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11 nových profesorov UK
Rozhovor s archeológom

Mladí vedci si rozdelia
takmer 300 000 eur
Priestorovú orientáciu
u nadaných chlapcov
ovplyvňuje testosterón

Muzikológ, ktorý prešiel celý
svet a zakotvil na Slovensku

Oslavy 95. výročia UK
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EDITORIÁL

SPRAVODAJST VOS

V tomto príspevku som sa pôvodne
chcel venovať dvom okruhom otázok,
o ktorých sa doposiaľ v súvislosti s Univerzitným vedeckým parkom UK v Našej univerzite nepísalo. Pritom sú často
predmetom neformálnych chodbových diskusií a zazneli už aj priamo na
stretnutiach vedenia UK s členmi akademickej obce. Tou prvou je otázka, či
stavba UVP UK nie je pre UK veľkým
rizikom? A druhá otázka je, čo vlastne
UVP UK po dokončení prinesie pre väčšinu tvorivých pracovníkov UK?
Editoriál má presne limitovaný rozsah, v ktorom, ako som zistil, sa obe témy uspokojivo spracovať
nedajú. Verím, že sa k nim vrátime v krátkom čase na väčšom
priestore. Budem sa preto venovať len niektorým prínosom,
ktoré UK výstavbou, ale hlavne dokončením parku získa. Pred
mesiacom zorganizovala Žilinská univerzita pracovné stretnutie
zástupcov všetkých v SR riešených projektov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier. Prezentované príspevky
jasne potvrdili, že UK pristúpila k projektu ďaleko najkomplexnejšie. A to nielen počtom zapojených riešiteľov či zúčastnených
fakúlt, ale predovšetkým šírkou odborného záberu, kde okrem
medicínsko-prírodovedných odborov sa veľký priestor venujespoločenským a humanitným vedám. Som hlboko presvedčený,
že takýto prístup – aj keď sa môže zdať, že dochádza k narieďovaniu financií na konkrétne experimentálne oblasti – je nielen
správny, ale aj potrebný a v budúcnosti sa nám vráti.
Za posledné roky som mal možnosť osobne navštíviť a vidieť
množstvo výskumných centier a vedeckých parkov od Japonska
cez USA až po špičkové pracovisko IST Austria u susedov vo
Viedni. Interdisciplinárny prístup je „zaklínadlo“, ktoré uplatňujú
vo všetkých navštívených inštitúciách. Interdisciplinaritu v týchto inštitúciách nenechávajú len na dobrovoľnosti výskumníkov,
ale je cielene organizovaná.
Prílišná decentralizácia alebo skôr izolácia výskumu na fakultách je jedna zo slabých stránok výskumu na pôde UK. Dovolím
si tvrdiť, že dokonca ešte aj vo vzdelávaní je medzi fakultami vyššia miera spolupráce ako vo výskume. Je to vo veľkej miere podmienené aj geografickou distribúciou, ktorá pozná v prípade našej univerzity maximálnu mieru koncentrácie dve fakulty v jednej
lokalite. To nie je náhoda, ale zámer, že univerzity zvlášť v USA
spravidla tvoria jeden jasne ohraničený celok – kampus. Pritom
celouniverzitné výskumné pracoviská nie sú na UK úplne neznámy pojem. Sám som niekoľko rokov pôsobil na Biochemickom
ústave PriF UK (neskôr na Ústave biochémie a biotechnológie),
ktorý ako väčšina ostatných vznikol v druhej polovici 60-tych
rokov ako výsledok istej demokratizácie spoločnosti a prezieravosti jeho zakladateľov. Hlavným zámerom ústavu bolo koordinovať výskum, vymieňať si informácie, spoločne využívať unikátne prístroje a posilniť budovanie spoločnej komunity medzi
katedrami biochémie na troch fakultách UK. Po spoločenských
zmenách a rušení celouniverzitného Ústavu marxizmu-leninizmu sme „vyliali s vodou z vaničky aj dieťa“ a zrušili aj ostatné
výskumné ústavy.
Pred niekoľkými dňami som sa vrátil z kongresu Európskej
spoločnosti pre humánnu genetiku (ESHG), na ktorom sa zúčastnilo vyše 3000 účastníkov. Aj toto podujatie potvrdilo, že súčasný technologický pokrok predovšetkým v oblasti sekvenovania ľudského genómu predbehol pripravenosť spoločnosti tieto
výsledky prijať a plne ich využiť pre zlepšenie kvality ľudského
života. Som presvedčený, že náš UVP UK tiež svojou časťou
prispeje k využívaniu výsledkov výskumu v praxi a stane sa katalyzátorom celouniverzitného riešenia výskumných projektov.
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,
prorektor UK pre informačné technológie
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Poznámka k titulnej strane:
Na Univerzite Komenského sa v máji oslavovalo 95. výročie založenia našej najväčšej slovenskej univerzity. Májové oslavy boli
určené predovšetkým študentom. Viac na stranách 8 – 11. Foto:
Vladimír Kuric
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Prezident vymenoval
jedenásť nových
profesorov z UK
Prezident SR Ivan Gašparovič 26. mája
2014 vymenoval v Prezidentskom paláci
50 nových vysokoškolských profesorov.

305 projektov mladých
vedcov si rozdelí takmer
300 000 eur
Univerzita Komenského dňa 12. mája
2014 už po osemnásty raz udelila Granty UK
určené na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov UK. Granty UK, ktoré v tomto roku
získalo 305 projektov, podporila univerzita
sumou 292 690 eur, čo je v priemere 960
eur na jeden grant.
Medzi podporenými projektmi sú napríklad:
Rozvíjanie experimentálnych spôsobilostí žiakov základnej školy; Syndróm lepivých doštičiek – analýza klinických prejavov; Výskum
inervácie ľudských nádorov; Podporované
vzdelávanie ľudí s duševnou poruchou či Zmeny v štruktúre priemyslu a jej vplyvy na regióny
Slovenska.
O Granty UK mohli aj v tomto roku požiadať
mladí univerzitní pracovníci vo veku do 30 rokov.
Univerzita Komenského zaevidovala spolu 596
žiadostí. Odborné komisie odporučili na udelenie
grantu 305 projektov. „Zvlášť potešiteľná a pre
univerzitu nádejná je práve skutočnosť, že viac
ako polovicu schválených projektov predložili
riešitelia vo veku do 28 rokov,“ hovorí rektor UK
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Z pohľadu počtu a úspešnosti projektov podaných jednotlivými fakultami UK si prvenstvo
i naďalej zachováva Prírodovedecká fakulta
UK, ktorá predložila 203 projektov, z nich bolo
úspešných 104 projektov. Nasleduje Fakulta
matematiky, fyziky a informatiky UK, kde z 95
podaných projektov bolo 48 podporených.
Tradičný záujem o granty je na lekárskych fa-

kultách. Z Lekárskej fakulty UK bolo evidovaných 75 žiadostí a pridelených 38 projektov
a z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
bolo z 54 podaných projektov financovaných
27. „Som rád, že bol zaevidovaný a súčasne aj
podporený jeden „integrovaný“ projekt – projekt, na ktorom participujú riešitelia z Právnickej fakulty UK a Fakulty matematiky, fyziky a
informatiky UK a podpora takéhoto projektu je
finančne zvýhodnená,“ dodáva rektor UK.
Komisia každoročne vyhodnocuje projekty,
ktorých kvalita sa zvyšuje. Neúspešné boli napríklad projekty, ktoré nedostatočne definovali ciele
projektu, boli požiadavkou na prístrojové vybavenie katedier, nešpecifikovali požiadavky na nákup
materiálu, či boli požiadavkou na nákup kancelárskeho materiálu, úhradu služieb a podobne.
Výstupom projektov je správa o výsledkoch
práce a vyúčtovanie. Optimálnym výstupom je
publikácia v renomovanom periodiku.
redakcia
Foto: Vladimír Kuric

Jedenásť z vymenovaných profesorov pôsobí na Univerzite Komenského. Z toho
po štyroch pribudlo rovnako Lekárskej
fakulte UK a Prírodovedeckej fakulte UK.
Noví profesori:
• doc. RNDr. Pavol Dlapa, PhD., v odbore: pedológia (PriF UK),
• doc. Ing. Igor Farkaš, PhD., v odbore: informatika (FMFI UK),
• doc. RNDr. Milada Holecová, PhD.,
v odbore: zoológia (PriF UK),
• doc. Ing. Karol Jesenák, CSc., v odbore: anorganická technológia a materiály (PriF UK),
• doc. PhDr. Eugen Laczo, PhD., v odbore: športová edukológia (FTVŠ UK),
• doc. MUDr. Beata Mladosievičová,
CSc., v odbore: normálna a patologická fyziológia (LF UK),
• doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc.,
v odbore: vnútorné choroby (LF UK),
• doc. MUDr. Peter Stanko, PhD.,
v odbore: zubné lekárstvo (LF UK).
• doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD., v odbore: katolícka teológia (RKCMBF UK),
• doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD.,
v odbore: klinická farmakológia (LF UK),
• doc. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.,
v odbore: inžinierska geológia (PriF UK),
Inauguračným konaním na Univerzite Komenského prešiel aj doc. RNDr. Peter
Markoš, DrSc., (v odbore fyzika) zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Prezident SR Ivan Gašparovič zagratuloval novovymenovaným profesorkám
a profesorom k dosiahnutiu dôležitého
životného cieľa. V príhovore zdôraznil,
že vzdelanosť, tvorivosť a kultúrnosť sú
ekonomickými a etickými imperatívmi
našej doby. „Patria k jej významným
prioritám a najdôležitejším činiteľom,
ktorý vplýva na ich presadzovanie
v praxi, je učiteľ,“ povedal prezident.
redakcia

Stanislav Tokár vedcom roka
Slovenským vedcom roka 2013 sa stal odborník v oblasti fyziky elementárnych častíc doc. RNDr. Stanislav
Tokár, CSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Ocenenie získal za významný príspevok vo

fyzike vysokých energií, predovšetkým v oblasti hľadania Higgsovho bozónu a určenia náboja top-kvarku.
Ocenenia najlepším slovenským výskumníkom v súťaži Vedec roka SR odovzdali na pôde Centra vedecko-technických informácií SR už po sedemnásty raz. V piatich kategóriách prevládali ocenenia pre
prírodovedeckých odborníkov, piatich ocenených vedcov vybrala komisia zo 47 návrhov.
V kategórii Mladý výskumník roka uspel Mgr. Michal Pitoňák, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK,
ktorý je odborníkom v teoretickej a počítačovej chémii. Ocenenie získal za presný kvantovo-chemický
výpočet nekovalentných komplexov, so zameraním na významné molekuly, akými sú napríklad DNA alebo proteíny.
						 Andrea Földváryová
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6. 5. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., slávnostne
otvoril Informačné centrum UK. Zúčastnil sa na oslavách 95. výročia UK v Aule UK, Moyzesovej sieni a Átriu na Filozofickej fakulte
UK. (Viac na stranách 8 – 11.)
- Zúčastnil sa na zasadnutí Finančnej komisie AS UK a Predsedníctva AS UK.
- Prijal pozvanie prezidenta Inštitútu pre politiku a reformy Mikuláša Dzurindu na slávnostné stretnutie v hoteli Carlton pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie.
7. 5. – Rektor UK prijal na pôde UK podpredsedu Európskej
komisie Maroša Šefčoviča a štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Petra Javorčíka.
V Rektorskej sieni UK následne slávnostne otvoril konferenciu pod
názvom „Desať rokov Slovenska v Európskej únii“. (Viac na strane
11.)

- Prijal pozvanie na krst knihy „S dvojkrížom uprostred hviezd“,
ktorej autorom je podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

14. 5. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady STU.
- Zúčastnil sa na zasadnutí Akademického senátu UK.
- Vo foyer historickej budovy UK slávnostne otvoril výstavu pri
príležitosti 50. výročia založenia letnej školy slovenského jazyka a
kultúry Studia Academica Slovaca. (Viac na strane 18.)

18. – 24. 5. – Ako člen delegácie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR doc. Dušana Čaploviča sa zúčastnil na pracovnej ceste do USA. (Viac na strane 5.)
26. 5. – Viedol zasadnutie Kolégia rektora UK.
27. 5. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady Masarykovej
univerzity v Brne.
- Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej akadémie
vied.

9. – 11. 5. – Zúčastnil sa na oslavách pri príležitosti 650. výročia založenia Jagelovskej univerzity v Krakove.

12. 5. – V Aule UK slávnostne udelil Granty UK určené na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých
učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov UK.
(Viac na strane 3.)

28. 5. – Zúčastnil sa na zasadnutí Akademického senátu UK.
29. – 30. 5. – Zúčastnil sa na 67. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie a Inštitútu SRK na Univerzite Konštantína Filozofa
v Nitre.
Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK
Foto: Vladimír Kuric
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Náš rektor –
viceprezidentom SRK
Novým prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) sa na najbližšie
dva roky stal rektor Technickej univerzity
vo Zvolene Rudolf Kropil. Vystriedal vo
funkcii rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libora Vozára.
Za viceprezidentov rektorskej konferencie boli zvolení rektor UK Karol Mičieta
a rektor Trnavskej univerzity v Trnave Marek
Šmid. Do funkcie nastúpili 4. júna 2014.
SRK je jedným z troch orgánov reprezentujúcich vysoké školy na Slovensku. Jej
cieľom je koordinácia a podpora činnosti
rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky.
NUNU

Estónska delegácia na UK
Univerzitu Komenského v Bratislave dňa
15. mája 2014 navštívili estónski zástupcovia ministerstva a vzdelávacích inštitúcií: Aino
Haller, Ene Käpp, Heikki Kiidli, Eda Anton a
Monica Sakk. Delegáciu prijali prorektor UK
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc., a riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká,
PhD.

Obe strany si vymenili cenné poznatky
z oblasti školstva Slovenska a Estónska.
Naša strana hosťom predstavila Univerzitu
Komenského a jej súčasť – Centrum ďalšieho vzdelávania UK. Hostia z Estónska si
prezreli aj Rektorskú sieň a Aulu Univerzity
Komenského v Bratislave.
redakcia
Foto: OVV RUK
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Priestorovú orientáciu
u nadaných chlapcov ovplyvňuje
testosterón aj genetika
Orientácia v priestore u nadaných mladých chlapcov je vrodená a závisí od senzitivity receptora pre testosterón v tele.
Potvrdila to unikátna štúdia fyziológov
z Univerzity Komenského v Bratislave (UK).
Testosterón ovplyvňuje štruktúru mozgu
počas vývinu v maternici a moduluje tým
kognitívne funkcie (napr. priestorové schopnosti) po narodení. Keďže v priestorových
schopnostiach vynikajú muži, mohlo by
sa zdať, že čím viac testosterónu, tým lepšia priestorová orientácia. Výskumný projekt realizovaný fyziológmi – doktorandkou
RNDr. Jaroslavou Durdiakovou pod vedením
prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD.,
a doc. MUDr. RNDr. Ing. Petra Celeca,
PhD., z Univerzity Komenského (Lekárska
fakulta UK) však ukázal, že typicky mužská
vlastnosť sa u nadaných chlapcov nezlepšuje so zvyšujúcimi sa účinkami testosterónu.
Táto najnovšia práca ukázala, že priestorové
schopnosti v populácii nadaných chlapcov

závisia práve od citlivosti receptora pre testosterón (tzv. androgénový receptor).
„Výskum publikovaný v renomovanom
svetovom časopise Neuropsychologia dokazuje, že naši fyziológovia patria medzi popredné výskumné tímy,“ hovorí o výsledkoch
výskumu rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Vedci z UK súčasne zistili, že veľmi citlivý
receptor negatívne ovplyvňuje priestorové
schopnosti. A naopak, tí nadaní chlapci, ktorí ho mali slabší a menej citlivý, boli v priestorových schopnostiach lepší. Odborníci
predpokladajú, že pre optimálne priestorové
schopnosti je nevyhnutná určitá optimálna
miera účinku testosterónu na bunky v mozgu. Menej alebo viac od tohto optima bude
schopnosti priestorovej orientácie zhoršovať. Môže to súvisieť s premenou testosterónu v mozgu na ženský pohlavný hormón
estradiol.
Výskum prebiehal na vzorke 147 nadaných chlapcoch vo veku od 10 do 18 rokov

Slovenčina sa bude vyučovať
aj v Pensylvánii
Rektor UK Karol Mičieta sa spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dušanom Čaplovičom a rektorom Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach Ladislavom Mirossayom zúčastnili na pracovnej ceste v USA. Univerzita Komenského a Kalifornská
univerzita v Pensylvánii podpísali dňa 21. mája 2014 zmluvu o výučbe slovenského jazyka
na americkej univerzite. Slovenská delegácia sa tu stretla s kvestorom univerzity, pozrela
si priestory a diskutovala so zástupcami školy.
Slovenské ministerstvo školstva podpísalo memorandum o spolupráci a činnosti Centra slovenského jazyka v Spojených štátoch amerických s touto univerzitou ešte koncom
minulého roka. Dokument vytvára medzinárodný rámec na spoluprácu pri tvorbe kurzov
slovenského jazyka ako cudzieho jazyka pre záujemcov v USA. Ide o kvalifikované kurzy
na akademickej úrovni s využitím on-line technológií podporených prezenčnou formou
vzdelávania i prácou lektora.

Dolný rad: rektor UK Karol Mičieta, minister školstva Dušan Čaplovič, kvestor Kalifornskej univerzity Bruce
Barnhart a Gary Delorenzo. Horný rad: Peter Zelenák zo Slovenskej ambasády vo Washingtone, rektor UPJŠ
Ladislav Mirossay, dekan Kalifornskej univerzity William Edmonds, Daniel Engstrom z Kalifornskej univerzity, Joseph Senko z Honorárneho konzulátu Slovenska v Pittsburghu a Barbara Crofcheck z Kalifornskej
univerzity
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zo Školy pre mimoriadne nadané deti a
Gymnázia v Bratislave – s IQ vyšším ako
130, pričom testosterón, ako aj biologický
materiál na vyšetrenie
citlivosti
receptora
pre testosterón bol
získaný zo vzoriek
slín. Cieľom výskumu
bolo odhaliť biologickú podstatu intelektového nadania a jedinečných kognitívnych
funkcií u nadaných
chlapcov. „Mozog je
jeden z najkompliko
vanejších
orgánov
v ľudskom tele a jeho
organizácia u nadpriemerne nadaných ostáva naďalej záhadou, ktorá prirodzene púta
pozornosť vedcov,“ dodáva RNDr. Durdiaková z výskumného tímu UK.
Uvedená práca je súčasťou širšieho a dlhodobého výskumu intelektovo nadaných
detí a ich biologických charakteristík, ktorý
UK ako prvá akademická inštitúcia na Slovensku realizuje už dve desaťročia.
Michal Jurina

Marian Šuráb
šéfredaktorom
Katolíckych novín
Bývalý dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty UK
(RKCMBF UK) prof. ThDr.
Marian Šuráb, PhD., sa stal
dňa 5. mája 2014 novým
šéfredaktorom Katolíckych
novín. V tejto funkcii vystriedal Vendelína Plevu,
ktorý pôsobil na poste od
1. januára.
O tom, kto povedie najstarší katolícky týždenník,
rozhodol Výbor Spolku sv. Vojtecha, ktorý je
vydavateľom periodika.
„Budem sa usilovať, aby Katolícke noviny
zostali verné Cirkvi, ale zároveň blízke ľuďom,
boli príťažlivé a čitatelia v nich našli to, po čom
túžia. Považujem za dôležité, aby si zachovali
svoju pestrosť a adresnosť, aby boli aj tradičné, ale tiež aktuálne a moderné,“ povedal
o svojej vízii Marian Šuráb, ktorý posledných
osem rokov viedol RKCMBF UK.
Katolícke noviny boli založené v roku 1849
a v súčasnosti sa v predanom náklade dlhodobo držia na šiestom mieste medzi všetkými
slovenskými týždenníkmi.
redakcia
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Teológia chce ponúkať alternatívne
odpovede
Na čele Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK (RKCMBF
UK) je od 1. marca 2014 ThDr. Ing. Vladimír
Thurzo, PhD. Predstavujeme jeho volebné
zámery na funkčné obdobie 2014 – 2018.
(redakcia)
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK si o dva roky pripomenie
osemdesiat rokov vzniku. Za toto obdobie
prešla fakulta viacerými vážnymi zmenami. Najvážnejšie sa udiali v školskom roku
1946/1947, kedy bola vyňatá zo zväzku
Univerzity Komenského a vládnym nariadením sa zaviedla nová, pre rozvoj fakulty nepriaznivá, organizácia bohosloveckého štúdia a kňazskej formácie. Kňazský seminár
v Bratislave bol po celé desaťročia jedinou
inštitúciou na vzdelávanie a výchovu budúcich kňazov na Slovensku. Tento stav trval
až do zmeny spoločenského systému v roku
1990. V nasledujúcich rokoch postupne
vznikali kňazské semináre vo viacerých diecézach. Po dlhých rokoch pôstu, keď bol
počet študentov obmedzený štátnou mocou
na numerus clausus, sa semináre nielen
naplnili, ale doslovne praskali vo švíkoch.
Fakulta sa z pochopiteľných dôvodov prioritne zamerala na výchovu kňazov, ktorých
bol veľký nedostatok vzhľadom na množstvo
uprázdnených farností na celom území Slovenska. Popri tom ponúkla štúdium teológie
stovkám laikov, ktorí po desaťročia nemali
k nemu prístup a túžili nasýtiť hlad po vedomostiach tohto druhu.
Pozvoľné premeny spoločnosti, zmena
spôsobu financovania vysokých škôl, stále
väčší dôraz kladený na vedu a výskum, celkový pokles záujmu o humanitné vedy, rýchly rozvoj aplikovaného výskumu, vytvorili pre
fakultu nové podmienky, ktorým sa prispôsobuje a snaží sa reagovať na nové výzvy.
Výchova dobrých a vzdelaných kňazov zostane vždy prioritou bohosloveckých fakúlt.
Z toho nevyhnutne vyplýva dôraz na kvalitný
vzdelávací a formačný proces denných študentov katolíckej teológie, bez ohľadu na ich
nižšie počty. V tejto oblasti sa bohoslovecké
fakulty nikdy nebudú môcť správať vyslovene trhovo, pretože by sa spreneverili svojmu
základnému poslaniu. Vždy sa bude poskytovať štúdium teológie kandidátom kňazstva,
i keď vývoj s ohľadom na počet prihlásených
nebude priaznivý. Kvôli multidisciplinarite
teologického štúdia sú možnosti znižovania
počtu pedagogických zamestnancov na jednotlivých pracoviskách fakulty obmedzené.
Jednou z ciest zefektívnenia vyučovacieho
a formačného procesu je premyslieť nový
spôsob organizácie štúdia na jednotlivých
pracoviskách.

Dnes stojí RKCMBF UK pred náročnou
úlohou pripraviť ponuku študijných programov, ktoré by umožnili absolventom nájsť
uplatnenie na trhu práce. V rámci už existujúcich študijných programov prispôsobujeme predmetovú skladbu tak, aby viac zodpovedala súčasným požiadavkám. Zároveň
chceme reagovať na nové výzvy, o ktoré
vonkoncom nie je núdza. Po stáročia prijímané princípy, na ktorých vyrástla západná
civilizácia, je potrebné predstaviť novým
jazykom, viac zrozumiteľným dnešnému
človeku. Nejde len o snahu priblížiť prístupným spôsobom kresťanskú predstavu Boha,
sveta a Cirkvi. V hre sú etické otázky, ktoré
sa vynorili vďaka praktickej aplikácii výsledkov biomedicínskeho výskumu, technologického vývoja alebo rozmachu globálneho
ekonomického trhu. Teológia, čerpajúc
z pokladu stáročnej tradície, chce ponúkať
alternatívne odpovede, ktoré nebudú vnímané ako brzda pokroku, ale skôr ako pozvanie
do diskusie o základných existenciálnych
otázkach človeka a spoločnosti.
Teológia vždy mala svoje miesto v európskom univerzitnom priestore. Menší záujem
o štúdium, ktorý je zbytočné ospravedlňovať
odvolávaním sa na nepriaznivý vývoj demografickej krivky alebo všeobecne zníženým
záujmom o humanitné vedy, nesmie byť pre
nás výhovorkou, ale dôvodom k mobilizácii
v zápase o študenta, v snahe ponúknuť čo
najkvalitnejšie štúdium. Práve prebiehajúca komplexná akreditácia okrem iného nastavuje zrkadlo a je príležitosťou na zdravú
sebareflexiu nad rezervami našej fakulty.
V oblasti ľudských zdrojov vidíme istý, dosiaľ
nedostatočne využitý, potenciál. Mnoho našich vedeckých či pedagogických zamestnancov vyštudovalo na zahraničných univerzitách, vďaka čomu získali solídny prehľad
v odbore, potrebný nadhľad a dobrú znalosť
jazykov. Priemerný vek akademických zamestnancov fakulty patrí k najnižším v rámci
Univerzity Komenského. Väčšina vyučujúcich je začlenená do lokálnych cirkevných
štruktúr, čo je zárukou ich nulovej alebo
minimálnej fluktuácie v rámci slovenského
akademického priestoru. Tieto skutočnosti chceme vnímať ako potenciál, príležitosť
ku skvalitneniu vedeckej a pedagogickej
práce. Chceme sa viac sústrediť na rozvíjanie kapacít v oblasti publikačnej činnosti,
k čomu bude potrebné vytvoriť spravodlivý
systém motivácie. Rezervu vidíme aj v získavaní domácich i zahraničných grantových
projektov. V nových podmienkach financovania doktorandského štúdia je nevyhnutné
prehodnotiť spôsob prijímania nových denných doktorandov. Uvedomujeme si, že doktorandi sú pre fakultu dôležití a veľmi cenní,

Vizitka

15. 7. 1965 – narodil sa v Bratislave
1983 – 1988 – študoval na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave
1989 – 1990 – programátor vo Výskumnom ústave výpočtovej techniky
v Bratislave
1990 – 1991 – programátor v BCA Adviseurs, Holandsko
1991 – 1992 – programátor v PC Partner, s. r. o., Bratislava
1992 – 1996 – študoval na RKCMBF UK
v Bratislave a na Pápežskej univerzite
Svätého Kríža v Ríme
1998 – získal titul ThLic. na Pápežskej
Univerzite Svätého kríža, Rím
2000 – získal tituly ThDr., PhD.
2000 – odborný asistent na Katedre morálnej teológie RKCMBF UK
2002 – 2009 – prodekan RKCMBF UK
pre vzdelávaciu činnosť
2009 – 2014 – arcidiecézny ekonóm
ale nesmú byť luxusom, na ktorý sa dopláca.
Asi najťažšou úlohou je nastaviť efektivitu
práce, smerujúcu k úsporným opatreniam,
tak, aby sa zároveň nezhoršili podmienky
na plynulé zvyšovanie kvalifikačnej štruktúry
fakulty.
Uvedomujeme si, že naša fakulta bude
svojou veľkosťou vždy v tieni väčších súrodencov v rámci univerzitnej rodiny. Na Slovensku existuje nielen tradícia teologického
štúdia, ale aj nová skúsenosť ďalších bohosloveckých fakúlt. Aj v spolupráci s nimi
chceme svojím dielom prispieť k rozvoju teo
logickej vedy. 

Z O Ž I V OTA U N I V E R Z I T Y S

Najstaršie univerzitné pracovisko sociológie
má 50 rokov

Katedra sociológie Filozofickej fakulty
UK v Bratislave si v roku 2014 pripomína
dve jubileá. Prvým je deväťdesiate výročie založenia Sociologického seminára,
druhým je päťdesiate výročie vzniku Katedry sociológie FiF UK.
Sociologický seminár bol na Filozofickej
fakulte UK ustanovený v roku 1924 a počas
viac ako dvoch desaťročí svojej existencie
úspešne splnil úlohu zakladateľského pracoviska, vďaka ktorému sa na Slovensku
inštitucionalizovala sociológia ako vedná
disciplína. Založenie Katedry sociológie na
FiF UK v roku 1964 bolo – po rokoch potláčania sociológie komunistickým režimom
v Československej socialistickej republike
– aktom jej opätovnej inštitucionalizácie na
Slovensku.
Začiatok výučby sociológie na Univerzite
Komenského zabezpečili najmä českí sociológovia: profesor Josef Král a docenti Josef
Tvrdý a Otakar Machotka. Prvým slovenským
profesorom sociológie sa stal Anton Štefánek v roku 1938. Vďaka nemu si sociológia
na UK i po vynútenom odchode českých
sociológov udržala vysokú odbornú úroveň,
nediskreditovala sa spoluprácou s režimom
vojnovej Slovenskej republiky a v rokoch povojnovej obnovy úspešne nadviazala na najlepšie sociologické európske tradície.
Po komunistickom prevrate vo februári 1948 sa sociológia stala konkurenciou
marxistického historického materializmu
a dostala zo Sovietskeho zväzu prevzatú
nálepku „buržoázna paveda“. Akademický
rok 1948/1949 bol preto posledným rokom
sociológie na UK a tiež posledným rokom
akademického pôsobenia Antona Štefánka.
Riaditeľom Sociologického seminára sa stal
Andrej Sirácky, ktorý v roku 1950 jeho činnosť ukončil.
Uvedené fakty dokumentujú skutočnosť,
že vývoj akademickej sociológie na Slovensku charakterizuje diskontinuita spôsobená najmä politickými faktormi, s ktorou sa
naša sociológia musela opätovne vyrovnávať v priebehu svojej doterajšej existencie.
História najstaršieho slovenského univerzitného sociologického pracoviska je teda
poznamenaná mimovednými vplyvmi, ktoré ho niekoľkokrát výrazne postihli. Vždy
však záviselo predovšetkým od samotných
sociológov, ako sa dokázali s týmto zasahovaním do autonómnosti svojej vednej
disciplíny vyrovnať. Preto treba vyzdvihnúť
najmä činnosť a zásluhy tých sociológov,
ktorí sa od založenia Katedry sociológie FiF
UK rozhodujúcim spôsobom podieľali na jej
pôsobení a rozvoji a vďaka ktorým je katedra stále popredným slovenským sociologickým pracoviskom.

Členovia katedry v roku 2011. Horný rad: R. Džambazovič, D. Gerbery, E. Laiferová, M. Tížik.
Dolný rad: J. Sopóci, Ľ. Mistríková, J. Bunčák, G. Lubelcová, J. Schenk. Foto: Ján Štrba

O obnovenie sociologického pracoviska na
Filozofickej fakulte UK v roku 1964 sa, paradoxne, zaslúžil najmä Andrej Sirácky, ktorý bol
po roku 1948 jedným z likvidátorov sociológie na Slovensku. Popri ňom sa na budovaní
novej katedry podieľali najmä docent Jozef
Karásek, ktorý sa stal i jej prvým vedúcim, B.
Majdová, M. Sloboda a D. Alijeva. Títo zakladajúci členovia úspešne rozvinuli pedagogickú
i vedeckú činnosť prvej katedry sociológie na
Slovensku. Neskôr k nim pribudli J. Pichňa, A.
Hirner, V. Wagner, A. Ritomský i ďalší. Katedra
v tomto zložení vychovala desiatky sociológov,
ktorí sa uplatnili v akademickej sfére, aj v iných
oblastiach praxe a jej pracovníci napísali alebo do slovenčiny preložili viaceré vedecké
i učebné sociologické texty. Týmito i ďalšími
činnosťami sa zaslúžili o etablovanie sociológie
na Slovensku. Osobitne pritom treba vyzdvihnúť najmä prínos docenta Alexandra Hirnera
v oblasti metodológie sociologického výskumu
i dejín česko-slovenskej sociológie a prínos
docentky Dilbar Alievy k osvojovaniu si klasických i novších sociologických teórií slovenskými sociológmi.
Rozvoj nového sociologického pracoviska
obmedzila normalizátorská aktivita vedenia
ČSSR, ktorá sa začala v roku 1970, katedra však i v týchto podmienkach vďaka svojej
vedecko-pedagogickej činnosti zostávala
jedným z najvýznamnejších sociologických
pracovísk v Československu. Doplnila sa
i o nových členov z radov svojich študentov (V. Krivý, J. Schenk, S. Szomolányi, J.
Sopóci, I. Radičová), ktorí prispeli k rozšíreniu jej odbornej profilácie a k zvýšeniu
vedeckej úrovne. Katedra sa stala jediným
slovenským sociologickým pracoviskom, na

ktorom sa pestovalo systematické vedecké
skúmanie v oblasti sociologickej teórie a metodológie i v oblasti odvetvových sociológií.
Politické zmeny, ktoré sa uskutočnili po
roku 1989, vznik samostatnej Slovenskej republiky a jej integrácia do európskych štruktúr
tiež významne ovplyvnili vedeckú i pedagogickú činnosť katedry. Kontinuitu pedagogického pôsobenia katedry začiatkom deväťdesiatych rokov zabezpečili najmä profesor
Juraj Schenk, ktorý bol v tom čase vedúcim
katedry, A. Kvasničková, D. Alijeva, M. Sloboda, J. Pichňa, A. Hrabovská, E. Laiferová
a Ľ. Mistríková, neskôr i A. Vallo, G. Lubelcová, J. Bunčák, R. Džambazovič a D. Gerbery.
Prebudovaná Katedra sociológie absolvovala
v roku 1998 ako jediné pracovisko FiF UK
medzinárodnú evaluáciu, ktorá potvrdila vysokú úroveň kvality jej pedagogického i vedeckého pôsobenia a jej úplnú kompatibilitu so
štandardmi západoeurópskych univerzít.
Katedra sociológie úspešne plní svoje pedagogické i vedecké úlohy aj po zmenách
v systéme vysokého školstva, ktoré vyplynuli
zo vstupu SR do EÚ. Významne sa podieľa
na sociologickej vedeckej činnosti a v zhode
so svojou vedeckou profiláciou pripravuje
nové generácie sociológov na uplatnenie sa
v rôznych oblastiach praxe. Katedra sociológie FiF UK je i v súčasnosti na základe svojej
vedeckej i pedagogickej činnosti špičkovým
slovenským sociologickým pracoviskom.
Svedčia o tom jej absolventi, ktorí sa úspešne uplatňujú v rôznych oblastiach života
spoločnosti i jej bohatá a úspešná vedecká
činnosť.
prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD.,
vedúci Katedry sociológie FiF UK
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Študenti oslávili
95. výročie svojej univerzity
Na Univerzite Komenského v Bratislave sa dňa 6. mája 2014 oslavovalo
95. výročie založenia našej najväčšej slovenskej univerzity. Májové oslavy
boli určené predovšetkým študentom.
Program pod názvom Daj si puding s Amosom prebiehal celý deň v historickej
budove UK i na Filozofickej fakulte UK. Symbolicky ho otvorili univerzitné fanfáry, ktoré naživo zahrali členovia Slovenskej filharmónie.
Súčasťou podujatia bolo vystúpenie hudobných kapiel, medzi ktorými nechýbali ani domáce súbory UK – Gymnik z Fakulty telesnej výchovy a športu UK a
Comenius z Pedagogickej fakulty UK. V Aule UK sa predstavili aj jazzová a folklórna kapela Pacora Trio, bratislavská world music skupina Banda a pesničkárka Katarzia. V Átriu a v Moyzesovej sieni na Filozofickej fakulte UK vyhrávali
harfa a husle, vystúpil tiež Martin Madej spolu s tanečnou formáciou The Pastels, ako aj Škola cirkusu.
Najväčším hudobným darčekom bolo vystúpenie populárnej skupiny Puding
pani Elvisovej. Fakt, že boli headlinerom podujatia, rozhodol o tom, že sa celé
podujatie nieslo v hesle „Daj si puding s Amosom“. Myšlienku dňa podčiarkol
aj sponzor podujatia, známy výrobca pudingov, ktorý od rána zabezpečoval varenie a podávanie pudingu návštevníkom osláv. Hostia si tiež odnášali balíčky
instantných pudingov.
Oslavy ponúkli aj divadelné predstavenie Žena cez palubu či Festival študentských spolkov UK, ktorý sa konal v Átriu.
Atmosféru dňa dopĺňala živá socha J. A. Komenského, ktorá pôsobila výnimočne autenticky. Stala sa obľúbeným objektom a spoločníkom na fotografovanie. Oslavný deň ozvláštnil aj talentovaný karikaturista.
Lenka Miller
Foto: Vladimír Kuric
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Otvorili sme Informačné
centrum UK
Univerzita Komenského v Bratislave dňa 6. mája 2014 otvorila
Informačné centrum UK, ktoré bude poskytovať základné informácie o univerzite a zabezpečovať predaj suvenírov s logom UK.
Slávnostné otvorenie Informačného centra UK bolo súčasťou študentskej časti osláv 95. výročia vzniku UK.

Fakulty a CĎV UK sa predstavili so zaujímavými ukážkami svojej práce vo
vestibule hlavnej budovy UK.

Univerzita predstavila
svoje súčasti
Pre návštevníkov podujatia Daj si puding s Amosom pripravila UK spolu s fakultami a Centrom ďalšieho vzdelávania UK
prezentáciu vo vestibule historickej budovy UK nielen pre študentov, ale aj pre verejnosť.
Trinásť fakúlt a CĎV UK predstavili svoju činnosť i unikátne
ukážky z toho-ktorého odboru. Pre záujemcov boli pripravené
informačné materiály, informácie o výučbe a bohatej ponuke študijných programov. Prezentujúci veľmi ochotne odpovedali na
otázky okoloidúcich, pričom ponúkali nahliadnuť na zaujímavé
prezentácie, pokusy a veľké množstvo publikácií a propagačných
materiálov.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK predviedla pokusy
s mikrovlnou rúrou. Farmaceuti odprezentovali prierez históriou
fakulty, ale aj rozličné liekové formy ako tablety, dražé, čapíky
a zaujímavou bola aj výstavka liečivých rastlín z fakultnej záhrady. Prírodovedecká fakulta UK predstavila vzácnu antropologickú
zbierku lebiek a kostí. Filozofická fakulta UK vystavila vo vitríne
vzácne artefakty ilustrujúce prácu archeológov a etnológov.
Umelecké diela študentov výtvarnej výchovy vystavila Pedagogická fakulta UK. CĎV UK informovalo o ponuke jazykových kurzov,
kariérového vzdelávania a Univerzite tretieho veku.
Ďakujeme súčastiam za podnetné výstavy a jedinečnú možnosť vidieť ich odbor zblízka.
Eduard Csudai
Foto: Vladimír Kuric

„Verím, že aj Informačné centrum UK prispeje k zlepšeniu služieb
univerzity smerom k akademickej obci i verejnosti. Som rád, že od
dnešného dňa máme oficiálne miesto, kde si nielen naši študenti môžu zakúpiť tričko či šiltovku, ktorými môžu ukázať svoj pozitívny
vzťah k univerzite,“ povedal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
V Informačnom centre UK, ktoré sa nachádza v novej budove UK
(vchod z Múzejnej ul.), si môžu návštevníci v pracovných dňoch od
10.00 do 16.00 hod. zakúpiť predmety s logom UK: tričko, mikinu,
polokošeľu, šiltovku, zápisník, pero, šálku, USB kľúč, dáždnik a plátennú tašku.
AF
Foto: Vladimír Kuric

V Informačnom centre vás privítajú pracovníčky Jana a Aneta.

Narodeninový víkend
v Botanickej záhrade UK
Zamestnanci, študenti i verejnosť si výročie univerzity pripomenuli aj v nádhernom prostredí Botanickej záhrady UK, kde 8.
– 11. mája 2014 prebiehal narodeninový víkend. Počas štyroch
dní záhradu navštívilo takmer 6000 návštevníkov.
Mládež, študenti a dôchodcovia mali vstupné zdarma, dospelí
návštevníci platili len polovicu. Každý, kto mal preukaz študenta
UK, zamestnanca UK alebo index z UK, získal darček.
NUNU
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Prvý ročník
Festivalu študentských spolkov
začal novú tradíciu
Pri príležitosti osláv 95. jubilea našej
univerzity sme ako Študentská časť Akademického senátu UK (ŠČAS UK) usporiadali premiérový ročník podujatia s názvom
„Festival študentských spolkov“. Ak ste sa
v tento deň pohybovali v priestoroch Átria
a Moyzesovej siene na Filozofickej fakulte
UK, určite ste neprehliadli množstvo spolkov a pridružených podujatí.

V Moyzesovej sieni sa odohrali divadelné vystúpenia,
premietanie filmov a vystúpenie folklórneho súboru
Gymnik (na snímke).

Na festivale sme privítali 30 študentských
spolkov a organizácií a viac ako 90 ich zástupcov. Medzi zúčastnenými organizáciami
boli SAIA, Intenda, Akademický senát UK,
ESN, Nexteria, Iuventa, ŠRVŠ, spolky medikov, farmaceutov, zubárov a mnohí ďalší,
ktorí každý deň odovzdávajú študentom svoje vízie. Mohli sa odprezentovať v podobe
stánkov, ktoré zapĺňali priestor nielen celého
Átria, ale aj priľahlé priestory pri Moyzesovej
sieni. Okrem stánkov mali možnosť predstaviť sa aj v podobe prezentácie na pódiu.
Podujatie bolo suverénne najväčšie, ktoré za
posledných niekoľko rokov zorganizovali študenti pre študentov v rámci našej Univerzity
Komenského.
Program sa oficiálne začal o 10.00 h a
nasledovali prezentácie zúčastnených organizácií v Átriu. Porozprávali sme sa aj so
študentskými osobnosťami, ktoré nadchla
veda. Dozvedeli sme sa viac o programe
Erasmus a Erasmákoch. Diskusia o Erasme
sa konala pod hlavičkou Na slovíčko s UK
a naše pozvanie prijal aj prorektor UK doc.
Ján Pekár a prodekanka FSEV UK pre zahraničné vzťahy doc. Lucia Mokrá. Na slovíčko
s UK je sieť diskusií, s ktorou sme začali už
minulý semester a budeme pokračovať naďalej.
Vyvrcholením programu a celých osláv
bolo nepochybne krájanie torty, ktorú pri-

šiel slávnostne rozkrojiť rektor UK prof. Karol Mičieta za zvukov harfy. Veľká, viac ako
35-kilová torta v tvare najznámejšej budovy
UK na Šafárikovom námestí bola vynikajúca.
Svedčia o tom naše maškrtné jazýčky, pretože v priebehu asi trištvrte hodinky bola zjedená. Pri krájaní nám asistoval samotný Amos,
s ktorým sme sa mohli aj odfotiť. Pri „papaní
univerzity“ nám k dobrej chuti zahral Martin
Madej a The Pastels, s ktorými prišlo ešte
viac pohybu a dobrej nálady.
Zároveň sa v Moyzesovej sieni odohrali
dve divadelné vystúpenia. Prvé vystúpenie
sa uskutočnilo v podaní anglického študentského divadla Actoffka. Druhým vystúpením bolo známe Žena cez palubu. Vystúpil
aj tanečný súbor Gymnik z Fakulty telesnej
výchovy a športu UK. Program v Moyzesovej sieni zavŕšilo premietanie filmov pod patronátom EuroCINE, ktoré je nepochybne
známe viacerým čitateľom, keďže majú už
niekoľkoročnú tradíciu na FSEV UK.
Okrem vyššie spomenutých aktivít si návštevníci mohli nechať odmerať tlak, zistiť
svoju hladinu glukózy a BMI od Slovenského
spolku študentov farmácie či pozrieť ukážky
správneho podávania prvej pomoci na figurínach od Bratislavského spolku medikov,
ktorému asistovali Martinský klub medikov
a Slovenská asociácia medických spolkov.
Od Slovenského spolku študentov zubného
lekárstva ste sa mohli naučiť, ako si správne
čistiť zuby. Okrem toho ste tam mohli nájsť
aj originálny cirkus, ktorý predvádzal svoje
kúsky a žonglovanie. Taktiež ste si mohli pozrieť víťazné fotky súťaže Moja univerzita.

Tortu v tvare historickej budovy Univerzity Komenského rozkrojil rektor UK Karol Mičieta.

Ako organizátori podujatia veríme, že
festival si získal priazeň študentov. Do budúcnosti pripravujeme každoročne priestor,
kde sa budú môcť prezentovať všetci aktívni
a šikovní študenti, a radi by sme pokračovali a založili tradíciu Festivalu študentských
spolkov a všetkých priateľov našej alma mater. Chceli by sme aj touto cestou poďakovať
všetkým zúčastneným organizáciám a ich zástupcom, študentom, ktorí nás prišli pozrieť
a podporiť, a tiež vedeniu univerzity, ktoré
bolo otvorené a v plnej miere podporilo tieto
aktivity študentov. Špeciálne poďakovanie
patrí pánovi tajomníkovi FiF UK, ktorý nás
najviac podporoval.
Víziou ŠČAS UK je podporiť v študentoch
povedomie, že patríme k najväčšej, najstaršej a najkvalitnejšej univerzite na Slovensku
a poskytnúť im všetky možnosti realizácie
a prezentovania sa, aké máme k dispozícii.
Študentská časť Akademického
senátu UK
Foto: Vladimír Kuric

Podujatie, na ktorom sa predstavili aj študentské spolky, sprevádzala živá socha Jána Amosa Komenského.
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Apel na podporu vedy a výskumu
V rámci podujatí, ktoré sa uskutočnili pri
príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do
Európskej únie, zarezonovala aj odborná
konferencia Univerzity Komenského v Bratislave. Rektor UK Karol Mičieta privítal 7. mája
2014 na akademickej pôde našej národnej
alma mater štátneho tajomníka Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR Petra Javorčíka, podpredsedu Európskej komisie zodpovedného za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroša
Šefčoviča, veľvyslancov členských štátov
(ČŠ) a kandidátskych krajín EÚ aj ďalších
predstaviteľov diplomatického zboru v SR,
predstaviteľov akademickej obce, odbornú
verejnosť a ďalších hostí. Konferencia priniesla zhodnotenie prvej dekády členstva
SR v EÚ, dosiahnutia najvyššieho stupňa
integrácie a jeho prínosu a načrtla víziu
európskej budúcnosti. Spoločným menovateľom príspevkov a jedným z leitmotívov sa
stala výzva na zvýšenie finančných zdrojov
zo štátneho rozpočtu a na efektívne čerpanie prostriedkov z fondov EÚ pre vedu a výskum.
Vo svojom otváracom prejave rektor UK
Karol Mičieta pripomenul, že hoci je Slovensko plnoprávnym členom EÚ a jednou
z výhod je aj podpora v podobe štrukturálnych fondov, zostáva problémom, ako efektívne tieto finančné prostriedky využiť. „My
predstavitelia akademickej obce, vedci,
výskumníci či pedagógovia spoločne s našimi študentmi vidíme budúcu EÚ ako učenú
a múdru európsku rodinu, ktorá svojim občanom poskytuje špičkové vzdelanie, vytvára
nové pracovné miesta, celosvetovo konkurencieschopné prostredie a stáva sa čoraz
lepším miestom pre život,“ povedal rektor
UK. Zdôraznil tiež, že z hľadiska štátnych
výdavkov na výskum a inovácie je Slovensko
charakteristické permanentným nedostatkom finančných zdrojov. Patríme tak medzi
krajiny s najmenšou inovačnou výkonnosťou
pod priemerom ČŠ EÚ. Do r. 2020 by sa
celkové proklamované výdavky na výskum a
vývoj mali zvýšiť z 0,6 na minimálne 1,2 %
HDP. „Nebál by som sa však byť v tejto takej
dôležitej otázke pre budúcnosť SR ešte ambicióznejší,“ dodal rektor UK.
Štátny tajomník Peter Javorčík zdôraznil,
že po začlenení sa do spoločného schengenského priestoru v r. 2007 a zavedení
eura v r. 2009 sme súčasťou srdca EÚ.
Uviedol, že prostredníctvom programu Erasmus strávilo na zahraničných študijných
pobytoch v ČŠ EÚ približne 15 500 slovenských študentov disponujúcich európskym
zdravotným preukazom a eurom platiacim
v 18 ČŠ. V tretích krajinách (program EÚ
„Erasmus Mundus“) môžu v prípade potreby

požiadať o pomoc veľvyslanectvo alebo konzulárny úrad ktoréhokoľvek ČŠ EÚ. „Pre Slovensko je najbližších 10 rokov unikátna šanca posunúť sa dopredu, pretože finančný
limit, ktorý môžeme čerpať, bude ešte vyšší
ako doteraz. Európske fondy však budeme
musieť využívať oveľa inovatívnejšie ako formou grantov a priamych dotácií,“ poukázal
na budúce výzvy štátny tajomník.
Prioritou EÚ je podľa podpredsedu EK
Maroša Šefčoviča naštartovanie ekonomického rastu a tvorba pracovných miest. Zdôraznil, že nezaostávame len vo financovaní
vedy a výskumu zo strany slovenskej vlády
a štátneho rozpočtu, ale aj v schopnosti
uchádzať sa o európsku finančnú podporu
z tzv. horizontálnych programov. Program
EÚ „Horizont 2020“ pre výskum a inovácie
bude mať v nadchádzajúcom období najväčší rozpočet – 80 miliárd €. „Nemali by sme
zostať čistými prispievateľmi, ako tomu bolo
doteraz. Je potrebná mobilizácia akademickej obce, úsilie zo strany vlády na vytvorenie
lepších podmienok spolupráce medzi vývojovými strediskami, výskumnými inštitúciami,
výrobnými a priemyselnými spoločnosťami
a podpory základného aj aplikovaného výskumu,“ uviedol podpredseda EK.
R. Geist z Euractiv.sk zdôraznil, že problém čerpania eurofondov je národným problémom – priority, efektivita či spôsob výberu
prijímateľov sú v kompetencii ČŠ. Zdroje EÚ
majú pomáhať a dopĺňať, a nie nahrádzať
zdroje ČŠ. D. Straka zo Styčnej kancelárie
SR pre výskum a vývoj v Bruseli vidí perspektívu zvýšenia efektivity čerpania finančných
zdrojov v spájaní do väčších projektov. Uviedol, že z dostupných 80 miliárd € určených
pre vedu a výskum v nastávajúcom období,
je už 40 miliárd € vyčlenených pre tzv. staré
ČŠ. M. Horváth pripomenul tzv. „piatu slobodu“ EÚ – voľný obeh poznatkov a zlepšenie
prístupu k vedeckým informáciám.
Hostia a panelisti konferencie UK vyzývali k účasti v májových voľbách do EP. Voliči
však najnižšou účasťou v eurovoľbách v histórii SR aj EP potvrdili „slovenský paradox“
– výraznú spokojnosť občanov s členstvom
Slovenska v EÚ sprevádzanú nízkou účasťou vo voľbách do EP. V tejto súvislosti sa
však ukazuje ďalší paradox. Napriek proklamovanému záujmu politických strán (disponujúcich výhradným právom predkladať
volebné kandidátky) zvýšiť volebnú účasť,
doteraz chýbala na Slovensku politická vôľa
spojiť voľby do EP s inými voľbami, umožniť
občanom voliť v zahraničí a zaviesť možnosť
elektronického hlasovania, čo by pritiahlo
záujem predovšetkým mladých voličov a prvovoličov.
PhDr. Mgr. art. Branislav Slyško

V úvodnej časti konferencie diskutovali sprava: Peter
Javorčík z MZVaEZ SR, rektor UK Karol Mičieta a podpredseda EK Maroš Šefčovič.

Panelistami v prvom bloku boli zľava: Michal Horváth z
Rady pre rozpočtovú bezpečnosť, prodekanka FiF UK
Darina Malová, člen predstavenstva Národného konventu o EÚ Vladimír Bilčík z FiF UK (moderátor), Peter
Javorčík z MZVaEZ SR a Radovan Geist z Euractiv.sk.

V druhom bloku vystúpili zľava: člen predsedníctva
Národného konventu o EÚ Zsolt Gál z FiF UK, Oľga
Gyarfášová z FSEV UK, Erik Láštic z FiF UK (moderátor), riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť
Ctibor Košťál a Daniel Straka zo Styčnej kancelárie SR
pre výskum a vývoj v Bruseli a Centra vedecko-technických informácií SR
Foto: Vladimír Kuric
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Fakulta telesnej výchovy a športu UK
predstavuje svojich doktorandov

Doktorandské štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK) ako študijný program
3. stupňa sa uskutočňuje v troch študijných odboroch: športová edukológia, športová humanistika a športová kinantropológia. Štúdium
prebieha v dennej a externej forme a je otvorené aj pre zahraničných uchádzačov. Štandardná dĺžka doktorandského programu v dennej
forme štúdia je 3 a v externej forme 5 akademických rokov. Kým v minulosti sme vyšší počet študentov zaznamenávali v externej forme
štúdia, v ostatných rokoch je trend opačný. Záujem študentov o dennú formu štúdia niekoľkonásobne prevyšuje možnosti fakulty. V roku
2013 na FTVŠ UK spolu študovalo 61 doktorandov (vrátane 4 zahraničných), pričom pomer denných a externých študentov bol 37 : 24.
Cieľom fakulty je, aby sa všetci doktorandi v prvom a druhom roku dennej formy štúdia samostatne alebo v kolektívoch zapojili do riešenia Grantov UK a participovali aj na ďalších zahraničných a domácich projektoch riešených v rámci príslušných katedier. V súčasnosti sa
tak študenti podieľajú na grantoch VEGA, KEGA, APVV, NIL a UK. Dizertačné práce, pokrývajúce viaceré dimenzie vied o športe, čiastočne
vyplývajú z výskumného zamerania a potrieb jednotlivých pracovísk fakulty.
Ďalší obraz o činnosti doktorandov na FTVŠ UK si môže čitateľ vytvoriť sám na základe nasledovných profilov a výpovedí samotných
študentov.
Spracovala doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.,
študijná prodekanka

Mgr. Aurel Zelko
a vplyv špecializovaného silového
programu na pohybový aparát
vybranej skupiny pacientov
Katedra atletiky
Školiteľ: prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD.
Študijný odbor: športová edukológia
Štúdium a vedecké poznávanie očami
doktoranda
Počas celého môjho štúdia v študijnom
programe Trénerstvo som mal veľké šťastie
na školiteľov a vedúcich špecializácií. Tieto
osobnosti mi boli a sú vzormi, a práve ich pôsobenie vo mne vzbudilo veľký záujem o vedecké poznávanie. Doc. Ján Koštial, prof.
Eugen Laczo a prof. Tomáš Kampmiller boli
tí, ktorí mi počas bakalárskeho štúdia venovali veľa osobitnej pozornosti. S významnou
pomocou prof. Dušana Hamara som ako
štipendista programu Erasmus vypracoval
svoju bakalársku prácu, ktorá bola zameraná na invazívne metódy skúmania svalového
tkaniva, na výskumnom pracovisku Neuromuscular Research Center vo fínskom meste Jyväskylä. Na svoju domovskú univerzitu
som sa zo zahraničnej stáže vracal s referen-

Mgr. Barbora
Vrtiaková

ciami a so žiadosťou vedúceho výskumného
oddelenia profesora Keija Häkkinena o predĺženie môjho študijného pobytu.
Za úspešnú reprezentáciu Univerzity Komenského a príkladné plnenie študijných
povinností som od rektora UK v roku 2009
získal akademickú pochvalu. Počas magisterského štúdia som mal tú česť byť súčasťou výskumnej skupiny pôsobiacej na
„mojej“ fakulte, ktorej ambíciou bolo nadviazať spoluprácu so zahraničnou univerzitou
z Nórska. S pomocou ďalších učiteľov a významným prispením členov vedenia fakulty
sme pripravili projektovú žiadosť v rámci
fondu NIL na podporu spolupráce v oblasti
vzdelávania. Na väčšiu časť magisterského
štúdia sa tak mojím prechodným domovom
stala Norwegian School of Sport Sciences
v Osle.

a výskum vnímania étosu tanca
Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
Školiteľ: prof. PhDr. Josef Oborný, PhD.
Študijný odbor: športová humanistika
Bakalárske štúdium ukončila na VŠMU
v Bratislave v odbore Tanečné umenie
– choreografia, kde taktiež absolvovala
aj doplňujúce pedagogické štúdium. V magisterskom štúdiu pokračovala už na FTVŠ
UK v odbore Trénerstvo, so špecializáciou
na tanečné disciplíny IDO (International
Dance Organization). V minulosti sa súťažne venovala tanečnej disciplíne show
dance a neskôr boogie-woogie, v ktorej zís-

Možnosti, ktoré mi boli poskytnuté na osobný a vedecký rozvoj, sú neopísateľné a vďaka
za ne patrí profesorovi Trulsovi Raastadovi
a práci zamestnancov Slovenskej akademickej informačnej agentúry, n. o., ktorá bola
správcom fondu NIL. V spolupráci s nórskou
inštitúciou som vypracoval aj svoju diplomovú
prácu s názvom: Vplyv časovo-špecifického
tréningového programu na fosforyláciu enzýmov vo svalovom tkanive. Cieľom práce
bolo preukázať vplyv cirkadiánnych rytmov na
adaptáciu svalového tkaniva počas dlhodobého silového tréningu. Za záverečnú prácu mi
bola udelená Cena rektora za vynikajúcu diplomovú prácu. Profesor Raastad a môj školiteľ mi často vštepovali, že veda musí slúžiť
a pomáhať ľudom, niekedy má byť aj slepá
a hluchá, ale vždy pravdivá a kritická.
Keďže spolupráca so škandinávskymi
krajinami Aurelovi akosi prirástla k srdcu,
svoju dizertačnú prácu rieši v súčinnosti
s už vyššie uvedenými zahraničnými pracoviskami. Zameriava sa v nej na overenie účinnosti špecializovaného silového
programu na funkčnú zdatnosť a kvalitu
života onkologických pacientov. Verí, že
výsledky výskumného projektu, ktorý získal aj podporu APVV, pomôžu tým, ktorí to
potrebujú najviac.
kala aj titul majster Slovenska (rok 2012).
Zdokonaľovala sa tiež v klasickom, modernom, jazzovom a súčasnom tanci. Od roku
2008 pôsobí ako trénerka a choreografka
vo viacerých tanečných súboroch. Je tiež
držiteľkou národnej i medzinárodnej rozhodcovskej licencie IDO predovšetkým so
zameraním na disciplíny show dance a modern dance.
Momentálne pôsobí ako interná doktorandka 1. ročníka na katedre športovej edukológie a športovej humanistiky. Téma jej
dizertačnej práce pod vedením prof. Josefa
Oborného nadväzuje na diplomovú prácu a
týka sa súčasného vnímania étosu tanca so
zameraním na tanečníkov a trénerov vybraných tanečných disciplín. V tomto roku jej
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Mgr. Michal Jeleň
a výskum potenciácie
nervovosvalového systému po
silovom zaťažení
Katedra športovej kinantropológie
Školiteľka: prof. Mgr. Erika Zemková,
PhD.
Študijný odbor: športová kinantropológia
Magisterské štúdium ukončil na FTVŠ
UK v odbore Trénerstvo so špecializáciou
Kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe. Jeho vedecko-výskumná
činnosť je orientovaná na sledovanie vplyvu
únavy na parametre nervovosvalového systému. Danej problematike sa začal venovať
už počas štúdia na vysokej škole pod odborným vedením prof. Eriky Zemkovej.
Počas doktorandského štúdia túto oblasť
výskumu rozšíril o sledovanie potenciácie
nervovosvalového systému, ktorú možno
vyvolať silovým zaťažením vysokej intenzity
alebo vibráciami. Tieto môžu byť sínusové
alebo vo forme krátkotrvajúcich protipohybov, tzv. sériových strečingových stimulov, ktorých vplyv na potenciáciu nervo-

vosvalového systému nebol doteraz
sledovaný. Poznatky možno uplatniť nielen
v športovej praxi ako krátkodobé zvýšenie
parametrov rýchlostno-silových schopností (napr. silového gradientu – významného
ukazovateľa výkonu v športoch rýchlostno-silového charakteru), ale aj v rehabilitácií na
obnovenie proprioceptívnych funkcií po zraneniach dolných končatín či v prevencii pred
pádmi u starších ľudí. Výsledky svojej práce
prezentoval na viacerých vedeckých konferenciách. V rámci tohtoročnej Fakultnej kon-

Mgr. Nina Csonková
a výskum štruktúry športového
výkonu v kajak freestyle
Katedra športov v prírode a plávania
Školiteľ: doc. PaedDr. Dušan Kutlík,
PhD.
Študijný odbor: športová kinantropológia

bol tiež pridelený grant pre doktorandov
a mladých vedeckých pracovníkov UK.
Barbora sa pravidelne aktívne zúčastňuje na domácich a zahraničných konferenciách. Predstavila sa na Medzinárodnej vedeckej konferencii študentov
doktorandských študijných programov
v oblasti spoločenských vied, ktorá sa
konala v Olomouci v roku 2013, s príspevkom Súčasné smerovanie étosu
tanca a jeho hodnôt. Na svojom konte
má autorstvo a spoluautorstvo viacerých
vedeckých článkov a publikácií, ako
napr. Étos tanca a jeho vývoj od praveku
po súčasnosť alebo Tanec ako súčasť
životného štýlu.

Pre štúdium na FTVŠ UK sa Nina, ako
sama tvrdí, rozhodla hlavne kvôli tomu, že
sa vrcholovo venuje kanoistickej disciplíne
freestyle kajak. Je absolventkou FTVŠ UK
v odbore Trénerstvo, so športovou špecializáciou Kanoistika. Je príkladom študentky, ktorá dokázala spojiť športovú kariéru
reprezentantky SR so štúdium na vysokej
škole a magisterské štúdium úspešne absolvovať s „červeným diplomom“. Ako cieľavedomá športovkyňa a svedomitá študentka už počas štúdia na druhom stupni
vedela, že sa chce vzdelávať ďalej a pokračovať v štúdiu aj ako doktorandka.
A ako vníma samotná doktorandka svoje
doterajšie štúdium a výskumné zameranie
na fakulte?
Počas štúdia na 1. a 2. stupni som nazbierala veľa vedomostí, ktoré som dokázala využiť aj v osobnej kariére vrcholového
športovca pri dosahovaní dobrých výsledkov a získavaní cenných kovov z majstrovstiev Európy a iných medzinárodných
súťaží. Ako tému dizertačnej práce som si

ferencie ŠVOUČ získal so svojím kolegom
Mgr. Tomášom Vilmanom 2. miesto v sekcii
doktorandov. Prácu s názvom „The effects of
various serial stretch loading frequencies on
rate of force development“ úspešne prezentovali aj na Konferencii doktorandov UK.
Michal je autorom a spoluautorom 23 publikácií, z toho 3 v časopisoch indexovaných
vo Web of Science a SCOPUS a 2 v Current
Contents. Okrem toho je spoluriešiteľom 3
vedecko-výskumných projektov VEGA MŠ
SR a SAV, 1 medzinárodného projektu European Foundation for the Study of Diabetes& Lilly Research Fellowship Programme
a 1 bilaterálneho projektu APVV. Oblasťou
jeho profesionálneho záujmu je funkčná
diagnostika, vývoj nových aplikácií a diagnostických zariadení. Podieľal sa na vývoji
dynamometrickej platne BioSense SEVEN,
ktoré na podujatí Slovmedica získalo ocenenie Zlatá Incheba. Svojimi skúsenosťami
z oblasti informatiky, funkčnej diagnostiky,
tréningovej praxe sa podieľal na príprave pri
otvorení a činnosti Diagnostického centra
prof. Hamara, kde v súčasnosti pôsobí ako
technická podpora. Je kondičným trénerom v individuálnych športoch na vrcholovej
a rekreačnej úrovni. Svoju trénerskú činnosť
orientuje aj na všeobecnú pohybovú prípravu detí.
vybrala štruktúru športového výkonu v kajak freestyle. Nielen ako športovca, ale aj
ako trénera ma táto oblasť veľmi zaujíma,
pretože poznať štruktúru športového výkonu v danom športe je jeden z kľúčových
bodov na ceste k úspechu.
Freestyle kajak je disciplína kanoistiky na
divokej vode, kde športová činnosť spočíva
v realizovaní naplánovanej zostavy figúr vo
vodnom valci, prípadne vo vlne za časovú
jednotku 45 s. Veľmi dôležitá je úroveň
špeciálnych freestyle kajak zručností, a
teda úroveň zvládnutia techniky jazdy na
kajaku; nemalú úlohu zohráva aj rozvoj
kondičných, koordinačných a psychických
schopností. Celkové zaťaženie je závislé
od mnohých faktorov. Pretože ide o šport
vykonávaný v prírode, na prvom mieste
môžeme spomenúť neustále sa meniace
prírodné podmienky, ako sú typ vodného
valca, charakter prietoku, prúdenie a teplota vody. Keďže kajak freestyle je mladý
šport, štruktúra výkonu tu doposiaľ nebola
detailne preskúmaná. Snažím sa objasniť
štruktúru športového výkonu na základe
somatických a motorických schopností.
Mojím cieľom je prispieť poznatkami k zlepšeniu nielen špeciálnej, ale aj všeobecnej
športovej prípravy, a tým pomôcť športovcom a ich trénerom pri zdokonaľovaní čo
najefektívnejším a najekonomickejším spôsobom.
Na katedre športov v prírode a plávania
by som veľmi rada ostala aj po skončení
štúdia, pretože atmosféra je tu veľmi dobrá
a viem si tu predstaviť pracovať a realizovať
sa aj v budúcnosti.
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Nikdy nezabudnem na hrob

šamana s insígniou z medvedej laby
Od prvého dňa, kedy mu skrsla myšlienka na štúdium archeológie, ho záujem o
tento odbor neopustil. Prof. PhDr. Jozef
Bátora, DrSc., z Katedry archeológie Filozofickej fakulty UK hovorí, že čaro objavovania je jedinečné a neopakovateľné.
Zaoberá sa najmä výskumom obdobia
eneolitu a doby bronzovej v strednej a východnej Európe vrátane Kaukazu a Eurázijskej oblasti.
Blíži sa leto, každý si vydýchne. Vám archeológom sa ale zrejme začína sezóna,
však?
Máte pravdu. Leto je pre archeológov
sezóna, kedy sa realizujú výskumy dávnominulých populácií. Aj naša katedra bude
realizovať výskumy, ktoré zároveň slúžia aj
ako povinná prax študentom archeológie.
Pod mojím vedením budeme pokračovať
v rozbehnutých projektoch a výskumoch,
ktoré sú zamerané na populáciu staršej doby
bronzovej v oblasti stredného Dunaja. Pripravujeme výskum opevnených sídlisk v Rybníku a v Santovke. Po ukončení týchto dvoch
projektov budeme v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre a s Nemeckým
archeologickým ústavom vo Frankfurte nad
Mohanom realizovať výskum vo Vrábľoch.
Výskum vo Vrábľoch je najväčším zo spomínaných výskumov. V čom je projekt výnimočný?
Vráble „Fidvár“ je lokalita, ktorá nie je bežná. Keď pred časom kolegovia z Nemecka hľadali lokalitu na výskum, poprosili ma,
aby som niečo vytipoval. Z predchádzajúcej
menšej zisťovacej sondáže A. Točíka sme
vedeli, že vrábeľský „Fidvár“ má v sebe veľký
potenciál, a to nebol ešte modernými metódami zdokumentovaný. Nemeckí kolegovia
doniesli techniku, ktorou sme lokalitu geofyzikálne a geoelektricky zmerali. Vďaka takémuto „podzemnému röntgenu“ a „tomografu“
sme uvideli desiatky pôdorysov domov, čo
sa ukázalo ako mimoriadny nález. Odvtedy tu
kontinuálne robíme výskum. Chceme skúmať
nielen sídlisko, ale aj k sídlisku priliehajúce
pohrebisko. Pre kolegov z Nemecka je to tiež
zaujímavé, lebo chcú byť pri nových objavoch
a posune poznatkov o dobe bronzovej v Európe. Preto projekt aj plne financujú.
Znamená to, že doma už majú všetko
preskúmané?
Určite nie, ale lokalitu takéhoto charakteru
doma nemajú. Skúmajú archeologické náleziská aj v iných častiach sveta. Keďže majú
financie, môžu byť na dôležitých miestach,
teda aj tam, kde výskum mení doterajší pohľad na dobu bronzovú.

V čom konkrétne mení pohľad nálezisko
vo Vrábľoch?
Objavili sme napríklad typ zástavby, ktorá svojím urbanizmom a rozsahom doteraz
nemá obdobu v strednej Európe. Najbližšia podobná zástavba je známa v regióne
východného Stredomoria a čo je pozoruhodné, aj v euroázijskej oblasti. Zadatovali
sme ju do obdobia únětickej kultúry, tzn. do
počiatku druhého tisícročia pred Kristom.
Chronologicky nám takéto datovanie veľmi
dobre korešponduje s podobnými stavbami
najmä v spomenutej euroázijskej oblasti.
Navyše existujú viaceré signály, že kontakty
medzi aj takto vzdialenými kultúrnymi oblasťami boli oveľa intenzívnejšie, než sme doteraz predpokladali. Dôležitý bude výskum
pohrebiska, ktoré patrilo k sídlisku. Zo zubov
kostier z odkrytých hrobov budeme môcť na
základe stronciových analýz zistiť, či sa pochovaný jedinec na miestach, kde je pochovaný, aj narodil a vyrástol, alebo pochádza
z iného kraja. Môžeme tak dostať odpoveď
na otázky migrácií, ktoré sú práve pri výskume kultúrnych kontaktov veľmi dôležité.
Ako viete, kde začať kopať, kde sa nachádza nálezisko?
V jarných mesiacoch, keď sú polia poorané,
sa cielene robia povrchové prieskumy. Ideálny je mesiac marec, keď ešte nie je rozvinutá
vegetácia. Vtedy je možné nájsť črepy, kosti,
kamenné, prípadne i kovové, nástroje. Je to
prvý indikátor, že sa tam nachádza archeologické nálezisko. Vieme, že praveký človek
nesídlil tesne pri vode, ale vyššie, obvykle
tam, kde sa rozprestiera prvá riečna terasa.
Práve tam hľadáme a sústreďujeme pozornosť. V súčasnosti však na vyhľadávanie lokalít využívame aj modernejšie metódy, ako
napr. pozorovanie a snímkovanie z lietadla.
Navyše dnes máme na internete k dispozícii
aj Google Earth, vďaka čomu môžeme tiež
identifikovať zmeny v konfigurácii terénu,
ako i farebné rozdiely v pôdnom a vegetačnom pokryve. Potenciálne náleziská zistené
z leteckých snímok potom následne overujeme priamo v teréne.
Ako prebieha samotné odkrývanie obydlí
či hrobov?
Na začiatku sa na nálezisku uskutoční
podrobný povrchový prieskum, pri ktorom
sa kombinuje zber materiálu s geofyzikálnymi meraniami. Na mieste, kde sa zistí najväčšia koncentrácia nálezov, resp. pozoruhodné štruktúry pod zemou, vymeriame sondu
štvorcového resp. obdĺžnikového tvaru (štyri
kolíky spojené špagátom) a začneme kopať
rýľmi. Prvá vrstva, ktorú predstavuje ornica,
sa môže odkrývať rýchlejšie, pretože v nej sú

Vizitka
21. júna 1950 – narodil sa v Nevidzanoch, okr. Zlaté Moravce
1973 – vyštudoval Filozofickú fakultu
Univerzity Komenského v Bratislave
1974 – dodnes – pôsobí v Archeologickom ústave SAV v Nitre
1976 – získal titul PhDr. na FiF UK
1982 – získal titul CSc./PhD. na Archeologickom ústave SAV v Nitre
1990 – 1992 – pôsobil v Inštitúte
pre prehistorickú archeológiu na Freie
Universität v Berlíne
2000 – získal titul docent na Masarykovej univerzite v Brne
2001 – získal titul DrSc. na SAV
v Bratislave
2004 – získal titul profesor na Masarykovej univerzite v Brne
2007– dodnes – pôsobí na Katedre
archeológie FiF UK
2011– dodnes – vedúci Katedry
archeológie FiF UK
obvykle nálezy kultiváciou pôdy premiešané.
Po jej odstránení sa v podloží, obvykle v hĺbke 30 – 40 cm od povrchu, vyrysujú spravidla tmavo vyplnené štruktúry, ktoré podľa
pôdorysu patria obydliam, zásobnicovým jamám, hrobom a pod. V tejto etape výskumu
sa už robí detailná fotografická a kresebná
dokumentácia. Každý významnejší nález sa
osobitne polohopisne a výškopisne zameriava. Na to slúži špičková technika reprezentovaná tzv. totálnou stanicou vybavenou
GPS. Významné je, že aj študenti s ňou majú
možnosť pracovať.

ROZHOVOR
Vždy ma zaujímalo, ako je možné, že niektoré neuveriteľne krehké nálezy sa pri
vykopávaní nepoškodili. Stáva sa, že neopatrným zaobchádzaním pri vykopávaní sa artefakt nenávratne zničí?
Mohlo by sa to stať. Ale keď zachytíme
nejaký krehký artefakt, obalíme ho aj s časťou okolitej zeminy do sadrového lôžka.
Jeho preparácia následne pokračuje až
v laboratóriu v spolupráci s konzervátormi.
Bolo by veľmi riskantné robiť to priamo na
mieste.
Viete už na prvý pohľad povedať, či ide
o významný nález?
Nie je to také jednoduché. Podľa toho,
koľko z odkrývaného predmetu je možné vidieť pri preparácii, vieme usúdiť, či je nám
niečo podobné známe, alebo či ide o výnimočný nález. Niekedy zažijeme aj malé
„sklamanie“, keď po odkrytí zistíme, že ide
o „bežný“ nález. Postupné odkrývanie akýchkoľvek nálezov je vždy veľké dobrodružstvo.
Vtedy zvyknem hovoriť, že sa zastavuje čas.
Niekedy doslova ani nedýchame. Až keď
sa podarí vybrať celý predmet neporušený,
vtedy si vydýchneme a od radosti niekedy aj
poskočíme.
Ako sa určuje, čo má akú hodnotu?
Tá sa určuje, samozrejme, veľmi ťažko.
Jednou z možností je fakt, či už niečo podobné poznáme, alebo je to unikát. Tiež je
dôležité, či je známe presné nálezisko a či
poznáme nálezové okolnosti, t. j. kontext,
v ktorom bol nález objavený. Ak áno, tak má
nález tzv. vypovedaciu hodnotu, čo automaticky zvyšuje jeho historickú hodnotu.
Ktorý nález vám najviac prirástol k srdcu?
Vždy si spomínam na hrob s číslom 262,
keď som odkrýval pohrebisko v Ludaniciach
pri Topoľčanoch. Bol v ňom pochovaný výnimočný muž, pri ktorom boli uložené viaceré
pozoruhodné nálezy, medzi iným i päť posledných článkov z laby medveďa. Dovtedy
som nič podobné nenašiel. Najprv som si
myslel, vzhľadom na tvar a malé otvory, že sú
to kostené figúrky vtákov. Z omylu ma však
vyviedol kolega paleozoológ. Evidentne išlo
o hrob šamana, ktorý mal z medvedej laby,
pôvodne nastoknutej na palici, urobenú insígniu, ktorá mu slúžila pri rituálnych obradoch. V rámci strednej Európy je to doteraz
výnimočný nález, pretože kult medveďa bol
známy najmä v lesnej oblasti východnej Európy a v sibírskej časti Ruska. Navyše tento
hrob mal aj špeciálnu konštrukciu a bol obložený drevom. Nad hrobom bola postavená
imitácia domu, tzv. dom mŕtveho. Tým bolo
manifestované, že pochovaný aj po smrti
celkom z komunity neodišiel, ale naďalej býval v dome, v ich blízkosti. Je to taký osobitý
nález, že ho mám stále v pamäti. Ďalší pozoruhodný nález som preskúmal taktiež na tom
istom pohrebisku. Bol to hrob ženy s dieťa-

ťom. Jeho odkryv mi poskytol veľmi dojímavý
obraz: kostru ženy, ktorá držala dieťa v ľavej
ruke privinuté k sebe tak, že sa dotýkali čelami aj 4000 rokov po smrti. Asi 5 cm pod
nimi sa nachádzala kostra starej ženy, o ktorej sa domnievame, že mohla byť starou matkou dieťaťa. Pohľad na dvojicu bol pre mňa
až takým silným citovým zážitkom, že som
mal etický problém, či mám vôbec morálne
právo ich po 4000 rokoch rozdeliť. Napokon zvíťazil vedecký prístup. Po detailnom
zdokumentovaní som kostru ženy – matky
zabalil do jednej banánovej škatule a kostru
dieťaťa do druhej. A stará mama bola uložená do tretej. Často na to myslím a mám tento
obraz pred očami. Teda v našej vede môžete
zažiť aj takéto citové rozpoloženia.
Kam potom putujú vaše nálezy?
Tieto kostrové nálezy putovali k antropológovi a paleopatológovi, ktorí nám určil vek,
pohlavie a diagnostikovali prípadné chorobné
zmeny na kostiach. Následne boli uložené do
depozitáru. Archeologické nálezy po ukončení výskumu sú konzervované a reštaurované
v laboratóriách. Významnejšie z nich sa stávajú súčasťou expozícií v múzeách.
Ktoré oblasti na Slovensku sú najbohatšie na vzácne vykopávky? Dá sa to tak
vôbec klasifikovať?
Najhustejšie osídlené boli nížinaté časti
Slovenska. Na juhozápadnom Slovensku
patrí k najbohatším napríklad oblasť Trnavskej tabule, dolné Ponitrie, Požitavie, Pohronie a Poiplie. Takmer všade, kam v týchto
oblastiach vstúpite, niečo nájdete. Hradiská,
naopak, sa prirodzene nachádzajú vo vyvýšených horských terénoch (Liptov, Orava,
Turiec, Spiš, Šariš, horné Pohronie). Hlbšie
v horách sa nachádzali iba krátkodobejšie
sídliská. Budovali si ich skupiny prospektorov, ktorí prichádzali za ložiskami farebných
kovov, napr. medi, zlata, striebra...
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Spomínali ste, že študenti archeológie sa
tiež podieľajú na výskumoch v rámci terénnej praxe. Aké s tým máte skúsenosti?
Myslím si, že je to veľmi dobrý spôsob výučby, lebo archeológia je najmä o práci v teréne. V škole sa naučia poznať mnohé veci
počas prednášok a seminárov najmä z obrazových prezentácií, ale to zďaleka nestačí.
V teréne sa na jednej strane naučia metodiku
výskumu, spôsob dokumentácie, ovládanie
prístrojovej techniky a na strane druhej čítanie terénnych situácií, diagnostikovanie a kultúrne zaradenie nájdených artefaktov. Naše
katedrové výskumy organizujeme tak, aby
študenti v ich priebehu absolvovali všetky terénne činnosti, obrazne povedané prejdú od
rýľa a lopaty k špičkovej meracej technike.
V teréne sa radi učia a navyše ich to aj baví.
Čo by ste odkázali tým, čo rozmýšľajú
o štúdiu archeológie?
Hlavne to, nech sa nenechajú odradiť od
štúdia archeológie. Šance na uplatnenie
v praxi sú dnes v archeológii porovnateľné
s inými „lukratívnejšími“ študijnými odbormi. Archeológia je jedinečná v tom, že máte
možnosť objavovať, hľadať súvislosti, či už
v prítmí pracovne alebo v teréne pod páliacim slnkom, resp. šľahaný vetrom a dažďom. To, čo zažije archeológ, nemá veľmi
možnosť zažiť človek v inom povolaní. Každý
deň je iný a pocit objavovania je jedinečný,
čarovný a neopakovateľný.
Lenka Miller

Rozšírené je dnes aj nelegálne vykopávanie nálezov, ktoré je vraj dokonca lukratívny čierny biznis. Stretli ste sa s niečím
takým pri práci?
Bohužiaľ sa s tým stretávame dosť často.
Detektoristi sú veľký problém nielen slovenský, ale celosvetový. Napriek tomu, že zákon na ochranu archeologických pamiatok
máme nastavený dosť dobre a detektoristovi
hrozia za túto nelegálnu činnosť dva roky
väzenia, je táto aktivita veľmi rozšírená. Do
istej miery je táto kriminalita podobná drogovej činnosti, lebo sa na nej podieľajú celé
organizované skupiny, ktorých členovia sú
neraz aj ozbrojení. Problémom je najmä skutočnosť, že ak niečo významné objavia, vykopú, historickú hodnotu nálezu zničia tým,
že ho bez patričnej dokumentácie vytrhnú
z nálezového kontextu a historických súvislostí. Následne nález predajú za hranicami a
oberajú tak Slovensko o artefakty, ktoré dokumentujú jeho dávnu históriu.

Matka s dieťaťom v náručí odkrytá v hrobe nitrianskej kultúry (2000 r. pred Kr.) na pohrebisku v Ludaniciach, miestna časť Mýtna Nová Ves, okr. Topoľčany.
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Trendy
v súťažnom
práve
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) hostila dňa
14. mája 2014 druhý ročník medzinárodnej konferencie pod názvom Aktuálne
trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve. Konferenciu, spoločne
organizovanú Protimonopolným úradom
Slovenskej republiky a PraF UK, slávnostne otvorila prof. JUDr. Mária Patakyová,
PhD., prorektorka UK pre legislatívu, a
predseda Protimonopolného úradu SR
JUDr. Tibor Menyhart.
Tematicky bola konferencia rozdelená do
štyroch blokov. O novinkách v súťažnom
práve hovorili prednášajúci v úvodnom bloku. Z radov odborníkov vystúpili napr. Andrej
Králik zo Zastúpenia Európskej komisie na
Slovensku, ktorý predstavil oblasti a prípady,
ktoré riešila Komisia a európske súdy v uplynulom roku, Michal Petr, podpredseda českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ktorý analyzoval rozhodovaciu činnosť
českého úradu, či Radoslav Tóth, podpredseda Protimonopolného úradu SR, ktorý zosumarizoval výstupy slovenského úradu v prioritných oblastiach, ako aj aktuálne prípady.
Súčasťou prvého bloku bolo aj predstavenie
nového online nástroja dostupného na webovej stránke Protimonopolného úradu –
COMPact, ktorý má slúžiť ako pomôcka pre
prácu so súťažným zákonom.

Druhý panel sa zameriaval na problematiku
výmeny citlivých informácií a tzv. „hub & spoke“ kartely. S odborným príspevkom vystúpili
Dorota Dudek z poľského súťažného úradu a
Natalie Harsdorf z rakúskeho súťažného úradu, ako aj Peter Demčák z Protimonopolného
úradu SR, ktorý sa venoval napr. následkom
výmeny citlivých informácií a jej rôznym formám. Posledný príspevok doobedňajšieho rokovania predniesol Andrej Králik podrobnejším
popisom fungovania hub & spoke kartelov.
Po obedňajšej prestávke pokračovala konferencia tretím panelom, ktorý sa zaoberal ukladaním podmienok a povinností pri kontrole
koncentrácií. Bolo zaujímavé porovnať názory
predstaviteľov súťažných úradov na jednej strane a advokátskej obce na strane druhej. Medzi
prednášajúcimi sa predstavila Erika Lovásová z
Protimonopolného úradu SR, ktorá porovnala
navrhované zmeny v pripravenej novele zákona
o ochrane hospodárskej súťaže so súčasnou
právnou úpravou, Martin Nedelka z advokátskej
kancelárie Nedelka Kubáč advokáti, s. r. o.,
Viktor Porubský z Európskej komisie, ktorý sa
zameral na typy podmienok, ktoré sú pre súťažné autority prijateľné a Maria Ulfvensjö Baltatzis

zo švédskeho súťažného úradu, ktorá obohatila
rokovanie o praktické skúsenosti v mliekarenskom sektore vo Švédsku.
Nemenej zaujímavým bol aj záverečný blok
prednášok venovaný posudzovaniu kúpnej sily
a ekonomickej závislosti v súťažnom práve.
Panel otvoril svojím príspevkom profesor Josef
Bejček z Masarykovej univerzity v Brne s témou venovanou teoretickému konceptu kúpnej sily a ekonomickej závislosti. Ďalej vystúpili
An Renckens, zástupkyňa Európskej komisie,
ktorá predstavila iniciatívy pracovnej skupiny
Európskej komisie pre potravinárstvo a Peter
Silanič z Protimonopolného úradu SR.
Veríme, že pre všetkých účastníkov a prednášajúcich bola medzinárodná konferencia
vynikajúcou príležitosťou pre diskusiu s predstaviteľmi iných krajín, inštitúcií a profesií,
ktorých spája záujem o efektívne fungovanie
hospodárskej súťaže. PraF UK má záujem
participovať na organizácii takejto konferencie v spolupráci s Protimonopolným úradom
SR každoročne, a rozšíriť tak povedomie
o problematike súťažného práva.
JUDr. Vladislav Mičátek,
doktorand na PraF UK

Pilotný program projektu SEETechnology

									má prvé výsledky
Projekt SEETechnology, do ktorého je
ako partner zapojená aj Univerzita Komenského, má vytvoriť priaznivé prostredie pre
využívanie vedeckých poznatkov podnikateľskou sférou (predovšetkým malými
a strednými podnikmi) na medzinárodnej
úrovni. Jeho zaujímavou súčasťou je aj
pilotný projekt DEMOLA. Ten má prepojiť
akademické prostredie s praxou a podporiť inovatívne myšlienky. Prvý cyklus realizácie má už svoje výsledky.
Pilotný program projektu SEETechnology
DEMOLA je implementovaný na univerzite
v slovinskom Maribore od septembra 2013

v úzkej spolupráci s Budapeštianskou
univerzitou. Spája inovatívnu spoluprácu
študentov, pedagógov a vedcov z univerzity s podnikateľským prostredím. Vytvára
priestor na riešenie konkrétnych problémov, pre ktoré sa hľadajú inovatívne riešenia. Témami sú rôzne oblasti podnikania.
Napríklad vývoj nového produktu či služby,
plánovanie, marketing, ľudské zdroje a podobne.
V prvom DEMOLA cykle v Maribore pracovalo 60 študentov na 15 prípadoch, ktoré boli predložené 12 malými a strednými
podnikmi. Ukončený bol vo februári 2014
a študentské tímy dosiahli výborné výsledky.

Odborná porota zložená z pedagógov, externých expertov a zástupcov firiem vybrala tri
najlepšie inovatívne myšlienky. Prvé miesto
získali študenti s inovatívnym riešením pre
triedenie odpadu pre slovinskú firmu SwatyComet. Technológia má dokonca šancu byť
patentovanou.
V marci 2014 sa začal druhý cyklus DEMOLA v Maribore, tento krát s 25 prípadmi
a 100 študentmi. A ako sa píše na webovej
stránke DEMOLA: „Objavuj – je tu oveľa viac
ako, čo môžeš vidieť a vyskúšať; Buď zvedavý – a pozri sa, čo je za rohom; Buď pyšný – na to, čo môžeš urobiť dnes a zajtra.“
Demola, to sú predovšetkým projekty, ktoré
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Hosťovské prednášky
z lekárskej etiky
a bioetiky
MUDr. ThLic. Jaromír Matějek PhD., ThD., renomovaný český odborník na lekársku etiku, navštívil Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK na základe výmenného učiteľského programu LLP-Erasmus
v dňoch 6. – 9. apríla 2014. Hosť predniesol 3 dvojhodinové prednášky na témy in vitro oplodnenie, klinická etika v kontexte konfliktných prípadov v zdravotnej starostlivosti a postoj kresťana k zástupnému rozhodovaniu za pacienta.
Stručný životopis hosťujúceho odborníka
Vyštudoval medicínu so špecializáciou
v pediatrii, ako aj katolícku teológiu. Pôsobí na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej
v Prahe a na Katolíckej teologickej fakulte
Univerzity Karlovej v Prahe. Je členom Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva Českej
republiky, Association of Bioethicists in Central Europe, Českej spoločnosti pre katolícku
teológiu, Českej kresťanskej akadémie, kde
je od roku 2006 predsedom miestnej pobočky Třebíč. Poskytuje etické poradenstvo v oblasti medicíny a sociálnych služieb. Je autorom dvoch vedeckých monografií: Svědomí
v lékařské etice (Brno, Masarykova univerzita, 2006) a Dříve projevená přání pacientů
(Praha, Galén, 2011). Z jeho mnohých štúdií
uvádzame iba niektoré: Limity péče o těžce
postižené a těžce nemocné děti (Pediatrie
pro praxi, 2012, roč. 13, č. 1, s. 55-57),
Vztah mezi lékařem a pacientem v kontextu
institutu „dříve projevených přání pacientů“
(Praktický lékař, 2011, roč. 91, č. 3 , s. 155157), Svědomí v dokumentech Světové lékařské asociace (Praktický lékař, 2005, roč.
85, č. 1, s. 42-44).

Problematika zástupného rozhodovania za pacienta
Zástupné rozhodovanie za pacienta je
fokusom vedeckého výskumu Dr. Matějka.
Analyzoval dokument Christliche Patientenvorsorge, ktorý vníma život ako Boží dar a
odmieta aktívnu eutanáziu. Človek je podľa
dokumentu stvorený ako telesný a takto má
napĺňať svoje osobné i sociálne životné určenie. Platnosť podpísaného dokumentu,
resp. formulára nie je časovo obmedzená
a vzťahuje sa na stavy, v ktorých sa smrť isto
blíži (ochorenia krvného obehu, zlyhávanie
orgánov, pokročilé nádorové ochorenia),
ale aj v prípade chronického stavu pacienta
(zranenie miechy po nehodách, demencia,
coma vigile).
V rámci kritiky dokumentu kolega Matějek
uviedol, že je vzhľadom na komplexnosť individuálneho života pacienta vhodnejšie, aby
v niektorých prípadoch o ňom rozhodovala
konsenzuálne celá skupina ľudí. Ako problém sa môže objaviť komunikácia tejto skupiny s ošetrujúcim lekárom. V budúcnosti by si
vyžadoval bližšie vysvetlenie aj interpretačný
rámec dokumentu, čiže upresnenie definície
kľúčovej terminológie, ako napr. okamih pri-

majú reálny vplyv a inovatívne riešenia, ktoré
vychádzajú z reálnych potrieb.
V rámci projektu SEETechnology bol pripravený 9. ročník medzinárodnej priemyselno-výskumnej exhibície „R2B – Research to
Business 2014“, ktorá sa uskutočnila 4. – 6.
júna 2014 v Bologni. R2B podporuje nové
business príležitosti medzi výskumno-vývojovou sférou a podnikateľským sektorom od
roku 2005.
Súčasťou podujatia bol aj Innovat&Match
Brokerage Event, dvojdňové bilaterálne
stretnutie, počas ktorého mohli firmy, univerzity či výskumné centrá prezentovať svoje

technológie, inovatívne produkty a služby.
Zároveň to bola príležitosť nadviazať medzinárodnú spoluprácu v oblasti transferu
technológií a výskumno-technologickej spolupráce, ako napríklad spoločné európske
výskumno-vývojové projekty, dohody o spolupráci alebo joint ventures.
Na realizácii projektu SEETechnology
sa podieľa deväť partnerov, medzi nimi aj
Univerzita Komenského v Bratislave, šesť
asociovaných partnerov vrátane Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
a Úradu priemyselného vlastníctva SR ako
pozorovateľského orgánu. Projekt je realizo-

rodzenej smrti, čo sú bežné a čo mimoriadne prostriedky, otázka ukončovania podávania výživy a tekutín atď.
Problematickou sa javí aj otázka, ako
môže pacient pri podpisovaní dokumentu
dokázať zohľadniť všetky situácie, v ktorých
by sa mohol ocitnúť a v ktorých by už za seba
nedokázal rozhodovať. Ako vyriešiť komunikačný problém, keď pacient používa svoju
slovnú zásobu a právny rámec sa ju snaží
interpretovať v rámcoch biomedicínskeho
pojmoslovia? Ako zabezpečiť jednotnosť
reťazového procesu: myslené – povedané
– pochopené – vykonané? Zdravotnícky
pracovník môže na riešenie dilem použiť dva
prístupy: the substituted judgment a the
best interest standard.
Nášmu hosťovi ďakujeme za cenné prednášky a prajeme mu, aby jeho zápal za problematiku, ktorej sa venuje, pretrvával, a aby
ním nadchýnal aj naďalej svoje vedecké či
študentské auditórium!
doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.,
EBF UK
Foto: Samuel Sabol
vaný v rámci Operačného programu Juhovýchodná Európa.
Konkrétnejšie informácie o projekte
SEETechnogy sú dostupné na stránke
www.cvtisr.sk alebo na oficiálnej stránke
projektu www.seetechnology.eu. O programe DEMOLA informuje stránka maribor.
demola.net.
Mgr. Eva Vašková, CVTI SR
*pozn.: O projekte sme v časopise Naša univerzita už uverejnili článok s názvom SEETechnology – význam technológií pre prax (Naša
univerzita, str. 25, marec 2013)
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50 rokov Studia Academica Slovaca v premenách
Rok 2014 je výnimočným nielen pre
jubilujúcu Univerzitu Komenského, ale aj
pre Studia Academica Slovaca – centrum
pre slovenčinu ako cudzí jazyk (SAS), špecializované pracovisko Filozofickej fakulty
UK. V dňoch od 3. do 23. augusta sa totiž uskutoční jubilejný už 50. ročník letnej
školy slovenského jazyka a kultúry SAS,
najstaršej letnej univerzity na Slovensku
organizovanej pre zahraničných záujemcov.
Pri tejto významnej príležitosti vznikla
výstava 50 rokov Studia Academica Slovaca v premenách, ktorá je umiestnená
vo vstupnej hale historickej budovy UK na
Šafárikovom námestí. Výstavu v stredu 14.
mája 2014 slávnostne otvorili rektor UK prof.
RNDr. Karol Mičieta, PhD., a dekan FiF UK
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
Koncepciu výstavy predstavila riaditeľka
SAS doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.
Na dvanástich paneloch sa nachádzajú zaujímavé informácie o histórii aj súčasnosti letnej školy i centra Studia Academica
Slovaca doplnené bohatým fotografickým
materiálom. Výstava mapuje inštitucionálne premeny SAS, predstavuje jej riaditeľov
a členov vedenia. Ponúka aj mnoho zaujíma-

vých štatistických údajov – letnú školu počas jej 50-ročnej existencie absolvovalo viac
ako 6 100 frekventantov zo 76 krajín sveta,
ktorých vzdelávanie zabezpečovalo 117
lektorov. Vzdelávací aj fakultatívny program
je predstavený najmä prostredníctvom fotografií z jednotlivých ročníkov, zachovaných
vďaka ôsmim kronikám SAS, ktoré zaznamenávajú ich priebeh, ako aj osobné výpovede
účastníkov letnej školy.
Výstavu 50 rokov Studia Academica
Slovaca v premenách si v deň jej slávnostného otvorenia pozreli bývalí aj súčasní
členovia vedenia SAS, lektori, spolupracovníci a priaznivci SAS, ktorým svoje zážitky
z letnej školy priamo sprostredkovali aj dve
desiatky jej absolventov v tričkách s logom
Studia Academica Slovaca. Boli nimi študenti slovakistiky zo zahraničných univerzít,
ktorí sa počas aktuálneho semestra zdokonaľovali v slovenčine na FiF UK. Výstavu si
záujemcovia môžu pozrieť vo vstupnej hale
historickej budovy UK až do polovice augusta 2014.
Mgr. Zuzana Hargašová, PhD.,
Studia Academica Slovaca
Foto: OVV RUK

Príspevok o postavení žien na trhu práce
získal Cenu Daniela Tupého
Dňa 12. mája 2014 sa v priestoroch
Filozofickej fakulty UK v Bratislave
uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov Ceny Daniela Tupého, spolu
s vyhodnotením celofakultnej Študentskej vedeckej konferencie. Ocenenia
v rámci Ceny Daniela Tupého udelil
dekan fakulty prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., na návrh odbornej komisie.

Do už štvrtého ročníka súťaže sa mohli
zapojiť študenti s teoretickými i praktickými
prácami, ktoré by podporili myšlienku boja
proti prejavom násilia, xenofóbie, rasizmu,
nacizmu, netolerancie a ďalších nehumánnych prejavov v slovenskom i medzinárodnom kontexte.
V tomto roku práce do súťaže posudzovali: prof. Zlatica Plašienková (predsedníčka
komisie) z katedry filozofie a dejín filozofie,
doc. Etela Farkašová z katedry filozofie
a dejín filozofie, Dr. Eva Bachletová z katedry žurnalistiky, prof. Emil Višňovský z katedry filozofie a dejín filozofie a Mgr. Daniel
Hevier.
Do súťaže o Cenu Daniela Tupého bolo
prihlásených sedem prác z viacerých študijných programov. Prvé miesto získala študentka Zuzana Huráková s prácou na tému
Znevýhodnené postavenie žien na trhu
práce ako dôsledok rodovej nerovnosti
spoločnosti (katedra sociológie), druhé
miesto získal študent Andrej Šteffek s témou Čítanie pod zažatou Lampou Dušana
Kužela (katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy), na treťom mieste sa umiestnili
dve práce, a to študentky Andrey Geršiovej

s témou Boj proti démonom. K problému
subjektivity a interaktivity so svetom (katedra filozofie a dejín filozofie); a praktická
práca (video) študentiek Zuzany Serdelovej
a Zuzany Vankovej na tému S problémami bez problémov; publicistická reportáž
o netolerantnosti v akademickom prostredí (katedra žurnalistiky).
Filozofická fakulta UK si uvedenou cenou
chce každoročne pripomenúť pamiatku tragicky zosnulého Daniela Tupého, študenta
katedry filozofie a dejín filozofie. Daniel Tupý
bol 4. novembra 2005 zavraždený vo veku
21 rokov a jeho násilná smrť nebola doposiaľ objasnená.
Cena Daniela Tupého je prejavom etického postoja Filozofickej fakulty UK k morálnemu profilu spoločnosti. Sme presvedčení, že
myšlienka humanizmu a tolerancie osloví aj
v budúcnosti študentov, ktorí dokážu svoje
etické hodnoty formulovať nielen v súťažných prácach, ale aplikovať ich aj v osobnom
a profesijnom živote.
Mgr. Eva Bachletová, PhD., FiF UK
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Farmaceuti žali úspech na medzinárodnej
študentskej konferencii v Prahe
V sídle farmaceutickej spoločnosti Zentiva, a. s., v Dolních Měcholupoch v Prahe
sa v dňoch 12. 5. – 13. 5. 2014 konalo XIII.
nadnárodné kolo študentskej vedeckej
konferencie, na ktorom mali možnosť prezentovať svoje práce ŠVČ najlepší študenti
z Farmaceutickej fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovej v Prahe, Veterinárnej
a farmaceutickej univerzity v Brne a Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Organizačne toto podujatie zastrešovala spoločnosť Zentiva, a. s.,
spolu s FaF UK Bratislava a Slovenským
spolkom študentov farmácie (SSŠF).
Nadnárodné kolo študentskej vedeckej
konferencie je vrcholným podujatím medzinárodného charakteru, na ktorom majú študenti farmácie možnosť oboznámiť odbornú
verejnosť s výsledkami ich celoročnej vedeckej aktivity.
Práce študentov boli tematicky rozdelené do troch sekcií – chemickej, biologickej
a sekcie ďalších farmaceutických disciplín.
Našu fakultu reprezentovali v chemickej sekcii študenti Michal Trgo a Pavol Chomanič,
v biologickej sekcii Lucia Riapošová a Miro-

slava Petriková a v sekcii ďalších farmaceu
tických disciplín to boli Zuzana Haramiová
a Marek Maláč. Študentskou konferenciou
prítomné auditórium sprevádzal študent FaF
UK a člen SSŠF Peter Šišovský.
Úroveň prezentovaných prác bola vynikajúca a účastníkov každej sekcie hodnotili dve
odborné poroty, fakultná – zložená z predstaviteľov jednotlivých fakúlt a odborná porota Zentivy, ktorej členmi boli renomovaní
odborníci spoločnosti. Naša fakulta sa môže
pochváliť ziskom viacerých umiestnení. Fakultná odborná porota ocenila v chemickej
sekcii prvým miestom prácu Michala Trga
s názvom Spojenie kapilárnej izotachoforézy a kapilárnej zónovej elektroforézy
s UV detekciou pre stanovenie vareniklínu
v tabletách. Najväčší úspech sme slávili ziskom oboch prvých miest v biologickej sekcii, v ktorej obe odborné poroty zhodne na
toto miesto umiestnili prácu Miroslavy Petrikovej s názvom Príprava diagnostických
povrchov pre lektínové biorozpoznávanie.
V sekcii ďalších farmaceutických disciplín
fakultná odborná porota ocenila tretím
miestom prácu Zuzany Haramiovej s názvom
Zmeny liekovej legislatívy a ich dopad

na utilizáciu hypolipidemík a v hodnotení
odbornej poroty Zentivy sa rovnaká práca
umiestnila na druhom mieste. Víťazi vybraní
fakultnou odbornou porotou získali ročné
predplatné časopisu Remedia a víťazi určení
odbornou porotou Zentivy finančný sponzorský dar vo výške 15 000 Kč. Ostatní umiestnení študenti sa mohli tešiť z vecných darov
venovaných spoločnosťou Zentiva, a. s.
Všetkým oceneným študentom blahoželám a ostatným prajem mnoho vedeckého
entuziazmu do ďalšej práce, ktorá môže priniesť svoje ovocie na budúcoročnej študentskej vedeckej konferencii.
PharmDr. Andrea Balažová, PhD.,
predsedníčka Rady ŠVČ FaF UK

Budúci manažéri spolupracovali s nemeckými študentmi
Na Fakulte managementu UK sa 6. až
9. mája uskutočnil projekt medzinárodnej
spolupráce medzi FM UK a nemeckou vysokou školou Fachhochschule Südwestfalen Standort Meschede. Projekt s názvom
„Unternehmertum und Interkulturalität“
alebo Podnikanie v medzinárodnom prostredí je výsledkom viacročnej spolupráce
našich univerzít. Zásluhu na jeho uskutočnení má Mgr. Emília Charfaoui, CSc.,
s pomocou študentov 4. ročníka medzinárodného manažmentu Moniky Prikkelovej,
Michaely Magulovej a Martina Gemerana.
Dvanásť nemeckých študentov z Meschede pod vedením Dipl.-Kffr. Birgit
Schulte prišlo vo výbornej nálade a otvorení novým poznatkom. Stretli sa s dvanástimi slovenskými študentmi pripravenými na
výzvy projektu. Slovenskí študenti privítali
zahraničnú návštevu s otvorenou náručou,
o čom svedčí najmä ich čas venovaný hosťom nad rámec povinností. V prvý deň sa
všetci spolu vybrali na oslavy 95. výročia
Univerzity Komenského, neskôr im naši
študenti pripravili prehliadku centra Bratislavy. Zorganizovali viaceré obedy a večere, kde spoločne ochutnali bryndzové
halušky, pirohy, cesnačku, kapustnicu
aj kofolu a večer sa dokonca stihli zabaviť
v bratislavských kluboch.

Cieľom však nebolo
len spoznať kultúru toho
druhého. Hlavným zámerom projektu bolo vytvorenie podnikateľského plánu
s ohľadom na nemecko-slovenskú spoluprácu v biznise. Študenti spolupracovali
vo viacerých kultúrne zmiešaných tímoch a vytvorili
medzi sebou malú súťaž
o najlepší nápad na podnikanie. Cieľom bola vzájomná výmena poznatkov
a skúseností, získanie nového uhla pohľadu, spoločné
riešenie problematiky a medzinárodná spolupráca.
Profesorka
Birgit
Schulte doplnila seminár
o prednášky na témy interkulturalita, podnikanie
v zahraničí a metódy tvorby podnikateľského
plánu. Záverečnej prezentácii vytvorených
podnikateľských plánov predchádzali diskusie o rozdieloch a podobnostiach medzi Nemeckom a Slovenskom. Najlepší tím získal
symbolickú výhru a, samozrejme, uznanie
spolužiakov.
Celý týždeň prebehol v priateľskej atmosfére. V závere týždňa sa skupiny rozišli so

slovami vďaky a vyslovenej nádeje na rozšírenie spolupráce. Okrem nových skúseností, nápadov a poznatkov si študenti odniesli
aj príjemné spomienky a nové kamarátstva.
Tento rok sa teda projekt vydaril nadmieru
dobre.
Monika Prikkelová,
Michaela Magulová,
študentky FM UK
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Univerzitný duch Bratislavy očami slovakistov
Katedra slovenského jazyka FiF UK v Bratislave v spolupráci
s OZ Slovenčina a s podporou z grantového programu magistrátu hlavného mesta Slovenska Bratislavy Ars Bratislavensis usporiadali 13. mája 2014 v popoludňajších hodinách v priestoroch
Filozofickej fakulty UK diskusiu pre študentov slovakistiky pod
názvom Bratislava – študentské, historické, kultúrne, hlavné...
mesto.
Čestnými hosťami podujatia boli filozof prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD., estetik doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc., a historik doc.
PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD. Pozvanie prijal aj dekan fakulty prof.
PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. Celú akciu sprevádzal v úlohe moderátora doktorand Mgr. Marek Mikušiak. Podujatie bolo súčasťou
celosemestrálneho cyklu podujatí s cieľom všímať si rôzne aspekty
mesta prostredníctvom alternatívnych foriem interakcie pedagógov
a študentov, vrátane stretaní mimo fakulty na prechádzkach a divadelných predstaveniach.

Prítomní mali možnosť počas príjemného posedenia vypočuť si
pútavé a zainteresované rozhovory pozvaných odborníkov s názormi na tváre Bratislavy v (dávnejšej i blízkej) minulosti a dnes, obohatené navyše postrehmi o tom, ako sa so zmenou národnostného
zloženia obyvateľstva a mentality ľudí menil aj charakter mesta, urbanistický štýl a rečový kolorit. Dlhé stáročia Bratislavu charakterizovala multilingválnosť a ako sa študenti mali možnosť dozvedieť,
reč prvorepublikovej Bratislavy bežne zaznievala rovnakými vtipmi
o Aristidovi a Tasilovi ako reč vtedajšej Viedne, od polovice 20. storočia už však Bratislava posilňovala len svoj slovenský charakter.
Zaujímavou bola určite i informácia, že spoločenský život Bratislavy 18. storočia (Pressburgu) si pochvaľoval vo svojich esejach
i slávny francúzsky filozof Montesquieu, ktorý Bratislavu vnímal ako
mesto oveľa živšie a podnetnejšie než rakúsku Viedeň. Živá diskusia sa dotýkala kultúrnych a historických kontinuít aj diskontinuít
mesta a najmä otázky, či je v Bratislave (i na univerzite) citeľný štu-

Bývalá reštaurácia Krym, dnes Trafená hus

dentský život. Hostia si zaspomínali na obľúbené študentské kaviarne a podniky ako reštauráciu Krym, Luxorku, Dax, kde nasledovali
svoje vzory a zároveň si bohémsky vychutnali dobré jedlo a pitie
v spoločnosti ďalších spoločensky zanietených rovesníkov. Dnes
by sme takéto miesta ťažko hľadali. Mnohé zanikli alebo zmenili svoju atmosféru, niektoré centrá slúžiace na stretávanie sa presunuli
do virtuálneho sveta internetu. Napriek tomu badať snahy obohatiť
život na námestiach rôznymi aktivitami (mítingami či animáciami),
organizovanými stretnutiami alebo jednoduchým posedávaním na
malej trávnatej ploche, či preferovaním bicykla ako dopravného prostriedku. Diskutujúci pripomenuli študentom potenciál, ktorý Bratislava má a ponúkli vízie, ktoré s pomocou zanietených ľudí môžu
život v meste skvalitniť a zatraktívniť.
Organizačný tím z Katedry slovenského jazyka FiF UK pod vedením prof. PhDr. Oľgy Orgoňovej, CSc., verí, že mládež nezostane
len pri pekných spomienkach na vydarenú diskusiu, ale že celý projekt podnietil mladých slovakistov k tvorivým intelektuálnym výbojom
i praktickým nápadom a posmelil ich k hľadaniu ciest k zhmotňovaniu svojich nápadov.
Súčasťou podujatia bolo aj vyhlásenie výsledkov študentskej tvorivej súťaže o najlepšiu esej s názvom Esej o Bratislave, do ktorej sa
počas semestra zapojilo okolo 80 študentov slovakistiky. Výstupom
z projektu bude knižná publikácia s názvom O Bratislave s výberom
15 najlepších súťažných prác, v ktorých študenti originálne predstavili
svoj vzťah k Bratislave, k jej pýcham aj nedostatkom. V pripravovanej
publikácii s finančnou podporou grantu Ars Bratislavensis, s edičnou
prípravou a s redakčným spracovaním dobrovoľníkmi z OZ Slovenčina sa môžu čitatelia tešiť na úsmevné aj kritické postrehy o mestskom
kolorite Bratislavy z pier mladých slovakistov z FiF UK.
Mgr. Kristína Piatková,
doktorandka na Katedre slovenského jazyka FiF UK

Príbehy o riadení projektovTM
Na štvrtej konferencii BPUGTM SLOVENSKO organizovanej v spolupráci s Fakultou
managementu UK 9. a 10. 4. bolo odprezentovaných opäť niekoľko zaujímavých
a aktuálnych projektov. Išlo o prierezovú
konferenciu, ktorá odkomunikovala príbehy z oblasti IT, dopravy, e-služieb, cloud
riešení, ako aj architektúry, múzejníctva,
cestovania a charity.
Hlavným posolstvom podujatia bolo opäť
vyrozprávať príbehy, ktoré poukázali na
úspechy, ako i úskalia, ktorých sa museli

zhostiť jednotlivci a celé kolektívy pri dodávke požadovaného projektu. Konferencia poukázala na to, že spoločnosť je obklopená
mnohými výzvami, ktoré je nutné riešiť a ktoré je možné transformovať do zaujímavých
projektov. Výstupmi týchto iniciatív môžu byť
produkty alebo služby, ktoré pomôžu pozitívne zmeniť našu spoločnosť. Pretože mnohé
prezentácie vzbudili mimoriadnu pozornosť,
plánujeme ich v blízkej budúcnosti v širšom
kontexte zaradiť na iné podujatia BPUGTM
SLOVENSKO. Všetci prednášajúci súhlasili so zverejnením prezentácií, a teda si ich
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bude možné pozrieť opakovane po registrácii
zdarma na stránke www.bpug.sk.

Workshop PRINCE 2 vs. SCRUM
Tohtoročná konferencia priniesla inováciu
vo forme workshopu PRINCE2TM vs. SCRUM.
Workshop bol zameraný na spoznanie výhod
a možností aplikácie jednotlivých metodík.
Zúčastnilo sa na ňom viac ako 50 priaznivcov
projektového riadenia. Očakávania účastníkov boli rôzne. Od pochopenia základných
princípov agilnej metodiky riadenia projektov
SCRUM, cez spoznanie možných oblastí využitia PRINCE2TM, až po spoznanie oblastí,
v ktorých je vhodná aplikácia jednotlivých
projektových metodík.
O svoje skúsenosti s aplikáciou metodiky
SCRUM sa podelil Michal Vallo zo spoločnosti Aguarra. Michal Vallo patrí medzi priekopníkov agilných metód riadenia projektov
v Česku a na Slovensku. Peter Balco zo
spoločnosti HP zdieľal s účastníkmi svoje
skúsenosti s využitím metodiky PRINCE2TM
na prípadovej štúdii projektu relokácie dátového centra. Peter Balco sa okrem svojej
pracovnej činnosti v spoločnosti HP venuje
zdieľaniu „best practices“ v oblasti riadenia
projektov ako prezident združenia BPUG Slovensko.
Živá diskusia a aktívne vstupy účastníkov
sa spustili najmä v záverečnej diskusii. Viacerí účastníci hľadali odpovede na otázky, ako
možno inovovať tradičný systém riadenia projektu aplikáciou agilných princípov. Diskusia
poukázala na dôležitosť neustálej inovácie.
Viacerí účastníci sa stavali skepticky k aplikácií SCRUMU ako samostatnej projektovej
metodiky. Bolo náročné predstaviť si, ako sa
dá SCRUM aplikovať v praxi.
Na záver sa účastníci zhodli, že najvhodnejší model aplikácie SCRUM-u je v jeho
kombinácii s niektorou z tradičných projektových metodík, ktoré sú postavené na
princípe dodania projektových cieľov za
dodržania projektového rozpočtu, termínu
a plánovaných zdrojov. V praxi potvrdili tento
model traja projektoví manažéri. Hlavnú časť
projektu riadili využívaním nástrojov metodiky
PMI resp. PRINCE2TM a na časť projektu,
kde bolo potrebné prísť s návrhom nového
inovatívneho riešenia, použili princípy agilnej
metodiky SCRUM.
Ako základné výhody SCRUMU, ktoré
môžu podporiť tradičné riadenie projektov,
sme pomenovali:
• motiváciu a vysokú zaangažovanosť členov projektového tímu vychádzajúcu z ich
skutočného záujmu pracovať na projekte,
• každodennú zaangažovanosť klienta
a užívateľa na realizácii projektu v krátkych
iteráciách/sprint s konkrétnym výstupom,
• pravidelnú a priebežnú spätnú väzbu od
klienta/užívateľa výsledku projektu.
Peter Minarik, Peter Balco,
BPUGTM SLOVENSKO
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Exkurzia archivárov
do Bytče a Žiliny
Stalo sa už pomaly dobrým zvykom,
že na jar organizujeme pre našich študentov archívnictva, ale samozrejme
nielen pre nich, exkurziu do dvoch
slovenských archívov a po miestnych
okolitých pamiatkach. Toho roku už
osvedčený organizátorský tandem Mgr.
Anna Masliková a Mgr. Ján Valo pripravil pre budúcich archivárov exkurziu do
dvoch miest – Bytče a Žiliny. Samotná
exkurzia sa uskutočnila v dňoch 24. až
27. apríla 2014. Na exkurziu sa prihlásilo niekoľko študentov z prvého ročníka,
ktorí mali takto možnosť spoznať (možno) svoje budúce pracovisko a reálnu
prácu archivára.

Exkurzia sa začala vo štvrtok ráno.
Ubytovanie sme si našli v Ubytovacom
zariadení Veľký Diel, ktoré prevádzkuje
Žilinská univerzita v Žiline.
Krátko nato, ako sme sa ubytovali,
sme sa presunuli do našej prvej zastávky – žilinskej pobočky Štátneho archívu
v Bytči. V nej nás privítal jej riaditeľ Mgr.
Peter Štanský, ktorý si pre nás pripravil
zaujímavú prednášku o archíve. V rámci
nej sa mohli študenti oboznámiť s dejinami archívu, ale aj s každodennou prácou
archivárov. Po zaujímavom priblížení práce tunajších archivárov a zodpovedaní
niekoľkých otázok zo strany študentov
nasledovala prehliadka pripravených ukážok archívnych dokumentov. Našich študentov zaujali nielen ukážky historických
platidiel, pečatidiel, ale najmä zachované
triedne knihy a katalógy, nad ktorými strávili asi najviac času.

Naša exkurzia pokračovala v meste
Bytča. Dopoludnia sme si prezreli mesto
a jeho pamiatky, po ktorých nás sprevádzala Anna Masliková. Prezreli sme najmä Námestie Slovenskej republiky, cez
ktoré preteká potok Petrovička a historické budovy na ňom či v jeho tesnej
blízkosti. Vyvrcholením dopoludňajšej
návštevy mesta bola prehliadka zrekonštruovaného Sobášneho paláca, ktorý
nechal pre svoje dcéry vystavať palatín
Juraj Thurzo. Počas prehliadky pamiatok mohli študenti skúsiť identifikovať
erby, umeleckú výzdobu, ale si aj skúsiť
prečítať zachované nápisy. Popoludní
naša prehliadka pokračovala návštevou
druhého archívu – Štátneho archívu v Bytči.
Najprv sme si prezreli
budovu zvonku a pokračovali návštevou bádateľne, v ktorej nás privítala
Mgr. Michaela Kerešová.
Oboznámila nás s prácou tunajšieho štátneho archívu a predstavila
niekoľko skvostov, ktoré
opatruje archív. Na záver
návštevy sme si pozreli aj pôvodnú pracovňu
Juraja Thurza. Ako posledný bod piatkovej návštevy Bytče sme navštívili
zvyšky židovského cintorína, kde sa nachádza aj
hrobka
Popperovcov
– významnej podnikateľskej rodiny, ktorá založila
aj miestny pivovar. Keďže piatkové počasie bolo vrtošivé a naše
nohy unavené, ďalšie miesta v meste
sme už nenavštívili.
Sobotná časť exkurzie bola venovaná
mestu Žilina. Po rannom zraze pri železničnej stanici sme sa vybrali do miestnej časti Rudiny k neskororománskemu
Kostolu sv. Štefana. Žiaľ, kostolík bol zatvorený, a preto sme si ho mohli obzrieť
iba zvonka. Ďalej sme pokračovali prehliadkou centra mesta, kde sme začali
na Námestí Andreja Hlinku. Pokračovali
sme návštevou Kostola Najsvätejšej Trojice, odkiaľ naše kroky viedli na Mariánske
námestie, kde sme si prezreli zachované
historické pamiatky. Po obede sme pokračovali návštevou areálu Budatínskeho
zámku (v súčasnosti v rekonštrukcii), kde
sa naša oficiálna časť exkurzie skončila.
V nedeľu sme plní nových zážitkov už iba
cestovali naspäť do Bratislavy.
Mgr. Ján Valo, FiF UK
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Spojenie generácií
v podnikaní
Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK) v spolupráci s Katedrou stratégie a podnikania Fakulty managementu UK pripravilo
unikátny pilotný projekt, pri ktorom spojili dve generácie. Mladí
budúci manažéri, študenti bakalárskeho štúdia, a seniori z Univerzity tretieho veku (UTV) spolupracovali a na záver odprezentovali svoje podnikateľské nápady a ich realizáciu v jednotlivých
zmiešaných skupinách. Záverečná prezentácia tímov sa konala
7. mája 2014. Na prezentácii sa zúčastnili doc. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA, vedúca Katedry stratégie a podnikania FM UK,
a PaedDr. Janka Chládecká, PhD., riaditeľka CĎV UK.
Účastníci v rámci jednosemestrálneho predmetu rozvoj podnikateľských zručností v medzigeneračných tímoch vytvorili šesť skupín,
z ktorých štyri dotiahli svoje podnikateľské nápady až do fáze realizácie – teda predaja svojich služieb a produktov. Počas semestra
si každý tím prakticky odskúšal jednotlivé fázy procesu podnikania,
teda hľadal podnikateľský nápad, ktorý riešil určitý problém alebo
využil príležitosť na trhu, vytvoril plán realizácie svojho nápadu až
ho napokon zrealizoval a vyhodnotil jednak po kvalitatívnej stránke
(skúsenosti, poznatky), jednak cez finančné výsledky projektu. Tímy
v rámci projektov napríklad zorganizovali počítačové kurzy pre seniorov, podnikali v ručnej výrobe a predaji dámskych vakov, ktoré šila
priamo jedna z účastníčok UTV. Podložky pod poháre s logom FM
UK alebo organizácia trhu s použitými šatami aj tieto podnikateľské
nápady sa v rámci projektov zrealizovali. V záverečnej prezentácii
svojej činnosti každý tím zhodnotil skúsenosti z jednotlivých fáz riešenia projektu, ale aj práce v medzigeneračnom tíme.
„Tento kurz bol vynikajúci nápad a mal by jednoznačne pokračovať
ďalej. Spolupracovať v tíme s mladými na podnikateľskom projekte
bolo pre nás seniorov veľmi užitočné, zaujímavé a zábavné. Znamenalo to využitie našich životných skúseností a ich prepojenie s marketingovými a počítačovými zdatnosťami mladých,“ takto zhodnotila
kurz jedna z jeho účastníčok JUDr. Mária Ondrušková na záverečnej
prezentácii. Ďalší desiati účastníci z UTV s ňou jednoznačne súhlasili. Takisto mladí, ktorých v medzigeneračných tímoch participovalo
štrnásť, sa veľmi pozitívne vyjadrovali k takejto forme výučby.
Projekt odborne garantovala doc. Ing. Anna Pilková, PhD, MBA,
a viedol ho tím pracovníkov z Katedry stratégie a podnikania FM UK.
Projekt bude pokračovať na jeseň tohto roku. Podnikateľské aktivity projektu sú formálne zastrešené neziskovou organizáciou Junior
Achievement Slovensko a vzdelávacieho programu Povolanie podnikateľ, ktorý je certifikovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR.
Mgr. Jakub Trangoš, CĎV UK,
doc. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA, FM UK

Vzdelávanie pre
krajanských učiteľov
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
v Bratislave (CĎV UK) pripravilo v spolupráci s Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pre učiteľov s vyučujúcim jazykom slovenským v zahraničí metodický
výjazdový vzdelávací program. Počas marca až apríla 2014
realizovalo CĎV UK tri výjazdové vzdelávacie programy pre
našich krajanských učiteľov v Maďarsku – Békešskej Čabe,
na Ukrajine v meste Užhorod a v Rumunsku v oblasti Bihor.
V Békešskej Čabe sa na vzdelávacom programe zúčastnilo 73
pedagogických zamestnancov a v Užhorode 20 pedagogických
zamestnancov základných a stredných škôl. V Rumunsku sa na
vzdelávaní zúčastnilo 43 vychovávateľov a učiteľov základných
a stredných škôl.
Hlavným cieľom týchto vzdelávacích programov bolo zdokonaliť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov
v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti. Odborné témy,
ktoré vychádzali z požiadaviek našich krajanských učiteľov boli
zamerané na projektové vyučovanie v edukačnom procese, prezentáciu digitálnych učebných pomôcok, prácu s interaktívnou
tabuľou, literárne texty (dnešné, moderné) vo výučbe SJ a prácu
s literárnym textom modernej detskej literatúry.
Účastníci vzdelávacích programov veľmi pozitívne hodnotili
odbornú časť výučby, ako aj celkovú organizáciu výjazdového
metodického vzdelávacieho programu zo strany CĎV UK. Spoločným menovateľom všetkých vzdelávacích podujatí je učenie
sa a zdokonaľovanie komunikácie v slovenskom jazyku.
CĎV UK považuje výjazdové vzdelávanie krajanských učiteľov
za významnú súčasť svojich činností, keďže takáto forma vzdelávania umožňuje vzdelávanie väčšieho počtu záujemcov. Veríme,
že CĎV UK v spolupráci s MŠVVaŠ SR bude mať možnosť participovať na realizácii metodických výjazdových kurzov pre krajanských učiteľov aj v budúcnosti.
Mgr. Ľudmila Novák Ducká, CĎV UK
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Možnosti UK, o ktorých ste nevedeli
Študijné a kongresové stredisko Modra – Harmónia
Chcete usporiadať konferenciu, semináre, školenia, spoločenské akcie, sústredenia alebo rôzne iné podujatia a neviete
kde? Alebo chcete s rodinou a kamarátmi
stráviť chvíle oddychu mimo hlavného
mesta? Študijné a kongresové stredisko
Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity
Komenského (CĎV UK) ponúka neďaleko Bratislavy svoje priestory v príjemnom
prostredí na tieto účely. Okrem kongresových a študijných priestorov ponúka široké
spektrum ďalších služieb a zážitkov.
V malebnom mestečku Modra pod Malými
Karpatmi v rekreačnej oblasti Harmónia sa
nachádza miesto stvorené na príjemné prechádzky v prírode s množstvom turistických
chodníkov a cyklotrás. Len približne 30 km

od Bratislavy a 25 km od Trnavy nájdete
krásne prostredie, ktoré ponúka jednotlivcom, ale aj kolektívom bohaté športové
a turistické vyžitie. Okrem iného ponúka aj
priestory na usporiadanie konferencií, seminárov, pracovných porád, tréningových
programov, školení, workshopov, prezentácií firiem, firemných akcií, sústredení športových a umeleckých kolektívov, ale realizuje
aj školy v prírode a podobné aktivity.
Príjemné prostredie Malých Karpát vám
ponúka spestrenie pobytu návštevou kultúrnych a historických pamiatok v okolí, napríklad hrad Červený Kameň, Smolenický
zámok, jaskyňa Driny, Malokarpatská vínna cesta, Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
a mnoho iných.
Ponúkame priestory aj na rôzne spoločenské podujatia a aktivity: kongresovú sálu
s kapacitou 150 miest, pódiom a kompletným ozvučením, študijné a rokovacie miestnosti s kapacitou do 60 miest alebo počítačovú miestnosť s prístupom na internet.

Hosťom je k dispozícii náš športový areál (tenisový kurt, volejbalové ihrisko atď.) a fitnescentrum. Naša ponuka zahŕňa aj možnosť
ubytovania a stravovania priamo v stredisku.
Za posledný rok sa v našom stredisku
uskutočnilo množstvo zaujímavých akcií,
veľa z nich bolo pod záštitou UK. V priebehu roka hostilo stredisko napríklad semináre
tradičnej čínskej medicíny – Sinbios alebo
pravidelné detoxikačné kurzy Školy verejného zdravia. Mnoho zaujímavých podujatí bolo
pripravených pre mladých krajanov žijúcich
v zahraničí. Boli to letná škola odevného dizajnu, tvorby krátkych filmov, škola mladých
informatikov alebo Letná univerzita, ktorá tradične ponúka trojtýždňové kurzy slovenského jazyka a kultúry krajanom a cudzincom
z celého sveta. Uskutočnili sa tu aj rôzne
metodické kurzy pre krajanských učiteľov a
Vzdelávacie dni učiteľov zo Slovenska, Českej republiky a Rakúska. Jedným z posledných zaujímavých podujatí bolo celoštátne
kolo XVI. ročníka Olympiády ľudských práv

pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča.
Študijné a kongresové stredisko ponúka
záujemcom širokú možnosť využitia za výhodné ceny. Nájdete tu všetko pod jednou
strechou kúsok od Bratislavy, Pezinka, Modry a Trnavy.
Momentálne sme pre zamestnancov UK
pripravili špeciálnu akciu v podobe zvýhodnených cien v termínoch od 28. júla 2014
do 31. augusta 2014:
• dvojdňový pobyt s polpenziou pre dve
osoby – 36 €,
• trojdňový pobyt s polpenziou pre dve
osoby – 68 €,
• štvordňový pobyt s polpenziou pre dve
osoby – 96 €.
Info: www.modra.cdvuk.sk
Kontakt: modra@cdv.uniba.sk
Mgr. Jakub Trangoš, CĎV UK
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Najčastejšie choroby vénového cievneho systému
Na knižný trh sa v týchto dňoch
dostala mimoriadne aktuálna knižná
publikácia z pera doc. MUDr. Petra
Gavorníka, PhD., mim. prof., zakladateľa hlavných angiologických inštitúcií a infraštruktúr na Slovensku –
Slovenskej angiologickej spoločnosti
Slovenskej lekárskej spoločnosti (SAS
SLS), Angiologickej sekcie Slovenskej
lekárskej komory (AS SLK), predsedu
Prvého slovenského angiologického
kongresu s medzinárodnou účasťou, autora Koncepcie angiológie,
šéfredaktora prvého recenzovaného časopisu Všeobecná angiológia
(General Angiology), autora prvých
slovenských angiologických učebníc a monografií, iniciátora
a gestora výučby preventívnej a klinickej všeobecnej angiológie.
Kniha vyšla vo Vydavateľstve Univerzity Komenského v Bratislave v rozsahu 129 strán. Text je doplnený 27 tabuľkami, 241 aktuálnymi významnými citáciami zahraničných a domácich autorov,
zoznamom skratiek, symbolov a slovníkom i registrom. Autor sa
venuje najčastejšie sa vyskytujúcim chorobám vénového cievneho
systému dolných končatín, s ktorými sa každý lekár v ambulantnej

i nemocničnej praxi najčastejšie stretáva. Ďalej podrobne rozoberá novokoncipovaným prístupom bradykinínový, anafylaktický a urtikáriový angioedém.
Vychádza nielen z vlastných rozsiahlych skúseností a prioritných
angiologických výsledkov na Prvom angiologickom pracovisku
(PAP) II. internej kliniky LF UK a UNB, ktoré založil v roku 1974, ale
najmä z aktuálnych medzinárodných odporúčaní o manažmente
chronickej vénovej choroby dolných končatín, povrchovej tromboflebitídy, hĺbkovej vénovej trombózy a vénovej tromboembólie,
ako aj z ostatných výsledkov medicíny dôkazov (EBM). Táto kniha
si kladie za cieľ rozšírenie našich vedomostí o racionálnom efektívnom manažmente chorôb vénového cievneho systému a využitie
poznatkov v praktickej medicíne. Autor ju venoval 40. výročiu vzniku PAP, 21. výročiu SAS SLS a 20. výročiu AS SLK.
Cievne choroby a cievne komplikácie sú súčasťou prebiehajúcej angiopandémie tretieho milénia. Texty tejto knižnej publikácie
nie sú iba aktuálnym odborným návodom pre klinickú prax, ale
sú aj právne validnými odporúčaniami AS SLK. Kniha je určená
nielen pre pregraduálne štúdium študentov lekárskych fakúlt, ale
aj pre postgraduálne štúdium a kontinuálne celoživotné lekárske
vzdelávanie (CME) najmä internistov, angiológov, kardiológov, angiochirurgov, intervenčných vaskulárnych rádiológov, ako aj iných
odborníkov i pre širokú zdravotnícku verejnosť.
doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc.,
I. Interná klinika LF UK a UNB
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Premýšľanie je cesta
Končiaci sa akademický rok priniesol do života Bratislavy celkom zaujímavý nový jav. V oveľa širšej miere
a väčšom počte ako kedykoľvek predtým boli realizované výstavy študentov, doktorandov a absolventov Katedry výtvarnej výchovy z Pedagogickej fakulty UK. Katedra výtvarnej výchovy pripravuje v prvom rade svojich
absolventov na profesionálnu dráhu učiteľov výtvarnej
výchovy, múzejných pedagógov a obdobné profesie.
Mnohí z nich sa však úspešne presadzujú aj ako osobití výtvarníci. Svoje vizuálne výpovede prezentujú na
verejných výstavách v galériách alebo aj v kaviarňach.
Jednou z týchto talentovaných absolventov je Inge Neveová.
Venuje sa fotografickej tvorbe a maľbe, dnes prevažne tvorí
v Bratislave. Spoločným menovateľom jej tvorby je aktívny záujem o človeka. Človek je vnímaný a videný ako objekt v najrôznejších podobách – od aktu, krásneho či dráždivého, až po
efemérne fotografie žien a bábätiek. Z jej diel cítiť nehu, hlboký
záujem o pozorovanie a nahliadanie k podstate človeka. Inge
Neveová však vytvára aj fotografie, kde človek zdanlivo absentuje, alebo prinajmenšom nie je v popredí záujmu. Krajiny však
nesú stopu človeka, sú jeho súčasťou a výpoveďou o ňom.
V marci a v apríli prezentovala svoje diela na prvej samostatnej výstave v Bateliéri pod názvom „Cesta“. Prvotný motív vystavených obrazov objavíme ľahko – dieťa. Dieťa smutné, dieťa
premýšľajúce, dieťa vyškerené, dieťa, čo vyplazuje jazyk, dieťa
túliace sa k matke... Dieťa? Prečo sa dieťa vynára tak často?
Dieťa – bytosť, ktorá prišla na svet niekomu a k niekomu. Ako
hovorí Inge – nikdy nevieš, komu sa narodíš.
Dieťa je človek, ktorý sa práve vydal na svoju cestu životom.
Dieťa – bytosť, ktorá objavuje, ktorej je všetko zaujímavé, nové,
hodné pozornosti. Keď sa hnevá – tak sa hnevá z celého srdca,
a keď sa teší, teší sa celou bytosťou. Keď miluje, miluje celou
dušou. Fascinujúci čas života. Otvára svoju dušu a srdce životu,
svetu, ľuďom, ktorí mu prichádzajú do cesty. A to ho robí veľmi
krehkým...
Dieťa a umenie majú k sebe veľmi blízko. Vychovávať dieťa,
nasmerovať ho na správnu cestu je tvrdá práca, ale aj potešenie. Vychovávať dieťa je potrebné s veľkou dávkou kreativity,
je to flexibilný a tvorivý proces – formujeme, modelujeme, meníme... Dieťa je tvárne a pritom tiež zraniteľné. Vychovať dieťa
je ako vytvoriť vynikajúce umelecké dielo. Úlohou rodiča je pomôcť nájsť vlastnú cestu dieťaťu a v správnej chvíli dieťa uvoľniť
z náruče. Podobne úlohou umelca je dielo tvoriť, dostatočne sa
ním zaoberať, starať sa oň, hrať sa s ním, brať to vážne, prejavovať mu úctu a napokon ho prepustiť – nechať ho žiť si vlastný
život.
Odchodom z ateliéru strácajú privátny charakter vlastných
myšlienok maliarky. Dovolila nám všetkým vidieť do svojej hlavy, do svojich myšlienok... Vidieť, ako a o čom rozmýšľa. Obrazy spolu vytvárajú kúsok mozaiky života. Kamienky na cestičke, ktorou práve kráča, kamienky na cestičke, ktorú pozoruje
z vlastného horizontu.
Cesty ľudských životov sa križujú, tak sa stane, že kamienky
jednej cesty sú aj kamienkami cesty iného. Toto je kúsok Inginej cesty a aj cesta diváka vedie cez tieto kamene – obrazy,
takto vstupujú tieto kamene aj do vášho/nášho života. Súčasne
sú to tiež kamienky odpozorované zo života iných ľudí, detí, rodičov, náhodných okoloidúcich. Pretože všetci sme na ceste.
Mgr. Michaela Syrová, PhD., PdF UK

Nežnosť, 50 x 40 cm, akryl a olej

Môj boj, 50 x 70 cm, akryl a olej
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Hra o jablko
v podaní Barbory Okasovej
Jedinečnosť v umení sa stráca, predchádza jej totiž náročná tvorivá príprava a potom tvorba, ku ktorej sa ide v dobe miliónov zaujímavostí a atrakcií veľmi ťažko. Originalita je niečo, na čo čaká verejnosť vždy s očakávaniami. Je za ňou krásne objavovanie a vždy zaujímavý výsledok. Umenie bolo
i zostane tvorivou hrou na ceste k spoznávaniu a tvoreniu nového. Aj J. A.
Komenský tvrdil a dodnes veľavýznamne opakujeme tie slová, „škola hrou“.
Nehrá sa však nikto. Až neskoro zisťujeme, že sme sa nielen mohli, ale aj
mali hrať po celý život.
Na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK rastú umeleckí učitelia. Ako
na každej škole, aj tu študujú mimoriadni
mládežníci. Možno ich hravo nazvať učiteľskí
umelci. Sú vždy veľkým prekvapením a s ich
menami sa stretávame nadlho. A sú v každom ročníku.
Začnem vetou, ktorú používam pomerne
často, aby sa na ňu nezabúdalo. Barbora
Okasová patrí k tým ambicióznym a talentovaným, ktorí vedia, že cesta umenia je krásna
a náročná. Nijako túto poučku nepodceňuje
a pravdepodobne aj preto dosiahla doposiaľ viac úspechov. Dnes je doktorandkou.
Nositeľkou ocenení z Talianskych festivalov
umenia. Originálna tvorbou a najmä jej vyjadrovacím prostriedkami.
A to všetko predstavila na ďalšej samostatnej výstave v apríli a máji tohto roku v krásnych priestoroch Primaciálneho paláca
v Bratislave. Výstavu pripravila kultivovane
a pritom reprezentačne. Desiatky rozmer-

ných obrazov a jablká. Zdravé, krásne jablká
na okeniciach, v kúte pri mikrofóne, všade.
Ich zlato a zlatú krásu vkreslila i do vybraných
obrazov. Jablko je život a jeme ho preto, aby
sme boli zdraví. To bola výzva akcie a ľudia si
ju vzali k srdcu a odchádzali s nimi. Obrazy
vytvorené atraktívnou a pre ľudí neznámou
technikou liatej farby na obrazovú plochu
patria k tým zaujímavostiam, ktorými vie
autorka nielen predstaviť svoju tvorbu, ale
ňou aj zaujať. Veľké portréty známych i neznámych osôb. Remake vybraných autorov
minulosti. V jej obrazoch tróni čiernobiela. Aj
ja mám niekedy pocit, že svet je niekedy taký
farebný, až strácame schopnosť rozlišovať.
Black and white je tou najlepšou alternatívou reálne sa pozrieť na život. Koloristická
duálna jedinečnosť videnia, kde sa podstata
nemôže skryť za ľúbivosť, hodnotu či falošnosť farby. Barbora Okasová sa postupne
stáva majsterkou techniky, ktorú zdokonaľuje a ktorá je jej autorstvom. Zaujímavé, že

abstraktný expresionizmus sa v tvorbe tejto
maliarky presídlil do reálneho expresionizmu
a nikomu to neprekáža.
Výstava Barbory Okasovej bola náročne
pripravená. Robil som jej kurátora, viem, ako
umelkyňa pracovala. Kultivovaná, zmyselná
pozvánka, „Umenie milovať“, vystúpenie niektorých jej obdivovateľov (Andy Hric, Martin
Nikodým...), mnoho návštevníkov, ktorí odchádzali s papierovým taštičkami, v ktorých
bol katalóg s jablkami. Možnože kruh, ktorý
jablko zobrazuje, je tým základom šťastia,
ktoré všetci a stále hľadáme.
Barbora Okasová prirodzene a s úctou
navrátila touto výstavou umeniu jeho zmysel.
Ten, ktorý zdôrazňuje a pripomína to, čoho
máme v živote málo. Krása, dobro, šťastie,
nádej, úsmev. A bolesť. To všetko i viac, to je
umenie, preto vzniklo a takým aj v očakávaniach ľudí zostane.
PhDr. Ľuboslav Moza, PhD., PdF UK

Medzi intimitou a telom
Vcelku neobvyklá výstava troch študentiek absolventského ročníka Katedry výtvarnej
výchovy Pedagogickej fakulty UK bola vlastne ich absolventskou výstavou. V mesiacoch
apríl – máj 2014 sa predstavili v galérii X na Zámočníckej ulici a viem iba potvrdiť, že bola
zaujímavo dobrá a podnetná. Tri jemné dievčatá predostreli vlastné zmysluplné vnemy
týkajúce sa ženskosti vo svete. Náročná téma.
Jej uchopenie patrí medzi veľmi komplikované cesty umeleckého výrazu. Dobre hodnotím, že každá vystavujúca vydala malú pohľadnicu s textom o svojej práci. Lebo dnes
veľmi ťažko pochopiť poslanie umeleckého
diela. Dievčatám však na tom natoľko záležalo, že vniesli návštevníkom ich informácie
cez písané slovo. A to je veľmi dobré.
Aj vďaka spoločnosti ARTEM sa podarilo
zrealizovať tento projekt s dielami rôznych
výtvarných médií. Mladé ambiciózne výtvarníčky Zuzana Kužmová, Martina Chudá a
Lenka Nenčevová tvorivo predstavili záhadnú
tému telesnosti a intimity. Od človeka spätého s prírodou, až do osobnej introspekcie a
okrajovo až k ideám feminizmu. Napriek rôznorodým témam, ktorým sa autorky programovo venujú, výstava prezentovala ich spoločný záujem o intimitu, telesnosť a identitu.

Zuzana Kužmová vystavila symbolické
vyjadrenie ženy prostredníctvom symbolu
kosoštvorca. Usilovala rehabilitovať jeho
pôvodnú archetypálnu až magickú funkciu
plodnosti. Zároveň kritizovala sexizmus, jeho
hanlivé ponímanie a poukázala na postavenie ženy v spoločnosti ovplyvnené patriarchálnym stereotypom.
Martina Chudá posunula kritiku rodových
stereotypov do introspektívnej a veľmi intímnej roviny. Ironizuje rôzne metafory ženy.
S vážnym a zároveň odľahčeným humorom kritizuje jej postavenie v spoločnosti.
Programovo sa vracia k sarkazmu, ktorý je
nástrojom zdanlivého uvoľnenia napätia,
no zároveň umeleckú výpoveď vyhrocuje a
upozorňuje na prehliadanie dôležitých, no
zámerne ignorovaných problémov.
Lenka Nenčevová konfrontovala kompli-

kovanú spleť hodnôt postmodernej doby
cez optiku štyroch základných živlov vody,
ohňa, zeme a vzduchu. Fragmentácia telesnosti, hodnôt, identity i vzťahov sa stáva
v spoločnosti naliehavou témou. Autorka
poukázal nielen na vlastné chápanie intimity,
ale pripomína fascinujúcu oslavu celistvosti
tela a ducha, kde je potrebné stíšiť myseľ,
spomenúť si na vlastné „divoké“ inštinkty
a nechať prehovoriť veľkú Matku Zem.
PhDr. Ľuboslav Moza, PhD., PdF UK,
kurátor výstavy

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Svet nehľadá,
po čom človek túži
Aké otázky si kladie študent Pedagogickej fakulty UK. Čo očakáva od štúdia na
katedre výtvarnej výchovy? Po čom túži? Dokáže sa tej túžby dotknúť?
Na tieto podstatné otázky odpovedá najlepšie realita. Skutočnosť o cestách necestách, ktoré napĺňajú pedagógovia a okolité prostredie. Učiteľ by mal mladých viesť pri
rozoznávaní úloh podstatných od nepodstatných, pochopiť súvislosti a vývojové väzby
v každom predmete a klásť najväčší dôraz na orientáciu v problematike, a tým aj v budúcom živote. Tie body sú nesporne oveľa ťažšie ako odprednášať učebnicu po desiatkach rokoch vyučovania aj naspamäť a vyžadovať, aby to vedeli aj žiaci. Je obrovský
rozdiel v celom rezorte školstva v slovách „učiť“ a „naučiť“.
Kristína Honzírková patrí medzi tie začínajúce talenty našej katedry. Práve na základe
vnímania pedagogických poznatkov dokáže prehodnotiť a nájsť začiatky, aj keď ešte
temer nerozpoznateľné v autentickosti a kráse. Príležitosti otvoriť samostatnú výstavu
v takom vzácnom galerijnom priestore, akým Pálffyho palác na Zámockej ulici nesporne
je, sa chopila, a to elegantne a silne. V polovici mája sme jej tlieskali v plnom počte,
že sa ľudstvo do galérie temer nezmestilo. Vonku bolo krásne, bol podvečer a vtáci
spievali. Návštevníci vyšli na dvor s pohárom v ruke na rozhovory.
Výstava tejto autorky je reflexiou a vnútornou potrebou vyjadriť videné, cítené, žité.
Príroda so svojimi krásami je dominantou v jej tvorbe. Je pevnou súčasťou jej každej
obrazovej plochy. Tvorba autorky je ukrytým expresionizmom. Pomerne istým maliarskym vyjadrením bytia. Dominujú v nej metafory. Personifikácia a symbolizmus. To, čo
v dnešnom umení chýba.
Prostota nášho okolia je natoľko krásna, že si ju práve ako stálu súčasť života nevšímame, a preto prichádza umenie, aby na ňu upozornilo. Morky či sliepky na dvore, zajace v milostnom objatí, Človek v zenovej meditácii medzi sliepkami. Symbolikou sršia
obrazy dvoch stále nenažratých prasiat pri válove či totálne opitý medveď na vrchu stola. Čo znamenajú tieto obrazy? Dennodenné strety dobra a zla. Prevahu toho horšieho.
Túžbu upozorniť a možno aj zmeniť.
Umenie je taký obrovský a vševýznamový fenomén, bez ktorého by existencia ľudstva
vôbec nebola taká, akou dnes je. Kristína Honzírková šliape nevychodenou a mierne
poznanou cestou dneška. Na lesnej lúke vo vysokej tráve tlačí pekná žena (Kristína?)
tescový vozík s nákupom a ja rozmýšľam, prečo nemôže patriť nákupný vozík do hory.
Alebo prečo vidno pri tom vozíku lesy. Veď tie k nášmu životu nákupov a únavného
málorobenia vôbec nepatria. Život je v nákupných maxišopoch.
Kristína je dievča s ambíciou i talentom. Prajem jej veriť si spolu s hodnotami, ktoré
spoznáva.
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Krásne
príbehy
Krásne príbehy píše tvorba nášho
popredného pedagóga a jedného
z najznámejších umelcov na Slovensku. Je v nich čaro vizuálneho optimizmu. Farebné slnko a domy, teplom prehriaty svet a ľudia. Nostalgia
za odchádzajúcim svetom a radosť
z prichádzajúceho. Zmyselnosť a dokument. Symboly, výtvarné skratky,
talent.
Stanislav Harangozó je ako tvorca
súčasťou osobitej generácie umelcov
sedemdesiatych rokov minulého storočia. Vtedy začínal. Svojou tvorbou
vstúpil do zrakových dejín Slovenska
i okolitého sveta. Nedávno ju obdivovali v Holandsku (apríl – máj 2014).
V kráľovstve Holandskom odovzdal
tento umelec pozdrav zo Slovenska.
Tento príspevok je zároveň dôležitou informáciou o aktivite pedagóga,
ktorý prednáša, tvorí a vystavuje, lebo
vie, že to je cesta bytia. Treba sa čudovať tým, ktorí pri nepretržitej šálke
kávy vymýšľajú dôvody, prečo sa to
nedá, ako by chceli.
Stano Harangozó je veľkým umelcom dnešnej doby. Talent a ustavičná
cesta hľadania, skúšania a konfrontácie je dráha, ktorá vedie k úspechu.
Treba však dnes a práve dnes stále
pripomínať, že cesta k tým pravým
hodnotám je veľmi náročná a dlhá.

PhDr. Ľuboslav Moza, PhD., PdF UK,
kurátor výstavy

V letných mesiacoch od 12. júna
budú diela vystavené v holandskom
meste Naarden v galérii Josephine,
ktorá tvorí predpolie Múzea a mauzólea J. A. Komenského. Na vernisáži sa zúčastnil aj prorektor UK prof.
RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
PhDr. Ľuboslav Moza, PhD.,
PdF UK
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Muzikológ, ktorý prešiel celý svet
a zakotvil na Slovensku
Kto nemá rád hudbu? Nech už je to akýkoľvek štýl, každý si nájde chvíľu na to,
aby si vychutnal tú svoju... Z USA k nám
prišiel učiť dejiny hudby a hudobnú kompozíciu doktor Marcus Zagorski. Približuje,
že hudba môže dokonca pomôcť vedcom
dosiahnuť lepšie objavy.
Študovali ste na prestížnej Stanfordskej
univerzite, kde ste neskôr aj pôsobili.
Potom ste učili na univerzitách v USA,
Írsku, Nemecku a nakoniec ste zakotvili
na Slovensku, na Univerzite Komenského v Bratislave. Čo vás zavialo práve do
týchto krajín?
Na Stanford ma prilákali profesori, u ktorých som chcel študovať a ktorých muzikologický program som považoval za zaujímavý. Vedel som, že tu dostanem prvotriedne
vzdelanie. Ďalšou mojou akademickou zastávkou bol pobyt v Nemecku, na ktorý som
pôvodne prišiel ešte v rámci štúdia na Stanforde kvôli výskumu na dizertačnej práci.
Nakoniec to skončilo dvojročným pobytom v Nemecku a napísal som tam väčšiu
časť práce, keďže výskum sa zameriaval
na nemeckú hudbu a kultúru. Ostal som aj
kvôli môjmu záujmu o prácu konkrétneho
profesora Humboldtovej univerzity v Berlíne. Okrem toho ma môj vlastný školiteľ na
Stanforde veľmi podporoval, aby som išiel
do Nemecka, a vedel, že to bude pre mňa
dobré. Nemecko som opustil, až keď som
dostal prácu na univerzite v Írsku. Veľmi som
sa tešil, že môžem žiť v Európe, a práve táto
krajina bola pre mňa úžasnou skúsenosťou,
keďže Íri sú veľmi priateľskí a milí ľudia.
Okrem toho som tu stretol skvelú Slovenku
Katku, ktorá je dnes mojou manželkou. Až
po stretnutí s ňou som zistil, že Slovensko je
nádherná a zaujímavá krajina a rozhodli sme
sa tu žiť. Na Univerzite Komenského som našiel výnimočných kolegov, vďaka ktorým sa
tu cítim ako doma. Som nesmierne rád, že
tu môžem učiť.
Ste odborník na hudobnú vedu. Priblížte
nám tento odbor a jeho význam.
Hudobná veda je skutočne interdisciplinárna a umožňuje spojiť mnohé rozdielne
oblasti ľudského snaženia. Reflektuje fakt,
že hudba bola dôležitou súčasťou ľudského
bytia už dlho pred začiatkom písania histórie.
Dôkladné štúdium hudby existuje prinajmenšom od obdobia starovekého Grécka. Po
väčšinu tohto času sa hudba považovala za
súčasť vyššieho vzdelávania. Toto znamená,
že počas uplynulých 2500 rokov bola hudba
súčasťou väčšiny dôležitých myšlienkových
prúdov a aktivít západnej kultúry. Len tento

samotný fakt ju robí cennou oblasťou pre štúdium. Pokiaľ uvažujeme o praktickej stránke,
ukázalo sa, že štúdium hudby a umenia môže
pomôcť ľuďom, ktorí nie sú hudobníci – ako
doktori, technici a vedci – dosiahnuť hlbší pohľad a objavy v ich vedeckých oblastiach.
Na aké oblasti výskumu sa zameriavate?
Predovšetkým študujem hudbu 20. storočia a špeciálne hudbu od roku 1945. Zaujímam sa aj o filozofickú estetiku a dejiny teórie hudby. Posledné dve oblasti – estetika a
dejiny teórie hudby –je možné vysvetliť ako
rozmýšľanie o hudbe a sú podobné dejinám
filozofie.
Existuje prepojenie medzi charakterom
krajiny a jej hudbou?
Na toto je ťažké odpovedať, pretože v súčasnosti máme rôznu hudbu. V každej európskej krajine môžete nájsť hudbu z celého
sveta a z rôznych historických období. Táto
rôznorodosť sa prejavuje nielen pri počúvaní, ale aj pri hraní a skladaní hudby. Nemyslím si, že by sme mohli identifikovať jeden
druh hudby, a povedať, že to reprezentuje
charakter krajiny, najmä preto, že aj národné
ľudové tradície boli ovplyvnené zahraničnými
zdrojmi.

Štúdium kompozície a hudobnej teórie absolvoval na Michigan State University (1994), pokračoval na McGill University (1998). Doktorandské štúdium
muzikológie absolvoval v roku 2006.
Pracoval na University College Cork
v Írsku, na College of Musical Arts,
Bowling Green State University v USA.
Od januára 2014 pôsobí na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK.

Skladáte aj vlastnú hudbu?
Ešte pred štúdiom dejín hudby som bol
vyškolený za skladateľa. Mám na stole niekoľko nedorobených projektov. Skladanie
hudby si však vyžaduje veľa času každý deň.
Radšej venujem tieto hodiny písaniu textov.

viac slovenskú ľudovú hudbu. Obzvlášť ma
zaujíma hudba z okolia Terchovej. Pobyt
v tomto regióne mi veľmi pomáha pri výskume danej hudby.

Je slovenská hudba súčasťou vášho výskumu?
Čoraz viac sa dozvedám o bohatých dejinách hudby na Slovensku, najmä v Bratislave 20. storočia. V tomto meste boli a stále sú
veľmi talentovaní a aktívni skladatelia, teoretici, hudobníci a učitelia. Mám možnosť študovať ich podrobnejšie, preto v budúcnosti
plánujem publikovať výskum o slovenskej
hudbe. Práve spolupracujem aj na výskume
súčasnej hudby na Slovensku a pripravujem
článok o súčasných slovenských skladateľoch.
Aká je podľa vás slovenská hudba?
Závisí to od toho, čo pod pojmom slovenská hudba myslíte. Ak myslíte súčasnú hudbu, je neuveriteľne rozmanitá a ťažko charakterizovateľná. Som príjemne prekvapený
hudbou slovenských skladateľov. Ak máte
na mysli tradičnú slovenskú ľudovú hudbu,
tá je zase nádherná, a túžim ju viac spoznať.
Odkedy som sa sem prisťahoval, počúvam

Dr. Marcus Zagorski

Aká je vaša obľúbená hudba?
To je ťažká otázka, pretože existuje veľa
žánrov hudby a každý z nich je úplne rozdielny. Milujem hudbu, ktorá je súčasne aj
predmetom môjho výskumu. Ak by som uviazol niekde na ostrove a mohol by som mať
so sebou len niekoľko CD, vybral by som si
Bacha. Špeciálne hudbu pre sólové inštrumenty ako klávesové nástroje, husle a violončelo.
Je Slovensko poslednou zastávkou, alebo máte nejaké iné plány do budúcna?
V Bratislave som šťastný nielen pracovne,
ale aj súkromne. Odkedy žijem v strednej
Európe, zisťujem, že všetko, čo som kedy
chcel a potreboval, je veľmi blízko. A ďalším dôvodom, prečo by bolo ťažké odísť, je,
že som závislý od bratislavských makových
rožkov. Nemyslím si, že niekde inde existuje
nejaká náhrada.
Michal Jurina
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Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.
Katedra Novej zmluvy
Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK

Miesto narodenia:
Bánovce nad Bebravou
Vek: 51
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Pilotom, parašutistom, horolezcom... Neznášal som chodenie
do škôlky a školy, lebo som to
bral ako väzenie, ako obmedzenie
mojej slobody. Vždy som chcel
sedieť pri okne, pozerať sa von
a premýšľať, čo budem robiť, keď
ma konečne pustia domov. Sloboda
môcť ísť von s kamarátmi a tvoriť
spolu s nimi všetko možné – bunkre, motokáry, hrady z balíkov
slamy, to bol môj svet detstva.
Škola ma začala baviť až tak okolo ôsmej – deviatej triedy. Bola
to IV. ZDŠ v Trenčíne pri Odeve
a potom gymnázium (vtedy J. A.
Gagarina, dnes Ľ. Štúra).
Čo ste študovali a prečo práve
tento odbor?
Študoval som na Slovenskej
evanjelickej bohosloveckej fakulte. Prostredie cirkvi bolo mojím svetom. Dnes to vnímam nielen pozitívne, ale aj s istou
výhradou. Vyrastal som v rodine
evanjelického farára. Prostredie
cirkvi bolo pre mňa čímsi úžasným. Dodnes mám tie najlepšie
spomienky na vzácnych ľudí, ktorí
spolu s mojím otcom tvorili jadro
evanjelickej cirkvi v Trenčianskych Stankovciach. Naučil som sa
od nich úcte k iným ľuďom, úcte
k práci, pochopil som medzi nimi,
aká je hodnota komunity. Vtedy
som si však neuvedomoval, že vtedajší politický režim programovo zatláčal cirkev do geta. Byť
synom farára bolo čosi exotické
a podozrivé zároveň. Deti farárov, až na malé výnimky, smeli
študovať len technické odbory,
pri ktorých nebolo riziko, že
budú ovplyvňovať iných ľudí. Keď
že technické odbory ma príliš nelákali, veľa iných možností pre
ďalšie štúdium som nemal. Teológia bola prirodzená voľba.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Anglický a nemecký.

Čo vám napadne, keď sa povie
„práca“?
Radostná práca so študentmi.
Mám tú výsadu, že jeden z predmetov učím aj prvákov. Je úžasné budovať s nimi kontakt, sprevádzať
ich prvými krokmi na univerzitnej
pôde, odpovedať na ich otázky,

rozpoznávať ich talenty, podporovať ich rozvoj a potom postupne
sledovať ich rast. To je radosť.
Samozrejme, nechcem byť romantický. Práca pre mňa je aj dlhý
a únavný prednáškový deň, nielen
nadšenie z dobrých študijných výkonov, ale aj sklamanie zo zlých
odpovedí a záverečných prác. Ale
prevažuje ten obohacujúci aspekt
kontaktu s mladými ľuďmi.

lógii a teo
lógii.
Máme
z nich veľkú
radosť a sme
na naše deti
hrdí.

Ako rád trávite voľný čas?
Najradšej prácou.☺ Ale je to práca iného charakteru. Rád budujem
veci. Vždy na leto si vymyslím nejaký projekt okolo domu, ktorý dokážem vlastnými rukami realizovať.
No a potom sa veľmi teším, keď za
sebou vidím niečo hmatateľné.

Čo vás dokáže rozosmiať?
Dobrý vtip a Rowan Atkinson.
Humor považujem za dôležitú súčasť života. Najmä keď sa človek
dostane do situácie, v ktorej už
nič iné nepomáha. Vtedy je vtip,
ktorý s nemilosrdnou presnosťou
pomenuje veci tak, ako sú, jedinou zbraňou. Neúprosný kritik
spoločnosti svojej doby Christian Morgenstern to vystihol
podľa mňa presne, keď napísal,
že humor je spôsob, ktorým posudzujeme konečné zo stanoviska
nekonečného.

Uprednostňujete televíziu alebo
knihy? Prečo?
Teraz nebudem vyzerať ako veľký intelektuál. Úprimne priznávam, že po celom dni prednášok,
opravovania testov alebo prípravy
štúdií (tie inak najradšej tvorím
skoro ráno od piatej do desiatej), už nemám veľkú chuť večer
zasa niečo čítať. Rád si preto
ako relax pozriem dobrý film. Hoci
aj tie lepšie filmy už treba hľadať na spoplatnených kanáloch.
Ale cez leto, keď viac pracujem
fyzicky, vždy rád siahnem po Dostojevskom alebo inom náročnejšom
autorovi.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Moja manželka pracuje tiež
v školstve ako učiteľka angličtiny. Momentálne je riaditeľkou
Evanjelického lýcea v Bratislave. Sme spolu už 27 rokov. Veľa
sme toho spolu preskákali a veľmi
si vážim, že si ešte vždy k sebe
vieme nájsť cestu, podporiť sa
vzájomne v problémoch, ktoré prežívame, spoločne tráviť voľný čas
a tešiť sa zo života a hlavne tvoriť domov pre naše deti. Hoci, tie
už sú doma stále menej. Najstarší
syn Ondrej ukončil štúdium na Fakulte sociálnych a ekonomických
vied UK v roku 2013 a teraz pracuje v IT branži ako webdizajnér.
Mladší syn Samuel bude na budúci
rok končiť štúdium na Sciences Po
v Paríži, kde sa venuje medzinárodným vzťahom a bezpečnosti.
A naša najmladšia Zuzana začala minulý september študovať na
Univerzite St. Andrews v Škótsku
a venuje sa sociálnej antropo-

Čo vás dokáže
zarmútiť?
Neznášanlivosť medzi ľuďmi založená na predsudkoch a poháňaná
malichernosťou.

Máte obľúbenú osobnosť?
Je viacej ľudí, ktorých obdivujem. Vážim si tých, ktorí svoj
talent vedia rozvinúť pracovitosťou. Už som spomenul Dostojevského. Fascinuje ma jeho schopnosť preniknúť do hĺbky ľudskej
duše. Jeho romány dokážem čítať
vždy znova a s pribúdajúcim vekom ma oslovujú stále viac.
Máte nejaký skrytý talent?
Myslím si, že talenty by sme
nemali skrývať. Máme ich rozvíjať a slúžiť nimi ľuďom. Slovo
talent označuje starovekú mieru,
ktorou sa merala finančná hodnota. V Biblii máme zaznamenané
jedno podobenstvo o talentoch.
Jeho pointa je v tom, že človek,
ktorý zverenú hodnotu nerozvíja
a zo strachu, aby o ňu neprišiel,
ju skrýva, taký človek príde aj
o to málo, čo dostal. Tým nechcem
povedať, že máme byť voči sebe
nekritickí. Každý musí vedieť,
v akom prostredí svoj talent môže
ukázať a kde už by to mohlo byť
trápne. Toho sa snažím pridŕžať.
Mám rád hudbu, rád hrám a spievam a myslím si, že miera môjho
talentu je akurát tak dosť na to,
aby som rozveselil a rozospieval
svojich priateľov.
Aké hodnoty sú pre vás v živote
najdôležitejšie?
Láska, ktorou človek dokáže
prekonávať sebectvo a strach.
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Il semestro
italiano
Na výmenný program Erasmus som sa
tešila už od strednej školy, keďže som
o ňom počula len samé chvály. Hneď v prvom ročníku som si povedala, prečo to
neskúsiť a podala som si prihlášku. Vzhľadom na veľký záujem účastníkov som sa
nedostala na Univerzitu v Holandsku, no
následne mi ponúkli iné možnosti, z ktorých ma akoby lákala Universita di Bologna
v Taliansku.
Dlho som nečakala a kontaktovala som
študentov, ktorí už mali z tejto školy skúsenosti a taktiež aj tých, ktorí na nej práve
študovali. Po tomto prieskume už nebolo
nad čím ďalej uvažovať a voľba bola jasná.
Náhoda, ktorá sa mi vplietla do cesty v uličkách Bratislavy v podobe Talianky, študentky
z Bologne, mi len potvrdila môj výber. S taliančinou som mala skúsenosti z jazykového
kurzu, a tak som sa tešila možnosti rozšíriť si
aj tieto schopnosti.

Škola ako starodávne múzeum

Dňa 5. septembra 2013 som si zobrala
svoje štyri kufre a vydala som sa v ústrety
svojmu semestru, ale aj osudu na najstaršej
univerzite na svete (1088). Po bleskurýchlom zistení z prvého dňa, že moja Fakulta
politických vied (Facolta di Scienze Politiche)
pripomína skôr starodávne múzeum, som zostala v nemom úžase. Všetky sochy antických
bájnych hrdinov, maľované stropy, historické
dvere a kľučky boli nad moje očakávania.
Môj koordinátor bol veľmi milý a poradil mi
najprv osobne navštíviť niekoľko predmetov
skôr, než si ich zapíšem do rozvrhu. Presne to som aj urobila a prvé dva týždne som
sa zoznamovala s prednáškami, profesormi
a miestnosťami. Nakoniec som si vybrala štyri
predmety: medzinárodné vzťahy, rétorické
ovplyvňovanie politiky v angličtine, európske inštitúcie a administratívna politika
v taliančine. Profesori boli tej najvyššej kvality, často sme ich vídavali aj
v televíznych politických diskusiách alebo ako moderáto-

rov rôznych debát v spolupráci s odborníkmi
na danú tému. Dokonca sme sa zúčastnili aj
na prednáške ministra zahraničných vecí, ktorý práve navštevoval Bolognu.

Interaktívna výučba

Každý týždeň som sa najviac tešila na medzinárodné vzťahy, keďže vyučujúci bol veľmi
osobitý a ponúkal nám nazrieť do všetkých tajomných skriniek, odhaľoval často aj šokujúce informácie, o ktorých sme dovtedy ani netušili. Následne nás nechal pracovať s novými
poznatkami tak, aby sme sa pokúšali riešiť
súčasné, ale aj historické svetové krízy. Veľmi
som oceňovala tento praktický a interaktívny
spôsob výučby. Na predmete Persuasion in
politics som zistila, koľkými rôznymi ťahmi sa
dá ľudská myseľ a podvedomie obalamutiť aj
vo vysokej politike, a ako predvídať, vnímať
a hlavne sa vyhnúť mnohým chybným krokom
v procese politického rozhodovania. Admini
stratívna politika mi ponúkla náhľad do európskych a amerických reforiem v tomto odbore v období po druhej svetovej vojne. Tento
predmet bol jednoznačne študijne najnáročnejší. Veľa zaujímavých hostí nás navštívilo na
prednáškach na predmete európske inštitúcie, kde sme si tiež prešli celým fungovaním
EÚ a jej orgánov.
Študentský život priam sálal z budov a múrov mesta, ktoré boli všetky prispôsobené
univerzite. Učebne na každom kroku, v ktorých sa bojovalo o miesta a zostávali otvorené až do neskorých nočných hodín (00.00 –
1.00 h). Aj napriek širokej ponuke priestorov
na štúdium a dlhej prevádzkovej dobe bolo
úplne bežné stretávať sa s protestmi študentov, ktorí chceli viac učební a ich neskoršiu
záverečnú hodinu.
Čo sa týka rozšírenia študijných obzorov,
naučila som sa úplne inému systému štúdia,
ktorý mi dodnes pomáha aj na mojej domácej
univerzite – Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK na Inštitúte európskych štúdií.
Spočíva najmä v samoštúdiu a vytrvalosti, ale
taktiež v skupinových projektoch, kde je dôležitá komunikácia, trpezlivosť a flexibilita. V Ta-

liansku sme dostávali veľa praktických úloh
(vytvorenie novej Ústavy Egyptskej republiky),
ktorá sa však striedala aj s tvrdou teóriou (reformy administratívnej politiky v Európe a USA
od roku 1950 po súčasnosť).

Kurzy varenia, salsa, poznávacie
výlety

Po ťažkých dňoch v škole nebola núdza
aj o iné aktivity a takzvaný „reset“ všetkých
mozgových závitov; univerzita mala aj svoj
športový klub, kde sa dali praktizovať tie
najrôznejšie športy, osobne som hrávala
volejbal, kde som tiež stretla veľmi milých
športuchtivých nadšencov. Taktiež boli veľmi
obľúbené aj umelecké workshopy. Celkovo
o kultúrnu stránku života sa v Bologni človek
vôbec nemusel obávať.
Starali sa o nás dve Erasmus organizácie,
ktoré vo svojich aktivitách jednoznačne nezaháľajú, keďže každodenne sa konal pre
zahraničných študentov program rôzneho
druhu od kurzu varenia či salsy, tandem-speakingu, návštevy okolitých miest alebo večernej „festy“. Určite si bolo z čoho vyberať,
a preto som aj osobne absolvovala niekoľko
výletov (Rím, Verona, Padova, Neapol, Benátky...), na ktorých som spoznala nových
skvelých priateľov.
Tento výmenný program mi dal veľmi veľa
po všetkých stránkach, poskytol náhľad
do mnohých krajín, otvoril oči v mnohých
smeroch, pomohol spoznať ľudí, ktorí sú
momentálne jedni z najlepších priateľov
a pozitívne ovplyvňujú môj život v ďalších
krokoch. Taliansko miestami až pohládzalo
dušu všetkou krásou prírody, viníc, mora, ale
aj pradávnych stavieb. Nikdy by som nemenila túto atmosféru a príležitosť, ktorú mi Bologna ponúkla, preto by som rada všetkých
podporila, aby sa zapojili do výmenných
programov, a tak zažili svoj najlepší študijný
rok/semester. Teším sa zo všetkého, čo mi
odovzdal, aj z toho, čo sa vďaka nemu odohrá v budúcnosti.
Dominika Filinová,
študentka FSEV UK
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Slivka o PPE: Je to hudba,

kde nechýba humor
Alternatívna elektropopová kapela
Puding pani Elvisovej (PPE) je najlepšia koncertná kapela rokov 2010, 2011
a 2012. Nechýbala ani na študentských
oslavách 95. výročia Univerzity Komenského, keď zahrali v Aule UK. Pozhovárali sme sa s jej speváčkou Sylviou Menyhertovou „aka“ Slivkou, ktorá u nás
vyštudovala latinčinu a históriu na Filozofickej fakulte UK v roku 2004.
Ako si sa dostala k spevu? Máš hudobné
korene?
Ani nie, máme v rodine hudobníkov amatérov,
mama spieva v košickom zbore Collegium Technicum, môj dedko si zvykol v prírode od srdca
zanôtiť a vraj môj pradedko hrával na husle, ktoré ešte stále máme doma. Spievala som odmalička úplne všade, cez prestávky na základnej
škole, až si to všimol môj strýko a prihlásil ma na
konkurz do Zlatej brány, kde som uspela. Tak sa
to asi celé začalo. Mala som 5 rokov.
Čo ťa baví na PPE?
Samotné hranie a skúšanie s chalanmi, s ktorými sme na rovnakej vlne, vymýšľanie, hranie
sa so zvukmi a melódiami. Je to forma komunikácie, kde nechýba humor. Tvorba v skúšobni
ma väčšinou baví viac ako koncertovanie. Dobrý
pocit zo zaujímavého nápadu alebo dokončenej
skladby mi vydrží dlhšie ako pocit z dobrého
koncertu. Ak už spomínam hranie, tak radšej na
festivaloch, vonku, na čerstvom vzduchu. V poslednej dobe mi začali prekážať zatuchnuté a zafajčené priestory klubov, ktorých je síce na Slovensku stále menej, ale v Česku sa stále držia.
Ako sa Košičanom tvorí v Bratislave? Nechýba vám rodné mesto?
Veľmi dobre sa nám tu tvorí, už skoro jednu
dekádu hráme vo veľkej skúšobni v Istrocheme
a naše rodné mesto vyznávame aj naďalej v textoch, starostlivo pestujeme náš košický prízvuk,
na každom obale CD spomenieme, odkiaľ sme
a na koncertoch zisťujeme, či je niekto z publika
z Košíc. Veľmi radi sa tam vraciame koncertovať,
je to úplne iné ako inde, neskutočná energia.
Čo je podľa teba za úspechom Pudingu?
Ťažko povedať. Je to asi mix viacerých faktorov dokopy: skladby, texty, hudobný štýl, forma

komunikácie na koncertoch a sociálnych sieťach, humor a v prvom rade to, že sa neberieme
vážne.
Ako sa vyvíja nahrávanie nového albumu
TBA?
Albumu sa darí veľmi dobre, ďakujem za opýtanie, momentálne máme nahraté všetky skladby v inštrumentálnej podobe, spevy sú zatiaľ iba
v dvoch. Sústredíme sa hlavne na vymýšľanie
textov a na to, aby sa to všetko stihlo nahrať
čo najskôr, predsa len, s rastúcim bábätkom
v brušku sa mi ťažšie dýcha a spieva.
Akú hudbu počúvaš doma?
Momentálne sa mi páči nový album Little
Dragon, mám veľmi rada hlas speváčky Yukimi
Nagano. Postupne upúšťam od sledovania noviniek v hudbe, už nesledujem pravidelne shows
na BBC, nelovím na soundcloude. Sústredím sa
na témy súvisiace s pôrodom a na to sa najviac
hodí relaxačná hudba a ticho.
Ako sa ti študovalo na UK?
Na UK som študovala latinčinu a históriu.
S odstupom času na to spomínam s úsmevom,
aj keď pred skúškami, hlavne zo slovenských
dejín, mi nebolo všetko jedno. Veľkým pozitívom
štúdia bolo, že na škole učili ľudia, ktorých sme
si úprimne vážili. Štúdium na katedre klasickej
filológie by som si pokojne zopakovala ešte raz.
Keď sme sa so spolužiakmi naučili rozumieť
latinčine a prekladali sme originály rímskych
autorov, často som mala pocit krásy, naplnenia
a úctu k takému logickému jazyku. Na škodu
bolo, že som často mávala dojem, že sa venujem jednému odboru na úkor druhého. Najlepšie by bolo študovať iba jeden a poriadne.
Prečo si si zvolila práve Univerzitu Komenského?
Pre mladého človeka nie je nič lepšie, ako
vyjsť z tieňa svojej detskej izby a vybrať sa študovať do väčšieho mesta, stretnúť zaujímavých ľudí
na škole a internáte, zoznámiť sa s mnohorakými
formami kultúry. Do Bratislavy som chcela odísť
nielen študovať na najprestížnejšiu slovenskú
univerzitu, ale aj kvôli priateľom, s ktorými som
vtedy hrávala v kapele Peško. Pravdu povediac,
nevedela som, akú školu si mám vybrať, lebo na
gymnáziu ma bavili okrem hudby aj divadlo, film,
literatúra. Mala som jasno iba v tom, že to má byť
humanitný odbor. Napokon rozhodla charizma
našej dejepisárky a začala som sa pripravovať
na prijímačky.
Ako si odvtedy využila svoje vedomosti zo
školy?
Latinčina mi pomáha neustále. Je prítomná
v cudzích slovách, v angličtine, v románskych
jazykoch, vychádzajú z nej gramatiky väčšiny
európskych jazykov. Kvôli nej som sa celkom
rýchlo naučila po španielsky pri mojom au-pair
pobyte v Barcelone. O také 3 mesiace som už
bola schopná rozprávať, pomohla mi bleskovo si
zapamätať slovíčka, ktoré majú rovnaký základ.
Taktiež španielčina má prízvuk na druhej slabike,
čo sa zasa podobá košickému prízvuku. Nerozumiem francúzsky, ani taliansky, avšak keď vidím
napísaný text v týchto jazykoch, nemám problém

porozumieť niektorým slovíčkam, ktorých základ
pramení z latinčiny. ...Aby som neospevovala iba
latinčinu, myslím si, že aj poznanie historických
súvislostí pomáha pochopiť súčasnú politickú
situáciu, zámienky veľmocí, ktoré sa tak okato
opakujú ešte aj dnes. Nie je ťažké predpovedať,
o čo komu ide, ako sa čo pravdepodobne skončí, zmenili sa iba formy boja.
Zahrali ste na oslavách 95. výročia univerzity. Aký to bol pocit?
Hrať v aule, kde som si naposledy preberala diplom, bolo veľmi dojímavé. Okamžite sa mi
premietli všetky spomienky spojené s učiteľmi a
predmetmi, ktoré sme absolvovali v budove na
Šafku. Bola to pre mňa veľká česť byť tam, tentokrát z inej strany.
Nebolo to ale prvýkrát, keď ste hrali na UK...
Pred budovou UK sme hrali niekedy v novembri 2013 v rámci projektu Transform Today, ktorý mal jasný odkaz: Budúcnosť nie je daná, je
tým, čo z nej sami vytvoríme. Transform Today je
projekt značky Absolut, ktorý prebieha na celom
svete a snaží sa dlhodobo podporovať kreatívne
umenie. Sme radi, že za Slovensko si Absolut
vybrali práve nás.
Môžeš prezradiť niečo o dieťatku, čo to
bude a kedy to bude?
Podľa ultrazvuku by to mal byť chlapček, mal
by sa narodiť koncom augusta, už sa veľmi tešíme.
Priala by si si, aby bol tvoj potomok hudobník?
Nad tým som zatiaľ vôbec nerozmýšľala, teraz
sa sústreďujem hlavne na to, aby pôrod prebehol bezproblémovo, čo najprirodzenejšie, preto
navštevujem rôzne kurzy, veľa si o tom čítam,
relaxujem, ešte zdravšie sa stravujem. Verím, že
toto úsilie bude odmenené zdravým a pokojným
bábätkom. Nech je v budúcnosti hoc aj strojníkom, ak ho to bude baviť, len nech je zdravý
a šťastný, znie to ako klišé, ale naozaj si nič
iné neželám. 

Lenka Miller
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AKTIVITY NAŠICH ŠTUDENTOVS

Svetový deň bez tabaku
a semináre
so zástupcami z praxe

Slovenský spolok študentov farmácie (SSŠF) umožňuje svojim
členom niekoľkokrát do roka získavať prax pri výkone biochemických meraní (glukóza, cholesterol z kvapky kapilárnej krvi) či krvného tlaku. Poskytovanie biochemických meraní sa v súčasnosti
stáva v lekárňach štandardom, mnohí farmaceuti však zápasia so
strachom z krvi. Vykonávať takéto merania niekoľkokrát ročne už
počas štúdia tak poskytne možnosť prísť do praxe zaškolený.
Biochemické merania boli aj súčasťou Svetového dňa bez tabaku.
Celosvetovo je stanovený na 31. mája, z praktických dôvodov v tom
čase prebiehajúceho skúškového obdobia sme ho na FaF UK posunuli o mesiac skôr. Funguje pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie, jeho hlavným mottom je vzdať sa na 24 hodín fajčenia, čo
zároveň stimuluje odvykajúcich fajčiarov prestať fajčiť. Podujatie prebiehalo v spolupráci s pracovníkmi Ústavu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky, ktorí poskytovali študentom možnosť nechať si
spirometricky zmerať hladinu CO v dychu. Rovnako prebiehal zdravý
obchod, v rámci ktorého mohli študenti a zamestnanci vymeniť dve
cigarety za jedno jablko. Počas podujatia bola spustená aj podpisová akcia na získanie podpory na výstavbu prístrešku pre fajčiarov,
aby sa ukončilo fajčenie pri vchodoch na fakultu. Podujatie bolo
podporené Slovenskou lekárnickou komorou, literatúru do tomboly
poskytlo odborné internetové kníhkupectvo Uniknihy.sk.

Možnosť prezentovať svoju činnosť dostali študenti zo SSŠF aj počas podujatia Daj si puding s Amosom k 95. výročiu UK. Na Filozofickej fakulte UK poskytovali meranie glukózy, cholesterolu, krvného
tlaku a BMI (Body Mass Index).
Posledné dni pred skúškovým obdobím, a to 12. a 13. máj, boli
venované staronovému podujatiu Chcem viac. Jeho zmyslom je poskytnúť zástupcom farmaceutických spoločností, lekární či distribučných spoločností, ktoré sú zamestnávateľmi študentov po skončení
štúdia, kontakt so študentmi už počas ich pobytu na fakulte, keďže
kontakt s ľuďmi z tohto druhu praxe často chýba. Zástupcovia farmaceutickej spoločnosti Servier sa zaoberali témou chronické venózne
ochorenia, časť prezentovala aj študentka FaF UK a zároveň aj ich
aktuálna stážistka. Zástupcovia siete lekární Dr.Max si nasledujúci
deň vzali na program to, ako správne zvládnuť pracovný pohovor a
ako si správne napísať životopis. Zaoberali sa aj interakciami liečiv
v každodennej praxi lekárnika.
Peter Šišovský, študent FaF UK
Foto: archív SSŠF

Rekapitulujeme...
Začiatkom tohto akademického roku 2013/2014 pribudli do Študentskej časti Akademického senátu FiF UK (ŠČ AS FiF UK) nové
tváre a spolu s nimi aj čerstvá vlna nadšenia a chuti do práce. Okrem plnenia si povinností vyplývajúcich z funkcie senátorov bolo naším
cieľom aj prispieť k vytváraniu tzv. ducha školy prostredníctvom organizovania rôznych akcií, nielen pre študentov Filozofickej fakulty
UK. V zimnom semestri sme ich teoreticky naplánovali a v letnom niekoľko z nich aj prakticky uskutočnili.
Letný semester sme odštartovali Burzou kníh. Pozitívna odozva od
študentov nás motivovala k tomu, aby sme túto jednorazovú myšlienku pretransformovali na dlhodobejší projekt, a preto sa knihy nakupovali, vymieňali alebo predávali aj počas osláv 95. výročia univerzity
na akcii Daj si puding s Amosom. Keďže na akademickej
pôde idú knihy, ako sa hovorí, „na dračku“, radi by sme
každý nasledujúci semester
symbolicky otvorili a ukončili
práve Burzou kníh.
V spolupráci s katedrou
literatúry a literárnej vedy sa
nám podarilo zorganizovať
pilotný ročník besied so slovenskými spisovateľmi pod
názvom Literárne kontakty.
Počas celého semestra sme
sa v pravidelných trojtýždňových intervaloch kontaktovali
so súčasnými predstaviteľmi slovenskej literatúry,
a to s Pavlom Vilikovským, Zuskou
Kepplovou, Ivanom Štrpkom, Máriou Ferenčuhovou a
Katarínou Kucbelovou. Na každom zo štyroch stretnutí
kontakt medzi autormi a študentmi sprostredkoval

moderátor, pričom v tomto semestri sa úlohy moderátorov ujali Peter
Darovec, Matúš Mikšík, Veronika Rácová a Jaroslav Šrank. Literárne
kontakty nie sú koncipované len ako besedy o literárnych textoch,
ale predovšetkým ako atraktívna debata o príhodách a skúsenostiach známych slovenských
spisovateľov.
Počas týždňa slovenských
knižníc sme sa v spolupráci
s vedením Ústrednej knižnice FiF UK pokúsili odhaliť
Tajomstvo knižnice. Toto
podujatie zahŕňalo prednášku bohatú na informácie
o fungovaní knižnice a informačných zdrojov a taktiež exkurziu do skladov ústrednej
knižnice na Gondovej ulici.
Kto si nestihol kúpiť, vymeniť či predať knihu, alebo
sa skontaktovať či dozvedieť
niečo nové tento rok, nech
nezúfa, príležitosti zapojiť sa
do študentského života na
Filozofickej fakulte UK budú
aj v nasledujúcom akademickom roku. Tešíme sa na vás! Ak by ste sa
chceli aktívne zapojiť aj vy, kontaktujte nás na našom webe či facebooku.
Senátori ŠČ AS FiF UK

AKTIVITY NAŠICH ŠTUDENTOVS

Študentky práva riešili

simulovaný spor v Haagu

V máji sa tri študentky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
spolu s jednou poľskou študentkou, ktorá na našej fakulte strávila akademický
rok v rámci programu Erasmus, zúčastnili a zároveň reprezentovali svoju univerzitu na medzinárodnej súťaži International Criminal Court Moot Court Competition.
Prestížna medzinárodná súťaž sa koná
v holandskom Haagu pod záštitou Grotius
Centre for International Legal Studies
a Medzinárodného trestného súdu, v ktorej
tento rok 47 tímov reprezentovalo 36 krajín
z celého sveta. Participujúci študenti v rámci
súťaže riešili fiktívny prípad z prostredia medzinárodného trestného práva odohrávajúci
sa pred Medzinárodným trestným súdom.
Pred samotnou obhajobou prípadu z rôznych pozícií a záujmov prokurátora, obhajcu a diplomatického zástupcu vlády museli
študenti prejsť prípravou písomných stanovísk k zadanému prípadu, tzv. memoriálov.
Keďže sa celá súťaž odohrávala v anglickom

jazyku, na účasť v nej sa od študentiek vyžadovali nielen rozsiahle znalosti medzinárodného práva, ale aj anglického jazyka, a to na
vysokej úrovni.
Fiktívny prípad zameriavajúci sa primárne
na zločiny proti ľudskosti, ale zároveň napríklad aj na problematiku medzinárodných
imunít, právo sebaobrany, ako aj úroveň
dôkazných prostriedkov v medzinárodnom
trestnom procese bol zverejnený v novembri
2013. Jednotlivé tímy mali následne poskytnutý priestor pre vypracovanie memoriálov
do konca februára 2014. V dňoch 19. až
23. mája mal následne tím študentiek prvýkrát v histórii Univerzity Komenského a ako
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jediný zo Slovenska možnosť obhájiť svoje
vypracované stanoviská k zadanému prípadu pred panelom sudcov na medzinárodnom
kole súťaže v Haagu.
Príprava na súťaž prebiehala na Právnickej fakulte UK v rámci predmetu International Criminal Court Trial Competition, a to
v priebehu akademického roka 2013/2014.
Na medzinárodnom kole súťaže sa zúčastnili
Eva Petrová, Simona Rimanová, Nikola Valkyová a Inga Dudek. Usmerňovanie a pomoc
členom tímu v role koučov poskytli Gabriela
Augustínyová, LL.M, a Mgr. Katarína Poláková, LL.M. Právnická fakulta UK tento predmet
realizuje v rámci projektu „Cudzojazyčný magisterský študijný program“ (Law of European Integration and Globalization). Projekt je
spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného
programu Vzdelávanie.
Účasť na tejto súťaži nám priniesla mnoho
nových skúseností z oblasti praktického riešenia trestných činov páchaných na medzinárodnej úrovni, ako aj tímovej spolupráce.
Rovnako sme nadobudli aj mnoho nových
znalostí samotného medzinárodného práva
a anglického jazyka a obhajoba prípadu pred
významnými osobnosťami priamo v Haagu
bola pre nás nezabudnuteľným zážitkom.
V rámci návštevy Haagu sme zároveň mali
možnosť navštíviť Medzinárodný trestný súd a
Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu, na ktorom sme sa zúčastnili pojednávania v rámci procesu s generálom Ratkom
Mladićom. Taktiež sme sa stretli so slovenským veľvyslancom, s ktorým sme diskutovali
o význame medzinárodného práva na akademickej úrovni. Preto sme vďačné, že vďaka
Univerzite Komenského sme dostali takúto
výnimočnú príležitosť a zároveň chceme motivovať aj ostatných študentov, aby sa zúčastnili
na niektorej z mnohých súťaží v simulovaných
súdnych sporoch, na ktorých sa naša univerzita zúčastňuje.
Eva Petrová,
študentka PraF UK

Športový deň Družby 2014
Aj tento rok dňa 1. mája 2014 sa na ihriskách vysokoškolského internátu
Družba konal ďalší úspešný ročník Športového dňa Družby 2014. Športový deň organizovaný predsedníčkou študentskej samosprávy v spolupráci
s vedením Vysokoškolského internátu Družba UK ponúkol príležitosť zašportovať si mnohým študentom v rôznych disciplínach. Nechýbal futbal,
volejbal, streetball, tenis, ping-pong, šach, šípky. Športovci sa ani tento
rok nedali zahanbiť a predviedli skvelé športové výkony, ktoré boli patrične
ohodnotené medailami a víťaznými trofejami. Krásny slnečný deň plný dobrej nálady a zábavy si prišlo vychutnať aj nemalé množstvo divákov, ktorí
bezkonkurenčne povzbudzovali svojich športových favoritov.
Vysoká účasť a spokojnosť prítomných potvrdila, že na VI Družba UK
je záujem o podobné akcie a všetci sa môžeme tešiť na ďalšie ročníky.
Dominika Chovancová,
predsedníčka študentskej samosprávy VI Družba UK

S P R A JV U
OBDIALJESÁT V O S
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Tvorca odboru inžinierska geológia
oslavuje

20. mája 1924 – narodil sa v Dolnom
Ďure
1946 – 1950 – študoval na Stavebnej
fakulte SVŠT v Bratislave
1951 – 1954 – vedecká príprava pod
vedením akademika D. Andrusova
1955 – získal hodnosť CSc.
1956 – získal titul docent
1957 – 1986 – vedúci Katedry inžinierskej geológie a hydrogeológie PriF UK
1967 – získal hodnosť DrSc.
1968 – bol vymenovaný za profesora
1961 – 1990 – celoštátny koordinátor
inžinierskogeologického a hydrogeologického výskumu
Dňa 20. mája 2014 sa dožil významného
životného jubilea spoluzakladateľ a tvorca
vedného odboru inžinierska geológia na
Slovensku prof. Ing. Milan Matula, DrSc.,
skutočne veľká osobnosť slovenskej vedy.
Stál pri zrode Katedry inžinierskej geológie a hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty

UK v roku 1952. Vytvoril a formoval študijný
odbor „inžinierska geológia a hydrogeológia“
a obhajoval potrebu jeho existencie počas
celého svojho aktívneho života. Bol autorom
prvej inžinierskogeologickej mapy Slovenska.
Jeho monografia „Regionálna inžinierska
geo
lógia československých Karpát“, ktorá
vyšla i v anglickom preklade v roku 1969,
vzbudila veľký medzinárodný ohlas. Doma
i v zahraničí je najznámejší jeho prínos v oblasti inžinierskogeologického mapovania,
ktorý presiahol rámec slovenskej inžinierskej
geológie a ovplyvnil vývoj a metodiku inžinierskogeologického mapovania vo svete.
Vedeckovýskumná práca katedry, ktorú
riadil, sa prelínala s intenzívnou odborno-expertíznou činnosťou pre prax v oblasti
vodného hospodárstva a hydrotechnickej
výstavby. Spolu s kolegami vypracovával štúdie o geologických podmienkach výstavby
vodných diel (Nosice, Wolfsthal-Bratislava,
Gabčíkovo-Nagymaros, Liptovská Mara,
Čierny Váh), zostavoval účelové mapy na
plánovanie využitia hydroenergetického potenciálu slovenských riek a zhodnotil desiatky uvažovaných priehradových profilov na
Hrone, Hornáde, Orave, Váhu a Slanej.
Ako stavebný inžinier mal prof. Matula veľmi dobrú predstavu o tom, aké informácie
projektanti a stavební inžinieri od geológov
potrebujú. Hľadal spôsoby, ako splniť tieto
požiadavky a čo najzrozumiteľnejšie poskytnúť informácie o zložitom geologickom prostredí. Vytvoril jednotný taxonomický systém
inžinierskogeologického rajónovania od vyčleňovania regionálnych celkov až po detailné
okrsky, ktorý sa o niekoľko desaťročí ukázal
ako vhodný základ aj pre spracovanie inžinierskogeologických podkladov v prostredí GIS.
Pod jeho vedením bol vypracovaný moderný

Významný fyziológ oslavuje
Dňa 5. mája 2014 sa dožil životného
jubilea 85. narodenín doc. MUDr. Július
Hájek, CSc., významný slovenský fyziológ,
žiak profesora Antala, zakladateľa slovenskej fyziológie. Na Fyziologickom ústave
Lekárskej fakulty UK prežil viac ako 57 rokov svojho pracovného života, čo sú bezmála dve tretiny existencie ústavu.
Ako asistent naň nastúpil po skončení štúdia medicíny v Bratislave 5. januára
1954. Už počas štúdia sa angažoval vo
vedeckej práci v rámci študentskej vedeckej činnosti na otorinolaryngologickej
klinike, na ústav prišiel vybavený aj ovládaním troch jazykov – nemčiny, francúzštiny
a ruštiny. Neskôr k jazykovým znalostiam
pribudla aj angličtina. To mladému asisten-

tovi spolu s jeho technickými zručnosťami
a dobrými základmi z fyziky a matematiky
umožnilo ďalej sa vzdelávať v odbore a získané poznatky pretaviť do inovácie praktických cvičení.
V tom čase bola československá fyziológia v štádiu obsahovej a metodickej prestavby podľa princípov učenia I. P. Pavlova.
Na ústave sa zaviedla nová tematická časť
– výskum podmienených reflexov. Obohatenie pavlovovského učenia spočívalo vo
vypracovávaní reflexov pri aktivite experimentálneho zvieraťa. Pracovná hypotéza
predpokladala facilitačný vplyv aktivity na
tvorbu podmienených reflexov. Tieto výskumné práce s významnou participáciou
docenta Hájka boli základom aktivitnej fyziológie, ktorou sa preslávil profesor Anta-

Atlas inžinierskogeologických máp v mierke
1:200 000 pre celé územie Slovenska.
Prof. Matula je autorom mnohých monografií a ocenených celoštátnych učebníc. Viaceré práce dopísal po odchode do dôchodku, aby zanechal ucelené poznatky získané
počas svojho aktívneho pracovného života.
Právom je považovaný za nestora slovenskej
inžinierskej geológie. Presadzoval myšlienku, že geológia je súčasťou prírodných vied,
ktorá môže slúžiť pre rôzne praktické účely.
Najprv rozvíjal geológiu pre potreby stavebníctva a od 70-tych rokov minulého storočia
aj pre potreby tvorby a ochrany životného prostredia. Bol medzinárodne uznávaný a v roku
1982 vysoko ocenený menovaním do funkcie viceprezidenta Medzinárodnej asociácie
inžinierskej geológie (IAEG), ktorej je doteraz
čestným členom. V rámci IAEG dlhoročne
predsedal Komisii pre inžinierskogeologické
mapovanie.
Pri príležitosti vzácneho životného jubilea
oslávenca sa dňa 22. mája 2014 na PriF UK
konala konferencia „Inžinierska geológia –
výsledky výskumu a ich aplikácia v praxi“,
ktorú zorganizovala „jeho“ katedra spolu so
Slovenskou asociáciou inžinierskych geológov. Na návrh Geologickej sekcie PriF UK
odovzdal dekan fakulty doc. M. Trizna profesorovi Matulovi medailu Dimitrija Andrusova.
Vysoko si vážime celoživotné dielo prof.
Matulu, jeho vedeckú zanietenosť, zmysel
pre systematickosť, koncepčnosť a schopnosť vedeckého prognózovania. Jubilantovi
želáme pevné zdravie a ešte veľa pekných
chvíľ, prežitých v kruhu najbližších.
Katedra inžinierskej geológie PriF UK
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JUBILEÁS

Profesor Kamil Javorka sa dožíva
významného životného jubilea

Celý jeho profesionálny život pedagóga
a vedca sa viaže k lekárskej fakulte v Martine, kde začínal hneď po promócii na LF
UK v roku 1968. O deväť rokov neskôr získal diplom kandidáta lekárskych vied, stal
sa docentom a v roku 1991 profesorom fyziológie. V tom istom roku obhájil aj doktorskú dizertačnú prácu na SAV v Bratislave.
Ako mladý asistent nastúpil na Ústav
fyziológie, ktorý neskôr v rokoch 1986
– 2008 viedol. Vďaka svojmu profesionálnemu prístupu a organizačným schopnostiam priviedol ústav na dnešnú úroveň
popredného vedeckého pracoviska a ďalej ho rozvíja vo funkcii profesora a zá-

stupcu vedúcej ústavu v oblasti pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, ako
aj kvalifikačného rastu mladých vedcov a
učiteľov.
Profesor Javorka je vynikajúci učiteľ,
vedec, človek. Vďaka vysokej odbornosti a ľudskému prístupu pozitívne ovplyvnil
celé generácie. V rokoch 1996 – 2007 bol
najdlhšie pôsobiacim prodekanom JLF UK
vo viacerých oblastiach. Ako jeden zo zakladajúcich členov organizácie ORPHEUS
sa naďalej venuje doktorandskému štúdiu
na fakulte. Okrem autorstva niekoľko stoviek pôvodných vedeckých prác, viacerých domácich a zahraničných monografií,
učebníc a skrípt treba zdôrazniť, že profesor Javorka je zostavovateľ a spoluautor
prvej slovenskej vysokoškolskej učebnice
lekárskej fyziológie, ktorá sa v tomto roku
dočkala už svojho štvrtého vydania.
V rámci vedeckej činnosti sa zaujíma
o experimentálnu respirológiu, kardiológiu
a klinickú fyziológiu. Dosiahol originálne,
svetovo akceptované výsledky týkajúce sa
regulácie dýchania v experimente a u nedonosených novorodencov. Vo vedeckej
práci využíva svoje znalosti z pediatrickej
praxe a atestáciu z pediatrie, ktorú získal
v roku 1990. Rozvinul klinickú fyziológiu
v oblasti regulácie kardiovaskulárneho systému u novorodencov, detí a adolescentov
a diagnostiky porúch regulácie kardiovaskulárneho a respiračného systému najmä
u novorodencov, detí s diabetom typu 1
a hypertonikov. Tejto problematike sa s plným nasadením v spolupráci s klinickými
pracoviskami venuje dodnes.

Niekoľko rokov pôsobil ako člen Európskej respirologickej spoločnosti a vedecký
sekretár skupiny pre reguláciu dýchania,
bol zakladajúcim členom Európskej spoločnosti pre tryskovú ventiláciu, členom
Komisie pre klinickú fyziológiu Svetovej
únie fyziologických vied (IUPS) a členom
Etickej komisie IUPS.
Od roku 1990 je členom výboru Slovenskej fyziologickej spoločnosti a päť volebných období bol jeho podpredsedom.
V súčasnosti pôsobí ako vedecký sekretár Slovenskej fyziologickej spoločnosti.
V Slovenskej spoločnosti pre fyziológiu a
patológiu dýchania pôsobil dve funkčné
obdobia ako jej predseda. Je členom výboru Komisie experimentálnej kardiológie
pri SFyS a ČFS, členom komisie VEGA
pre lekárske a farmaceutické vedy a komisie APVV pre lekárske vedy. Jeho zásluhou vydáva fakulta pravidelne už 14 rokov
vlastný časopis Acta Medica Martiniana,
kde pôsobí ako predseda redakčnej rady.
Je nositeľom viacerých významných ocenení.
Profesor Javorka urobil pre rozvoj Jesseniovej lekárskej fakulty UK a slovenskej
fyziológie nesmierny kus práce, za čo mu
patrí vďaka. V ďalších rokoch mu želáme
pevné zdravie, veľa tvorivých síl a veľa
úspechov v pracovnom a osobnom živote.

la, aj celý fyziologický ústav. V rámci tohto
dlhodobého projektu získal MUDr. Hájek titul kandidáta lekárskych vied v roku 1965.
V šesťdesiatych rokoch, ktoré do histórie
ľudstva vstúpili rozvojom kozmonautiky, sa
jubilant venoval fyziológii letca a kozmonauta. V tejto novej oblasti fyziológie aj publikoval
a popularizoval. V roku 1968/1969 absolvoval pobyt v Laboratóriu cerebroviscerálnej
fyziológie profesora Corsona v USA, kde
pracoval vo výskume podmieňovania emočného stresu. V rokoch 1981 – 1983 pôsobil
na maltskej univerzite na Malte.
Docent Hájek bol zodpovedným riešiteľom viacerých výskumných projektov, ich
výsledky pravidelne publikoval v odborných periodikách. Osobitne treba vyzdvihnúť jeho pôsobenie vo funkcii prednostu
fyziologického ústavu v rokoch 1990 –
1995. V roku 1993 stál pri zrode výučby
fyziológie v anglickom jazyku pre zahranič-

ných študentov. Bol editorom prvých anglických učebných textov pre fyziologické
praktikum. Je spoluautorom prvej knižnej
slovenskej učebnice fyziológie a viacerých
skrípt praktickej fyziológie
V roku 1990 sa stal predsedom Slovenskej fyziologickej spoločnosti a v roku 1992
posledným predsedom Československej
fyziologickej spoločnosti, ktorá sa po vzniku
samostatnej Slovenskej republiky v januári
1993 rozdelila na dve samostatné národné spoločnosti. Docent Hájek bol vyhľadávaným konzultantom a posudzovateľom
slovenských aj anglických učebných textov
a až do definitívneho odchodu z ústavu examinátorom tisícok poslucháčov medicíny.
Bol školiteľom viacerých doktorandov, ja
som bola jednou z nich a som vďačná pánovi docentovi za jeho veľkorysosť a všetku
odbornú aj ľudskú pomoc, bez ktorej by som
nemohla pokračovať v neurofyziologickej

orientácii výskumu na ústave a založiť vlastnú vedeckú školu. S vďakou si spomínam
na všetky ľudsky milé aj odborne poučné
rozhovory, ktoré pokračujú dodnes. Vďaka jeho životnému elánu a stálemu záujmu
o dianie na ústave vzniklo knižné dielo spomienok na jeho pôsobenie na fyziologickom
ústave. Spísal ho pri príležitosti osláv 90. výročia existencie ústavu, ktorý mu bol druhým
domovom, a ktorému venoval najkrajšie roky
svojho života. Patrí mu za to veľké ďakujem!
Pre nás jeho odchovancov je dôležitý osobnostný rozmer, veľkorysosť a múdrosť, ktorá
sa snúbi s pokorou a skromnosťou. V tom
nám bol a zostane docent Hájek vzorom.
Milý pán docent, za všetkých Tvojich
žiakov a pokračovateľov na Fyziologickom
ústave LF UK Ti prajem do ďalších rokov
najmä dobré zdravie a veľa spokojnosti
a radosti v kruhu svojich najbližších.
Daniela Ostatníková, LF UK

V júli tohto roku sa okrúhleho životného jubilea 70 rokov dožíva výrazná osobnosť slovenskej fyziológie
a Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine prof. MUDr. Kamil Javorka,
DrSc.

Andrea Čalkovská,
vedúca Ústavu fyziológie JLF UK

S P R A JVUOBDIAL JESÁT V O S
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Profesor Lehotský oslávil
okrúhle jubileum
Dňa 25. marca 2014 sa dožil šesťdesiat
rokov prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc., ktorý viac ako tridsať rokov pôsobí na Ústave
lekárskej biochémie Jesseniovej lekárskej
fakulty UK v Martine.
Vo svojej vedeckej práci sa venoval spočiatku mechanizmom transportu iónov v procesoch spojených s poškodením mozgu
a srdca. Identifikoval molekulové markery
oxidačného poškodenia týchto tkanív pri
ischemickom ataku a popísal mechanizmy
vedúce k ochrane neurónov. Vo svojej výskumnej práci získal prioritné výsledky, ktoré
našli široký ohlas v medzinárodnej vedeckej
komunite. V ostatnej dobe sa venuje štúdiu
markerov poškodenia CNS u ľudských pacientov s mozgovou porážkou a pacientov
s roztrúsenou sklerózou mozgomiešnou.
Bohatá je aj jeho publikačná činnosť. Doteraz napísal 6 vysokoškolských učebníc
a skrípt, je spoluautorom celoslovenskej
učebnice: Lekárska biochémia, má 12 príspevkov v monografiách. Celkove publikoval
viac ako 447 vedeckých prác (z toho 108
v WOS indexovaných časopisoch). Jeho
práce boli citované viac ako 680-krát v renomovaných časopisoch a učebniciach indexovaných vo WOS. Venuje sa tiež výchove
mladých vedeckých pracovníkov. Aktívne sa
zapojil aj do získavania a riešenia vedecko-výskumných projektov. Z medzinárodných
projektov je potrebné spomenúť projekt
NATO na Univerzite v Leuvene, projekt EU
- COST B10-Brain Damage and Repair, projekt COST B30-Neural Regeneration and
Plasticity a projekt COST TD 091-Hypoxia.

Je hlavným riešiteľom projektu štrukturálnych fondov EÚ s názvom: Identifikácia nových markerov neurologických ochorení.
Absolvoval niekoľko študijných a pozvaných pracovných pobytov na zahraničných
pracoviskách. Bol alebo je členom viacerých odborných komisií, rád a spoločností.
V súčasnosti je editorom indexovaného časopisu General Physiology and Biophysics
pre biomembrány.
Jeho tvorivá činnosť bola ocenená Vedeckou radou Univerzity v Leuvene, Belgicko,
a Striebornou medailou JLF UK.
Profesor Lehotský je dlhoročný vysokoškolský učiteľ, ktorý sa viac ako 30 rokov
zúčastňuje na príprave študentov medicíny
a nelekárskych študijných odborov na JLF
UK. Je známy úspešným uplatňovaním nových prístupov v riešení výskumných problémov a širokou medzinárodnou spoluprácou
v rámci programov EÚ. Je pravidelným prispievateľom a posudzovateľom prác v renomovaných medzinárodných vedeckých
časopisoch. Jeho odborné a morálne kvality
sa prejavili aj vo vyškolení úspešných doktorandov, kde využíval svoj ľudský prístup,
veľmi dobré komunikačné schopnosti, ale aj
schopnosti pochopiť a pomôcť. Požíva veľkú dôveru u svojich pregraduálnych, ale aj
postgraduálnych študentov. Pri uplatňovaní
nových postupov vo vzdelávaní študentov
medicíny využíva pedagogické majstrovstvo
a hlboké odborné znalosti, ktoré ho spolu s morálnou bezúhonnosťou zaraďujú na
Jesseniovej lekárskej fakulte UK medzi najúspešnejších vysokoškolských učiteľov s vysokým kreditom.

LÚČIME SA

Vedel rozpoznať
zrnko nápadu
v prachu všednosti
Dňa 5. mája 2014 prišla smutná správa o úmrtí doc. MUDr. Bernarda Kuniaka,
CSc. Nevýznamné zranenie s primeraným poliečebným vývojom, ktorý sa náhle
skomplikoval, ukončili život významného
slovenského otorinolaryngológa, učiteľa
mnohých z nás, čestného člena Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu
a chirurgiu hlavy a krku.
Životná dráha docenta Kuniaka nebola
jednoduchá a priamočiara. Narodil sa 26.
augusta 1929 v Černovej pri Ružomberku.

V tomto meste maturoval a následne nastúpil na Lekársku fakultu UK v Bratislave. Už
koncom štúdia na LF UK sa aktívne zaujímal
o otolaryngológiu. Pracoval ako vedecká
pomocná sila na I. ORL klinike pod vedením vtedajšieho prednostu profesora Lajdu.
Štúdium na LF UK ukončil v roku 1953 a po
promócii pracoval na ORL oddelení v Liptovskom Mikuláši a vo Vojenskej nemocnici v Ružomberku. Jeho ďalšia cesta viedla
v rokoch 1958 – 1968 na ORL oddelenie
do Čadce. Bol prvým otorinolaryngológom
na Kysuciach. V roku 1969 získal miesto
odborného asistenta na ORL klinike v Martine. Po dohovore s vtedajším martinským
prednostom docentom Kustrom absolvoval
6-mesačný študijný pobyt v Prahe u profesora Černého, pri ktorom sa zameral na
štúdium a osvojenie si modernej strmienkovej chirurgie. Po návrate do Martina vyhral
MUDr. Kuniak konkurz na miesto odborného

23. marca 1954 – narodil sa v Hybiach
1977 – absolvoval Prírodovedeckú
fakultu UK
1977 – 1980 – pôsobil v Chemickom
ústave SAV
1980 – dodnes – pôsobí na Ústave
lekárskej biochémie JLF UK
1986 – absolvoval postgraduálne
štúdium lekárskej biochémie v Martine
1990 – získal titul doc.
1991 – 1994 – prodekan pre vedu
a zahraničné vzťahy na JLF UK
2002 – získal titul prof.
2004 – získal titul DrSc.

Vážený pán profesor, milý Janko, všetko
najlepšie k Tvojmu okrúhlemu životnému jubileu! Ad multos annos.
prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.,
JLF UK a UNM Martin

SLPÚRČAIVMOED A
JSTVOS
SA

„Liečil oči, aby ľudia videli dobre
a správne“

Docent Vladimír Máliš nastúpil na dráhu klinického oftalmológa 15. augusta 1977, hneď po
promócii na LF UK v Martine. Jeho učiteľom sa
stal vtedajší prednosta očnej kliniky doc. MUDr.
Jozef Ševčík, CSc. V odbore graduoval v roku
1988 v Košiciach, kde u doc. MUDr. Ľ. Veselého, CSc., vykonal atestáciu I. stupňa, a v Bratislave u doc. MUDr. L. Kováčika, CSc., kde úspešne získal aj atestáciu II. stupňa. V júni 1991 mu
Vedecká rada LF UK v Bratislave po obhajobe
doktorandskej práce priznala vedeckú hodnosť
„kandidát lekárskych vied“. V roku 2003 bol Vedeckou radou LF UK v Bratislave navrhnutý a rektorom UK vymenovaný za docenta oftalmológie.
Doc. Máliš sa od prvého dňa na klinike
prejavoval ako ambiciózny, teoreticky zdatný,

neúnavne študujúci a až legendárne manuálne zručný pracovník. Svoju medicínsku kompetenciu, ako aj manažérske schopnosti mal
možnosť naplno prejaviť od roku 1993, keď sa
po nečakanej smrti vtedajšieho prednostu doc.
Ševčíka a na základe výsledkov výberového konania stal novým prednostom pracoviska.
Systematická a trpezlivá práca vo vedúcej
funkcii začala prinášať ovocie nielen doc. Málišovi, ale aj celému kolektívu kliniky. Bol dlhoročným členom Vedeckej rady JLF UK v Martine, predsedom Sekcie pre glaukóm Slovenskej
oftalmologickej spoločnosti a členom Generálneho výboru European glaucoma society. Od
roku 2002 bol vymenovaný za znalca v odbore
oftalmológia. Ako školiteľ špecialista vychoval
viacerých externých doktorandov. Bol aj publikačne činný. V tejto oblasti si najväčšmi vážil
početné kapitoly v diele Vademecum pediatrie,
v Repetitóriu pediatra a v čase vydania prvom
a jedinom skripte v Československu s názvom
Praktické cvičenia z oftalmológie, vyšetrovacie
metódy v oftalmológii.
Vo vedecko-výskumnej činnosti doc. Máliš
kráčal v stopách predchodcu, zameral sa najmä na problematiku primárneho glaukómu, jeho
etiopatogenézu, morfologické a s ním spojené
funkčné zmeny. Ďalším centrom záujmu doc.
Máliša bol zadný segment oka, jeho krvné zásobenie a zmeny prietoku krvi v rozličných podmienkach a pri rozličných formách glaukómu vyšetrovaných dopplerovskou untrasonografickou
metódou. Túto metódu na vyšetrenie parametrov hemodynamiky oka použilo pracovisko Očnej kliniky JLF UK v Martine pod vedením doc.
Máliša ako jedno z prvých pracovísk na svete!
Akademická obec si doc. Máliša vážila aj
z iného, nie iba pedagogického a vedeckého
dôvodu. Od roku 1994 do roku 1996 bol pred-

asistenta na II. ORL klinike v Bratislave, kde
začal túto metodiku rozvíjať. Pri organizačných zmenách prešiel docent Kuniak v roku
1974 na I. ORL kliniku na Zochovu ulicu, kde
pôsobil vo funkciách odborného asistenta,
docenta, neskôr primára (zástupcu prednostu pre liečebno-preventívnu činnosť) až
do svojho odchodu do dôchodku.
Docent Kuniak sa zaslúžil o rozvoj kofochirurgie, ale aj iných oblastí otorinolaryngológie. Po spomínanom pobyte u profesora
Černého sa neskôr docent Kuniak do Prahy
opäť vrátil začiatkom 80-tych rokov a osvojil
si u nasledovníka prof. Černého, u profesora Zeleného, techniku stapedotómie s použitím teflonového pistonu, ktorú sme odvtedy
trvalo na klinike používali pri operáciách na
strmienku.
Na svojom pracovisku, v tom čase ako na
jedinom ORL pracovisku na Slovensku, zaviedol chirurgiu tracheálnych stenóz. Spolu
s profesorom Haruštiakom presunuli celú
túto chirurgiu v istom období na I. ORL kliniku. Veľmi to obohatilo náš odbor. Metodika

priniesla operácie v tryskovej ventilácii, rozvinula schopnosti zasahovať do horného mediastína, zvýšila naše všeobecné chirurgické
schopnosti, skúsenosti a odvahu.
Docent Kuniak bol nielen výborný chirurg
a organizátor, bol aj skvelý, pozorný a inšpiratívny učiteľ. Vedel rozpoznať zrnko nápadu
v prachu všednosti. Neskúsené pohyby začínajúcich chirurgov ho neodradili od toho,
aby nám znovu a znovu vštepoval základy a
princípy. Princípy nielen daného chirurgického výkonu, ale aj toho, ako k tomu dospieť
usilovnou prácou, štúdiom, tréningom na
kadáveri. Sám riadil aj niekoľko vedeckých
projektov. Zúčastňoval som sa na prácach
pri sledovaní regenerácie návratného nervu po prerušení a zošití u psov. Chirurgický
výkon na dlhých psích krkoch, uspávanie
týchto pokusných zvierat, odoberanie materiálu na histologické sledovanie, počítanie
regenerovaných nervových vlákien, to boli
hodiny, dni, týždne, mesiace spoločnej práce vo zverinci, v histologickom laboratóriu,
v knižnici.

...konštatoval dekan fakulty prof. MUDr. Ján
Danko, CSc., na pohrebnej rozlúčke s doc.
MUDr. Vladimírom Málišom, CSc., bývalým dlhoročným prednostom Očnej kliniky JLF UK
v Martine, ktorý nás, rodinu, spolupracovníkov
a priateľov náhle a navždy opustil.
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sedom Akademického senátu JLF UK v Martine a v rokoch 1997 – 1999 predsedom dolnej
komory zamestnancov Akademického senátu
JLF UK. V týchto funkciách vždy vedel rozoznať
pravdu a spravodlivosť a týchto osobnostných
vlastností sa pridŕžal tak pri vedení zasadnutí
AS, ako aj pri tvorbe často a rozlične sa meniacej vysokoškolskej legislatívy. Strávil nekonečné hodiny venované štúdiu legislatívnych návrhov, diskusiám, konzultáciám s odborníkmi či
členmi AS UK, ako aj exaktnej argumentácii pri
presadzovaní zmien alebo úsiliu o zachovanie
potrebných častí štatútov.
Doc. Máliš bol spoluzakladateľom FAN Clubu fluoresceínovej angiografie pri Slovenskej
oftalmologickej spoločnosti, členom poradného zboru hlavného odborníka pre oftalmológiu
ministra zdravotníctva SR aj spoluorganizátorom postgraduálnych doškoľovacích kurzov
s veľmi pozitívnymi ohlasmi. Jeho profesionálny
„drajf“ sa náhle skončil 23. apríla 2009, keď
po rozhodnutí vedenia, o ktorom si mnohí z pracovníkov fakulty a nemocnice mysleli, že súvisel s ekonomickými pohnútkami, nie z vlastnej
vôle, odišiel tak z funkcie, ako aj z kliniky.
Nasledujúci rok pracoval ako zamestnanec
Očnej optiky, a. s., v Bratislave, dva roky pôsobil vo funkcii riaditeľa Úradu pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou v Martine a nakoniec,
až do svojej predčasnej smrti, pracoval v Očnej
ambulancii Medcentrum, s. r. o., v Žiline.
Je pravda, že v tomto období mu síce zostávalo viac času na rodinu a jeho dlhoročné záľuby:
cyklistiku, hudbu, turistiku, ako aj návštevy rodnej Banskej Štiavnice a jej krásneho okolia s tajchami, vrchmi a úbočiami, ale v duši neprekonal
hlboko skrytú túžbu po klinickej praxi, výučbe
a tvorivom vedeckom skúmaní. Doc. Vladimírovi
Málišovi sa zastavilo vyčerpané srdce v nočných
hodinách v sobotu 17. mája 2014.
Odpočívaj v pokoji. Nezabudneme na Teba.

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.,
JLF UK,
v mene spolupracovníkov a priateľov

Z jeho bohatej vedeckej a chirurgickej činnosti vznikli početné publikácie, prednášky,
účasti na domácich a zahraničných kongresoch. K najvýznamnejším prácam patrí
práve spomínaná publikácia o regenerácii
návratného hrtanového nervu, ktorá získala ocenenie odbornej spoločnosti. Docent
Kuniak prednášal vo viacerých mestách
sveta: v Halle, Berlíne, Suzdale, Budapešti.
Zúčastnil sa na dvoch svetových ORL kongresoch v Budapešti a v Martine. Svojou
odbornou a klinickou prácou získal uznanie,
rešpekt a kredit ako popredný slovenský odborník v otorinolaryngológii.
Všetci sme nahraditeľní, ale niektorí zanechajú na tomto svete hlbšie stopy ako iní. Docent Kuniak je jeden z tých, ktorých hlbokú
stopu si uvedomujeme a nezabudneme na
ňu. Posunul slovenskú otorinolaryngológiu
výrazne vpred vedeckou prácou, zavedením
nových chirurgických postupov a výchovou
ďalšej generácie otorinolaryngológov. Bernard, ďakujeme.
prof. MUDr. Milan Profant, CSc., LF UK
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Staré Mesto aj staré mesto
Napriek tomu, že časť tvorcov kodifikačných príručiek sa snaží slovenský pravopis
postupne zjednodušovať, a tým prispôsobovať živej reči používateľov slovenčiny, stále
existujú pravidlá, ktoré sú pre mnohých zložité či mätúce. Jedným z problémových javov
je písanie veľkých a malých písmen na začiatku jednotlivých slov vo viacslovných zemepisných názvoch, preto sa túto problematiku pokúsime objasniť.
Písanie veľkých a malých začiatočných
písmen je problémové predovšetkým v názvoch miest, rôzne zadefinovaných častí
miest, ulíc, námestí, mostov či parkov.
V našom ozrejmovaní začneme od toho najmenej problematického – od ulíc, námestí,
mostov a parkov. V týchto prípadoch je zapisovanie naozaj zjednodušené, lebo veľké
písmeno sa píše na začiatku celého pomenovania, čiže bratislavská Ulica 29. augusta a Fontána mieru, košická Národná trieda, ktorú nájdeme neďaleko Parku mládeže
alebo Dolná ulica, po ktorej chodia Banskobystričania. Prirodzene, ak sú súčasťou
týchto názvov vlastné mená či názvy, veľké
písmená zapisujeme aj na ich začiatku, napríklad Námestie Slovenského národného
povstania alebo Sad Janka Kráľa. Keby
sme však chceli gramaticky správne zapísať
nasledujúcu konverzáciu, slovo ulica by sme
s veľkým začiatočným písmenom nenapísali:

Stretli sme sa Na vŕšku – Na ktorom? – na
ulici Na vŕšku. Prečo? Lebo slovo ulica nie
je súčasťou oficiálneho názvu, v konverzácii
je použité iba na spresnenie toho, že ide
o názov ulice, nie o nejaký vŕšok v meste.
Zapisovanie miest a obcí a predovšetkým
ich častí je odlišné – viacslovné názvy miest
sa nepíšu s veľkým písmenom iba na začiat-

ku celého názvu, ale aj na začiatku ostatných slov, napríklad v Liptovskom Mikuláši.
S veľkým písmenom nezapisujeme iba tie
slová v názve, ktoré nie sú plnovýznamové.
Preto Žiarčania zapisujú svoje mesto ako
Žiar nad Hronom a Novomešťania a Vážskonovomešťanky ako Nové Mesto nad
Váhom. Podľa rovnakého vzoru zapisujeme aj názvy administratívnych častí miest

a obcí: Staré Mesto, Nové Mesto, Šášovské Podhradie, avšak časti miest, ktoré nie
sú administratívnymi jednotkami, zapisujeme
podľa vzoru ulice, teda s veľkým písmenom
iba na začiatku celého názvu, napríklad Vlčie hrdlo či Sídlisko nad jazerom. Podobne
ako v prípade ulice Na vŕšku, aj tu platí, že
ak sídlisko nie je súčasťou názvu, nepíšeme
ho s veľkým písmenom, čiže nebývam na
košickom Sídlisku sever, ale na košickom
sídlisku Sever.
Veľké písmená teda píšeme buď iba na
začiatku celého viacslovného názvu, a to
vtedy, ak nejde o samostatnú administratívnu jednotku (ulica, park, sídlisko), alebo vo
všetkých plnovýznamových slovách, ktoré sú
súčasťou názvu mesta, obce, dediny alebo
mestskej časti s vlastnou administratívou.
S problematikou zaznamenávania zemepisných názvov súvisí aj zápis obyvateľských
mien, ktoré, ako sme si ukázali, zapisujeme
s veľkým začiatočným písmenom a zápis prídavných mien utvorených od zemepisných
názvov, ktoré, naopak, zapisujeme s malým
začiatočným písmenom.
Pravidlo o písaní názvov miest a ich častí si
zasluhuje zjednodušenie, a tak KSJ FiF UK
aj na báze tohto okienka signalizuje kodifikátorom, že dozrel čas na jeho revíziu.
Mgr. Alena Faragulová,
Katedra slovenského jazyka FiF UK

KRÍŽOVKA

RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.

Švédske príslovie: „Tajnička.“

Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@rec.uniba.sk do 10. júla 2014 a vyhrajte hrnček UK. Spomedzi správnych odpovedí
vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity. Vyhodnotenie z minulého čísla: Arthur C. Clarke: „Učiteľ, ktorý
môže byť nahradený strojom, TAJNIČKA: by mal byť nahradený strojom.“ Správnu odpoveď poslala aj Miroslava Kamenská. Srdečne blahoželáme!

ENGLISH SUMMARY
305 Young Scientists Received 300 000 Euros
Comenius University (CU) again bestowed
grants for academic, pedagogical and artistic
projects for young teachers, academic employees and PhD students on 12 May. Pg 3
President Appointed Eleven New CU Professors
The President of the Slovak Republic, Ivan
Gašparovič, appointed 50 new university
professors on 26 May. Eleven of them work
at CU: P. Dlapa, I. Farkaš, M. Holecová, K.
Jesenák, E. Laczo, B. Mladosievičová, S.
Oravec, P. Stanko, M. Šuráb, M. Wawruch and
Z. Ženišová. Pg 3
Stanislav Tokár is the Scientist of the Year
Assoc. Prof. Stanislav Tokár, an expert on phy
sics of elementary particles from the Faculty of
Mathematics, Physics and Informatics of CU,
became the scientist of the year 2013. He
obtained the achievement for significant contribution in physics of high energies, mainly in
the area of the search for the Higgs boson and
measurement of the top-quark charge. Pg 3
Our Rector – Vice-President of the SRK
The Rector of Technical University in Zvolen,
Rudolf Kropil, became the new President of the
Slovak Rector´s Conference. Karol Mičieta,
the Rector of CU, and Marek Šmid, the Rector
of Trnava University, were elected as the VicePresidents of the conference. Pg 4
Estonian Visit at CU
Estonian experts from a ministry and education
institutions visited CU on 15 May. Pg 4
Testosterone and Genetics Affects the Spatial Orientation of Gifted Boys
Spatial orientation of gifted boys is congenital
and depends on sensitivity of the human body
testosterone receptor. It was confirmed by a
unique study of physiologists from the Faculty
of Medicine of CU. Pg 5
Slovak Language to Be Taught in Pennsylvania
CU and California University of Pennsylvania
signed a contract about teaching the Slovak language at this American university on 21 May. The
Rector of CU and the Minister of Education of the
Slovak Republic attended the signing. Pg 5
Marian Šuráb is Editor in Chief of Catholic
Newspaper
Assoc. Prof. Marián Šuráb, a former Dean of
the Faculty of Roman Catholic Theology of
Cyril and Methodius of CU, became a new
Editor in chief for the Catholic Newspaper on
5 May. Pg 5
New Dean
Doctor Vladimír Thurzo has been leading the
Faculty of Roman Catholic Theology of Cyril and
Methodius of CU since 1 March. In this issue, he
presents his election intentions for 2014 – 2018.
Pg 6
The Oldest Sociology Department is 50
years old
The Department of Sociology of the Faculty of
Arts of CU commemorates two anniversaries in
2014. The first is the Sociology Seminar´s 90th

anniversary of establishment. The Department
of Sociology celebrates 50th anniversary. Pg 7
Students Celebrated 95th Anniversary of
Their University
CU students celebrated 95th anniversary of the
biggest Slovak university on 6 May. A day-long
event named “Have a pudding with Amos” was
held in the historical building of CU and the Fa
culty of Arts of CU. Students enjoyed concerts,
various games, competitions and they could
take a photo with a living statue of J. A. Comenius.
CU Presented its Components
CU with its Faculties and the Centre for Continuing Education prepared presentations in the
historical building of CU for students and public.
Pg 9
New Information Centre of CU
On 6 May, CU opened the Information Centre
which will provide general information about the
university and sell souvenirs with the CU logo,
such as T-shirts or cups. Pg 9
Birthday Weekend in Botanical Garden of
CU
CU´s birthday weekend continued in the Botanical Garden of CU during 8 – 11 May, where
employees, students and the public enjoyed reduced or no entry. Almost 6000 people visited
the garden in four days. Pg 9
Students’ Associations Festival Started a
New Tradition
The students’ division of the Academic Senate
of CU organized students’ festival at the Faculty
of Arts of CU for the first time. Student organizations, student groups and theatre got a chance
to present themselves. The Rector of CU cut
the cake in a shape of our university. Pg 10
Appeal to Support Science and Research
On the occasion of the 10th anniversary of Slovakia joining the EU, a conference took place
on 7 May. It brought a review of the first decade
of Slovakia´s membership in EU and presented
European future vision. Pg 11
Trends in Competition Law
The Faculty of Law of CU hosted a conference
“Current Trends in Slovak and European Competition Law” on 14 May. Pg 16
Guest Lectures from Medicine Ethics and
Bioethics
Dr Jaromír Matějek from the Czech Republic visited the Evangelic Lutheran Theological
Faculty of CU during 6 – 9 April. He gave three
lectures on in vitro insemination, clinical ethics
in conflict cases in health care and other topics
on ethics. Pg 17
50 Years of Studia Academica Slovaca
SAS – a centre for Slovak as a foreign language
– has been educating for 50 years. The school
opened an exhibition on its history on 14 May.
Pg 18
Prize of Daniel Tupý
The Faculty of Arts of CU bestowed the Prizes
of D. Tupý to students whose essays support
the idea of fighting against violence, racism or
xenophobia. The first place belongs to Zuzana
Huráková. Pg 18
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Pharmacists Succeeded at International
Conference
Students from the Faculty of Pharmacy of CU
attended a student conference in Prague and
won in chemical and biological sections. Pg 19
Slovak and German Management Students
Met
Management students hosted colleagues from
Germany and cooperated in business planning.
Pg 19
University Spirit of Bratislava
A discussion for students of Slovakistics on
“Bratislava – student, historical and cultural
city” took place on 13 May. The event was attended by a philosopher, an esthetician and a
historian. Pg 20
Cooperation of Generations in Business
Seniors from the Centre for Continuing Education and students from the Faculty of Management of CU joined their skills and experience
and prepared a joint business project. Pg 20
Archivists’ Excursion
The Department of Archiving of CU organized
an excursion to archives in Bytča and Žilina for
students during 24 – 27 April. Pg 21
Graduate from CU – Successful Artist
Inge Neveová, a graduate from the Faculty of
Education of CU, creates paintings and photo
graphy. The centre of her spotlight is a human.
Pg 25
Play for an Apple
Barbora Okasová, a PhD student of art, exhibi
ted her work in April and May in the Primatial
Palace. Pg 26
Three Students’ Exhibition
Zuzana Kužmová, Martina Chudá a Lenka
Nenčevová exhibited their graduate pieces.
Their themes were feminity and intimity. Pg 26
Stanislav Harangozó in Holland
One of our teachers at the Faculty of Education
of CU exhibited his art in the Netherlands during
April and May. Pg 27
Student’s Exhibition
Kristína Honzírková is an up and comer among
students of art. Nature is a dominant element in
her work. Pg 27
World No Tabaco Day
The Slovak Pharmaceutical Students’ Association organized biochemical measuring on World
No Tabaco Day. Pg 32
Recapitulation
The student’s division of the Academic Senate
of CU organized a book market, literary discussions and library presentation in the academic
year of 2013/2014. Pg 32
Moot Court in Haag
Three students of the Faculty of Law of CU and
one Polish student represented the university
at the International Criminal Court Moot Court
Competition in Haag in May. Pg 33
Sport Day at Družba
Students accommodated at the Dorms Družba
took part at the Sport Day on 1 May. Pg 33
LM, EC
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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

