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O B S A H

E D I T O R I Á L

Počas inauguračného ob-
radu odznelo v Aule UK 
viacero slávnostných 

príhovorov. Kým v tých „našich“ 
rezonovala okrem slov chvály 
aj kritika a ponosy na pome-
ry, v ktorých fungujeme, tak 
zástupca pražskej almae matris, múdro vystihnúc miesto 
i príležitosť, venoval sa najmä myšlienkovému odkazu Jána 
Amosa Komenského. Zvlášť zdôraznil jeho ideál školy ako 
„dielne ľudskosti“ a budovateľky „cesty svetla“: univerzita 
nemôže svoje pôsobenie obmedziť len na vzdelávanie a ve-
decký výskum, ale musí byť aj šíriteľkou ideálov, ktoré vy-
vierajú zo sily tradície a z rešpektu k skutočným autoritám.

Javí sa však, že práve budovať onú „cestu svetla“ sa nám, 
žiaľ, nedarí: napriek zlepšovaniu našich výkonov verejnosť 
naďalej ochotne verí presviedčaniu politikov i médií, že celé 
slovenské vysoké školstvo je nekvalitné. A v pomeroch, keď 
väčšina zamestnávateľov od nových zamestnancov (aj na-
šich absolventov) neočakáva ani tak profesionalitu v odbo-
re, ktorý vyštudovali, ale skôr invenciu a schopnosť „prezen-
tovať, komunikovať a argumentovať“ (por. s. 19), ostáva na 
rešpekt k tradícii a autoritám iba ozaj málo miesta.

Popol si však musíme na hlavu sypať aj my: ako je naprí-
klad možné, že na rozdiel od českých krajín sa ani tí naj-
významnejší reprezentanti nášho akademického prostredia 
nedokážu zjednotiť a spoločne sa postaviť proti nekompe-
tentným opatreniam politikov, z ktorých predovšetkým vy-
plýva neutešený stav slovenskej vedy a vzdelávania? Ako 
to, že sa dajú vmanévrovať do politických hier a navzájom 
si podrážajú nohy v mene výhod pre „svoju“ školu či ústav? 
Kam sa u nich podel pocit akademickej hrdosti a solidarity 
a étos novembrových dní spred štvrťstoročia?

Zaželajme si preto, aby nové vedenie univerzity i vede-
nia jej fakúlt boli predovšetkým bedlivými ochrancami toho 
zvyš ku slobôd, ktoré nám ešte ostali, a zároveň odhodlaný-
mi bojovníkmi za naše práva. Čítanie ich plánov a vízií nám 
dáva vieru, že to tak bude, a že pocit nádeje, v tomto veľko-
nočnom čase obzvlášť živý, v nás pretrvá.

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., prorektor UK pre rozvoj,
predseda Redakčnej rady Našej univerzity
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Do funkcie rektora UK bol už po druhýkrát inaugurovaný prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., čím sa slávnostný akt stal 40. inauguráciou 
rektora na UK v jej histórii. Spolu s rektorom boli inaugurovaní do nových funkcií desiati dekani fakúlt. V tomto funkčnom období 
rektor UK obmenil aj prorektorský zbor, ktorý schválil Akademický senát UK. 

Na spoločnom verejnom zasadnutí Vedeckej rady a Akademického 
senátu UK, vedeckých rád a akademických senátov jej fakúlt sa v Aule 
UK dňa 26. februára 2015 zúčastnili predseda NR SR Peter Pellegri-
ni, predstavitelia diplomatického zboru, rektori slovenských i zahranič-
ných vysokých škôl a ďalší významní hostia.

„Mimoriadne oceňujem skutočnosť, že Univerzita Komenského 
v Bratislave vychovala niekoľko generácií výborných osobností, ktoré sa 
úrovňou získaných vedomostí, schopnosťami a pracovitosťou presadili 
na popredných miestach spoločenského života doma i v zahraničí. Uni-
verzita dala Slovensku nielen prezidentov, premiérov či ministrov, dokon-
ca aktuálne tretina poslancov Národnej rady SR absolvovala Univerzitu 
Komenského,“ uviedol predseda NR SR Peter Pellegrini.

Rektor UK po zložení slávnostného sľubu Spondeo ac polliceor 
upozornil v prejave na nutnosť kvalitného vysokoškolského vzdela-
nia. „Ak existuje niečo, na čom by sme sa zrejme všetci zhodli, že 
zaistí mladým ľuďom dobrú a úspešnú budúcnosť, je to vzdelanie. 
Veď nie náhodou hovoríme o vedomostnej spoločnosti ako o našej 
méte. V tejto súvislosti sa však čoraz viac a oprávnene vzdelanie sklo-
ňuje s prívlastkom kvalitné, dobré, hodnotné, špičkové. Dlhodobo 
upozorňujeme slovenskú spoločnosť a štátnych predstaviteľov na 
nevyhnutnosť zaručenia a dodržania kvality vysokoškolského vzdelá-
vania,“ uviedol vo svojom inauguračnom prejave rektor UK prof. Mi-
čieta. Osobitne tiež apeloval na nevyhnutnosť reformy vzdelávania na 
Slovensku a zvýšenie sociálneho statusu pedagóga. „Riešenie na-
liehavých spoločenských tém a problémov je len ťažko predstaviteľ-
né bez účasti Univerzity Komenského. Prináleží nám nezastupiteľná 
úloha pri formovaní vzdelanostnej elity Slovenska. Našou úlohou je 
obhájiť a naďalej zlepšiť naše postavenie špičkovej európskej akade-
mickej inštitúcie, jednej z 500 najvýkonnejších svetových vysokých 
škôl,“ dodal rektor UK. 

Rektor UK následne inauguroval desiatich dekanov fakúlt UK: prof. 
MUDr. Juraja Šteňa, DrSc. (Lekárska fakulta UK), doc. JUDr. Eduar-
da Burdu, PhD. (Právnická fakulta UK), prof. PhDr. Jaroslava Šušola, 
PhD. (Filozofická fakulta UK), doc. RNDr. Milana Triznu, PhD. (Príro-
dovedecká fakulta UK), prof. PaedDr. Alicu Vančovú, CSc. (Pedago-
gická fakulta UK), doc. Mgr. Mariána Vanderku, PhD. (Fakulta telesnej 
výchovy a športu UK), prof. MUDr. Jána Danka, PhD. (Jesseniova le-
kárska fakulta UK), prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc. (Fakulta mate-
matiky, fyziky a informatiky UK), prof. RNDr. Jozefa Komorníka, DrSc. 
(Fakulta managementu UK) a doc. JUDr. PhDr. Luciu Mokrú, PhD. 
(Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK).

Polemike o úrovni vzdelávania sa nevyhol v príhovore v mene všet-
kých dekanov ani nový dekan Lekárskej fakulty UK prof. Juraj Šteňo: 
„Napriek veľkým negatívam je úroveň vzdelávania na viacerých vyso-
kých školách v Slovenskej republike na vysokej úrovni. Stále máme 
absolventov, ktorí sú vo svete žiadaní a ktorí sa uplatňujú aj v konkuren-

cii s absolventmi najprestížnejších svetových univerzít. Ak ich chceme 
udržať doma, musíme prinavrátiť vážnosť spoločenského postavenia 
vysokoškolského učiteľa.“ Dekan taktiež kritizoval financovanie škôl 
a „geografický hriech“ Bratislavy, pre ktorý nemôže čerpať eurofondy. 
„Ak sa nezmení systém financovania vysokých škôl a kvalitné školy 
nezískajú dostatočné prostriedky na vzdelávanie a výskum, nebudú 
môcť plniť úlohy pre rozvoj spoločnosti.“

Význam našej univerzity vyzdvihol prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., 
prezident Slovenskej rektorskej konferencie: „Univerzita Komenského 
sa pomerne pravidelne umiestňuje v prvej päťstovke najvýznamnej-
ších celosvetových rebríčkov zostavených na základe akademických 
kritérií. Pokiaľ by však rankingy zobrazovali výšky rozpočtov univerzít 
celkovo alebo prepočítane na počty zamestnancov či študentov, som 
presvedčený, že UK by pravidelne atakovala nielen prvú päťstovku, ale 
aj prvú stovku vo svetových rebríčkoch.“

Vedenie UK tvorí od 20. februára 2015 okrem prorektora UK pre 
rozvoj doc. Mgr. Vincenta Múcsku, PhD., ktorý vo funkcii pokraču-
je, opäť aj prorektorka pre legislatívu UK prof. JUDr. Mária Patakyová, 
CSc., nové prorektorky RNDr. Zuzana Kovačičova, PhD., pre študijné 
veci, prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., pre medzinárodné vzťa-
hy a noví prorektori prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., pre vedeckový-
skumnú činnosť a doktorandské štúdium a doc. RNDr. Daniel Olejár, 
PhD., pre informačné technológie. Prorektorov schválil Akademický 
senát UK dňa 18. februára 2015 na návrh rektora UK.

Lenka Miller 
 Foto: Vladimír Kuric

Univerzita Komenského  
s novým manažmentom
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4. 2. – Rektor UK prof. Karol Mičieta prijal pozvanie veľvyslanca 
Spojených štátov amerických v SR Theodora Sedgwicka na stretnu-
tie v rezidencii USA.

5. 2. – Viedol pracovné stretnutie vedenia UK s dekanmi fakúlt UK.

10. 2. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej aka-
démie vied.

11. 2. – Prijal pozvanie veľvyslanca Iránskej islamskej republiky pre 
SR vo Viedni Hassana Tajika na stretnutie pri príležitosti Národného 
dňa Iránu.

12. 2. – V hoteli Bôrik sa zúčastnil na konferencii národného pro-
jektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti na 
tému „Ako efektívne prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami 
zamestnávateľov“.

- Zúčastnil sa na zasadnutí Finančnej komisie AS UK a následne na 
zasadnutí Predsedníctva AS UK.

- Na stretnutí u ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja 
Draxlera rokoval o udržateľnosti vedeckých parkov.

17. 2. – Pri príležitosti slávnostného otvorenia Výskumného centra 
ESET podpísal memorandum o spolupráci s rektorom STU prof. Ing. 
Robertom Redhammerom, PhD., a generálnym riaditeľom spoloč-
nosti ESET Ing. Richardom Markom. (Viac na strane 5.)

18. 2. – Zúčastnil sa na zasadnutí Akademického senátu UK, ktorý 
zvolil nových prorektorov UK.

19. 2. – Prijal na pôde UK nového primátora Bratislavy Iva Nesrov-
nala.

23. 2. – Na Fakulte managementu UK otvoril podujatie Startup 
Shark Roadshow Bratislava, ktoré organizuje Slovak Business Agen-
cy. (Viac na strane 24.)

26. 2. – Na spoločnom verejnom zasadnutí Vedeckej rady a Aka-
demického senátu UK, vedeckých rád a akademických senátov jej 
fakúlt sa v Aule UK konala slávnostná inaugurácia rektora UK a deka-
nov fakúlt UK. (Viac na strane 3.)

27. 2. – V Univerzitnej nemocnici Bratislava slávnostne otvoril me-
moriál k 100. výročiu narodenia akademika Teofila R. Niederlanda.

- Zúčastnil sa na stretnutí rektorov s ministrom školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR Jurajom Draxlerom v Banskej Štiavnici.

Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK

Foto: OVV RUK
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Absolventi informatiky 
a manažmentu z UK  

patria medzi najlepšie 
zarábajúcich v SR

Absolventi Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 
UK a Fakulty managementu UK patria medzi najlepšie 
zarábajúcich na Slovensku. Vyplynulo to z dát, ktoré 
zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
z pripravovaného projektu – portálu Lepsieskoly.sk.

Ministerstvo vychádzalo z údajov Sociálnej poisťovne, pracov-
ného portálu Profesia.sk, ústredia práce, ako i veľkého priesku-
mu. Oslovili 65-tisíc absolventov, ktorí ukončili školu v rokoch 
2008 – 2014; vrátilo sa im 15-tisíc dotazníkov. 

Priemerný príjem absolventa Fakulty matematiky, fyziky a in-
formatiky UK v druhom roku od skončenia štúdia predstavuje 
podľa zverejnených dát 1326 eur. V štvrtom roku od ukončenia 
školy sa zvyšuje na 1739 eur. 

Absolventi Fakulty managementu UK dosahujú v druhom roku 
po škole priemerný plat 1269 eur, v štvrtom roku od ukončenia 
štúdia 1744 eur.

Portál Lepsieskoly.sk, ktorý ministerstvo spustilo dňa 12. 2. 
2015, je určený maturantom rozhodujúcim sa kam na vysokú 
školu. Okrem informácií o priemernom zárobku ponúka web 
napríklad aj informácie o tom, na ktorej škole by jej absolventi 
neváhali študovať opäť. 

Andrea Földváryová
Ilustračná fotografia. Foto: Vladimír Kuric

Docent Batka kandidátom 
na dekana EBF UK

Akademický senát Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK zvolil 
dňa 20. februára 2015 doc. Ľubomíra Batku, Dr. theol., za kan-
didáta na dekana fakulty na obdobie od 10. 5. 2015 do 9. 5. 
2019. O post dekana sa uchádzal ako jediný kandidát. V prvom 
kole volieb získal 10 z 10 platných hlasov. 

Doc. Batka pôsobí na Katedre systematickej teológie EBF UK 
a post dekana bude zastávať druhé funkčné obdobie po sebe. 

NUNU
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UK, STU a ESET 
otvorili výskumné 
centrum 
informačnej 
bezpečnosti

Prestrihnutím diernej pásky, ktorá sa pred päťdesiatimi rokmi používala na vkladanie údajov do vtedajších počítačov, otvoril 
dňa 17. februára 2015 prezident SR Ing. Andrej Kiska Výskumné centrum ESET. Centrum je spoločným projektom Univerzity 
Komenského v Bratislave (UK), Slovenskej technickej univerzity (STU) a svetového výrobcu bezpečnostného softvéru – 
spoločnosti ESET.

V priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií 
STU bude centrum študentom oboch univerzít poskytovať konzul-
tácie pri príprave rôznych vedeckých prác a priestor na realizáciu 
praktických experimentov v oblasti informačnej bezpečnosti. Budú 
tu tiež prebiehať cvičenia voliteľného predmetu Základy reverzné-
ho inžinierstva. „V ESETe využívame reverzné inžinierstvo najmä 
na odhalenie skrytej činnosti vírusov a iného škodlivého kódu, je 
však využiteľné aj v iných oblastiach informačných technológií, 
napríklad na analýzu či optimalizáciu kvality a spoľahlivosti kódu. 
Vďaka spolupráci s dvoma najlepšími slovenskými univerzitami sa 
nám podarilo otvoriť predmet, ktorého obsah budú môcť v pracov-
nom živote využiť absolventi až troch fakúlt,“ vysvetľuje Ing. Juraj 
Malcho, riaditeľ výskumu a vývoja spoločnosti ESET, ktorý bude 
centrum riadiť. Na predmet sa môžu cez informačný systém svo-
jej fakulty prihlásiť študenti Fakulty matematiky, fyziky a informati-
ky UK, Fakulty elektrotechniky a informatiky a Fakulty informatiky 
a informačných technológií STU.

Výskumné centrum ESET otvorili okrem prezidenta SR aj rektor 
UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor STU prof. Ing. Robert 
Redhammer, PhD., a generálny riaditeľ spoločnosti ESET Ing. 
Richard Marko. Všetky zúčastnené inštitúcie tu zároveň podpísali 
memorandum o spolupráci. 

„Spustenie nového výskumného centra je typickou win-win 
situation. S profitom pre študentov, učiteľov a pre ESET. Ale aj 
pre Bratislavu, celú našu spoločnosť a Slovensko. Výskumné 
centrum je prvým krokom, na ktorý chceme nadviazať, uve-
domujúc si význam informačnej bezpečnosti pre spoločnosť. 
V spolupráci so štátnymi orgánmi, akademickou obcou i ko-
merčnou sférou chceme preto vybudovať širšie koncipované 
Centrum excelencie pre informačnú bezpečnosť,“ uviedol rek-
tor UK Karol Mičieta.

„Dnes tu dochádza presne k tomu, čo si všetci želáme. Dochá-
dza k prepojeniu štúdia s praxou,“ skonštatoval prezident SR An-
drej Kiska. „Som veľmi rád, že tu vzniká takýto projekt. Pretože 
prepojením škôl s praxou, prepojením tých najlepších, to dáva 
možnosť, aby sme z nášho Slovenska spravili skutočne svetové 
Slovensko,“ dodal.

Prednášky predmetu Základy reverzného inžinierstva budú 
prebiehať v priestoroch Univerzity Komenského, cvičenia vo Vý-
skumnom centre ESET v priestoroch FIIT STU. Predmet budú vy-
učovať bezpečnostní experti spoločnosti ESET. V letnom semestri 
2014/2015 sa budú venovať 24 študentom. 

redakcia
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Obyčaje boli prepojením kresťanstva  
so žitým náboženstvom

Veľkonočné sviatky predstavujú v našej tradícii komplex obyčají, ktoré 
sú spájané s obdobím okolo kresťanského sviatku Veľkej noci, ktorý sa 
vyvinul zo židovského sviatku pésah. Ide o pohyblivý sviatok, ktorý sa 
od Nicejského koncilu (r. 325) určuje podľa dátumu, na ktorý pripadne 
Veľkonočná nedeľa. Tou je podľa lunárneho kalendára prvá nedeľa po 
prvom splne mesiaca, ktorý nastane po jarnej rovnodennosti. Teda môže 
pripadnúť na jednu z nedieľ medzi 22. marcom a 25. aprílom. Cirkev sa 
snažila o zjednotenie, aj ustálenie termínu Veľkej noci, avšak vzhľadom 
na rôzne reformy kalendára, ktoré neprijali rovnako všetky kresťanské 
cirkvi, to nebolo možné. Aj v modernej dobe boli pokusy stanoviť Veľkú 
noc na jednu konkrétnu nedeľu – v roku 1897 sa v tejto veci obrátili na 
pápeža astronómovia a v roku 1931 aj Spoločenstvo národov. Tieto, ani 
neskoršie pokusy a iniciatívy však nevyšli, a tak oslavujeme veľkonočné 
sviatky každoročne v iných termínoch. 

I keď viaceré obyčaje, ktoré praktizujeme opakovane, každoročne, sa 
nám zdajú nemenné, oni majú viacero rovín a hlboké, predkresťanské 
korene. Súvisia so začiatkom reálneho vegetačného procesu a viaceré 
svojím pôvodom predkresťanské obyčaje spojené s Veľkou nocou mali 
pozitívne ovplyvniť nastávajúce zmeny v prírode. V našom kultúrno-geo-
grafickom okruhu to bol širší komplex obyčají, ktoré na rozhraní zimy 
a jari začínali vynášaním symbolu zimy Moreny. Morena bola ženská sla-
mená figurína, ktorú bolo treba za spevu určitých piesní vyniesť z dediny 
a zničiť ohňom či vodou. Táto obyčaj bola známa v mnohých obciach na 
Slovensku, ale dnes žije už vari len v tanečných obrázkoch vystúpení fol-
klórnych súborov. Na Katedre etnológie a muzeológie FiF UK sme s na-
šimi študentmi pestovali takéto, trochu aj recesistické podujatie jarnej 
katedrovej vychádzky, ktorá bola spojená s vynášaním Moreny... veď kto, 
ak nie etnológovia, sa majú postarať o záchranu zanikajúcej tradície?

Dievčatá prinášali letečko
Keď sa však vrátime k pramennému materiálu, do úplnosti jarných 

predveľkonočných obyčají zaraďujeme aj prinášanie leta, letečka. Táto 
obyčaj sa zachovávala pomerne dlho v niektorých obciach západného 
Slovenska, napr. vo Vajnoroch, ako aj na strednom Slovensku. Kým vy-
nášanie Moreny sa dialo na Smrtnú nedeľu, nasledujúca Kvetná nedeľa 
patrila opäť menším dievčencom, aj mladým slobodným dievčatám, kto-
ré so spevom prinášali do dediny, resp. do jednotlivých domov zväzok 
jarných halúzok, dekoratívne zdobených maľovanými vajíčkami – kras-
licami.

Na predkresťanské sviatky sa navrstvovali nové významy a my dnes 
vnímame najmä tú podobu veľkonočných sviatkov, ktoré súvisia s pripo-
menutím kresťanského obsahu sviatku. Dekoratívne prvky ako letečko 
vo váze či kraslice v košíku na stole, ktoré sa vyskytujú aj v sekulárnych 
domácnostiach a tvoria výzdobu interiéru našich bytov, majú pre nás do-
minantne estetickú funkciu. Na to, aby prinášali potešenie, radosť z no-
vej, nadchádzajúcej jari, nepotrebujeme veriť ich magickej či symbolickej 
sile, ktorou mali v dávno minulých časoch zabezpečovať prosperitu hos-
podárstva i zdravie a súdržnosť ľudí.

Obyčaje sa časom menia
Je zrejmé, že obyčaje sa vyvíjajú a menia, bezprostredne sa vzájomne 

prelínajú a obohacujú o nové, ďalšie motívy, spojené s túžbou po vše-

strannej prosperite v živote. Rituálne úkony sa vykonávali a mali zmysel 
vo viere, že pomôžu, podporia či skorigujú prírodné, pracovné aj spo-
ločenské procesy – aby bolo priaznivé počasie, aby sa nám podarilo 
včas urobiť jarné práce, aby sme boli zdraví, aby sa naša dievka mlá-
dencom páčila...

To všetko sa dialo, samozrejme, v prepojení s kresťanským svetom, 
jeho ideami a inštitúciami, ktoré mnohokrát prejavy ľudovej viery odmie-
tali i potláčali alebo naopak začleňovali ich do vlastných aktivít. Nastával 
aj opačný proces, v ktorom cirkevné obrady našli svoje nové formy a vý-
razy v žitom náboženstve mimo cirkevnej inštitúcie.

Tieto kultúrne a historické, často v rôznom zmysle, aj mocenské vzťa-
hy a ich premeny vytvárali v priebehu času podobu obyčají aj na základe 
mnohých módnych vplyvov, posunu funkcií či (ne)porozumenia zmyslu. 
Vari najznámejšou a dodnes živou príležitosťou v prostredí našich miest 
i dedín je šibačka a oblievačka, ktorá nám každoročne špecificky a po 
našom ozvláštni Veľkonočný pondelok. Zaiste jej hlavným odkazom už 
nie je magické zabezpečovanie zdravia a sviežosti dospelých dievčat.

Kde sa vzal zajac?
Akže ste si ich už všimli na pultoch obchodov a je ich toľko, že vás 

priam „ohrozujú“, čokoládové zajace, ktoré prinášajú maľované a samo-
zrejme čokoládové vajíčka, a akosi vám to „nesedí“ do predchádzajúce-
ho výkladu, nebojte sa, nie je to preklep v tradícii... Je to naopak doklad 
jej živej flexibility a inovácie.

Kým symbolike jarnej zelene, prútom plným miazgy, sviežosti vody či 
magicko-obradnému zmyslu vajíčka, akoby do škrupiny uzavretého živo-
todarného slniečka, rozumieme a nestratíme sa v preklade kultúrnych vý-
znamov, veľkonočný zajac je predsa akoby menej zrozumiteľný... Zaiste, 
patrí k jari aj so svojím hojným potomstvom – mäkučkými, milými zajačikmi. 
V symbolike plodnosti je magický význam tohto motívu, zdá sa, jasný... 
a do našej kultúrnej tradície sa dostal tak ako viacero iných postáv a čin-
ností, preberaním z nemeckého okruhu – prostredníctvom mestskej zvlášť 
protestantskej komunity. Úloha veľkonočného zajaca sa tu veľmi podobala 
na tú, ktorú poznáme u iných darcov, Mikuláša či Ježiška v predvianočnom 
či vianočnom období. Mal posúdiť, či boli deti dobré, poslušné a či si teda 
zaslúžia farebné (čokoládové) vajcia, cukrovinky a niekedy aj hračky. Tieto 
darčeky mohol aj schovať, či už v dome, ale častejšie v záhrade a deti mali 
za úlohu darčeky od veľkonočného zajaca nájsť. 

Ak by ďalšia hĺbková analýza foriem a významov sviatkov mala spo-
chybniť náš pohľad na ne, bola by to veľká škoda. Sviatky, aj tie veľko-
nočné, budú fungovať, kým my – ich nositelia cítime potrebu ozvláštniť si 
svoju každodennosť – duchovným, estetickým či kulinárskym zážitkom... 
I preto si prajeme veselú Veľkú noc.

Marta Botiková,  
vedúca Katedry etnológie a muzeológie FiF UK

Chodenie s lesolou na Kvetnú nedeľu, Vajnory (okr. Bratislava). Archív negatívov 
SNM Martin, 1. polovica 20. storočia. Foto: K. Plicka

Veľkonočné hľadanie vajíčok, resp. darčekov od zajačika. Archív autorky



7

V E Ľ K Á  N O C

7

Veľkonočné ráno odštartovalo štafetu viery 
Pri stretnutiach s priateľmi či známymi neraz počujeme slová o uponáhľanej dobe, v ktorej žijeme. Sviatočné dni majú byť 
príležitosťou vybočiť zo stereotypu všednosti. Máme šancu opäť sa raz zamyslieť nad zmyslom nášho života vo svetle veľkonočného 
tajomstva. 

Na Veľký piatok sa náš pohľad upína na Ježiša a jeho utrpenie. 
Biela sobota je dňom „smrti Boha“, dňom, ktorý je vyjadrením ži-
votnej skúsenosti mnohých ľudí dnešných čias: zdá sa, že Boh je 
jednoducho „neprítomný“, akoby ho hrob navždy ukryl a pohltil. A on 
neprotestuje, nevyriekne ani slovo, takže človek vôbec nepociťuje 
potrebu mu odporovať či protirečiť. 

Známy biblista, jezuita a niekdajší milánsky arcibiskup Carlo Maria 
Martini v knihe Nočné rozhovory v Jeruzaleme hovorí, že počas 
svojho života čelil jednej veľkej otázke – nedokázal pochopiť, prečo 
Boh necháva svojho Syna trpieť na kríži, a dokonca ani ako biskup 
sa mnoho ráz nedokázal pozrieť na krucifix. V jeho pochybnostiach 
mu pomohla táto teologická myšlienka: Bez umierania by sme sa 
nedokázali Bohu odovzdať úplne. Pre istotu by sme si vždy nechávali 
otvorené zadné vrátka. V smrti sme však nútení vkladať svoju nádej 
do Boha. 

Božie mlčanie 

Tajomstvo tohto dňa nám však chce pripomenúť niečo mimoriadne 
dôležité: k Božiemu zjaveniu nepatrí len Božie slovo, ale aj jeho mlča-
nie – Božie mlčanie. Len ak sme schopní zachytiť Božie ticho, môže-
me dúfať, že budeme počuť i jeho slovo. A potom do tohto hlbokého 
posvätného ticha zaznie najúžasnejšia a najdôležitejšia správa, akú 
kedy človek počul: Niet ho tu, žije! Premohol smrť a prináša nádej 
všetkým ľuďom! Nádej na nový život a večné šťastie! 

Keď v roku 1922 hudobný skladateľ Giacomo Puccini ochorel na 
rakovinu, pracoval práve na opere Turandot, považovanej za jeho naj-
lepšie dielo. Svojim žiakom vtedy povedal: „Ak sa mi nepodarí dopísať 
Turandot, chcem, aby ste ju za mňa dokončili vy.“ Krátko nato zomrel. 
A Pucciniho žiaci operu dokončili. V roku 1926 mala premiéru v milán-
skej La Scale a dirigoval ju Pucciniho obľúbený žiak a slávny dirigent 
Arturo Toscanini. Všetko šlo dokonale až po notu, pri ktorej smrť do-
nútila Pucciniho odložiť pero. Po Toscaniniho tvári začali stekať slzy, 
zastavil orchester, prestal dirigovať a obrátený k divákom zakričal: „Po 
toto miesto napísal operu majster. Potom zomrel.“ V sále zavládlo hro-
bové ticho. Toscanini znova zdvihol dirigentskú paličku, usmial sa cez 
slzy a zvolal: „Ale učni dielo dokončili.“ Keď sa opera skončila, v sále 
nastal ohromný potlesk. 

Boží Syn Ježiš Kristus cez veľkonočné tajomstvo svojej smrti a zmŕt-
vychvstania vykonal najväčšie dielo, akého dejiny človeka i sveta boli 
svedkami. Priniesol nám tak nádej, že všetko zlo, utrpenie i samotná 
smrť, s ktorými sa človek denne stretáva, nebudú mať posledné slo-
vo. To bude patriť Životu a Láske. Kresťanom, svojim nasledovníkom, 
prikázal v tomto diele pokračovať. Zveril nám úlohu, aby sme o tejto ná-
deji priniesli zvesť všetkým ľuďom: „Iďte teda do celého sveta, učte 
všetky národy a krstite ich...“

On je živý 

Keď sa konajú olympijské hry, podľa starovekej tradície sa sl-
nečnými lúčmi zapaľuje olympijský oheň, ktorý si športovci, ale aj 
rozličné osobnosti z krajín celého sveta postupne odovzdávajú ako 
štafetu, až kým pochodeň neodovzdajú krajine, ktorá bude hostiť 
olympiádu. 

Štafeta, ktorá odštartovala dejiny našej spásy, sa začala vo veľko-
nočné ráno pri Ježišovom prázdnom hrobe. Zmŕtvychvstalý Kristus 
zapálil oheň živej viery v srdci Márie Magdalény. A ona, ktorú Tomáš 
Akvinský nazýva apoštolkou apoštolov, odovzdáva prvú správu jeho 
učeníkom: On je živý! Ján a Peter ju prinášajú ďalším a ďalším, tí ju 
postupne šíria do celého sveta: On je živý! 

Svetlo a putovanie sú antickými symbolmi, no sú aj znameniami 
Veľkej noci – vo svetle Kristovho vzkriesenia dostávajú úplne novú 
dimenziu. Veľkonočný oheň zapaľuje srdcia tých, ktorí sú v Ježišovej 
blízkosti – emauzských učeníkov, ale aj všetkých, čo sa úprimným 
srdcom dotknú veľkonočnej pochodne. Čas na jej odovzdávanie sa 
však ešte neskončil. 

Veľkonočné udalosti sú pre nás zahalené tajomstvom, z ktorého 
dokážeme pochopiť iba zlomok. Najpochopiteľnejšia z neho je Božia 
láska, ktorú nám preukazuje vo vzkriesení. „Božia láska je márno-
tratná,“ hovorí český biblista Angelo Scarano a zároveň cituje bla-
hoslavenú Alžbetu od Najsvätejšej Trojice, ktorá hovorí o „prílišnej 
Božej láske“. Veľká noc nám teda dáva možnosť pozrieť sa na lásku 
z iného pohľadu – nie sentimentálne a pateticky, ale bytostne. Boh 
nám dáva všetko. 

ThDr. Ivan Šulík, PhD., RKCMBF UK
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UK pripravila takmer 7000 cudzincov  
na vysokoškolské štúdium na Slovensku

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) jazykovo a odborne pripravila na vysokoškolské štúdium na Slovensku takmer 7000 
zahraničných frekventantov zo 128 krajín sveta. Ich výučba prebieha od roku 1960 v Útvare pre jazykovú a odbornú prípravu Centra 
ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK).

Jazyková a odborná príprava krajanov 
a cudzincov na UK je určená pre absolven-
tov stredných a vysokých škôl vo svojich 
domovských krajinách, ktorí sa rozhodli štu-

dovať na UK, resp. inej vysokej škole na Slo-
vensku. „Takáto príprava trvá 10 mesiacov 
a zahŕňa vyše tisíc hodín, pričom primárnym 
a jediným vyučovaným jazykom je slovenči-
na. Vyučovanie prebieha dvojsemestrálne, 
vo forme seminárov a cvičení – 30 až 32 ho-
dín týždenne,“ približuje metodička jazykovej 
a odbornej prípravy pre cudzincov a krajanov 
PhDr. Katarína Nevrlová z CĎV UK.

Tento typ vzdelávania v slovenskom jazy-
ku doposiaľ využili frekventanti zo 128 krajín 
sveta zo všetkých kontinentov. Nechýbajú 
medzi nimi Austrália, Japonsko, Čína, Egypt, 
Sýria, Keňa, Peru či Ekvádor. Doposiaľ naj-
viac zastúpenými krajinami boli Ukrajina, 
Rusko a Moldavsko. Pomer mužov a žien, 
ktorí na UK absolvovali jazykovú a odbornú 
prípravu, je približne rovnaký.

Študenti, ktorí na UK absolvujú jazykovú 
a odbornú prípravu krajanov a cudzincov, 
sa delia na niekoľko druhov – štipendisti 

vlády SR (pochádzajú z rozvojových krajín 
a poberajú štipendium z Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR) alebo 
krajania (Slováci žijúci v zahraničí, ktorí k nám 
prichádzajú na základe medzinárodných 
a bilaterálnych dohôd). Ostatní študenti sú 
samoplatcami, ktorí si vzdelávanie platia 
sami. V akademickom roku 2014/2015 
eviduje CĎV UK 80 zahraničných študentov, 
ktorí sa vzdelávajú v tomto programe.

„Dlhotrvajúca tradícia, ktorá sa viaže k jazy-
kovej a odbornej príprave cudzincov a kraja-
nov, je nepochybne aj zárukou kvality. Vďaka 
našej súčasti – Centru ďalšieho vzdelávania 
UK – tak už 55 rokov rozširujeme našu ponu-
ku vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti 
aj o túto dôležitú kapitolu,“ uviedol rektor UK 
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Eduard Csudai
Ilustračná fotografia: Vladimír Kuric

Viac testosterónu = menej romantická láska
Vysoké koncentrácie testosterónu v krvi mladých mužov priamo súvisia s tendenciou menej romantického prežívania lásky. Dokazujú 
to výsledky najnovšej štúdie fyziológov Univerzity Komenského v Bratislave (UK). 

Láska rovnako ako iné emócie je regulo-
vaná hormónmi. Jedným z nich je aj testo-
sterón, ktorého vysoké koncentrácie v krvi 
sa u mladých mužov prejavujú menej ro-
mantickým prežívaním a menej altruistickým 
a viac zištným štýlom lásky. Vyplýva to z vý-
skumu fyziológov Univerzity Komenského 
v Bratislave (Lekárska fakulta UK) – RNDr. 
Jaroslavy Durdiakovej, PhD., pod vedením 
prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., 
a doc. MUDr. Ing. RNDr. Petra Celeca, 
PhD., MPH, ktorí vo svojej štúdii sledovali 
endokrinné faktory zodpovedné za prežíva-
nie lásky u mladých zdravých mužov.

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje 
správanie mužov v láske, je aj miera 
pôsobenia testosterónu v období pred 
narodením. Testosterón má vplyv na 
organizáciu mozgu počas vývinu v maternici 
a moduluje tým poznávacie funkcie (napr. 
priestorové schopnosti), ale aj emočné vlast-
nosti po narodení. „Nízke hladiny testosteró-
nu v tomto období spôsobia, že neskôr v do-
spelosti sú muži viac romantickí. Naopak, 
vysoké dávky testosterónu v prenatálnom 
období predurčujú, že muži sú v dospelosti 

menej romantickí,“ približuje výskum Jaro-
slava Durdiaková.

Koncentrácie testosterónu počas prena-
tálneho obdobia je možné odhadnúť podľa 
pomeru dĺžky dvoch konkrétnych prstov: 
ukazováka a prstenníka. U mužov je typické, 
že prstenník je dlhší ako ukazovák. Menší 
pomer dĺžky prstov ukazováka a prstenníka 
svedčí o silnejšom vplyve testosterónu na 
plod v období pred narodením. 

„Ľudské správanie je determinované nie-
len spoločenskými vplyvmi, ale aj hormónmi, 
ako ukazuje výskum, ktorý pomáha dopĺňať 
mozaiku poznania,“ hovorí o výsledkoch vý-
skumu prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rek-
tor UK.

O širokom účinku testosterónu svedčia aj 
výsledky predchádzajúceho výskumu vyššie 
uvedeného tímu z Univerzity Komenského 
o tom, že vysoké hladiny testosterónu v pre-
natálnom období môžu súvisieť s pôvodom 
nadania a lepšou priestorovou orientáciou 
u mladých chlapcov. 

Výsledky tohto výskumu boli prezentované 
na Fyziologických dňoch 2015 v Brne a sú 
súčasťou širšieho a dlhodobého výskumu 

vplyvu testosterónu na kognitívne a beha-
viorálne charakteristiky, ktorý Univerzita Ko-
menského ako prvá akademická inštitúcia 
na Slovensku realizuje už dve desaťročia.

Michal Jurina
Ilustračná fotografia: Vladimír Kuric
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Stanovisko rektora UK 
 a dekana PraF UK 

k vyjadreniam premiéra SR
4. marca 2015

Univerzita Komenského v Bratislave a najmä jej Právnická fakulta 
(PraF UK), právnická fakulta s najväčšou tradíciou na Slovensku, 
so záujmom sleduje vyjadrenia predsedu vlády Slovenskej 
republiky o celkovej kvalite vysokoškolského vzdelávania 
a osobitne právnického vzdelávania a zaujíma k nemu toto 
stanovisko:

Vzdelávanie na Slovensku prešlo za posledných 25 rokov viacerý-
mi reformami, niektoré prispeli k zvýšeniu jeho kvality, iné sa účinkom 
minuli. Pokiaľ ide o oblasť práva, PraF UK si uvedomuje, že najzložitej-
šie reformy, ktoré posunú štúdium práva a právnu vedu do kvalitatívne 
omnoho vyššej úrovne, ešte len na slovenské právnické fakulty čaka-
jú. Štúdium práva musí akcentovať okrem teoretickej prípravy aj etický 
rozmer práva a požiadavky právnej a spoločenskej praxe, schopnosť 
riešiť konkrétne zložité prípady a argumentovať. Nemenej dôležitá je 
internacionalizácia a europeizácia práva. PraF UK túto reformu realizu-
je dlhšie obdobie a v najbližšom čase ju dovŕši. Rovnako sme presved-
čení, že aj právnické fakulty na iných slovenských verejných vysokých 
školách sú odhodlané zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu. Uvedo-
mujeme si svoj podiel zodpovednosti voči odbornej aj širšej verejnosti 
za kvalitu právneho prostredia, v ktorom všetci žijeme, a sme pripra-
vení viesť otvorený dialóg s ďalšími spoluzodpovednými inštitúciami 
o tom, ako právne prostredie na Slovensku zlepšiť, a to pod dohľadom 
širšej verejnosti. Aj z tohto dôvodu PraF UK víta, že predseda vlády 
otvoril pálčivú tému kvality právnického vzdelávania.

PraF UK reprezentuje Slovensko vyslaním študentských tímov na 
šesť najprestížnejších medzinárodných súťaží v simulácii súdnych 
sporov (napr. Jessup International Law Moot Court Competition vo 
Washingtone, European Law Moot Court Competition). V súčasnosti 
zabezpečuje výučbu 49 odborných predmetov v anglickom jazyku 
a pripravuje anglický študijný program zameraný na medzinárodné 
právo a právo Európskej únie. Vysiela študentov na stáže, šíri právne 
povedomie v komunitách, naši študenti sa podieľajú na výučbe práva 
na stredných a základných školách.

Zároveň však chceme poukázať na nevyhnutnosť podpory práv-
nických fakúlt verejných vysokých škôl zo strany Ministerstva škol-
stva, vedy výskumu a športu SR. Je smutné, že koeficient odboru 
právo, na základe ktorého je financované štúdium práva, je iba 
1,00, zatiaľ čo pri iných odboroch, ako je napríklad sociálna práca 
alebo verejná politika a verejná správa, je 1,58. Kvalitné právnické 
vzdelávanie s prístupom do medzinárodných vedeckých databáz, 
interaktívne študijné pomôcky a učitelia s praktickými skúsenosťami 
aj zo zahraničia predstavujú značné finančné nároky. Na PraF UK 
reflektujeme problém tzv. „lietajúcich učiteľov“ a snažíme sa vytvoriť 
optimálny model fungovania učiteľov tak, aby sa v maximálnej miere 
venovali práci na fakulte a napĺňali požiadavky zámeru fakulty a uni-
verzity a zároveň mali praktické skúsenosti, pretože bez nich by sme 
nemohli napĺňať základný cieľ fakulty: vychovávať právnikov s morál-
nymi hodnotami a kvalifikáciou pre potreby praxe a tvoriť prakticky 
využiteľnú právnu vedu. Fenomén „lietajúcich učiteľov“ má však celý 
rad ďalších aspektov, ktoré súvisia aj so zodpovednosťou štátu za 
fungovanie vysokého školstva a problém si vyžaduje hlbšiu diskusiu 
bez emócií a zjednodušovania. Pokiaľ sa nájdu jednotlivci, ktorí tento 
systém zneužívajú, už aj dnes podnikáme konkrétne kroky, aby sme 
takémuto zneužívaniu zabránili.

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,  
rektor Univerzity Komenského v Bratislave

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.,  
dekan Právnickej fakulty UK
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Súdna sieň má za sebou prvý rok pôsobenia
Súdna sieň prof. Karola Planka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK), ktorá bola slávnostne otvorená dňa 
20. februára 2014, slúži už vyše roka na praktickú výučbu i špeciálne podujatia.

V Súdnej sieni prof. Karola Planka, v ktorej 
prebieha primárne výučba, sa od jej otvore-
nia uskutočnilo päť simulovaných súdnych 
sporov (Simulované rozhodcovské konanie, 
československé aj slovenské kolo Rímske-
ho simulovaného súdneho sporu, Správny 
simulovaný súdny spor, Simulovaný súdny 
spor v európskom práve a International Law 
Moot Court Competition – Jessup). 

Prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. 
Mária Patakyová, CSc., hovorí o dôvodoch 
vybudovania miestnosti: „Právnická fakulta 
UK sa snaží držať krok s medzinárodnými 
trendmi v oblasti právnického vzdelávania. 
Rekonštrukcia miestnosti bola dlhodobo 
prioritným projektom vedenia fakulty. Verí-
me, že na edukačný proces z veľkej časti 
vplývajú priestory, v ktorých sa uskutočňuje. 
Aj z tohto pohľadu je pre prípravu študentov 
na prax kľúčové privyknúť si na prostredie, 
v ktorom sa ako budúci právnici budú často 
nachádzať.“

Právnická fakulta UK spolu s Európskym 
združením študentov práva (ELSA) Bratislava 
v sieni doteraz organizovali viacero úspeš-
ných seminárov, ako napr. seminár Hľada-
né deti – v spolupráci s Odborom pátrania 
a kriminalisticko-expertíznych činností či so 
zástupkyňou Linky detskej istoty. Vzájom-
ná spolupráca priniesla konferenciu Právo 
a medicína, seminár o dodržiavaní ľudských 
práv s Dr. Gelijnom Molierom z Leidenskej 
univerzity a tiež fakultné kolo International 
Law Moot Court Competition. Okrem toho 
sa v nej uskutočnilo finále Simulovaného 
správneho súdneho sporu a jeden blok re-
gionálneho semifinále medzinárodnej súťaže 

Simulovaného súdneho sporu v európskom 
práve. 

Pravidelne sa tu stretávajú študenti, dok-
torandi a vyučujúci s cieľom prípravy prvého 
modelového zasadnutia OSN. V súdnej sieni 
prebiehajú aj prezentácie popredných advo-
kátov pôsobiacich na Slovensku pri predsta-
vovaní špecifík tohto povolania počas projek-
tu Job Fair – Uplatnenie absolventov práva. 
Veľkou výhodou miestnosti je nainštalovaný 
kamerový systém, ktorý slúži študentom 
pripravujúcim sa na súťaže k zlepšeniu ich 
argumentačných a rétorických schopností.

Právnická fakulta UK okrem podpory vyso-
koškolských projektov systematicky rozvíja aj 
záujem maturantov a študentov tretích roční-
kov gymnázií o právnické vzdelávanie. V rámci 
jednotlivých praktických predmetov vyučova-
ných na fakulte sa pre stredné školy v miest-
nosti uskutočnil aj simulovaný súdny spor pre 
gymnazistov a tiež medzinárodné stretnutie 
študentských stredoškolských parlamentov 
zastrešených organizáciou OBESSU.

Plány združenia ELSA Bratislava približu-
je prezidentka združenia Martina Valachy-
ová: „V roku 2015 máme naplánovaných 
niekoľko simulovaných súdnych sporov 
– občianskoprávny, rímsky – ktorý prebie-
ha ako súťaž a tiež ako divadelné predsta-
venie, a správny simulovaný súdny spor. 
Okrem nich tu plánujeme zorganizovať via-
cero zaujímavých prednášok a seminárov, 
napr. seminár o extrémizme, sériu predná-
šok z oblasti medzinárodného práva a me-
dzinárodných vzťahov v spolupráci s Minis-
terstvom zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR, veľvyslanectvami a pod.“

Súdna sieň je pomenovaná po význam-
nom slovenskom právnikovi, ktorý bol in me-
moriam ocenený Pribinovým krížom I. triedy 
za zásluhy o hospodársky a sociálny rozvoj 
Slovenska v oblasti tvorby a aplikácie nové-
ho právneho poriadku SR. „Profesor Plank 
sa výrazne pričinil o napredovanie a zveľaďo-
vanie našej právnickej fakulty. Jeho vysoký 
morálny a intelektuálny kredit si zaslúži našu 
úctu a pozornosť i v dnešných časoch. Je 
to zároveň aj isté memento pre všetkých 
študentov, ktorí môžu v súdnej sieni rozvíjať 
svoje praktické zručnosti,“ uviedol rektor UK 
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Priestory boli zrekonštruované s finan-
čnou podporou Univerzity Komenského 
a Poštovej banky, a. s., a vybavené pros-
tredníctvom „Cudzojazyčného magisterské-
ho študijného programu Law of European 
Integration and Globalization“.

Eduard Csudai

Senát nesúhlasí s výstavbou pamätníka na Gondovej
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK) zasadal pred koncom roka dňa 17. decembra 2014.

Podpredseda AS UK pre študentskú 
časť Bc. Tomáš Kaščák oboznámil členov 
AS UK, že predsedníčkou Študentskej rady 
vysokých škôl sa stala Mgr. Jana Šmelková 
z Právnickej fakulty UK.

Senát ďalej zvolil novú podpredsedníčku 
AS UK za študentskú časť, ktorou sa stala 
Mgr. Ľubica Šimková, zástupkyňa Fakulty 
sociálnych a ekonomických vied UK. Štu-
dentská časť AS UK tiež zvolila Pavla Šveca 
z Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK za 
zástupcu v Študentskej rade vysokých škôl.

AS UK ďalej schválil nový Štatút Prírodo-
vedeckej fakulty UK. Zasadnutie pokračo-
valo schválením 24 žiadostí o nájom a tiež 

odsúhlasením zriadenia vecného bremena 
v katastrálnom území Karlova Ves v pros-
pech Slovak Telekom.

Prorektor UK Dušan Meško informoval 
senát o Etickom kódexe UK, Dizajn manu-
ále UK a o umiestnení UK v rankingových 
hodnoteniach.

Rektor UK informoval o liste Úradu pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí so žiados-
ťou o povolenie výstavby Pamätníka slo-
venského vysťahovalectva v Bratislave 
na pozemku UK, ktorým je parkovisko na 
Gondovej ulici pred budovou Filozofickej 
fakulty UK. Keďže žiadosť rátala s plo-
chou 1582 m2 a so zrušením parkoviska, 

pričom parkovacích miest je i v súčasnej 
dobe nedostatok, vedenie UK túto 
žiadosť zamietlo. Akademický senát 
UK jednomyseľne podporil nesúhlasné 
stanovisko vedenia UK.

Senát vzal na vedomie žiadosť rektora 
UK o uzatvorenie dvora bytového domu pri 
Herbári PriF UK vedľa zastávky MHD La-
franconi. Rektor ďalej informoval o prípra-
ve Metodiky štátnej dotácie, problémoch 
s financovaním vedy na Slovensku, pričom 
dodal, že na výskumné grantové projekty 
VEGA a KEGA má Slovensko dostať 2,6 
miliardy eur.

Eduard Csudai
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Kvalitu štúdia nemožno zlepšiť  
bez potrebného technického zázemia

Lekárska fakulta UK má od 1. februára 2015 nového dekana. Stal sa ním prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. Predstavujeme jeho program 
ďalšieho rozvoja LF UK.

(redakcia)

Lekárska fakulta UK je zakladajúcou, 
a teda najstaršou fakultou Univerzity Komen-
ského. Za takmer storočnicu svojho pôsobe-
nia dosiahla významné postavenie. Jej absol-
venti našli uplatnenie vo vedúcich pozíciách 
pedagogických, vedeckých aj zdravotníckych 
inštitúcií. V Európe boli absolventi LF UK vítaní 
s otvorenou náručou a vysoko vážení, viacerí 
uspeli aj v zámorí, a to aj v konkurencii s ab-
solventmi prestížnych zahraničných univerzít.

Úspechy dosiahnuté v minulosti by nemali byť 
dôvodom k uspokojeniu sa s vlastnou prácou, 
zákonite to vedie k poklesu pracovného 
nasadenia. Naopak, musia v nás umocňovať 
pocit zodpovednosti za ďalší rozvoj.

Najviac úloh nás čaká v oblasti pedagogic-
kej. Už v najbližšej budúcnosti bude potrebné 
urobiť reformu študijného programu, a to po 
vecnej diskusii medzi gestormi predmetov 
a tiež v celej akademickej obci. V celej výuč-
be treba zdôrazňovať hierarchiu poznatkov, 
poslucháča zorientovať v „mori poznatkov“ 
pribúdajúcich geometrickým radom. 

Teoretickú výučbu bude nutné oživiť a mo-
dernizovať. Vypracujeme koncepciu využitia 
simulačného a virtuálneho vzdelávania, on-line 
prednášok, zavedieme spoločné interdiscipli-
nárne prednášky z príbuzných predmetov. 
Prednášky z teoretických predmetov bude 
treba čo najviac orientovať na klinickú prax. 
V praktickej výučbe klinických predmetov sa 
budú ešte viac využívať videoprezentácie te-
rapeutických a diagnostických výkonov a na 
vybraných pracoviskách zavedieme priame 
prenosy chirurgických aj intervenčných výko-
nov. Stáže z klinických predmetov sa budú rea-
lizovať pri lôžku pacienta v čo najväčšej miere.

Nevyhnutnou podmienkou kvalitného štú-
dia je účinný mechanizmus výberu budúcich 
poslucháčov. V prvom rade zjednotíme ad-
ministratívno-technický postup prijímacích 
pohovorov pre štúdium v slovenskom a v an-
glickom jazyku. Zabezpečí sa tým aj transpa-
rentnosť prijímacích pohovorov pre uchádza-
čov zo zahraničia.

Študentov úspešných v ŠVOČ a autorov 
najlepších diplomových prác budeme 
motivovať k štúdiu a práci na fakulte aj po 
skončení pregraduálneho štúdia.

Zvýšenie kvality štúdia nebude možné bez 
zlepšenia technických podmienok výučby. 
Fakulta obrazne povedané „praská vo šví-
koch“. Výučba do neskorých večerných ho-
dín sa realizuje v preplnených priestoroch. 
Tie nevyhovujú nielen po stránke kapacity, ale 
ani po stránke technickej. Mnohé priestory 
boli zdevastované až do stavu ohrozujúceho 

zdravie pedagógov aj študentov. Zatiaľ sa len 
čiastočne zrekonštruoval Anatomický ústav 
LF UK, ďalšia rekonštrukcia teoretických 
ústavov je urgentná. Už včera by bolo bývalo 
neskoro!

Potenciál vedeckovýskumnej práce na 
fakulte bude nutné v budúcnosti ešte viac 
využiť. Od najproduktívnejších vedeckých 
pracovníkov očakávame aj motiváciu čo naj-
väčšieho počtu tých menej aktívnych a snahu 
o zapojenie všetkých ústavov a kliník do nos-
ných programov vedeckovýskumnej činnosti. 
Zvýšenie grantovej úspešnosti očakávame 
od interdisciplinárnej spolupráce medzi pra-
coviskami fakulty a univerzity, s ústavmi Slo-
venskej akadémie vied, aj od spolupráce so 
zahraničím. Výstupy výskumnej práce budú 
popri kvalite a objeme výučby podkladom pre 
diferencované odmeňovanie pracovníkov. 

Jasné kontúry realizácie našich zámerov 
možno urobiť až na základe dôkladnej analý-
zy personálneho a vedecko-technického po-
tenciálu našich pracovísk a možností, ktoré 
sa otvárajú v novovybudovaných vedeckých 
parkoch v Bratislave. V prvom rade však bude 
nutné doplniť vybavenie vlastných labora-
tórií, ktoré slúžia aj pre praktickú výučbu na 
teoretických a predklinických ústavoch. Ich 
využitie treba rozšíriť nielen pre pregraduál-
ne a doktorandské, ale aj pre špecializačné 
štúdium v klinických odboroch.

Špecializačné štúdium je akousi 
popoluškou; na škodu veci nie je zaradené 
do vysokoškolského štúdia. Pritom, až po 
jeho absolvovaní sa z lekára stáva špecialista 
v určitom klinickom odbore. V zahraničí je 
jednou z najdôležitejších oblastí vzdelávania 
na klinických pracoviskách. Reputácia 
fakulty v zahraničí závisí nielen od úrovne 
vzdelanosti absolventov pregraduálneho ale-
bo doktorandského štúdia, ale aj od odbor-
nej pripravenosti medicínskych špecialistov. 
V podmienkach SR absolvujú mnohí študenti 
najväčšiu časť odbornej prípravy na „mater-
ských“ pracoviskách, výučba na akreditova-
ných pracoviskách pozostáva len z krátkodo-
bých kurzov a stáží. Dosiahnutie zásadného 
obratu k lepšiemu nie je v možnostiach fakulty 
ani univerzity. Budeme sa však snažiť postup-
ne presúvať ťažisko špecializačného štúdia 
na akreditované klinické pracoviská. 

Trvalé zvyšovanie úrovne pedagogickej 
a vedeckovýskumnej práce by mala zabez-
pečiť implementácia účinného vnútorného 
systému na kontrolu a zvyšovanie kvality. Výz-
namné miesto musia mať aj študentské anke-
ty zamerané na hodnotenie kvality výučby po 

obsahovej aj formálnej stránke. Podmienkou 
ich efektívnosti bude zaručenie anonymity. 
Zverejňovať sa budú nielen výsledky analýz, 
ale aj jasne formulované opatrenia na zlepše-
nie činnosti a vyhodnotenie ich účinnosti.

Stanovené ciele môžeme dosiahnuť len 
spoločným úsilím pedagógov aj študentov 
fakulty, ktorých vzťah musí byť partnerský. 
Pevne verím, že toto naše odhodlanie nájde 
pochopenie a pomoc aj u nadriadených in-
štitúcií. 

22. 11. 1948 – narodil sa v Klenovej
1966 – 1972 – študoval na Lekárskej 
fakulte UK
1972 – doteraz – pôsobí na Neurochi-
rurgickej klinike LF UK
1972 – 1974 – pracoval na Ústave ná-
rodného zdravia mesta Bratislavy
1975 – 1979 – externá ašpirantúra na 
Burdenkovovom neurochirurgickom ústa-
ve AMN v Moskve
1987 – získal titul docent
1992 – doteraz – prednosta Neurochi-
rurgickej kliniky LF UK
2002 – získal titul profesor
2002 – hosťujúci profesor na Depart-
ment of Neurosurgery Mayo Clinic, Ro-
chester, USA
2003 – hosťujúci profesor na Universi-
täts Neurochirurgische Klinik, Erlangen, 
Nemecko
2004 – hosťujúci profesor v Neuroscien-
ce Institute Albany, NY, USA
2005 – hosťujúci profesor v Univerzitnej 
neurochirurgickej klinike, Helsinki, Fínsko
2006 – hosťujúci profesor na Depart-
ment of Neurosurgery, University of Ar-
kansas Little Rock, USA
2014 – získal titul DrSc.
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Fakulta s tradíciou aj inováciami
Právnická fakulta UK má nového dekana, ktorým sa stal doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. Funkčné obdobie mu začalo plynúť dňa  
1. februára 2015. Predstavujeme jeho tézy rozvoja fakulty na roky 2015 – 2019.

(redakcia)

Právnická fakulta je druhá najstaršia fa-
kulta Univerzity Komenského v Bratislave. 
Za viac ako deväťdesiattri rokov prežila ob-
dobia skvelých vzostupov i nepríjemných 
pádov. V súčasnom období cítime, že sme 
opäť na križovatke. Začínajú študovať nižšie 
populačné ročníky, trh je právnikmi pomaly 
zasýtený, cítiť konkurenciu iných právnic-
kých fakúlt, právna prax čím ďalej, tým viac 
volá po skvalitnení právnického vzdelávania 
i právnej vedy a spoločnosť ako taká oča-
káva, že právo bude omnoho efektívnejšie 
pracovať v prospech spravodlivosti, než je 
tomu dnes. 

Z istého uhla pohľadu tieto výzvy môžu 
naháňať obavy. My na Právnickej fakulte 
Univerzity Komenského ich však berie-
me ako príležitosť. Príležitosť zúročiť roky 
príprav reforiem a rozvojových projektov 
a naštartovať našu fakultu omnoho prog-
resívnejším smerom, než je súčasný stav 
ktorejkoľvek právnickej fakulty na Sloven-
sku či väčšiny právnických fakúlt v blízkom 
zahraničí.

Štúdium
Ľudia si štúdium práva často predstavujú 

ako nudné a nekreatívne memorovanie pou-
čiek a textov zákonov. Takéto predstavy dáv-
no nezodpovedajú modernej dobe. Od sep-
tembra budú na našej fakulte takmer všetky 
predmety vyučované a skúšané formou 
riešenia simulovaných praktických prípa-
dov. Uvedená metóda vyžaduje od študenta 
značnú mieru prípravy v podobe osvojenia 
si teoretických poznatkov, súdnych rozhod-
nutí a získania orientácie v právnom predpi-
se. Jej podstata však spočíva v schopnosti 
naučiť študenta rozmýšľať právne relevant-
ným spôsobom a nasmerovať ho k vypra-
covaniu odôvodnených riešení a rôznych 
právnych podaní a rozhodnutí schopných 
obstáť v praxi. Takže nie memorovanie, ale 
schopnosť viacdimenzionálneho uvažovania 
s množstvom variant a odchýlok musí byť 
pre právnika určujúca.

Na tieto základy nadväzuje novo sa rozvíja-
júci koncept tzv. klinického vzdelávania, ktoré 
sa zameriava najmä na prípravu študentov na 
pôsobenie v praxi (či už v podobe vypraco-
vávania právnych stanovísk alebo v podobe 
stáží) a na rôzne medzinárodné súťaže v si-
mulovaných súdnych sporoch.

Okrem zmien foriem výučby pripra-
vujeme aj logickejší koncept študijného 
programu v prvom a druhom stupni štú-
dia. V bakalárskom štúdiu sa zameriame 
už od prvého ročníka na všetky hlavné 
vnútroštátne právne odvetvia. V magister-
skom stupni štúdia nadviažeme výučbou 
medzinárodného práva a práva Európskej 
únie, pričom v slovenskej jazykovej mutá-
cii budeme ešte omnoho viac akcentovať 
interdisciplinárne klinické predmety, ktoré 
pripravia absolventa na mnohé praktické 
problémy, s ktorými sa v súčasnosti počas 
štúdia práva ešte nestretáva, ale v praxi sú 
bežnými. 

Už dnes prebieha na našej fakulte vý-
učba vyše štyridsiatich predmetov v an-
glickom jazyku, v horizonte dvoch rokov 
predpokladáme zostavenie kompletného 
magisterského študijného programu právo 
v anglickom jazyku, ktorý bude zamera-
ný prevažne na výučbu medzinárodného 
práva a práva Európskej únie. Absolvent 
tohto študijného programu bude lepšie 
uplatniteľný vo všetkých právnických po-
volaniach, osobitne v medzinárodných in-
štitúciách a nadnárodných spoločnostiach 
a advokátskych kanceláriách.

Veda
Väčšina ľudí na našej fakulte cíti, že na-

priek značným vedeckým úspechom v os-
tatných rokoch sa vo vede, či už ide o kon-
krétne publikačné výstupy alebo grantové 
projekty, musíme podstatne zlepšiť. Nielen 
pokiaľ ide o počty vedeckých výstupov, ale 
najmä sa chceme zamerať na ich kvalitu, kto-
rá sa prejavuje jednak v miere originálnych 
vedeckých poznatkov, jednak v teoretickej 
argumentačnej prepracovanosti a jednak 
v praktickej využiteľnosti. Musíme sa však 
pochváliť, že naši učitelia sú už dnes autormi 
významných vedeckých komentárov k práv-
nym predpisom, ktoré majú zásadný presah 
do praxe. Veľkú budúcnosť vidíme v inter-
disciplinárnych vedeckých výskumoch práva 
najmä v spojitosti s ekonómiou, informatikou, 
medicínou, psychológiou, ale i ďalšími ved-
nými odbormi. Našou ambíciou je zásadné 
vedecké presadenie sa v zahraničí.

Spolupráca s praxou
Naša fakulta dlhodobo spolupracuje 

s mnohými inštitúciami, aj jednotlivcami 
z právnej praxe, či už ide o profesijné ko-
mory, ústredné orgány štátnej správy alebo 
renomované advokátske kancelárie. Pre-
važná časť slovenskej právnickej verejnosti 
vrátane mienkotvorných osobností patrí 
práve medzi našich absolventov. Tento 
potenciál chceme využiť pri reforme štúdia 
a pri vedeckej spolupráci, ale tiež pri po-
zitívnom ovplyvňovaní slovenskej legislatívy 
a pri ponuke ďalšieho vzdelávania nielen 
pre absolventov práva.

Popularizácia práva 
a právnej vedy

Právnici často hovoria, že Slováci nema-
jú žiadne právne vedomie, teda nevedia, 
aké sú ich práva a povinnosti, čo si môžu 
dovoliť a čo nie. V zásade s týmto tvrdením 
súhlasím, ale jedným dychom dodávam 
otázku: Odkiaľ má laik toto povedomie na-
dobudnúť? Som presvedčený, že aj toto 
je úlohou univerzity, a preto naša fakulta 
pripraví rad akcií pre popularizáciu práva 
a právnej vedy na Slovensku, pričom naj-
väčšia z nich bude informačný portál pre 
verejnosť zaoberajúci sa aktuálnymi práv-
nymi a spoločenskými otázkami.

Doba nie je ľahká. Ale v konečnom dô-
sledku je taká, akú si ju sami vytvoríme. 
A naša fakulta bude pôsobiť v prospech 
celej slovenskej spoločnosti.

9. 7. 1981 – narodil sa v Žiline
1999 – 2004 – vyštudoval Právnickú 
fakultu UK
2004 – doteraz – pôsobí na PraF UK
2006 – získal titul JUDr.
2006 – 2008 – podpredseda Aka-
demického senátu PraF UK
2008 – získal titul PhD.
2009 – 2011 – člen Rady vysokých 
škôl za PraF UK
2010 – 2014 – predseda Akademic-
kého senátu PraF UK
2011 – 2015 – člen predsedníctva 
Akademického senátu UK
2014 – získal titul docent v odbore 
trestné právo
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Made in JLF UK – značka serióznosti a kvality
Prof. MUDr. Ján Danko, CSc., zostáva vo funkcii dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine aj v druhom funkčnom období 
od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019. Predstavujeme jeho volebné tézy rozvoja JLF UK.

(redakcia)

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity 
Komenského v Martine patrí mnoho ro-
kov medzi lídrov v medicínskom vzdelávaní 
na Slovensku. O jej kvalite hovoria nielen 
umiestnenia fakúlt v rámci zdravotníckych 
programov, ale aj popredné miesto medzi 
fakultami na Slovensku. Jej najsilnejšou 
stránkou je pokojná pracovná atmosféra. 
Učitelia a študenti sa venujú tomu, čo je 
pre fakultu rozhodujúce, čo ju posúva do-
predu. Fakulta nepozná nevraživosť, závisť 
a boje rôznych záujmových skupín. Toto je 
zásluha vedúcich pracovníkov, ktorí múdro 
vychovávajú svojich žiakov a učia ich nielen 
umeniu lekárskemu, ale aj pozitívnemu prí-
stupu a hrdosti na svoju alma mater. Dobré 
meno fakulty sa buduje desiatky rokov, ale 
stratiť sa dá veľmi rýchlo.

Postaviť program, ktorý by bol šitý na 
mieru pre každého, nie je možné. Musí to 
byť kompromis, ale taký, ktorý bude vyho-
vovať väčšine pracovníkov fakulty. Dekan 
nemôže rozdeľovať fakultu, dekan musí byť 
integrujúcou osobnosťou, dekan musí vy-
tvárať priestor pre pokojnú prácu každému 
učiteľovi, vedeckému a odbornému pra-
covníkovi, ako aj študentom. Dobrý dekan 
musí mať aj sociálne cítenie.

Fakulta pozorne sleduje moderné trendy 
vo výučbe medicíny. V uplynulom obdo-
bí boli pokusy o zmenu kurikula a foriem 
výučby. Žiaľ, aktivita vychádzala od mladých 
učiteľov a technických pracovníkov fakulty. 
Táto cesta nie je reálna. Zmenu obsahu 
môžu presadiť len garanti programov 
a vedúci ústavov a kliník. Perspektívu budú 
mať len tie fakulty, ktoré budú pracovať 
s minimálnym počtom pracovníkov a budú 
mať medzinárodnú akreditáciu, budú mať 
interakciu v diagnostike a liečbe pacientov 
a medzinárodné akreditované klinické 
a vedeckovýskumné pracoviská.

Jednoducho povedané, ak chceme dr-
žať krok so svetom, musíme sa svetu otvo-

riť. Svetová organizácia lekárskych fakúlt 
AMEE vypracovala systém hodnotenia kva-
lity – excelentnosť v medicínskom vzdelá-
vaní. Naša fakulta ako jediná zo Slovenska 
a Česka poskytla údaje do hodnotiaceho 
procesu. Máme vynikajúce bazálne pod-
mienky, ale rozhodujúcim kritériom sú hla-
sy absolventov, ktorí musia formou spätnej 
väzby po absolvovaní štúdia potvrdiť, že 
boli so štúdiom u nás spokojní a ak by mali 
znovu študovať, vybrali by si našu fakultu. 
Optimizmom nás napĺňa aj vysoký záujem 
o štúdium na našej fakulte, v slovenskom 
programe je to 1 : 15, v stomatológii až 
1 : 20, v anglickom programe 1 : 5.

Do budúcnosti nebudeme zvyšovať poč-
ty študentov, pretože v horizonte desiatich 
rokov bude na Slovensku prebytok lekárov. 
Náš cieľ bude kvalita. Kvalita vybavenia 
pracovísk nielen po personálnej, ale aj po 
technickej stránke je garanciou výchovy 
takých lekárov, o ktorých budú mať zdra-
votnícke zariadenia záujem. Made in JLF 
UK Martin je a bude značka serióznosti 
a kvality.

Otvorením Biomedu Martin sa výrazne 
zlepšia podmienky na základný a apliko-
vaný výskum. Máme dobré podmienky, re-
latívne sme úspešní aj v získavaní grantov. 
Preto je potrebné riadiť vedecký výskum 
tak, aby podiel áčkových publikácií na tvori-
vého pracovníka bol minimálne 1,5 za rok.

Spokojnosť pracovníkov JLF UK zabez-
pečí aj nový platový poriadok, ktorý schválil 
senát. Platy najvýkonnejších učiteľov budú 
až 5000 eur mesačne. Platový poria-
dok vychádza z kvality vedeckej činnosti 
a z hodnotenia spätnej väzby študentov, 
ktorí sa vyjadrujú k pedagogickej činnosti. 
Celkovo budú na fakulte zvýšené platy až 
55 % učiteľom.

Dlhodobým cieľom JLF UK bude stavba 
novej Univerzitnej nemocnice.

1. 10. 1950 – narodil sa v Málinci
1975 – promoval na Lekárskej fakul-
te UK v Martine
1975 – doteraz – pôsobí na Jesse-
niovej lekárskej fakulte UK v Martine
1978 – získal atestáciu I. stupňa 
v odbore gynekológia a pôrodníctvo
1979 – 1980 – vedecký pracovník 
na Univerzite v Zürichu
1982 – získal titul CSc.
1982 – získal atestáciu II. stupňa 
v odbore gynekológia a pôrodníctvo
1984 – získal titul docent
1989 – 1990 – hosťujúci profesor 
na Univerzite v Zürichu
1990 – prednosta kliniky a garant 
odboru
1992 – získal titul profesor
1995 – získal atestáciu v odbore on-
kológia v gynekológii
2006 – získal atestáciu v odbore ma-
mológia
2007 – získal atestáciu v odbore ul-
trazvuk
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Spolupráca je základom úspechu
Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., sa druhýkrát po sebe stal dekanom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Nové 
štvorročné funkčné obdobie mu začalo plynúť dňa 1. februára 2015. Predstavujeme jeho tézy rozvoja FMFI UK na roky 
2015 – 2019.

(redakcia)

Prečo som prijal nomináciu kandidovať za 
dekana? Odpoveď je v parafráze výroku J. F. 
Kennedyho: Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvo-
ja fakulta pre teba. Pýtaj sa, čo môžeš urobiť 
ty pre svoju fakultu. 

Chcem poďakovať vám všetkým za prácu, 
ktorú ste pre fakultu urobili, robíte a chcem 
vás pozvať na spoluprácu aj v budúcnosti. 
Bez vzájomnej spolupráce vedenia a za-
mestnancov a študentov fakulty nemá táto 
inštitúcia žiadnu perspektívu. Naopak fun-
govanie tejto spolupráce je základom nášho 
úspechu. 

K čomu vás pozývam?

Poslaním fakulty je:
• prispievať k plneniu poslania univer-

zity a zúčastňovať sa na plnení hlavných 
úloh univerzity v oblastiach matematiky, 
fyziky, informatiky a ich didaktík,

• prispievať k šíreniu vzdelanosti 
a ochrane poznaného, pestovať slobod-
né myslenie, nezávislé vedecké bádanie 
a všestrannú podporu tvorivého ducha 
ľudskej spoločnosti.

Oba body sú obsiahnuté v štatúte našej 
fakulty, majú všeobecnú platnosť a treba ich 
plniť na medzinárodne porovnateľnej úrovni. 
Toto treba mať na pamäti pri akejkoľvek inej 
podpornej činnosti na fakulte.

Tieto tézy nadväzujú na moje tézy v roku 
2010. Niektoré predstavy v starých tézach 
sú aktuálne aj dnes, a preto som ich neme-
nil. Pri plnení týchto téz však v nasledujúcom 
období budem klásť dôraz na niektoré iné 
aspekty ako v minulosti. 

Čo vidím ako hlavné kroky 
k dosiahnutiu týchto cieľov?

1. Modernizovať, aktualizovať a inovo-
vať štúdium na základe podnetov z vnú-
torného, ale i externého prostredia.

V predošlom funkčnom období sme ve-
novali pozornosť hlavne pomoci študentom, 
ktorí prišli zo strednej školy slabšie priprave-
ní pre štúdium na našej fakulte. V budúcom 
období treba uviesť do života aj systém sta-
rostlivosti a motivácie najlepších študentov. 
Musíme reagovať na potreby trhu absolven-
tov s cieľom pripraviť absolventov, ktorí ne-
majú problém nájsť si dobré a dobre platené 
zamestnanie.

2. Posilniť získavanie mimorozpočto-
vých zdrojov.

Kontraktný výskum, výraznejšie zapojenie 
sa do európskeho výskumného priestoru. 
Zvýšiť prepojenie akademického výskumu 
s potrebami spoločenskej praxe. Treba od-
strániť zvyk, že náklady na riešenie kontrak-
tového projektu sú fakultné a zisk je „priva-
tizovaný“.

3. Posilniť kontrolné mechanizmy sle-
dovania kvality vzdelávania a výskumu.

Kto nekontroluje, nemôže riadiť. Z výsled-
kov kontroly vyvodzovať aj konkrétne závery, 
a to aj mzdové, aj personálne.

4. Rozvíjať spoluprácu fakulty s kvalit-
nými zahraničnými univerzitami a vedec-
kými centrami.

Do spolupráce treba zapojiť aj študentov 
s cieľom umožniť čo najväčšiemu počtu rea-
lizovať časť štúdia v zahraničí. Na druhej 
strane získať pre štúdium na fakulte zahra-
ničných študentov.

5. Organizačnými zmenami a využitím 
IT prostriedkov znížiť administratívnu zá-
ťaž zamestnancov fakulty.

Úradovanie určite nepatrí medzi dve vyš-
šie spomenuté hlavné činnosti fakulty a ne-
môžeme ďalej tolerovať stav, že najvýkonnej-
ší pracovníci fakulty nemajú čas na výučbu 
a vedu. Táto úloha je aktuálna neustále.

6. Zmeniť štýl myslenia, odstrániť vy-
hýbanie sa konkrétnej zodpovednosti, 
odstrániť nahrádzanie merateľných vý-
konov nekonečnými diskusiami hlavne 
o tom, čo má urobiť niekto iný.

7. Premyslieť a uviesť do života systém 
vyhľadávania a v rámci finančných mož-
ností fakulty aj podpory talentov na zák-
ladných a stredných školách, ale aj ich 
rozvíjania počas štúdia. 

Programovo budovať vo verejnosti, ale 
hlavne u našich potenciálnych študentov 
imidž fakulty ako špičkovej vzdelávacej a ve-
deckovýskumnej inštitúcie. Mali by sme sa 
presunúť od amatérskeho prístupu k profe-
sionalizácii tejto činnosti.

8. Zlepšovať infraštruktúru fakulty s cie-
ľom vytvorenia vhodných podmienok pre 
tvorivú prácu zamestnancov a kvalitnú 
výchovu študentov vo všetkých stupňoch 
vysokoškolského štúdia.

Využiť každú príležitosť na získanie finanč-
ných prostriedkov, bez ktorých tento bod 
zrealizovať nejde.

9. Pokračovať v podpore športových, 
kultúrnych a iných aktivít, ktoré prispieva-
jú k šíreniu dobrého mena fakulty, aktív-

nej regenerácii študentov a zamestnan-
cov, ako aj k ich všestrannému rozvoju.

10. Využiť meno a postavenie fakulty 
na ovplyvňovanie univerzitnej a sloven-
skej legislatívy a diania v slovenskom vy-
sokom školstve, vede a výskume.

11. Vytvoriť priestor pre diskusiu o ak-
tuálnych problémoch a potrebách fakulty.

Pri rozhodnutiach brať do úvahy spolu 
s odbornými názormi aj závery vyplývajúce 
z takýchto diskusií. 

5. 10. 1959 – narodil sa v Handlovej

1978 – 1983 – vyštudoval 
Matematicko-fyzikálnu fakultu UK, 
odbor jadrová fyzika

1983 – doteraz – pôsobí na Katedre 
jadrovej fyziky FMFI UK

1989 – 1991 – ašpirantúra v odbore 
jadrová a subjadrová fyzika

1992 – 1995 – pôsobil v Los Alamos 
National Laboratory, USA

1995 – 1996 – pôsobil v Max- 
-Planck-Institut für Chemie Mainz, Ne-
mecko 

1996 – získal titul docent

1996 – 1998 – pôsobil v EAWAG/
ETH Dübendorf, Švajčiarsko

1998 – doktorská dizertácia 

1998 – 1999 – pôsobil v California 
University, Berkeley, USA

2001 – získal titul profesor
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Máme ambíciu patriť k prestížnym fakultám  
v odbore manažment

Dekanom Fakulty managementu UK bude po druhý raz po sebe prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. Nové štvorročné funkčné 
obdobie mu začalo plynúť dňa 1. marca 2015. Predstavujeme jeho tézy rozvoja FM UK na roky 2015 – 2019.

(redakcia)

1. Zachovať a rozvíjať silné stránky FM UK, ktoré predstavuje:
a)  priaznivé vnímanie fakulty v slovenskej verejnosti rezultujúce do 

stabilne vysokého záujmu o štúdium na fakulte aj po výrazne po-
četnej redukcii maturitných ročníkov,

b)  popredná pozícia (v rámci UK aj SR) v počte a kvalite študent-
ských mobilít,

c)  úspešné praktické uplatňovanie podstatnej časti absolventov po 
ukončení štúdia (podporované aj pozitívnym prístupom fakulty 
k pracovným aktivitám študentov počas štúdia),

d)  stabilné kontakty s významnými tradičnými zamestnávateľskými 
organizáciami našich absolventov, upevnené aj zmluvnou spolu-
prácou s najaktívnejšími z nich,

e)  kladný vzťah veľkého počtu úspešných absolventov k fakulte,
 f)  relatívne harmonická koexistencia rôznych súčasti fakulty, ktorá 

predchádza možnému zbytočnému vybíjaniu energie pracovníkov 
fakulty v neproduktívnych konfliktoch.

2. Dôsledne pristupovať k odstraňovaniu slabých stránok fa-
kulty, ktoré spočívajú hlavne v jej nelichotivom postavení v oblasti 
výskumu a publikačnej činnosti, ktoré nie je primerané jej ambí-
ciám patriť k prestížnym fakultám v odbore manažment v rámci 
SR (a podľa možnosti aj v rámci východnej časti strednej Európy). 
Je potrebné vytipovať jednotlivcov, resp. tímy, u ktorých sa preja-
vujú pozitívne trendy a usmerňovať ich k dosahovaniu náročných 
cieľov. Rozpracovať a implementovať systém finančnej motivácie 
výsledkov publikačnej činnosti a grantových aktivít v súlade s ich 
dopadom na rozpočet fakulty a na plnenie sprísnených kritérií kva-
lifikačného rastu.

3. Pripraviť fakultu a jej katedry na implementáciu zmien 
v študijných programoch po ich (predpokladanej) úspešnej 
akreditácii. Nadviazať na úspechy v získavaní študentov externé-
ho štúdia aj po predpokladanom predĺžení jeho trvania. Prijímať 
opatrenia na elimináciu negatívnych dopadov tohto predĺženia na 
finančnú situáciu fakulty.

4. Permanentne monitorovať všetky relevantné (pre ob-
lasť vysokých škôl) verejne dostupné informácie. Pokračovať 
v úspešnej tradícii budovania kanálov na včasné získavanie (často 
kľúčových) spoľahlivo overených ešte nezverejnených informácií. 
Pracovníkom fakulty treba zdôrazňovať že kvalifikačný rast vždy 
zvyšuje tzv. koeficient kvalifikácie (A = 1, OA = 1,33, doc. = 1,66, 
prof. = 2), a to bez ohľadu na ich vek. Všetky publikácie sa fakulte 
započítavajú bez ohľadu na vek autorov (pracujúcich na fakulte na 
plný úväzok).

5. Podporovať a oceňovať pôsobenie zamestnancov fakul-
ty v jej akademických orgánoch (akademický senát, vedecká 
rada, kolégium dekana), ako aj v grémiách nadfakultného význa-
mu, kde je terajšie zastúpenie fakulty (často na jej vlastnú škodu) 
minimálne.

6. Prehĺbiť súčinnosť so študentmi fakulty pri hľadaní mož-
ností na skvalitňovanie pedagogického procesu. Primerane 
finančne stimulovať kvalitné pedagogické výkony.

7. Postupne (a citlivo) pristupovať k racionalizácii administra-
tívnych a obslužných činností na fakulte. Dbať na zavádzanie 
motivácie na kvalitné výkony aj na tomto úseku.

26. apríla 1950 – narodil sa v Čároch

1973 – absolvoval PriF UK, odbor matematika

1974 – získal titul RNDr.

1976 – 1981 – Katedra numerickej matematiky a mate-
matickej štatistiky PriF UK

1978 – získal titul CSc.

1980, 1985 – hosťujúci profesor, Inštitút Stefana Bana-
cha, Waršava

1981 – získal titul docent

1981 – 1989 – Katedra pravdepodobnosti a štatistiky 
MFF UK

1981 – 1993 – Katedra aplikovanej matematiky MFF UK

1985 – 1993 – vedúci Katedry aplikovanej matematiky 
MFF UK

1986 – 1987, 1990, 1992 – hosťujúci profesor, Univer-
zita Groningen, Holandsko

1988 – získal titul DrSc.

1989 – získal titul profesor

1990, 1991 – výskumný pracovník v Inštitúte pre apliko-
vané systémové analýzy, Rakúsko

1993 – hosťujúci profesor, Univerzita Bordeaux II.

1993 – 2000 – prodekan FM UK pre zahraničné vzťahy 
a magisterské štúdium

1993 – doteraz – vedúci Katedry ekonómie a financií FM 
UK

1997 – hosťujúci profesor, Katz Graduate School of Busi-
ness, University of Pittsburgh

2000 – 2007 – dekan FM UK

2007 – 2011 – prodekan FM UK pre zahraničné vzťa-
hy a slovenský direktor WEMBA programu s University of 
Pittsburgh

2011 – doteraz – dekan FM UK
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Výučba v lekárni umožňuje poslucháčom byť 
súčasťou vzťahu pacient – farmaceut

Fakultná lekáreň Farmaceutickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave je od 1. augusta 1999 zriadená 
ako vedecké a pedagogické pracovisko Farmaceutickej 
fakulty UK (FaF UK) začlenené do výučbovej základne 
pre zabezpečovanie odbornej praxe študentov farmácie. 
Lekáreň je súčasne zdravotníckym zariadením 
poskytujúcim lekárenské služby verejnosti. Rozhovor 
poskytla PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

Čo sa v blízkej budúcnosti chystá v lekárni?
Majstrovstvá v lekárenskej komunikácii alebo Patient Counselling 

Event je súťaž vo forme „role-play“ určená pre všetkých študentov 
farmácie. Okrem príležitosti súťažiť a zlepšovať sa ako študent farmá-
cie je zámerom tejto udalosti snaha o lepšie prepájanie edukačných 
aktivít s praxou. Organizátorom Majstrovstiev v lekárenskej komuni-
kácii na Slovensku je Slovenský spolok študentov farmácie v spolu-
práci s Europharm forum a FaF UK.

Aké sú úlohy a zameranie lekárne?
Primárnym zameraním lekárne je odborná praktická príprava štu-

dentov FaF UK počas povinnej 6-mesačnej praxe, odborná príprava 
študentov stredných zdravotníckych škôl v odbore farmaceutický 
laborant a vedecko-výskumná činnosť v oblasti lekárenskej starost-
livosti. Umiestnenie lekárne priamo v priestoroch FaF UK tak umož-
ňuje študentom plynulý prechod z teoretickej do praktickej prípravy. 
Obsah a štruktúra praktickej prípravy v lekárni poskytuje rozsiahly 
profil, ktorý je zárukou prípravy absolventov schopných samostatne 
vykonávať všetky úkony súvisiace s poskytovaním lekárenskej sta-
rostlivosti. V súvislosti s výdajnou činnosťou liekov a doplnkového 
sortimentu je potrebná orientácia študenta v širokom sortimente le-
kárne, schopnosť pracovať s lekárenským softvérom, zručnosti pri 
individuálnej príprave liekov, efektívna a zrozumiteľná schopnosť ko-
munikovať odborné informácie laickej verejnosti, aplikácia vedomos-
tí v oblasti ekonomiky, manažmentu a marketingu vo farmácii a toto 
všetko za dodržiavania etiky výkonu povolania. Náročnosť teoretickej 
prípravy s možnosťou absolvovať šesťmesačnú prax buduje základy 
zdravého profesijného sebavedomia absolventa FaF UK.

Aké sú úlohy lekárne v oblasti podpory vzdelávania 
a prípravy absolventov na budúce povolanie farmaceut?
Náročnosť povolania farmaceuta si vyžaduje široký všeobecný 

rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké 
nároky na osobnostný rozvoj. Praktická výučba v lekárni umožňuje 
našim poslucháčom aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti 
a zručnosti v praxi, zúčastňovať sa na realizácii každodenných aktivít 
farmaceuta „za tárou“ (výdajné miesto v lekárni) a zároveň byť súčas-
ťou jedinečného vzťahu „pacient – farmaceut “. V zmysle platného 
zákona o vysokých školách zosúladeného s legislatívou platnou v EÚ 
je šesťmesačná prax povinnou súčasťou päťročného spojeného ma-
gisterského študijného programu farmácia v študijnom odbore far-
mácia. Šesťmesačná prax v lekárni je podmienkou, aby boli diplomy 
našich absolventov uznávané aj v ostatných členských krajinách EÚ. 
Náš študent v priebehu lekárenskej praxe pod dohľadom zodpo-
vednej osoby vykonáva všetky činnosti v reálnom prostredí lekárne. 

Získaná prax je nielen formálnou podmienkou, ale najmä nenahra-
diteľnou skúsenosťou pre budúce povolanie, aby náš absolvent bol 
prínosom pre zamestnávateľa už pri prvom nástupe do zamestna-
nia. Aj napriek poklesu populačných ročníkov v posledných rokoch 
a za paralelného nasycovania trhu práce farmaceutmi, podiel 0,3 % 
našich nezamestnaných absolventov z absolventov denného štúdia 
v rokoch 2011 – 2013 (Zdroj: ARRA 2014) je pre našich študentov 
pozitívnym číslom. 

Realizuje lekáreň aj ďalšie projekty na zlepšenie 
poskytovaných služieb? 
Nielen prostredníctvom každodennej práce, ale najmä aktívne 

formou ďalších projektov sa snažíme priniesť našim klientom prida-
nú hodnotu. Naša lekáreň sa každoročne zapája do projektu „Deň 
srdca“ (edukácia verejnosti v oblasti kardiovaskulárnych ochorení, 
ich prevencia a bezplatné vyšetrenie rizikových faktorov: krvný tlak, 
cholesterol, cukor, množstvo telesného tuku, obvod pása, Body 
Mass Index). Od roku 2005 je lekáreň zaradená medzi „Výučbové 
lekárne“, pričom v rokoch 2010 – 2012 bola súčasťou projektu „Ex-
celentná lekáreň“.

Čo ponúka lekáreň verejnosti?
Ako lekáreň otvorená pre verejnosť zabezpečujeme lieky, zdra-

votnícke pomôcky, dietetické potraviny, doplnkový a iný sortiment 
nielen pre potreby obyvateľstva v spádovej oblasti, ale aj pre ostatnú 
verejnosť, a to v súlade s dodržiavaním zásad správnej lekárenskej 
praxe a hospodárnosti. 

Dokáže lekáreň konkurovať ostatným lekárňam v okolí?
Okrem zabezpečenia tovarov a materiálov poskytujeme pre verej-

nosť služby formou bezplatného odborného poradenstva v oblasti 
liekov viazaných a neviazaných na lekársky predpis a doplnkového 
sortimentu, zároveň ponúkame doplnkové služby pre našich klien-
tov vykonávaním fyzikálnych a biochemických vyšetrení zameraných 
na primárnu prevenciu a sledovanie účinnosti a bezpečnosti far-
makoterapie. Našou výhodou je tiež rozsiahla príprava liekov pod-
ľa individuál nych receptúr. Samozrejmosťou lekárne je vyškolený 
a ústretový personál, široký sortiment a dostupné ceny. Pre našich 
kolegov poskytujeme zľavy na nákup z tovaru v hodnote 5 % pre za-
mestnancov a 3 % pre študentov Univerzity Komenského.

Ing. Ingrid Slezáková, tajomníčka FaF UK

Fakultná lekáreň FaF UK, Odbojárov 10, 832 32  Bratislava
Tel.: 02/501 17 186
Otváracie hodiny: pondelok – piatok v čase 8.00 – 16.00 hod.
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Doc. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.
vedúca Katedry fyzikálnej chémie 
liečiv FaF UK

Miesto narodenia: Poprad
Vek: 57

Čím ste chceli byť ako die-
ťa?
...to je už dosť dávno... 

Od istého veku sa človek má-
lokedy zamýšľa nad tým, či 
sa mu plnia detské sny. Skôr 
sa zaoberá otázkou, či po-
volanie, ktoré si vybral, ho 
uspokojuje a robí mu radosť. 
Takže nepamätám sa na neja-
ké vyhranené sny o povola-
ní, ale práca, ktorú robím, 
ma ešte stále baví. 

Čo ste študovali a prečo 
práve tento odbor?
Študovala som fyziku na 

Matematicko-fyzikálnej fa-
kulte UK, odbor aplikova-
ná fyzika so zameraním na 
biofyziku. Častokrát sú to 
práve pedagógovia na niek-
torom stupni vzdelávania, 
ktorí motivujú k výberu po-
volania. Môžem povedať, mňa 
pre štúdium fyziky nadchol 
stredoškolský profesor na 
Gymnáziu v Šuranoch. 

Aké cudzie jazyky ovládate?
Angličtina, ruština.

Čo vám napadne, keď sa povie 
„práca“?
Samozrejme „Farmaceutická 

fakulta UK“, ale nie ako bu-
dova. Ako spoločenstvo ko-
legov a predovšetkým štu-
dentov od tých najmladších, 
ktorí prichádzajú na našu 
katedru v prvom ročníku len 
s hmlistou predstavou, čo to 
je vysokoškolské štúdium, 
cez tých, ktorí vo vyšších 
ročníkoch „poctia“ kated-
ru výberom svojej diplomo-
vej práce, až k tým, kto-
rých dokážeme nadchnúť pre 
vedu tak, že sa rozhodnú 
pokračovať na fakulte for-
mou doktorandského štúdia. 
Kým najmladším upresňujeme 
predstavu o vysokoškolskom 

štúdiu, práca s poslucháč-
mi vo vyšších ročníkoch dáva 
priestor priblížiť im mož-
nosti farmaceutického a bio-
fyzikálneho výskumu. Posla-
ním vysokoškolského učiteľa 
je odovzdávanie vedomostí 
a ak padnú na úrodnú pôdu, 
prináša to vždy určité uspo-
kojenie. 

Ako rada trávite voľný čas?
Čas je vzácna komodita... 

ak robí človek prácu, ktorá 
ho baví, tak sa hranica me-
dzi „voľným časom“ ľahko po-
súva. Všetok svoj voľný čas 
trávim najradšej so svojimi 
blízkymi, či už je to rodi-
na alebo priatelia. Čo sa 
týka aktivít, tak cestova-
nie a prechádzky v prírode, 
bicyklovanie, plávanie, ale 
aj dobrý koncert. 

Uprednostňujete televíziu 
alebo knihy? Prečo?
J. A. Komenskému sa pripi-

suje výrok: „Nemilovať knihy 
znamená nemilovať múdrosť“. 
Áno, veľmi rada siahnem po 
dobrej knihe a robím to 
vždy, keď mi to čas a pra-
covné povinnosti dovolia. To 
však neznamená, že nesledu-
jem televíziu, aj keď nájsť 
v TV programoch dobrý film 
je čím ďalej tým zriedka-
vejšie. 

Prezradíte niečo o svojej 
rodine?
Mám skvelého manžela, dve 

dospelé dcéry a dve pôvab-
né vnúčatká, dva a polročnú 
Viktorku a polročného Da-
vidka. 

Čo vás dokáže zarmútiť?
Nevraživosť medzi ľuďmi 

vyvolaná fanatizmom z akých-
koľvek dôvodov, či už po-
litických, náboženských či 
rasových a v extrémnych prí-
padoch vedúca k násilnostiam 
a až ozbrojeným konfliktom, 
o čom sa denno-denne dozve-
dáme z médií. Vždy na ňu do-
platia nevinní ľudia, vráta-
ne detí. 

Čo vás dokáže rozosmiať?

Moja vnučka Viktorka so 
svojím „mudrovaním a úvaha-
mi“ ako napríklad, kde všade 
môžu bývať zajačiky či ako 
rozpráva žirafa. Priznám 
sa, že ju s veľkou radosťou 
podpichujem a vždy netrpez-
livo očakávam jej odpoveď. 

Máte obľúbenú osobnosť?
Iste, mám „množinu“ spiso-

vateľov, ktorých knihy ne-
sklamú. Zároveň však rozo-
znávam osobnosti vo svojom 
okolí a vedeckej komunite, 
v ktorej sa pohybujem. Vá-
žim si ich, či už pre vysokú 
kompetentnosť v danom odbo-
re, či ako vzor pre pedago-
gickú prácu, ale napríklad 
aj pre empatiu v medziľud-
ských vzťahoch. Osobnosti 
rozoznávam aj medzi študent-
mi. Napríklad, nedávno moja 
diplomantka z anglického 
programu štúdia ma požiada-
la o odporučenie pre Global 
Health Corps. Po letnej stá-
ži v severnej Ghane, kde po-
máhala stavať detskú škôlku 
si uvedomila, že farmaceu-
tické vzdelanie chce uplat-
niť pri pomoci v krajinách 
tretieho sveta. 

Máte nejaký skrytý talent?
Na túto otázku by mali asi 

odpovedať ľudia z môjho oko-
lia, ako ma vnímajú kolego-
via či študenti... napríklad 
doktorandi, diplomoví štu-
denti alebo študenti, ktorí 
práve neprešli cez skúšku. 
Aké hodnoty sú pre vás v ži-
vote najdôležitejšie?

Rodina a zdravie. 
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Projekt Spolupráca so strednými školami 
V rámci realizácie Dlhodobého zámeru Univerzity Komenského v Bratislave na roky 2014 – 2024 pripravilo Oddelenie stratégií 
a analýz RUK projekt Spolupráca so strednými školami, ktorý je ďalším rozvinutím už existujúcej spolupráce UK so strednými 
školami. Usiluje o cielené vyhľadávanie a podporovanie tých najšikovnejších stredoškolákov a ich získanie pre štúdium na našej 
univerzite. Prorektor pre rozvoj UK doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., pozval dňa 4. februára 2015 zástupcov najkvalitnejších (podľa 
rebríčka INEKO) bratislavských gymnázií na pilotné stretnutie s cieľom predstaviť zámer projektu, zmapovať záujem a v komornejšom 
prostredí nadviazať užší kontakt s gymnáziami ako základ pre budúcu efektívnu a otvorenú komunikáciu. 

V úvodnej prezentácii zhodnotil rozsah a úro-
veň už existujúcej spolupráce UK so strednými 
školami. Aj na základe spätnej väzby zástupcov 
gymnázií sa potvrdila dlhodobo vedúca úloha 
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK 
v tejto oblasti. UK predstavila širokú ponuku 
nových aktivít cielených na podporu kvality 
študentov, ktoré by mohla stredným školám 
v prípade ich záujmu ponúknuť. Medzi nimi za-
ujala najmä ponuka hodnotných propagačných 
predmetov UK na účely ocenenia študentov za 
mimoriadne študijné výsledky, za reprezentáciu 
školy, za umiestnenia v súťažiach a za ďalšie 
kvalitné výkony podľa uváženia vedenia stred-
nej školy. Mimoriadne kvalitný študijný výkon 
stredoškoláka by UK rada každoročne ocenila 
Cenou Jána Amosa Komenského. 

Zástupcom gymnázií bola ponúknutá mož-
nosť s UK podpísať aj Memorandum o spo-
lupráci v rámci špecifickej oblasti – podpory 
kvality študentov. Úspešnosť projektu bude vo 
veľkej miere závislá od schopnosti zabezpečiť 
efektívnu komunikáciu medzi partnermi, čo 
viedlo k návrhu vytvorenia jednotnej komuni-
kačnej platformy, napr. formou spoločnej we-
bovej stránky. 

Prorektor predložil na diskusiu aj profil kvalit-
ného stredoškoláka ako súbor žiaducich cha-
rakteristík študenta/absolventa strednej školy. 
Z diskusie vyplynulo, že v praxi uplatňovaný 
systém hodnotenia študenta sa zužuje najmä 
na ohodnotenie zvládnutia povinného rozsahu 
učiva, čo však nie je považované za komplexnú 
charakteristiku kvalitného maturanta. Absentu-

je zacielenie na iné kvalitatívne charakteristiky 
– potenciál, iniciatívu, invenciu, sociálnu a spo-
ločenskú angažovanosť, zodpovednosť, morál-
nu a etickú bezúhonnosť, čitateľskú gramot-
nosť, prezentačné a iné zručnosti. Grémium 
sa konsenzuálne zhodlo na vhodnosti cielenej 
podpory aj týchto kvalít. 

Živo diskutovanou témou bol aj problém 
účinnej motivácie študentov k štúdiu a k práci 
na osobnom raste. Široká ponuka dostupného 
terciárneho vzdelávania nereflektujúca nepriaz-
nivý demografický vývoj spoločnosti, umožňuje 
totiž študentom získať vysokoškolský titul ľah-
šou cestou a spolu so systémom financovania 
školstva nemotivuje k zvyšovaniu nárokov na 
študenta. Ambicióznejší študenti uprednostňu-
jú štúdium na zahraničných univerzitách pred 
domácimi, priťahovaní lepším technickým vy-
bavením, atraktívnejšími priestormi i väčším 
prepojením výučby s aktuálnymi poznatkami 
a praxou. 

Zástupcovia gymnázií súhlasili s poskytnutím 
súčinnosti UK pri realizácii prieskumu medzi 
maturantmi s cieľom zmapovať faktory, ktoré 
ich najsilnejšie ovplyvňujú pri výbere vysokej 
školy. Výsledky prieskumu by mali priniesť od-
povede na otázky, aké opatrenia by mala UK 
prijať, aby efektívnejšie čelila už aj tak demo-
graficky podmienenému nadpriemernému po-
klesu študentov z bratislavského kraja. 

Ing. Jana Jirsáková,  
vedúca Oddelenia stratégií a analýz RUK

Ilustračná fotografia: Vladimír Kuric

Na pôde Univerzity Komenského v Brati-
slave (UK) sa dňa 20. februára 2015 usku-
točnilo pracovné stretnutie zástupcov Rady 
pre doktorandské štúdium Asociácie európ-
skych univerzít (EUA-CDE), na ktorom sa 
diskutovalo o rozvíjaní výskumu v doktorand-
skom vzdelávaní.

Na stretnutí s názvom „Capacity building 
– developing research for doctoral educa-
tion“, ktoré viedol za UK prof. MUDr. Dušan 

Meško, PhD., sa zúčastnilo 22 zástupcov 
zo 14 európskych krajín – z Belgicka, Litvy, 
Ukrajiny, Nemecka, Chorvátska, Talianska, 
Španielska, Švédska, Švajčiarska, Fínska, 
Holandska, Rakúska, Českej republiky 
a Slovenska. 

Kvalitný výskum je základným predpokla-
dom doktorandského vzdelávania a kvalitné 
doktorandské vzdelanie je nevyhnutným 
predpokladom rozvoja výskumných kapacít. 
To bola nosná téma pracovného stretnutia 
na pôde UK, ktorého účastníci diskutovali 
o európskych trendoch, inštitucionálnych 
možnostiach a financovaní takéhoto rozvoja.

Asociácia európskych univerzít (Europe-
an University Association – EUA) je repre-

zentatívnou organizáciou európskych uni-
verzít i národných rektorských konferencií. 
Je hlavným zástupcom záujmov komunity 
vyššieho vzdelania v Európe. EUA má 850 
členov zo 47 krajín. Cieľom EUA je podpora 
rozvoja prehľadného systému európskeho 
vyššieho vzdelávania a výskumu. V snahe 
dosiahnuť tento cieľ EUA poskytuje aktívnu 
podporu a poradenstvo svojim členom ako 
autonómnym inštitúciám pri zvyšovaní kvality 
ich vzdelávania, štúdia a výskumu, ako aj ich 
spoločenského prínosu.

Andrea Földváryová
Foto: OVV RUK

Univerzita Komenského  
hostila  

európske stretnutie univerzít
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Absolventi humanitných vied sú ochotní zobrať  
aj horšiu prácu mimo odboru

Vzdelanie na Slovensku je nekvalitné, choďte študovať do zahraničia. Takto nejako opisuje situáciu v slovenskom školstve prevažná 
časť médií, poznamenal na úvod prednášky o konci humanitných vied dekan Filozofickej fakulty UK prof. Jaroslav Šušol. Diskusiu 
v Moyzesovej sieni dňa 11. februára 2015 zorganizovalo občianske združenie Ad hoc s FiF UK. Minister školstva SR Juraj Draxler 
napriek potvrdeniu neprišiel.

Filozofia ako kráľovná humanitných vied, 
podľa niektorých zdrojov dokonca „kráľov-
ná vied“ – ako takých – je najstaršia vedná 
disciplína. Ešte donedávna (19. storočie) sa 
tešila výsadnému postaveniu, dnes je degra-
dovaná ako zbytočná a nepraktická, jej ab-
solventi vyhlasovaní za neuplatniteľných na 
trhu práce. Filozofka doc. Mariana Szapuová 
však oponuje, že filozofia je aj dnes napríklad 
vhodnou doplnkovou vedou k inej exaktnej 
vede. Logik doc. František Gahér sa pridáva 
a tvrdí, že ak ste filozof, bohatý nebudete, ale 
zažijete intelektuálne dobrodružstvo.

Diskusia, či v dnešnej dobe potrebujeme 
humanitné vedy, nie je podľa Mgr. Renáty 
Králikovej zo SGI Inštitútu pre dobre spravo-
vanú spoločnosť slovenskou diskusiou, ale 
diskusiou vo väčšine krajín. Požičala si citát 
od profesora z Oxfordu, ktorý povedal, že 
krajina, ktorá nemá zdravé humanitné vedy, 
je chorou krajinou.

Napriek rozličným štatistikám uplatniteľnos-
ti absolventov rôznych odborov na trhu práce, 
firmy dnes nevedia povedať, aké profesie 
budú potrebné o 5, 10 rokov, poznamenal 
Mgr. Peter Gažík z Neulogy, absolvent FiF 
UK. Vzniká tu potreba tzv. versatile človeka 
či obojživelníka. Pracovníka schopného kri-
ticky myslieť, byť invenčný, ktorý širšie chápe 
nielen spoločenské súvislosti, má schopnosti 
prezentovať, komunikovať a argumentovať. 
Tieto schopnosti sú všeobecne vyvinutejšie 
u humanitne, nie technicky vzdelaných absol-
ventov, konštatoval Mgr. Peter Gažík.

Na margo všeobecnej kvality vysokoškol-
ského štúdia sa kriticky vyjadril doc. Fran-
tišek Gahér, avšak podľa neho nejde o to, 
že by klesla kvalita pedagogického zboru. 

„Z populácie chceme mať vzdelaných 40 %, 
vo vysokoškolskom vzdelávaní sme z extrali-
gy urobili okresnú súťaž a prijali sme do nej 
o 200 % účastníkov viac, to znamená kvali-
ta sa nutne musela rozriediť. Preto máme aj 
veľa nekvalitných absolventov, takých, ktorí 
si nemôžu nájsť prácu,“ vysvetľuje.

Naopak, Mgr. Martin Menšík z Profesie si 
nemyslí, že úlohou vysokých škôl je pripra-
vovať na pracovný trh. Prvých desať požiada-
viek zamestnávateľov na zamestnancov nie 
je o vzdelaní. Sú medzi nimi kritické mysle-
nie, schopnosť tímovej práce, prezentačné, 
organizačné či komunikačné zručnosti. Ďa-
lej uviedol, že zo štatistík Profesie vyplýva, že 
najväčší záujem o absolventov je spomedzi 
fakúlt UK o absolventov FMFI UK. Dopyt po 
absolventoch FiF UK nedosahuje ani polovi-

cu z počtu záujemcov o FMFI UK. Problém 
si však vytvárajú aj samotní absolventi huma-
nitných odborov, keďže sú ochotní zobrať aj 
horšiu prácu mimo svojho odboru a reagujú 
na pozície, pre ktoré sú prekvalifikovaní.

Napríklad absolventi učiteľských smerov 
reagujú najviac na pozície asistentov či ad-
ministratívnych pracovníkov, iba 17 % z nich 
reflektuje na učiteľské pozície. Títo absolventi 
teda nemajú záujem pracovať vo vyštudova-
nom odbore. Vo svojej oblasti chcú naopak 
pracovať vyštudovaní žurnalisti a psychológo-
via. Žurnalistov najviac zaujímajú pozície re-
daktor, PR manažér, editor, novinár... Psycho-
lógovia majú tiež záujem o pozície vo svojom 
odbore, ako personálny konzultant, recruiter, 
personalista, HR (ľudské zdroje) generalista.

Doc. Mariana Szapuová poukázala na šta-
tistiku Profesie z roku 2012 o priemernom 
počte videní životopisov absolventov podľa 
odborov. Spoločenské vedy boli na treťom 
mieste. Samostatne uvedená filozofia sa 
medzi odbormi umiestnila v strede, nie na 
konci. „Prekvapuje ma potom, odkiaľ sa be-
rie diskurz, ktorý hovorí o neuplatniteľnosti 
absolventov spoločenských vied,“ uviedla. 

Diskusiu uzavrel doc. František Gahér, 
ktorý si myslí, že vzdelávanie je zrkadlom 
spoločnosti, a nie škôl. Klesajúca kvalita je 
skôr poukázaním na zle nastavené financo-
vanie školstva, ktoré reflektuje len počet štu-
dentov. Ak by sa toto zmenilo, konečne by sa 
odlíšili elitné školy od ostatných, pre ktoré je 
vzdelávanie len biznisom.    

Lenka Miller
Foto: Štefan Bako, Ad hoc

Pohľad na budúcnosť humanitných vied prezentovali (zľava) Martin Menšík z Profesia.sk, Renáta Králiková zo 
SGI – Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, (diskusiu moderoval Patrik Kováč), František Gahér z Katedry 
logiky a metodológie vied FiF UK, Mariana Szapuová z Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK a Peter Gažík 
z Neulogy, absolvent FiF UK.



Tajomstvá mayskej civilizácie
Existujú paralely medzi mayskými stavbami a náboženským myslením? Ako súvisí architektúra mayskej civilizácie s ich vnímaním 
astronómie a duchovného života? Aj na tieto otázky sa snažil nájsť odpoveď výskumný tím na čele so zakladateľom a vedúcim 
Katedry porovnávacej religionistiky FiF UK prof. Mgr. Milanom Kováčom, PhD. Výsledky bádania a výskumov z Guatemaly 
prezentoval dňa 25. februára 2015 na pôde Filozofickej fakulty UK v rámci cyklu Lectiones Magistrales na prednáške „Tvárou ku 
hviezdam. Astronomické a náboženské asociácie predkolumbovskej architektúry v meste Uaxactún v Gautemale“.

Uaxactún patrí k najvýznam-
nejším mestám mayskej civilizá-
cie najmä z pohľadu množstva 
archeologického materiálu. Na-
chádza sa tu aj slávna pyramída 
z 1. storočia pred n. l., ktorá síce 
nie je najväčšia, ale je považova-
ná za najstaršie a najznámejšie 
mayské observatórium. Najväč-
šiu pyramídu, ktorú ostatní bá-
datelia doteraz nedokázali iden-
tifikovať, objavil práve výskumný 
tím profesora Milana Kováča.

Zaujímavosti mayskej architektúry
Prednáška sa z veľkej časti niesla v duchu mayskej architektúry 

a jej osobitostí. Vedecký tím sa totiž zameriaval najmä na to, v akej 
kompozícii boli stavby postavené a ako boli orientované. Ďalším ob-
jektom záujmu boli masky na fasádach budov, čím vznikla otázka, 
akých bohov znázorňujú a ktorým smerom hľadia.

Najväčšie prekvapenie však prišlo, keď sa pri meraní zistilo, že 
existujú budovy, ktoré sú posunuté a postavené našikmo s odchýl-
kou 6 stupňov. A tak sa objavil ďalší rébus: Prečo by Mayovia stavali 
pozorovateľňu voči geometricky presnej centrálnej budove našik-
mo, keď sa o nich vedelo, že pri stavaní dodržiavali presnosť?

Pomocou nových technológií začal prof. Kováč so svojimi spolu-
pracovníkmi vypočítavať priestorové rozmery budov a dosiahli úda-
je k výpočtu astronomických zameraní mayských stavieb. Potvrdilo 
sa, že v predklasickom období sa v Uaxactúne obyvatelia pridŕžali 
dvoch orientácií – štandardnej (severojužnej a východozápadnej) 
a vychýlenej, ktorá je predmetom skúmania.

Súvislosť medzi orientáciou 
stavieb, astronómiou a stvo-
rením sveta

Je možná paralela medzi 
mayským chápaním stvorenia sve-
ta, resp. vesmíru a ich architekto-
nickým štýlom? Ako sa ukazuje, 
súvislosti naozaj existujú.

Profesor všetkým zúčastneným na 
prednáške priblížil mayské vnímanie 
vesmíru a astronomických javov – 
heliaktický východ a západ Oriónu. 
Súhvezdie Orión si Mayovia dávali 

do priamej súvislosti so stvorením sveta. Zaujímavosťou je tiež mayský 
dátum siatia kukurice zhodný s heliaktickým východom Oriónu. Na 
základe toho prišiel bádateľský tím k názoru, že nájdené stavby koreš-
pondujú aj s agrárnymi rituálmi, so siatím kukurice, s obdobím dažďov 
a súhvezdím Orión. S najväčšou pravdepodobnosťou sa teda našlo vy-
svetlenie a zmysel mayských stavieb a orientácií. Súvisia so stvorením 
sveta, ohňa, zasiatím prvej kukurice a darovaním života na zemi.

„Myslíme si, že sme našli niečo pozoruhodné v mayskom mysle-
ní. Nebude náhoda, že tá výchylka, ktorú sme objavili, v skutočnos-
ti znamená, že to, čo sa pozorovalo, je objavenie sa Oriónu – he-
liaktický východ Oriónu na oblohe, čiže rituálne roznietenie prvého 
ohňa,“ uzatvára prof. Milan Kováč doterajšie výsledky.

V decembri 2014 bola v Archeologickom múzeu SNM v Brati-
slave otvorená výstava „Tajomní Mayovia“ realizovaná Slovenským 
archeologickým a historickým inštitútom a Filozofickou fakultou 
UK. Všetci, ktorí majú záujem oboznámiť sa s touto najvyspelejšou 
indiánskou kultúrou, majú možnosť pozrieť si výstavu až do 20. júna 
2015.

Jana Blusková
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Komunikace – komunikácia
Katedra výtvarnej výchovy PdF UK v Bratislave v rámci didaktiky 
výtvarnej výchovy dlhoročne spolupracuje s katedrami 
umeleckého zamerania v Českej republike na spoločných 
projektoch. 

Jedným z realizovaných projektov bola aj prvá spoločná výstava prác 
študentov Katedry výtvarnej výchovy PdF UK v Bratislave a Katedry 
výchov uměním PF UJEP v Ústí nad Labem pod názvom KOMUNIKÁ-
CIA v decembri 2014 vo výstavných priestoroch Galérie Slovenského 
rozhlasu v Bratislave. Názov výstavy plne vystihuje samotnú spolu-
prácu medzi oboma katedrami, tzn. komunikáciu, ktorá sa vyvinula 
z náhodného stretnutia na konferencii a pokračovala účasťou dvoch 
pedagógov a troch študentov KVV PdF UK v Bratislave v Ústí nad La-
bem. 

Nasledovali ďalšie spoločné projekty v rámci grantov a ich výstu-
pom bola spoločná výstava KOMUNIKACE. Výstava prezentovala 
študentské práce KVU PF UJEP UL z tvorivých dielní a worksho-
pov v rámci projektu Výchova umění jako komunikační akt 
v širším sociálním kontextu, ktorý financovalo MŠMT ČR a štu-
dentské práce KVV PdF UK v Bratislave v rámci výstupov gran-

tu KEGA026UK-4/2013 Výtvarná výchova vo svete súčasného 
umenia a nových médií. Keďže ide o komunikáciu v rámci média 
umenia, otvorenie výstavy kultúrne sprevádzal zbor KVU SCHOLA 
CANTORUM z Ústí nad Labem, študenti Katedry hudobnej výcho-
vy PdF UK v Bratislave pod vedením Mgr. art. Tomáša Boroša, 
PhD., ArtD., a tiež členovia Divadla elledanse s predstavením 
„improvizácia“. Vzniklo tak úžasné prepojenie viacerých druhov 
umenia, ktoré vo výslednej forme vytvorili jeden celok, ktorý komu-
nikuje bez slov a aj tak prekonáva hranice. 

PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD., PdF UK
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Právnici to v tomto prípade 
dotiahli do zdarného konca

Celý náš príbeh sa začal písať v roku 
2010, keď sme ako Katedra správneho 
a environmentálneho práva PraF UK pod 
vedením vedúceho katedry prof. JUDr. Ma-
riána Vrabka, CSc., a zároveň vedúceho 
riešiteľského kolektívu, žiadali o grant. Ani 
si neviete predstaviť našu radosť, keď nám 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja ako 
príslušná rozpočtová organizácia zriadená 
na účel podpory poskytovania finančných 
prostriedkov na riešenie projektov oznámi-
la, že nám požadované finančné prostried-
ky na riešenie nášho projektu poskytne. 
Vedeli sme, že nás čaká neľahká úloha. 
Dnes ale môžeme s radosťou konštatovať, 
že sa nám podarilo naplniť cieľ nášho gran-
tu a posudzovali sme návrh, ktorý bol tesne 
pred predložením do nášho parlamentu. 

Náš grant APVV-0448-10 s názvom „Práv-
na úprava správneho súdnictva v Slovenskej 
republike“ (Legal regulation of administrative 
justice in Slovak republic), tvoril sčasti základ-
ný a sčasti aplikovaný výskum. Ako katedra 
sa nám ho podarilo získať v roku 2010 s účin-
nosťou od 1. 5. 2011 a trval do 31. 10. 2014.

S odstupom času môžeme konštatovať, 
že to bolo pre nás všetkých fantastické obo-
hatenie, tak po odbornej, ako aj po materiál-
nej stránke. Priamo sa podieľajúcich na 
riešení projektu nás bolo spolu 32 vrátane 
administratívnej pracovníčky. Za hlavný cieľ 

projektu sme si stanovili vypracovať návrh 
všeobecného právneho predpisu upravujú-
ceho súdne konanie v správnom súdnictve 
spolu s dôvodovou správou. Predmetom 
nášho výskumu bol súčasný stav a možné 
zmeny všeobecnej právnej úpravy správne-
ho súdnictva v Slovenskej republike. 

V nadväznosti na plnenie nášho hlavného 
cieľa sme nadviazali úzku spoluprácu aj s re-
kodifikačnou komisiou Ministerstva spra-
vodlivosti SR pre občianske súdne konanie 
pod vedením doc. JUDr. Mareka Števčeka, 
PhD., konkrétne najmä so subkomisiou 
pre Správny súdny poriadok. Práca nášho 
riešiteľského kolektívu sa v celom rozsahu 
zapracovala do výstupov tejto komisie. 

Návrh bol vypracovaný na základe Le-
gislatívneho zámeru rekodifikácie civilného 
práva procesného, ktorý schválila vláda 
Slovenskej republiky uznesením č. 283 
z 5. júna 2013, ktorým zároveň poverila mi-
nistra spravodlivosti SR predložiť návrh zá-
kona vypracovaného na základe schválené-
ho legislatívneho zámeru na rokovanie vlády 
SR. Návrh bol predložený do legislatívneho 
procesu súčasne s ďalšími dvoma návrhmi 
procesných predpisov (Civilný sporový po-
riadok a Civilný nesporový poriadok), ktoré 
majú nahradiť teraz platný a účinný zákon 
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 
v znení neskorších predpisov. 

Nedá nám však nespomenúť aj naše ďal-
šie ciele, ktorými bolo získanie čo najväč-
šieho množstva poznatkov z problematiky 
správneho súdnictva na základe usporiada-
nia troch medzinárodných vedeckých kon-
ferencií, aktívna účasť členov riešiteľského 
kolektívu na vedeckých konferenciách 
doma aj v zahraničí a účasť na vedecko-
-pedagogických stážach na zahraničných 
univerzitách. 

Ako kolektív sme zorganizovali tri konfe-
rencie, ktoré sa nám vždy podarilo úspeš-
ne zavŕšiť vydaním publikácie. 

Všetky naše plány sa stali skutočnosťou 
najmä vďaka fantastickému zloženiu rieši-
teľského kolektívu a agentúre APVV, ktorej 
chceme touto cestou ešte raz poďakovať. 

Možno tak konštatovať, že počiatočné 
legislatívne aktivity na tvorbe návrhu Správ-
neho súdneho poriadku boli úspešne za-
vŕšené, keď došlo k vytvoreniu úplného 
paragrafového znenia návrhu Správneho 
súdneho poriadku a takisto úplného znenia 
dôvodovej správy. Našou ambíciou aj po 
skončení nášho grantu je aj naďalej pomá-
hať v legislatívnom procese, a keď vznikne 
potreba či možnosť, radi pomôžeme aj pri 
tvorbe zákonov, ktoré majú „sprevádzať“ le-
gislatívne zmeny.

JUDr. Veronika Munková, PhD., PraF UK

Doktorandi sa učia učiť
Uskutočnil sa prvý zo série seminárov pre doktorandov o učení na vysokej škole s podnázvom „Čo znamená učiť“. Seminár 
sa stretol so silným pozitívnym ohlasom, pretože pedagogické vzdelávanie cielené na vysoké školy a doktorandov na nich 
učiacich je v našom systéme chýbajúcim článkom. Prednášajúcimi hosťami boli učiteľ, manažér a autor viacerých publikácií 
doc. RNDr. Peter Bero, PhD., a pedagóg Ing. et Mgr. Jozef Strakoš, PhD., z Pedagogickej fakulty UK.

Doktorandi sú skupina mladých ľudí 
niekde na polceste medzi študentmi a za-
mestnancami. Neoddeliteľnou súčasťou 
ich začínajúcej vedeckej kariéry je vo 
väčšine prípadov aj pedagogická činnosť 
na materských fakultách. Týmto spôso-
bom sa dostávajú do pozície pedagógov 
a majú dosah na ďalšie vzdelávanie v od-
bore, ktorý sami vyštudovali. Pedagogic-
ké pôsobenie na vysokej škole však nie 
je jednoduchá úloha. Prináša so sebou 
zodpovednosť a vyžaduje si mnohé zruč-
nosti a schopnosti, ktorých nadobudnutie 
a rozvoj nie sú u začínajúcich doktorandov 
v súčasnosti zastrešené. 

„Veľmi vítam takúto iniciatívu, lebo mo-
mentálne to funguje tak, že začínajúci 
doktorandi sú v podstate „hodení do vody“ 

a bez akejkoľvek prípravy sú donútení učiť. 
Samozrejme, nájdu sa aj takí, ktorí majú 
prirodzený talent na učenie, ale zvyčajne 
to nedopadne práve najlepšie a mnohí 
opakujú rovnaké chyby pri učení, ako robili 
ich učitelia,“ povedala doktorandka Kata-

rína Hriňáková zo Stavebnej fakulty STU, 
účastníčka seminárov.

Projekt „Naučiť sa učiť“ vytvára priestor 
na vzdelávanie doktorandov o tom, ako učiť 
na vysokej škole. Iniciátorkou projektu je 
Miriam Malíčková – študentka doplnkového 
vysokoškolského vzdelávania Sokratov in-
štitút, v rámci ktorého projekt vznikol. „Na-
učiť sa učiť“ podporuje aj ADS – Asociácia 
doktorandov Slovenska. Semináre sú orga-
nizované v letnom semestri akademického 
roka 2014/2015 v priestoroch Matematic-
kého ústavu SAV a sú prístupné do progra-
mu prihláseným doktorandom z rôznych 
odborov. 

Mgr. Miriam Malíčková, MÚ SAV, 
iniciátorka projektu
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Inkubátor inovatívnych učiteľov Microsoft  
– pilotný projekt na UK

Svet vzdelávania sa významne začal meniť na začiatku 21. storočia. Zmeny vo vzdelávaní sú vyvolané nielen prudkým nárastom 
vedeckých poznatkov, ale aj významným vplyvom digitálnych technológií, ktoré sú už v každej škole na Slovensku. Mobilné 
technológie, spôsoby komunikácie, sociálne siete, digitálne vzdelávacie portály, to všetko dnes vyžaduje od učiteľov na všetkých 
stupňoch vzdelávania zmeniť svoje zaužívané metódy, formy, prostriedky výučby, ako aj hodnotenie poznávacieho procesu 
študentov, aby boli pripravení na život v digitálnej vedomostnej spoločnosti. 

V roku 1999 sa začal národný projekt Infovek Slovensko, ktoré-
ho lídrom boli učitelia Univerzity Komenského. Jeho hlavným cie-
ľom bolo, aby každá škola bola pripojená na internet, mala jednu 
multimediálnu učebňu so stolovými počítačmi a aby učitelia získali 
základné zručnosti práce s počítačmi. Za 16 rokov v školách nasta-
la éra mobilného vzdelávania s laptopmi, tabletmi, iPad-mi, mobilmi 
a interaktívnymi tabuľami. Do vzdelávania vstupuje digitálny obsah 
a digitálne knihy.

Odbornými garantmi a lídrami digitalizácie školstva sú na UK hlav-
ne učitelia z Prírodovedeckej fakulty a Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky. Kontinuálne realizujeme projekty zamerané na vzde-
lávanie učiteľov zo škôl, na tvorbu digitálneho obsahu, metodických 
materiálov a učebníc, ako aj zmenu obsahu vysokoškolskej prípravy 
budúcich učiteľov zameranú na učenie v digitálnom prostredí školy. 

IT firmy už roky podporujú základné, stredné školy a učiteľov hlavne 
digitálnymi technológiami, ale skúsenosti zo školskej praxe za 10 rokov 
naznačujú, že u strednej a staršej generácie učiteľov stále prevláda im-
plementácia inovatívnych technológií do tradičného vyučovania alebo 
inak povedané „nové technológie do starého vzdelávania“. Pre inova-
tívne zmeny v školstve potrebujeme, aby sa nové technológie imple-
mentovali do nového vzdelávania. IT firmy si po rokoch analýz uvedomili, 
že vekový faktor učiteľov je pre implementáciu digitálnych technológií 
v školstve veľmi dôležitý. 

V roku 2014 firma 
Microsoft prišla ako 
prvá s návrhom pilot-
ného projektu pod-
poriť študentov VŠ, 
špeciálne budúcich 
učiteľov, aby dostali 
špičkové technológie 
a profesionálne kom-
petencie pre prácu 
v modernej škole už 
počas vysokoškolskej 
prípravy. Prečo prá-
ve študenti – budúci 

učitelia? Lebo patria do 
generácie Y, ľudí narodených po roku 1980 dodnes. Je to úplne iná ge-
nerácia, ktorá má odlišné hodnoty, vedomosti, správanie a postoje ako 
predchádzajúce generácie. Z technologického pohľadu má generácia 
Y silné užívateľské a komunikačné zručnosti. Je to prvá generácia, kto-
rá vyrástla s počítačom, internetom, webom, e-službami, e-learningom, 
mobilom. Kvalitná pedagogicko-psychologická a didaktická príprava bu-
dúcich učiteľov s využitím digitálnych technológií by mala zabezpečiť, že 
mladí učitelia budú nositeľmi inovácií vo vzdelávaní, keď prídu do škol-
skej praxe. Firma Microsoft na základe odbornej analýzy podmienok 
pre inovatívne vzdelávanie učiteľov oslovila PriF UK, kde sa realizoval 
projekt KEGA „Inkubátor inovatívnych učiteľov prírodovedných predme-
tov“ a ponúkla v spolupráci s partnerom projektu ProfiMedia grant na 
vybudovanie mobilného experimentálne orientovaného pracoviska pre 
inovatívne vzdelávanie v prírodovedných predmetoch.

Slávnostné otvorenie Inkubátora inovatívnych učiteľov Microsoft 
(IIUM) sa uskutočnilo 4. 12. 2014 za prítomnosti generálneho riaditeľa 
Microsoft Marcusa Breyera, prorektora UK Jána Pekára a dekana PriF 
UK Milana Triznu. Zároveň bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi 

PriF UK a Microsoftom, v ktorej technologickú a softvérovú stránku za-
bezpečuje Microsoft a odbornú a aplikačnú stránku do prípravy budú-
cich učiteľov a do vzdelávania ďalších cieľových skupín zabezpečuje 
PriF UK. Odborným garantom projektu je Beáta Brestenská.

Grant Microsoftu zabezpečil priestorové a technické vybavenie 
miestnosti B1/319. Inkubátor má 16 tabletov s odnímateľnými kláves-
nicami, 5 komplexných setov senzorov PASCO pre realizáciu prírodo-
vedných experimentov s podporou digitálnych technológií a interaktív-
nu tabuľu ActivBoard, softvérové vybavenie pre meranie a spracovanie 
experimentov a nové Cloud služby Microsoft.

Okrem skvalitnenia prípravy budúcich učiteľov je cieľom IIUM na na-
sledujúce dva roky aj tvorba inovatívnych vzdelávacích aplikácií, výskum 
v záverečných prácach študentov, neformálne diskusie a workshopy či 
vzdelávacie kurzy. V dlhodobejšej perspektíve máme záujem ponúkať kur-
zy, na ktorých je možnosť získať profesionálne národné a medzinárodné 
certifikáty pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

V letnom semestri akademického roku 2014/2015 sa začína formál-
ne a neformálne vzdelávanie s cieľovými skupinami – študentmi, budú-
cimi učiteľmi, na PriF UK a od akademického roka 2015/2016 aj na 
ostatných fakultách UK. Postupne sa budú vytvárať akreditované a cer-
tifikované kurzy pre študentov a učiteľov ZŠ, SŠ a VŠ cielene zamerané 
na zvyšovanie digitálnej gramotnosti, na skvalitnenie výučby s podporou 
technológií a na rozvíjanie komunikačných, projektových a manažér-
skych kompetencií požadovaných v školstve a na trhu práce.

IIUM má ambície byť inovatívnym pracoviskom na UK, realizovať 
systematickú medializáciu aktivít, a tým prispievať ku skvalitneniu 
práce učiteľov na UK a prípravy budúcich učiteľov. Postupné výstupy 
z aktivít IIUM môžu prispieť k reálnej inovácii vzdelávania a k zvýšeniu 
záujmu a atraktívnosti učiteľského povolania pre mladú generáciu. 

Veríme, že IIUM získa podporu vedenia UK pre realizáciu ambicióz-
nych cieľov a že postupne sa všetky fakulty budú zaujímať o činnosť 
IIUM a aktívne sa zapoja do jeho aktivít.

Na konferencii Microsoft pre školstvo, ktorá sa konala 11. a 12. 
marca 2015 v Žiline, bol projekt ocenený spoločnosťou Microsoft 
za inovácie v oblasti vzdelávania. Ocenenie prevzala docentka Beáta 
Brestenská v mene tímu od predstaviteľov Microsoftu a Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Beáta Brestenská, Martin Šponiar, Michal Sivák,  
Janka Cibulková, PriF UK 

Prezentácia experimentov s tabletom.

Projekt získal ocenenie Microsoftu a ministerstva školstva.
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Aktualizovanie štúdia zameraného na environmentálne 
spravovanie v krajinách východnej Európy

Od 15. októbra 2010 do 14. marca 2014 bola Univerzita Komenského v Bratislave koordinátorom projektu „Environmentálne 
spravovanie v environmentálnych učebných plánoch“. Do projektu bolo zapojených 17 inštitúcií, z toho 6 z krajín EÚ (Slovensko, 
Maďarsko, Rakúsko, Holandsko, Poľsko a Španielsko) a 11 z krajín východnej Európy (3 z Ruska, 5 z Bieloruska a 3 z Ukrajiny). 
Koordinačný tím tvorili pracovníci Prírodovedeckej fakulty UK (PriF UK) z Katedry krajinnej ekológie a finančný manažment 
zabezpečovali pracovníci Projektového centra a dekanátu PriF UK. Do projektu boli zapojení aj ďalší pracovníci z PriF UK. 
Koordinačný tím priebežne spolupracoval s Národným kontaktným bodom Tempus na Slovensku.

Hlavným cieľom projektu bolo aktualizovať študijné programy na 
partnerských univerzitách v Bielorusku, Rusku a na Ukrajine v rámci 
všetkých troch stupňov štúdia s dôrazom na implementovanie inter-
disciplinárne orientovaných predmetov podporujúcich vzdelávanie 
v oblasti environmentálneho spravovania. Projekt vychádzal z národ-
ných priorít partnerských krajín a z požiadaviek zvýšiť konkurencie-
schopnosť úrovne vzdelávania.

Výsledky projektu a ich zhodnotenie
Medzi najvýznamnejšie výsledky projektu patrí vybudovanie kapacít 

na partnerských univerzitách pre otvorenie 3-stupňového študijného 
programu zameraného na environmentálne spravovanie. Pripravili sa 
nové magisterské študijné programy, aktualizovalo sa 30 predmetov 
a ďalších 30 sa novo vytvorilo, pričom 11 z nich sa vyučuje súčas-
ne na dvoch či viacerých partnerských univerzitách. Základom pre 
aktualizáciu predmetov a tvorbu nových študijných programov bol 
výmenný program mobilít medzi riešiteľmi z krajín EÚ a partnerskými 
krajinami a tiež medzi riešiteľmi z jednotlivých partnerských krajín. 

Nové a aktualizované predmety sú sprístupnené pre členov kon-
zorcia na e-learning platforme. Spolu boli vytvorené tri špecializované 
webové platformy – webová stránka projektu (http://tempus-engo.
net/), projektová e-learning platforma (http://envgov.osenu.org.ua) 
a facebook skupina EnGo. 

V spolupráci s partnerskými pracoviskami bola vypracovaná séria 
štyroch vysokoškolských učebníc so zameraním na environmentálne 

spravovanie vo vodnom a lesnom hospodárstve, v sektore energeti-
ky a v samosprávach miest a obcí. Vypracovali sa desiatky ďalších 
učebných textov pre kvalitnú výučbu nových predmetov. Dôležitú úlo-
hu plnili aj letné, jesenné či zimné školy, na ktorých sa zúčastnili stov-
ky študentov a mladých učiteľov prioritne z partnerských krajín, ale aj 
z krajín EÚ. Štyri z nich sa organizovali na pôde PriF UK v Bratislave. 

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru 
(EACEA) v Bruseli vyzdvihla entuziazmus projektového tímu a ich od-
bornú pripravenosť pre prácu na projekte. Vyjadrila presvedčenie, že 
nové učebnice a učebné pomôcky, zvýšenie odbornej spôsobilosti rie-
šiteľov z partnerských pracovísk, posilnenie väzieb so zamestnávateľ-
mi a vybudovanie nových laboratórií zabezpečí udržateľnosť výsledkov 
projektu. Agentúra EACEA ocenila, že v kooperácii s ďalšími súvisiaci-
mi projektmi sa počas riešenia založilo Centrum excelentnosti v oblasti 
poľnohospodárskej meteorológie a environmentálneho monitoringu 
v Odese a vytvorila sa vzdelávacia sieť na podporu medziuniverzitnej 
spolupráce. Riešenie projektu Tempus zároveň pozitívne zviditeľnilo 
našu univerzitu vo všetkých spolupracujúcich krajinách EÚ a východ-
nej Európy.

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., RNDr. Anna Miklošovičová, PhD., 
 a doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc., PriF UK

Projekt Tempus č. 511390 bol financovaný s podporou Európskej komisie. Tento člá-
nok reprezentuje názor autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie infor-
mácií obsiahnutých v tomto článku.

Spoločná fotografia zo záverečnej porady projektu na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti v januári 2014. Foto: archív projektu TEMPUS č. 511390

Imatrikulácia zahraničných študentov
Dňa 9. 2. 2015 sa v Rektorskej sieni uskutočnili imatrikulácie za-

hraničných študentov ERASMUS+. Na letný semester prišlo 99 štu-
dentov, z toho najviac na FM UK (40 študentov), FSEV UK a FTVŠ 
UK.

Celkovo v akademickom roku 2014/2015 na UK študuje 391 
zahraničných študentov, najviac ich je tradične zo Španielska, Ta-
lianska, Francúzska, Poľska a Nemecka. Imatrikuláciu viedla prode-
kanka pre zahraničné vzťahy Pedagogickej fakulty UK doc. PhDr. 
Mária Glasová, PhD. Prezentácie pre študentov pripravili ESN, SAS 
a Akademická knižnica UK. Imatrikulácie organizovalo Oddelenie 
medzinárodných vzťahov RUK.

Silvia Miháliková, Michal Dzúrik, OMV RUK
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Fakulta managementu UK privítala  
expertov zo Silicon Valley

Podujatie Startup Shark Roadshow Bratislava, ktoré organizovala Slovak Business Agency, otvoril na Fakulte managementu UK (FM 
UK) dňa 23. februára 2015 rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Cieľom roadshow je zvýšenie povedomia 
akademickej a širokej verejnosti o startupo-
vom prostredí v Silicon Valley a jeho priblíže-
nie potenciálnym záujemcom o podnikanie, 
ako aj podnikateľom. Cieľovou skupinou sú 
najmä študenti univerzít a členovia startupo-
vej komunity. 

Na otvorení podujatia sa zúčastnili aj štát-
ny tajomník Ministerstva hospodárstva SR 
Ing. Rastislav Chovanec, PhD., generálny 
riaditeľ Slovak Business Agency Ing. Bra-
nislav Šafárik a dekan FM UK prof. RNDr. 
Jozef Komorník, DrSc. 

Súčasťou programu boli prednášky vý-
znamných odborníkov danej oblasti:

• Alfredo Coppola na tému Understanding 
and Doing Business in Silicon Valley (Alfredo 
Coppola je riaditeľom v najstaršom high-tech 
biznis inkubátore v Silicon Valley. Počas viac 
ako 20-ročnej praxe viedol technologické 
firmy v ranom štádiu podnikania, taktiež pra-
coval s nadnárodnými korporáciami, ako sú 
Adobe, Microsoft, Nortel Networks, Deloitte 
či PricewaterhouseCoopers); 

• Gigi Wang na tému 3 Challenges Eve-
ry Startup Faces (Gigi Wang je skúsenou 
líderkou v oblasti globálneho podnikania 
a inovácií. V súčasnosti je členkou 
predstavenstva a emeritnou predsedníčkou 
MITEF/Stanford Venture Lab (VLAB), ako 
aj členkou poradného zboru v US Market 
Access, Mobility Ventures, iGlobe Partners 
a viacerých podnikateľských pracovných 
skupín);

• Ken Singer na tému The Role of Culture 
in Startups (Ken Singer je riaditeľom Center 
for Entrepreneurship and Technology na UC 
Berkeley a zakladateľom The Applied Inno-
vation Institute. Inštitút poskytuje pomoc 
popredným akademikom v oblasti inovácií 
a podnikania s cieľom vylepšiť proces pod-
nikateľského vzdelávania na univerzitách po 
celom svete);

• Chris Burry na tému Planning for Global 
Expansion (Chris Burry je riaditeľom v US Mar-
ket Access Center a odborným asistentom na 
University of California for Entrepreneurship 
and Technology. Predtým patril k zakladajúcim 
členom Avanade, ktorá sa v čase jeho pôsobe-
nia rozrástla na takmer 10 000 zamestnancov 
s pobočkami vo viac ako 20 štátoch);

• Bill Riechert na tému Raising Capital in Si-
licon Valley (Bill Riechert je riaditeľom Garage 
Technology Ventures. Má viac ako 20 rokov skú-
seností v podnikaní. Od svojho vstupu do Garage 
v roku 1998 sa zameriaval na IT a materiálovo-
technologické spoločnosti v ranom štádiu. Bol 
taktiež spoluzakladateľom a senior executive vo 
viacerých technologických startupoch, zahŕňa-
júc Trademark Software, The Learning Company 
a Academic Systems).

Startup Sharks bol realizovaný prostred-
níctvom Schémy na podporu startupov 
(schéma pomoci de minimis) a Programu 
na podporu startupov vyhlásených Minister-
stvom hospodárstva SR a financovaných zo 
štátneho rozpočtu SR.

Eduard Csudai

Najúčinnejšou liečbou 
srdcovocievnych ochorení 

je ich prevencia
Kedy ste si naposledy merali hladinu cholesterolu? Ak tomu tak bolo pred pár rokmi, 

možno je najvyšší čas zastaviť sa na niektorom z podujatí v rámci prevencie srdcovo-
cievnych ochorení a overiť si, ako na tom ste. Jedno z nich prebehlo aj 2. marca na 
Pedagogickej fakulte UK a bolo organizované Slovenským spolkom študentov farmácie.

Išlo o tretie podujatie po dvoch predo-
šlých počas tohto akademického roku na 
Farmaceutickej a Právnickej fakulte UK. Za-
školení študenti FaF UK merali študentom 
a zamestnancom Pedagogickej fakulty UK 
hladinu glukózy a cholesterolu v kvapke ka-
pilárnej krvi, krvný tlak a Body Mass Index 
(BMI). Pozitívnym zistením pre nás bolo, že 
študentom PdF UK nestačili iba namerané 
údaje, ale zaujímali sa aj o to, ako uvedené 

hodnoty možno ovplyvniť zmenou životného 
štýlu a životosprávy.

Meranie absolvovalo takmer 70 účastní-
kov. Keďže u srdcovocievnych ochorení platí 
viac ako pri iných chorobách, že najúčinnej-
šou liečbou je prevencia, zastavte sa počas 
štvrtých meraní aj vy – bližšie informácie náj-
dete na www.sssf.sk. Alebo využite možnosť 
a nechajte si tieto hodnoty zmerať zadarmo 
vo väčšine lekární.

Optimálnymi hodnotami zdravia sú približne 
5 mmol glukózy na liter krvi, menej než 5 mmol 
cholesterolu, 0 vyfajčených cigariet denne, 
krvný tlak 120/80 mmHg a aspoň 5 minút 
aktívneho pohybu denne. Samozrejme, u kaž-
dého z nás sa tieto hodnoty mierne líšia. No 
ak prevenciou objavíte neoptimálny výsledok, 
vhodnou zmenou životného štýlu dokážete 
predĺžiť váš vek o mnoho rokov. Partnermi pro-
jektu sú sieť lekární Dr.Max a farmaceutické 
spoločnosti Sanofi a Servier.

Peter Šišovský, študent FaF UK
Foto: Ivana Kozáčiková
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Zimný deň otvorených dverí na „matfyze“
Na Slovensku máme 33 vysokých škôl 

(20 verejných a 13 súkromných), tie majú 
125 fakúlt (105 + 20). Absolventi stredných 
škôl si môžu vybrať vysokoškolské štúdium 
aj v zahraničí. Veľký záujem je o štúdium 
v Česku, blízko je Rakúsko. 
Dnes však nie sú problé-
mom ani vzdialené krajiny. 
Pochopiteľný je preto „boj“ 
o študentov. Našťastie už 
(zdá sa) pominuli časy, keď 
si maturanti vyberali najmä 
cestu najmenšieho odpo-
ru. Dnes sa snažia dostať 
na školy, kde získajú so-
lídne vedomosti a dobrú 
perspektívu uplatnenia sa 
v praxi. Takouto školou je 
napríklad Fakulta matemati-
ky, fyziky a informatiky Uni-
verzity Komenského. 

Návštevníkom „zimného“ 
Dňa otvorených dverí, ktorý organizujeme 
každoročne v prvej polovičke februára (te-
raz to vyšlo na 11. február) hlavne pre štu-
dentov maturitných ročníkov, zdôrazňujeme 
niekoľko skutočností: FMFI UK je na Slo-
vensku dlhodobo hodnotená ako najlepšia 
fakulta v skupine fakúlt s prírodovedným 
zameraním. Absolventi nemajú problém so 
zamestnaním. Štúdium na FMFI UK nie je 

ľahké, ale zvládnu ho všetci, ktorí nemali 
problémy so stredoškolskou matematikou 
a fyzikou (teda nielen tzv. „kockáči“). Kto 
má záujem, môže časť štúdia absolvovať na 
popredných zahraničných univerzitách.

Oproti „letnému“ DOD (tradične prvá 
júnová streda) dávame väčší priestor infor-
máciám o prijímacom pokračovaní, o štu-
dijných programoch a vôbec študentskom 
živote aj vo voľnom čase. Zástupcovia všet-
kých katedier boli pripravení odpovedať tiež 
na individuálne otázky jednotlivcov pri info 
stoloch. Samozrejme, nechýbali ani krátke 
populárne náučné prednášky. Tento raz to 

boli: „Načo je nám matematika?“, „Down-
bursty – silné zostupné pohyby vzduchu 
spojené s búrkovými oblakmi”, „Umelá 
inteligencia v robotike“, „Ako si nenaraziť 
nos pri zrážke s geometriou“, „Prečo nielen 

gitaru, ale aj luk treba na-
ladiť“ a „Práce našich štu-
dentov“. Návštevníci mali 
možnosť prezrieť si tiež 
niektoré zo špičkových 
laboratórií: Virtuálne la-
boratórium, Laboratórium 
bionanotechnológií a La-
boratórium tandemového 
urýchľovača.

Okrem „fakultných“ pí-
somných materiálov do-
stal každý návštevník aj 
mimoriadne číslo Našej 
univerzity s upozornením, 
že sa v ňom môže dočítať 
o všetkých fakultách na 

UK a možnostiach štúdia na nich.
Napriek nie najlepšiemu počasiu, po-

obedňajšiemu termínu a sťaženému prí-
stupu od MHD pre výstavbu Univerzitného 
vedeckého parku UK nás navštívilo do 300 
maturantov, čo prekonalo naše očakávania.

Martin Belluš, FMFI UK
Foto: Stanislav Griguš

A K T I V I T Y  N A Š I C H  P R A C O V Í S K

Vzdelávanie lekárov prvého kontaktu v Martine
Úroveň spokojnosti občanov každého štá-

tu sa odvíja v dôležitej miere aj od ich spo-
kojnosti s úrovňou poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti. V prvej línii túto starostlivosť za-
bezpečujú lekári primárneho kontaktu – vše-
obecní lekári pre deti a dorast a všeobecní 
lekári pre dospelých. 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Marti-
ne (JLF UK) sa pod vedením dekana prof. 
MUDr. Jána Danka, CSc., už od roku 2006 
stala jedným z hlavných centier vzdelávania 
lekárov – špecialistov v SR. Každoročne 
je medzi absolventmi tohto vzdelávania ne-
malý počet tých, ktorých diplomy o špecia-
lizácii oprávňujú vykonávať odbornú prax 
v ambulanciách všeobecných lekárov. Pri-
spieť k podpore a rozšíreniu siete týchto 
špecialistov sa JLF UK v Martine rozhodla 
aj prostredníctvom projektu – Rezidentský 

program pre lekárov prvého kontaktu na 
JLF UK v Martine, ITMS kód projektu 
2626120230033 z operačného programu 
Vzdelávanie ministerstva školstva.

Po schválení žiadosti sa od 1. októbra 
2014 na pôde JLF UK začalo s realizáciou 
rezidentského programu výchovy špecialis-
tov v odbore všeobecné lekárstvo a pediat-
ria, pripravovaných primárne pre prácu v am-
bulanciách.

 Projekt financovaný zo štrukturálnych fon-
dov EÚ umožňuje lekárom zaradeným do štú-
dia hradiť výdavky na mzdu, aj všetky poplatky 
za vzdelávanie, a tým výraznou mierou uľah-
čuje získanie uvedených špecializácií pre záu-
jemcov z radov lekárskej verejnosti. Cieľovou 
skupinou projektu sú lekári vo veku od 24 do 
35 rokov, pričom je preferenčne určený pre 
absolventov. Do projektu sú spolu s JLF UK 

ako zmluvní poskytovatelia zdravotnej starost-
livosti zapojení Univerzitná nemocnica Martin, 
Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružom-
berku, Nemocnica Poprad, a. s., a Fakultná 
nemocnica s poliklinikou Trnava. Prípravu 
a vzdelávanie zaradených lekárov koordinujú 
a riadia odborní garanti prof. MUDr. Peter Bá-
novčin, CSc. (špecializačný študijný program 
pediatria) a doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc. 
(špecializačný študijný program všeobecné 
lekárstvo). Absolventi rezidentského progra-
mu budú pôsobiť ako špecialisti v ambulanci-
ách všeobecných lekárov v rámci SR mimo 
Bratislavského kraja.

Aj keď je projekt plánovaný na 13 mesia-
cov, ďalšia podpora vzdelávania zaradených 
lekárov je garantovaná z rozpočtových pros-
triedkov Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré 
si rozšírenie a omladenie siete všeobecných 
lekárov určilo ako jednu z priorít na najbližšie 
obdobie. 

Mgr. Miroslava Michalková, vedúca 
Oddelenia pre ďalšie vzdelávanie  

zdravotníckych pracovníkov  
na JLF UK v Martine„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“
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Celoštátna súťaž o Cenu Daniela Tupého
Si študent filozofickej fakulty? Zapoj sa do súťaže so svojou prácou venovanou problematike 
nehumánnych prejavov a ucti si pamiatku študenta Filozofickej fakulty UK Daniela Tupého, ktorý 
násilne zahynul pred desiatimi rokmi.

Dekan Filozofickej fakulty UK pod záštitou rektora UK vyhlasuje ce-
loštátnu súťaž o Cenu Daniela Tupého v oblasti spoločensko-vednej, 
humanitnej, umeleckej a mediálnej tvorby.

Do súťaže sa môžu zapojiť študenti všetkých filozofických fakúlt 
na Slovensku so svojimi originálnymi prácami, ktoré sú tematicky 
venované problematike násilia, xenofóbie, rasizmu, netolerancie 
a ďalších nehumánnych prejavov v slovenskom i medzinárodnom 
kontexte.

Práce budú hodnotené v troch sekciách: 
• spoločensko-vedná a humanitná,
• umelecko-literárna,
• mediálna.

Propozície spoločensko-vednej a humanitnej sekcie:
• odborné spoločensko-vedné práce,
• filozoficko-esejistické práce.

Rozsah prác môže byť v rozpätí 10 – 15 normostrán (18 000 – 
27 000 znakov s medzerami) a je potrebné rešpektovať základné 
kritériá používania odbornej literatúry a jej citovania. 

Propozície umelecko-literárnej sekcie:
• prozaické práce (poviedka a žánrové formy od nej odvodené 

v rozsahu do 10 normostrán, t. j. 18 000 znakov s medzerami),
• poézia (cyklus maximálne piatich básní, prípadne rozsiahlejšie 

žánre ako pásmo, hymnus, poéma 
a pod. v rozsahu do 5 normostrán, 
t. j. 9 000 znakov s medzerami),

• dráma (krátke dramatické žán-
re ako skeč, jednoaktovka, scénka, 
monodráma a pod. v rozsahu do 20 
strán dramatického textu).

Propozície mediálnej sekcie:
• doposiaľ nepublikovaný novinársky prejav v printových ale-

bo internetových médiách (odporúčaný rozsah 3 – 5 normostrany) 
– publicistické žánre,

• doposiaľ nepublikovaný novinársky prejav v rozhlase a televízii 
– publicistické žánre, rozhlasové pásmo.

Práce zašlite do 15. 7. 2015 (jeden vytlačený exemplár a elektro-
nicky), uveďte svoje meno, študijný program, rok štúdia a adresu ka-
tedry a fakulty na adresu Mgr. Aneta Feketeová, Univerzita Komen-
ského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, P. O. BOX 32, 
814 99  Bratislava; aneta.feketeova@uniba.sk.

Víťazné práce vyhlásia v novembri 2015 na FiF UK v rámci spo-
mienky na pamiatku Daniela Tupého. Práce budú finančne odme-
nené a publikované v špeciálnom zborníku.

Podrobné podmienky súťaže nájdete na stránke www.fphil. 
uniba.sk.                                     redakcia, zdroj foto: Archív UK

Kto bude medikom roka?
Sieť nemocníc Svet zdravia spoločne s partnermi vyhlasuje 
odbornú súťaž Medik roka 2015 pre študentov 5. a 6. 
ročníkov všetkých slovenských lekárskych fakúlt. 

Budúci lekári v odbore všeobecné lekárstvo si v nej môžu pre-
veriť a zmerať svoje teoretické poznatky. Aprílové vyvrcholenie 
súťaže následne 20 finalistom ponúkne kombináciu odborných 
workshopov a napínavého súťaženia v praktických podmienkach 
skutočnej nemocnice. Na jedného víťaza čaká finančná výhra 
3000 eur. Všetkým finalistom bude súčasne ponúknuté garanto-
vané pracovné miesto v nemocnici siete Svet zdravia a na odde-
lení podľa vlastného výberu. Registrácia bola do 18. marca 2015. 
Teoretický kvíz bolo treba vypracovať od 11. do 25. marca. 20 
finalistov postupujúcich do záverečného kola vyhlásia 30. marca. 
Finálové sústredenie s vyhlásením víťazov bude od 10. do 12. 
apríla 2015. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej 
stránke www.medikroka.sk.

Súťaž spoluorganizuje zdravotná poisťovňa Dôvera, odbornými 
partnermi sú: Lekárska fakulta UK v Bratislave, Jesseniova le-
kárska fakulta UK v Martine, Lekárska fakulta SZU v Bratislave, 
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach. Mediálnym partnerom je od-
borný týždenník Zdravotnícke noviny.

NUNU
Ilustračná fotografia: Vladimír Kuric
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Päťnásobný slovenský rekordér v plávaní 
študuje psychológiu na UK

Richard Nagy je pozoruhodným študentom. Vo veku 21 rokov je najlepším plavcom na Slovensku. Na Majstrovstvách Európy 
2014 v Berlíne sa dostal trikrát do finálovej osmičky a vytvoril päť slovenských rekordov. Okrem toho je študentom psychológie na 
Filozofickej fakulte UK. Rok 2015 bude považovať za úspešný iba v prípade, že jeho obľúbenú „tisícpäťstovku“ zapláva pod pätnásť 
minút a kvalifikuje sa na Majstrovstvá sveta v ruskej Kazani a o rok nato na OH 2016 v Riu. Ako začínal, na čo sa chystá a čomu by sa 
chcel po skončení štúdia venovať, aj o tom sme sa s Richardom porozprávali.

Vo veku 21 rokov sa venujete vrcholové-
mu plávaniu. Spomenuli by ste si na svo-
je plavecké začiatky? 

Rodičia mi vybrali tento šport, pretože ako 
dieťa som bol dosť nemehlo. Športy na tvr-
dom povrchu teda neprichádzali do úvahy. 
Plávať som začal, keď som mal štyri roky asi 
takým spôsobom, že ma dvojmetrový chlap 
hodil do bazéna a dozeral na to, aby som 
sa nechytal brehu. Po pár mesiacoch som 
dokázal preplávať celý bazén a vtedy sa ma 
chopil môj bývalý tréner, u ktorého som strá-
vil desať rokov. 

Ktoré plavecké disciplíny sú vám najbliž-
šie?

Nenarodil som sa s predpokladmi na to, 
aby som bol šprintér, takže mi ostali stredné 
a dlhé trate. Mojou najobľúbenejšou je práve 
tá najdlhšia v bazénovom plávaní – 1500 m 
voľný spôsob.

Momentálne ste najlepší plavec na Slo-
vensku s osobným a slovenským rekor-
dom na 1500, 800, 400 m voľný spôsob 
a 400 m polohové preteky. Čo vás moti-
vuje k neustálemu zlepšovaniu a preko-
návaniu rekordov?

Ťažko povedať... Pravdepodobne 
vnútorná túžba dostať zo seba čo najviac, 
stále posúvať svoje hranice alebo patriť 
medzi najlepších na svete či v Európe. Rád 
by som štartoval o rok na Olympijských 
hrách v Riu. 

Ako vyzerajú vaše tréningy? Stane sa na 
nich niekedy niečo úsmevné?

Trénujem dvakrát denne – 2 až 3 hodiny 
najprv ráno o šiestej a ďalšie dve hodiny po-

obede. Niekoľko hodín týždenne sa venujem 
behu a posilňovni. Dohromady trénujem pri-
bližne 24 hodín týždenne. Na sústredeniach 
to býva, samozrejme, viac. Úsmevného sa 
deje veľa, drobné srandičky, ako keď nie-
kto začne spievať „Psy sa bránia útokom“ 
uprostred jedného z najťažších tréningov. 
Skôr tam ide o humor, na ktorom sa smeje-
me len my, čo sme vo vode. 

Aké preteky máte v pláne tento rok?
Najdôležitejšie a vrchol tejto sezóny sú 

Majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať v au-
guste v ruskej Kazani. Dovtedy sa zúčastním 
na dvoch podujatiach tu v Bratislave, pár 
pretekov absolvujem v rámci Českého po-
hára, poprípade niekde v zahraničí – v Ra-
kúsku, Maďarsku, Taliansku...

Je niečo okrem plávania, čomu sa venu-
jete vo voľnom čase?

Rád čítam, zaujíma ma história, pozerám 
seriály, sledujem NHL, varím, ale zo všetké-

ho najradšej spím, kedykoľvek mám trochu 
času.

Študujete psychológiu na Univerzite Ko-
menského v Bratislave. Bude z vás pla-
vec psychológ? Nezvažovali ste FTVŠ 
UK?

Samozrejme, že som nad tým uvažoval, 
pretože športujem celý život, takže to štú-
dium by ma určite zaujímalo. Bol som však 
prijatý na štúdium psychológie, a preto som 
sa rozhodol pre ňu, najmä kvôli záujmu o ob-
lasť športovej psychológie. Na rozdiel od 
zvyšku sveta sa jej v našich podmienkach 
venuje veľmi málo ľudí. 

Je štúdium psychológie náročné?
Nie je to žiadna prechádzka ružovou zá-

hradou, ale tiež to nie je žiadna medicína. 

Darí sa vám skĺbiť profesionálny šport so 
štúdiom?

Popravde, toto sa mi veľmi nedarí. Kvôli 
tréningom a sústredeniam mám problémy 
s dochádzkou a keďže neexistuje indivi-
duálny študijný plán, nemám nárok na žiad-
ne úľavy. Čo sa týka vyučujúcich, tí mi vy-
chádzajú v ústrety, takže sa nemám na čo 
sťažovať.
Je nejaký recept na úspech, ktorý by ste 
mohli odkázať našim čitateľom?

Nevzdávať sa a vždy si určiť čiastkové 
ciele, ktoré sa dajú dosiahnuť a motivujú 
k ďalšiemu zlepšeniu. Hlavné je robiť to, 
čo človeka baví. Ak sa budete venovať 
tomu, čo máte naozaj radi a čo vás 
napĺňa, budete vždy úspešní.

Eduard Csudai
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Všetky kontinenty pod 
Bratislavským hradom

Keď ich učíme rozdiel medzi formálnym 
a neformálnym pozdravom, ešte sa zvyknú 
pomýliť a na chodbe školy nás pozdravia 
„Ahoj!“ Na otázku, ako sa im páči na Sloven-
sku, odpovedia možno gramaticky nespráv-
ne, ale pohotovo: „Veľmi páči.“ A aj keď pri-
znávajú, že slovenčina je ťažká, „majú radi 
študovať slovenčinu“. V tomto školskom roku 
stretnete v budove školy na Žižkovej ulici, na 
ľavom brehu Dunaja priamo pod Bratislav-
ským hradom, študentov z Ukrajiny, Ruska 
a Moldavska, ale aj z Číny, Vietnamu, Sýrie, 
Afganistanu, Mongolska, Japonska či Kene. 
Sme ich lektori a zároveň aj také náhradné 
mamy a otcovia. Na začiatku hodiny sa ich 

zvykneme opýtať, ako sa majú, ale zvyčajne 
sa už na odpoveď nesústredíme, pretože 

času je vždy málo. Ozaj, ako sa majú? 
Ako sa cítia na Slovensku? Ako si 

zvykajú na novú kultúru a pros-
tredie? Ako sa cítia v novej 

„multikultúrnej rodi-

ne“? Čo im u nás najviac chýba a čo by si 
zo Slovenska radi odniesli domov? Aj tieto 
otázky sú súčasťou nášho rozhovoru so štu-
dentmi. Ako ich „slovenskí rodičia“ sme im to 
boli tak trochu dlžní. 

Ako sa povie kostra 
doktor?

Spočiatku prichádzali najmä z Etiópie, 
Sudánu, Líbye, Egypta a Angoly. V po-
sledných rokoch k nim pribudli krajiny ako 
Benin, Čad, Kamerun, Malawi, Namíbia, 
Somálsko, Južný Sudán, Keňa či Burundi. 
Spája ich motivácia nesklamať a húževnatá 
snaha dosiahnuť svoj cieľ a získať vysoko-
školský diplom. Sú vďační, že u nás môžu 
študovať. Považujú to za svoju životnú šan-
cu a každým dňom to dávajú najavo. A ak 
niečo nevedia, tak sa – hoci veľmi jedno-
ducho – opýtajú. A občas aj vtipne. Ako 
študent z Angoly, ktorý sa svojej lektorky 
pýtal na slovo ortopéd: „Profesorka, ako sa 
povie kostra doktor?“. 

Z Nairobi do Bratislavy
Z Afriky u nás v tomto školskom roku (okrem 

dvoch študentov z Egypta a jedného študen-
ta z Južného Sudánu) študuje šesť študentov 
z Kene: Victoria a Musa sa pripravujú na štú-
dium medicíny, Geoffrey a Moses budú študo-
vať stavebníctvo, Maryam a Shirley sú budú-
ce ekonómky. O možnosti získať štipendium 
a študovať na Slovensku sa dozvedeli cez 
Veľvyslanectvo SR v Nairobi. Musovi rodičia 
chceli, aby ich syn študoval v Rusku, kde majú 
známych, ale Musa si vybral Slovensko, preto-
že je členským štátom EÚ. Už teraz vie, že tu 
chce zostať a pracovať ako neurológ. Geoffrey 
sa plánuje po skončení štúdia vrátiť domov 
a založiť si vlastnú stavebnú firmu. Verí, že sa 
mu to podarí, pretože v jeho rodisku chýbajú 
kvalifikovaní ľudia a so vzdelaním bude mať 
výhodu. Maryam a Shirley ešte nevedia, či sa 
vrátia domov alebo zostanú pracovať na Slo-
vensku. Zatiaľ si užívajú študentskú slobodu 
a samostatnosť. Shirley má „rada čísla a Staré 
mesto“ a Maryam tvrdí, že najlepšia je tu do-
prava, pretože je „jednoduchá a veľmi dobre 
organizovaná“.

Veľvyslanci Slovenska bez výsad:  
študenti z Kene

Je školský rok 1960/1961 a do študijného strediska v Senci prichádza prvých 101 študentov z európskych i mimoeurópskych 
regiónov, najmä z Afriky, Latinskej Ameriky a arabských krajín. „Kurz pre zahraničných študentov“, ako znel pôvodný názov školy, 
vytvoril základ pre vybudovanie jedinečnej inštitúcie na Slovensku, špecializujúcej sa na jazykovú a odbornú prípravu cudzincov na 
štúdium na vysokej škole. Za 55 rokov sa v tejto inštitúcii, dnes v Útvare pre jazykovú a odbornú prípravu Centra ďalšieho vzdelávania 
UK (ÚJOP CĎV UK), pripravilo na vysokoškolské štúdium na Slovensku takmer 7000 cudzincov zo 128 krajín sveta zo všetkých 
kontinentov. Niektorí zostali žiť a pracovať na Slovensku, ale mnohí sa so Slovenskom v srdci vrátili do svojich rodísk. Slovensko má 
tak po celom svete tichých veľvyslancov bez nároku na akúkoľvek diplomatickú výsadu. 



N A Š I  Š T U D E N T I

Čo ste vedeli o Slovensku pred prícho-
dom do tejto krajiny? 

Musa: Vedel som, že Slovensko sa na-
chádza v strednej Európe, ale nevedel som, 
že táto krajina má nového prezidenta.

Maryam: Vedela som, že Slovensko je 
samostatná krajina, že ako samostatný štát 
existuje od roku 1993 a že v roku 2004 sa 
stalo členom Európskej únie. A že sa tu pred 
eurami platilo korunami.

V čom sú hlavné rozdiely, ktoré vnímate 
každý deň, medzi vašou krajinou a Slo-
venskom?

Victoria: V tom, že na Slovensku ľudia ho-
voria po slovensky. 

Shirley: V mojej krajine nemáme štyri roč-
né obdobia. Tu som prvýkrát videla sneh. Je 
naozaj krásny. So spolužiakmi sa veľmi radi 
hráme so snehom, je to veľká zábava. 

Musa: Tu je veľmi dlhá noc. Už o štvrtej je 
tma a v Keni sa stmieva až o siedmej. A tiež 
je tu veľká zima, preto veľa spíme, viac ako 
doma...

Maryam: ...a veľa jeme. (smiech)

Vaši spolužiaci sú z rôznych krajín a ho-
voria rôznymi jazykmi. Ako sa dorozumie-
vate s nimi?

Victoria: Hovoríme spolu po anglicky ale-
bo po slovensky.

Odkiaľ sú študenti, s ktorými hovoríte po 
slovensky?

Musa: Z Vietnamu, z Mongolska a z Ukra-
jiny alebo z Ruska. Nevedia po anglicky, tak 
s nimi musíme hovoriť po slovensky. 

Najkrajšie slovo v slovenčine...
Victoria: Zmrzlina.

Najťažšie slovo v slovenčine...
Maryam: Zrkadlo.
Musa: Tŕň. To slovo som si zapamätal, 

keď sme sa učili, že v slovenčine existu-
jú slová bez samohlások a môžu mať aj tri 
spoluhlásky pokope. Je to veľmi ťažké slo-
vo. Slovenčina je ťažká, ale pekná. Chcel by 
som, aby moje deti hovorili rovnako dobre po 
slovensky ako po swahilsky.

Kto alebo čo vám na Slovensku najviac 
chýba?

Maryam: Chýba mi moja rodina, moji ka-
maráti. U nás sú všetci veľmi spoločenskí. 
Keď sa chcete s niekým zblížiť na Sloven-
sku, nie je to také ľahké. Ale inak sú Slováci 
veľmi priateľskí. 

Musa: Moja mama. Chýba mi jej starostli-
vosť. Ale ona je tu vlastne so mnou, lebo žije 
v mojom srdci. A tiež mi chýba africký humor. 
My sme veľmi veselí a slovenskí študenti sú 
veľmi vážni.

Geoffrey: Kozie mäso. Tu si ho nemôžem 
kúpiť, pretože je veľmi drahé.

Ako trávite svoj voľný čas? Venujete sa 
aj na Slovensku tým záľubám, ktorým ste 
sa venovali doma?

Musa: Keď sa ma niekto opýta, odkiaľ 
som a ja odpoviem, že z Kene, skoro každý 
zareaguje rovnako: „Beháš maratón?“ Doma 
som naozaj behal maratón a venoval som 
sa atletike. Tu nemám čas, ale ani priateľov, 
s ktorými by som rád spoločne športoval. Ale 
hádam sa to zmení.

Geoffrey: Každý piatok chodím hrať futbal 
do Mlynskej doliny. Chodia tam aj iní študenti 
z Kene a tiež slovenskí, arabskí alebo viet-
namskí študenti. Nemáme trénera, hráme 
len tak pre radosť a vždy sa spolu veľa na-
smejeme.

Ak by ste mohli niečo zmeniť vo svo-
jom živote, ktorý žijete tu na Slovensku, 
čo by to bolo?

Victoria: Chcela by som mať možnosť aj 
tu v škole viac hovoriť po anglicky, pretože 
slovenčina je veľmi, veľmi ťažká. Keď zosta-
nem pracovať na Slovensku, bude to prob-
lém, pretože všetko bude v slovenčine, ale 
keď sa vrátim do mojej krajiny, budem môcť 
viac používať angličtinu.

Musa: Chcel by som, aby sa vyučovanie 
začínalo neskôr. Aj dnes som meškal na 
prvú hodinu, aj keď som vstal už o siedmej. 
Vyučovanie by sa mohlo napríklad začínať 
o deviatej, to by bolo super.

Sú slovenskí lektori iní ako africkí?
Geoffrey: Áno, slovenskí lektori sú viac 

priateľskí.
Musa: Medzi učiteľom a študentom na 

Slovensku je bližší vzťah. U nás je vyučova-
nie iné, nie je také zábavné. Tu sa na hodine 
môžeme aj zasmiať. 

Čo by ste radi zaželali alebo odkázali slo-
venským študentom?

Maryam: Aby boli priateľskí a aby boli pri-
pravení učiť sa nové veci. A aby vždy, keď 
budú mať príležitosť, vycestovali do iných 
krajín.

Musa: Chcem im odkázať, že všetci sú 
vítaní v mojej krajine. Máme tam veľa sloven-
ských komunít, naozaj sú všetci vítaní.

Victoria: Rada by som ich poprosila, aby 
s nami nehovorili po anglicky, ale po slo-
vensky, pretože pre nás je to veľká pomoc. 
Vďaka nim sa môžeme v slovenčine stále 
zlepšovať. 

Shirley: Aby k nám boli priateľskí, aby ne-
mali problém nás pozdraviť, keď nás naprí-
klad stretnú v električke. Sme veľmi šťastní, 
keď nám s úsmevom povedia: „Ahoj!“

Mgr. Klaudia Báčkaiová,  
ÚJOP CĎV UK



D Í V A M E  S A  P O  S V E T E

Podobne ako mnohí spolužiaci som radšej 
nechal túto tému bokom, ani som nad tým 
príliš neuvažoval. Však na čo by mi to bolo? 
To všetko sa zmenilo až na zápise na magis-
terské štúdium, kde nám odporúčali, aby 
sme sa snažili absolvovať povinné predmety 
už hneď v štvrtom ročníku, aby sme potom 
nemali problémy s uznávaním predmetov, 
keby sme sa rozhodli odísť do zahraničia. 
Vtedy, v tej chvíli mi prvýkrát napadlo, že by 
to nebolo až tak od veci. Však prečo nie? 
Nemal som žiadny dôvod, prečo nejsť. Keď-
že jazykovo nie som veľmi talentovaný (ob-
raznejšie povedané s cudzími jazykmi som 
viac-menej vo vojnovom stave), mal som na 
výber iba Česko alebo Maďarsko, krajinu 
mojej materinskej reči. Keďže téma mojej 
diplomovej práce by aj tak vyžadovala bu-
dapeštiansky výskum, moja voľba padla na 
Budapešť, na Filozofickú fakultu Univerzity 
Eötvösa Loránda.

Po prekonaní byrokratických bariér, ktoré 
vôbec neboli jednoduché, sa mi podarilo 
zapísať na semestrálny Erasmus pobyt v Ma-
ďarsku. Môj prvý dojem bol, že v Budapešti 
je všetko oveľa väčšie ako u nás, napr. po-
čet obyvateľov je 1,7 miliónov. Bratislava 
má o niečo viac ako 400-tisíc. Kým u nás 
my historici máme dve chodby a dve a pol 
katedry (tá polovičná katedra je katedra ar-
chívnictva a pomocných vied historických, 
ktorá je naša iba sčasti, lebo patrí predo-
všetkým archivárom), Historický inštitút Filo-
zofickej fakulty ELTE je umiestnený na troch 
poschodiach a je rozčlenený do jedenástich 
katedier. Ani nehovoriac, že napríklad dejiny 
umenia, z ktorých my „bratislavskí historici“ 
absolvujeme tri predmety počas 5-ročného 
štúdia, je tam samostatný odbor. A pritom 
to vôbec nie je jednoduchý odbor! Chodil 
som k nim na jeden predmet (konkrétne De-
jiny umenia 20. – 21. storočia), na ktorom 
na skúške bolo treba rozpoznať 350 malieb 
a ďalších umeleckých diel, mali sme vedieť 

názov, meno umelca a „rok výroby“. A to 
stačilo iba na dvojku, čiže na dostatoč-

nú! Našťastie sa mi podarilo dohod-
núť s vyučujúcou a vzhľadom na 

to, že to nie je môj odbor, 

zredukovať počet na 
cca. 150.

Samozrejme, že 
kvôli väčšiemu počtu 
katedier bol aj výber 
kurzov väčší. Okrem 
spomenutých som 
našiel aj predmety 
o českých a sloven-
ských dejinách 19. 
a 20. storočia, o mik-
rohistórii a dva fantas-
tické kurzy o medzi-
vojnovom Maďarsku. 
Na prednáškach sa 
prednáša podobne 
ako u nás, samozrej-
me, boli zaujímavejšie 
i nudnejšie prednášky, 
ale semináre (aspoň tie tri, ktoré som ab-
solvoval) boli oveľa rôznorodejšie ako u nás. 
Napríklad sme mali hodiny, kde sme celý 
čas diskutovali o tom, čo znamenajú podľa 
nás pojmy „médiá“ alebo „doba“ (samozrej-
me, každý rozumie týmto slovám, ale skúste 
opísať ich význam!). Tieto hodiny sme mali 
v kancelárii učiteľa okolo jedného stola, 
čo je u nás tiež zriedkavé. Na seminároch 
o mikrohistórii bolo treba na každú hodinu 
prečítať jednu knihu a samotná hodina bola 
„iba“ diskusiou o danej knihe – na prvý po-
hľad možno premrhaný čas, ale takto sa člo-
vek naučí diskutovať a čítať s porozumením. 
V Budapešti sa veľa číta, mesto má fantas-
tické kníhkupectvá a antikvariáty (štyri hneď 
naproti Filozofickej fakulte ELTE), obrovské 
knižnice (tie sú už menej fantastické, ale nie 
kvôli knihám, ale kvôli smiešnemu systému – 
opísať sa to nedá, treba to vidieť).

V Maďarsku sa netreba báť ani jazykových 
bariér. Hoci som chodil iba na maďarské 
predmety, stretol som mnoho ďalších Eras-
mus študentov, ktorí maďarčinu vôbec neo-
vládali a študovali tam. Výber kurzov v anglic-
kom jazyku je dostatočný, aj v meste sa dá 
angličtinou dorozumieť. Niekedy sa mi zda-
lo, že angličtina ako keby vytlačila maďarčinu 
z centra mesta (napr. na suveníroch jedno-
ducho absentujú maďarské nápisy, všetko 

majú iba v angličtine, na Centrálnom trhovis-
ku predavači suvenírov oslovujú zákazníkov 
už automaticky po anglicky). Ale treba dodať 
aj to, že podľa legendy sa Maďari žiadny cu-
dzí jazyk nie sú schopní naučiť bez prízvuku, 
a tým pádom pre slabších angličtinárov je 
vraj „maďarská angličtina“ oveľa zrozumiteľ-
nejšia ako „anglická“.

Samotná Budapešť je prekrásna, jej krásu 
ocenia predovšetkým milovníci 19. storočia, 
vianočné trhy sú tiež celkom fajn, punč a va-
rené víno sú v celkom dobrej cene, ale to, 
žiaľ, neplatí pre jedlá, medzi ktorými budeme 
hľadať cigánsku pečienku márne. Mestská 
hromadná doprava v porovnaní s bratislav-
skou funguje perfektne a pre študentov je aj 
celkom lacná, čo podľa Budapešťanov nie 
je pravda. Na každom rohu sa predáva gyros 
(pozor na štipľavú omáčku, lebo je pikant-
nejšia ako u nás!), múzeá sú každý mesiac 
istý deň pre študentov do 26 rokov zadarmo. 
Čiže aj z grantu sa dá v Budapešti v pohode 
vyžiť, takže tento pobyt vôbec nie je iba pre 
„buržoáziu“. 

Erasmus pobyt je jedna fantastická skúse-
nosť s fantastickými zážitkami. Bez absolvo-
vania takéhoto pobytu by som nikoho nepus-
til na štátnice! 

Gábor Baráth, absolvent FiF UK

Knihy, gyros, 
Budapešť
Na začiatku mojich štúdií na Filozofickej 
fakulte Univerzity Komenského nám na 
jednej hodine historického proseminára prof. 
Nižňanský z katedry všeobecných  
dejín povedal, že by nedovolil dokončiť školu 
nikomu, kto nebol aspoň na semestrálnom 
študijnom pobyte niekde v zahraničí. Že čo? 
Myslel som si, že sa pán profesor zbláznil, 
však načo by sme mali ísť do zahraničia?  
Čo je na tom také zaujímavé  
a predovšetkým, čo by som tam robil? 
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P R E D S T A V U J E M E  N O V É  K N I H Y

Zdravotnícke pomôcky – legislatíva a regulácia

Zdravotnícke systémy na celom svete sa stretávajú s výzvou, ako poskytovať 
účinnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť v podmienkach obmedzených 
zdrojov. Navyše ide o významnú a inovatívnu časť hospodárstva EÚ, 
keďže ich ročný predaj sa pohybuje na hodnote asi 95 miliárd eur. Do 
výskumu a inovácií sa v tejto oblasti ročne investuje približne 7,5 miliárd 
eur. Do popredia stále viac vystupujú tri rozhodujúce oblasti – legislatíva 
zdravotníckych pomôcok, zaisťujúca ich bezpečnosť a kvalitu, HTA 
hodnotenie s cieľom maximalizovať pozitívny dopad konkrétnej zdravotníckej 
technológie a maximalizovať hodnotu investovaných nákladov a tiež 
samotný manažment zabezpečujúci dostupnosť a optimálne fungovanie 
zdravotníckych pomôcok počas celej doby ich používania. Uvedené 
výzvy kladú vysoké nároky pre všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu so 
zdravotníckymi pomôckami.

Uvedomujúc si tento trend, Farmaceutická fakulta UK v Bratisla-
ve ponúka a zabezpečuje trojročný bakalársky študijný program 
Zdravotnícke a diagnostické pomôcky. Snahou je vychovávať 
a vzdelávať budúcich odborníkov nielen v oblasti fyzikálnych, che-
mických a technologických vlastností zdravotníckych pomôcok, 
ale aj v oblasti zaobchádzania s nimi, ich správneho výdaja, dis-
tribúcie, skladovania, hodnotenia ich kvality, ako aj odborného 
poradenstva pacientom či odborným užívateľom. Keďže absolvent 
získava odbornú spôsobilosť pre výdaj zdravotníckych pomôcok 
pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti, je mimoriadne dôležité, 
aby mal adekvátny prehľad a poznatky z oblasti regulácie a legisla-
tívy zdravotníckych pomôcok v celom kontexte zdravotnej starost-
livosti a zdravotníckeho manažmentu.

S týmto zámerom vznikla pre študentov bakalárskeho študijné-
ho programu Zdravotnícke a diagnostické pomôcky vysokoškol-
ská učebnica „Zdravotnícke pomôcky – legislatíva a regulácia“ 
od autorov Mináriková, Foltán, Malovecká v spolupráci s Farma-
ceutickou fakultou UK a Vydavateľstvom Osveta, s. r. o, 2015, 
ISBN 978-80-8063-418-6. Jej cieľom je poskytnúť širší a ucelený 
pohľad na zdravotnícke pomôcky v celej ich zložitosti z hľadiska 
aktuálnej legislatívy, administratívy, informácií a hodnotenia. Domi-
nujú v nej vzájomné vzťahy medzi zdravím, chorobou, zdravotným 
stavom a zdravotníckym systémom v kontexte s aplikáciou zdra-
votníckych pomôcok, ich regulačných mechanizmov, ale aj sociál-
nych, etických a ekonomických podmienok. Cenné je, že autori 
sa neobmedzili len na samotné zdravotné pomôcky, ale zasadili 
celú problematiku do kontextu štátnej politiky zdravia, liekovej poli-
tiky a vysvetlili aj ekonomické implikácie s nimi súvisiace. 

Učebnica je veľmi cenným príspevkom pre vysoko inovatívnu 
oblasť zdravotníckych pomôcok, kde ucelený prehľadový mate-
riál o aktuálnom legislatívnom a regulačnom pozadí chýba. Veríme 
preto, že nájde svojich záujemcov nielen z radov študentov pri-
pravujúcich sa na svoju budúcu profesiu, ale aj medzi tými, ktorí 
sa vo svojej každodennej praxi zaoberajú problematikou zdravot-
níckych pomôcok. Učebnicu ďalej dopĺňajú elektronické skriptá 
(Malovecká, Mináriková, Foltán „Zdravotnícke pomôcky – vybrané 
úlohy. Výdaj zdravotníckych pomôcok na lekársky poukaz. Brati-
slava, 2015. ISBN 978-80-223-3812-7), ktoré v rámci praktickej 
výučby umožňujú študentom získať dostatočný teoretický základ 

pre absolvovanie povinnej praxe v rámci štúdia aj ilustratívnejšie 
pochopiť a aplikovať legislatívu v ich budúcej profesii.

Vedenie FaF UK víta a finančne podporuje snahy o neustále zvy-
šovanie a skvalitňovanie výučbového procesu, čoho dôkazom sú 
aj uvedené knižné diela.

Učebnica je dostupná na www.vydosveta.sk.

doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, prodekan pre  
výchovno-vzdelávaciu činnosť a doktorandské štúdium  

FaF UK

Listujeme v starých číslach

Naša univerzita,  
6. februára 1967, ročník XIII, č. 10 – 11
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VIDRA a spol. s r. o. � Štrková 8, Žilina 011 96 � 041/507 1010 � centrum@vidra.sk

ZDRAVÉ STRÁNKY, s. r. o. � Štrková 8, Žilina 011 96 � 041/507 1010 � info@zdravestranky.sk

� Výroba a distribúcia zdravotníckeho 
materiálu, dezinfekčných prostriedkov, 
laboratórneho skla a pomôcok 

www.vidra.sk

� Výroba vzdelávacích fi lmov pre 
zdravotníkov a laickú verejnosť

www.zdravestranky.sk

� Prevádzkovanie vzdelávacieho 
portálu, poskytovanie kreditovaných 
online kurzov v rámci celoživotného 
vzdelávania zdravotníkov

www.adtesty.sk

� Odborný vzdelávací portál zameraný 
na používanie dezinfekcie, sterilizácie, 
na prevenciu nozokomiálnych nákaz
� Databáza biocidov registrovaných v SR

www.dezinfekcia.info

� Prevádzkovanie e-shopu zameraného 
na propagáciu a predaj zdravotníckych 
pomôcok

www.pomocky.info
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Uznávaný psychiater Vladislav Zikmud  
má deväťdesiat rokov

Dnešný jubilant Vladislav Zikmund mal už od školských rokov širší okruh záujmov o to, čomu by sa rád v živote venoval (napríklad 
výtvarné umenie), z ktorých si napokon vybral medicínu. 

Ako poslucháč medicíny robil pomocnú ve-
deckú silu na Neuropsychiatrickej klinike, ktorú 
viedol profesor Jozef Černáček, ktorý sa stal 
neskôr aj akademikom SAV a ČSAV. V roku 
1950 sa klinika rozdelila na Neurologickú 
a Psychiatrickú, ktorej vedúcim sa stal profesor 
Ernest Guensberger. V. Zikmund sa stal jed-
ným z prvých odborných asistentov Psychiat-
rickej kliniky. 

Po založení SAV nastúpil ako vedecký pra-
covník do Laboratória klinickej fyziológie vyššej 
nervovej činnosti človeka, ktoré založil a viedol 
ako akademik SAV prof. MUDr. Ladislav Dérer 
pri I. internej klinike LF UK. Ako vedecký pra-
covník SAV vykonával skoro pol storočia viace-
ré vedúce vedecké a organizačné funkcie na 
Ústave experimentálnej medicíny SAV, ktorý sa 
neskôr premenoval na Ústav normálnej a pato-
logickej fyziológie SAV. 

V. Zikmund aj po prechode do SAV pôsobil kli-
nicky aj pedagogicky na Klinike psychiatrie a po-
čas dlhšej choroby prof. Guesbergera prechod-
ne viedol kliniku a plnil jej pedagogické úlohy.

Hlavnými témami vedeckých prác jubilanta 
boli dva okruhy problémov. Jednak fyziolo-
gické základy a prejavy psychických proce-
sov skúmané elektrofyziologickými metódami 
zaznamenávania činnosti mozgu a jednak 
pôsobenie psychických a sociálnych vplyvov 
na fyziologické funkcie ľudského organizmu, 
z širšieho hľadiska označované ako psycho-
somatické vzťahy. Tieto vzťahy sa prejavujú 
jednak bezprostredne, pri všetkých silnejších, 
osobitne citovo podfarbených reakciách člo-
veka na to, čo sa v jeho psychike a vo vonkaj-
šom svete odohráva, a jednak v dlhšom ča-

sovom priebehu, z hľadiska vzniku a rozvoja 
viacerých civilizačných chorôb. Vo všetkých 
uvedených oblastiach, na ktorých skúma-
ní spolupracoval s domácimi i zahraničnými 
pracovníkmi a pracoviskami, priniesol jubilant 
viacero prioritných objavov, aj medzinárodne 
uznávaných poznatkov.

Prof. Zikmund absolvoval mnohé študijné 
a pracovné pobyty na významných zahranič-
ných inštitúciách, s ktorými nadviazal medziná-
rodnú vedeckú spoluprácu. Bol prijatý za člena 
medzinárodných vedeckých a odborných spo-
ločností.

Vo svojich prácach V. Zikmund venoval znač-
nú pozornosť nielen psychickým a telesným 
chorobám človeka, ale aj jeho psychickému 
a telesnému zdraviu a celkovej kvalite života. 

Uverejnil vyše 200 vedeckých a odborných 
prác, z veľkej časti v zahraničných časopisoch 
a knižných publikáciách. Známe a uznávané sú 
aj jeho domáce časopisecké a knižné publiká-
cie a kapitoly v učebniciach.

Pôsobil vo vedúcich funkciách Slovenskej le-
kárskej spoločnosti a jej odborných spoločnos-
tiach. Bol zakladateľom a mnohoročným predse-
dom Slovenskej spoločnosti pre vyššie funkcie 
mozgu SLS a striedavo aj predsedom Federálne-
ho výboru Čsl. lek. s pol. J. E. Purkyňu.

Veľa sa venoval popularizácii vedeckých 
poznatkov v rámci Akadémie vzdelávania. 
Obsiahla je aj jeho publikačná činnosť v tejto 
oblasti. Spolu sme na tomto poli pôsobili vyše 
20 rokov. Zakladali sme Hálkove lekárske dni 
v Čadci spolu s profesormi – J. Kukurom, A. 
Bárdošom, S. Cagáňom, L. Rosivalom, I. Rie-
čenským a i.

Za roky spolupráce a priateľstva nielen po-
znám, ale si aj veľmi vážim jubilanta, mám ho 
úprimne rád. Muža vzácnych ľudských vlastnos-
tí, dôsledného pri plnení povinností, čestného, 
dobrého človeka. Je veľmi uvážlivý, snaží sa 
vždy postrehnúť podstatné stránky toho, k čomu 
má zaujať stanovisko. Je priateľský, ale nikdy nie 
na úkor objektivity. Jubilant je všestranne rozvi-
nutou osobnosťou. Nielen sa zaujíma o umenie, 
ale sa mu aj aktívne venuje. Maľuje a modeluje, 
píše básne. Podobné sa týka aj športu, čo mu 
pomáha udržiavať si dobrú psychickú a fyzickú 
kondíciu.

Vzácny jubilant, drahý priateľ, prajem Ti pev-
né zdravie, aby si realizoval svoje plány a pred-
savzatia. Prajem Ti zdravie, aby si sa dlho ra-
doval z vydarených detí a prechodu rodu do 
vnúčat. Z úprimného srdca Ti ďakujem za pria-
teľský vzťah ku mne a mojej rodine. Ďakujem Ti 
za všetko, čo si pre mňa urobil, čo som sa od 
Teba naučil, čo pre mňa znamenáš. 

Nech sa Ti darí.

2. februára 1925 – narodil sa v Žiline, 
kde vychodil základnú a strednú školu

1951 – absolvoval Lekársku fakultu (vte-
dy) Slovenskej univerzity v Bratislave

1956 – získal atestáciu zo psychiatrie

1960 – získal titul CSc.

1967 – získal titul docent

1985 – získal hodnosť DrSc.

1991 – stal sa profesorom psychiatrie

Zomrel pedagóg, vedec, dekan a úspešný 
atletický tréner Jaromír Šimonek

Doc. PhDr. Jaromír Šimonek, CSc. Pedagóg, ktorý prežil aktívny život v oblasti te-
lovýchovného vzdelávania a športovej prípravy, bol stále ochotný pomôcť a poradiť. 
Vedec, ktorý sa zaoberal problematikou športovej prípravy atlétov, vedel stále využiť 
svoje poznatky aj v športovej praxi. Úspešný atletický tréner, ktorý sa neustále venoval 
príprave športovcov. Dekan, ktorý viedol FTVŠ UK.

Počas pôsobenia na Vyššej pedagogic-
kej škole vyučoval atletiku, najmä skok do 
výšky, prekážkové behy, trojskok a atletic-
ké viacboje. Zúčastňoval sa aj na výučbe 
turistiky, lyžovania a korčuľovania. Bol nie-
len aktívny atlét, ale aj aktívny hráč ľadové-
ho hokeja. V uvedenom období sa začal vý-
raznejšie venovať prekladateľskej činnosti 
z ruského jazyka.

Neskôr na katedre atletiky FTVŠ UK vy-
učoval problematiku teórie a didaktiky atle-
tiky a teórie športového tréningu. Partici-
poval aj na výučbe kondičnej a rekreačnej 
atletiky. V roku 1990 sa stal vedúcim ka-
tedry, avšak už o rok neskôr ho Akademic-
ký senát FTVŠ UK zvolil do funkcie dekana. 

Doc. Šimonek bol aj po roku 1995, keď 
odišiel do dôchodku, stále platný člen ka-

tedry atleti-
ky. Vyučoval 
a viedol štu-
dentov v rám-
ci doktorand-
ského štúdia, 
bol predseda 
A k r e d i t a č -
nej komisie 
Ministerstva 
školstva SR 
pre špecializované činnosti v oblasti telesnej 
kultúry a člen medzinárodnej komisie pre 
udeľovanie hodností DrSc. 

Telovýchovné a športové hnutie bolo ta-
kisto pôsobiskom doc. Šimoneka. Bol člen 
Vedecko-metodickej rady Ústredného výbo-
ru Československého zväzu telesnej výcho-
vy v Prahe a na Slovensku. Pôsobil v časo-
pisoch Tréner a Telesná výchova a šport. 
Ako tréner pôsobil aj v rámci atletiky. Už na 

L Ú Č I M E  S A

Tvoj Michal Valent,
emeritný profesor LF UK  
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Oslavujeme jubileum profesorky  
Zory Feriancovej-Masárovej

Dňa 1. marca 2015 sa bývala pracov-
níčka Katedry ekológie Prírodovedeckej 
fakulty UK, emeritná profesorka RNDr. 
Zora Feriancová-Masárova, DrSc., dožila 
vzácneho jubilea – 85 rokov. 

Pani profesorka sa narodila 1. 3. 1930 
v Pliešovciach v učiteľskej rodine. Jej otec 
prof. RNDr. Oskár Ferianc, DrSc., dlhé 
roky pôsobil ako jeden z prvých profeso-
rov zoológie na PriF UK. Pani profesorka 
nadobudla vysokoškolské vzdelanie na na-
šej fakulte, ako jedna z prvých študentov, 
a to v rokoch 1948 – 1952, v roku 1957 
získala titul CSc. v Prahe na Přírodovědec-

ké fakulte Univerzity Karlovej, v roku 1967 
sa habilitovala za docentku biológie na 
Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. 
Doktorskú dizertačnú prácu obhájila v roku 
1987 na našej fakulte a tak isto v roku 1991 
i titul profesorky. Do roku 1969 pracovala 
na biologických pracoviskách SAV a počas 
1969 – 1997 pracovala na Zoologickom 
ústave PriF UK, v posledných rokoch ako 
riaditeľka tohto pracoviska. I po svojom 
odchode do dôchodku sa naďalej aktívne 
zapájala do pedagogického a vedeckého 
procesu na súčasnej katedre ekológie ako 
emeritná profesorka, čo trvá dodnes.

Profesorka Z. Feriancová-Masárová patrí 
k veľmi významným pedagogicko-vedec-
kým pracovníkom nielen našej univerzity, 
ale aj v rámci celého Slovenska. Predná-
šala mnohé premety, z ktorých uvádzame 
iba niektoré, napríklad: systematickú zoo-
lógiu, ornitológiu, životné prostredie živo-
číchov, systematickú a evolučnú zoológiu 
stavovcov a mnohé ďalšie. Vychovala 10 
ašpirantov, množstvo diplomantov, pôsobi-
la v mnohých odborných komisiách a spo-
ločnostiach, najmä v Slovenskej zoologic-
kej a Slovenskej ornitologickej spoločnosti 
a v mnohých redakčných radách.

Vo výskumnej práci sa orientovala na vý-
skum ekológie a zoogeografie stavovcov. 
Doteraz patrí medzi našich najlepších od-
borníkov v oblasti ornitológie. Mnohé jej 
práce patria medzi priekopnícke najmä 
v bioindikácii životného prostredia. Vý-

sledkom jej vedeckej činností bolo napí-
sanie viac ako 70 pôvodných vedeckých 
prác, z toho 12 kníh a monografií, množ-
stvo záverečných výskumných správ, kde 
pôsobila ako koordinátorka kľúčových vý-
skumných úloh, ako i množstvo vedecko-
-populárnych článkov a kníh. Z najvýznam-
nejších kníh uvádzame iba niektoré, napr. 
Stavovce Slovenska IV., Cicavce; Záko-
nitosti formovania ornitocenózy priehrad-
ných jazier v podmienkach Slovenska. Vý-
znamnou mierou sa podieľala aj na vydaní 
knihy Veľká kniha živočíchov, ktorá vyšla 
u nás i v zahraničí vo viacerých vydaniach. 
Stále úspešná je jej populárno-vedecká 
kniha: Potulky po výchovnej Afrike, v ktorej 
spracovala svoje osobné i vedecké skúse-
nosti z dlhodobého pobytu v Keni.

Charakteristické pre ňu sú jej šarm, po-
koj a rozvaha, ktoré vie zachovať vo všet-
kých situáciách. Bola a je pre nás vzorom 
vedca, pedagóga, ale najmä dobrého člo-
veka. 

Pri príležitosti životného jubilea pani pro-
fesorky jej rektor Univerzity Komenského 
prof. RNDr. K. Mičieta, CSc., odovzdá za 
účasti zástupcov z Katedry ekológie PriF 
UK Pamätnú medailu UK ako poďakovanie 
za jej celoživotný prínos pre rozvoj vedy na 
Slovensku.

Jozef Halgoš, Eva Bulánková,  
PriF UK

začiatku 60. rokov 20. storočia bol tréner vo 
vysokoškolskom klube Slávia Bratislava. Dva 
olympijské cykly (1972 a 1976) bol zodpo-
vedný za prípravu atlétov. V 80. rokoch bol 
tréner na sústredeniach atletickej reprezen-
tácie Československa. Za činnosť v oblasti 
športu bol doc. Šimonek viackrát ocenený.

Zaviedol systém pravidelného testovania 
motorických schopností atlétov a systém vy-
hodnocovania tréningového zaťaženia. Patril 
medzi novátorov v používaní netradičných 
tréningových prostriedkov a metód. Bol per-
manentným prednášateľom na metodických 
konferenciách trénerov. Jeho ľudský rozmer 
dokresľuje aj skutočnosť, že nikdy nikoho 
neodmietol trénovať a venoval sa aj menej 
talentovaným športovcom, ktorých doviedol 
k relatívne vysokej výkonnosti.

Okrem atletiky sa trénersky venoval aj 
iným športom. Bol kondičný tréner ženskej 
volejbalovej a hádzanárskej reprezentácie 

ČSR. Na jeho podnet sa začala na FTVŠ 
UK vyučovať špecializácia kondičný tréner 
vo výkonnostnom a vo vrcholovom špor-
te. V tejto oblasti napísal prvé komplexné 
učebnice, ktoré dodnes študenti využívajú.

V publikačnej činnosti doc. Šimoneka 
je viac ako 120 záznamov. Bol autor alebo 
spoluautor piatich monografií, dvoch vyso-
koškolských učebníc a asi tridsiatich vedec-
kých článkov v časopisoch a zborníkoch. 
Ako spoluautor prispel nielen do Malej en-
cyklopédie telesnej výchovy a športu, ale 
aj do atletickej encyklopédie a do Encyklo-
pédie Beliana, ktorá je nielen klenotnicou 
poznatkov o Slovensku, ale súčasne je aj 
vysoko reprezentatívne dielo.

Bol obľúbený prednášateľ na UTV UK. 
Prednášky o vplyve telesného zaťaženia na 
zdravie, výkonnosť a kvalitu života v star-
šom veku, boli inšpirujúce.

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ 

− 8. júla 1930 – narodil sa v Šuranoch

− 1949 – maturoval

− 1953 – absolvoval Pedagogickú fa-
kultu Slovenskej univerzity

− 1953 – 1960 – pracoval na katedre 
telesnej výchovy Vyššej pedagogickej 
školy v Bratislave

− 1960 – 2000 – pôsobil na Inštitúte 
telesnej výchovy a športu UK (pred-
chodca FTVŠ UK), na Katedre atletiky

− 1969 – získal titul PhDr.

− 1971 – získal titul CSc.

− 1981 – získal titul docent

− 1991 – 1994 – dekan FTVŠ UK

− 18. februára 2015 – zomrel v Nitre



Ako písať e-mail
„Dobrý deň, XY, v predošlom maily ste nám písa-
li...,“ pokračovať nebudem, určite ste si už všimli, 
v čom je problém. A ak nie, zistíte. 

Slovo mail, mejl či e-mail, email (áno, z an-
gličtiny prebratý úsporný ekvivalent slovenského 
neekonomického a málo používaného výrazu 
elektronická pošta má viacero písaných podôb) 
sa v slovenskom jazyku skloňuje podľa vzoru dub 
(duby, e-maily). Podľa vzoru dub sa skloňujú neži-
votné podstatne mená mužského rodu zakončené 
na nemäkkú (teda tvrdú alebo obojakú) spoluhlás-
ku. Tieto kritériá spĺňa napríklad slovo list, a keď-
že sa píše v liste, malo by sa písať aj v e-maile 
(a tak sa podľa slovníka aj písať má). Zrejme ste si 
práve pomysleli, že ak ide o pravidelné „bezprob-
lémové“ skloňovanie, v čom je teda problém? Pre-
čo sa objavujú takéto prehrešky voči slovenskému 
pravopisu? 

Dôvodom sú výnimky – aj keď v tomto prípade 
(zatiaľ) žiadna nie je. Popri základnej pádovej prí-
pone vzoru dub -e totiž existujú aj dve variantné 
prípony. Jednou z nich je prípona -u, ktorú použí-
vame vtedy, keď sa slovo končí na k, g, h, ch ale-

bo na samohlásku, čiže vtedy, keď spí princezná 
na hrášku či na hrachu, keď sa odreagúvame 
počas behu ale aj v dialógu, alebo keď hovoríme 
o výlete v Laugaríciu. Druhou sekundárnou prípo-
nou je prípona -i, ktorá sa používa v slovách za-
končených na r alebo l – áno, e-mail sa tiež končí 
na l – avšak r a l musí nasledovať po á, ia alebo é, 
ie. Výnimka pri skloňovaní slova e-mail z hľadiska 

pravidiel teda nie je, avšak pozorujeme, že v úze 
je napriek tomu zaužívaný tvar v e-maili alebo aj 
v kotli. Preto je možné popri slovníkovej podobe 
v e-maile (či v kotle) pripustiť aj používanejšiu po-
dobu, avšak v lokáli (ani v ateliéri, vo svetri, v uli-
ci, v dlani, v kosti, v srdci či vo vysvedčení) sa 
nikdy nepíše na konci ypsilon.

Aby som sa pokúsila vysvetliť, prečo sa takýto 
prehrešok opakovane vyskytuje, požičiam si po-
etické slová jedného múdreho človeka: oku to 
neprekáža. Oku a ani uchu tento tvar zrejme ne-
prekáža, lebo výraz e-mail sa nápadne podobá 
na slová, ktoré sa v lokáli končia na -e (napríklad 
materiál či papier). A prečo oku neprekáža ani 
ten ypsilon? Veď v nominatíve či akuzatíve plurálu 
píšeme e-maily, preto takýto pravopis zrejme oku 
(a ani wordu) nevadí. Určite by skúsenému oku 
viac prekážalo, keby videlo napísané na bicykly 
či vo svetry, keďže v týchto prípadoch v akuzatí-
ve a nominatíve plurálu používame tvary bicykle 
a svetre.

Keď sa už zaoberáme písaním e-mailu, pripo-
menieme si aj ďalší tvar, ktorý môže robiť prob-
lémy tým, ktorí sa po slovensky ešte iba učia. 
V genitíve jednotného čísla, tak ako aj v prípade 
iných cudzích abstraktných slov, výnimka existuje. 
V týchto slovách nepoužívame primárnu pádovú 
príponu -a, ale sekundárnu príponu -u – v tele 
e-mailu, spoločenského ideálu či z prírodného 
cyklu.

Mgr. Alena Faragulová,  
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 10. apríla 2015 a vyhrajte hrnček UK. Spomedzi správnych 
odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity. 
Vyhodnotenie z minulého čísla: Gustave Le Bon: TAJNIČKA: „Veda nám sľúbila pravdu, nikdy nie pokoj, ani šťastie.“ Správnu odpoveď 
poslala aj Sebastián Krasnovský. Srdečne blahoželáme!
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Lev Nikolajevič Tolstoj (Anna Karenina): „(tajnička).“

J A Z Y K O V É  O K I E N K O
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Comenius University with New Manage-
ment
Prof. Karol Mičieta is the re-elected inaugu-
rated Rector of Comenius University (CU). 
Ten new Deans were also inaugurated on 
26 February 2015. The Academic Senate 
of CU elected new Vice-Rectors. Pg 3

From Rector’s Program
- The Rector of CU met with the Minis-
ter of Education, Science, Research and 
Sport of the Slovak Republic, Juraj Draxler, 
and discussed a sustainability of science 
parks on 12 February.

- He met with the new Mayor of Bratisla-
va, Ivo Nesrovnal, on 19 February. Pg 4

Informatics and Management Gra-
duates Earn the Most
Graduates from the Faculty of Mathema-
tics, Physics and Informatics of CU and the 
Faculty of Management of CU belong to 
best paid graduates in Slovakia. Four years 
after school they earn more than 1,700 Eu-
ros monthly. Pg 4

Batka a New Dean
The Evangelical Lutheran Theological Fa-
culty of CU re-elected a Dean, Assoc. Prof. 
Ľubomír Batka, on 20 February. Pg 4

Research Centre ESET
The President of Slovakia, Andrej Kiska, 
the Rector of CU, Karol Mičieta, the Rec-
tor of Slovak Technical University, Robert 
Redhammer, and the General Director 
of ESET, Richard Marko, cut a symbolic 
punched tape to open the new research 
centre for informatics’ students on 17 Feb-
ruary. Pg 5

Easter
Easter is the biggest Christian holiday. But 
it is also connected with various folk tradi-
tions. We offer a view of a theologist and an 
ethnologist on this celebration. Pg 6 and 7

7,000 Foreigners Studied Slovak at CU
The Department for Language and Aca-
demic Preparation of the Centre for Conti-
nuing Education of CU prepared 7,000 fo-
reign students from 128 countries for their 
studies in Slovakia. This year, 80 students 
study Slovak language there. Pg 8

More Testosterone = Less Romance
High testosterone levels in young men’s 
blood are related to a tendency to less ro-
mantic experience in love. It is shown by 
studies of physiologists from the Faculty of 
Medicine of CU. Pg 8

Statement to Prime Minister’s References
The Rector of CU and the Dean of the Fa-
culty of Law of CU published a statement to 
react to Prime Minister Fico’s quotes about 
low quality of Slovak universities especial-
ly law faculties. The University states ways 
how our Faculty of Law represents Slovakia 
and also reacts that the Faculty reflects its 
problems but needs financial support from 
the Ministry of Education. Pg 9

Court Room is One Year Old
Since the opening last year, the Court 
Room of Professor Karol Plank at the Fa-
culty of Law of CU have hosted five moot 
courts, seminars, conferences, competi-
tions etc. It serves as a training court for 
law students. Pg 10

Education Quality Cannot be Raised 
without Technical Background
Juraj Šteňo is the new Dean of the Facul-
ty of Medicine of CU for 2015 – 2019. He 
presents his plans. Pg 11

Faculty with Tradition and Innovation
Eduard Burda is the new Dean of the Fa-
culty of Law of CU for 2015 – 2019. He 
presents his plans. Pg 12

Made in JLF UK – Brand of Professio na-
lism and Quality
Ján Danko is the re-elected Dean of the 
Jessenius Faculty of Medicine of CU for 
2015 – 2019. He presents his plans. Pg 13

Cooperation is the Basics for Success
Jozef Masarik is the re-elected Dean of the 
Faculty of Mathematics, Physics and Infor-
matics of CU for 2015 – 2019. He presents 
his plans. Pg 14

Ambition to Belong to Prestigious Fa-
culties of Management
Jozef Komorník is the re-elected Dean of 
the Faculty of Management of CU for 2015 
– 2019. He presents his plans. Pg 15

Cooperation with High-Schools
CU wants to have closer cooperation with 
best high-schools and support top students 
before they potentially become our univer-
sity students. Pg 18

CU Hosted European Universities’ 
Meeting
Capacity building – developing research 
for doctoral education was a theme of the 
meeting at CU on 20 February. Pg 18

Humanities Studies Graduate is More 
Willing to Take Worse Job
The discussion if we need humanities stu-
dies in high-technical times of today is not 
only a Slovak discussion. The problem is if 
graduates react to jobs under their level of 
education, such as assistant positions. It 
seems that they either don’t wish to work 
in their study field or cannot find jobs in the 
field. This was a topic at the Faculty of Arts 
of CU on 11 February. Pg 19

Mayan Civilization’s Secrets
Are there parallels between Mayan Buil-
dings and Astronomy or Spiritual Life? 
A religionist, Professor Milan Kováč, held 
a lecture on architecture before Columbus 
in Guatemala and its astronomical and reli-
gious associations on 25 February. Pg 20

Communication
Fine art students from CU and Czech fa-
culty in Ústí nad Labem organized an ex-
hibition together titled Communication in 
December 2014. Pg 20

Legal Regulation of Administrative Jus-
tice
This is a title of a grant of the Department 
of Administrative and Environmental Law 
of the Faculty of Law of CU. The point was 
to gather information on current conditions 
and suggest improvements in administra-
tive justice in Slovakia. Pg 21

PhD Students Learn to Teach
Peter Bero and Jozef Strakoš from the Fa-
culty of Education of CU held first of the se-
ries of lectures for PhD students on how to 
teach. Seminars are organized at the Slo-
vak Academy of Sciences. Pg 21

Microsoft Incubator of Innovative 
Teachers
Microsoft initiated a project to support uni-
versity students, especially future teachers, 
by getting them top technologies during 
their studies. A new incubator with 16 tab-
lets, 5 sensors PASCO and an interactive 
board ActivBoard was opened on 4 De-
cember. Pg 22

Studies in Environmental Management 
Up-to-date
17 institutions from Europe lead by the 
team from the Faculty of Natural Sciences 
of CU participated at a project of bringing 
study programs in environmental manage-
ment up-to-date in Belarus, Russia and 
Ukraine. Pg 23

Foreign Students’ Immatriculation
99 students from abroad at program Eras-
mus+ experienced immatriculation on 9 
February. Pg 23

Experts from Silicon Valley at the Facul-
ty of Management
Startup Shark Roadshow Bratislava star-
ted at the Faculty of Management of CU on 
23 February. The show introduced startup 
opportunities in Silicon Valley to those inte-
rested in business. Pg 24

Precaution is the Best Cardiovascular 
Treatment
Students of pharmacy measured students’ 
and teachers’ cholesterol, glucose, blood 
pressure and BMI at the Faculty of Educa-
tion of CU on 2 March. Pg 24

Training First-Contact Doctors
The Jessenius Faculty of Medicine of CU 
trained general doctors and paediatrics 
for work in clinics. The project wants to 
improve patients’ satisfaction with first-con-
tact doctors. Pg 25

Winter Doors Open Day
High school graduates visited the Faculty 
of Mathematics, Physics and Informatics 
of CU on 11 February. They attended lec-
tures, such as What is mathematics good 
for?, Artificial intelligence in robotics or 
Why does bow need to be tuned? Pg 25
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