International
Institute for Peace vo Viedni, International
Law Association v Londýne.

Absolvoval tiež stáže na Helsinskom výbore ľudských práv v Holandsku 1990,
v Komisii OSN pre medzinárodné právo v
Ženeve a Akadémii medzinárodného práva
v Haagu. Zúčastňoval sa na mnohých študijných pobytoch na univerzitách napríklad
vo Švédsku, Holandsku, Kanade, Nemecku, Veľkej Británii, bývalej Juhoslávii, ZSSR,
Poľsku, Maďarsku, Ukrajine, Rumunsku,
Švajčiarsku, Rakúsku, Belgicku atď.
Bol československým delegátom v Osobitnom výbore pre OSN pre definovanie agresie v Ženeve roku 1973 a bol podpredsedom tohto výboru na zasadaní v New Yorku
roku 1974.
Získal ocenenia – Zlatú medailu Univerzity Komenského v Bratislave za vedecko-pedagogickú činnosť, Zlatú medailu Ľudovíta
Štúra za zásluhy pre rozvoj spoločenských

vied (SAV), bol tiež ocenený najvyšším vyznamenaním SAV – Zlatou medailou SAV
v roku 1998, cenou rektora UMB v roku
2001 a Zlatou medailou UMB 2003.
Mgr. Eva Vlková, PraF UK

LISTUJEME V STARÝCH ČÍSLACH
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Comenius University Won in Regatta
A rowing team from Comenius University
(CU) won in the second annual of the University Regatta on the Danube on 3 May
2014. The Slovak University of Techno
logy in Bratislava finished second and the
University of Economics in Bratislava was
third. Pg 3
From Rector’s Program
The Rector of CU, Karol Mičieta, hosted
the Ukrainian Minister for Science and
Education, Sergej Kvitan, and talked about
cooperation in the European University Association. Pg 4
Dean Received French Award
The Dean of the Faculty of Management
of CU, Jozef Komorník, received an award
from the Ambassador of the French Republic – Academic Palm – on 11 April. Pg 5
CU Most Successful in Receiving Eurofunds
Higher Education Schools received 280
Million Euros altogether during 2007 and
2013. CU received 77 Million Euros which
makes our University the most successful
among Slovak universities. The school used
it for renovation, technical infrastructure and
creating new study programs. Pg 5
New Technologies to Fight Cancer
Scientists from CU and the Slovak Academy
of Science found new technology which can
be useful for treating tumor diseases. Pg 5
Researchers Mobilized Their Carrier
Euraxess gave information on jobs in research and financing of research trips to
students and young researchers on 21
March. CU supported this activity. Pg 5
PhD Students Presented Their Research
PhD students from our 13 Faculties gave 24
lectures on their research in the Assemb
ly Hall of CU on 30 April. The fields were
broad – from medicine, through philosophy, religion or physics to law. Pg 6 and 7
Winners of Photo Competition – My University
A photo competition themed “My University” lasted from 17 February to 17 April
was announced by the Rector of CU on the
occasion of the 95th anniversary of Comenius University. A student from the Faculty
of Education of CU,Jana Grešová,was the
main winner. The photo makes cover of this
issue. Pg 8 and 9
International and Erasmus+ Day
The seventh event of this kind for students

interested in studies or internship abroad
took place in the historic building of CU on 9
April. Visitors gained information on foreign
universities, dorms and countries. Pg 9
Researchers’ Day at Pharmaceutical
Faculty
Pupils of elementary schools visited the
Faculty of Pharmacy of CU to see what
work in a pharmaceutical laboratory looks
like on 17 April. Pg 14
Cooperation with Pheonix
The Department of Organisation and Mana
gement in Pharmacy of CU connects a
theory and practice when organizing visits
to a pharmaceutical company – Pheonix.
Students attended an educational seminar
in a modern storage and logistic pharmaceutical facility. Pg 14
Experts from Montenegro Learned
about Protected Areas
Experts on protected areas from Montenegro attended a research visit to Slovakia to learn about tasks and functions of
go
vernment organisations which manage
protection of national parks, such as the
Low Tatras National Park and the Tatranian
National Park. Pg 15
Filtered Bottles for Healthy Water
Students from the Department of Strategy
and Business of CU practice real business
ideas. One team concentrates on promo
ting filtered bottles which are an alternative
to water in plastic bottles. The students
emphasized their ecological dimension.
Pg 16
Slavonic Literal Inheritance in Spanish
Language
Two key texts of the Slovak literature origins about lives and works of St. Cyril and
Method are accessible in Spanish as well.
The presentation was held at the Faculty of
Education of CU on 16 April. Pg 16
Discussion Commemorating Turkish
Ambassador
A discussion on international relationships
commemorating the Turkish Ambassador,
Suny Çokgür Ilıcak, who became mortally ill
while on her Ambassador duty in Bratislava
took place at the Faculty of Social and Economic Sciences of CU on 6 March. Pg 17
Hockey Players Defended Gold
Hockey players from the Faculty of Physical Education and Sports of CU won an
international university hockey tournament
“The Rector´s Cup of Czech Technical
University” in Prague on 4 and 5 April. The
hosting university finished second. Pg 18

Hockey Team Won in Eindhoven
Students of hockey from the Faculty of
Physical Education and Sports of CU won a
gold medal in the country of water canals,
caravans, bicycles, windmills and clogs in
March. Pg 19
Olympionists at CU
The Faculty of Physical Education and
Sports of CU was visited by real stars on
11 April. The participants of the 22nd Winter Olympic Games 2014 in Sochi chatted
with university students, teachers and high
school students. The athletes talked about
their motivation to sport and at the end of
the event they gave autographs. Pg 20
Students – Entrepreneurs
A brother and sister from Germany have
studied at the Faculty of Medicine of CU
for the 2nd year. They have recently founded
a study agency for German candidates in
Slovakia. Pg 21
Victory in Nitra
A PhD student, Michael Benedik, from the
Faculty of Arts of CU successfully represen
ted his university at a student´s scientific and
art activity in Nitra on 29 April. He won first
place in a section for PhD students. Pg 21
AIESEC Opens Doors to Other Cultures
If you are interested in a foreign internship
and you speak English fluently, AIESEC is
the right organization for you. The President, Adriana Majtánová, presents a role
of the organization and an acceptance process of candidates in our interview. Pg 23
Medical Students’ Meeting
A medical students´ association met to
rate the last years’ activity during 28 – 30
March. Medical students can be members
of the International Federation of Medical Students´ Association and the Slovak
Medical Students´ Association. Pg 24
Pharmacy Students Popularized World
Day of Health
The World Day of Health is on 7April therefore an association of students organized
an event for measuring blood pressure
or glucose in blood. This years’ topic was
vector transmitted infections. The Slovak
Pharmaceutical Student’s Association organized an exchange visit with Bulgarian
students during 8 – 12 April. Five students
from Sofia visited our capital city. Pg 25
Natural Sciences Blood Donation
The Faculty of Natural Sciences of CU organized a blood donation which was visited
by 71 donors on 3 April. Pg 25
LM, EC
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pondelok
19.00

Edward Albee /

Koza alebo
Kto je Sylvia?
- čierna komédia
réžia / M. Čičvák
účinkujú / J. Kukura,
E. Vášáryová,
M. Markovič, A. Bárta

5. 6.

štvrtok
19.00

Martin McDonagh /

Ujo Vankúšik

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

6. 6.
Peter Quilter /

Ráno po

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

Hráme v LOFT ARÉNA

10. 6.

utorok
19.00

David Mamet /

November

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

12. 6.

piatok
19.00

7. 6.

sobota
19.00

9. 6.
Boris Kršňák /

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

- konečne poriadna komédia!
réžia / R. Polák
účinkujú / Z. Kronerová,
M. Noga, J. Kemka, P. Vajdová

Hráme v LOFT ARÉNA

S brokovnicou
na manžela

Organizované predstavenie

11. 6.
Martin Casella /

Írska kliatba

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

nedeľa
19.00

Peter Quilter /

Venuša
v kožuchu

Ráno po

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

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

Organizované predstavenie

Zájazd Viedeň

19. 6.

pondelok
19.00

štvrtok
20.00

Ľuboš Šrámek & his East
European ARTSAMBLE
feat. Peter Erskine /

Karl Marx / Peter Lomnický /

Kapitál

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

27. 6.

streda
19.00

15. 6.

štvrtok
19.00

David Ives /

16. 6.

pondelok
19.00

David Ives /

Venuša
v kožuchu

foto: Tibor Géci

2. 6.

Program31
jún
2014

Jazz v Aréne

- komorný orchester jazzovej hudby
pod vedením Ľ. Šrámeka, zložený
z členov krajín východnej časti EU
účinkujú / Ľuboš Šrámek (piano),
Peter Erskine (bicie) a ďalší

Info k predstaveniam:

piatok
19.00

Koza alebo Kto je Sylvia?:
J. Kukura – cena Dosky 2004 za
najlepší mužský herecký výkon
E. Vášáryová – cena Dosky 2004 za
najlepší ženský herecký výkon

Karl Marx / Peter Lomnický /

Kapitál

- správa o stave sveta
réžia / M. Čičvák
účinkujú / T. Pauhofová,
K. Greppelová, B. Deák a ďalší

November - účasť na:

festival Nová dráma 2012
festival Zámocké hry 2012, Zvolen
festival Dotyky a spojenia 2013, Martin
Medzinárodný festival Divadlo
európskych regiónov, 2013, Hradec
Králové

Martinský festival divadiel na
Slovensku Dotyky a spojenia 2014

DIVADLO ARÉNA

DIVADLO ARÉNA

Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava

Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava

Predpredaj vstupeniek:

Predpredaj vstupeniek:

2. júna 2014 o 19.00 hod

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

Edward Albee

Koza alebo Kto je Sylvia?

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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INFORMAČNÉ CENTRUM
UNIVERZITY KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

V novootvorenom infocentre
		
si môžete zakúpiť:
• tričko
•  mikinu
•  polokošeľu
•  šiltovku
•  dáždnik
•  šálku
•  USB kľúč
•  plátennú tašku
•  pero
•  zápisník
s logom UK

Nájdete nás:
Univerzita Komenského,
Šafárikovo nám. 6,
Bratislava,
prízemie novej budovy
(vchod z Múzejnej ulice)
Otvorené
v pracovných dňoch
10.00 – 16.00 hod.
Viac informácií:
www.uniba.sk/infocentrum
infocentrum@uniba.sk
+421 2 592 44 986

