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UK v prvej päťstovke sveta
Dve nové knihy
o histórii univerzity

50 rokov Gymniku

Absolvent UK sa dožíva
100 rokov!
Téma: láska

Biochemik prof. Turner čestným doktorom

EDITORIÁL

V

novom roku máme zasa
k dispozícii 365 čistých
nepopísaných strán na zaznamenanie ďalšieho príbehu
už 96. kapitoly o vede, výskume
a vzdelávaní UK v Bratislave. Pri
otvorení nového akademického
roka 2014/2015 som vyjadril presvedčenie, že hlas našej alma
mater s prestížnym postavením
národnej univerzity musí byť ešte
viac počuť v slovenskej spoločnosti. Naším poslaním je preto využiť osobnostný, znalostný
a vedecký potenciál UK a pomôcť navigovať Slovensko pri
stanovení cieľov v strednodobom aj dlhodobom horizonte.
Veď disponujeme špičkovými vedeckými kolektívmi, umiestňujeme sa v prvej päťstovke najlepších svetových univerzít
podľa viacerých prestížnych hodnotiacich rebríčkov, naše fakulty stabilne obsadzujú najvyššie priečky v hodnotení ARRA
najlepších fakúlt slovenských vysokých škôl, naši vedci a pedagógovia opakovane získavajú kredit najúspešnejších vo viacerých celoštátnych oceneniach osobností, vyprodukujeme
približne štvrtinu celkového vedeckého výkonu na Slovensku
a publikačná činnosť UK predstavuje 42 %-ný podiel na celkovom počte vedeckých publikácií v zahraničných indexovaných časopisoch všetkých slovenských vysokých škôl. Naším
príspevkom Slovensku je tiež nový Univerzitný vedecký park
UK, bez ktorého by sme nemohli UK označiť za modernú univerzitu podľa aktuálnych medzinárodných štandardov.
V minulom roku sme si pripomínali 25. výročie Nežnej revolúcie. Na akademickej pôde sú snáď najvýznamnejším prejavom
získaných slobôd voľby rektora a nového vedenia UK Akademickým senátom UK. Chcel by som sa aj na tomto mieste poďakovať
našim senátorom za prejavenú dôveru. Veľmi si ju vážim a beriem
ju aj ako záväzok do nového obdobia. Naša univerzitná archa
v ňom nebude vždy plávať v pokojných vodách. Čaká ju rozbúrené prostredie verejných obstarávaní, presviedčania o zmysluplnej
koncepcii metodiky delenia štátnej dotácie pre VŠ, resp. získania
únosného podielu na chod univerzity, realizácie komplexnej akreditácie a očakávaní jej výsledkov, príprave novely, resp. nového
VŠ zákona, nekončiaci boj a vysvetľovanie nevyhnutnosti dostatočného financovania vedy a najmä vedy na VŠ a taktiež koncepcie financovania vedy. To si žiada zmenu systému VŠ, výskumu
i zásadnú zmenu spoločenských a politických priorít. Nejde nám
o deklarovanú podporu, ale o jej naplnenie.
Som presvedčený, že odoláme všetkým nástrahám vďaka
pevným 13 fakultným pilierom aj erudovanej i zanietenej posádke a úspešne doplávame do domovského prístavu našej
prvej storočnice. Verím, že pri plavbe nám budú asistovať aj
naši úspešní absolventi doma aj v zahraničí a že sa nám podarí vytvoriť priateľské, funkčné a efektívne alumni UK.
Pred niekoľkými mesiacmi sme udelili čestný titul doctor
honoris causa aj chemičke, fyzičke, političke a osobnosti svetového formátu Angele Merkelovej, ktorá pri tejto príležitosti
uviedla: „Obzvlášť univerzity – akou je aj tá vaša – sú motorom
otvorených, inovatívnych a moderných spoločností. Investície
do vzdelania a do mladých ľudí sú investíciami do budúcnosti
našich krajín.“ Pripomenula aj myšlienku J. A. Komenského,
že „školy sú dielňami humanizmu, v ktorých sa ľudia stávajú
ľuďmi.“ A práve idea, že „k vzdelávaniu hlavy a rozumu patrí aj
vzdelávanie srdca“, nadobúda v súčasnom svete na význame.
Iný náš čestný doktor a nositeľ Nobelovej ceny za mier 14.
dalajláma Tenzin Gyatso povedal, že „prvým krokom na ceste
za šťastím je učenie sa“. Prajem nám všetkým na tejto ceste
v novom roku veľa úspechov!
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
rektor Univerzity Komenského v Bratislave
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Svetový biochemik

A. J. Turner

čestným doktorom UK
Dňa 2. decembra 2014 udelila Univerzita Komenského
v Bratislave (UK) čestný titul doctor honoris causa (Dr. h. c.)
významnému svetovému biochemikovi Anthonymu Johnovi
Turnerovi, profesorovi z University of Leeds.
Vedecká práca prof. Turnera, ktorá sa zaoberá chorobami spojenými s pribúdajúcim
vekom, súvisí aj s výskumom demencie.
Prof. Turner upozornil, že 60 % ľudí trpiacich
demenciou žije v rozvojových krajinách. Počet ľudí s ochorením rastie a v budúcnosti
možno očakávať epidémiu: „Práve preto je
nutné investovať do výskumu liečby demencie, ktorý je nepomerne menej podporovaný ako výskum liečby rakoviny či srdcových
chorôb. Je potešiteľné, že Európska únia
si tento problém uvedomuje a rozhodla sa
z neho urobiť prioritu v oblasti zdravotníctva.“
Vo svojej reči sa nechal inšpirovať učiteľom
národov, ktorého meno nesie naša univerzita – Jánom Amosom Komenským. Vyzdvihol
fakt, že pôsobil vo viacerých krajinách vrátane domoviny prof. Turnera – Veľkej Británie,
ktorú navštívili v rokoch 1641 – 1642. Pred
udelením titulu si profesor naštudoval Komenského knihu Labyrint světa a ráj srdce.
Zaujala ho v nej 16. kapitola, ktorá popisuje,
akým spôsobom prebieha oceňovanie doktorov, ktoré Komenský nazýva „korunovaním“.
„Cítim sa poctený, že som bol „korunovaný“
na Univerzite Komenského rektorom Karolom
Mičietom,“ dodal prof. Turner.
Prof. Turner, ktorý je uznávaným odborníkom v oblasti neurochémie, sa stal 117.
čestným doktorom UK a zároveň tretím nositeľom čestného doktorátu najstaršej sloven-

skej univerzity v roku 2014. V januári si čestný doktorát UK prevzal významný svetový
mikrobiológ Ján Vilček, v októbri sa čestnou
doktorkou UK stala nemecká kancelárka Angela Merkelová.
Spolupráca prof. Turnera s Univerzitou
Komenského – konkrétne s martinskou
Jesseniovou lekárskou fakultou UK (JLF UK)
– sa začala v 2. polovici 90. rokov. „Spolupráca vyústila do niekoľkých dlhodobých
a krátkodobých študijných pobytov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
z Martina na pracovisku prof. Turnera na
University of Leeds a do veľkého množstva
spoločných prezentácií a publikácií. Podkladom pre spoločnú vedeckú činnosť boli bilaterálne projekty riešené v oblasti neurovied,“
uviedol prodekan JLF UK doc. MUDr. Dušan
Mištuna, PhD., mim. prof.
Význam vedeckej činnosti A. J. Turnera
vyzdvihol aj rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.: „Jedným z cieľov profesorovej
výskumnej práce je i progres liečby chorôb
spôsobených vekom. Bol prvým vedcom,
ktorý identifikoval a klonoval gén ACE2
a jeho aktuálny výskum identifikoval gén
ACE3, poukazujúci na význam tukových raftov a cholesterolu v amyloide pri Alzheimerovej chorobe.“
redakcia
Foto: Vladimír Kuric

UK v prvej päťstovke ďalšieho celosvetového rebríčka
Univerzita Komenského v Bratislave opäť potvrdila svoje významné postavenie v oblasti vzdelávania a výskumu. V celosvetovom
rebríčku Round University Ranking (RUR) obsadila 440. miesto. UK je zároveň jedinou slovenskou vysokou školou, ktorá sa
nachádza medzi 767 najlepšími vysokými školami z celého sveta, ktoré boli do rebríčka zaradené.
Ranking RUR, ktorý bol uverejnený na začiatku novembra 2014, vychádza z údajov
spoločnosti Thomson Reuters „Global Institutional Profiles Project“. Prvé miesto
v ňom obsadil Kalifornský technologický
inštitút (Caltech). Nasledujú ho Harvard
(2. miesto), Oxford (3.), Stanford (4.)
a Cambridge (5.). Univerzita Komenského
v Bratislave obsadila 440. pozíciu.

Rebríček RUR hodnotí 5 základných oblastí, ktorými sú vzdelávanie (30 % váha),
medzinárodná spolupráca (7,5 % váha),
príjmy plynúce z prepojenia s praxou
(2,5 % váha), výskum (30 %) a citácie (30 %).
„Po rebríčku CWUR (Center for World
University Rankings), v ktorom sme sa
tento rok zaradili medzi 3,3 percentá najlepších svetových univerzít, je umiestnenie

v rebríčku RUR ďalším potvrdením kvality
výučby a výskumu našej univerzity,“ hovorí
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Navyše, na začiatku roka sa UK zapísala
medzi päťstovku najlepších svetových univerzít – v rebríčku zostavenom na základe
akademického výkonu University Ranking
by Academic Performance (495. miesto).
Andrea Földváryová
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK

1. 12. – Rektor UK prof. Karol Mičieta sa zúčastnil na stretnutí pri
príležitosti 50. výročia založenia Ústavu krajinnej ekológie SAV a 20.
výročia založenia Katedry ekológie a environmentalistiky UKF v Smoleniciach.
2. 12. – V Aule UK slávnostne udelil čestný titul doctor honoris causa významnému svetovému biochemikovi Anthonymu Johnovi Turnerovi, profesorovi z University of Leeds. (Viac na strane 3.)

11. 12. – Zúčastnil sa na zasadnutí predsedníctva Rady vysokých
škôl SR na STU.
15. 12. – Prijal pozvanie na vianočné stretnutie pracovníkov Centra
ďalšieho vzdelávania UK.

16. 12. – Zúčastnil sa na pracovnej návšteve ministra školstva SR
Juraja Draxlera na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.
17. 12. – Zúčastnil sa na jubilejnom 10. ročníku slávnostného udeľovania ocenení „Študentská osobnosť Slovenska“ v akademickom
roku 2013/2014.
- Zúčastnil sa na poslednom zasadnutí Akademického senátu UK
v roku 2014.

18. 12. – Rektor UK podpísal Kolektívnu zmluvu UK (KZ) na rok
2015. Zamestnancom ostávajú zachované výhody ako v roku 2014,
najmä jeden týždeň dovolenky navyše, navýšenie odstupného a odchodného, skrátený pracovný čas o pol hodiny v súlade s KZ vyššieho stupňa. Oproti minuloročnej KZ došlo k navýšeniu odchodného
v prípade dlhoročných zamestnancov UK pri odchode do dôchodku.

3. 12. – V Moyzesovej sieni UK slávnostne odovzdal Višegrádsku
literárnu cenu Východného partnerstva bieloruskému spisovateľovi
Iharovi Babkovi. (Viac na strane 16.)

4. 12. – Zúčastnil sa na zasadnutí Komisie pre technologický rozvoj
a inovácie pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti na tému:
štrukturálne fondy a podpora technologického rozvoja a inovácií na
Slovensku, program podpory a rozvoja start-up projektov na Slovensku a Slovenský investičný holding – finančný mechanizmus na podporu inovatívnej ekonomiky.
- Prijal pozvanie amerického veľvyslanca v Bratislave Theodora Sedg
wicka na stretnutie v rezidencii USA.

5. 12. – Zúčastnil sa na medzinárodnom chirurgickom kongrese
pod názvom „68. Chirurgický deň Kostlivého“, organizovaný I. chirurgickou klinikou LF UK a Univerzitnou nemocnicou Bratislava.

- Na tradičnom vianočnom koncerte UK sa prihovoril profesorom
a predstaviteľom Univerzity Komenského. Akademickej obci sa predstavilo hudobné zoskupenie Cigánski diabli.

8. 12. – Predsedal zasadnutiu Vedeckej rady UK.
- Zúčastnil sa na stretnutí členov Memoranda o spolupráci pri rozvoji
ďalšieho vzdelávania, ktorého hlavným bodom programu bol vecný
zámer Zákona o celoživotnom vzdelávaní, ktorý pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným
ústavom celoživotného vzdelávania.

9. 12. – Na stretnutí u ministra školstva SR Juraja Draxlera rokoval o príprave projektových aktivít v rámci Horizontu 2020.
– V Aule RKCMBF UK slávnostne uviedol do života publikácie VIVAT
ACADEMIA a VIA COMENIANA. (Viac na strane 8.)

10. 12. – Zúčastnil sa na zasadnutí Finančnej komisie AS UK a následne na zasadnutí Predsedníctva AS UK.

SPRAVODAJST VO

Zhodnotenie INSYZAKUK
Dňa 11. decembra 2014 sa na Univerzite Komenského uskutočnilo záverečné pracovné stretnutie garantov a riešiteľov projektu „Interný systém zabezpečenia kvality Univerzity Komenského (INSYZAKUK)“, ktoré viedol prorektor prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
Hlavným cieľom stretnutia bola prezentácia a zhodnotenie výsledkov
jednotlivých aktivít projektu, a to na úrovni Rektorátu UK, ako aj na
úrovni fakúlt a súčastí UK. Riešitelia projektu sa zhodli v názore, že
výsledky dosiahnuté v projekte prispejú k ďalšiemu rozvoju kvality
vzdelávania, výskumu a riadiacich činností univerzity.
NUNU
Foto: Vladimír Kuric
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Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK
Foto: Vladimír Kuric (1, 3), OVV RUK (2)
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Študentka Horňáčková ocenená
v Študentskej osobnosti Slovenska
Dňa 17. decembra 2014 vyhlásili víťazov celonárodnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska. Držitelia ocenení v 11 kategóriách sú
študenti vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Medzi ocenenými je aj Mgr. Michaela Horňáčková, PhD., z Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky UK v Bratislave, ktorá bola ocenená v kategórii elektrotechnika, priemyselné technológie.
V roku 2014 obhájila dizertačnú prácu
o využití kalibračnej a bezkalibračnej spektroskopie laserom indukovanej iskry na kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu geologických
vzoriek, predovšetkým zeolitov, ako novej
metódy na analýzu týchto typov materiálov.
Na ich analýzu sa bežne používajú konvenčné chemické analýzy, ktoré sú ale časovo
veľmi náročné a vyžadujú si manipuláciu
so silnými kyselinami a zásadami. Teraz už
mladá vedecká pracovníčka Dr. Horňáčková
študovala pod vedením prof. Dr. Pavla Veisa,
CSc., už od bakalárskej práce. Spektroskopii laserom budenej iskry (LIBS) sa teda venuje už viac šesť rokov.
Do jubilejného desiateho ročníka v akademickom roku 2013/2014 predstavitelia

fakúlt nominovali celkovo 66 študentov vysokých škôl a vedeckých pracovísk. Projekt
organizuje Junior Chamber International –
Slovakia pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku, s podporou Slovenskej rektorskej
konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied, pričom generálnym
partnerom pre akademický rok 2013/2014
je už tradične spoločnosť Skanska.
Podujatie má za cieľ zviditeľniť a predstaviť
verejnosti študentov 1., 2. alebo 3. stupňa
vysokoškolského štúdia, vynikajúcich nielen
v odbore, ale napr. aj v študentských odborných súťažiach, prípadne doktorandov s významnými vedecko-výskumnými výsledkami,
ale i úspešných umelcov či športovcov.
Lenka Miller

Doktorandka na práve
Jana Šmelková je novou
predsedníčkou ŠRVŠ
V dňoch 11. až 14.
decembra 2014 sa
v Spišskej Novej Vsi
konalo ustanovujúce Valné
zhromaždenie Študentskej
rady vysokých škôl
(ŠRVŠ), na ktorom sa volilo
predsedníctvo ŠRVŠ.
Delegáti z vyše tridsiatich
vysokých škôl a univerzít na
Slovensku si volili nové predsedníctvo Valného zhromaždenia ŠRVŠ a takisto aj predsedníctvo samotnej ŠRVŠ.
Novou predsedníčkou ŠRVŠ
sa stala Mgr. Jana Šmelková,
doktorandka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a podpredsedom ŠRVŠ pre najbližšie volebné obdobie je
Tomáš Kováč zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským
orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Spolu s Radou
vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí
medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na
Slovensku. Študentská rada vysokých škôl je zriadená zákonom
o vysokých školách. Je nezávislým a samostatným orgánom,
ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen
Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej.
ŠRVŠ združuje zástupcov študentov zo všetkých vysokých škôl
na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných.
Eduard Csudai

Marián Meško – výkonný predseda JCI-Slovensko,
odovzdáva diplom víťazke kategórie elektrotechnika,
priemyselné technológie Michaele Horňáčkovej.
Foto: Zuzana Halvoníková

Profesor Masarik kandidátom
na dekana FMFI UK
Dňa 1. decembra 2014 zvolil Akademický senát Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
(FMFI UK) prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc., za kandidáta na
dekana fakulty na obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019.
Prof. Masarik zvíťazil v prvom kole volieb s jednoznačným
počtom hlasov – 24. 3 hlasy boli neplatné.
Súčasný dekan pôsobí ako vedúci Oddelenia jadrovej fyziky
na FMFI UK a funkciu dekana bude zastávať druhé funkčné obdobie po sebe.
NUNU

Docent Vanderka kandidátom
na dekana FTVŠ UK
Akademický senát Fakulty telesnej výchovy a športu UK
(FTVŠ UK) dňa 18. decembra 2014 zvolil doc. Mgr. Mariána
Vanderku, PhD., za kandidáta na dekana fakulty na obdobie od
1. 2. 2015 do 31. 1. 2019.
O post dekana sa uchádzal ako jediný kandidát. O budúcom
dekanovi fakulty rozhodlo prvé kolo volieb, v ktorom doc. Vanderka získal 9 zo 14 platných hlasov.
Doc. Vanderka pôsobí na Katedre atletiky FTVŠ UK a má
skúsenosti z vrcholového športu ako pretekár a aj ako tréner.
Súťažil v dvoch športoch (atletický šprint a bobový pretekár) na
vrcholových svetových podujatiach, ako napr. OH 2000 v Sydney a ZOH 2002 v Salt Lake City.
NUNU
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Infocentrum UK
doposiaľ poradilo
takmer 2000
záujemcom
Informačné centrum Univerzity
Komenského v Bratislave (UK)
poradilo za vyše sedem mesiacov
svojho pôsobenia takmer 2000
záujemcom, ktorí prichádzali
z radov študentov UK, potenciálnych
študentov i širokej verejnosti.
Najčastejšie sa informovali na
možnosti štúdia na UK, prijímacie
pohovory, ubytovanie a tiež na
podujatia, ktoré UK v priebehu roka
organizovala.
Informačné centrum UK, ktoré je
situované v novej budove UK (vchod
zo strany Múzejnej ulice), bolo slávnostne otvorené 6. mája 2014 – pri
príležitosti osláv 95. výročia založenia
UK. Je otvorené v pracovných dňoch
od 10.00 hod. do 16.00 hod. a informácie tu možno získať osobne, telefonicky alebo e-mailom.
„Teší ma, že už vyše pol roka sa naša
univerzita môže pýšiť novou, dnes už nevyhnutnou službou. V infocentre môžu
študenti či záujemcovia o štúdium získať
plnohodnotné informácie o UK, ako aj
zakúpiť si reprezentačné predmety s logom univerzity,“ hovorí rektor UK prof.
RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Najpredávanejším predmetom v infocentre UK je
tričko s logom UK v univerzitnej bordovej farbe.

Pracovníčky Informačného centra UK zodpovedali od mája takmer
2000 otázok. „Tento vysoký záujem
o informácie rôzneho druhu potvrdzuje, že založenie takéhoto servisného
pracoviska malo svoje opodstatnenie
a infocentrum plní svoju úlohu. Poskytuje informácie o možnostiach štúdia,
o ubytovaní, službách a pod.,“ približujú pracovníčky infocentra UK Mgr.
Jana Blusková a Mgr. Aneta Haramiaová. Zaujímavosťou je, že najpredávanejším predmetom s logom UK je tričko, ktoré vyhľadávajú najmä študenti
a absolventi UK.
Andrea Földváryová
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December – najmenej
častý mesiac
narodenia študentov UK
Mesiac december je najmenej častým
mesiacom narodenia študentov najväčšej
a najstaršej slovenskej univerzity.
Štatistiky ukazujú, že v decembri sa
narodilo 2068 študentov Univerzity
Komenského v Bratislave (UK). Naopak,
najviac študentov UK (2431) má v rodnom
liste uvedený mesiac júl.
Na Silvestra (31. decembra) sa narodilo 55
študentov UK. Vianočným darčekom (dátum
narodenia 24. decembra) bolo 52 študentov
UK. Na Mikuláša (6. decembra) sa narodilo
67 študentov. 52 študentov univerzity má
v rodnom liste dátum 1. január. Najčastejším
dátumom narodenia je 10. marec, kedy sa
narodilo 104 študentov, nasledovaný 8. februárom (100 študentov) a 29. septembrom
(99 študentov). Prirodzene, najmenej študentov UK sa narodilo 29. februára (16 osôb).
Vo výskyte ženských a mužských mien nenastali žiadne výrazné zmeny. Najviac študentiek UK nosí meno Zuzana (806 žien) a najčastejším mužským menom je Martin (635

študentov). Medzi frekventované študentské
ženské mená na Univerzite Komenského
patria aj Katarína (771 študentiek) a Veronika
(734 študentiek). V kategórii mužov nasledujú
Martinov Petrovia (531 študentov) a Michalovia (521 študentov).
Výnimočnými ženskými menami (spomedzi
17 438 študentiek UK) sú mená Iselin, Dita,
Noema, Berenika i Regína. Ojedinelé mužské mená (z radov 9785 študentov UK) majú
nositelia mien Mustafa Yusuf, Wolfgang, Konstantin, Jaromír či Udo.
Štatistika vychádza z aktuálneho celkového
počtu študentov UK – 27 223.
Andrea Földváryová
Ilustračná fotografia: Vladimír Kuric

UK udelila Zlatú medailu nórskemu
korunnému princovi Haakonovi
V reprezentačných priestoroch
Zastupiteľského úradu SR v Osle sa
dňa 5. 12. 2014 uskutočnil slávnostný
akt udelenia Zlatej medaily Univerzity
Komenského v Bratislave nórskemu
korunnému princovi Haakonovi za
výnimočný príspevok k rozvoju dlhodobej
slovensko-nórskej spolupráce v oblasti
prípravy nórskych študentov všeobecnej
medicíny na Slovensku.
Univerzitné ocenenie v princovom zastúpení prevzal od dekana Jesseniovej lekárskej
fakulty UK v Martine profesora Jána Danka za
prítomnosti veľvyslanca Slovenskej republiky
v Nórskom kráľovstve Františka Kašického
najvyššie postavený funkcionár nórskeho kráľovského dvora Åge Bernhard Grutle (Lord
Chamberlain).
Súčasťou slávnostného aktu bola imatrikulácia troch desiatok nórskych študentov
martinskej fakulty, ktorí sa prvý rok v rámci
osobitného programu pripravujú na Vysokej
škole Bjørknes a Univerzite Oslo. Slovensko-

Najvyššie postavený funkcionár nórskeho kráľovského
dvora Åge Bernhard Grutle preberá ocenenie v princovom zastúpení od dekana JLF UK prof. Jána Danka
za prítomnosti veľvyslanca SR v Nórsku Františka
Kašického a prodekanky prof. Eriky Halášovej.
Foto: Katarína Škublová, ZÚ Oslo

-nórska spolupráca v oblasti prípravy nórskych
študentov všeobecnej medicíny na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine v spolupráci
s nórskymi vzdelávacími inštitúciami – Vysokou
školou Bjørknes a Univerzitou Oslo predstavuje v súčasnosti jeden z najvýznamnejších
projektov bilaterálnej spolupráce so značným
zahranično-politickým a pozitívnym ekonomickým dopadom pre fakultu a následne aj pre
región mesta Martin. V súčasnosti študuje na
Slovensku viac ako 500 študentov. Doposiaľ
v rámci takmer 15-ročnej spolupráce skončilo
štúdium takmer 200 nórskych študentov.
František Kašický
veľvyslanec SR v Nórsku
Imatrikulácia nórskych študentov martinskej fakulty
na ZÚ Oslo.
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Univerzita Komenského rozvíja spoluprácu
s investičnými spoločnosťami

Jozef Čentéš
profesorom

Univerzita Komenského v Bratislave podpísala memorandá, ktorými bude rozvíjať
spoluprácu s investičnými spoločnosťami – s využitím v Univerzitnom vedeckom parku
UK (UVP UK).

Univerzitný vedecký park UK je unikátnym
centrom s pôsobnosťou v oblasti molekulárnej
medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií, ktoré prepojí výskum s praxou.
So zámerom napomôcť tomuto transferu
podpísala UK – v rámci budúcej podpory
start-up a spin-off spoločností vznikajúcich
na UVP UK – memorandá o spolupráci
s investičnými spoločnosťami Y Soft Ventures, CAPITAL MARKETS o. c. p., a. s.,
a Gradial Investments.
Uvedené spoločnosti boli oslovené
s cieľom diverzifikácie investičných zdrojov, berúc do úvahy aj ich rôzne zameranie.
Y Soft Ventures ponúka spolu s možnosťou investície aj pomoc profesionálov zo

Silicon Valley pri stratégii a globálnom PR
– spolu s 11 zastúpeniami po celom svete
a predajnými kanálmi vo viac ako 100 krajinách. CAPITAL MARKETS o. c. p., a. s.,
má bohaté skúsenosti s obchodovaním na
širokej palete kapitálových trhov v západnej, strednej a východnej Európe, spolu
s klasickým obchodovaním na amerických
trhoch. Gradial Investments stojí za úspešnou spoločnosťou kolektívnych pôžičiek
(www.zltymelon.sk).
UK taktiež podpísala memorandum
o spolupráci so SLOVENSKO-ČÍNSKOU
OBCHODNOU KOMOROU s cieľom prilákať nových partnerov z Číny.
Michal Jurina

Novým predsedom SAV
bude Pavol Šajgalík
Snem Slovenskej akadémie vied zvolil dňa 7. januára
2015 nového predsedu Pavla Šajgalíka, ktorý doteraz pôsobil na poste podpredsedu SAV pre ekonomiku. Na svojom predošlom zasadnutí koncom decembra snem prijal
návrh na odvolanie Jaromíra Pastoreka z postu predsedu.
Nového predsedu SAV vymenoval prezident SR dňa 15.
januára 2015.
Pavol Šajgalík krátko po hlasovaní povedal, že sa necíti ako víťaz, ale ako človek,
ktorý má SAV vyviesť zo zložitej situácie. Zdôraznil, že sa chce už v najbližších týždňoch
stretnúť s príslušnými ministrami, aby sa pri tvorbe ďalšieho rozpočtu predišlo situácii,
ktorá sa okolo financovania SAV opakuje každú jeseň. Pripomenul, že považuje za veľmi dôležité otvorene diskutovať vnútri Slovenskej akadémie vied o podobe jej transformácie, keďže doterajšie predstavy o nej považuje za prekonané.
Chemik prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., (59) vyštudoval na Katedre experimentálnej fyziky Prírodovedeckej fakulty UK. Jeho vednou oblasťou je materiálový výskum,
konštrukčná keramika, keramické nano-kompozity, fázová transformácia a mikroštruktúra. 14 rokov pôsobil na poste riaditeľa Ústavu anorganickej chémie SAV. V roku 2013
sa stal členom Predsedníctva SAV a podpredsedom pre ekonomiku. Je držiteľom mnohých ocenení, v roku 2006 sa stal Vedcom roka. Má viac ako 1000 citácií (WOS +
SCOPUS), H-index: 14 WOS, 16 SCOPUS.
redakcia

Na návrh Vedeckej rady Masarykovej
univerzity v Brne vymenoval prezident
Českej republiky doc. JUDr. Jozefa
Čentéša, PhD., za profesora pre odbor
trestné právo. Menovací dekrét si prevzal od ministra školstva ČR Marcela
Chládeka dňa 18. decembra 2014 vo
Veľkej aule Univerzity Karlovej v Prahe.
Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.,
pôsobí na Právnickej fakulte UK na
Katedre trestného práva, kriminológie
a kriminalistiky.
JUDr. Ondrej Laciak, PhD.,
PraF UK

Seychelský vrcholný
predstaviteľ sa stretol so
študentkami medicíny
Dňa 28. novembra 2014 sa na pôde UK
konalo oficiálne prijatie predsedu Národného
zhromaždenia Seychelskej republiky Patricka
Herminieho, ktorého sprevádzali poslanec
NZ Seychelskej republiky David Payet a vedúca Kancelárie NZ Shelda Commettant.
Návštevu privítala prodekanka Jesseniovej
lekárskej fakulty UK v Martine pre pedagogickú činnosť a zahraničné vzťahy doc. RNDr.
Erika Halašová, PhD. Na stretnutí sa zúčastnili aj honorárny konzul Andrej Hryc a vedúca
OMV RUK Mgr. Magdaléna Belková.
Predstavitelia Seychelskej republiky sa stret
li so seychelskými študentkami, ktoré študujú
medicínu na Jesseniovej lekárskej fakulte UK
v Martine, a ktoré za týmto účelom pricestovali
do Bratislavy. Nadchádzajúci víkend študentky
strávia spoznávaním hlavného mesta.
OMV RUK
Foto: OVV RUK

7

OSLAVY 95. VÝROČIA UK

Predstavenie dvoch kníh
o histórii univerzity
Na
konci
roka 2014, v ktorom sme si rozličnými podujatiami pripomenuli jubileum Univerzity Komenského, sa konala ešte jedna udalosť
venovaná 95. výročiu.
Dňa 9. decembra 1919 sa v Aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK oficiálne začali prvé prednášky na
Univerzite Komenského. Preto výber dátumu
i miesta po 95 rokoch pre prezentáciu kníh
VIVAT ACADEMIA a VIA COMENIANA bol
jasný.
Knihy zahalené do deviatok a pätiek, symbolizujúcich 95. výročie UK, slávnostne odhalili rektor UK prof. Karol Mičieta a víťazka
fotosúťaže Moja univerzita Jana Grešová,
študentka Pedagogickej fakulty UK, ktorej

fotografia zdobí obálku knihy Vivat Academia.
Elektronickú verziu kníh, ktoré sú dostupné
na stránke www.uniba.sk/o-univerzite/, uviedol Radovan Ščibrány.
Publikácia VIVAT ACADEMIA: 95 rokov
Univerzity Komenského, ktorej zostavovateľom je prorektor UK prof. MUDr. Dušan
Meško, PhD., mapuje udalosti z počiatkov
UK, jej fakúlt a súčastí, približuje spomienky
osobností univerzity, ale napríklad i začiatky
športu na UK či významné návštevy, ktoré zavítali na pôdu UK. Dielo tiež vyberá zaujímavé
príspevky z nášho najstaršieho univerzitného
časopisu na Slovensku – z Našej univerzity.
Kniha, ktorá má 272 strán, je obsahovo určená akademickej obci UK.
Dielo VIA COMENIANA od autorov RNDr.
Pavla Demeša, CSc. (člena Správnej rady
UK), a prof. MUDr. Dušana Meška, PhD.,

Sprava: zostavovateľ knihy Vivat Academia: 95 rokov
Univerzity Komenského a spoluautor knihy Via Comeniana prof. Dušan Meško, dekan RKCMBF UK ThDr.
Vladimír Thurzo a spoluautor knihy Via Comeniana
RNDr. Pavol Demeš.

v obrazoch a v časovej línii zaznamenáva
najvýznamnejšie míľniky v histórii najstaršej
slovenskej univerzity. Svojím charakterom je
venovaná širšej verejnosti.
„Dejiny Univerzity Komenského sú neodmysliteľne späté s dejinami nášho moderného štátu, jeho vzdelanosťou, vedou,
kultúrou, umením i športom. Verím, že čitatelia nájdu v knihách inšpiráciu a mnohé zaujímavé a vzácne – možno už aj zabudnuté
fragmenty udalostí zo začiatkov našej alma
mater,“ povedal rektor UK prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD., na prezentácii na RKCMBF
UK.
Publikácie sú nepredajné a slúžia na reprezentačné účely UK.
redakcia
Foto: Vladimír Kuric

Vedeli ste, že...?
• Aula
	
UK na Šafárikovom námestí bola slávnostne
otvorená 11. 3. 1937?
• 	od založenia Univerzity Komenského ju viedlo spolu 43
rektorov?
• 	najmladším rektorom UK bol prof. Miloš Weingart, ktorý
nemal v čase zvolenia do funkcie (1925) ani 35 rokov?
• 	prvý čestný doktorát udelila univerzita v novembri 1928
prof. Dr. Robertovi Wiliamovi Setonovi-Watsonovi,
profesorovi dejín na Univerzite v Londýne, za vedecké
a publicistické zásluhy?
• 	vo vestibule historickej budovy UK na Šafárikovom
námestí sa nachádza súsošie J. A. Komenského od
sochára Františka Bíleka?
Zdroj: Dušan Meško: VIVAT ACADEMIA: 95 rokov Univerzity Komenského

8

TÉMA: LÁSKA

Jednoducho
láska...

Február sa spája so sviatkom zamilovaných na počesť sv. Valentína. Ten potajme sobášil zaľúbencov, napriek zákazu cisára
Claudia II, ktorý veril, že slobodní muži sú lepší bojovníci.
Láska je choroba, ktorá sa nedá vyliečiť, tvrdila Božena Němcová. Ako to s tou láskou vlastne je? Čo sa deje v našom tele, keď sme
zamilovaní? Čo ovplyvňuje „páčivosť“ opačného pohlavia? Vedecký pohľad na lásku ponúka fyziologička z Lekárskej fakulty UK
profesorka Daniela Ostatníková.
redakcia
Láska je jednou z najmotivujúcejších
emócií, je to život meniaci zážitok a základ
prežívania ľudí na našej planéte. Láska sa
nedá naplánovať, k láske sa nedá prinútiť,
tá sa jednoducho stane. Dávame jej rôzne
prívlastky, ale tá pravá láska je nezištná, altruistická, tichá, prajná, dávajúca... Ak chceme vyjadriť naše emócie, väčšina z toho, čo
skutočne v hĺbke srdca cítime, sa nedá vyjadriť slovami, keď vypovieme slovami, čo cítime, počujeme len slabý odvar skutočného
citu. Väčšina toho, čo a ako v živote konáme,
závisí od našich citov a pocitov. Aj preto sa
výskum zameraný na účasť emočnej výbavy a jej zmien pod vplyvom hormónov stáva
veľmi aktuálnou témou v prevencii a liečbe
rôznych ochorení.
Milujeme srdcom, ale v skutočnosti srdce len odráža signály, ktoré k nemu cestou
nervových vlákien prichádzajú z mozgových
oblastí, v ktorých vznikajú pocity. Intenzívne
pocity sa však nerodia v kognitívnych – poznávacích a uvažujúcich oblastiach mozgovej kôry, ale vo vývinovo starších častiach
mozgu, ktoré v záplave aktivity nevidia ani
nepočujú rozumné argumenty, a preto často
hovoríme, že láska je slepá...
Za naše pocity sú zodpovedné zoskupenia
neurónov, ktoré spolu tvoria limbický systém.
Časť mozgu, ktorá sa považuje za tú, v ktorej
prežívame smútok, radosť, hnev či prekvapenie, sa nazýva gyrus cinguli a nachádza
sa na vnútorných plochách mozgových hemisfér. Intenzita pocitov závisí od chemických látok, modulátorov, ktoré ovplyvňujú
neuróny týchto oblastí a tiež od spolupráce
s inými oblasťami mozgu. Preto nie sme
všetci za tých istých okolností rovnako šťast-

ní ani rovnako nahnevaní či smutní. Emočné
centrá majú veľmi dobré a priame spojenia
s čuchovým zmyslom, a preto sa čuchové
vnemy veľmi rýchlo premietajú do našich
emócií. Všetky súčasti limbického systému
spolupracujú a majú spojenia s mozgovou
kôrou, ktorá je centrom poznávania a intelektových schopností a človek môže logikou
a poznaním modifikovať prežívanie emócií.
Niektorí ľudia majú schopnosť kognitívnej
modifikácie citov vyššiu, iní nižšiu, a preto
sú viac impulzívni a spontánne viac prejavujú
svoje city. A čo sa týka emočných prejavov,
závisia aj od toho, či sme muži alebo ženy
a akú máme hladinu pohlavných hormónov.
Vplyvom zmien v hladinách testosterónu sa
mení aj ich záujem o opačné pohlavie. Muži
vnímajú črty ženskej tváre ako príťažlivejšie
a atraktívnejšie v čase, keď sú ich hladiny
testosterónu vyššie. Testosterón má rovnako vplyv na aspekty sexuálneho správania sa
u žien. Počas ovulácie, keď sú hladiny testosterónu najvyššie, ženy výraznejšie venujú
svoju vizuálnu pozornosť a záujem atraktívnym mužom.
Zamilovanosť je prvým krokom k vytvoreniu partnerského vzťahu. Je to komplikovaný proces, ktorý je sprevádzaný množstvom
hormonálnych zmien. Čerstvo zamilovaní
ľudia majú zvýšené hladiny stresových hormónov najmä z obavy, či vo vzťahu uspejú
a či naplnia očakávania toho druhého. Romantickú lásku, ktorá strieda tú adrenalínovú, sprevádza vyplavovanie endorfínov
a dopamínu, ktoré spôsobujú dobré pocity
z blízkosti druhého až závislosť na partnerovi. Zmeny hormonálnych hladín sú dočasné a pominú po počiatočnej zamilovanosti.

Dlhodobý zdravo fungujúci manželský život
tiež súvisí so zmenou hladín hormónov. Vyplavovanie oxytocínu vytvára trvalé puto, vernosť a naviazanosť jedného na druhého, čo
podporuje vznik zrelej a zodpovednej lásky.
Povinnosti spojené s rodičovstvom a starostlivosťou o deti znižuje hladinu testosterónu
u čerstvých otcov. Aj preto dokážu naplno
venovať pozornosť a starostlivosť svojim deťom. Nezadaní muži majú významne vyššie
hladiny testosterónu v porovnaní s ich rovesníkmi, ktorí dlhodobo žijú v partnerských
vzťahoch alebo v manželskom zväzku. Udržuje to ich záujem o opačné pohlavie a motivuje k zbližovaniu.
Na Fyziologickom ústave LF UK sme
v spolupráci s Ústavom molekulárnej biomedicíny LF UK urobili štúdiu, v ktorej Dr.
Jaroslava Durdiaková zisťovala v súbore
študentov medicíny vplyv účinku testo
sterónu na aktiváciu špecifických foriem
správania sa pri prežívaní lásky. Prišla na
zaujímavé výsledky, ktoré naznačujú, že
romantické prežívanie lásky u mladých mužov závisí od ovplyvnenia mozgových štruktúr testosterónom ešte pred narodením.
Nižšie hladiny prenatálneho testosterónu,
ktorý sa dá odvodiť od pomeru druhého
a štvrtého prsta na rukách, boli asociované s romantickejším vnímaním lásky.
Druhým faktorom, ktorý podľa výsledkov
ovplyvňuje prejavy lásky, je citlivosť receptora pre mužské pohlavné hormóny. Čím
je miera androgénovej signalizácie nižšia,
tým je láska altruistickejšia.
Daniela Ostatníková, LF UK
Ilustračná fotografia: Vladimír Kuric
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ÚSPEŠNÍ DOKTORANDI NA FM UK

Fakulta managementu UK
predstavuje svojich doktorandov
Fakulta managementu UK ponúka doktorandské štúdium v študijných odboroch 3.3.15. manažment a 3.3.22. podnikový
manažment v dennej aj externej forme. FM UK pripravuje kvalitných a konkurencieschopných absolventov 3. stupňa
vysokoškolského štúdia prejavujúcich široké spektrum poznatkov, so schopnosťou vedeckého skúmania a riešenia problémov
vo vybraných oblastiach.
O doktorandské štúdium na FM UK, predovšetkým na miesta interných doktorandov, je veľký záujem, ktorý každoročne
prevyšuje možnosti fakulty. Neustály záujem o externé doktorandské štúdium majú aj manažéri na významných pozíciách doma
i v zahraničí, ktorí si pre svoj odborný rast volia práve FM UK.
Vo vzdelávacom procese je venovaná pozornosť prepojeniu teórie a praxe. Práve preto na výučbe participujú aj odborníci
z praxe, napr. Mgr. Martin Šuster, PhD., učiteľ povinného predmetu Ekonómia, ktorý pôsobí vo funkcii riaditeľa odboru
výskumu v Národnej banke Slovenska. Avšak i samotní doktorandi (slovenskí aj zahraniční) svojimi skúsenosťami z pôsobenia
v úspešných firmách obohacujú výučbu na nižších stupňoch štúdia.
Väčšina učiteľov na FM UK, hlavne mladších, má ukončené doktorandské štúdium na FM UK. Absolventi doktorandského štúdia
pôsobia na významných manažérskych pozíciách, ale aj ako vysokoškolskí učitelia na iných vysokých školách na Slovensku aj
v zahraničí, štyria z nich sú profesormi na vysokých školách v Nemecku.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prodekanka FM UK

Mgr. Gabriela Urbanová
Školiace pracovisko:
Katedra ekonómie a financií FM UK
Téma práce:
Podmienky podnikania žien v Rakúsku
Školiteľ:
doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.
Rozhodnutie a túžba študovať na doktorandskom štúdiu na Fakulte managementu
Univerzity Komenského v Bratislave boli
motivované mojím predchádzajúcim štúdiom a pracovnými skúsenosťami. Na FM
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UK som študovala aj počas magisterského
štúdia v študijnom programe medzinárodný manažment, ktorého cieľom je okrem
iného aj rozvoj komunikačných zručností
v nemeckom jazyku. Vďaka štúdiu na FM
UK som sa preto už počas štúdia začala
zaoberať podnikaním, ale súčasne ma veľmi zaujímali politiky Európskej únie. Vďaka
študijnému pobytu v Rakúsku som pracovala v oblasti vzniku nových podnikateľských subjektov v Rakúsku.
Počas mojich pracovných skúseností
v Rakúsku som sa stretla s vysoko efektívnym
fungovaním programov na podporu podnikateľskej aktivity žien v Rakúsku. Súčasne ma
moje praktické skúsenosti s uplatňovaním
programov Európskej únie na podporu žien
na Slovensku motivovali k zameraniu témy
mojej dizertačnej práce na podporu podnikania žien na Slovensku, v kontexte podmienok
podnikania pre ženy v Rakúsku, s cieľom naformulovať odporúčania smerujúce k zefektívneniu systémov podpory podnikania pre
ženy na Slovensku podľa rakúskeho modelu.
Daná téma je pomerne aktuálna najmä
k väzbe na aktivity Európskej únie, ktorá
zameriava svoju podporu na malé a stredné podniky. Malé a stredné podniky predstavujú jednu zo štyroch kľúčových priorít
Kohéznej politiky EÚ pre obdobie 2014
– 2020. EÚ za týmto účelom vytvorila
program COSME, v rámci ktorého sú vytvorené mechanizmy určené špecificky na
podporu podnikateľských aktivít žien.
Téma dizertačnej práce ako taká je multidisciplinárna, pretože je spojená nielen
s podnikaním, ale aj s ochranou práv žien
a detí, a tým podporou žien nielen v oblasti
pracovnoprávnych vzťahov, ale aj v oblasti súkromného života, najmä v role matky, v rámci
ktorej možno považovať podnikanie za zaují-

mavý spôsob zladenia pracovného a osobného života. Aj Organizácia spojených národov sa v rámci miléniových rozvojových cieľov
výslovne zameriava na práva žien, konkrétne
na posilnenie postavenia žien.
Aktuálny ekonomický vývoj a dlhodobo
pomerne vysoká miera nezamestnanosti na
Slovensku nútia ženy hľadať si iné možnosti
uplatnenia. Alternatívou k zamestnaniu je začať podnikať. Na Slovensku možno priradiť
túto tému v súčasnosti k najviac diskutovaným, pretože zosúlaďovanie osobného a pracovného života žien je vážnym problémom,
najmä pokiaľ ide o odmeňovanie za neplatenú prácu v domácnosti a starostlivosť o deti.
Situácia žien je v tejto oblasti o niečo
ťažšia ako situácia mužov, ktorí sú schopní ľahšie na seba prebrať riziká súvisiace
s podnikaním. Práve preto v susednom Rakúsku aktuálne Rakúska obchodná komora v spolupráci s Ministerstvom pre vzdelávanie a ženy realizuje rozličné podporné
programy zamerané na zvýšenie podnikateľskej činnosti u podnikateliek – žien.
Výsledkom môjho skúmania budú odporúčania pre zefektívnenie systému aktívneho participovania na využívaní a uplatňovaní výhod, poradenstva a iných podporných
možností, ktoré ponúka Slovenská republika začínajúcim podnikateľkám na základe
rakúskeho modelu, primárne zamerané na
programy EÚ. Súčasne projekt naformuluje odporúčania a postupy potrebné na začatie podnikateľských aktivít slovenských
podnikateliek v Rakúsku, čo predstavuje
výraznú exportnú príležitosť pre existujúce
podnikateľky na Slovensku, keďže by im to
z dôvodu blízkej geografickej vzdialenosti umožnilo jednoduchý vstup na celý trh
nemecky hovoriacich krajín, ktoré sú s Rakúskom úzko spojené.

ÚSPEŠNÍ DOKTORANDI NA FM UK

Mgr. Ján Rehák
Školiace pracovisko:
Katedra stratégie a podnikania FM UK
Téma práce:
Inkluzivita podnikania seniorov na
Slovensku a v európskom kontexte
Školiteľ:
doc. Ing. Anna Pilková, CSc., MBA
Na denné doktorandské štúdium nastúpil
v akademickom roku 2011/2012 po ukončení magisterského štúdia na Fakulte managementu UK v odbore strategický manažment.
Počas svojho pôsobenia na katedre straté-

Mgr. Jana Volná
Školiace pracovisko:
Katedra stratégie a podnikania FM UK
Téma práce:
Manažment intelektuálneho kapitálu
v organizáciách na Slovensku
Školiteľ:
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Jana Volná nastúpila na denné doktorandské štúdium v akademickom roku
2009/2010. Počas štúdia sa okrem výskumnej činnosti venovala aj pedagogickej
činnosti, viedla cvičenia pre predmety Controlling, Projektový manažment a Manažment
projektov. Oblasťou jej výskumu je predovšetkým intelektuálny kapitál a jeho manažment, či už z pohľadu komerčnej firmy,
organizácie verejného sektora, organizácie
tretieho sektora, resp. z pohľadu regiónu či
národa. V rokoch 2011 až 2013 spolupracovala na projekte Vega 1/0920/11 s názvom
Manažment intelektuálneho kapitálu ako
súčasť strategického manažmentu hodnoty
podniku, od roku 2013 participuje na projekte LLP č. 13310 0402 s názvom Leverage knowledge for sustainable innovation
and growth, ktorý je realizovaný v partnerstve s Košice IT Valley, Wissenskapital ZFI/
ECI GmbH a FH JOANNEUM. Od začiatku

gie a podnikania sa v rokoch 2011 až 2014
venoval pedagogickej a výskumnej činnosti
v dynamickom kolektíve, ako aj popularizácii
vedeckých poznatkov z oblasti podnikania.
Od roku 2011 pôsobí ako jeden z členov
národného výskumného tímu Globálneho
monitora podnikania (Global Entrepreneurship Monitor – GEM), ktorý je na Slovensku
zastrešený Fakultou managementu UK. Vo
výskume podnikania na Slovensku sa začal
profilovať v oblasti inkluzívneho podnikania –
teda výskumu podnikania znevýhodnených
skupín v rámci spoločnosti.
Problematika inkluzívneho podnikania je
zameraná predovšetkým na skupiny, ktoré
sú v rámci podnikateľskej aktivity z rôznych
dôvodov znevýhodnené, ide predovšetkým o mladých, ženy, seniorov, imigrantov
a podobne. Ján Rehák sa vo svojom výskume špecificky zameriava na inkluzivitu
podnikania seniorov, tak na Slovensku, ako
aj v Európe. V dizertačnej práci sa venoval
v prvom rade skompletizovaniu a systematizácii súčasných poznatkov o faktoroch, ktoré ovplyvňujú zapojenie najstaršej skupiny
spoločnosti do podnikateľskej aktivity, ale
taktiež ekonomickým a spoločenským dopadom, ktoré takýto druh podnikania prináša
krajinám v Európe. Na základe komplexného
súboru dát založeného na výskume GEM,
obsahujúceho viac ako milión pozorovaní
z krajín Európy v priebehu uplynulých desať
rokov, vypracoval štatistický model v medzi-

národnej spolupráci s kolegom z Tilburgskej
univerzity Jakubom Červeným, MSc. Prostredníctvom neho skúmali vplyv špecifických
faktorov na zapojenie seniorov do podnikateľskej aktivity v prvom štádiu podnikania.
Analýza výsledkov štatistického modelu priniesla súbor faktorov, ktoré majú významný
dopad na seniorov z hľadiska podnikateľskej
aktivity v Európe a špecificky na Slovensku,
s potenciálom ovplyvňovať inkluzivitu ich
podnikania. Tieto poznatky slúžia ako základ
pre ďalší výskum v oblasti inkluzivity podnikania seniorov a taktiež pre dizajn a tvorbu
politík a nástrojov zameraných na zlepšenie
podnikateľských podmienok pre najstaršiu
skupinu obyvateľov na Slovensku.
V rámci katedry stratégie a podnikania
a spoločne s kolegami z národného výskumného tímu Globálneho monitoru podnikania sa v publikačnej činnosti venuje popularizácii poznatkov o podnikaní na Slovensku
z rôznych hľadísk, medzi ktoré sa radí aj inkluzivita podnikania seniorov, mladých a žien.
Výsledkom ich spoločného úsilia sú tri vedecké monografie zaoberajúce sa podnikaním
na Slovensku a množstvo vedeckých článkov
a vystúpení na konferenciách na Slovensku aj
v zahraničí. Okrem vedeckej, popularizačnej
a pedagogickej činnosti na Fakulte managementu UK sa aktívne venuje vzdelávaniu
mládeže ku kritickému mysleniu v Slovenskej
debatnej asociácii prostredníctvom stredoškolského debatného programu.

svojho pôsobenia ako interná doktorandka
je Mgr. Jana Volná autorkou, resp. spoluautorkou 18 publikácií.
Koncept manažmentu intelektuálneho kapitálu, ktorý identifikuje a kvantifikuje znalosti,
schopnosti, vzťahy, firemné procesy, inovačnú
aktivitu, imidž organizácie, vzťahy so zákazníkmi, strategické partnerstvá a ostatné komponenty nehmotných aktív v organizácii, má za
cieľ budovať a posilňovať konkurencieschopnosť organizácie na trhu a zároveň aktivizovať
a zvyšovať jej inovačný potenciál. Výstupom
efektívneho manažmentu intelektuálneho kapitálu v organizácii je jej zvýšená inovačná aktivita prostredníctvom vzniku nových produktov
či služieb s vyššou pridanou hodnotou pre
zákazníka, prostredníctvom zvýšenia efektivity
organizačných procesov či prostredníctvom
zlepšenia komunikácie s externým prostredím.
Dizertačná práca sa zaoberá skúmaním
úrovne manažmentu intelektuálneho kapitálu
v organizáciách na Slovensku. V prvej časti
práce je vymedzený teoretický rámec konceptu manažmentu intelektuálneho kapitálu, jeho
vývoj, význam, existujúce teoretické prístupy,
ich aplikácia a prínosy. Praktická časť dizertačnej práce prezentuje výsledky výskumu
súčasného stavu manažmentu intelektuálneho
kapitálu v organizáciách na Slovensku predovšetkým súkromného a verejného sektora. Za
premenné definujúce úroveň manažmentu
intelektuálneho kapitálu organizácie boli vybrané štyri charakteristiky organizácie, resp.

charakteristiky názorov jej predstaviteľov na
riadenie organizácie: využívanie strategického
manažmentu v organizácii, subjektívne vnímanie dôležitosti jednotlivých zložiek intelektuálneho kapitálu z hľadiska dosahovania cieľov
organizácie, intenzita iniciatív prispievajúcich
k budovaniu intelektuálneho kapitálu organizácie a existujúca súčasná kvalita a kvantita intelektuálneho kapitálu v organizácii. Významnú
súčasť výskumu predstavuje analýza špecifík
a orientácia, resp. manažérsky smer predstaviteľov manažmentu tých organizácií, ktoré sú
vlastným manažmentom považované za inovatívne.
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50 ROKOV GYMNIKU

50-ročný Gymnik

Folklórny súbor Gymnik, pôsobiaci na FTVŠ UK, oslávil 50. výročie svojho založenia dňa 21. 11. 2014 slávnostným programom
v Divadle P. O. Hviezdoslava.
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Príchodom demokratického zriadenia do našej
spoločnosti sa dlhší čas zdalo, že penzum práce
národných osvetových stredísk a všeobecne slovenského folklórneho hnutia z hľadiska využitia
našej ľudovej kultúry vychádza nazmar. Na Slovensku už dlhšiu dobu pozorujeme zvláštny jav. Výraz
„folklór“ podsúvaný časťou novinárskej obce je
verejnosťou vnímaný skôr ako prejav nekultúrnosti,
zemitosti či možno hlúposti (parlamentný či politický folklór...). Komerčné podsúvanie rôznych „tiežfolklórnych“ zoskupení v médiách a na verejných
kultúrnych akciách formou „lacný Jožko“ ľudovému umeniu na vážnosti tiež nepridáva.
A tak sa niet čo diviť, že pre ľudové tance
i napriek silným tradíciám zostala na základných
a stredných školách len pozícia nepovinného,
voliteľného predmetu v rámci hodín telesnej výchovy. Zaujímavým fenoménom z tohto hľadiska
zostáva fakt, že prevažná väčšina učiteľov na
Slovensku zaraďujúcich ľudové tance do pedagogického procesu sú absolventi FTVŠ UK, frekventanti folklórneho súboru Gymnik. Príkladom
môže byť Mgr. Stanislav Malega, ktorý v rámci
Slovenska získal pre rok 2012 titul „učiteľ roka“.
Je pravdou, že Gymnik, ktorý je deklarovaný
ako externé pracovisko Katedry gymnastiky FTVŠ
UK, je z aspektu učebno-výchovného programu
priamo určený na zdokonaľovanie tanečných
zručností a teoretických poznatkov poslucháčov
fakulty. Avšak vďaka starostlivosti a pomoci zo
strany štátu, Univerzity Komenského v Bratislave
a FTVŠ UK za 50 rokov svojho pôsobenia ďaleko presiahol krúžkovú úroveň a stal sa jedným
z najlepších akademických folklórnych súborov
na Slovensku.
Sprievodným, nie však negatívnym javom posledných 20 rokov je, že kostru súboru prestali
tvoriť poslucháči FTVŠ UK. Záber frekventantov sa
rozšíril aj na ostatné fakulty UK, ako aj tanečníkov
a hudobníkov z radov stredoškolákov, odchovancov detských súborov a ľudových konzervatórií.
Okrem výchovnej a vzdelávacej funkcie vždy
niesla práca v súbore aj nezanedbateľnú kultúrno-spoločenskú funkciu. Myslím si, že úlohu
pritiahnuť a vychovať si diváka Gymnik v posledných rokoch zvládol veľmi dobre. Umeleckú tvár,
kvalitu a svojskosť, ako aj ďalšie umelecké sme-

rovanie Gymniku nastavili choreograf Ján Blaho
a hudobný upravovateľ Marián Veselský. Ich hudobno-tanečné pásma z Oravy, Kysúc, Myjavy
či Čierneho Balogu boli mnohokrát ocenené na
domácich i medzinárodných folklórnych festivaloch a sú dodnes kmeňovým repertoárom súboru. Zachovať v tomto zmysle umelecké smerovanie a umeleckú kvalitu súboru po ich odchode
nebolo jednoduché. Príležitosť ukázať svoj kumšt
dostala i generácia mladších choreografov. Juraj Hamar zaujal svojím spracovaním hudobno-tanečného materiálu z Hornej Nitry s využitím
gajdošskej tematiky. Aj Gymnik v istom zmysle
podľahol módnym trendom, a tak v snahe otvoriť
sa svetu a ukázať technickú vyspelosť tanečníkov siahol po tanečných témach zo zahraničných folklórnych regiónov. Peter Mezej vytvoril
úspešnú choreografiu tancov z rumunského Micherechi, Eva Velínska choreografiu Lašských
tancov. Ale trendy sa zmenili. Návrat k pôvodnej
tvorbe úspešne zvládla choreografka Miroslava
Palanová hudobno-tanečným pásmom Na liptovskej muzike (cena za choreografiu na MFF
Akademická Nitra), Slavomír Ondejka a Agáta
Krausová choreografiou Večarki, s ktorou získal
súbor na celoslovenskej súťaži choreografií Zlaté pásmo. Vymenovať všetky ocenenia súboru
by bolo zdĺhavé. Záujemcovia o faktografiu si ich
môžu prečítať na webovej stránke súboru. Možno treba skôr spomenúť, že za posledné roky
Gymnik úspešne reprezentoval na najprestížnejších medzinárodných folklórnych festivaloch
v poľskom Zakopanom (Zlatá valaška) a Živieci
(Grand Prix), vo francúzskom Confolans (Cena
Festivalu) a je u nás doteraz jediným dvojnásobným držiteľom ceny Mikuláša Senku z Dubnického folklórneho festivalu.
Umeleckú kvalitu súboru zvýrazňujú ocenenia.
Plné hľadiská doma i v zahraničí a potlesk divákov
značí, že Gymnik vie ponúknuť publiku vzácne
bohatstvo nášho národa, prvky kultúry našich
predkov a hlavne radosť. Ja by som rád poukázal skôr na kultúrno-spoločenskú úroveň tohto
akademického telesa v intenciách reprezentácie
úrovne nášho školstva, univerzity, ako i zriaďovateľa súboru – FTVŠ UK. Podnetom bolo naše
vystúpenie pre rektorov európskych univerzít

v Smoleniciach. Úprimný obdiv ukážky nášho ľudového umenia sa znásobil, keď hostia pochopili,
že nejde o profesionálny tanečný súbor, ale o študentskú záujmovú činnosť, podporovanú našou
univerzitou. Neskôr, v roku 2010, na základe výborných preferencií Gymnik absolvoval umelecké
turné po mexických univerzitách v rámci výročia
samostatnosti mexických univerzít. Rektorka Univesidad Guadalajara pani Alvarez nám tlmočila, že
študenti zo Slovenska budú na ich univerzitách
vždy vítaní. Na základe vynikajúcich preferencií
veľvyslancov SR v Mexiku a v Taliansku Gymnik
úspešne reprezentoval našu krajinu ako oficiálny
predstaviteľ slovenského ľudového umenia na
svetovom Expo 2011 v Kórei. Je to zároveň lichotivé i zaväzujúce. Rád by som však opäť poukázal
na reprezentačnú rovinu tohto svetovo významného podujatia. V rámci turné sme sa stretli s rektorom univerzity v Soule. Dozvedel sa, že máme
medzi tanečníkmi nadaného poslucháča Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky UK. Slovo dalo
slovo, a tak gymnikár cestoval na ročný študijný
pobyt do Kórey. Sú to snáď len malé príbehy vo
veľkej knihe, ale chce sa mi veriť, že v Guadalajare, v Soule, ale aj v iných veľkomestách sveta
vedia ľudia aj vďaka Gymniku, kde je Slovensko, kde je Bratislava a Univerzita Komenského.
Isto netreba vysvetľovať, že úroveň kvality
umeleckého stvárnenia ľudového umenia je
podmienená prísnou súborovou regulou, množstvom vynaloženej práce choreografov, pedagógov a vedúcich pracovníkov. V prvom rade je
to však chuť mladých ľudí zmysluplne tráviť svoj
voľný čas. Obetovať množstvo energie nielen na
prípravu a stvárnenie programu, ale ponechať si
z nej veľkú hrsť na rozdávanie divákom. Je veľa
príležitostí, pri ktorých by sa ľudia mali pristaviť
a uvedomiť si, že duchovné hodnoty napredujú
vtedy, ak za nimi stoja konkrétni ľudia a konkrétne
činy. Chcem preto vysloviť úctu, obdiv i vďaku za
50-ročné hľadanie a nachádzanie vznešených
podôb kultúry predkov, za zanietenie a obetavosť
mnohých generácií Gymnikárov i za poctivé postoje k vzácnemu bohatstvu národa.
Štefan Gerhát,
riaditeľ folklórneho súboru Gymnik, FTVŠ UK
www.gymnik.sk

50 ROKOV GYMNIKU

Fenomén GYMNIK
Nemyslím si, že by bol výraz fenomén v spojitosti s Gymnikom príliš nadsadený. Pretože ak chápeme pomenovanie fenomén ako
akýsi mimoriadny jav vynikajúcich kvalít, tak počas 50-ročnej existencie folklórneho súboru Gymnik UK v Bratislave mnohé z jeho
činností možno bez preháňania za také označiť.
Súhrnný výpočet toho, čo Gymnik dnes stelesčase takmer výhradných interpretov folklórneho súňuje a na čo všetko mal pozitívny výchovný vplyv,
boru. V tom čase sľubne sa rozvíjajúcemu a zásluby bol dlhý. Gymnik ako symbol mladosti a krásy,
hou Pastierskych hier obľúbenému súboru na podGymnik ako dlhoročná záruka kvalitných tradičných
net Hedy Šimonekovej začali svojimi skúsenosťami
programov na Slovensku, Gymnik ako reprezentant
vypomáhať aj renomovaní odborníci, ako Jaroslav
vysokého školstva a slovenskej kultúry vo svete,
Ševčík a Štefan Antalík zo SĽUKu, Cyril Zálešák
sprostredkovateľ porozumenia medzi národmi
a Emil Bartko. Repertoár súboru v tom čase tvov rade krajín na celom svete, ale aj Gymnik ako celé rila mozaika choreografií hosťujúcich tvorcov, kedy
generácie slušných ľudí, u ktorých život v súbore
k menovaným pribudli aj nové osobnosti vtedajformoval základné charakterové vlastnosti a pošieho folklórneho hnutia, ktoré výrazne napomohli
stoje, ktoré predznamenali celý ich budúci život
napredovaniu súboru ako Igor Kovačovič, Vojtech
založený na priateľstve, otvorenosti,
nezištnosti, ľudskosti.
Žiadneho zo zakladajúcich členov
záujmového krúžku ľudového tanca
pri Katedre teórie a metodiky gymnastiky FTVŠ UK, ktorého založenie
spolu so štyrmi pármi študentov iniciovala členka pedagogického zboru pani Heda Šimoneková, by v tom
čase nenapadlo, do akého kolektívu
hodného obdivu časom vyspeje.
Počas 50-ročnej existencie súbor
účinkoval v mnohých televíznych
programoch, viacerých slovenských
filmoch, inscenáciách bratislavských
divadiel. Dnes už vari niet svetadielu,
kde by jeho hravé nohy nezakrepčili.
Tlieskali mu takmer v celej Európe,
nadchýnal rovnako Mexičanov ako
Američanov, čudovali sa Arabi v Iraku, Jordánsku, Afganistane či Maroku, fascinovaní boli Indovia, Malajci či Kórejci, kde všade zavítal ako
kultúrny vyslanec nášho malého, ale
hrdého národa.
Aký je vlastne príbeh fenoménu
menom Gymnik? Je príbehom mnohých zanietených ľudí na postoch
umeleckých vedúcich, choreogra- Zakladateľka folklórneho súboru Gymnik Heda Šimoneková
fov, hudobných upravovateľov, návrhárov krojov a kostýmov, organizačných vedúcich, Littva, Drahomír Struhár, Milan Hvižďák a súčasné
tanečných pedagógov a interpretov, ktorí roky vklaikony slovenskej choreografickej tvorby zaslúžilí
dali do jeho vývoja veľa namáhavej a zároveň hlavne umelci Juraj Kubánka a profesor Štefan Nosáľ,
tvorivej práce.
ktorý venoval Gymniku už Lúčnicou nepoužívanú,
Najväčšie zásluhy má však žena, ktorá Gymnik
ale Gymniku sa v tom čase mimoriadne koncepčzaložila a de facto nikdy neopustila a ktorú netreba ne hodiacu choreografiu Zimné hry. Gymnik rástol
žiadnemu z bývalých či terajších Gymnikárov predspoluprácou s každým menovaným.
stavovať. V začiatkoch bola v Gymniku samojediná
Ráznejším kvalitatívnym krokom vpred bola dlso všetkými kumulovanými funkciami vedúcej, chohodobejšia premyslená koncepčná práca v tom
reografa, pedagóga, umeleckého i organizačného
čase študenta choreografie na VŠMU a lúčničiara
šéfa. Formovala prvotnú podobu krúžku šikovných
Vladimíra Kyseľa. Realizáciou programového blonôh spolu s profesormi Kuchenom a Hrčkom dala ku s pracovnou tematikou V tom gazdovom dvore
nastávajúcemu folklórnemu súboru meno a mala
z Dolného Ohája a baníckej suity z Novej Bane podrozhodujúci vplyv na všetko, čo sa udialo počas prnietil aj zamyslenie sa nad ďalším jasnejším smerových 10 rokov jeho existencie.
vaním už interpretačne vyzretého súboru. Vedenie
Obdobie zrodu a prvých úspechov charakterisúboru v tom čase reprezentované riaditeľom Názujú jej choreografické kompozície, medzi ktoré sirom Ahmedom Zoberim a Hedou Šimonekovou
môžeme zaradiť Zemplínsky čardáš, Horehronskú
iniciovalo neformálne, ale tvorivé stretnutie s nea Myjavskú veselicu, Bačovský tanec, Sellácku od
zištnými akademikmi Dr. Klimentom Ondrejkom,
Trenčína a ďalšie. Smerodajným vo vývoji Gymniku CSc., a PhDr. Stanislavom Dúžekom, CSc., z ktovšak bola jej choreografia Pastierske hry, ktorá sa rého vyplynulo ďalšie smerovanie súboru. Naďalej
ako atraktívne programové číslo stala symbolom vychádzať pri dlhodobých programových dramav nastúpenej ceste Gymniku a znamenala rýchly turgických plánoch z fyzických daností tanečníka
prienik medzi súborovú elitu. V Pastierskych hrách
telocvikára pri zachovaní hravosti preukázanej
sa naplno preukázali vlastnosti telocvikárov v tom
v pastierskych hrách a humoru vysokoškolákom tak

vlastnému. Akademici navrhovali vytvoriť novú choreografiu na spôsob bývalého kmeňového repertoárového programového čísla Pastierskych hier, ale
s novým, modernejším a súčasnejším pohľadom.
Realizácia akademikmi načrtnutého koncep
čného smerovania sa začala napĺňať pri viac-menej náhodnom stretnutí troch zainteresovaných
Stanislava Kohútka, Jána Blahu a Ing. Mariana Veselského a aj autora poetického textu Jánošík bez
povier a ilúzií, na základe ktorého sa začala rodiť
myšlienka nového vyjadrenia detských hier, ktorá
by viac vyhovovala mentalite súčasného tanečníka súboru – vysokoškoláka, ktorý si rád vymýšľa, improvizuje, vyjadruje sa k problémom po
svojom. Dohodlo sa, že prostredie,
rekvizity i témy niektorých hier by mali
ostať tradičné, ale výsledné hranie
bude súčasnejšie s prevahou vtipu
a zveličenia. Tak sa objavil onedlho
na scéne nový programový blok Na
zelenej lúke so záverečnou, divácky
veľmi dobre prijatou, ale niektorými
odborníkmi veľmi diskutovanou hrou
Na Jánošíka! Stal sa základom pre
budovanie nového programu súboru.
Základné smerovanie súboru, dané
mu do vienka od jeho zakladateľky,
ostalo hlavným mottom i do budúcich
rokov.
V tomto období sa šťastnou náhodou začalo vytvárať aj zatiaľ najplodnejšie zoskupenie tvorcov, odchovancov Gymniku, trio choreograf Ján
Blaho, hudobný upravovateľ Ing. Marián Veselský a návrhárka kostýmov
Zuzana Púcha, neskôr Štefániková,
ktorí spoločne dbali, aby sa Gymnik
nespreneveril vytýčeným cieľom.
Spoločné diela ako Dolu dolinou
z Terchovej s vtipným tancom Vohľady, ďalej Oravské podoby s humorne ladenými
tancami Šalená a Odzemok či programové bloky
z Myjavy, Kysúc, ktorým nikdy nechýbala humorná
vložka, ale aj iné programové čísla tohto plodného
obdobia zachovávali tvár Gymniku. Gymnik napĺňal
svoje predsavzatia spracovávať tanečný a vokálno-inštrumentálny folklór z celého Slovenska pri
zachovávaní identických prvkov telocvikárskeho
štúdia, pokiaľ možno za asistencie vtipu a hravosti.
Dlhé roky choreografiami a dramaturgicko-režijnými nápadmi pomáhal Gymniku udržiavať vysokú
úroveň aj terajší riaditeľ SĽUKu doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.
Neľahkú úlohu udržať v nových podmienkach
demokratizácie našej spoločnosti ťažko vybudovaný kvalitatívny kredit zobral na seba od roku 2002
riaditeľ Štefan Gerhát. 50-ročná tradícia plná ocenení na domácich a zahraničných podujatiach,
tisícky vystúpení, to všetko zaväzuje riaditeľa, aby
za pomoci zriaďovateľa nezľavil zo získanej úrovne
a v budúcnosti dlhodobo obhajoval kvalitatívny kredit a dôveryhodné postavenie Gymniku vo folklórnom hnutí na Slovensku.
doc. Ján Blaho,
Katedra tanečnej tvorby VŠMU Bratislava
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Z O Ž I V OTA U N I V E R Z I T Y

50 rokov katedry slovanských filológií
Dňa 10. decembra 2014 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského uskutočnilo
medzinárodné vedecké sympózium Slovanské jazykové a literárne (seba)reflexie, ktoré pripravila
Katedra slovanských filológií FiF UK pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku.
Pracovisko vzniklo v roku 1964 pod názvom Katedra slavistiky a indoeuropeistiky
a svojou činnosťou nadviazalo na Seminár
pre slovanské filológie či neskoršie Oddelenie pre cirkevnú slovančinu a slovanskú
jazykovedu. Na konštituovaní katedry mal
zásluhu profesor Šimon Ondruš, vtedajší
dekan fakulty, ktorý ju viedol dvadsaťdva

dvoch jazykov stredoeurópskeho priestoru (maďarčina, nemčina, slovinčina, poľština). Na magisterskom stupni pokračuje
štúdium v slovenskom jazyku. Popri týchto
študijných programoch katedra ponúka aj
viaceré bulharské, chorvátske, poľské,
slovinské, srbské a bieloruské jazykové
a kulturologicky zamerané kurzy.

Odborníci na konferencii analyzovali široké spektrum jazykovedných, literárnovedných, translatologických
a kulturologických tém.

rokov. K jej prvým členom patril aj najväčší slovenský slavista 20. storočia profesor
Ján Stanislav. Do vzniku katedry sa tzv.
malé slovanské filológie na Filozofickej
fakulte UK prednášali iba vo forme lektorátov. Jediný študijný odbor, ktorý si mohli
poslucháči zapísať ešte pred jej vznikom,
bola od roku 1957 polonistika. V roku
1964 boli na štúdium prijatí prví poslucháči srbochorvatistiky, bulharistika začala písať svoje dejiny o rok neskôr.
Jedno z najstarších vysokoškolských
slavistických pracovísk na Slovensku existuje pod modifikovaným názvom Katedra
slovanských filológií FiF UK od roku 1987.
Počiatočnú formu učiteľského štúdia slovanských jazykov neskôr nahradilo prekladateľsko-tlmočnícke štúdium, ktoré sa
dnes realizuje v rámci študijných programov bulharský jazyk a kultúra, chorvátsky jazyk a kultúra, poľský jazyk a kultúra. Tretí rok sa veľmi úspešne rozvíja nový
študijný program stredoeurópske štúdiá.
Vyučovacím jazykom na bakalárskom
stupni tohto programu je angličtina, pričom poslucháči si povinne volia štúdium
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Katedra slovanských filológií si tohtoročné jubileum pripomenula viacerými podujatiami. Usporiadala napríklad medzinárodnú

konferenciu Hudobné motívy vo frazeológii, na ktorej sa zúčastnili odborníci z 11
krajín. V spolupráci s Bulharským veľvyslanectvom v Bratislave pripravila v historickej
budove Univerzity Komenského výstavu
o najrozsiahlejšom cyrilskom manuskripte
z konca 10. storočia Suprasliensky rukopis (Codex Suprasliensis). V prvej časti programu decembrového vedeckého
sympózia Slovanské jazykové a literárne
(seba)reflexie členovia katedry spolu s kolegami z domácich aj zahraničných slavistických i slovakistických pracovísk zhodnotili uplynulých päťdesiat rokov činnosti vo
vzdelávacej a vedeckovýskumnej oblasti.
Neskôr v šiestich odborných sekciách analyzovali široké spektrum jazykovedných,
literárnovedných, translatologických a kulturologických tém.
Pripájame sa k prianiu prodekanky prof.
PhDr. Dariny Malovej, CSc., a prodekana doc. PhDr. Miloslava Vojtecha, PhD.,
ktorí vedecké sympózium otvorili, aby sa
katedre slovanských filológií naďalej darilo nielen uchovať, ale aj rozšíriť ponuku
unikátnych študijných programov a rozvíjať
lektoráty jednotlivých slovanských jazykov,
najmä pre ich jedinečnosť a výnimočnosť
v podmienkach slovenského vysokého
školstva.
Mgr. Mário Kyseľ, doktorand
Katedry slovanských filológií FiF UK

Výstava o starobulharskom rukopise z polovice 10. storočia napísanom v cyrilike sa konala vo vestibule
hlavnej budovy UK. Kódex obsahuje životopisy svätých a slávnostné slová. Foto: Vladimír Kuric

PREZRADILI STE NÁM O SEBE

PaedDr. Ľubomír Kalečík, PhD.
Katedra športov v prírode a plávania
Fakulty telesnej výchovy a športu UK
Miesto narodenia: Pravotice
Vek: 65
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Narodil som sa síce na dedine, a tak mám rád
tento vidiecky kraj, ale celý život žijem v Bratislave. Nezískal som tak žiadne špeciálne manuál
ne zručnosti okrem bežných domácich prác. Na ZDŠ
a SVŠ som viac inklinoval k humanitným než k prírodovedným či technickým odborom. Uprednostňoval
som históriu a archeológiu a neskôr právo. Inšpiráciu stať sa advokátom som mal z filmov a kníh.
Šport ako životnú profesiu som vtedy ešte nevnímal
a ani nepoznal.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Rozhodnutie ísť študovať Fakultu telesnej výchovy a športu UK sa vykryštalizovalo až v maturitnom ročníku pri odovzdávaní prihlášok na
vysokú školu. Na moje „vysnívané školy“ sa hlásil vysoký počet uchádzačov a prijímalo sa málo,
a tak hrozilo, že keď nebudem prijatý, budem musieť ísť na dva roky na základnú vojenskú službu.
Počas strednej školy som sa začínal presadzovať
v športe ako čs. juniorský rekordér a reprezentant v plávaní. Šport sa postupne dostával do
popredia môjho záujmu, a tak som sa rozhodol ísť
študovať na FTVŠ UK trénerský smer so špecializáciou plávanie.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Ako žiak som mal povinný ruský jazyk, ktorý sa
mi zapáčil a išiel mi dobre. S ruštinou som sa
dohovoril aj v zahraničí, pokračoval som v jej
zdokonaľovaní aj na VŠ. Na SVŠ pribudol anglický
jazyk, ktorý ma „chytil“, pretože to bolo obdobie
Beatles, kedy sme si prekladali a spievali ich
pesničky. I napriek pomerne slušným jazykovým základom boli lepší moji spolužiaci, neskoršie herci,
A. Hryc v ruštine a V. Durdík v angličtine.
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Môj pohľad na prácu je z dvoch aspektov. Počas
môjho vzdelávania a hlavne pedagogického pôsobenia
prevláda duševná práca a je to vlastne „práca“,
ktorú som chcel v živote robiť. Príprava nových
učiteľov telesnej výchovy a trénerov si vyžaduje
zodpovednú prípravu prednášok a seminárov. Ďalšie
duševné zaťaženie pociťujem pri tvorbe a písaní
nových skrípt či príspevkov na rôzne konferencie,
ktoré sa vyžadujú pri publikačnej činnosti.
Ako rád trávite voľný čas?
Tým, že žijem športom celý život a často aj vo
voľnom čase, teším sa na chvíle doma s rodinou,
keď s manželkou a dcérou rozoberáme a plánujeme
najbližšie dni. Teším sa i na chvíle s mamou, ktorá bude mať v marci 90 rokov a stále je aktívne
činná a samostatná. Celá rodina sme „prepadli“
golfu. V zime chodíme lyžovať a v lete k moru.
Na môj úplný relax chodím pravidelne do kúpeľov,
hlavne do Piešťan, kde sa mi veľmi páči.
Uprednostňujete televíziu alebo knihy? Prečo?
V mladosti to boli jednoznačne knihy. Mám rád
knihy s realistickými životnými príbehmi, kde sa
vžívam do deja. V minulosti sa niektoré svetové
knižné tituly nedali ani zohnať, pretože vychádzali v malých nákladoch. Pamätám sa, že som nemohol
zohnať knihu Krstný otec niekoľko mesiacov v troch
knižniciach. Nakoniec sa mi to podarilo, ale musel
som ju prečítať za jeden deň, taký bol o ňu záujem. Televízia ma „chytila“, keď sme celá rodina

sledovali športové prenosy ako krasokorčuľovanie, hokej či futbal. Rád
sledujem historické programy a filmy, športové prenosy či fascinujúce
zábery prírody a hlavne život zvierat. Pod vianočným stromčekom ma ale
vždy poteší nejaká kniha.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Manželka Ružena vyštudovala Farmaceutickú fakultu UK a v tomto odbore
pracuje i dnes. Všetky tri deti odmalička vyrastali v športovom prostredí, a tak vedia dobre plávať,
lyžovať a majú vzťah aj k iným športom. Najstaršia Júlia vyštudovala
VŠE, pretekársky plávala, syn Vladko
hrával hokej za Slovan, pracuje v Prahe ako kondičný tréner, a najmladšia 16-ročná Lucia rovnako
aktívne športuje. Venuje sa golfu a v budúcnosti by chcela študovať a hrať golf na niektorej
univerzite v USA. Doma sa cítim aj u svokrovcov
v Šali, s ktorými mám dobrý vzťah.
Čo vás dokáže zarmútiť?
Keďže som už vo veku, kedy si viac a viac uvedomujem hodnoty života vo všetkých jeho podobách,
tak ma zraňuje strata najbližších, ktorí mi už
chýbajú. Zraňujú ma aj svetové globálne problémy,
ako nezmyselné vojny, zabíjanie nevinných ľudí,
rôzne tragédie, nešťastia, katastrofy, pri ktorých zahynú ľudia. Je mi smutno, keď sa ľudia utopia, lebo nevedia plávať. Krédom každého človeka
je, či malo by byť: „Ži a nechaj žiť!“ Nie brať
život a zabíjať, ako sa to stalo teraz v Paríži.
Zarmucuje ma, prečo sa stratila ľudskosť a vynára
sa ľudská zloba, pokrytectvo, nenávisť, intolerancia, neúcta a iné neduhy dnešnej spoločnosti.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Rád som v spoločnosti zábavných ľudí s dobrou
náladou a humorom. Dokáže ma rozosmiať veselá príhoda či dobrá komédia. Mám šťastie na kolegu Dr.
Barana, ktorý srší vtipom a humorom, a tak je nám
i v práci niekedy veselo.
Máte obľúbenú osobnosť?
Ako študent som si vážil a uznával významné
športové a pedagogické osobnosti, ako A. Kuchen,
I. Macák, J. Perútka, J. Starší, Ľ. Komadel, B.
Golian, L. Kačáni, G. Herman či B. Hatiar. V mojom
odbore hlavne V. Černušák, Ľ. Kilár a D. Jursík.
V každej sfére ľudskej činnosti mám určité obľúbené osobnosti svetového či slovenského významu.
Z vážnej hudby W. Mozarta a G. Verdiho, z čias mojej mladosti rockovú hudbu E. Presleya a Beatles,
spisovateľov E. Hemingwaya, H. Balzaca, z hercov
A. Delona, J. P. Belmonda, J. Gabina či R. Redforda, zo športovcov E. Zátopka, V. Čáslavsku či
plavca M. Spitza. Zo slovenských osobnosti mám rád
celú hereckú generáciu okolo dnes ešte žijúceho
L. Chudíka, ale aj J. Adamoviča, s ktorým som sa
osobne dobre poznal. Priateľské, osobné kontakty
som mal s futbalistom J. Popluhárom a hokejistom
V. Dzurillom. V posledných rokoch veľa času trávim
s mojím priateľom a golfovým spoluhráčom, úspešným
futbalistom J. Pivarníkom.
Máte nejaký skrytý talent?
V mojom veku už asi ťažko odhalím nejaký, ktorý
by ma ešte niekde posunul. V mladosti to boli pokusy s hudbou, ale naša kapela nemala dlhé trvanie. Možno svoj skrytý talent som mal pre šport,
keď som sa ako 14-ročný skoro utopil a za dva roky
som bol majstrom Československa v plávaní.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Pre človeka už to, že žije, je najväčšia hodnota
a k tomu patrí zdravie, deti, rodina, láska, sloboda, ale aj práca, ktorú mám rád.
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Profesor Miroslav
Daniš vyznamenaný
Puškinovou medailou
Univerzita Komenského sa v roku 2014 môže pýšiť ďalším
medzinárodným úspechom. Za svoju dlhoročnú prácu
v oblasti vedy a kultúry bol Puškinovou medailou ocenený
univerzitný profesor Miroslav Daniš. Toto ocenenie mu
4. novembra 2014 v moskovskom Kremli udelil prezident
Ruskej federácie Vladimír Putin.
Od roku 1999 sa Puškinova medaila ako vysoké štátne vyznamenanie Ruskej federácie udeľuje občanom
Ruska a cudzincom, ktorí sa svojou dlhoročnou činnosťou zaslúžili o rozvoj v oblasti kultúry, vzdelávania, humanitných vied, literatúry a umenia. O udeľovaní tejto ceny
rozhodol bývalý ruský prezident Boris Jeľcin pri príležitosti 200. výročia narodenia slávneho ruského básnika
Alexandra Sergejeviča Puškina. Toto vyznamenanie však
nesie v sebe z hľadiska humanizácie hodnotnejší význam. Okrem iného symbolizuje zásluhy za zachovanie
kultúrneho dedičstva a udeľuje sa za zbližovanie a vzájomné obohacovanie kultúr a národov.
Medaila Puškina je vyrobená zo striebra. Na jej lícnej
strane sa nachádza portrét A. S. Puškina. Rub zdobí reliéf Puškinovho podpisu a poradové číslo medaily. Doposiaľ ňou bolo ocenených okolo 800 významných osobností z Ruska a mnohých krajín celého sveta, ktorí tvoria približne
jednu desatinu ocenených. Zo susednej Českej republiky ju v roku
2007 dostal bývalý český prezident Václav Klaus. V roku 2014 bola
medaila Puškina udelená aj osobnosti zo Slovenska profesorovi všeobecných dejín Miroslavovi Danišovi, ktorý už vyše 25 rokov aktívne
pôsobí na pôde Univerzity Komenského.
Profesor Miroslav Daniš počas svojho pedagogického pôsobenia
absolvoval celý rad študijných a výskumných pobytov na univerzitách
v Rusku, Ukrajine, Azerbajdžane, Česku a iných krajinách, pričom
jeho pobyty boli často spojené s prednáškami na daných univerzitách. Od roku 1994 je vedúcim Katedry všeobecných dejín FiF UK
a v tejto funkcii pôsobí dodnes. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava najmä na dejiny Východnej Európy a dejiny vzájomných vzťahov medzi jednotlivými slovanskými štátmi (predovšetkým
rusko-slovenské vzťahy). Je autorom viacerých monografií (Sloven-

sko, husári a cárovná, Ivan Franko, Život a dielo; M.
F. Rajevskij a Slováci v 19. storočí, a iné) učebníc
nielen pre vysoké, ale aj základné školy (Východná
Európa v stredoveku, Dejiny stredoveku I., Dejepis
pre piaty ročník ZŠ atď.) a viac ako dvesto vedeckých
a odborných štúdií a článkov publikovaných nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí. Podieľal sa na riešení
viacerých grantových úloh (VEGA, KEGA, APVV). Aktívne pôsobí vo fakultných a univerzitných inštitúciách
ako člen senátu FiF UK, člen vedeckej rady FiF UK.
Okrem toho pôsobí ako člen viacerých odborných
a vedeckých spoločností a vedeckých rád, napríklad
Slovensko-ukrajinská spoločnosť, Slovensko-ruská
spoločnosť, Slovenská historická spoločnosť a iné.
V rokoch 1998 – 2000 pôsobil ako šéfredaktor časopisu Historická
revue a od roku 1992 je hlavným redaktorom regionálneho časopisu
Kráľovské zvesti. Je zakladateľom a predsedom redakčnej rady dvoch
vedeckých zborníkov Acta historiae Posoniensis a Byzantinoslovaca.
Okrem vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa Miroslav
Daniš venuje aj umeleckej tvorbe. Je členom Spolku slovenských
spisovateľov a od roku 2000 do dnešných dní vydal sedem básnických zbierok (napr. Architektúra lásky, Dláždičov sen, V ľudskej koži,
Čiernobiela z porcelánu a iné), ktoré ocenili viacerí literárni kritici.
Ocenenie profesora Daniša je určite ocenenie aj pre našu Univerzitu Komenského, ktorej meno je zaznamenané vo výnose prezidenta Ruskej federácie pri príležitosti udelenia tohto prestížneho
ocenenia nášmu profesorovi. Tá prináleží samotnému nositeľovi, ako
aj inštitúcii, ktorú reprezentuje.
Lukáš Rybár, FiF UK

Literárna cena Východného partnerstva
Iharovi Babkovovi
Dobrá literatúra z krajín východnej Európy nie je v ostatnom čase v záplave inej produkcie tak často dostupná stredoeurópskemu
čitateľovi. Priblíženie autorov z kultúrneho priestoru, ktorý zdieľal s krajinami Vyšehradskej štvorky desaťročia podobný historický osud,
je jedným z cieľov literárnej ceny Východného partnerstva (VEaPLA). Na ceremónii, ktorá sa uskutočnila 3. decembra v Moyzesovej
sieni, si ju z rúk rektora Univerzity Komenského prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., prevzal bieloruský spisovateľ Ihar Babkov.
Historicky prvé odovzdávanie Vyšehradskej literárnej ceny Východného partnerstva (VEaPLA) je vyvrcholením aktivít realizovaných na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej
fakulty UK v rámci projektu podporovaného Medzinárodným vyšehradským fondom. Medzi účastníkmi tohto podujatia nechýbali
predstavitelia vedenia UK – rektor UK, prorektor UK doc. Mgr.
Vincent Múcska, PhD., dekan Filozofickej fakulty UK prof. PhDr.
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Jaroslav Šušol, PhD., vedúci katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií doc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD., ako aj riaditeľ Ústavu
svetovej literatúry SAV doc. Mgr. Adam Bžoch, PhD., zástupcovia
Vyšehradského fondu, kultúrnych inštitútov Maďarska a Poľska,
slovenského Literárneho informačného centra, predstavitelia veľvyslanectiev krajín Východného partnerstva a členovia akademickej obce.

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Dve delegácie, dve ceny – taká bola
konferencia NMUN Europe
Koncom novembra sa konalo Modelové zasadnutie OSN v rámci série National Model United Nations (NMUN) Europe. Tentokrát
sa americkí organizátori z National Collegiate Conference Association rozhodli pre Rím. S logistikou im pomáhala nezisková
organizácia Consules, pre ktorých je tréning na MUN prioritnou činnosťou.
Univerzitu Komenského reprezentovali tri študentky a jeden študent z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, ktorí si podelili
reprezentáciu dvoch európskych krajín – Írsko a Nórsko. UNESCO
Centrum pre výchovu k ľudským právam, ktoré tieto činnosti podporuje, stavilo na skúsených delegátov a vybralo študentov so skúsenosťami z podobných modelových konferencií z Prahy, Szegedu
a New Yorku. Tento výber sa im oplatil, pretože každá delegácia priniesla domov cenu. Michaela Dénešová a Clarissa do Nascimento
Tabosa rokujúce pod vlajkami Írska si odniesli ocenenie Honorable
Mention Delegation, ktoré môžeme považovať za tretiu kategóriu
cien udeľovaných delegáciám krajín. Dominika Filinová a Tomáš Lukačovský za Nórsko sa presadili svojím pozičným stanoviskom, ktoré
sa ocitlo medzi desiatimi najlepšími vo Valnom zhromaždení, kde obe
delegácie rokovali.
Ceny sa však udeľovali až počas záverečnej ceremónie, resp. po
ukončení rokovania. Delegáti teda museli prežiť dlhé hodiny rokovania, prezentovania ich postojov a hľadania kompromisov s inými „krajinami“. Samozrejme, kompromisy neboli to jediné, čo študenti našli.
Veľké množstvo nových kolegov, kamarátov a skúseností tiež potešili. Predovšetkým ocenili možnosť využiť svoje vedomosti a schopnosti, možnosť presadiť sa a, samozrejme, opäť sa toho veľa naučiť.
Organizátori zvládli svoju úlohu na jednotku, program konferencie
pripravili tak, aby si delegácie užili aj čaro Ríma a pripravili pre všetkých účastníkov i prehliadku tých najznámejších miest. Skupina zo
FSEV UK sa však rozhodla ísť vlastnými cestičkami a Rím spoznať aj

Cena VEaPLA sa udeľuje autorom z krajín Východného partnerstva za knihu vydanú počas ostatných troch rokoch, ktorá vzbudila
medzi čitateľmi vo svojej krajine významný ohlas a mala výrazný vplyv
na spoločenský život. Nominácie na knihu roka posielajú partneri
projektu z jednotlivých krajín a o víťazovi rozhoduje porota, v ktorej
sú zastúpení predstavitelia univerzít a iných akademických inštitúcií
krajín Vyšehradskej štvorky. Ambíciou je vytvoriť platformu pre spoluprácu intelektuálov, podporiť literárnu tvorbu v krajinách Východného
partnerstva a predstaviť ju stredoeurópskemu čitateľovi.
Prvý laureát ceny VEaPLA – bieloruský spisovateľ Ihar Babkov,
ju získal za knihu Minútka: Tri príbehy. Román o „káve, ľudskom živote, spomienkach, očividných pravdách a ich rozličných verziách,
o revolúciách a vzťahoch“ vyšiel v roku 2013 v bieloruskom alternatívnom vydavateľstve Lohvinau. Slovenskému čitateľovi je dielo
teraz prístupné aj v preklade, ktorého prezentácia bola súčasťou
slávnostného programu.
Okrem víťazného diela sa do tohtoročného výberu dostali bieloruskí autori Vaľancin Akudovič (Kniha o ničom) a Aľherd Bachare-

z jeho každodenného života, a tak
nachodili dlhé kilometre krížom-krážom. Vo Vatikáne zakývali pápežovi, preštudovali dlhý rad trhových
„obchodíkov“ s knihami pri Castel
Sant’Angelo, očarilo ich Forum
a majestátnosť Colossea a sklamala práve rekonštruovaná Fontana di
Trevi. No na letisku natrafili na fotku
s väčšími rozmermi a neodolali. Fotka s odfotenou fontánou bola jednou z najkrajších a najvtipnejších
zároveň, keď pomotali hlavu nejednému facebookovému priateľovi.
Popritom všetkom si spoločne vychutnali typickú taliansku kuchyňu.
Študenti i fakultná poradkyňa to poňali aj ako čas lepšie sa spoznať
a prediskutovať témy akademické i tie menej akademické pri káve pri
Španielskych schodoch, ktorú im priniesol rímsky Johny Depp.
Na záver tohto náročného a na druhej strane skvelého týždňa sa
nikomu nechcelo ísť domov, kde ich čakala zima (v Ríme bolo okolo
15 – 20 stupňov) a školské a pracovné povinnosti. Zisk ocenení študentov potešil nielen preto, že ich práca a príprava nevyšla nazmar,
ale i preto, aby dokázali fakulte a univerzite, že podobné podujatia sú
prínosom, ako pre študentov, tak i pre inštitúciu, ktorú po celý čas
reprezentovali.
Mgr. Kristína Janková, doktorandka FSEV UK

vič (Hamburský účet) a tiež diela
arménskych spisovateľov Arama
Pačiana (Vtáčik leť) a Hovhannesa
Tekgyozyana (Lietajúce mesto).
„Zdalo sa byť historickou nespravodlivosťou, že my, ktorí
sme si takí blízki rečou, duchom,
tradíciami, sme tak ďaleko na východe. Teraz, po desaťročiach,
je všetko inak. Hranice sa stali
priezračnými, takmer zanikli,“
povedal Ihar Babkov pri preberaní ceny. Víťazná kniha VEaPLA,
ktorá reflektuje (nielen) východoeurópsku skúsenosť s postsovietskym obdobím, je toho dôkazom.
Nina Cingerová, FiF UK
Foto: Mišenka Plantážnik
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Etablovanie komunitnej psychológie
na Slovensku
Na pôde Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského sa v dňoch 1. a 2. decembra
2014 uskutočnila v istom zmysle historická udalosť, prvý workshop a prvá vedecká konferencia Komunitnej
psychológie na Slovensku. Udialo sa tak zhodou okolností pri príležitosti blížiaceho sa 50. výročia
oficiálneho etablovania komunitnej psychológie ako samostatnej oblasti aplikovaných psychologických vied,
ktoré sa zväčša datuje ku konferencii vo Swampscott v roku 1965.
Komunitná psychológia sa podľa Daltona,
Eliasa a Wandersmana (2001, s. 5) „zaoberá vzťahmi jednotlivca, komunitami a spoločnosťou. Prostredníctvom kolaboratívneho
výskumu i intervencií sa komunitní psychológovia snažia pochopiť a zvýšiť kvalitu života
jednotlivcov, komunít a spoločnosti.“
Cieľom workshopu i vedeckej konferencie bolo verejne etablovať komunitnú psychológiu na Slovensku, začleniť slovenskú
komunitnú psychológiu do medzinárodného
kontextu, sprostredkovať výmenu najnovších
poznatkov a skúseností v tejto oblasti a podporiť spoluprácu medzi vedeckou a praktickou komunitnou psychológiou na Slovensku.
Prvý deň sa uskutočnil workshop, kde mali
odborníci z praxe možnosť predstaviť aktuálne realizované praktické projekty v oblasti
komunitnej psychológie na Slovensku. Oslovili sme viaceré organizácie a snažili sme sa
ukázať rôznorodosť súčasných komunitných
projektov v našom regióne. Pozvanie prijali
Mgr. Daniela Bachoríková a Mgr. Dáša Stašová z organizácie Plamienok, Mgr. Adam
Kurilla z Domu sociálnych služieb – Most,
Mgr. Barbora Brichtová z Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež v zastúpení Detský fond Slovenskej republiky,
Ing. Patricia Černáková, DPD., z Permakultúry CS v SR, Mgr. Mária Filková z Nadácie
Horský park, Mgr. Marek Hlina z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, PhDr.
Soňa Holíková z Únie materských centier,
Mgr. Monika Hricáková z Priateľov Quo Vadis, Róbert Jankovich z A centra, Mgr. Dušan Martinčok z OZ Susedia na dvore, PhDr.
Dušan Ondrušek, PhD., z PDCS, PhDr. Jozef Pauk, PhD., z OZ Stimulus a Mgr. Miroslava Žilinská, MA., z OZ Odyseus.

Na vedeckej konferencii, ktorá sa uskutočnila na druhý deň, odzneli viaceré príspevky členov akademickej obce publikujúcich v oblastiach tradične sa viažucich ku
komunitnej psychológii napriek tomu, že
u nás tento termín zatiaľ nie je zaužívaný. Na
konferencii prezentovali Mgr. Lucia Adamovová, PhD., Mgr. Jana Bašnáková, PhD.,
Mgr. Júlia Halamová, PhD., Mgr. Barbara
Lášticová, PhD., prof. PhDr. Ivan Lukšík,
CSc., PhDr. Radomír Masaryk, PhD., PhDr.
Dušan Ondrušek, PhD., Mgr. Magda Petrjánošová, PhD., Mgr. Miroslav Popper, PhD.,
a Mgr. Eva Vavráková, PhD., MSc.
Zborník príspevkov, rovnako aj prezentácie odborníkov z praxe komunitnej psychológie na Slovensku možno nájsť na webstránke Ústavu aplikovanej psychológie FSEV UK
(www.fses.uniba.sk).
Workshop i konferencia vznikli ako výsledok
spolupráce regionálnej koordinátorky Mgr.
Júlie Halamovej, PhD., z Ústavu aplikovanej
psychológie FSEV UK s The Society for Community and Action Research (SCRA) Division
27 American Psychological Association a European Community Psychology Association.
Účastníkmi boli odborníci a záujemcovia
o túto oblasť psychológie i študenti našej
univerzity. Obe podujatia plánujeme do budúcnosti opakovať na pravidelnej báze, a tak
podporiť užšiu spoluprácu akademickej
obce i odbornej verejnosti z praxe a zároveň
prispieť k zvýšeniu popularity tohto aplikovaného odvetvia psychológie na Slovensku.
Mgr. Júlia Halamová, PhD., FSEV UK
Foto: Mgr. Peter Broniš, PhD.
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Ako učiť
medicínu
Jednou z možností, ako zvyšovať
kvalitu pedagógov vychovávajúcich
zdravotníckych profesionálov, je
ich účasť na konferenciách AMEE
(Európska spoločnosť pre medicínske
vzdelávanie). Podujatie sa každoročne
uskutočňuje v niektorej európskej
krajine, tento rok bolo hostiteľom
talianske Miláno. Konferencie AMEE sú
významné tým, že ponúkajú možnosť
získať a/alebo zvýšiť úroveň svojich
pedagogických vedomostí a zručností
začínajúcim, ako aj skúsenejším
učiteľom pôsobiacim v pregraduálnom
alebo postgraduálnom medicínskom
vzdelávaní. Takáto možnosť je
jedinečná, pretože učitelia na
slovenských lekárskych fakultách
nemajú povinnosť získať, resp. mať
pedagogické vzdelanie. Aj preto
väčšina z nás učí tak, ako nás učili naši
predchodcovia.
Konferencia AMEE 2014 v Miláne prilákala viac ako 3500 záujemcov o medicínske vzdelávanie z celého sveta, ktorí mali
možnosť vypočuť si prednášky svetových
expertov v oblasti vzdelávania všeobecne
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Deň zdravého dieťaťa
Zdravie je najcennejšie, čo človek má. Narodením dieťaťa sa začína proces postupne na seba
nadväzujúcich zmien, pričom každé obdobie je nenahraditeľné a nezastupiteľné. Významnou etapou
v živote dieťaťa je predškolský vek. Na jednej strane pobyt v škôlke poskytuje dieťaťu komplexnú
starostlivosť a podporu rozvoja fyzickej zdatnosti, zdokonaľuje a upevňuje sociálne a emočné vzťahy
a napomáha zlepšovať a rozširovať slovnú zásobu a kvalitu rečových prejavov. Na druhej strane len zdravé
dieťa, dieťa bez infekcie, môže navštevovať predškolské zariadenie.
Pod
záštitou
ministra školstva (v tom čase) Ing. Petra
Pellegriniho, rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., dekana Lekárskej fakulty
UK profesora MUDr. Petra Labaša, CSc.,
a riaditeľa Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave doc. MUDr. Ladislava Kuželu, CSc., sa dňa 17. októbra 2014
v Bratislave v priestoroch areálu Incheba,
ktoré poskytol generálny riaditeľ Incheba,
a. s., Ing. Alexander Rozin, CSc., konala
konferencia „Deň zdravého dieťaťa“. Uvedená konferencia bola súčasťou IX. ročníka
vedeckej konferencie projektu Európskej
asociácie pre fototerapiu.
Podnetom pre zorganizovanie konferencie
s názvom „Deň zdravého dieťaťa“ boli osobné skúsenosti z pobytu vlastných detí v predškolských zariadeniach a možnosť verejnosti
prezentovať pripravovaný projekt „Zdravé
dieťa“. Jeho hlavným cieľom, ako i sám názov hovorí, je podpora a ochrana zdravia našich detí v predškolských zariadeniach.

V spolupráci s vyššie uvedenými inštitúciami vznikol súbor prednášok na niektoré
aktuálne témy a aj užitočnými informáciami
o problematike materskej školy. V spolupráci s odbornými lekármi LF UK a DFNsP
(pediater, ortopéd, fyzioterapeut, stomatológ), s pedagógmi z Ústavu lekárskej fyziky,
biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK,
s pracovníkmi priamo z materských škôlok
a zástupcom Bratislavského samosprávneho kraja vznikli prezentácie, ktoré boli
určené nielen pre pracovníkov materských
škôlok, ale aj pre študentov Lekárskej fakulty
UK, keďže ide o aplikáciu teoretických vedomostí do praxe súvisiacu s predškolským
vekom. Konferenciu doplnila krásna výstava
detských prác z Materskej škôlky pri DFNsP
v Bratislave.
Konferenciu „Deň zdravého dieťaťa“ podporila Európska asociácia pre fototerapiu,
výtvarníčka Gordana Turuk a Asseco Central
Europe v zastúpení riaditeľa Mareka Graca.
Touto cestou im ďakujeme za pomoc a pod-

a medicínskeho zvlášť, ako aj prezentovať
vlastné poznatky získané v pedagogickej práci. Na konferencii bolo prezentovaných 1728
prác v sekciách: plenárne prednášky, sympóziá, krátke prezentácie, workshopy, postery klasické aj elektronické. Nosnou témou
tohtoročnej AMEE konferencie bola téma
„Excellence in Education – the 21st Century Teacher“. Súčasťou programu AMEE
konferencií sú aj predkonferenčné kurzy, ako
napr. „Essential skills in medical education“
(ESME), „Essential skills in medical education assessment“, „Research essential
skills in medical education“ a ďalšie. Tieto
kurzy ponúkajú účastníkom získať moderné,
efektívne a overené metódy výučby, hodnotenia vedomostí študentov, ako aj metódy výskumu v oblasti medicínskej pedagogiky.
Pracovníci z Ústavu informačných technológií, Simulačného výučbového centra
a aj študenti JLF UK a vedenie JLF UK sa
už niekoľko rokov pravidelne zúčastňujú na
AMEE konferenciách vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu. Na
tohtoročnej konferencii sme mali rekordnú
účasť – 15 účastníkov s 3 prezentáciami.
Veľmi pozitívnym javom je aj to, že až šiesti
z nich sa zúčastnili a úspešne absolvovali jeden z ponúknutých predkonferenčných kurzov. Tieto fakty hovoria o záujme pracovníkov fakulty o zvyšovanie svojej pedagogickej
úrovne. Vďaka takýmto aktivitám sa postupne zvyšuje percento pedagógov, ktorí budú
mať dobré základy modernej pedagogiky,

výsledkom čoho by malo byť aj kvalitnejšie
vzdelávanie medikov.
Je pochopiteľné, že pri obrovskom rozsahu tém a prezentovaných prác na konferencii nemohol byť jeden človek na všetkom,
čo program ponúkal. Každý si musel vybrať,
čo bude počúvať, čomu sa bude venovať.
Vznikla myšlienka, že by bolo vhodné, aby
sa účastníci konferencie s určitým časovým
odstupom stretli a informovali sa navzájom
o svojich dojmoch, poznatkoch, o tom, či
účasť na konferencii bola pre nich prínosom
a či ich inšpirovala k uskutočnenie zmien vo
výučbe svojich predmetov.
Stretnutie sa udialo dňa 14. októbra 2014,
na ktorom účastníci referovali o tom, k akým
myšlienkam a následným aktivitám ich absolvovanie kurzov inšpirovalo. Diskutovalo sa aj
o niektorých plenárnych prednáškach, napr.
o prednáške „Direction for change in design
of learning spaces for health professions:
global insight“, v ktorej autori J. Nordquist
a A. Laing prezentovali svoje predstavy o moderných priestoroch pre vzdelávanie budúcich zdravotníckych profesionálov. Jedno zo
sympózií bolo venované problému hodnotenia úrovne vzdelávania na lekárskych fakultách s názvom: „Progress testing in Italian
medical schools: 8 year experience“. Pochopiteľne, bolo tam prezentovaných mnoho
ďalších zaujímavých prác od učiteľov lekárskych fakúlt z celého sveta. Každý z účastníkov si našiel niečo, čo ho zaujímalo (hlavne,
ak si našiel čas na prehliadku posterov).

poru pri organizovaní odborného podujatia.
Verím, že v úzkej spolupráci s rodičmi, pedagógmi a lekármi sa nám podarí splniť všetky plány a programy a touto cestou zlepšiť
kvalitu zdravia našich detí aj v tomto uponáhľanom svete. Verím, že postupnými krokmi
a so srdcom sa nám podarí naplniť naše vízie
tak, ako to vyjadruje logo projektu – usmievajúci sa strom s listami tvaru srdca.
doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.,
LF UK a DFNsP v Bratislave

Myslím si, že tohtoročná AMEE konferencia bola skutočne úspešná a pre účastníkov
z našej fakulty aj mimoriadne prospešná.
Vycestovanie väčšiny účastníkov z JLF
UK na Konferenciu AMEE 2014 bolo finančne podporené z prostriedkov projektu
Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine (ITMS
kód projektu: 26110230071), spolufinancovaného zo zdrojov EÚ.
prof. MUDr. J. Hanáček, CSc.,
Ústav patologickej fyziológie
JLF UK v Martine
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Medzinárodné sympózium
univerzitných profesorov v Ríme
V dňoch 1. – 4. 10. 2014 sa na Pontifical Lateran University v Ríme konalo
„XI International Symposium of University Professors“ – s nosnou témou „The Idea of the
University. Investing in Knowledge in Europe and for Europe“, organizované pod gesciou
prezidenta organizačného a vedeckého výboru Prof. Cesarea Mirabelliho, Faculty of
Law, Tor Vergata University of Rome, Pontifical Lateran University, generálneho riaditeľa
State of Vatican City a emeritného predsedu Italian Constitutional Court;
J. E. Mons. Lorenza Leuzziho, rímskeho pomocného biskupa, riaditeľa Department for
University Pastoral Care of the Vicariate of Rome, Roman Catholic Diocese of Rome;
Jeho Eminencie kardinála Zenona Grocholewskeho, prefekta Pontifical Congregation
for Catholic Education of the Roman Curia, Pontifical Gregorian University; v spolupráci
s „Ministry of Education, University and Research“, s „Ministry of Foreign Affairs“
a s „Ministry of Economic Development of the Republic of Italy“, a s Konferenciou
rektorov talianskych univerzít.
Počas slávnostného otvorenia sympózia magistrálnu prednášku predniesli Prof. Per Carlson, Royal
Institute of Technology, Stockholm (Former Chair
man of the Nobel Committee for Physics) a Prof.
Jean D. Durand, Université de Lyon, France.
Sympózium malo za cieľ objasniť pôvodnú úlohu univerzity pre ľudskú spoločnosť v odovzdávaní komplexnej formácie jednotlivca. Pre kardinála
Johna H. Newmana univerzitným poslaním je
predovšetkým pripravovať ľudí schopných „cítiť sa
doma v každom prostredí“. Perspektíva oživená pápežom katolíckej cirkvi Františkom, ktorý naliehavo
vyzýva každého pokrsteného a ľudí dobrej vôle
k vychádzaniu na periférie vlastného územia čiže
do nových sociálno-kultúrnych prostredí. Vedecký
výbor sympózia sa zameral vyzývať profesorov Ríma
a Európy, aby prijali apoštolské nabádanie pápeža
Františka, podľa ktorého inštitúcie poverené vysokým intelektuálnym vzdelávaním musia napĺňať základné poslanie, ktorým je slúžiť „túžbe mnohých
ľudí prispieť k sociálnemu a kultúrnemu pokroku“.
Vedecký výbor vytvoril program obsahujúci 80
prijatých prednášok rozdelených do šiestich sekcií:
„Teaching and learning processes“, „Research“,
„Transmission of knowledge“, „Technology trans-

fer“, „Service to individual and society; Bioethics
teaching“, „The teaching of theology and the theo
logy research“. V nich pozvaní odborníci hovorili
o aktuálnych problémoch odovzdávania poznania
súčasnej mladej generácii a potrebe transcendentna pre život človeka.
V mieste prebiehali aj dve sprievodné podujatia:
„The Future of Training and the New International
Challenges“ – European and Mediterranean Meeting of University Rectors; „XX Anniversary of the
document The presence of the Church in the
University and in University Culture. Vatican City,
1994“ – International Meeting of Campus/Pastoral
Ministry.
Celkovo na sympózium pozvanie prijalo viac než
300 univerzitných pedagógov z rôznych vedných
odborov a pracovníkov pastoračných centier rôznych univerzít nielen Európy (aj Afriky a Ameriky),
čím podujatie nadobudlo nezvyčajný medzinárodný
a medziodborový rozmer.
Na sympóziu mala zastúpenie aj UK v Bratislave
v podobe štvorčlennej delegácie odborných a morálnych autorít vedenej Mons. doc. ThDr. Tomášom
Galisom, PhD., z RKCMBF UK, predsedom Rady
pre mládež a univerzity (RPMU) Konferencie bis-

Pontifical Lateran University. Aula Pio XI. ThLic. J. Štefanec, Bc. A. Šebová, doc. T. Galis a MUDr. V. Šišovský

kupov Slovenska (KBS), v zložení: ThLic. Ján Štefanec, SVD, z Univerzitného pastoračného centra
sv. Jozefa Freinademetza pri UK, tajomník RPMU
KBS, MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, PhD., z LF UK
a Bc. Anežka Šebová z FiF UK.
Významným prínosom sympózia, okrem ďalšieho odborného rastu a rozhľadenosti, je najmä
nadviazanie a rozvinutie vzájomnej komunikácie
univerzitných pedagógov z rôznych vedných odborov, a tak jednotlivých akademických pracovísk
vrátane pastoračných centier rôznych štátov nielen
Európy.
ThLic. Ján Štefanec, SVD, UPeCe sv. Jozefa
Freinademetza pri UK, RPMU KBS,
MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, PhD.,
LF UK a UNB,
Bc. Anežka Šebová, FiF UK

Konferencia nielen o elektronickej
podpore výučby medicíny
V dňoch 26. a 27. novembra 2014 sa v Brne konal už 8. ročník organizovanej konferencie
MEFANET. Ide o každoročne organizované najvýznamnejšie podujatie siete MEFANET,
ktorej iniciátorom boli pracovníci Masarykovej univerzity v Brne a dnes združuje všetky
lekárske fakulty v SR a ČR, ako aj viaceré zdravotnícke fakulty a knižnice.
Jesseniova lekárska fakulta UK sa dlhodobo
aktívne podieľa na plnení cieľov tejto siete, ktorej hlavným poslaním je skvalitniť a modernizovať
výučbu v lekárskych a zdravotníckych odboroch
udržiavaním viacerých edukačných a e-learningových portálov. Okrem toho sa významne podieľa
na umožňovaní zdieľania obsahu a informovanosti
o vzdelávacích pokrokoch na iných fakultách.
Tohtoročná konferencia otvorila opäť veľmi aktuálne témy, medzi ktoré patrila elektronická podpora výučby v akútnej medicíne, e-learning a jeho
využitie v medicínskom vzdelávaní, hodnotenie
študentov pomocou elektronického testovania,
postavenie simulačných technológií, ale vďaka
pozvaným prednášajúcim z Karolinska Institutet
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zo Štokholmu sa veľká časť programu venovala aj
mapovaniu a integrovaniu medicínskeho kurikula
a jeho správnemu plánovaniu.
Vrcholom podujatia bola telekonferencia s prof.
Poultonom z Londýna, ktorý predstavil tvorbu tzv.
virtuálnych pacientov pomocou voľne dostupnej
softvérovej aplikácie, čo si účastníci mohli aj naživo vyskúšať.

V tomto roku sa aj vďaka podpore projektu ESF
„Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma
vzdelávania na JLF UK v Martine“ (ITMS kód
Projektu: 26110230071) mohli na konferencii
zúčastnili opäť viacerí pedagógovia z JLF UK a riešitelia projektu. V štyroch prednáškach a jednom
posteri prezentovali aktivity Simulačného výučbového centra, dosahované pokroky v príprave
e-learningových materiálov v oblasti farmakológie
a pôrodnej asistencie, ako aj možnosti prepojenia
vedy a pedagogiky pri mapovaní neurónov.
doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.,
JLF UK, projektový manažér
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Stredoškolák zavítal na svoju
vysnívanu fakultu
Veľtrh štúdia a kariéry pod názvom 18. ročník AKADÉMIA & VAPAC®, ktorý
sa konal v dňoch 7. – 9. 10. 2014, vytvoril prostredníctvom vysokých škôl
a vzdelávacích inštitúcií študentom maturitných ročníkov stredných škôl priestor,
kde mali možnosť získať čo najviac informácií o štúdiu priamo od ich zástupcov.
V snahe motivovať vynikajúcich študentov k ďalšiemu štúdiu, ako aj spestriť program veľtrhu, vytvoriť kontakt s našimi školami, fakultami mali návštevníci – študenti možnosť zapojiť
sa do rôznych súťaží či ankiet. V jednej z ankiet bol vyžrebovaný úspešný študent strednej
školy Šimon Stopka z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Po maturite plánuje pokračovať
v štúdiu na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine a jeho prianím bolo navštíviť fakultu.
Prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan fakulty, umožnil túto prosbu študentovi zrealizovať.
Dňa 24. 11. 2014 privítala na fakulte študenta (a jeho spolužiačku) doc. MUDr. Renata
Péčová, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť, a Ing. Eva Tišliarová, vedúca študijného oddelenia. Vedenie fakulty im pripravilo zaujímavý program. Keďže študenti majú vyhranený záujem o štúdium medicíny na fakulte, zaujímali sa najmä o požiadavky prijatia, štúdia,
praxe, ako aj štúdia v rámci Erasmu, ubytovania a pod. Popri získaní informácií o možnostiach a podmienkach štúdia ich prodekanka informovala i o jednotlivých súčastiach fakulty.
Následne navštívili priestory novovybudovanej Akademickej knižnice a audiovizuálneho
strediska za prítomnosti riaditeľky Bc. Ivany Švrkovej. V Simulačnom výučbovom centre JLF
UK, ktoré využíva najmodernejšie postupy a formy vzdelávania, sa zúčastnili na názornej
výučbe poskytnutia prvej pomoci.
Veľmi zaujímavá a výnimočná bola návšteva novootvorenej a na špičkovej úrovni vybudovanej Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde ich prijala prednostka prof. MUDr.
Beata Sániová, PhD. Previedla ich pracoviskom a takpovediac materinským slovom viedla
so študentmi diskusiu o krásnom, ale aj zodpovednom štúdiu a následne povolaní, ktorým
je medicína.
Fakulta zabezpečuje v posledných rokoch štúdium zubného lekárstva. Študenti navštívili
i tieto výučbové priestory fakulty. Zúčastnili sa na praktickej výučbe stomatológie, kde mali
možnosť diskutovať so študentmi. Diskusia bola veľmi zaujímavá, pretože na výučbe sa zúčastnili študenti vyššieho ročníka a tí už disponujú niekoľkoročnými skúsenosťami, ktorými
zahrnuli našich záujemcov o štúdium.
Študenti sa intenzívne zaujímali a využili možnosť získať informácie od zástupcov vedenia
fakulty a kliniky. Fakulta ukázala krásne a moderne vybavené pracoviská a priestory,
v ktorých majú študenti možnosť získavať informácie a praktické skúsenosti. Spojenie
študent – pedagóg – možnosti teoretickej a praktickej výučby zanechali v študentoch veľmi
pozitívne dojmy.
PhDr. Daniela Kráľovičová, AKADÉMIA & VAPAC®

Gymnazista Šimon Stopka so spolužiačkou navštívili JLF UK v Martine, kde si pozreli fungovanie rôznych
pracovísk vrátane praktickej výučby stomatológie.

Prírodovedecká
fakulta „verbovala“
na východnom
Slovensku
Koncom roku 2014 sa konal ôsmy
ročník veľtrhu vzdelávania a práce PRO
EDUCO & PRO JOB v metropole východu,
v Košiciach. Toto podujatie bolo vytvorené
na formáte troch veľtržných dní, zamerané
na ponuku vzdelávania a pracovných
príležitostí.

Spektrum návštevníkov podujatia bolo veľmi
rozmanité, tvorené predovšetkým pedagogickými pracovníkmi, žiakmi základných škôl, absolventmi stredných škôl a vysokých škôl, záujemcami o doplnkové vzdelávanie a vzdelávanie popri
zamestnaní, záujemcami o kurzy a školenia, návštevníkmi zaujímajúcimi sa o pracovné príležitosti
doma a v zahraničí, personálnym manažmentom,
projektovými manažérmi, vedeckými a výskumnými pracovníkmi, riadiacimi pracovníkmi z oblasti
priemyslu a služieb a podobne.
Z našej univerzity sa na veľtrhu prezentovala
Prírodovedecká fakulta UK, ktorú zastupovali
RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD., RNDr. Nora
Tóth Hervay, PhD., a Mgr. Daniela Kramárová.
K stánku Prírodovedeckej fakulty UK študentov
nelákali iba cukríky a drobné prezenčné darčeky,
ale predovšetkým záujem dozvedieť sa čo najviac
užitočných informácií o možnostiach štúdia, prijímacom konaní, ale aj uplatnení absolventov jednotlivých vedných odborov. Počas celých troch
dní konania podujatia PRO EDUCO & PRO JOB
bol výstavný stánok neustále obkolesený zvedavými študentmi, z ktorých niektorí presne vedeli,
ktorý z prírodovedných smerov je pre nich ten
pravý, a tí, čo svoj vytúžený študijný odbor ešte
len hľadali, dostali obrovské množstvo informácií
o fakulte, ale i celej naše univerzite.
Súčasťou veľtrhu bol i bohatý sprievodný
program, realizovaný najmä formou workshopov,
seminárov a konferencií. Poskytoval zúčastneným vystavovateľom možnosť prezentovať sa
nielen v rámci výstavných plôch, ale aj krátkych
verejných diskusií na hlavnom pódiu. Celý priebeh podujatia sa niesol v pozitívnom a príjemnom
duchu, splnil naše očakávanie a veríme, že sme
oslovili nejedného budúceho študenta Prírodovedeckej fakulty UK.
RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.,
PriF UK
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Slovanská vianočná
akadémia 2014
Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave už tradične usporadúva v adventnom
období vianočnú akadémiu, na ktorej sa prezentujú poslucháči
všetkých jej študijných odborov a lektorátov. Akadémia sa konala
10. decembra v Moyzesovej sieni. Mala o čosi slávnostnejší
charakter, lebo bola zároveň zavŕšením osláv 50. výročia založenia
katedry. Prítomným sa na úvod prihovorila Margarita Ganeva,
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky
na Slovensku, keďže záštitu nad podujatím prevzalo tento rok
Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Bratislave.
Ako prví sa obecenstvu predstavili študenti bulharistiky, ktorí nacvičili program pod
vedením lektorky Ľudmily Kirovej. Predviedli
scénku na motívy bulharskej ľudovej piesne
Hádzala Lenka jablko, tanec račenica, úryvok z divadelnej hry Stefana Kostova Golemanov a tradičnú bulharskú obyčaj – survakane, t. j. novoročné vinšovanie. Vystúpenie
uzavreli tancom Dunavsko choro. Lektorát
slovinčiny uviedol svoj program známou slovinskou piesňou Silvestrski poljub v jedinečnej interpretácii Petra Cypricha s klavírnym
sprievodom Gabiky Šikulincovej. Divadelná
skupina Otroci sa prezentovala kreatívnou
inscenáciou úryvku divadelnej hry slovinské-

ho spisovateľa Borisa A. Novaka Lipicany
idú do Štrasburgu. Vystúpenie so študentmi pripravili lektori Saša Vojtechová Poklač
a Miha Kragelj. Srbský lektorát sa v réžii lektorky Kristiny Đorđević predstavil pásmom
piesní a vianočných zdravíc. Študenti najprv
spoločne zaspievali piesne Oj, badnjače,
badnjače a Srećna nova godina, potom
vystúpil sólista Tadeáš Snopek s ľudovou
piesňou Gusta mi magla padnala. Program
študentov chorvátčiny pod vedením lektorky Any Mandić ponúkol divákom vianočný
skeč na motívy klasickej rozprávky Popoluška, vianočnú pieseň Radujte se, narodi
a chorvátsku verziu piesne Zvončići, známej
na celom svete ako Jingle Bells.
Už tretí rok je v ponuke kurzov Katedry
slovanských filológií vďaka doktorandke Marine Kažarnovič prítomná aj bieloruština. Jej
študenti do programu slovanskej akadémie
prispeli veršami básnika Maxima Bohdanoviča pod názvom V zime a populárnou bieloruskou piesňou o zime Fujavica. Posledným
vystúpením bol program študentov poľštiny
pripravený pod vedením lektorky Moniky Krzempek a doktoranda Mária Kyseľa. Najskôr
zaznela klavírna skladba Frédérica Chopina

Balada č. 1 v majstrovskom podaní Lukáša
Píša, potom študenti spoločne za sprievodu klavíra, gitary, huslí a flauty zaspievali
obľúbenú poľskú koledu Pójdźmy wszyscy
do stajenki a nakoniec zatancovali tradičný
sliezsky tanec trojak.
Účinkujúci študenti vo svojich vystúpeniach ukázali, koľko nadania a nadšenia sa
v nich skrýva, vďaka čomu v neopakovateľnej atmosfére priblížili divákom kultúru a zvyky krajín, ktorých jazyky študujú. V publiku
boli prítomní zástupcovia diplomatického
zboru zainteresovaných slovanských krajín
a za vedenie Filozofickej fakulty UK prodekanka prof. PhDr. Darina Malová, CSc.,
a prodekani doc. Mgr. Martin Slobodník,
PhD., a doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
Ďakujeme všetkým študentom a pedagógom, ktorí sa podieľali na príprave podujatia,
ako aj kolegom našej alma mater a ďalších
slovenských i zahraničných vysokoškolských a akademických pracovísk, že nám
svojou prítomnosťou prišli vyjadriť priazeň
a podporu.
Mgr. Svetlana Kmecová, doktorandka
Katedry slovanských filológií FiF UK

Vianočné posedenie zamestnancov FTVŠ UK
Tradičnou rozlúčkou so starým rokom
sa na FTVŠ UK stalo vianočné posedenie
zamestnancov fakulty. Na ňom sa vykoná
neformálne vyhodnotenie a ocenenie najlepších pracovníkov spomedzi učiteľov,
ako aj ďalších pracovníkov. Po tradičnej
kapustnici a vianočnej hudbe nasleduje
beseda medzi pracovníkmi.
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Aj rok 2014 sme takto vyprevadili do
histórie. Takmer 80 pracovníkov sa zišlo
v jedálni fakulty, ktorú slávnostne vyzdobili
a menu pripravili pracovníci firmy Gasttom.
Program bol tradičný ako v minulosti. Ale
vzhľadom na to, že to bola posledná akcia končiaceho vedenia fakulty, rozhodli
sa jeho členovia aj osobnou iniciatívou
prispieť k tomu, aby vianočné posedenie
v roku 2014 bolo trochu iné. Zaslúžil sa
o to svojím vystúpením populárny spevák
Pavol Hammel. Spevákova ústretovosť,
bezprostrednosť a známe pesničky vyvolali
medzi prítomnými dobrú náladu a pohodu.
Jeho „Medulienka“, „Kama lásky“, „Margarete Steiffová“ s plyšovým medvedíkom,
ale hlavne populárne „ZRPŠ“ boli nielen
spontánne spievané v hľadisku, ale „Učiteľka tanca“ našla aj tanečný pár, ktorý si
naživo pri Hammelovi zatancovali.

Následná kapustnica, múčnik a posedenie bolo príjemným zakončením roku 2014.
doc. A. Lednický, PhD., FTVŠ UK
Foto: A. Lednický
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Deňel je pojem
Už pred mnohými rokmi, keď som začal prednášať na Pedagogickej fakulte
UK, som dostal nápad vytvoriť názov i zoskupenie, pod ktorým by pravidelne
vystavovali študenti katedry výtvarnej výchovy. Dať mu také postavenie,
aby vošiel do povedomia. Takýmto projektom najviac pomôže organizačná
rýchlosť a operatívnosť.

Mikuláš
v Bratislave
Tak ako po minulé roky privítalo
Centrum ďalšieho vzdelávania
Univerzity Komenského v Bratislave
(CĎV UK) deti z rôznych krajín, aby im
pripravilo nezabudnuteľného Mikuláša
a ukázalo im niečo zo slovenských
tradícií. Mladí zvedavci z Maďarska,
Rumunska, Ukrajiny, Poľska a Srbska
spolu so svojimi učiteľmi navštívili
Slovensko a Bratislavu v dňoch
4. – 7. 12. 2014.
Bohatý program nechýbal ani tento
rok. Účastníkov čakali v Študijnom a kongresovom stredisku Modra-Harmónia
dva dni plné zážitkov. Hneď prvý deň doobeda navštívili učitelia aj ich žiaci spoločne Slovenské národné múzeum, kde
spoznali rozmanitosť slovenskej fauny
a flóry, a Bratislavský hrad. Po obede
sa presunuli na vianočné trhy, kde ich
popri prehliadke starého mesta sprevádzal sprievodca a jeho povesti o starej
Bratislave. Po vyčerpávajúcom poobedí
navštívili ešte blízke nákupné centrum
a nasledoval odchod do Modry, kde ich
po večeri čakalo predstavenie Malá škola hip-hop-u.
Druhý deň ráno čakal na deti kúzelník
Wolf a hneď po jeho predstavení nasledoval výlet na hrad Červený kameň. Pre
učiteľov bol pripravený zvlášť program
v Piešťanoch, spojený s návštevou Vojenského leteckého múzea a historických a kultúrnych pamiatok mesta. Po
obede čakalo na deti predstavenie ľadová show No počkaj a pre učiteľov bola
pripravená návšteva Soľnej jaskyne a zrkadliska. V Modre ich čakala slávnostná
večera a program „Možno príde aj Mikuláš“, kde deti pozdravila a popriala pekné
sviatky riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka
Chládecká, PhD. Vystúpili na ňom rôzne ľudové spolky so svojím programom
a malým zvedavcom a ich učiteľom CĎV
UK rozdalo darčeky.
Podujatie sa konalo pod finančnou záštitou MŠVVaŠ SR.

Už dávno je známe, že výstavy výtvarného umenia robí vernisáž a atraktívne
miesto. Preto sme koncipovali tieto akcie ako jednodňové a niekoľkohodinové
stretnutia v prestížnej galérii Západnej terasy Bratislavského hradu. A samozrejme
pod záštitou.
Vždy prvé vážne vystúpenie nášho študenta pred vážnou verejnosťou veľa znamená. Kontakt, na ktorý dostáva odpovede. Hodiny rozhovorov, stretaní, v ktorých
sú pochvaly i kritika, patria neodmysliteľne
k Deňelu.
Vytvoriť pojem nejakého projektu trvá
dlho. Deňelu sa to podarilo. Je z roka na rok
viac navštevovaný. Píše sa o ňom. A dlho,
veľmi dlho hovorí.
Výstavy majú svoje veľké poslanie. Kontakt umelca s divákom. Kontakt diváka
s umeleckým dielom. Výsledkom každej takejto akcie je poznanie. Hľadať kvalitu, objavovať umeleckú prázdnotu a vedieť si vybrať.
Mladí, začínajúci, objavujúci tvorcovia
boli i sú predpokladom. Chcem, aby to neskončilo iba pri tomto slove. V nich je vždy
niečo nové, neobjavené, čisté. A to treba
podchytiť a rozvíjať. Na takýchto výstavách,
akou je DEŇEL, sa vieme na umenie pozrieť
bez tendenčnosti, popularity a zbytočnej
atraktívnosti. Vidím tu pravidelne to umenie,
o ktorom vravím, že má predpoklady.
VII. ročník. Úspešný projekt. Výborná
výstava. 30. 11. 2014. Tentoraz si študenti
zavolali popredného talianskeho surrealistu
menom Vito Pastore. Výborný hudobný prejav Silvie Josifoskej s gitaristom zo Senegalu
a bubeníkom z Kuby. Fantastický, pôsobivý
program ako celá výstava. 18 poslucháčov,
začínajúcich umelcov. Nie, nemožno hovoriť
o zdvorilostnom stretnutí silene zdvorilých.
O rozdiele so školským prostredím vravelo
oblečenie.

Diana Vigašová

Každý z umelcov priniesol to svoje. Každý
prehovoril, čo bolo cieľom výstavy. Už teraz
však vieme, že aj v týchto mesiacoch sa rodia na našej škole talenty. Keď títo mládežníci vydržia s ambíciami a takému prepadnutiu
umeniu ako doteraz, budeme o nich veľa
počuť.
Diana Vigašová je romantik v príbehoch
nikdy nepoznaných. Jej naratívnosť fascinuje. So sériou deviatich Autumov opäť potvrdila svoje majstrovstvo Vierka Ráčková.
Mariana Žideková sa už dlhšiu dobu profiluje ako výborná maliarka. Mimoriadne pôsobivé boli kresby Reinharda Siebensticha.
Ingrid Jozefková predstavila monochrómny
triptych slobody, prírody, kde do každého
obrazu dala biele pierko. Výborná maliarka,
jedna z najlepších. A Denisa Dubničková
s tromi obrazmi na skle „Žena“ udivila všetkých. S dobrými dielami prišiel tiež Patrik
Holotňák, Tina Sejčová a Angelika Nagyová.
Kto bol najlepší? Všetci dali tejto výstave
charakter. A tí niektorí ju dostali temer k profesionalite.
Keď sme hovorili o roku 2015, hlavnou
témou bol ďalší Deňel.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK
Ingrid Jozefková

Mgr. Jakub Trangoš, CĎV UK
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Študenti randili so šéfmi top firiem na Slovensku
Koľkokrát za život má vysokoškolák možnosť porozprávať sa tvárou v tvár s riaditeľmi a manažérmi špičkových firiem, ktoré úspešne
prerazili v zahraničí? Občianske združenie Nexteria sprostredkovalo túto a ďalšie priame skúsenosti mnohým študentom 20.
novembra 2014 na Fakulte managementu UK v rámci 4. ročníka jedinečného kariérneho podujatia Night of Chances (NOC) Business
2014.
„Nemáme žiadny menší cieľ, než to, že ideme meniť budúcnosť Slovenska, a že si myslíme, že vieme, ako na to. Vieme, že tá cesta ide
cez mladých ľudí, ktorým sa našimi aktivitami
snažíme dávať vzdelanie a zmysel pre etiku,“
priblížil nový CEO Nexterie Tomáš Hasala.
Tento rok prišiel na NOC rekordný počet
študentov, bolo ich vyše 400. Prezentujúcich sa firiem bolo 18, tiež najviac doteraz.
Počas niekoľkominútového rozhovoru jeden
na jedného sa študenti pýtali na to, ako vyzerá ich bežný pracovný deň, či aké majú
šance zamestnať sa v ich firme. Takzvaný
speeddating s účastníkmi podujatia absolvovali šéf adidas Group v strednej a východnej
Európe Peter Virsik, senior manažérka Accenture Alena Kanabová či obchodný a marketingový riaditeľ Esetu Miroslav Mikuš.
„Myslím si, že speeddating je dobrá možnosť pre mladých ľudí adresovať otázky,
ktoré sú pre nich momentálne urgentné
a dôležité, človeku, ktorý im môže dať nejakú inšpiráciu, ako zvážiť iný postup a nájsť
riešenie, ktoré by bez toho rozhovoru asi nenašli,“ zhodnotil Virsik.
Vysokoškoláci
neskrývali
nadšenie.
„Predstavte si, že ste futbalista a stretnete sa
s Ronaldom. Bol som totálne nervózny, ale
inak to bolo veľmi príjemné. Pán Virsik sa so
mnou bavil ako s úplne rovnocenným, takže
by som to každému odporučil. Jediné, čo
ľutujem, že to netrvalo dlhšie ako 10 minút,“
podelil sa o svoj zážitok študent 1. ročníka
manažmentu a absolvent farmácie Adam.
O začiatkoch svojej kariéry v biznise i odporúčaniach pre rozvoj schopností a zruč-

ností už počas školy študentom v hlavnej
panelovej diskusii Otvorene o kariére porozprávali okrem Virsika a Škodného výkonní
riaditelia Tatra banky Igor Vida a Esetu Richard Marko. „Je výborné mať talent, tvrdá
práca je nevyhnutná na to, aby ste s ním
niečo dosiahli,“ zdôraznil Vida. „Prvá vec je
naučiť sa byť sám sebou, mať vlastný názor
a nebáť sa ho povedať,“ radil Škodný.
Prípadové štúdie z reálneho prostredia
firmy riešili vysokoškoláci na atraktívnych
workshopoch. Peter Chovanec zo spoločnosti Google, ktorú si v októbrovom prieskume Nexterie zvolili študenti biznis smerov
za najžiadanejšieho zamestnávateľa, hľadal
človeka na pozíciu Industry analyst. Troch či
štyroch z nich, ktorí ho pri riešení úlohy najviac zaujali, pozval na osobný pohovor.
Začiatky podnikania na Slovensku priblížili
zakladateľ Profesie Dalibor Jakuš, majiteľka
kleinert creative house Dana Kleinert a zakladateľ Neulogy Ivan Štefunko. Úspešný
slovenský podnikateľský príbeh na akcii reprezentoval aj zakladateľ Bubo Travel Agen-

Prevencia
kardiovaskulárnych
ochorení budúcich
právnikov
Dňa 2. decembra 2014 sa na PraF UK
uskutočnila druhá časť projektu Slovenského spolku študentov farmácie z Farmaceutickej fakulty UK – Vzdelaný študent. Tentoraz sa na jeho príprave podieľal spolok so
študentmi práva z ELSA (Európskeho
združenia študentov práva). Projekt
prebehol v dopoludňajších hodinách a zaškolení študenti farmácie počas neho svojim

kolegom z práva vykonávali v rámci prevencie kardiovaskulárnych (KVS) ochorení biochemické merania – meranie krvného tlaku,
glukózy a cholesterolu z kvapky kapilárnej
krvi a stanovenie hodnoty BMI a Waist to Hip
Ratio. Tie dokážu človeka upozorniť na prípadnú nadváhu a s ňou spojené vyššie riziko
KVS ochorení.

cy Ľuboš Fellner. „Za tým, čo robíme, je
mohutná dávka fanatizmu a absolútnej vášne
pre cestovanie. Keď je niekto dostatočne
bláznivý, veľmi inteligentný, ale aj veľmi pracovitý, tak má u nás šancu,“ prezradil.
O tom, že skúsenosti z praktických úloh
na workshopoch Night of Chances možno zužitkovať aj v skutočnom živote, svedčí
úspech študentov Nexterie Hany Hozzankovej, Michalov Kiktu, Jurča a Ota Karasa,
ktorí nedávno skončili v konkurencii takmer
30 tímov na 2. mieste medzinárodného Strategy Cupu. „Makali sme päť dní, deväť hodín
denne, chodili sme spávať o štvrtej ráno, na
prezentácii sme robili asi 17 hodín. Je za tým
tvrdá práca a dobrá kombinácia nášho štvorčlenného tímu,“ opísal študent financií Oto.
Sergej Danilov, Nexteria

Peter Virsik so študentkou

Výsledky u študentov boli väčšinou ukážkové. Práve takouto formou prevencie ale
môžete podchytiť problém už v začiatku
a predísť tak o pár rokov oveľa vážnejším
komplikáciám. Optimálnymi „hodnotami
zdravia“ sú krvný tlak 120/80 mmHg, priemerne 5 mmol glukózy a menej než 5 mmol
cholesterolu na liter krvi. Merania krvného tlaku si m ôže každý vykonať rovnako aj
doma. Pri jeho správnom vykonaní by ste
prvú nameranú hodnotu nemali brať do úvahy, vykonať ešte tri merania a urobiť z nich
priemer. Krvný tlak, glukózu a cholesterol
vám takisto ochotne zmerajú aj v ktorejkoľvek verejnej lekárni.
Partnerom projektu sú sieť lekární Dr.Max
a farmaceutické spoločnosti Sanofi a Servier.
Peter Šišovský, študent FaF UK
Foto: archív SSŠF
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Vedomostná súťaž Život po matfyze?
Existuje život po matfyze? Nie všetkým
vysokých škôl
študentom Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky UK je jasná odpoveď na túto
o olympizme
otázku. Čo všetko môžu so získaným titulom
V dňoch 20. – 21. novembra 2014 sa
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach (UPJŠ) konala vedomostná
súťaž vysokých škôl o olympizme, ktorú
zorganizoval tento rok Ústav telesnej
výchovy a športu UPJŠ.

Družstvo študentov Filozofickej fakulty UK a Fakulty
telesnej výchovy a športu UK získalo 3. miesto.
Foto: Archív Lukáša Kendru

Vedomostná súťaž vysokoškolákov sa koná
každoročne a tento rok pozostávala z prezentácie každej školy, z diskusie, písomného
testu a z troch kôl ústnych otázok, ktoré vychádzali z troch súťažných tém, a to: Antické
olympijské hry, 120. výročie založenia Medzinárodného olympijského výboru, ZOH 2014
v Soči. Okrem vedomostného súťaženia sa
súťažné družstvá stretli aj v telocvični, kde súťažili v športových aktivitách.
V Košiciach sa zišlo osem družstiev z rôznych fakúlt slovenských vysokých škôl, kde
Univerzitu Komenského reprezentovali dve
družstvá – družstvo Fakulty telesnej výchovy
a športu UK v zložení Katarína Koroncziová, Patrícia Stenchláková, Zuzana Čajková
a zmiešané družstvo zložené zo študentov
Filozofickej fakulty UK – Lukáš Kendra a Fakulty telesnej výchovy a športu UK – Radka
Suchá a Rastislav Bánovský. Víťazom súťaže
sa stalo družstvo Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na druhom
mieste skončili študenti Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ a na treťom zmiešané
družstvo študentov FiF UK a FTVŠ UK.
Členovia najlepších družstiev na prvých
troch miestach boli odmenení vecnými
cenami a ostatní účastníci propagačnými
materiálmi SOV. Okrem týchto vecí si však
každý zúčastnený odniesol jednoznačne veľa
cenných skúseností a nových zážitkov.
Bc. Zuzana Čajková,
študentka FTVŠ UK

robiť? Kde sa uplatniť? Kde sú všetky tie
príležitosti, o ktorých všetci hovoria?
Je síce známe, že absolventi fakulty
nemajú problém s uplatnením sa v praxi (posledným príkladom je správa ARRA
z novembra 2014), dokážu ale nájsť zamestnanie, s ktorým budú spokojní?
Aj na tieto otázky môže zodpovedať ŽIpoMAT
– aktivita, ktorá priebežne predstavuje úspešných absolventov, ich kariérnu dráhu a napomáha prepájať štúdium na FMFI UK s praxou.
Podujatie vzniklo na základe iniciatívy samotných študentov, ktorí prišli začiatkom
roka 2013 s myšlienkou predstaviť zaujímavých absolventov fakulty a v neposlednom
rade ich prácu. Dostalo názov Stretnutie
absolventov matfyzu (SAM) a predstavilo
úspešných absolventov pôsobiacich v spoločnostiach The Spot a MicroStep, štátnych
inštitúciách ako Národná banka Slovenska
a mnohých iných vedeckých či vzdelávacích
oblastiach.
Keďže SAM sa strelo s veľkým záujmom,
rozhodli sme sa v tejto iniciatíve pokračovať
práve prostredníctvom ŽIpoMAT-u. Momentálne už prebieha online Kampaň Spoznaj

absolventov matfyzu, kde si každý môže prečítať rozhovor s vybranými absolventmi (patrí
medzi nich riaditeľ SHMÚ Martin Benko či
člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ľudovít Ódor) a pozrieť krátke video o ich práci.
Okrem toho pripravujeme sériu prednášok
a workshopov, ktorá sa uskutoční v prvom
týždni letného semestra na pôde FMFI UK.
Viac informácií: http://zipomat.mat
fyz.sk, www.facebook.com/zipomat,
www.youtube.com/MatFyzjeIn.
Nataša Plulíková, študentka FMFI UK

Študenti nepoznajú pojem udržateľný rozvoj

Prieskum medzi študentmi slovenských a českých vysokých škôl odhalil nízku
znalosť pojmu udržateľný rozvoj. Pojem podľa svojho názoru pozná 85 %
vysokoškolákov, jeho presný význam však dokáže objasniť iba tretina z nich.
Podobne sú na tom aj naši českí susedia, výraz pozná 88 % vysokoškolákov,
vysvetliť ho však dokáže približne iba jedna štvrtina z nich. Prieskum na Slovensku
a v Českej republike realizovala spoločnosť Unilever.
V prieskume na vzorke 1000 českých a 635
slovenských študentov vysokých škôl, ktorý
prebehol prostredníctvom internetového dotazníka, sa sledovali aj znalosti spoločenskej
zodpovednosti firiem, čiže CSR. Aj tu u vysokoškolákov zistili veľké medzery. Iba 20 % slovenských študentov dokáže definovať pojem
CSR. Aj napriek tomu sú študenti z oboch kra-

jín presvedčení, že sa firmám angažovanosť
v udržateľnom rozvoji oplatí. Podľa prieskumu
u respondentov zvyšuje spoločenská zodpovednosť firiem renomé spoločnosti a záujem
pre takúto spoločnosť pracovať. Nie je to
však dôvod k uprednostneniu výrobkov týchto firiem pred ostatnými.
redakcia

ŠPORT

Úspešní akademickí športovci
ocenení
za výsledky v roku 2014
Dňa 3. decembra 2014 sa konalo v Aule prof. Stráňaia na FTVŠ UK oceňovanie úspešných akademických športovcov
za výsledky dosiahnuté v roku 2014. Športovcov ocenila Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ) ako riadiaci
orgán akademického športu na Slovensku. SAUŠ zastupoval jej prezident PaedDr. Július Dubovský. Prítomní boli
aj generálny riaditeľ Sekcie štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky Ing. Ladislav Čambal a riaditeľ Národného športového centra Mgr. Boris Čavajda. Za Univerzitu Komenského
v Bratislave sa na tomto podujatí zúčastnil prorektor pre študijné veci doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., a FTVŠ UK zastupoval
dekan prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. Príjemnú atmosféru celého podujatia vytvorila ľudová hudba Folklórneho
súboru FTVŠ UK Gymnik.
V úvode pripomenul prezident SAUŠ, že
v roku 2014 nebola žiadna svetová univerziáda, ale aj napriek tomu dosiahli slovenskí
akademickí športovci viacero pozoruhodných
úspechov a nemajú sa za čo hanbiť. Prorektor UK doc. Pekár pozdravil akademických
športovcov v mene rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., športovcom zaželal veľa športových
úspechov a súčasne vyslovil poďakovanie
SAUŠ za pokračovanie tradície oceňovania
najlepších akademických športovcov.
V roku 2014 sa slovenským akademickým
športovcom darilo v troch športoch, a to
v kanoistike, karate a v športovej streľbe.
Za výsledky na 6. akademických majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike 2014
v bieloruskom Minsku boli ocenení úspešní
rýchlostní kanoisti Miroslav Zaťko (2. miesto
v K2 na 200 m a 3. miesto v K1 na 200 m),
Ľubomír Beňo (2. miesto v K2 na 200 m)
a Matej Rusnák (3. miesto v C1 na 500 m).
Okrem toho Ľubomírovi Beňovi „tesne ušla“
bronzová medaila v K1 na 500 m a skončil
na 4. mieste. Slovensko teda získalo tri medaily. Žiadny z kanoistov neštuduje na UK.
Tradične silné je akademické karate,
ktoré má v podmienkach Slovenska nielen
širokú základňu, ale aj kvalitných trénerov
a športovcov, ktorí sú schopní získať dobré
umiestnenia na vrcholných kontinentálnych
a svetových športových podujatiach. V roku
2014 sa konali v poradí už 9. akademické
majstrovstvá sveta v karate, ktorých hostiteľom bolo čiernohorské mesto Bar. Na tomto
podujatí získali študenti UK v Bratislave dve
medaily. V súbornom cvičení kata pribudla
k trom medailám z akademických majstrovstiev Európy a k ďalším trom z juniorských
majstrovstiev Európy Mgr. Kataríne Longovej, PhD., z FTVŠ UK ďalšia, tentoraz
strieborná medaila za 2. miesto. Študent
Fakulty managementu UK Matúš Lieskovský bol ocenený za 2. miesto v športovom
zápase kumite v hmotnostnej kategórii
do 70 kg. Ďalší dvaja ocenení karatisti (Viktória Semaníková za 2.
miesto v športovom zápase
kumite v hmotnostnej

kategórii do 50 kg a Matej Urik za 3. miesto
v súbornom cvičení kata) nie sú študentmi
UK v Bratislave. Aj najúspešnejší akademický športovec, resp. v tomto prípade športovkyňa, je karatistka, a to Ingrid Suchánková,
ktorá obsadila 1. miesto v športovom zápase
kumite v hmotnostnej kategórii do 61 kg. Za
zmienku iste stojí, že všetci ocenení karatisti
sú členovia Oddielu karate TJ Rapid Bratislava.
Veľmi úspešný šport je v slovenských
podmienkach aj športová streľba a je potešiteľné, že v dobrých výkonoch nepoľavujú
ani slovenskí akademici. 5. akademické
majstrovstvá sveta v športovej streľbe 2014
sa uskutočnili v meste Al Ain (Spojené arabské emiráty). V disciplíne ľubovoľná pištoľ na
50 m obsadil 1. miesto Slovák Peter Baláž.
V disciplíne štandardná karabína na 50 m
obsadila Jana Hyblerová 2. miesto a družstvo trapistov (Boris Stanko, Filip Marinov
a Matúš Dudo) obsadilo 3. miesto. Žiadny zo
strelcov neštuduje na UK.
Za kolektívne športy ocenila SAUŠ florbalistov z univerzít v Žiline a v Nitre.

Okrem športovcov udelila SAUŠ ocenenia
za dlhoročnú prácu a prínos v oblasti akademického športu okrem iných aj predsedníčke Združenia športových klubov Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre doc. PaedDr.
Nore Halmovej, PhD., trénerovi družstva mužov v ľadovom hokeji PaedDr. Igorovi Tóthovi, PhD., z FTVŠ UK, trénerovi športových
strelcov Mgr. Františkovi Feckovi (absolventovi FTVŠ UK) a PaedDr. Dane Mašlejovej
z FMFI UK.
Prezident SAUŠ informoval o organizovaní
časti súťaží 27. svetovej zimnej univerziády
2015 na Štrbskom Plese a v Osrblí. Táto
univerziáda bude mať svoje centrum v Granade, ale vzhľadom na nevyhovujúce podmienky pre niektoré športové súťaže (klasické lyžiarske disciplíny a biatlon) sa tieto budú
organizovať na území Slovenska. Z tohto
podujatia sa môžu priaznivci športu tešiť na
72 hodín televíznych prenosov. Veríme, že
sa slovenskí akademickí športovci na tomto
významnom podujatí nestratia a získajú viacero cenných umiestnení.
Mgr. František Seman, PhD., FTVŠ UK

Momentka z odovzdávania cien úspešným karatistom.

Foto: Metod Eliáš

DÍVAME SA PO SVETE

C'est Paris

Cestovanie je jediná vec, ktorú si kúpite, ale urobí vás bohatšími. Bohatšími o skúsenosti, skvelé zážitky, nových priateľov,
spomienky, vedomosti, nové príležitosti a mnohé ďalšie. Presne takýto je aj program Erasmus. Ide o jedinečnú príležitosť vychutnať
si a zažiť na vlastnej koži atmosféru inej krajiny, jej kultúru, zvyky, každodenný život. Navyše človek získa veľa nových skúseností,
priateľov z rôznych krajín sveta, zlepší si cudzí jazyk a ako bonus nevyjde z cviku a vyskúša si aj život domáceho študenta.
Jednoducho spojenie príjemného s užitočným. Pre mňa osobne boli práve toto hlavné dôvody, pre ktoré som sa rozhodla odísť na
Erasmus. Okrem toho nepoznám nikoho, kto by svoj pobyt na Erasme neoznačil za jeden z najlepších zážitkov počas svojho štúdia.
Inými slovami, treba zažiť.
Keďže som si chcela zdokonaliť najmä
francúzsky jazyk a Francúzsko mi je srdcu
veľmi blízke, rozhodla som sa pre Paríž a Univerzitu Paris Descartes, právnickú fakultu.
Momentálne som v 2. ročníku Mgr. štúdia na
PraF UK a v Paríži som bola v letnom semestri počas 1. ročníka Mgr. štúdia. Stráviť jeden
semester v Paríži bol splnený sen. Čo sa týka
samotného štúdia, prebiehalo v podstate podobne ako u nás, vo forme prednášok a seminárov. Len pre zaujímavosť, prednášky na
parížskej univerzite trvali od troch do štyroch
hodín. Veľkým plusom však bolo, že ako zahraniční študenti sme si mohli vybrať predmety z bakalárskeho aj z magisterského študijného programu a taktiež predmety vyučované
profesormi z rôznych zahraničných univerzít.
Na začiatku semestra sme mali dostatok
času na zostavenie rozvrhu a prípadnú zmenu
už zapísaných predmetov, keďže sme sa mohli
zúčastniť na ľubovoľných hodinách a podľa
toho si vybrať predmety. Všetky predmety sme
absolvovali spolu s domácimi študentmi, čo
bola skvelá príležitosť nadviazať kontakty, lepšie zapadnúť a tiež porovnať priebeh hodín na
zahraničnej univerzite a na našej alma mater.
Takými zaujímavými predmetmi boli pre mňa
napríklad zdravotné právo, všeobecné princípy
medzinárodného práva súkromného či rodinné právo s profesorkou z Írska. Väčšinou boli
profesori veľmi chápaví a ústretoví a nerobilo

im problém niektoré veci vysvetliť aj viackrát,
prípadne spomaliť svoje parížske tempo. Na
skúškach si potom dôkladne preverili naše
vedomosti získané počas celého semestra.
Veľmi ústretoví boli aj domáci študenti, ktorí
nám ochotne poskytli svoje poznámky a materiály na štúdium. K dispozícii sme mali tiež
dve veľké knižnice s množstvom zahraničnej aj
domácej literatúry. Podmienky pre štúdium boli
teda viac ako ideálne.
Keďže Erasmus nie je len o štúdiu, ale
hlavne o spoznávaní krajiny, mali sme dostatok času na cestovanie. Francúzsko je na to
ideálne. Moderné mestá či pokojný vidiek,
hory či more. Každý si príde na svoje. Počas
semestra sme si víkendy spríjemnili aj výletmi do blízkych regiónov, ako napríklad Dolná
Normandia, odmenou za skúšky bola dovolenka na krásnej Francúzskej riviére a tiež
v mestách Lyon a Dijon. Najviac času sme
však venovali objavovaniu samotného Paríža.
Ako Karol V. povedal: „Iné mestá sú mestá,
Paríž ale je svet sám o sebe.“ Mal pravdu.
Paríž je jedinečný. Nikde na svete nie sú croissanty a bagety také voňavé a chrumkavé
ako v Paríži. Všetky tie kaviarničky a reštaurácie plné diskutujúcich hostí, prechádzky
pri Seine, pouliční umelci, teplé čokoládové
palacinky, hodinové návštevy múzeí, pikniky
v parkoch a áno, aj štrajky v uliciach... to
všetko je Paríž. V tomto meste sa určite nudiť

nebudete. Aj keď je človek niekoľko mesiacov v tomto čarovnom meste, pohľad na vysvietenú eiffelovku stále berie dych. Paríž je
jednoducho láska na celý život.
To najdôležitejšie na záver – ľudia. Pre
mňa osobne bolo práve spoznávanie nových ľudí jednou z najlepších častí Erasmu.
Na Erasme sa rozdiely medzi jednotlivými
krajinami stierajú a vytvára sa jedna veľká
erasmus rodina. Každý z inej krajiny, avšak
s rovnakými obavami, ďaleko od rodiny, priateľov a v cudzej krajine. Skvelé podmienky
na vytváranie priateľstiev. Spoločné výlety,
presedené dni v škole, návšteva múzeí, výstav, divadiel, koncertov, sedenie na brehu
Seiny, či pikniky v parkoch... Bez priateľov
by nebol Erasmus takým zážitkom, akým je.
Napriek tomu, že sme sa už každý vrátili späť
do svojej reality, sme stále v kontakte.
Ak by som aj dnes stála pred voľbu, či
odísť alebo neodísť na Erasmus, určite by
som sa rozhodla rovnako. Všetky tie „papierovačky“ a vybavovačky pred a po návrate
z mobility určite stoja za tie zážitky a spomienky, ktoré zostanú na celý život. Eras
mus je jedinečná príležitosť, ktorú treba
určite využiť.
Bon courage!
Lea Trnovszká,
študentka PraF UK

JUBILEÁ

Absolvent UK oslavuje 100 rokov!

MUDr. Viliam Točík sa narodil dňa 18.
januára 1915 v Krásne nad Kysucou v rodine učiteľa ako tretie zo šiestich detí.
V Čadci vychodil štyri triedy Štátnej slovenskej ľudovej školy a jednu triedu meštianky. V školskom roku 1925/1926 začal
študovať na reálke v Žiline, kde vychodil
dve triedy. Po presťahovaní rodiny do
Nových Zámkov pokračoval v stredoškolskom vzdelávaní na tamojšom reálnom
gymnáziu, kde v roku 1934 zmaturoval.
V tom istom roku sa zapísal ako riadny

študent na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú absolvoval
v roku 1940. Na jeseň toho istého roku
nastúpil na povinnú vojenskú službu a na
jar roku 1942 sa na polroka dostal ako vojenský lekár na východný front. Po návrate
z vojenčiny v jeseni 1943 pracoval ako lekár v Bratislave, kde pôsobil do roku 1948
na Krčnej klinike LF UK na Mickiewiczovej
ulici. Od roku 1949 začal pracovať v trenčianskej nemocnici, od 1. februára 1949
ako primár novovzniknutého otorynolaryngologického oddelenia. Funkciu primára
vykonával až do roku 1980. V tomto čase
v istom období bol aj riaditeľom nemocnice s poliklinikou v Trenčíne. V roku 2009
bol pri príležitosti 90. výročia založenia
Univerzity Komenského v Bratislave slávnostne ocenený rektorom UK ako jeden
z dvanástich najstarších žijúcich absolventov.

MUDr. Viliam Točík je otcom troch detí.
Najstarší doc. MUDr. Jozef Točík, CSc.,
(zomrel v roku 1996) bol prednostom
otorynolaryngologickej kliniky nemocnice
s poliklinikou v Ružinove, mladší MUDr. Karol Točík, CSc., pracuje ako neurológ v Súkromnom zdravotníckom centre Hippo
krates, ktoré založil, dcéra Ing. Marianna
Uhrovičová je ekonomická inžinierka.
MUDr. Viliam Točík bol mimoriadne aktívny do veku 96 rokov, dokonca šoféroval.
Na oslave svojich 96 narodenín ochorel,
choroba vážne podlomila jeho fyzické sily,
odvtedy je viazaný na svoje domáce prostredie.
MUDr. Ester Točíková,
nevesta jubilanta
Z redakcie Našej univerzity želáme oslávencovi všetko najlepšie, predovšetkým
však pevné zdravie!

Oslavujeme životné a pracovné jubileum
docentky Bezákovej
V roku 2014 sa dožila významného životného jubilea doc. RNDr. Lýdia Bezáková, CSc., dlhoročná vysokoškolská učiteľka a vedecká
pracovníčka Katedry bunkovej a molekulárnej biológie liečiv Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.
Doc. Lýdia Bezáková, CSc., je profesionálne spojená s Katedrou bunkovej a molekulárnej biológie liečiv FaF UK (pôvodne
– Katedra biochémie a mikrobiológie) od
svojho nástupu na FaF UK od roku 1969.
Na pôde katedry sa 45 rokov venuje pedagogickej a vedecko-výskumnej práci so
zanietením sebe vlastným. Je skutočne vynikajúcim pedagógom a jej prednášky sa
tešia veľkej obľube zo strany slovenských
aj zahraničných študentov. V pedagogickej
práci sa vždy snaží o začlenenie najnovších
vedeckých informácií do výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj o sprostredkovanie poznatkov biochemických disciplín pre
formovanie profilu absolventa farmácie. Jej
vzťah k študentom je korektný a vysoko motivačný, z čoho vyplýva aj ich záujem pracovať
pod jej vedením v rámci diplomových a iných
postupových prác. Doteraz úspešne viedla
120 diplomových a 55 rigoróznych prác,
bola školiteľkou 6 doktorandov a školiteľkou
špecialistkou 4 PhD. študentov. V súčasnosti školí jednu doktorandku. Jej doktorandi boli zapojení do projektu Európskeho
sociálneho fondu, v ktorom sa umiestnili na
popredných miestach. Mnohým sprostredkovala študijné pobyty na zahraničných biochemických pracoviskách s cieľom získať
nové experimentálne skúsenosti.
Je členkou štátnicových a rigoróznych komisií na Farmaceutickej fakulte UK a členkou
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1934 – narodila sa v Chynoranoch
1962 – vyštudovala strednú školu
Partizánske
1962 –1967 – študovala na
Farmaceutickej
fakulte UK
1969 – získala titul RNDr.
1979 – získala titul CSc.
1996 – získala titul docentka

Odborovej komisie pre lekársku, klinickú
a farmaceutickú biochémiu na Jesseniovej
lekárskej fakulte UK v Martine.
V oblasti vedecko-výskumnej práce sa
doc. Bezáková venuje biochemickej a molekulárno-biologickej charakterizácii enzýmov
zapojených do biosyntézy sekundárnych metabolitov farmaceuticky významných rastlín.
V súčasnosti vedie VEGA projekt pre hodnotenie potenciálnych antioxidačne a antiflogisticky účinných rastlinných látok. Bola zodpovednou riešiteľkou viacerých grantových
úloh VEGA, KEGA, projektov česko-slovenskej medzivládnej dohody a spoluriešiteľkou
APVV.
Jubilantka je autorkou 70 publikácií,
spoluautorkou monografie „Pokroky vo far-

mácii“, autorkou a spoluautorkou 8 skrípt
a prekladu učebnice: Schenck M.: „Základy
fyziologickej chémie“, ktorá získala cenu za
najlepší preklad odborného textu. Je spoluautorkou dvoch patentov, z ktorých jeden
bol podaný v spolupráci s Univerzitou v Halle.
Doc. Bezáková sa zaslúžila o ďalšie rozvíjanie efektívnej spolupráce so zahraničnými pracoviskami, predovšetkým s Katedrou
biochémie a biotechnológie Univerzity M.
Luthera v Halle, Georg-August-Univerzitou
v Gottingene, Karl-Franzens Univerzitou
v Grazi a Vysokou školou chemicko-technologickou v Prahe. V rámci spolupráce sa na
niektorých z nich realizujú študijné pobyty
doktorandov katedry.
Jubilantka bola v rokoch 2000 – 2006
predsedníčkou AS FaF UK a v rokoch 2006
– 2009 vedúcou Katedry bunkovej a molekulárnej biológie liečiv FaF UK. Je členkou
redakčnej rady časopisu Farmaceutický obzor. Výsledky pedagogickej práce doc. Lýdie Bezákovej, CSc., boli ocenené mnohými
medailami na rôznych úrovniach.
Dovoľte mi na záver v mene svojom, ako aj
v mene spolupracovníkov Katedry bunkovej
a molekulárnej biológie liečiv FaF UK, zaželať jubilantke pevné zdravie a veľa ďalších
úspechov.
doc. Ingrid Pauliková, CSc., FaF UK

SPOMÍNAME

Pripomíname si storočnicu narodenia
profesora Antonína Jindru
Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave si v roku 2014 pripomenula 100-ročnicu
narodenia profesora Antonína Jindru, DrSc., ktorý vtisol katedre neodmysliteľnú pečať. Na Katedre vtedajšej biochémie
a mikrobiológie, ktorej sa v r. 1960 stal vedúcim, etabloval dve vedecké školy rastlinnej a neskôr aj živočíšnej biochémie
(xenobiochémie), ktoré sa v modifikovaných podobách úspešne riešia dodnes.

Profesor Jindra sa ako 45-ročný stal
profesorom farmaceutickej chémie na
Farmaceutickej fakulte J. E. Purkyňu
v Brne, ale hneď po zriadení celoštátnej
Farmaceutickej fakulty na UK v Bratislave v r. 1960, začal pôsobiť na Slovensku.
Nastúpil na Katedru biochémie a mikrobiológie, bol ustanovený profesorom
biochémie a menovaný za vedúceho
katedry. V rokoch 1966 – 1967 pôsobil ako hosťujúci profesor na Univerzite v Nebraske a na Purdue University
v USA. V roku 1968 bol menovaný za riaditeľa celouniverzitného Biochemického
ústavu UK v Bratislave, ktorý bol centrom
koordinácie vedeckého výskumu, ako aj
miestom pre obhajoby kandidátskych
dizertačných prác s celoslovenskou pôsobnosťou.
Profesor Jindra bol výskumník a pedagóg s vrodeným citom pre vedu a vedecký progres. Založil vedeckú školu, ktorá
priniesla nový pohľad na enzymológiu
biosyntézy terapeuticky významných rastlinných alkaloidov. Výskum v tejto oblasti

Listujeme
v starých číslach

Naša univerzita,
február 1956, ročník I, č. 6

1914 – narodil sa v Příbrame
1932 – m
 aturoval na gymnáziu
v Prahe
1932 – 1936 – študoval na Farmaceutickej fakulte KU Praha
1938 – získal titul RNDr.
1953 – získal titul docent
1957 – získal titul CSc.
1959 – získal titul profesor
1966 – získal hodnosť DrSc.
1986 – zomrel v Budapešti
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priniesol priekopnícke publikácie s pozitívnym ohlasom doma aj vo svete. V sedemdesiatych rokoch založil na katedre druhú
vedeckú školu xenobiochémie zameranú
na štúdium vlastností biotransformačných
enzýmov liečiv. Inicioval spoluprácu medzi
katedrou a Ústavom pre farmáciu a biochémiu v Prahe, zameranú na tricyklické
neuroleptiká, ktorých biotransformačné
štúdie boli nosným programom xenobiochémie na katedre.
Profesor Jindra bol mimoriadne pracovitý. Denne navštevoval laboratóriá katedry a aj keď už nemal čas toľko experimentálne pracovať, venoval každému svoju
obľúbenú vetu „No, co nové, Beruško?“
Oboznámil sa s výsledkami, problémami
a vzápätí vedel navrhnúť riešenie. Poznala som profesora ako človeka, ktorý sa ochotne delil so svojimi nápadmi
a skúsenosťami, pričom rád počúval aj
názor iných. Vychoval dvoch profesorov,
šiestich docentov, jedného doktora vied
a rad kandidátov vied. Je autorom alebo
spoluautorom piatich knižných publikácií a štyroch vysokoškolských učebných
textov. Rozsiahlou publikačnou činnosťou
úspešne reprezentoval profesor Jindra
katedru, Farmaceutickú fakultu UK, ale
zároveň aj Československo. Na zákla-

de toho mal dvere otvorené na mnohé
renomované pracoviská v zahraničí, na
ktorých nadväzoval úspešné vedecko-výskumné spolupráce. S biochemickými
pracoviskami Univerzity Martina Luthera
v Halle a Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti spolupracuje katedra dodnes.
Zmysluplná verejná, spoločenská
a organizátorská aktivita profesora Jindru dopĺňala jeho osobnosť a nemalou
mierou prispievala k prestížnemu menu
jeho pracoviska. Bol členom komisií a vedeckých rád na vysokých školách, na
ministerstvách školstva a zdravotníctva.
Bol predsedom komisií pre udeľovanie
vedeckých hodností v odbore biochémia pri Biochemickom ústave UK v Bratislave a členom celoštátnej komisie pre
udeľovanie vedeckej hodnosti doktora
vied z biochémie pri ČSAV v Prahe. Pri
príležitosti storočnice prof. Antonína Jindru si na neho s úctou spomíname ako
na významnú osobnosť československej
biochémie a farmácie.
doc. Ingrid Pauliková, CSc.,
vedúca Katedry bunkovej
a molekulárnej biológie liečiv FaF UK,
prof. Peter Kovács, DrSc.,
emeritný profesor
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KRÍŽOVKA

Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@rec.uniba.sk do 10. februára 2015 a vyhrajte hrnček UK. Spomedzi správnych odpovedí
vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity.
Vyhodnotenie z minulého čísla: Roy L. Smith: „Ten, kto nemá Vianoce v srdci, nikdy ich nenájde pod stromčekom.“ Správnu odpoveď poslala aj Bronislava
Kotysová. Srdečne blahoželáme!

JAZYKOVÉ OKIENKO

Vďaka zlým zmluvám?
Nielen v odborných a publicistických textoch,
ale aj v hovorenej reči sa často používajú druhotné
predložky odvodené od podstatných mien. Tieto
predložky si čiastočne zachovávajú vecný význam,
ktorý ešte poukazuje na ich pôvod. Patrí k nim aj
predložka vďaka, ktorá slúži na vyjadrenie príčiny
a niekedy sa používa nenáležite, bez ohľadu na jej
význam a na celkový obsah vety. Predložka vďaka
je homonymná s podstatným menom vďaka, súvisí so slovesom vďačiť niekomu, niečomu. Podobne ako podstatné meno vďaka či sloveso vďačiť aj predložka vďaka má v sebe kladný príznak,
vyjadruje kladné hodnotenie situácie, význam
pozitívnej okolnosti, ktorá umožňuje realizovať dej
alebo stav. Vďaku vyslovujeme niekomu za niečo,
čo má pre nás kladný, pozitívny význam či dosah.
Napríklad Vďaka rýchlemu zákroku lekárov (kladné hodnotenie) sa podarilo chlapca zachrániť
(priaznivý výsledok deja)., Prežil len vďaka rýchlej
pomoci kamaráta., Vďaka rodičom mohol Martin pokračovať v štúdiu. Niekedy sa význam príčiny pri predložke vďaka preskupuje s významom
prostriedku, najmä v tých prípadoch, keď podstatné meno spájajúce sa s predložkou označuje
substanciu, ktorú možno chápať ako prostriedok
umožňujúci realizáciu deja, napr. Vďaka internetu
môžeme dnes komunikovať s celým svetom.
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V jazykovej praxi sa však objavujú aj výpovede,
v ktorých sa predložka vďaka spája s výrazmi,
ktorými sa vyjadruje niečo negatívne, napr. Vďaka
prehre (negatívna okolnosť) z prvého kvalifikačného zápasu domáci hráči nepostúpili (nepriaznivý výsledok deja)., Vďaka malému počtu hlasov

vypadol zo súťaže XY., Vďaka dlhotrvajúcim
zrážkam a následným povodniam prišlo na Slovensku za posledný rok o svoje príbytky mnoho
ľudí., Zápas prehrali vďaka bezradným útočníkom. Keďže predložka vďaka z významového hľadiska vyjadruje kladný príznak, nie je vhodné, aby
sme ju vo výpovediach spájali s negatívnymi skutočnosťami. Na to slúžia v slovenčine iné predložky, ktoré vyjadrujú príčinu, dôvod. V prípade negatívneho hodnotenia okolnosti, ktorá spôsobuje

nepriaznivý výsledok deja, môžeme použiť predložku vinou, ktorá sa spája s genitívom, napr. Vinou prehry z prvého kvalifikačného zápasu domáci hráči nepostúpili., K nehode došlo vinou
chodcov., Vinou zlých zmlúv hospodári fond so
stratou. Môžeme použiť aj iné príčinné predložky, ktoré v sebe neobsahujú kladný ani záporný
príznak, napr. pre, v dôsledku, následkom: Pre
dlhotrvajúce zrážky a následné povodne prišlo
na Slovensku za posledný rok o svoje príbytky
mnoho ľudí., V dôsledku nepriaznivého počasia
bola minulý rok slabšia úroda.
Použitie predložky vďaka v spojení s negatívnymi okolnosťami by bolo primerané len vtedy, ak
by chcel autor takýmto spôsobom vyjadriť svoj
ironický postoj k obsahu vety, napr. Zápas prehrali vďaka bezradným útočníkom., keďže irónia
je založená na používaní jazykových prostriedkov
v opačnom význame. Pri používaní predložky vďaka by sme mali vychádzať z jej významu a celkového obsahu vety a v neutrálnych výpovediach
ju používať vtedy, ak chceme vyjadriť pozitívne
hodnotenie okolnosti pôsobiacej na priaznivý výsledok deja.

Mgr. Katarína Muziková, PhD.,
Katedra slovenského jazyka FiF UK

RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.

Pat Riley: „(tajnička).“

ENGLISH SUMMARY

Turner Honorary Doctor
Comenius University in Bratislava (CU) awarded
an honorary title doctor honoris causa to a promi
nent biochemist, Anthony John Turner, the professor of the University of Leeds on 2 December
2014. Pg 3
CU in Top 500
CU claimed 440th position in the international
ranking named Round University Ranking. The
ranking evaluates teaching, research, citations,
industry income and international outlook. Pg 3
From Rector’s Program
On 9 December, the Rector of CU, Karol
Mičieta, discussed the preparations of project activities within the Horizon 2020 with the Minister of
Education, Juraj Draxler.
During a traditional Christmas concert featu
ring Gypsy Devils, on 18 December, the Rector
acknowledged employees’ work in the past year.
Pg 4
INSYZAKUK
The project Internal System Assuring the Qua
lity of Comenius University (INSYZAKUK) was
evaluated by the Rectorate of CU, faculties and
constituents on 11 December. The project will
contribute to a development of education and research quality. Pg 4
Horňáčková Awarded Among Students
Winners of a national competition named Student
Personality of Slovakia were announced on 17
December. A student from the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of CU, Michaela
Horňáčková, is among the awarded in a category
of electrical and industrial technologies. Pg 5
Jana Šmelková Represents Students of Slovakia
The Student Council for Higher Education of SR
has had a new Chairperson since December.
Jana Šmelková, a PhD student of the Faculty of
Law of CU, was elected by more than thirty delegates of Slovak universities. Pg 5
Candidate Prof. Masarik
Prof. J. Masarik was elected as a candidate for
the Dean of the Faculty of Mathematics, Physics
and Informatics of CU on 1 December. Pg 5
Candidate Assoc. Prof. Vanderka
Assoc. Prof. M. Vanderka was elected as a candidate for the Dean of the Faculty of Physical Edu
cation and Sport of CU on 27 November. Pg 5
2,000 Questions for Information Centre
During the seven months of its activity, the Information Centre of CU advised nearly 2,000 people
– students, prospective students and general
public. They mostly enquired about the study options at CU. Pg 6
The Least Students Born in December
December is the lowest frequency month of CU
students’ birthday. On the contrary, the most students are born in July. The most common female
name for students is Zuzana and the most frequent male name is Martin. Pg 6
Gold Medal of CU to Prince Haakon
The Gold Medal of CU was awarded to the Crown
Prince of Norway, Haakon, in Oslo on 5 December, for his contribution to development of longterm Slovak – Norwegian cooperation in educa
ting Norwegian students in general medicine in
Slovakia. Pg 6
Cooperation with Investment Companies
CU signed memorandums on cooperation in the
Comenius University Science Park with invest-

ment companies named Y Soft Ventures, CA
PITAL MARKETS and Gradial Investments. Pg 7
Jozef Čentéš a Professor
The President of the Czech Republic appointed
Jozef Čentéš from the Faculty of Law of CU a professor of criminal law. Pg 7
Šajgalík the Chairman of SAS
A chemistry professor Pavol Šajgalík who gra
duated at the Faculty of Natural Sciences of CU
became the Chairman of the Slovak Academy of
Sciences. Pg 7
Seychelles Politician Met with Medical Students
Patrick Hermanie from the Republic of Seychelles
visited Slovakia where he met with Seychelles
medical students at CU. Pg 7
Two Books on University History
Books named Vivat Academia: 95 years of Comenius University and Via Comeniana were presen
ted at the end of the 95th anniversary year of CU
– 9 December – by their authors Dušan Meško
and Pavol Demeš. Pg 8
50 Years of Gymnik
A folklore group Gymnik performing at the Faculty
of Physical Education and Sport of CU celebrated
the 50th anniversary of its establishment. Pg 12
50 Years of the Department of Philology
On 10 December, the Department of Philology of
CU prepared an international scientific symposium named Slavic language and literary (self)reflexions on the occasion of the 50th anniversary.
Pg 14
Miroslav Daniš Awarded by Putin
For his long-term work in science and culture, Miroslav Daniš was awarded a Pushkin Medal by
the Russian President, Vladimír Putin, on 4 November. Pg 16
Literary Award of Eastern Partnership
The Rector of CU handed Visegrad Eastern Partnership Literary Award to a Belorussian writer,
Ihar Babkov, on 3 December. Pg 16
Two Prizes
Four students from the Faculty of Social and Economic Sciences of CU represented the University
at a model OSN assembly in Rome and won two
prizes. Pg 17
Establishing of Community Psychology in Slovakia
Community psychology in Slovakia was established 50 years ago and on this occasion the
Faculty of Social and Economic Sciences of CU
organized a workshop and a conference on this
topic on 1 and 2 December. Pg 18
How to Teach Medicine
A conference AMEE in Rome offered lectures
on how to improve education, especially medical
education. The conference was attended by employees of the Jessenius Faculty of Medicine of
CU. Pg 19
Child Health Day
A conference Child Health Day to present a
project on supporting and protecting children’s
health in pre-school institutions took place under
the auspice of the Minister of Education and the
Rector of CU on 17 October. Pg 18
International Symposium of Universities’ Professors in Rome
A symposium entitled The Idea of the University.
Investing in Knowledge in Europe and for Europe was attended by CU employees on 1 – 4
October. Pg 20

Conference on Electronic Services in Medical
Education
A conference MEFANET opened questions about
electronic support of medical education, e-lear
ning, electronic students’ examination or simulation technologies. The conference was attended
by employees of the Jessenius Faculty of Medicine of CU on 26 and 27 November. Pg 20
High-School Student Visited his Dream Fa
culty
A successful high-school student, Šimon Stopka from Trenčín, won an opportunity to visit a
university of his choice. He chose the Jessenius
Faculty of Medicine of CU, employees of which
prepared him and his classmate an interesting
tour. Pg 21
Faculty of Natural Sciences Looked for Students in the East
The Faculty of Natural Sciences of CU visited an
Education and Carrier Fair in Košice at the end
of the year and addressed prospective students.
Pg 21
Slavic Christmas Academy
The Department of Slavic Philologies of CU organized a Christmas academy with rich played
and musical programme prepared by students of
various Slavic languages on 10 December. Pg 22
Christmas Assembly of Gym Teachers
A singer Pavol Hammel enriched a programme of
traditional Christmas cabbage soup at the Faculty
of Physical Education and Sport of CU in the end
of 2014. Pg 22
St. Nicolaus in Bratislava
The Centre for Continuing Education of CU prepared a St. Nicolaus Day and demonstration of
Slovak traditions for children of Slovak expats from
Hungary, Romania, Ukraine, Poland and Serbia
during 4 – 7 December. Pg 23
Deňel Is a Term
Young students of fine art got again an opportunity to exhibit their first pieces at the exhibition
Deňel on 30 November. Pg 23
Students had a Date with Top Leaders
Students had an opportunity to speak face-toface with directors and managers of the leading
companies at the Faculty of Management of CU
thanks to the civil association Nexteria on 20 November. Pg 24
Prevention for Future Lawyers
Future pharmacists organized a measurement of
blood pressure, glucose, cholesterol, BMI and
Waist to Hip Ratio for their colleagues from the
Faculty of Law of CU on 2 December. Pg 24
Knowledge Competition about Olympism
A team of students of the Faculty of Physical Edu
cation and Sport of CU and the Faculty of Arts of
CU won in a knowledge competition for universities about olympism in Košice during 20 – 21
November. Pg 25
Life after School
An activity of graduates of the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of CU ŽipoMAT
presents current students with successful gra
duates and employment possibilities after school.
Pg 25
Students Awarded for Sport Results
Students Katarína Longová and Matúš Lieskovský
were awarded for their results in karate. Dr. Igor
Tóth got an award as an ice hockey coach. Pg 26
VG, LM
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Univerzita Komenského n. f.
Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava
IČO: 30845831

2 % z Vašich daní

Podporte aj Vy
vzdelávanie mladej generácie,
vedu a výskum
na univerzite s najdlhšou
vysokoškolskou tradíciou
na Slovensku!
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