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O B S A H

E D I T O R I Á L

Nedávno som si na stránke istého denníka prečí-
tal prís pevok mladej dámy, ktorá opisovala, ako sa 
v priebehu jedného týždňa dokázala postupne od-

pútať od Facebooku. S citom pre dramatično vykresľovala, 
ako sa deň po dni oslobodzovala od nutkavej potreby zdieľať 
so svojou virtuálnou komunitou zloženie raňajok či zážitky zo 
školských záchodov a sledovať, koľko likeov (po slovensky 
vraj „páčikov“) jej za to kamaráti pridelili, prosto líčila svoj ľúty, 
no napokon víťazný zápas o vlastnú „nezdieľanú“ integritu. 

O pár dní aj my na UK ukončíme svoje tohtoročné „zdie-
ľané“ aktivity, možno si čiastočne i zosumarizujeme, koľko 
páčikov sme za ne dostali, a začneme sprvoti, pravda, len 
váhavo, vetriť vône blížiacich sa najkrajších sviatkov roka. 
Želám nám všetkým, aby sme toto obozretné privoniavanie 
vedeli čím skôr vystriedať nádychmi do plných pľúc, aby 
sme sa počas sviatočných dní dokázali odpútať od neprajnej 
každodennosti a sústrediť sa na prežívanie ticha a radosti. 
Skúsme sa nerozčuľovať nad primitivizmom všadeprítom-
ných krikľúňov a ich nesplnenými sľubmi, povzniesť sa nad 
permanentný tlak povinností a termínov. (Žiaden strach, prí-
ležitostí, zakúsiť ich mierou vrchovatou, bude v budúcom 
roku nepreberne.) 

A pokúsme sa aspoň po tri vianočné dni – azda aj bez 
titanského zápasu dievčiny z úvodu týchto riadkov – nechať 
počítač vypnutý a maily neprečítané a v získanom čase sa 
podeliť o pokojnú radosť s tými, ktorých máme radi, tými, 
ktorí majú radi nás i tými, ktorí nás potrebujú.

Festum Nativitatis Dominicae laetum benedictumque et 
felicem annum novum omnibus vobis exopto!

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.,  
prorektor UK pre rozvoj,

predseda Redakčnej rady Našej univerzity
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V I A N O Č N Á  A N K E T A

Sú tu Vianoce – najkrajšie sviatky roka.  
Čo nesmie chýbať na vašom štedrovečernom stole? 
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doc. PaedDr. Pavol Peráček , PhD.,  
Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Štedrý večer je pre našu rodinu naozaj sviatok roka. 
Vianočný jedálny lístok je u nás rovnaký už niekoľko 
generácií a prím v ňom hrá vianočná polievka v podaní 
mojej manželky. Je to jedna z najväčších dobrôt (dote-
raz chutila vždy každému nadmieru – lebo rodina sa roz-
rastá). Jej recept sa dedí z generácie na generáciu a je 
veľmi, veľmi starý. Moja manželka sa ho naučila od mojej mamy a moja mama sa 
ho naučila od svojej mamy a tá sa ho naučila tiež od svojej mamy... Je to poliev-
ka, ktorá sa skladá zo smotany, sušených hríbov, čierneho korenia, octu (citrónu) 
a sušených sliviek ako prílohy. Bez nej by štedrovečerná večera nebola tou pravou. 
Samozrejme, súčasťou jedálneho lístka sú oblátky, kapustnica, kapor, zemiakový 
šalát, lipový čaj a súčasťou večere je aj štedrovečerný vinš. 

Ing. Jana Gúčiková,  
Referát personálnej práce, Rektorát UK

K mojim najkrajším zážitkom roka patria Vianoce. Vtedy 
všetko vonia človečinou, priateľstvom a láskou. Vianoce 
trávim s ľuďmi, ktorí mi dávajú pocítiť, že ma radi vidia 
a trávim ich na mieste, kde štedrovečerný stôl je výsled-
kom umeleckého cítenia a kulinárskeho umenia mojej 
sestry. Na stole nechýbajú symboly Vianoc – adventný 
veniec a svetlo sviečok, s ktorými prichádza do domu 
láska, nádej a viera. Večeri predchádza vinš s prianím 
šťastia, zdravia a požehnania, nemôže chýbať hádzanie 
orechov do každého kúta, aby v dome bola počas ce-

lého roka hojnosť. Nasleduje malý prípitok, oblátky s medom, aby sme boli celý rok 
milí a dobrí, v košíku sú orechy, cesnak aj jabĺčka či iné ovocie. Štedrosť vianočného 
stola sa spája s bielou kapustnicou so sušenými slivkami, so šošovicovou polievkou, 
vianočným majonézovým šalátom, nechýba kapor, losos či filé – každému podľa chu-
ti. U nás nikdy nechýbali vianočné makové pupáky s medom, snehová torta či misa 
s uvareným bôbom. Pestrofarebné koláčiky, medovníčky dotvárajú čaro vianočného 
stola. Posledné roky prestierame taniere navyše – pre spomienku na tých, ktorí sú 
dnes v ríši anjelov, ktorí nám darovali život a ktorí nám dávali pocítiť, že nás mali radi. 
Na záver štedrovečernej večere poďakujeme modlitbou za dary a potom už nasleduje 
najobľúbenejší zvyk – rozbaľovanie darčekov pod vianočným stromčekom. Navzájom 
si želáme hlavne pokoj v duši, lebo naše tajné želanie – byť na Vianoce spolu – sa 
splnilo. Aj vám všetkým úprimne želám požehnané a láskou naplnené vianočné sviatky. 
Želám vám veľa príležitostí, ktoré vás v živote posunú ľudsky aj poznaním dopredu. 
Krásne Vianoce!

doc. MUDr. Daniel Böhmer PhD.,  
Lekárska fakulta UK

Na vianočnom stole nesmú chýbať oblátky, med, kapust-
nica (resp. hrachová polievka – podľa chuti), kapor pečený 
na zemiakoch, koláče. A pri stole nesmie chýbať skvelá 
sviatočná nálada.

doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD., 
Farmaceutická fakulta UK

V našej rodine sa už tradične schádza-
jú k štedrovečernému stolu tri generácie. 
Už druhý rok ostáva na stole šiesty tanier 
prázdny. Otec chýba... Ak ide o jedlo, po-
tom ide o tradičnú slovenskú štedrú veče-
ru: znejú slovenské koledy a latinské via-
nočné piesne Karla Gotta. Nesmú chýbať 
oblátky s liptovským medom, juhosloven-
ská kapustnica s pikantnou klobásou, pe-
čený kapor a zemiakový šalát. Nasledujú 
vianočné sladkosti, rozbaľovanie darčekov 
a televízny program. Ak je dobré počasie, 
chodievame do neďalekej katedrály na la-
tinskú polnočnú omšu. A čo si ešte viac 
želať? Šťastné a veselé!

doc. PhDr. 
Július 
Matulčík, CSc., 
Filozofická 
fakulta UK

Štedrá večera je 
neoddeliteľnou sú-
časťou vianočnej 
atmosféry. Tej našej predchádza rozsvie-
tenie vianočného stromčeka sprevádzané 
podmanivými tónmi Tichej noci v jedineč-
nej interpretácii Dariny Laščiakovej. Pri 
nich tíško rozjímame a spomíname na 
svojich najbližších, najmä na tých, ktorí už 
nie sú medzi nami. Pri mihotavom svetle 
sviečok začíname našu štedrú večeru 
vianočným prípitkom a domácimi oblátka-
mi s medom. Nesmie chýbať kapustnica 
uvarená podľa tradičnej rodinnej receptú-
ry. Len kúsok vyprážaného kapra so ze-
miakovým šalátom bez majonézy je záru-
kou, že zostane ešte trošku miesta aj pre 
mamičkine vianočné medovníky, pečivo 
a, samozrejme, ovocie. Nielen pri štedro-
večernom stole, ale počas celých Vianoc 
však hlavne nesmie chýbať dobré slovo, 
úsmev a pocit šťastia zo vzájomnej prítom-
nosti v tomto sviatočnom čase.



V Y B E R Á M E  Z  P R O G R A M U  R E K T O R A  U K

3. 11.
Rektor UK prof. Ka-
rol Mičieta, PhD., 
privítal na pôde UK 
dvojnásobného dr-
žiteľa Pulitzerovej 
ceny amerického 
novinára Jamesa B. 
Steela. Rozhovor na 
str. 22 – 23. 

4. – 6. 11.
Zúčastnil sa na výročnom zasadnutí Dunajskej rektorskej konferen-
cie v Maribore.

9. 11.
Zúčastnil sa na slávnostnom otvorení Týždňa vedy a techniky 2015.

10. 11.
Zúčastnil sa na stretnutí rektorov Združenia výskumných a technic-
kých univerzít SR.

Zúčastnil sa na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže Národná 
cena SR za kvalitu 2015 a Národná cena SR za spoločenskú zodpo-
vednosť 2015 v historickej budove NR SR.

Zúčastnil sa na 17. ročníku vyhlasovania výročných cien TREND TOP 
2015 v Slovenskej filharmónii.

11. 11.
V Aule UK sa zúčastnil na seminári na tému „Ako hodnotiť výsledky 
výskumu na univerzite?“. Bližšie informácie vám prinesieme v ja-
nuárovom čísle.

12. 11.
Zúčastnil sa na podujatí Okrúhly stôl PopVaT Day 2015 v Centre ve-
decko-technických informácií SR.

13. 11.
Prihovoril sa účastníkom spomienkového stretnutia na pochod štu-
dentov zo 16. novembra 1989. 

15. 11.
Zúčastnil sa na V. ročníku Festivalu slobody 2015, kde ocenili osob-
nosti protikomunistického odboja.

18. 11.
Zúčastnil sa na diskusnom fóre „A dosť! Nehazardujme s budúcnos-
ťou Slovenska“, ktoré sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa 
študentstva a 26. výročia Nežnej revolúcie.

19. 11.
Zúčastnil sa na Plenárnom zasadnutí Národného konventu o Európ-
skej únii. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenil v Rektorskej 
sieni UK výnimočných študentov a pedagógov UK. Viac na str. 6 – 8. 

Zúčastnil sa na zasadnutí Správnej rady UK.

Zúčastnil sa na slávnostnom ocenení doc. Martina Činovského z Ka-
tedry výtvarnej výchovy PdF UK Cenou predsedu NR SR za rozvoj 
kultúry a humanitného vzdelávania.

20. 11.
Zúčastnil sa na vyhodnotení výsledkov celoslovenskej súťaže o Cenu 
Daniela Tupého na FiF UK. Viac na str. 24. 

23. 11.
Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady SZU.

Zúčastnil sa na konferencii na tému „Slovenčina ako cudzí jazyk“, 
ktorá sa konala pri príležitosti 55. výročia založenia Útvaru jazykovej 
a odbornej prípravy cudzincov a krajanov CĎV UK. Viac na str. 21.

24. 11.
Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady SAV.

V Aule UK otvoril 
podujatie „Milujeme 
UNESCO“, ktoré sa 
konalo pri príležitosti  
70. výročia jeho zalo-
ženia. 

25. – 26. 11.
Viedol výjazdové zasadnutie Kolégia rektora UK v Smoleniach.

28. 11.
Zúčastnil sa na odbornej diskusii „II. okrúhly stôl o slovenskom škol-
stve“ v Divadle Aréna.
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Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) dňa 25. novembra 2015 uverejnila v poradí jedenáste hodnotenie fakúlt vyso-
kých škôl. Tri fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa opakovanie umiestnili na prvých miestach vo svojich skupinách.

Hodnotenie ARRA sa opiera o verejne 
dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní 
a výskume jednotlivých fakúlt za rok 2014. 
Hodnotených bolo spolu 112 fakúlt, resp. 
monofakultných škôl, z toho 104 fakúlt ve-
rejných a 8 fakúlt súkromných vysokých škôl 
v 11 skupinách odborov.

V tomto roku bola čiastočne modifikovaná 
metodika pri kritériách týkajúcich sa publiká-
cií a citácií v skupinách filozofických, teolo-
gických, pedagogických, umeleckých a práv-
nických fakúlt, kde bolo vďaka rozšíreniu 
lokálnych databáz pridané obdobie jedného 
roka pri publikáciách zahrnutých v Centrál-
nom registri evidencie publikačnej činnosti 
a univerzitných knižniciach. Pri lokálnych da-
tabázach sa teda hodnotí dlhšie obdobie ako 
počas predchádzajúceho roka. Napriek tým-
to zmenám metodiky však boli len výnimočne 
zaznamenané výrazné relatívne zmeny oproti 
minuloročnému rankingu. Z jedenástich hod-
notených skupín majú všetky rovnakého lídra 
ako v predchádzajúcom roku.

V skupine fakúlt prírodných vied sa na 
prvej pozícii umiestnila Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky UK. Tretia priečka v ka-
tegórii patrí aj tento rok Prírodovedeckej fa-
kulte UK. 

Niekoľkoročný líder rebríčka skupiny 
medicínskych fakúlt - Jesseniova lekárska 
fakulta UK - má aj tento rok veľmi dobré 
plnenie všetkých skupín kritérií a navyše si 
ešte polepšila pri zahraničných študentoch, 
ktorých tu už študuje viac ako jedna tretina 
z počtu študentov fakulty. Na druhej pozícii 
sa umiestnila Farmaceutická fakulta UK, kto-
rá si polepšila z 3. miesta v predošlom roku. 
Lekárska fakulta UK obsadila rovnako ako 
vlani 4. miesto.

V skupine ekonomicky orientovaných fa-
kúlt sa na 9. mieste umiestnila Fakulta mana-
gementu UK, ktorá klesla zo 7. priečky. 

V kategórii ostatných spoločenských vied 
je opakovane - už šiesty rok - na 1. mieste 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK. 
Fakulta stále zostáva lídrom v produkcii pu-
blikácií, ťaží však aj z najvyššieho podielu za-
hraničných študentov v skupine (takmer 7 %).

V skupine filozofických fakúlt si Filozo-
fická fakulta UK polepšila o jednu pozíciu 
a umiestnila sa na 3. mieste. 

Právnická fakulta UK obsadila aj tento rok 
3. miesto v skupine právnických fakúlt. Celá 
skupina však zaznamenala najväčší celkový 
pokles záujmu uchádzačov o štúdium spo-
medzi všetkých slovenských fakúlt - za po-

slednú dekádu klesol počet prihlášok o viac 
ako pätinu.

Najviac zmien v rebríčku nastalo v skupi-
ne pedagogických fakúlt. Z 2. miesta v pre-
došlom roku klesla na aktuálnu 5. priečku 
Pedagogická fakulta UK. Naopak, o jedno 
miesto si polepšila Fakulta telesnej výcho-
vy a športu UK, ktorá tento rok obsadila 2. 
priečku.

Pozície oboch bohosloveckých fakúlt UK 
v skupine teologických fakúlt sa v porovna-
ní s vlaňajškom nezmenili. Evanjelická bo-
hoslovecká fakulta UK obsadila 5. miesto 
a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslo-
vecká fakulta UK 7. miesto.

Andrea Földváryová

Niekoľkoročný líder rebríčka medicínskych fakúlt 
Jesseniova lekárska fakulta UK je zároveň i najžiada-
nejšou fakultou na Slovensku za rok 2014 z hľadiska 
záujmu uchádzačov o štúdium.   
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Tri fakulty UK opakovane  
na prvých miestach v hodnotení ARRA

Prezident SR vymenoval  
7 nových profesorov z UK

Prezident SR Ing. Andrej Kiska dňa 24. novembra 2015 vymenoval 29 nových vysoko-
školských profesorov a profesoriek. Sedem z nich pôsobí na Univerzite Komenského 
v Bratislave.

Vymenúvací dekrét si z rúk prezidenta SR prevzali:
doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD., z Pedagogickej fakulty UK (špeciálna pedagogika)
doc. PhDr. Anton Eliáš, PhD., z Filozofickej fakulty UK (slovanské jazyky a literatúra) 
doc. MUDr. Ján Koller, CSc., z Lekárskej fakulty UK (chirurgia)
doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc., z Lekárskej fakulty UK (vnútorné choroby)
doc. MUDr. Štefan Polák, CSc., z Lekárskej fakulty UK (patologická anatómia a súdne le-
kárstvo) 
doc. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty UK (organická chémia)
doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., z Filozofickej fakulty UK (slovenské dejiny)

„Som presvedčený, že ak sa pozrieme na naše školstvo koncepčne, z dlhodobého uhla 
pohľadu, potom môžeme spoločne nájsť dobré, rozumné riešenia, ktoré môžu pretrvať dlh-
šie než len jedno krátke volebné obdobie. A chcem vás vyzvať a poprosiť, aby ste sa do tejto 
diskusie o školstve aktívne zapájali,“ povedal na slávnostnom ceremoniáli prezident SR.

Kompletný zoznam vymenovaných profesorov je uverejnený na webstránke www.prezi-
dent.sk.

Andrea Földváryová

Foto: Marián Garaj,  
Kancelária prezidenta SR 
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Rektor UK ocenil výnimočných študentov a pedagógov
Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., dňa 19. novembra 2015 na slávnostnom podujatí pri 
príležitosti Dňa študentstva ocenil výnimočných študentov a pedagógov UK.  

Akademickú pochvalu si prebralo 30 štu-
dentov a ďakovné listy 28 pedagógov UK 
- za úspešnú študentskú a pedagogickú 
činnosť a iné aktivity, ktorými prispievajú k ší-
reniu dobrého mena svojej fakulty, univerzity 
aj Slovenska v európskom i medzinárodnom 
kontexte. Slávnostné odovzdávanie ocenení 
sa na pôde UK konalo už po jedenásty raz. 

„Pochod študentov bratislavských škôl 16. 
novembra 1989 za demokraciu, študentské 
a občianske práva sa stal symbolickým za-
čiatkom revolučných novembrových dní roku 
1989. Považujem za dôležité si opätovne 
pripomínať tento dátum - možno o to viac, že 
je menej viditeľný v tieni pražských novem-
brových udalostí. Aj vďaka študentom našej 

univerzity si môžeme slobodne užívať akade-
mické práva a slobody,“ uviedol na slávnosti 
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
Vo svojom príhovore sa nevyhol ani smutným 
udalostiam uplynulých týždňov: „Aj na našej 
univerzite si uctievame obete parížskych 
útokov a aktuálne memento nám naliehavo 
pripomenulo, že demokracia je ustavičným 
a neprestávajúcim zápasom. Ani sloboda 
a demokracia získaná Nežnou revolúciou 
nie je automatickou a navždy garantovanou 
hodnotou, a preto je na nás všetkých, aby 
sme ju chránili a rozvíjali,“ dodal rektor UK.

„Poskytovanie vzdelania nie je to jediné, 
čo je poslaním univerzít. Neoddeliteľnou sú-
časťou akademického vzdelávania musí byť 

aj formovanie charakterov,“ prihovoril sa za 
ocenených ThLic. Ján Viglaš z Rímskokato-
líckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty 
UK, rektor Kňazského seminára sv. Františ-
ka Xaverského v Badíne. Zdôraznil tiež: „Uni-
verzity musia zostať slobodným priestorom, 
kde je možné dostať najlepšie vzdelanie 
i formujúci príklad pedagógov. Priestorom, 
kde sa skúmajú nielen prírodné vedy, ale aj 
spoločenské a humanitné odbory a kde je 
miesto aj pre teologickú vedu skúmajúcu 
transcendentný rozmer človeka a formu-
júcu morálne svedomie národa. Univerzita 
Komenského so svojimi trinástimi fakultami 
takým priestorom je. Úprimná za to vďaka!“

Zaujímavé objavy, unikátne výskumy, 
úspešné projekty, obdivuhodné 
osvetové aktivity, výnimočné športové 
či študijné úspechy – to je iba malá 
ukážka z dedikácií, ktoré zazneli 
na slávnosti v Rektorskej sieni UK. 
Niekoľkých ocenených sme oslovili, 
aby sme vám priblížili aktivity, za ktoré 
si prevzali akademickú pochvalu či 
ďakovný list rektora UK.

Dobré kolegiálne vzťahy – 
najväčší úspech

doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., 
Filozofická fakulta UK

Počas vášho pôsobenia vo funkcii prode-
kanky sa vám podarilo pripraviť a úspeš-
ne presadiť nový model prijímacích 
skúšok na fakultu založený na testovaní 
všeobecných študijných predpokladov 
a vybudovať tradíciu podujatia Deň otvo-
rených dverí, ktoré organizačne zabezpe-

čujete. Čo však považujete za svoj najväč-
ší doterajší pracovný úspech?

 
Pre prácu prodekana je veľmi dôležité 

vybudovať si vzťahy dôvery a kooperácie so 
svojimi spolupracovníkmi. Preto za svoj naj-
väčší pracovný úspech pokladám vytvorenie 
dobrých kolegiálnych vzťahov a podpornej 
spolupráce s odbornými katedrami fakulty 
a pracoviskami dekanátu, najmä študijným 
oddelením.

Naša spoločnosť 
potrebuje kultúru dialógu

doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.,
Evanjelická bohoslovecká  

fakulta UK

Ocenenie ste získali nielen za vašu 
výskumnú činnosť a ekumenickú prácu, 
ale aj za rozvoj interkonfesijných kon-
taktov fakulty, ktorá vyzdvihla aj vašu 
angažovanosť v spoločenskom dialógu 
k najaktuálnejším témam s dôrazom na 
prevenciu xenofóbie, šírenie diskriminá-
cie a s apelom na toleranciu medzi mla-
dými ľuďmi na najrôznejších diskusných 
fórach i v mediálnom priestore. Čo pre 
vás získané ocenenie znamená?

Toto ocenenie si veľmi vážim. Pretože, ako 
sa v jeho odôvodnení uvádza, moja fakulta 
a univerzita oceňuje ochotu zaujať postoj 
k spoločenským otázkam. Myslím, že s na-
ším výskumom a získaným poznaním zostá-
vame na pol ceste, ak našim študentom ne-
dokážeme spolu s vedomosťami ponúknuť aj 
náš postoj. Zdôrazňujem, že ponúknuť. Náš 
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Ocenení pedagógovia:
doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD., Lekárska fakulta UK
prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., Lekárska fakulta UK
prof. MUDr. Milan Profant, CSc., Lekárska fakulta UK
JUDr. Katarína Lenhartová, PhD., Právnická fakulta UK
JUDr. Michal Mrva, PhD., Právnická fakulta UK
prof. PhDr. František Gahér, CSc., Filozofická fakulta UK
doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., Filozofická fakulta UK
prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc., Filozofická fakulta UK
prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD., Filozofická fakulta UK
RNDr. Mirko Bohuš, PhD., Prírodovedecká fakulta UK
doc. RNDr. Jozef Hók, CSc., Prírodovedecká fakulta UK
PhDr. Štefánia Dugovičová, PhD., Prírodovedecká fakulta UK
doc. Martin Činovský, akad. maliar, ArtD., Pedagogická fakulta UK
Mgr. Zuzana Panák Husárová, PhD., Pedagogická fakulta UK
Mgr. Lenka Sokolová, PhD., Pedagogická fakulta UK
doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD., Farmaceutická fakulta UK
RNDr. Roman Mikláš, PhD., Farmaceutická fakulta UK
PaedDr. Gustáv Argaj, PhD., Fakulta telesnej výchovy a športu UK
doc. PaedDr. Helena Medeková, PhD., Fakulta telesnej výchovy 
a športu UK
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, Jesseniova lekárska 
fakulta UK
prof. MUDr. Mária Sziágyiová, CSc., Jesseniova lekárska fakulta UK
doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a in-
formatiky UK
PaedDr. Roman Hrušecký, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a infor-
matiky UK
ThLic. Ján Viglaš, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká 
fakulta UK
doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD., Evanjelická bohoslovecká fa-
kulta UK
doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD., Fakulta managementu UK
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., Fakulta managementu UK
doc. Mgr. Júlia Halamová, Fakulta sociálnych a ekonomických vied 
UK

Ocenení študenti:

Maroš Čižmár, Lekárska fakulta UK
Adriána Furdová, Lekárska fakulta UK
Marika Papinčáková, Lekárska fakulta UK
Mgr. Zuzana Illýová, Právnická fakulta UK
Bc. Stanislav Mihálik, Právnická fakulta UK
Monika Firbasová, Filozofická fakulta UK
Tomáš Drápela, Filozofická fakulta UK
Zuzana Kubičková, Filozofická fakulta UK
Peter Tollarovič, Filozofická fakulta UK
Bc. Jakub Cíbik, Prírodovedecká fakulta UK
Mgr. Stanislav Huszár, Prírodovedecká fakulta UK
Mgr. Tomáš Rajský, Prírodovedecká fakulta UK
Bc. Zuzana Chrenková, Pedagogická fakulta UK
Bc. Lucia Podhradská, Pedagogická fakulta UK
Bc. Kamila Tkáčová, Pedagogická fakulta UK
Mgr. Dalibor Nakládal, Farmaceutická fakulta UK
Martin Lichý, Farmaceutická fakulta UK
Bc. Terézia Beitlová, Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Slavomír Michňák, Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Anna Fullová, Jesseniova lekárska fakulta UK
Bc. František Grebáč, Jesseniova lekárska fakulta UK
Bc. Michal Anderle, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Filip Hanzely, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Dušan Kavický, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Ladislav Mišura, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovec-
ká fakulta UK
Valéria Terézia Krajčírovičová, Evanjelická bohoslovecká fakul-
ta UK
Bc. Lenka Jančušková, Fakulta managementu UK
Bc. Pavol Lím, Fakulta managementu UK
Bc. Barbora Verešová, Fakulta managementu UK
Mgr. Ľubica Šimková, Fakulta sociálnych a ekonomických vied 
UK

postoj má prostredníctvom diskusie pomôcť 
mladým ľuďom sformulovať a zaujať ich vlast-
ný postoj. Udelené ocenenie vnímam ako 
podporu Evanjelickej bohosloveckej fakulty 
a Univerzity Komenského pre budovanie 
kultúry dialógu. Túto kultúru potrebuje naša 
spoločnosť. Bez nej, bez jej rozvíjania, bez 
ochoty diskutovať a verejne zaujímať čita-
teľné postoje hrozí našej spoločnosti, že sa 
stane plytkou. Aby naša spoločnosť nebola 
plytkou, musíme vychovať osobnosti s inte-
gritou, ktoré jej rozmanitosťou svojich názo-
rov dodajú jedinečný profil.  Bez čitateľných 
osobností sa spoločnosť stáva ľahkou koris-
ťou pre tých, čo svoju moc budujú na pasi-
vite a neochote ľudí tvoriť a obhajovať svoje 
názory a postoje v diskusii. 

Vzťah k prírode nie je 
určovaný vekom

RNDr. Mirko Bohuš, PhD., 
Prírodovedecká fakulta UK

Generáciu študentov, ktorú na fakulte 
vychovávate, vediete k praktickému po-

znávaniu prírody a životného prostredia. 
Vyučujete však aj na Univerzite tretie-
ho veku CĎV UK, kde participujete na 
prednáškach predmetu Človek a životné 
prostredie. Je medzi týmito dvoma sku-
pinami študentov – vysokoškolákmi a se-
niormi – rozdiel vo vzťahu k životnému 
prostrediu a učeniu? 

Súbežné vzdelávanie vysokoškolákov – 
environmentalistov  „plus – mínus“ dvadsiat-
nikov a seniorov na Univerzite tretieho veku 
zvádza k ich porovnávaniu. Ak by mal byť 
jeho predmetom vzťah k prírode, u ľudí, ktorí 
sa rozhodnú rozšíriť svoje poznatky, je sotva 
určovaný vekom. Medzi oboma skupinami 
viac vyniká rozdiel v prijímaní štúdia. Skupina 
seniorov je „homogénnejšia“ – azda vďaka 
menšiemu študijnému tlaku i materiálnemu 
zabezpečeniu je ich príjem prednášky nepo-
merne živší a iniciatívnejší. Medzi vysokoško-
lákmi sú zjavné rozdiely v prístupe aj zvládaní 
štúdia – to ich je oveľa širšie a hlbšie a majú 
aj rozdielne existenčné pozície. Prednášky 
pre seniorov musia byť univerzálnejšie vzhľa-
dom na rozmanitosť ich špecializácie; u vy-
sokoškolákov sa predpokladajú vedomosti 
zo základných predmetov. Aj napriek oveľa 

náročnejšej príprave prezentácií pre senio-
rov je ich prednes príjemným relaxom. Kle-
sajúca spontánnosť pri prijímaní prednášok 
vysokoškolákmi mení radosť z prednášania 
na rutinnú záležitosť.

Vštepovanie 
zodpovednosti jednotlivca 

za vlastné zdravie je 
nevyhnutné

Bc. František Grebáč,  
Jesseniova lekárska fakulta UK

Podieľate sa na organizácii osvetových 
aktivít o zdraví pre základné a stredné 
školy, ako aj širokú verejnosť v regióne 
Turiec. Aké konkrétne projekty ste dopo-
siaľ zrealizovali – a s akým ohlasom?

Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK 
funguje už 19 rokov Martinský klub medi-
kov. Okrem aktivít zameraných na podporu 
štúdia samotných medikov spolupracujeme 
aj s organizáciami, akými sú Liga proti rakovi-
ne, Zdravé mesto Martin, občianske združe-
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nie Darovaný život, Červený kríž, materské, 
základné a stredné školy, odborné učilištia, 
gymnáziá, domovy dôchodcov atď. Aktivity 
zamerané na osvetu pre deti a mládež majú 
formu prednášok, zameriavajú sa na rôznu 
problematiku, spomeniem len niekoľko prí-
kladov: fajčenie, prvá gynekologická pre-
hliadka, zdravá výživa či mužské urologické 
prehliadky. Organizujeme aj interaktívne po-
poludnia pre deti a dôchodcov – Teddy Bear 
Hospital, Klub detskej nádeje, Srdcom mla-
dí, Spoločnosť zdravého úsmevu, pre širokú 
verejnosť sú to projekty Darovaný život, Ad 
manus medici martinensis, KPR maratón, 
MedGames, Smoke free day a ďalšie. So 
vzostupom  civilizačných ochorení je potreb-
ná neustála edukácia  verejnosti a vštepo-
vanie zodpovednosti jednotlivca za vlastné 
zdravie. Návštevnosť niektorých našich pro-
jektov potvrdzuje, že obyvateľstvu regiónu 
Turca nie je zdravie ľahostajné. 

Kamenné monumenty 
nám prenášajú poznanie 
vlastnej histórie mesta  

Tomáš Drápela,  
Filozofická fakulta UK

Priamo ste sa podieľali na objave 
niekoľkých desiatok nových mayských 
miest z predkolumbovského obdobia. 
Mohli by ste nám ich priblížiť?

Nami lokalizované, prvýkrát registrované 
a zmapované predkolumbovské sídla ležia 
v regióne severovýchodného Peténu na úze-
mí Guatemaly, ktorý pokrýva dažďový prales. 
Aktuálne sa to týka približne 85 z celkového 
počtu 91 lokalít rôzneho druhu, ktoré v rámci 
našej predbežnej klasifikácie tvoria konkrét-
ne územne celky: ide o 18 mestských zón, 
ktoré nie vždy majú iba jedno urbanistické 
jadro, majú svoje predmestia - teda aglome-
ráciu - a rozpínajú sa po krajine satelitnými 
mestami a dedinami v blízkom susedstve. 
Náš register tvoria priestorové dáta o archi-
tektúre a urbanizácii, máme teda zachytenú 
štruktúru mesta a určitý vzor, ktorý je v nie-
čom univerzálny pre širšiu oblasť a v niečom, 

naopak, špecifický pre každú čiastkovú 
„mestskú kultúru“. Ďalej ho tvoria nájdené 
kamenné monumenty, ktoré nám prenášajú 
naprieč časom – ako časté nosiče písom-
ného posolstva – poznanie vlastnej histórie 
mesta dopĺňajúce sa s chronológiou získa-
nou analýzami keramiky. Zásadné epigra-
fické poznatky sú výsledkom sústredeného 
štúdia svetových odborníkov, medzi nimi tiež 
aj u nás v Bratislave prostredníctvom Centra 
mezoamerických štúdií. 

Pracovná sila musí byť 
flexibilná

Bc. Lenka Jančušková,  
Fakulta managementu UK

V súčasnej dobe sa venujete diplo-
movej práci, v ktorej chcete zdôrazniť 
dôležitosť ľudského kapitálu z hľadiska 
konkurenčnej výhody organizácie. Reali-
zujete v tejto oblasti aj výskum? 

V diplomovej práci analyzujem systém 
strategického manažmentu ľudských zdrojov 
vo vybranej organizácii. Zameriavam sa na 
zamestnancov a skúmam, či pracovná sila 
tvorí konkurenčnú výhodu organizácie. Pri 
dlhodobo udržateľnej konkurenčnej výhode 
je dôležité, aby bola ťažko napodobiteľná. 
Preto by mala byť pracovná sila flexibilná, 
s dostatočnou prípravou, vedomosťami 
a schopnosťami rýchlo a efektívne reagovať 
na zmeny vo vonkajšom a vnútornom pro-

stredí organizácie. Cieľom výskumu bude 
potvrdenie alebo vyvrátenie predpokladu 
existencie strategického manažmentu ľud-
ských zdrojov vo vybranej organizácii a vy-
jadrenie stanoviska či ľudský kapitál spoloč-
nosti tvorí jej konkurenčnú výhodu. Výskum 
budem realizovať začiatkom roka 2016.

Náš výskum môže 
v budúcnosti pomôcť  
pri vývoji nových liečiv

Martin Lichý, 
Farmaceutická fakulta UK

Vo svojom výskume sa zaoberáte 
štúdiom porúch kontraktility srdca 
vystaveného akútnemu a chronické-
mu ischemickému ataku. Môžete nám 
tento výskum a jeho doterajšie závery 
predstaviť?

V našom výskume sa v spolupráci s Národ-
ným ústavom srdcových a cievnych chorôb 
a Univerzitou Semmelweis v Budapešti ve-
nujeme objasneniu mechanizmov, ktorými 
dochádza k poškodeniu srdcového svalu 
počas stavov, kedy je vystavené nedostatoč-
nému zásobovaniu kyslíkom a živinami. Ta-
kýto stav môže byť akútny - infarkt myokardu 
alebo dlhotrvajúci, ktorý je často spôsobený 
práve predchádzajúcim poškodením srdca 
po infarkte a ktorý môže vyústiť až do zly-
hania srdca. Vtedy už srdce nedokáže plniť 
svoju najdôležitejšiu úlohu - zabezpečiť obeh 
krvi a s ním aj prísun dôležitých živín a kyslíka 
do celého tela. Zameriavame sa na identifi-
káciu kľúčových molekúl, ktoré sa zúčastňu-
jú na poškodení srdca počas týchto dejov. 
V našej práci sa nám podarilo identifikovať 
a objasniť niektoré vzťahy medzi jednotlivými 
proteínmi podieľajúcimi sa na činnosti srdca 
- na jeho opakovaných kontrakciách a rela-
xáciách, viac známymi možno pod pojmom 
„tlkot srdca“. To môže v budúcnosti pomôcť 
pri vývoji nových liečiv, ktorými by sme srdce 
dokázali chrániť.

Andrea Földváryová
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V októbri 2015 sme ukončili obnovu vchodových dverí do objektu historickej budovy UK na Šafárikovom námestí 6 v Bratislave. 

Umeleckoremeselná obnova dverí sa realizovala po schválení 
Krajským pamiatkovým úradom Bratislava s finančnou podporou 
Nadácie SPP, ktorá Univerzite Komenského v Bratislave poskytla 
finančný príspevok vo výške 25 045 eur na realizáciu projektu na 
základe odporučenia Ministerstva kultúry SR. 

Zámerom umeleckoremesel-
nej obnovy bolo riešenie, ktoré 
by zachovalo, resp. umožnilo 
obnoviť pôvodnú funkčnosť 
10-tich dverných krídiel a v ma-
ximálnej miere obnovilo auten-
tický historický výraz na zákla-
de zachovaných prvkov. 

V rámci obnovy sa realizo-
vala demontáž poškodených 
prvkov a ich oprava, resp. vy-
hotovenie kópií, celkové od-
borné očistenie jednotlivých 
častí dverí, konzervácia a re-
konštrukcia poškodených čas-

tí, montáž prvkov do 
obnoveného celku 
a celková konzervá-
cia. 

Obnovou vchodo-
vých dverí sa obja-
vila pôvodná krása 
vstupu do objektu 
historickej budovy 
UK na Šafárikovom 
námestí 6 v Bratisla-

ve. Preto chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k úspešnej reali-
zácii obnovy našej pamiatky, najmä Nadácii SPP, ktorá nám poskytla 
finančnú podporu, Ministerstvu kultúry SR, ktoré obnovu odporučilo 
a v neposlednom rade aj zhotoviteľovi umeleckoremeselnej obnovy, 
ktorou bola firma NOVOTA ART, s. r. o., Bratislava.

Ing. Zuzana Chomová,
vedúca Oddelenia investícií a obslužných činností RUK

S P R A V O D A J S T V O

Dňa 13. novembra 2015 sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyvrcho-
lenie edukačno-popularizačného projektu pre mládež, ktorého cieľom bolo zvýšiť záujem mladej generácie o dianie vo svete vedy 
a techniky a motivovať ju k štúdiu technických či prírodovedných odborov. Odborná i laická verejnosť spoznala mená historicky prvej 
sedmičky členov KLUBU AKČNÝCH HRDINOV. Podujatie i projekt boli súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015.

Prvý ročník ankety priniesol spolu viac ako 12 tisíc hlasov, pros-
tredníctvom ktorých mládež vybrala prvú sedmičku členov KLUBU 
AKČNÝCH HRDINOV. Zaradili sa do nej: prof. RNDr. Karol Mičieta, 
PhD., prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., doc. RNDr. Erika Halašo-
vá, PhD., doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD., RNDr. Juraj Tóth, 
PhD., prof. MUDr. František Novomeský, PhD., a prof. RNDr. Michal 
Zeman, DrSc. Všetci ocenení vedci pôsobia na Univerzite Komen-
ského.

Výber vedeckých kapacít do ankety nominovali jednotlivé univer-
zity s vedecko-technickým zameraním, Slovenská akadémia vied 

a Centrum vedecko-technických informácií SR. Bezplatné on-line 
hlasovanie prebiehalo na www.dikymoc.sk od júna do októbra tohto 
roku a zapojiť sa doň mohol každý, koho vek neprekročil 30 rokov. 

Viac informácií nájdete na www.dikymoc.sk/technologie/. 
Projekt realizoval tím edukačno-mentorského portálu pre mládež 

www.dikymoc.sk v spolupráci s Centrom vedecko-technic kých in-
formácií SR ako priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR.

 redakcia           

Slovenská mládež vybrala historicky prvých členov  
KLUBU AKČNÝCH HRDINOV – všetci sú z UK
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Vchodové dvere historickej budovy UK  
prešli umeleckoremeselnou obnovou

Dvere po oprave

Dvere pred opravou
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Vážení čitatelia Našej Univerzity, dňa 28. októbra 2015 sa v Aule UK uskutočnilo slávnostné zhromaždenie Akademickej obce Príro-
dovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dovoľte podeliť sa s vybranými časťami príhovoru dekana fakulty.

Píše sa rok 1919 a 27. júna na zákla-
de zákona Národného zhromaždenia číslo 
375/1919 vzniká Československá štátna 
univerzita v Bratislave, ktorá za krátky čas 
dostane meno Univerzita Komenského. 
V ustanovujúcom zákone boli uvedené aj 
fakulty, ktoré na novej univerzite vznikajú 
a medzi nimi aj Prírodovedecká fakulta. Re-
álne však v roku 1919 vzniká len lekárska fa-
kulta, právnická a filozofická vznikajú v roku 
1921 a Prírodovedecká fakulta jednoducho 
nevznikla...

Asi takto by začal rozprávať príbeh 
o vzniku našej fakulty pesimista. So zatrp-
knutosťou v hlase by mohol vymenovávať 
množstvo hriechov a krívd, ktoré pociťovala 
fakulta a jej zamestnanci počas 75-ročnej 
histórie fakulty. Mohol, ale nebude. Jedno-
ducho preto, že dnes žiadneho pesimistu 
k mikrofónu nepustíme.

Možno si v tejto chvíli kladiete otázku, pre-
čo takýto úvod môjho vystúpenia. Na našich 
oslavách pred 5 rokmi sa v prejave dekana 
prof. Gáplovského objavili aj kritické po-
známky k spôsobu financovania jednotlivých 
fakúlt na univerzite. S nástupom nového 
vedenia univerzity na čele s pánom rekto-
rom profesorom Mičietom v roku 2011 sa 
zmenila filozofia prerozdeľovania štátnej do-
tácie na univerzite, ktorá vďaka výkonovým 
parametrom zohľadňuje reálny prínos každej 
fakulty do univerzitného rozpočtu. Táto zme-
na jasne ukázala, že Prírodovedecká fakulta 
dokáže na seba nielen zarobiť, ale je za uply-
nulé obdobie aj najväčším prispievateľom do 
fondu solidarity. Tento fakt neuvádzam preto, 
že by ma na chvíľu opantal duch pesimistu, 

ktorý sa na to sťažuje. Vôbec nie, naopak 
uvádzam ho ako verejný prísľub, že ak sa 
bude fakulte aj naďalej dariť, bude aj naďalej 
podporovať rozumnú mieru solidarity medzi 
fakultami Univerzity Komenského.

Aká teda je dnešná Prírodovedecká fa-
kulta Univerzity Komenského? Má 291 
učiteľov, z toho 44 profesorov a 95 do-
centov a na fakulte pôsobí ďalších 151 vý-
skumných pracovníkov. Môže nás tešiť, že 
najviac učiteľov (44) je na fakulte vo veku 
35 – 39 rokov, škoda len, že na druhom 

mieste je interval 60 – 64-ročných (43). Až 
32 učiteľov alebo vedeckých pracovníkov 
je nositeľom najvyššej vedeckej hodnosti 
doktor vied (DrSc.).

V rokoch 2011 – 2014 sa na fakulte inau-
gurovalo 12 profesorov a habilitovalo 45 do-
centov.

Na fakulte máme akreditovaných 27 študij-
ných programov bakalárskeho stupňa štúdia, 
z toho 13 učiteľských kombinácií. Na magister-
skom stupni potom 45 programov a z nich opäť 
13 učiteľských kombinácií. Na doktorandskom 
stupni je počet študijných programov 33, pri-
čom máme zmluvy o doktorandskom štúdiu 
s 20 externými vzdelávacími inštitúciami, ústav-
mi Slovenskej akadémie vied.

Počet študentov vo všetkých stupňoch 
štúdia sa vyšplhal k číslu 3136, z toho len 
145 študuje v externej forme štúdia.

Skutočnou výkladnou skriňou Prírodove-
deckej fakulty je však vedeckovýskumná prá-
ca. Keď sme nedávno kompletizovali podkla-
dy pre komplexnú akreditáciu, zistili sme, že 
v hodnotenom období na fakulte vo všetkých 
oblastiach výskumu vzniklo 1413 štúdií v ka-

rentovaných časopisoch a ďalších 120 štúdií 
registrovaných v databázach WoS a Scopus. 
Čo ma osobne teší najviac, rozdiel v počte ka-
rentovaných publikácií medzi prvým a posled-
ným rokom hodnoteného obdobia je 90 prác.

Za to isté obdobie pracovníci fakulty ako 
hlavní riešitelia alebo spoluriešitelia získali 
domáce a zahraničné projekty zo všetkých 
grantových schém (okrem ŠF EÚ) za takmer 
19,2 mil. eur, a to v čase, kedy z hľadiska 
domácich projektov boli pravidelné výzvy 
agentúry APVV len zbožným želaním a z hľa-
diska zahraničných projektov (najmä rámco-
vých programov) sme súťažili s inštitúciami 
s neporovnateľne lepším materiálnym a per-
sonálnym zázemím. 

Keď v roku 2005, takpovediac, nanečisto 
a v roku 2007 už naostro dizajnoval dekan 
prof. Gáplovský zapojenie fakulty do štruktu-
rálnych fondov EÚ, bola to obrovská stávka 
do lotérie. Terra incognita (Zem neznáma) 
– asi takto by sa dala najlepšie označiť táto 
etapa vývoja fakulty. Táto stávka však per-
fektne vyšla. Nesporný vedecký potenciál 
fakulty, manažérske opatrenia dekana a ve-
denia fakulty, zriadenie špecializovaných 
obslužných pracovísk, ale najmä úvodný ne-
utíchajúci entuziazmus pracovníkov s vidinou 
moderného vybavenia – to všetko sú faktory, 
ktoré priniesli výsledok v podobe najúspeš-
nejšej fakulty na Slovensku z hľadiska počtu 
získaných riešiteľských a spoluriešiteľských 
projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, naj-
mä z operačného programu Veda a výskum. 
Fakulta takto získala viac ako 19,3 mil. eur, 
čo nás síce neradí na prvé miesto rebríčka, 
ale miesto v prvej päťke nám neunikne. Pod-
statná časť tejto sumy bola investovaná do 
vedeckovýskumnej infraštruktúry, prístrojov 
a informačných technológií. S odstupom 
času môžeme ako jediné negatívum uviesť 
to, že tieto projekty sa podarilo nasmerovať 
do úzkeho spektra pracovísk fakulty.

Fakulta v tomto období začala dosť výraz-
ne pripomínať príbeh dr. Jakylla a pána Hyda 
– z vnútra, vo výskumných laboratóriách 
viacerých pracovísk, vybavených moderný-
mi prístrojmi na úrovni súčasných možností 
– to bol ten uhladený a príjemný dr. Jakyll. 
Lenže keď ste vyšli von a videli našu fasá-
du alebo zavítali do našich útrob medzi rúry 
a káble – vtedy odhalil svoju temnú tvár pán 
Hyde. Pri oslavách 70. výročia, čiže pred 5 
rokmi, rektor Univerzity Komenského doc. 
Gahér vo svojom prejave vyjadril radosť 
z toho, že vláda svojím uznesením schválila 
rekonštrukciu budov Prírodovedeckej fakulty 
(spolu s FMFI) a že v Mlynskej doline čosko-
ro vyrastú 2 nové pavilóny – po jednom na 
každej fakulte. Ako sa však ukázalo za pár 

Prírodovedecká fakulta UK oslávila  
75. rokov od svojho vzniku
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mesiacov, aj uznesenie vlády sa dá zrušiť 
a z veľkého očakávania ostalo ešte väčšie 
sklamanie – pán Hyde bol znovu silnejší. 

Na rozdiel od románového hrdinu R. L. Ste-
vensona sa však zdá, že začíname nad pánom 
Hydom postupne víťaziť. Od roku 2013 mení-
me tvár fakulty aj zvonku, pomaly postupne, 
krok za krokom. Učíme sa, ako a či vôbec sa 
dá rekonštruovať budova za plnej prevádzky. 
Ak by vás zaujímalo, načo je takáto skúsenosť 
dobrá, mohol by som začať rozprávať príbeh 
o ešte väčšom holubovi na streche ako bol 
ten „vládny“, tento je dokonca „európsky“ 
a je z nového operačného programu Výskum 
a inovácie. Musíme však vynaložiť ešte veľa 
úsilia, aby sme tohto európskeho holuba de-
finitívne chytili do rúk a stal sa z neho reálny 
projekt obnovy našich fakúlt.

Vážení čitatelia,
ak ste z podstatnej časti môjho prejavu 

nadobudli dojem, že sa fakulte darí napĺňať 
jej základné poslanie – kvalitnú vedeckú prá-
cu a na nej postavené kvalitné vysokoškol-

ské vzdelávanie, tak som rád hneď dvakrát. 
Prvýkrát za to, že som si svoj prejav napísal 
dostatočne zrozumiteľne a bolo to možné 
z neho zistiť, druhýkrát za to, že sa nám 
toto poslanie darí napĺňať. Aj už spomínaná 
komplexná akreditácia ukázala, že všetky 
hlavné oblasti výskumu na fakulte znesú naj-
prísnejšie medzinárodné porovnanie a môžu 
sa hrdiť písmenkom A. Môžeme však byť 
nadmieru spokojní aj s naším B za oblasť pe-
dagogických vied, ktoré stojí a padá domi-
nantne na jednom pracovisku fakulty a náš 
výsledok je porovnateľný a niekedy aj lepší 
ako pri celých fakultách. Sme známi svojou 
náročnosťou, ktorá ale začína u nás samých, 
a to nám dáva právo byť nároční.

Milí študenti,
ak ste vy z môjho prejavu pochopili, že štu-

dujete na jednej z najlepších fakúlt sloven-
ských univerzít, tak som tiež spokojný. Je 
len na vás, aby ste sa svojou aktivitou dostali 
k čo najväčšiemu objemu poznatkov, ktoré 
sa skrýva v hlavách vašich učiteľov. „Som 

veľký, lebo stojím na pleciach obrov,“ po-
vedal Isaac Newton a určite nemal na mysli 
New York Giants, trojnásobného víťaza Su-
perbowlu. Hovoril o svojich učiteľoch, pred-
chodcoch či vedeckých spolupracovníkoch. 
Milí študenti, chcite byť veľkí, absorbujte 
vedomosti a poznatky, aby ste sa obrazne 
mohli postaviť na plecia vašich učiteľov. Ten 
výhľad bude stáť za to!

Milí priatelia,
dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí 

svojou vedeckou, pedagogickou, ale i admi-
nistratívnou prácou robia dobré meno našej 
fakulte. Fakulte, ktorá sa za 75 rokov svojej 
existencie vypracovala na vzdelávaciu inšti-
túciu, ktorá úrovňou svojej vedeckej práce 
garantuje kvalitu svojich absolventov. Ostáva 
už len veriť, že aj na Slovensku bude platiť 
staré čínske príslovie: „Vzdelanec je pokla-
dom svojej krajiny“.

Milan Trizna,
dekan fakulty

O význame ocenení pre fungovanie  
univerzitnej akademickej obce 

Príhovor za ocenených pri príležitosti 75. výročia založenia Prí-
rodovedeckej fakulty UK, 28. 10. 2015

„Mnoho sa pýtať; čo sa dozvieme, zas udržať a učiť to iných. ... 
Lebo je veľmi pravdivý výrok: Kto učí iných, vzdeláva seba samé-
ho nielen preto, že opakovaním utvrdzuje v sebe svoje pojmy, ale 
i preto, že dostáva tu príležitosť hlbšie preniknúť do vecí. Preto 
znamenitý muž Joachim Fortius píše o sebe, že všetko, čo nie-
kedy len počul alebo len prečítal, mu vyšumelo z hlavy hádam 
i za mesiac; čo však sám učil iných, to má vraj také isté ako svoje 
prsty a je presvedčený, že mu to môže vyrvať iba smrť. Preto radí, 
aby ten, kto chce v štúdiách dobre napredovať, hľadal si žiakov, 
i keby im mal za to platiť! Je lepšie, vraví, ak si utiahneš niečo zo 
svojho vonkajšieho pohodlia, len aby si mal človeka, ktorý by ťa 
chcel počúvať, ako učíš, to jest, ako napreduješ.“

Tento citát je z knihy, ktorá prvýkrát vyšla v roku 1657 pod názvom 
Didactica magna. Knihy, ktorá by pre každého člena našej akade-
mickej obce mala byť povinným čítaním. Nielen preto, že si naša uni-
verzita adoptovala meno jej autora do svojho názvu, ale hlavne preto, 
že Komenského didaktické odporúčania sú aj po vyše 350 rokoch 
stále platné.

Ako univerzitní učitelia máme jednu obrovskú výhodu: našim štu-
dentom za to, aby nás počúvali a tak nám, slovami Komenského, 
pomáhali napredovať, platiť nemusíme! A nielen to; ešte sme za to 
aj oceňovaní! Tak, ako pri dnešnej príležitosti. Myslím, že hovorím za 
všetkých: je to dobrý pocit dostať cenu od fakulty, na ktorej sme sa 
rozhodli stráviť podstatnú časť kariéry. V nasledujúcich pár minútach 
by som chcel vyzdvihnúť, že ocenenia, a teraz mám na mysli ocene-
nia v tom najširšom slova zmysle, nie sú dôležité len pre zúčastne-
ných jednotlivcov, ale pre fungovanie celej akademickej obce. 

Nie je všeobecne známe, že Komenský bol vážnym kandidátom 
na jedného z prvých rektorov Harvardovej univerzity. Univerzity, 
ktorá ako jedna z prvých koncom 19. storočia adoptovala Hum-
boldtovu ideu jednoty výskumu a vzdelávania a v 20. storočí sa 
stala jednou z najprestížnejších akademických inštitúcií na svete. 
Jej úspech bol založený na dvoch jednoduchých pravidlách: se-

lekcii tých najlepších kandidátov na posty univerzitných učiteľov 
a študentov a poskytnutí im úplnej slobody bádania a vzdelávania, 
bez inštrukcií, čo učiť, čo skúmať a koľko produkovať merateľných 
výstupov. To všetko s predpokladom, že každé obmedzovanie tvo-
rivého ducha talentovaných ľudí je brzdou ich kreativity. Výsledkom 
tohto oslobodenia od rigidných pravidiel bola aj slobodná atmosfé-
ra, stimulujúca k odborným diskusiám, v ktorých sa nielen cibrili ar-
gumenty zúčastnených, ale v konečnom dôsledku boli substrátom 
pre zrod nových myšlienok. Príslušníci akademickej obce predsta-
vovali, v dobrom slova zmysle, elitnú spoločnosť zdravo sebavedo-
mých ľudí. A vlastnosťou takýchto skupín nie sú len mohutné egá 
a sklon k bojovnej obhajobe vlastných názorov, ale aj schopnosť 
názor zmeniť pod silou argumentov oponenta. S tým bezprostredne 
súvisí ďalší a nemenej podstatný znak takýchto skupín: schopnosť 
oceniť kvality a úspech svojich kolegov. Vrcholoví športovci sú toho 
dobrým príkladom: vyzdvihnutie kvality súpera je znakom veľkosti 
každého hráča, či hráčky. 

Univerzity však v posledných rokoch menia svoju tvár. Z inštitúcií, 
ktorých primárnym poslaním je zvyšovať úroveň kolektívneho ľudské-
ho poznania, sa stávajú fabriky na produkciu študentov, karentova-
ných publikácií a indexovaných citácií. Termín „excelencia“ zdege-
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neroval na veličinu merateľnú „atribútmi“, ktoré dokáže vyhodnotiť 
excelovská tabuľka šikovne naformátovaná na vyhodnotenie plnenia 
početných pravidiel a parametrov. Dospelo to tak ďaleko, že pozná-
me citačný ohlas, hirschov index či počet publikácií kategórie A na-
šich kolegov, ale čo bádajú, na čo prišli, ako učia, na to nám akosi 
neostáva čas. 

Všetci sme emocionálne tvory, aj keď si to mnohí nepriznávame 
a vyhlasujeme sa za čistých pragmatikov. Pritom z nášho správania 
je evidentné, ako nám záleží na pozitívnej spätnej väzbe, o ktorej 
etológovia či psychológovia dávno vedia, aká je dôležitá nielen pre 
osobnú psychohygienu, ale aj pre udržiavanie súdržnosti skupiny. 
Namiesto toho často rozdeľujeme kolegov do škatuliek „my“ a „oni“, 
pričom kritika od „nich“ je považovaná za útok a „ich“ úspech za 
nešťastný omyl. Akademická obec univerzity je tak rozškatuľkovaná 
do čierno-bielych krabičiek.

K dispozícii však máme aj optimistický scenár. Možno je to skutoč-
ne tak, že v dnešnej dobe sú početné pravidlá a excelovské tabuľky 
nevyhnutné, predsa len, od čias Humboldta už uplynulo veľa rokov. 
Možno teda treba na snahu tieto pravidlá, ktoré sú v opozícii k hum-
boldtovskému ideálu, rezignovať. Môžeme však stále ťažiť z druhého 
atribútu klasickej univerzity, a to, že univerzitné akademické obce sú 
tvorené talentovanými, kreatívnymi a opodstatnene sebavedomými 
ľuďmi. Ak je to tak, potom by sme mohli nájsť spôsoby, ako tento po-
tenciál využiť. Na jednej strane podporovať kritickú výmenu názorov 
na odborné, spoločenské, ale aj inštitucionálne problémy bez toho, 

že by sme kritikov vyhlasovali za nelojálnych nepriateľov univerzity. 
Na druhej strane prebudiť v sebe hibernujúcu schopnosť tešiť sa 
z úspechov kolegov a patrične ich za tento úspech oceniť. Diplom či 
plaketa, aké sme dnes mali česť získať, sú dôležité a úprimne pote-
šia. Stačí však aj oveľa menej. Prejaviť záujem a vypočuť si, na čom 
báda kolega či kolegyňa z iného pracoviska. Čím to je, že kolegyňa 
je študentmi obľúbenou učiteľkou bez toho, aby k nim bola málo ná-
ročná na skúškach. Alebo ako dokáže kolega motivovať študentov 
k tomu, že v jeho laboratóriu pracovný ruch neutícha do neskorých 
večerných hodín. Je veľká šanca, že náš záujem smerom ku kole-
gom bude opätovaný, keď sa niečo dôležité urobiť podarí aj nám. 
Získame tak kritického poslucháča, ktorý bude ochotný sa nechať 
poučiť. Tak, ako odporúča Komenský: „Mnoho sa pýtať; čo sa do-
zvieme, zas udržať a učiť to iných.“

Takýto vzorec správania by nemal byť problémom pre kreatívnych, 
zdravo sebavedomých ľudí, pre ktorých úspech kolegov nie je zdro-
jom chorobnej závisti, ale príležitosťou na zdieľanie ich radosti. Ak 
takí skutočne sme, tak tento jednoduchý nástroj ľahko využijeme 
nielen v náš osobný prospech, ale aj v prospech Univerzity Komen-
ského a s ňou aj dnes oslavujúcej Prírodovedeckej fakulty, ktorá má 
oprávnené ambície nadviazať na tie najlepšie tradície moderných zá-
padných akademických inštitúcií. 

Ľubomír Tomáška,
Katedra genetiky PriF UK
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Niekoľko dní nás delí od sťahovania do 
nových priestorov Univerzitného vedeckého 
parku UK. Pripomeňme si spoločne niekoľko 
dnes už historických faktov spojených s pro-
jektom UVP a významu jeho udržateľnosti. 

Keď Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie 
žiadostí o NFP na budovanie vedeckých par-
kov (UVP) a vedeckých výskumných centier 
(VVC), Univerzita Komenského v Bratislave 
ako najväčšia a najvýkonnejšia výskumná 
univerzita si nemohla dovoliť neuchádzať sa 
o takýto projekt. Za UK boli podané celkovo 
3 žiadosti na 1 park a dve výskumné centrá. 
Úspešní sme boli so žiadosťou o park pre UK 
v Bratislave a jedno VVC pri Jesseniovej lekár-
skej fakulte UK v Martine. Odborné zameranie 
UVP, ale aj VVC muselo vychádzať z projektov 
Kompetenčných centier (KC) financovaných 
tiež zo zdrojov ŠF. Toto je skutočnosť, ktorej 
si nie je vedomá väčšina akademickej obce 
našej univerzity. Projekty Kompetenčných 
centier boli veľké projekty s rozpočtom do 
8 mil. eur, kde okrem partnerov z verejného 
sektora sa podľa podmienok výzvy museli zú-
častniť aj zástupcovia súkromného sektora. 
Riešenie projektov KC začalo v roku 2011 
a po predlžení skončilo v októbri 2015. Uni-
verzita Komenského bola nositeľom dvoch 
projektov KC: „Vybudovanie Kompetenčného 
centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulár-
nej medicíny“ a „Kompetenčné centrum pre 
výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie 
onkologických ochorení“. 

Pri formulovaní obsahu projektu UVP dalo 
vedenie univerzity priestor zúčastniť sa rieši-
teľom zo všetkých bratislavských fakúlt, sa-
mozrejme, s témami relevantnými k nosnému 
zameraniu projektu UVP. Je zrejmé, že celé 
obrovské spektrum výskumného zamerania 
UK sa nemohlo preniesť v pomere 1 : 1 do 
projektu parku, preto nie všetky zámery na-
vrhovateľov sa mohli použiť v žiadosti o NFP. 

Vo výslednej personálnej matici sa nakoniec 
objavili zástupcovia všetkých bratislavských 
fakúlt s výnimkou FMFI UK, ktorá predovšet-
kým pre vysokú mieru zapojenia do projektov 
ŠF a podanú žiadosť o VVC sa cielene v tejto 
fáze do riešenia projektu UVP nezapojila. 

Projekt UVP UK je možné rozdeliť na dve 
finančne porovnateľné časti. Prvou je samot-
ná výstavba novej budovy UVP. Tu sme využili 
projekt a existujúce stavebné povolenie, kto-
ré vzniklo v minulom desaťročí so zámerom 
rekonštrukcie dvoch fakúlt UK v Mlynskej 
doline, ktorý nebol naplnený ako dôsledok 
finančnej krízy v roku 2008. Pôvodné rieše-
nie napĺňalo aj očakávania EK, podľa ktorej 
stavby financované zo ŠF by mali reprezen-
tovať moderné a technologicky vyspelé rieše-
nie zodpovedajúce trendom v oblasti šetrenia 
energie, prevádzkovej bezpečnosti a v ne-
poslednom rade aj architektonicky viditeľné. 
V tomto smere počiatočná vyššia investícia 
sa nám vráti úsporami v budúcich rokoch jej 
prevádzkovania. Atraktívna stavba UVP s mo-
derne vybavenými priestormi určite ovplyvní 
aj rozhodovanie potenciálnych uchádzačov 
o štúdium, kde poznáme mnohé prípady, 
kedy súčasný stav budov viedol k rozhodnutiu 
odísť študovať do blízkeho zahraničia. 

Druhou časťou projektu bolo vybavenie no-
vostavby nábytkom, informačnými technoló-
giami a prístrojovou technikou. Do tejto časti 
je potrebné započítať aj personálne náklady 
a spotrebný materiál. Aj v tejto časti prebehol 
rozsiahly zber zámerov od jednotlivých rieši-
teľov, tento však násobne prekročil alokovaný 
rozpočet a časť požiadaviek zostala nesplne-
ná. 

Ešte pred samotným spustením projektu 
UVP sa na rôznych univerzitných úrovniach 
objavovali otázky, či je pre univerzitu, resp. 
fakulty výhodný. Dovoľte mi preto uviesť nie-
koľko čísel: Napriek tomu, že 95 % prostried-
kov tvoria financie z EÚ a ŠR, univerzita musí 

spolufinancovať časť 5 % (na porovnanie, 
SAV má spolufinancovanie 0 %, čo je nefér). 
Pri rozpočte projektu (po zaokrúhlení) 42 mil. 
eur spolufinancovanie predstavuje 2,1 mil. 
eur (pevne stanovených 5 %). Je to naozaj 
relatívne, či niekto viac vníma 40 miliónov, 
ktoré „dostávame“ alebo 2,1 mil. eur, ktoré 
musíme zaplatiť. Okrem spolufinancovania 
projektov ŠF je problémom riešenia zvlášť pri 
veľkých objemoch aj reálny tok peňazí, ktoré 
najprv musíme zaplatiť a potom čakáme na 
ich refundovanie. V niektorých momentoch to 
predstavovalo pre UK viac ako 1,6 mil. eur, 
ktoré sa vykrývali nielen zo zdrojov rektorátu, 
ale aj fakúlt. Tieto zdroje sa nám však vrátia 
v blízkej dobe. Existuje oveľa viacej prob-
lémov pri implementácii projektov financo-
vaných zo ŠF, v tomto príspevku na to však 
nie je priestor. Základnou výzvou pre vedenie 
UK a manažment UVP zostáva udržateľnosť 
projektu. Udržateľnosť, zjednodušene pove-
dané, zabezpečenie pokračovania projektu 
z vlastných zdrojov, je principiálna podmienka 
„nevratnosti“ finančnej pôžičky (NFP) pri všet-
kých projektoch financovaných zo ŠF. V na-
šom prípade by to reálne znamenalo vrátiť 40 
miliónov eur. Jednoducho, projekt UVP UK 
sa v súčasnosti nedá vypnúť stlačením gom-
bíka. Chcem len pripomenúť, že v rovnakej 
situácii sú mnohé ďalšie univerzity, ktorých 
výkon (a rozpočet) sú významne menšie ako 
UK. Ďalšia obava, ktorá často zaznieva, je 
vnímanie UVP ako bezprostredného konku-
renta pri získavaní grantových prostriedkov 
na výskum. Treba si uvedomiť, že UVP je tu 
na to, aby otvoril pre UK nové zdroje získa-
vania financií predovšetkým zo súkromného 
sektora. Ako to súčasné vedenie UK a pre-
dovšetkým parku chce dosiahnuť, uvedieme 
v ďalšom príspevku.

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., 
riaditeľ Univerzitného vedeckého 

parku UK

Univerzitný vedecký park – najväčšia investícia UK
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Mesiac november, ktorý sa už tradične spája s Dňom študentstva, je na Univerzite Komenského v Bratislave (UK) už šiesty rok aj 
ukážkou spolupatričnosti a pomoci. Potvrdil to aj šiesty ročník Univerzitnej kvapky krvi, ktorú organizovala UK v spolupráci s Národ-
nou transfúznou službou SR. Do tohtoročnej kvapky sa zapojilo 429 študentov, zamestnancov a priaznivcov najväčšej slovenskej 
univerzity.  

Univerzitná kvapka krvi 2015 sa konala od 3. do 12. novembra 
2015 na šiestich odberných miestach – Právnickej fakulte UK, 
Fakulte telesnej výchovy a športu UK, Vysokoškolskom interná-
te Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, Fakulte sociálnych 
a ekonomických vied UK, Prírodovedeckej fakulte UK a Fakulte ma-
nagementu UK.

Prvenstvo v počte darcov krvi patrí aj tento rok Prírodovedeckej 
fakulte UK, kde kvapka krvi prebiehala tri dni (spolu 161 darcov). Na 
internát martinskej Jesseniovej lekárskej fakulty UK prišlo 79 darcov, 
na Právnickú fakultu UK 65, na Fakultu telesnej výchovy a športu 

UK 53, Fakultu 
managementu UK 
36 a Fakultu sociál-
nych a ekonomic-
kých vied UK 35 
darcov krvi.  

„Šiestym roční-
kom Univerzitnej 
kvapky krvi sme 
presiahli počet 
2300 darcov krvi, 
ktorí sa doposiaľ do 
našej dobročinnej 

akcie zapojili. Osobitne ma teší, že aj v tomto ročníku sme privítali 
veľké množstvo prvodarcov,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mi-
čieta, PhD. 

Cieľom Univerzitnej kvapky krvi je vytvoriť u študentov návyk pra-
videlného darcovstva najvzácnejšej tekutiny. Iba na Slovensku sa 
každoročne spotrebuje približne 180 000 transfúznych jednotiek 
červených krviniek. Darca krvi dokáže pomôcť až trom pacientom 

- jednotka odobratej krvi sa spracováva na tri súčasti: koncentrát 
červených krviniek, krvných doštičiek a čerstvo zmrazená plazma. 
Krv sa denne využíva na záchranu životov pri úrazoch a operáciách, 
pri transplantácii orgánov a v neposlednom rade slúži onkologickým 
pacientom, ktorých z roka na rok pribúda.

Spomedzi všetkých darcov krvi, ktorí sa zapojili do 6. ročníka Uni-
verzitnej kvapky krvi, vyžreboval dňa 18. novembra 2015 prorektor 
UK doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., výhercov balíčkov (termohrn-
ček UK a parfum z FAnn parfumérií):

Lukáš Kacej, Pedagogická fakulta UK 
Michaela Švecová, Fakulta managementu UK 
Petronela Holásková, Fakulta managementu UK 
Veronika Dvorská, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 
Zuzana Tomková, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 
Denisa Beňová, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 
Martina Štuberová, Prírodovedecká fakulta UK 
Ivica Šabaková, Prírodovedecká fakulta UK 
Michaela Trstenská, Prírodovedecká fakulta UK 
Miriam Hancková, Prírodovedecká fakulta UK 
Viktória Horníčeková, Prírodovedecká fakulta UK 
Martin Juhász, Filozofická fakulta UK 
Michal Průžek, Fakulta telesnej výchovy a športu UK 
Veronika Suchánková, Filozofická fakulta UK 
Vilma Horňáková, Právnická fakulta UK 
Marek Mižák, Právnická fakulta UK 
Martina Maruniaková, Právnická fakulta UK 
Oliver Mišík, Jesseniova lekárska fakulta UK 
Dominika Stripská, Jesseniova lekárska fakulta UK 
Henrik Hrin, Jesseniova lekárska fakulta UK

Výhercom blahoželáme!

Partnermi 6. ročníka Univerzitnej kvapky krvi boli spoločnosti 
Nestlé, Kofola, FAnn parfumérie, dm drogerie markt, Rajo, Forza 
Music, Dr. Oetker, DRU, Intersnack, Hamé, Všeobecná zdravotná 
poisťovňa a Dopravný podnik Bratislava.

Andrea Földváryová

Univerzitná kvapka krvi už po šiesty raz
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Univerzita – vzdelávanie alebo výskum?
Dňa 22. októbra 2015 sa v Aule UK uskutočnil prvý zo seminárov, ktorých cieľom je iniciovať celouniverzitnú konštruktívnu 
diskusiu k vytvoreniu a zavedeniu univerzitného systému hodnotenia kvality vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti – k úlohe 
formulovanej dlhodobým zámerom rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave.

Na diskusii, ktorú otvoril prof. RNDr. Pe-
ter Moczo, DrSc., prorektor UK, vystúpili: 
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., fyzik 
a dekan Fakulty matematiky, fyziky a in-
formatiky UK, prof. RNDr. Štefan Toma, 
DrSc., chemik z Prírodovedeckej fakulty 
UK, prof. Mgr. Milan Kováč, PhD., religio-
nista a mayológ z Filozofickej fakulty UK, 
a doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, 
DrSc., MPH, lekár a molekulárny biológ 
z Lekárskej fakulty UK.

Ako uviedol na začiatku seminára pro-
rektor Moczo, existuje široké spektrum 
názorov na uvedenú tému – mnohí vysoko-
školskí pedagógovia sa sťažujú, že nemajú 
čas na výskum, lebo musia učiť alebo si 
myslia, že poslaním školy je v prvom rade 
učiť. Samozrejme, potrebujeme aj vzdelá-
vanie aj výskum, avšak otázkou ostáva, ako 
to rozumne a efektívne skĺbiť.

Seminárne príspevky otvoril prof. Masa-
rik, odborník na jadrovú fyziku, so svojou 
prednáškou „Univerzita – veda či vzdelá-
vanie, by(i)ť či neby(i)ť?“. Zastáva názor, že 
univerzity, na ktorých sa rozhoduje, či sa 
venovať len vede alebo len vzdelávaniu, by 
nemali existovať. Nadviazal tiež na proble-
matiku hodnotenia kvality univerzít a mode-
ly hodnotenia – napr. ranking a zverejnenie 
tabuliek najlepších univerzít, podiel na 
inováciách, zamestnanosť doktorandov 
a ďalšie. Keďže prof. Masarik strávil niekoľ-
ko rokov v Amerike, prítomných oboznámil 
aj s americkým fungovaním školstva, kde 

štát dôstojne podporuje 60 % výskumu na 
univerzitách. Zrejme teda nebude náhoda, 
že v rankingovom rebríčku (World Universi-
ty Rankings 2012 – 2013) z 15 najlepších 
univerzít je 11 amerických. Prednášateľ 
zároveň vyjadril svoj názor, že pedagógo-
via, ktorí nemajú ambíciu robiť výskum, 
majú priestor na základných a stredných 
školách, a naopak, výskumník, ktorý nemá 
záujem učiť, má možnosť realizovať sa vo 
výskumnom ústave. Zdôraznil, že dôleži-
tým ukazovateľom kvality na univerzitách je 
vysoká koncentrácia talentovaných peda-
gógov a študentov, ale i zdroje pre výskum 
a správne nastavená legislatíva.  

Prof. Toma vo svojom príspevku „Je po-
trebné, aby vysokoškolský učiteľ vedecky 
pracoval?“ začal uvažovať o tom, aký účel 
by mala plniť vysoká škola. A ako sám ho-
vorí: „Cieľom univerzitného vzdelania je vy-
chovať absolventov schopných tvorivo riešiť 
problémy, s ktorými sa vo svojej profesii 
stretnú a zapálených pre hľadanie a uplat-
ňovanie nových poznatkov.“ A tu vyvstáva 
otázka, či môže vysokoškolský pedagóg 
takto pripraviť študentov, ak sa sám nevenu-
je aj vedeckej práci. Treba si uvedomiť, že 
počet vedeckých poznatkov sa zdvojnáso-
buje každé 2 – 3 mesiace, takže pokiaľ sa 
pedagóg nesnaží napredovať aj po vedec-
kej stránke, je možné, že bude študentom 
prednášať „stariny“. Profesor uviedol prí-
klad zo svojich študentských čias, keď mal 
v rámci experimentálnej časti diplomovej 
práce pripraviť farebné zlúčeniny ferocénu 
a skúmať potenciálne uplatnenie vo farebnej 
fotografii. Avšak, nepodarilo sa mu získať 
farebné látky, ale iba slamovo-žlté. Napriek 
tomu mu vedúci diplomovej práce nenavrhol 
vyhodiť ich, ale pokračovať v nových poku-
soch. „Tým ma učil hľadať vysvetlenie aj 
neočakávaných procesov a výsledkov a do-
pracovať sa k zovšeobecňujúcemu záveru“, 
vysveľuje prof. Toma a dodáva: „aj pedago-
gická práca je nevyhnutná a potrebná, učí 
nás lepšie sa vyjadrovať a núti viac sa vzde-
lávať, rozširovať si svoje vedomosti.“

Nasledovala prednáška prof. Kováča „Hli-
na za katedru nepatri?“. Na začiatku pedago-
gickej praxe mu jeden kolega povedal práve 
túto vetu. Hlina za katedru nepatrí. „Myslel 
tým, aby som prísne oddeľoval terénny vý-
skum od vzdelávania, ktoré má byť elegant-
né, takpovediac, vypreparované z kontextu 
výskumu do sveta rešerší, čistých metodo-

logických premís a didaktických postupov,“ 
spomína prof. Kováč. Ako však ďalej hovorí, 
asi sa celkom tejto rady nedržal, keďže „od 
tých čias urobil z terénneho výskumu základ-
nú metódu pre rozširovanie a skvalitňovanie 
pedagogického procesu.“ V tom pokračoval 
a dnes sa už môže pochváliť možnosťami 
terénneho výskumu vo viacerých častiach 
sveta, na ktorom sa podieľajú i študenti, ktorí 
poznatky z výskumu vnášajú už aj do svojich 
seminárnych prác. 

Posledný príspevok o tom, či potrebuje 
klinická medicína vedu, predniesol doc. 
Celec. Hneď v úvode vyjadril presvedčenie, 
že veda tu naozaj potrebná je a dobrý lekár 
má byť zároveň úspešný vedec. Zaspomínal 
si tiež na pozitívne skúsenosti zo štúdia na 
nemeckej univerzite, kde vzdelávanie a vý-
skum tvorí jeden celok. Za pro blémy v SR 
považuje napr. absenciu hodnotenia kvali-
ty a zdôrazňuje: „Lekári a vedci potrebujú 
spätnú väzbu.“ Upozorňuje i na to, že je 
vhodné vytvárať spoločné študijné programy 
a robiť interdisciplinárny výskum. 

Seminár, ktorý okrem obohacujúcich 
prednášok priniesol i zaujímavú diskusiu, 
nepochybne podnietil väčší záujem ve-
novať pozornosť problematike spájania 
vedy, výskumu a vzdelávania na univerzite 
a poukázal na nutnosť o týchto veciach 
nielen diskutovať, ale ich aj riešiť.  

Jana Blusková
Kompletný videozáznam seminára nájdete na 

https://www.youtube.com/watch?v=BV4IqGKV0QQ 
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Fakultná lekáreň Farmaceutickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave (FaF 
UK) ponúka verejnosti možnosť dozve-
dieť sa užitočné informácie o liekoch na 
špeciálnych seminároch, ktoré sa budú 
konať v priestoroch fakulty. Zámerom je 
zvyšovať povedomie širokej verejnosti 
o liekoch a ich správnom užívaní. 

S otázkami o užívaní, účinnosti či bezpečnos-
ti liekov sa počas svojho života stretne každý. 
Bohužiaľ, často dochádza k stavu, kedy pacient 
nedisponuje všetkými potrebnými informáciami, 
ktoré by mal o svojom lieku a jeho užívaní vedieť. 
Tento nedostatok informácií môže v klinickej 
praxi spôsobovať problémy, nakoľko úspešnosť 
liečby je vo veľkej miere závislá od správneho 
užívania liekov. Pacienti sa obracajú na laické, 
naivné a často aj škodlivé webové portály, resp. 
sa informovanosť šíri neodborným ústnym po-
daním. Riešením tohto problému je zabezpe-
čenie správnych, odborných a zrozumiteľných 
informácií pre pacienta zo strany odbornej au-
tority, čiže lekára alebo lekárnika. 

Možnosť dozvedieť sa niečo nové o liekoch 
a farmácii ponúka verejnosti Fakultná lekáreň 
FaF UK. Jej zamestnanci pripravili sériu semi-
nárov s názvom Farmácia pre všetkých, ktoré 
sa budú konať v priestoroch fakulty. „Farma-
ceutická fakulta UK by chcela pacientom, ktorí 
užívajú lieky, poskytnúť okrem výdaja lieku 
a základných informácií o užívaní niečo navy-
še. Preto sme sa rozhodli organizovať edu-
kačné semináre pre širokú verejnosť,“ hovorí 
PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., z fakult-
nej lekárne. 

Semináre budú viesť zamestnanci fakultnej 
lekárne, pedagógovia FaF UK, ako aj pozvaní 
odborníci z praxe. Jednotlivé semináre budú 
venované rôznym témam z oblasti farmácie 
a farmakoterapie. Na prvých seminároch budú 
vysvetlené základné pojmy týkajúce sa liekov, 
ale aj to, ako vzniká cena lieku, prečo lieky 

stoja toľko, koľko stoja a prečo je dôležité ich 
užívanie presne podľa pokynov lekára alebo 
lekárnika. Ďalšie semináre sa zamerajú na 
špecifické skupiny pacientov, akými sú star-
ší ľudia, deti, tehotné a dojčiace ženy, resp. 
na pacientov s konkrétnym ochorením, napr. 
astma, cukrovka alebo vysoký krvný tlak. Zá-
ujemcovia sa môžu zúčastniť na všetkých se-
minároch podľa ich záujmu. Účasť na seminá-
roch je bezplatná.

„Prostredníctvom týchto seminárov by sme 
radi ďalej šírili myšlienku, že farmaceut je eru-
dovaným odborníkom v oblasti liekov, ktorý je 
pacientovi schopný poradiť pri farmakotera-
pii, či už ide o lieky na recept alebo o samo-
liečbu,“ hovorí dekan fakulty prof. PharmDr. 
Pavel Mučaji, PhD. Poskytovať takéto infor-
mačné služby pre laickú verejnosť je novým 

prístupom zo strany univerzity. „Naším posla-
ním je v prvom rade vychovávať nové generá-
cie pre farmaceutické odvetvie. Zároveň sme 
presvedčení, že je našou povinnosťou zvyšo-
vať celospoločenské povedomie o liekoch, 
farmácii, prevencii a poskytovaním neskres-
lených informácií celkovo pozitívne vplývať 
na zlepšovanie verejného zdravia,“ dodáva 
prodekan fakulty doc. PharmDr. Ján Klimas, 
PhD., MPH. 

Prvý seminár sa uskutočnil dňa 25. novem-
bra 2015. Podrobnejšie informácie o témach, 
čase a mieste konania, ako aj o možnosti pri-
hlásenia sa na semináre, nájdete na webstrán-
ke FaF UK: http://www.fpharm.uniba.sk/pra-
coviska/fakultna-lekaren/aktuality/.

redakcia

Pýtate sa na svoje lieky? Fakultná lekáreň otvára 
informačné semináre pre verejnosť

Dňa 7. 10. 2015 sa uskutočnil 2. ročník športovo-charitatívnej akcie „Beh medi-
kov 2015“. Na akcii sa zúčastnilo 126 bežcov, ktorí prebehli trasu dlhú 6 km. 

Trasa viedla od Vysokoškolského internátu Družba UK po Most SNP a naspäť. 
Organizátorom akcie bol Bratislavský spolok medikov (BSM). K uskutočneniu ak-
cie prispeli aj sponzori behu medikov a partneri podujatia – Karlova Ves, VI Družba 
UK, Exisport, PantaRhei, Sportstreet, Gemerka, Zlatá Studňa, Oxford bookshop 
a TJ Slávia Medik, ktorým patrí veľká vďaka. Finančný výťažok z akcie 630 € puto-
val na Kliniku infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB.

Touto cestou vás členovia BSM pozývajú na 3. ročník „Behu medikov“, kde si 
môžete zmerať bežecké sily s medikmi a bežať pre tých, ktorí bežať nemôžu.

 Igor Podmajerský,
 organizátor podujatia

Beh medikov
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Centrálny zverinec má na Jesseniovej 
lekárskej fakulte UK (JLF UK) v Martine 
dlhoročnú tradíciu. Bol neoddeliteľnou 
súčasťou základného vedeckého 
výskumu, ktorý využívali vedeckí 
pracovníci teoretických a predklinických 
ústavov JLF UK. Avšak v posledných 
rokoch rozvoja vedeckého výskumu na 
fakulte sa pôvodný zverinec postupne 
stával kapacitne a technologicky 
obmedzeným. Preto Martinské centrum 
pre biomedicínu je veľkým prínosom 
pre zrealizovanie nového moderného 
centrálneho zverinca, ktorý spĺňa všetky 
atribúty chovného, dodávateľského 
a užívateľského zariadenia podľa platnej 
legislatívy.

Centrálny zverinec tvorí bázu v oblasti zá-
kladného biomedicínskeho výskumu a je ne-
vyhnutný na získavanie nových vedeckový-
skumných poznatkov. Účelom vybudovania 
nového zverinca bolo zvýšiť kapacitu a kvali-
tu používaných zvierat na vedecké účely pri 
využití čo najmodernejšej technológie. 

Hlavným zámerom centrálneho zverin-
ca je prispieť k rozvoju a integrácii biome-
dicínskeho výskumu v oblasti molekulovej 
medicíny, onkológie, respirológie a v oblasti 
neurovied.

Podľa platnej legislatívy EÚ a predpisov 
ŠVPS SR Bratislava zverinec bude predsta-
vovať trojkombináciu: dodávateľské, chova-
teľské a užívateľské zariadenie. Zverinec je 
zariadenie na držanie a chov konvenčných 
zvierat, akými sú myši, potkany, morčatá, 
králiky a mačky. V súčasnosti pracoviská 
preferujú nasledujúce druhy a kmene zvie-
rat: Myš laboratórna (Mus musculus: Bal-
b/C, Black Swiss), Potkan laboratórny (Rat-
tus norvegicus: Wistar, Sprague Dawley), 
Morča domáce (Cavia porcellus: Trik, Dun-

kin Hartley), Králik 
domáci (Oryctolagus 
cuniculus: Činčila 
veľká/malá, Novozé-
landský biely), Mačka 
domáca (Felis catus).

Zverinec je funkč-
ne rozdelený na 4 
oddelenia: odde-
lenie v karanténe, 
oddelenie chovu, 
experimentálne od-
delenie a operačné 
oddelenie vrátane 
izolačných miestnos-
tí. Experimentálnu 
jednotku môžu vyu-
žívať výskumné tímy, 
kde sa vykonávajú 
čiastkové experimen-
ty: podávanie testo-
vaných látok, odber 
biologického materiá-
lu, monitoring zvierat 
a pod. Tým sa zviera-
tá vyhnú transportné-
mu stresu pri prená-
šaní do užívateľských 
zariadení a zníži sa 

riziko kontaminácie. 
V centrálnom zve-

rinci majú možnosť 
využívať experimentálne a operačné zaria-
denia aj pracovníci, ktorí nemajú vlastné 
užívateľské zariadenia, vrátane klinických 
pracovníkov. 

Operačná a experimentálna jednotka je 
okrem iného vybavená špeciálnym boxom 
pre zvieratá po operácii (Air Flow Cabinet, 
Bioscape), ktorý udržuje laboratórne zviera-

tá v chránených podmienkach a poskytuje 
kontrolované prostredie. Má zabudované 
HEPA filtre na ochranu pred mikrobiologic-
kou kontamináciou a expozíciou inými nežia-
ducimi vplyvmi okolia.

Navyše, zverinec je možné využiť na špe-
cifické projekty, napr. na toxikologický vý-
skum, prácu s patogénmi alebo iné projekty 
vyžadujúce izolátorový chov zvieraťa. Na ten-
to účel bude slúžiť izolátor (Animal Isolator, 
Bioscape) a laminárny box (MB-120, Labox) 
s prechodovým tunelom k izolátoru, ktorý 
zabezpečuje sterilné podmienky, maximálnu 
biologickú bezpečnosť a maximálnu ochra-
nu personálu a životného prostredia.

Hlavnou prioritou zverinca je šetriť zvie-
ratá s dodržiavaním zásad „3R“ a zároveň 
zabezpečiť čo najlepšiu kvalitu zvierat od-
bornou starostlivosťou o chov zvierat s reš-
pektovaním platnej legislatívy Európskej únie 
prebranej a transponovanej do slovenskej 
legislatívy (Zákon o VS č. 39/2007 Z. z., NV 
SR č. 377/2012 Z. z, Vyhláška MPRV SR 
č. 436/2012 Z. z.). Najväčšia pozornosť sa 
bude venovať welfare zvierat so zabezpečo-
vaním etických a behaviorálnych podmienok 
chovu, prepravy a eutanázie.

Aké sú ďalšie zámery pracovníkov 
zverinca?

• Rozvoj vzdelávania, pravidelné škole-
nia, osvojovanie inovácie legislatívy, roz-
víjanie pracovných vzťahov s dodávateľmi 
a veterinárnymi lekármi, spolupráca s od-
borníkmi v oblasti chovu a výskumu zvierat, 
výmena skúseností na rôznych odborných 
podujatiach. 

• Elektronizácia dokumentov, centrálny 
monitorovací systém na zaznamenávanie 
mikroklímy.

• Perspektívne zavedenie skórovacieho 
systému hodnotenia welfare zvierat.

• Rozvoj kooperácie s inými schválenými 
dodávateľskými a chovnými zariadeniami.

• Prispieť k zvýšeniu počtu experimen-
tálnych štúdií a ich výstupov v publikačnej 
činnosti.

Pracovníci zverinca si plne uvedomujú, že 
jedine vysoká kvalita laboratórnych zvierat 
umožňuje získanie validovateľných výsled-
kov (The quality of animal care equals the 
quality of science).

doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD.,
riaditeľka divízie Centrálny zverinec

BioMed, JLF UK

Zriadenie divízie „Centrálny zverinec“ 
v Martinskom centre pre biomedicínu (BioMed) 

JLF UK Martin – významná báza základného 
biomedicínskeho výskumu

Pooperačný box pre zvieratá
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Komplexná akreditácia (KA) na FMFI UK prebehla podľa platnej legislatívy a výsledkom administratívne a časovo náročného procesu je 
potvrdenie toho, čo sme vedeli aj bez nej: pozitívne vyjadrenie sme dostali na všetko, o čo sme žiadali, takže z tohto pohľadu môžeme 
byť spokojní. Nespokojní sme s formou akreditácie.

Formuláre na akreditáciu boli vyrobené narýchlo a zle. Za fakultu 
sme museli opakovať mnohokrát tie isté údaje namiesto toho, aby 
boli uložené v jednom formulári a iné formuláre boli navzájom prepo-
jené. Informatizácia procesu KA bola na mizernej úrovni. To sa uká-
zalo aj pri spracovaní výsledkov KA, ktoré sme dostali so značným 
oneskorením. Nie je dobrou vizitkou akreditácie, ak akreditované 
subjekty musia všetko plniť v stanovených termínoch a do čiarky (tu 
doslova) a akreditačná komisia (AK) a ministerstvo sa tvária, že pre 
nich termíny neplatia. 

AK vyžadovala množstvo informácií, ktoré nijako necharakterizujú 
kvalitu vzdelávania a kvalitu vedeckovýskumnej činnosti. Tieto údaje 
aj vzhľadom na ich štruktúru a kvalitu formulárov boli nepoužiteľné 
a som presvedčený, že ani neboli použité. Aj napriek tomu, že AK si 
vytvorila pracovné skupiny, tie nepokrývali jednotlivé študijné progra-
my, a tak o akreditácii programov rozhodovali ľudia z iných odborov 
a pre nich poskytnutá informácia bola úplne zbytočná. 

Akreditácia vedeckovýskumnej činnosti a zaraďovanie univerzít do 
skupín bolo založené na zbytočne podrobných údajoch. Tieto údaje 
boli porovnávané s kritériami, ktoré boli scientometrické a neodrážali 
skutočnú kvalitu v od-
bore. Na počiatku sa 
povedalo, a v poky-
noch to bolo aj uvede-
né, ako dané kritériá 
vznikli, no nakoniec 
číselné kritériá poky-
nom nezodpovedali 
a boli upravované tak, 
aby ich splnilo čo naj-
viac vplyvných fakúlt. 
Nuž potom aj výsle-
dok je taký, že všetci 
sú dobrí, ale realita 
tomu nezodpovedá. 

Akreditovanie habi-
litačných a inaugurač-
ných konaní je podľa 
môjho názoru zbytoč-
nosť. Tieto tituly buď 
treba zrušiť a zaviesť 
len funkcie docenta 
a profesora, alebo ich 
udeľovanie úplne zmeniť. Je smiešne, že každá fakulta či univerzita 
si môže stanoviť svoje kritériá, t. j. kritérií je veľa, ale profesorov me-
nuje prezident republiky a ten je len jeden. Nuž a dôsledkom toho 
sú obrovské rozdiely medzi požiadavkami a v konečnom dôsledku 
aj v kvalite profesorov v tom istom odbore. Riešením by boli jedny 
kritériá a celoštátne vymenúvacie komisie v jednotlivých odboroch. 

Čo by bolo treba na celom procese zmeniť? Dovolím si zopár 
všeobecných poznámok, ktoré som už viackrát vyslovil na rôznych 
fórach.

V prvom rade, celý proces KA je pomýlený. Vypĺňanie a študova-
nie formulárov zabralo zamestnancom vysokých škôl a členom Akre-
ditačnej komisie astronomické množstvo času. Vyčíslené v „človeko-
hodinách“ sa dostávame k závratným číslam, a teda aj k závratným 
sumám, ktoré školstvo za tento administratívny proces zaplatilo. Kva-
litu nášho vysokého školstva by podstatne viac zvýšilo, ak by sa tieto 
zdroje využili priamo na skvalitňovanie výučby. 

Podľa mňa by KA mala prebiehať na základe objektívnych verejne do-
stupných údajov, a nie na základe nejakého slohového cvičenia vtesna-
ného do predpísaného formulára. Jeden z variantov by mohol byť takýto: 
ministerstvo dá nezávislému subjektu (nech sa volá akreditačná komisia) 
vypracovať všeobecné hodnotenie kvality vysokých škôl (nie je to až taký 
problém, vo svete existuje množstvo rankingových, ratingových a eva-
luačných agentúr a objektivizovaných prístupov je ako maku); výsledkom 
tohto procesu by bola správa, ktorú vytvára AK bez účasti vysokej školy, 
výlučne na základe informácií z centrálnych registrov a z verejných dát. 
Pri množstve všelijakých centrálnych registrov, do ktorých posielame 
všelijaké dáta, by toto nemal byť problém. 

V ďalšom kroku vysoká škola dostane správu k dispozícii a existuje 
proces, ktorým ju môže v konkrétnych bodoch rozporovať v prípade, 
že sa jej výsledky a návrhy nepáčia. Vysoká škola teda vypracováva 
materiály len v prípade, že nie je spokojná s hodnotením nezávislej in-
štitúcie, a to len v tých bodoch, kde považuje informáciu za zavádzajú-
cu. Až po tomto rozporovom konaní vznikne oprávnenie uskutočňovať 
určité typy a stupne študijných programov a zaradenie vysokej školy, 
od ktorého by sa malo odvíjať aj financovanie školy. Som presvedče-

ný, že v prípade našej 
fakulty by takýto proces 
znížil administratívnu 
náročnosť akreditácie 
temer na nulu. 

V budúcnosti by sa 
vôbec nemali akredito-
vať študijné programy, 
mali by sa akreditovať 
len odbory a v rámci 
nich nech si fakulta 
vytvorí programy, aké 
uzná za vhodné. Taký 
systém by bol oveľa 
pružnejší aj v reakcii na 
vývojové trendy a po-
treby zamestnávateľov. 
Ak by sa neustúpilo od 
akreditácie študijných 
programov, tak ich 
akreditácia by vôbec 
nemala byť súčasťou 
KA, ale mala by sa diať 

výlučne na kontinuálnej báze, aby boli programy moderné a reagova-
li na najnovší vývoj v danej oblasti.

Systém garantov je už dávno prežitý a vyžaduje si zmenu. Treba za-
viesť požiadavky na garantovanie odboru, ktorý by garantovala sku-
pina ľudí, nie jeden človek, ktorý s daným programom nemusí mať 
veľa spoločného. Nuž a pri akreditácii by mala byť AK náročnejšia 
aj v posudzovaní existencie daného študijného programu z hľadiska 
jeho potreby a ekonomickej efektívnosti. Je asi veľkým prepychom, 
aby boli na 4 – 5 univerzitách schválené študijné programy, na kto-
rých dokopy študuje menej ako 10 študentov. 

Z náčrtu týchto problémov vychádza, že ak chceme namiesto 
drahého administratívneho cvičenia zvyšovať kvalitu nášho vysoké-
ho školstva, je treba proces komplexnej akreditácie do budúcnosti 
výrazne zmeniť. 

prof. RNDr. Jozef Masarik DrSc., 
dekan FMFI UK

Komplexná akreditácia  
na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK
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Univerzitná programátorská súťaž ACM International Collegiate 
Programming Contest je najväčšou programátorskou súťažou na 
svete. V súčasnosti beží jubilejný štyridsiaty ročník tejto pre-
stížnej súťaže. Do aktuálneho ročníka sa zapojilo vyše 40 000 
študentov informatiky z viac než 2 500 univerzít celého sveta. 
V priebehu jesene 2015 prebehli dve kolá aktuálneho ročníka 
tejto súťaže. V oboch z nich sa podarilo študentom Fakulty mate-
matiky, fyziky a informatiky UK dosiahnuť významné úspechy.

Dňa 24. októbra 2015 sa konalo československé kolo súťaže ACM 
ICPC. Do súťaže sa zapojilo 75 tímov z 11 českých a slovenských uni-
verzít. Absolútnym víťazom súťaže sa stal tím FMFI UK, ktorý dokonca 
ako jediný zvládol vyriešiť všetky súťažné úlohy. Víťazný tím tvorili štu-
denti informatiky Eduard Batmendijn, Truc Lam Bui a Ján Hozza.

Výsledky tohto kola súťaže nájdete na: https://icpc.baylor.edu/
regionals/finder/ctu-open-2015/standings.

Následne v dňoch 13. až 15. novembra prebehlo v chorvátskom 
Záhrebe stredoeurópske regionálne kolo súťaže. V tomto kole o po-
stup na svetové finále súťažilo najlepších 62 tímov z univerzít v Čes-
ku, Chorvátsku, Maďarsku, Rakúsku, Poľsku, Slovensku a Slovin-
sku. Univerzitu Komenského reprezentovali dva tímy študentov FMFI 
UK v nasledujúcom zložení: Michal Anderle, Eduard Batmendijn, Ján 
Hozza, Jozef Brandys, Truc Lam Bui, Jaroslav Petrucha.

Oba tímy sa na súťaž pripravovali pod vedením RNDr. Michala Fo-
rišeka, PhD., z Katedry informatiky FMFI UK.

Medailové pozície v regionálnom kole obsadili tradične silné poľ-
ské tímy, ale hneď za nimi sa na štvrtej priečke umiestnil lepší z dvoch 
tímov UK. Tímu v zložení Michal Anderle, Eduard Batmendijn a Ján 
Hozza dokonca medaila unikla len o vlások: pri rovnakom počte vy-
riešených úloh rozhodlo o ich horšom umiestnení len 7 trestných 
minút. Aj štvrté miesto je však vynikajúce – obzvlášť preto, že očaká-
vame, že aj toto umiestnenie by malo nášmu tímu stačiť na postup na 
svetové finále súťaže, ktoré prebehne v máji 2016 v Thajsku.

Ani druhý tím UK v zložení Jozef Brandys, Truc Lam Bui a Jaroslav 
Petrucha sa v ťažkej konkurencii nestratil a obsadil jedenástu pozí-
ciu. Žiadnej inej slovenskej univerzite sa nepodarilo dostať ani len do 
prvej tridsiatky výsledného poradia.

Za zmienku stojí, že za posledných desať rokov bol na regionál-
nom kole súťaže ACM ICPC najlepším slovenským tímom vždy jeden 
z tímov Univerzity Komenského. Za celú históriu súťaže je UK jedi-
nou slovenskou univerzitou, ktorej tímom sa podarilo prebojovať do 
svetového finále súťaže. Naposledy sa tak stalo v akademickom roku 
2013/2014, kedy sa tímu UK dokonca podarilo získať na svetovom 
finále súťaže bronzové medaily.

Kompletné výsledky regionálneho kola ACM ICPC 2015 nájdete 
na: https://icpc.baylor.edu/regionals/finder/central-europe-2015/
standings.

RNDr. Michal Forišek, PhD.,  
FMFI UK

Dňa 13. novembra 2015 sa v priestoroch Univerzitného pasto-
račného centra v Mlynskej doline uskutočnil osemnásty ročník 
tímovej fyzikálnej súťaže pre stredoškolákov – Fyzikálny Náboj. 
Do súťaže sa zapojilo 350 stredoškolákov z celého Slovenska. 
Osemnásty ročník súťaže bol zároveň prvý ročníkom Fyzikálneho 
Náboja, ktorý mal medzinárodný charakter. Organizáciu súťaže 
zabezpečili študenti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK 
z občianskeho združenia Trojsten v spolupráci s ich zahraničný-
mi kolegami z českého fyzikálneho korešpondenčného seminá-
ra Fykos a maďarskej študentskej organizácia EPS YoungMinds 
Section Budapest.

Počas dvojhodinovej 
súťaže sa muselo 70 
päťčlenných tímov popa-
sovať so 47 zaujímavými 
úlohami z fyziky, ktoré si 
vyžadovali ich kreativitu 
a schopnosť pozrieť sa na 
úlohu z netradičného uhla 
pohľadu. Za každú správ-
ne vyriešenú úlohu ich ča-
kala ďalšia výzva – úloha. 

Stredoškoláci súťažili 
medzi sebou v dvoch ka-
tegóriách: juniorskej (prvý 
a druhý ročník stredných škôl) a seniorskej (tretí a štvrtý ročník stred-
ných škôl). Najlepších päť tímov v každej kategórii bolo odmenených 
vecnými cenami. Stredoškoláci zo Slovenska zároveň súperili o me-
dzinárodné prvenstvo s ich rovesníkmi z Maďarska a Českej repub-
liky. Celkovo sa tak v piatok trinásteho zapojilo do tejto súťaže vyše 
500 stredoškolákov z troch krajín.

Víťazmi oboch kategórií sa na Slovensku stali tímy z Gymnázia Jura 
Hronca. Medzinárodným víťazom tohtoročného Fyzikálneho Náboja 
sa stal tím z prestížneho maďarského gymnázia – Fazekas Mihály 
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium.

Svoje sily si so stredoškolákmi prišli porovnať aj dva zaujímavé 
tímy, doktorandi z FMFI UK, medzi ktorými nechýbali organizátori 
prvých ročníkov súťaže Náboj, druhým tímom boli samotní profesori 
z FMFI UK. Zaujímavosťou je, že najlepší stredoškolský tím hravo po-
razil doktorandov z FMFI UK, no na profesorov už nestačili a chýbalo 
im zopár správne vyriešených príkladov. Zaujímavosťou je aj fakt, že 
profesorom z FMFI UK sa podarilo vyriešiť presne o jeden príklad 
viac ako tímu z elitného maďarského gymnázia.

Na otvorení súťaže sa zúčastnil aj dekan FMFI UK prof. RNDr. Jo-
zef Masarik, DrSc., ktorý prejavil svoj obdiv nad tým, koľko nadše-
ných mladých ľudí sa venuje fyzike. Súčasťou podujatia bol aj sprie-
vodný program pre pedagogický sprievod stredoškolákov. Vedúci 
Katedry didaktiky fyziky FMFI UK doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD., 
sprostredkoval nové poznatky v učení fyziky na stredných školách 
približne dvadsiatke stredoškolských pedagógov.

Presne o týždeň po Fyzikálnom Náboji, 20. novembra 2015, sa 
uskutočnila v spolupráci s nadšenými stredoškolákmi zo 16 miest na 
Slovensku súťaž s rovnakým princípom – Náboj Junior, určená pre 
žiakov základných škôl a gymnázií, do ktorej sa zapojilo vyše 2 000 
žiakov na Slovensku a v Českej republike.

Za súťažou Náboj stoja študenti Fakulty matematiky, fyziky a in-
formatiky UK z občianskeho združenia Trojsten, ktorí okrem troch 
súťaží Náboj organizujú sedem celoročných korešpondenčných se-
minárov, sériu populárnych prednášok Klub Trojstenu a Akadémia 
Trojstenu a niekoľko jarných, letných a jesenných fyzikálnych a in-
formatických škôl.

Matej Badin,
Občianske združenie Trojsten, FMFI UK

Zľava: Bc. Michal Anderle, Eduard Batmendijn, Bc. Ján Hozza  
a tréner tímu RNDr. Michal Forišek, PhD.

Úspechy študentov 
informatiky UK

Fyzikálny Náboj 2015



Hľadajte svoju vášeň. Radili šéfovia a osobnosti firiem stovkám študentov počas jedinečného kariérneho eventu.

Viac ako 500 študentov a vyše 20 reprezentantov popredných fi-
riem pôsobiacich na Slovensku sa 11. novembra stretlo na Fakulte ma-
nagementu UK v Bratislave na nočnom kariérnom podujatí združenia 
Nexteria - Night of Chances Business 2015 (NOC). Rekordný počet 
účastníkov so záujmom o stáže, zamestnanie či naštartovanie kariéry 
prilákala jedinečná šanca osobne sa porozprávať s lídrami slovenského 
biznisu. „Workshopy, diskusie, prednášky, rady a najmä priamy kon-
takt s potenciálnymi zamestnávateľmi je to, čo tento rok prilákalo na 
NOC najviac študentov v histórii podujatia. Počas NOC-i nám ide o to 
spájať najlepšie firmy s najlepšími študentmi,“ uviedol Tomáš Hasala, 
CEO občianskeho združenia Nexteria, ktoré NOC organizuje. Študenti 
si mohli firmy vyberať v prieskume a spolu s prihláškou na podujatie 
poslali organizátorom stovky životopisov. Bohatý program si spoločne 
užívali až do nočných hodín. 

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

Rok 2015 sa pomaly blíži k svojmu záveru. Je to čas, kedy zvykneme bilancovať úspechy v práci alebo v štúdiu. Čo sa za tento čas 
udialo na oddelení biofyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK)? 

Hneď niekoľko zahraničných spoluprác. Pre túto chvíľu spome-
niem spoluprácu s Nórskou univerzitou vedy a techniky v Trond-
heime (NTNU). Profesor Tibor Hianik, vedúci oddelenia biofyziky na 
FMFI UK, nadviazal spoluprácu s profesorkou Catharinou de Lange 
Davies, vedúcou oddelenia biofyziky na NTNU, už pred niekoľkými 
rokmi. V roku 2014 bola medzi Univerzitou Komenského a NTNU 
podpísaná zmluva Erasmus a od februára 2015 sme začali riešiť 
projekt bilaterálnej spolupráce s názvom „Príprava a vzdelávanie štu-
dentov v bionanotechnológii orientovanej na cielený prenos liečiv“ 
(číslo projektu SK06-IV-01-005). Tento projekt je riešený v rámci Šti-
pendijného programu EHP Slovensko – Inštitucionálna spolupráca 
medzi vysokými školami – EEA/EHP-SK06-IV-V-01. Zodpovednými 
riešiteľmi projektu sú prof. T. Hianik a prof. C. Davies.

V rámci aktuálneho projektu sa výskumná činnosť oboch praco-
vísk sústreďuje na štúdium interakcií polymérnych nanočastíc s bun-
kami. Polymérne nanočastice, syntetizované nórskou spoločnosťou 
SINTEF, sú zaujímavé ako nosiče liečiv z hľadiska zefektívnenia 
transportu a terapeutického účinku v protinádorovej liečbe. 

Oddelenie biofyziky FMFI disponuje experimentálnymi zariade-
niami na prípravu a štúdium modelov biologických membrán – lipi-
dových monovrstiev a lipozómov. Modelové biologické membrány 
je možné pripraviť veľmi kontrolovane simulujúc podmienky (napr. 
zloženie, povrchový tlak), ktoré sú charakteristické pre normálne 
i rakovinové bunky. Takýto modelový systém potom umožňuje detail-
né štúdium (na molekulárnej úrovni) interakcií medzi nanočasticami 
nesúcimi liečivo a biomembránami.

Experimenty vykonané na tzv. biomimetických membránach spolu 
s tými uskutočnenými na reálnych bunkách (laboratória prof. Catha-
riny Davies, NTNU) ponúkajú možnosť získania komplexného obrazu 
o študovanom systéme. 

Súčasťou spolupráce sú výmenné stáže, ktoré umožňujú riešite-
ľom projektu vycestovať a oboznámiť sa tak s technikami a metóda-
mi výskumnej činnosti, ktoré sa uplatňujú na partnerskej univerzite. 
V rámci spomínaných výmenných pobytov zavítal na FMFI UK začiat-
kom leta nórsky doktorand Habib Baghirov i profesorka Catharina 
Davies. Habib Baghirov sa podieľal na experimentoch s nanočasti-
cami v našom laboratóriu počas troch mesiacov a prof. Davies pred-
niesla dve prednášky pre študentov a doktorandov v rámci spoločné-
ho modulu doktorandského štúdia.

Z našej univerzity vycestovali do Nórska Zuzana Garaiová a dok-
torandky Sophie Melikishvili a Veronika Šubjaková. Počas svojho 
pôsobenia na NTNU získali nové skúsenosti a hodnotné výsledky tý-
kajúce sa napríklad životaschopnosti buniek pod vplyvom pôsobenia 
nanočastíc s obsahom chemoterapeutík. 

Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí vytvoriť optimál-
ny transportný systém s možnosťou aplikácie v terapii nádorových 
ochorení. Rok 2015 bol teda určite prínosným z mnohých hľadísk. 
Ako z hľadiska výskumného, tak i toho osobného – a to upevnením 
vzájomných nórsko-slovenských priateľských vzťahov. Na záver by 
som sa chcela poďakovať grantovej agentúre SAIA a Štipendijnému 
programu EHP Slovensko, ktoré našu spoluprácu a vzdelávacie po-
byty finančne podporili.                          Zuzana Garaiová, FMFI UK

Stretnutie súčasných a perspektívnych lídrov v biznise 
sprostredkovala Night of Chances

Rok 2015 a slovensko-nórska spolupráca  
v biofyzike a lekárskej technológii

Prof. Catharina De Lange Davies, prednáška „Ultrasound-mediated delivery of 
nanomedicine“, FMFI UK, 8. 6. 2015

Spíkri hlavnej panelovej diskusie: Peter Škodný, Rasťo Kulich, Peter Virsik
Foto: Grétka Pavlovová
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A K T I V I T Y  N A Š I C H  P R A C O V Í S K

Dňa 23. – 24. novembra 2015 sa v Bratislave uskutočnila konferencia SLOVENČINA AKO CUDZÍ JAZYK. Podujatie s medzinárodnou 
účasťou zorganizovalo Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) pri príležitosti 55. výročia založe-
nia Útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov CĎV UK (ÚJOP CĎV UK). 

Na podvečerné slávnostné otvorenie konferencie spojené s rautom 
v pondelok 23. novembra v hoteli SOREA REGIA prišiel účastníkov 
pozdraviť rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý spolu s mi-
nistrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom, MA, 
prevzal záštitu nad podujatím. Medzi hosťami boli predstavitelia veľvy-
slanectiev krajín, z ktorých pochádzajú študenti ÚJOP CĎV UK, bývalí 
vedúci pracovníci a lektori tejto inštitúcie či zástupcovia rôznych vyso-
koškolských pracovísk na Slovensku, ale aj v Českej republike, Poľsku, 
Bulharsku a na Ukrajine. Po príhovoroch vzácnych hostí bola v rámci 
krátkeho prierezu históriou ÚJOP CĎV UK vyzdvihnutá odborná a pe-
dagogická práca Tomáša Dratvu, doteraz neprekonaného priekopníka 
metodiky výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka. Tiež bol spomenutý 
fakt, že pozitívny vplyv na prácu tejto vzdelávacej inštitúcie s 55-ročnou 
tradíciou mala aj mnohoročná spolupráca a vzájomná výmena skúsenos-
tí s pedagogickými pracoviskami podobného zamerania v Prahe, Sofii, 
Budapešti a Moskve. V závere slávnostnej časti si najlepší lektori ÚJOP 
CĎV UK prevzali z rúk rektora UK a riaditeľky CĎV UK ďakovné listy za vý-
znamný prínos k zvyšovaniu kvality vzdelávania cudzincov na Slovensku.

Nasledujúci deň bol venovaný pracovnému rokovaniu, počas ktorého 
v 3 blokoch referátov odznelo 8 plenárnych prednášok a 17 príspevkov. 
V dopoludňajšom rokovaní v pléne vystúpili pred takmer deväťdesiatimi 
účastníkmi konferencie aj zástupcovia dvoch partnerských inštitúcií CĎV 
UK – Ústavu jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Karlovej v Prahe 
a Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk Fi-
lozofickej fakulty UK. Popoludňajšie pracovné rokovanie prebiehalo para-
lelne v dvoch sekciách, ktoré boli zamerané na prezentáciu praktických 
ukážok vyučovacích metód, učebných materiálov a projektov súvisiacich 
so vzdelávaním cudzincov. V tejto časti konferencie vystúpili aj lektori, ktorí 
sa prišli podeliť s kolegami o svoje skúsenosti z pôsobenia na lektorátoch 
slovenského jazyka a kultúry v Sofii a vo Varšave. Medzi prednášajúcimi 
boli tiež odborní pracovníci Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej 
akadémie vied v Bratislave, ako aj zástupca UNESCO Katedry plurilingvál-
nej a multikultúrnej komunikácie UK. Práve ich vystúpenie bolo podne-
tom k prijatiu jedného zo záverečných odporúčaní účastníkov konferencie 
– využívať korpusové databázy ako interaktívny zdroj textového materiálu 

a jazykových informácií pri výučbe slovenského jazyka ako cudzieho ja-
zyka. Medzi prijatými odporúčaniami, ktoré na konferencii rezonovali ako 
kľúčové, bolo aj začlenenie väčšieho množstva takých aktivít, pri ktorých 
sa znalosť cudzieho jazyka nestáva cieľom, ale nástrojom na dosiahnutie 
ďalších cieľov – praktickým príkladom bol prezentovaný modelový projekt 
Európskej únie Supertrieda.

Zúčastnení sa tiež zhodli na tom, že moderná výučba slovenčiny ako 
cudzieho jazyka a odborných predmetov v slovenskom jazyku ako cu-
dzom jazyku by mala byť vždy otvorená hľadaniu nových aktivizujúcich 
metód a ich implementovaniu do jej procesov s dôrazom na interperso-
nálne vzťahy učiteľ – študent, ako aj aktívnejšiemu využívaniu e-learnin-
govej formy výučby, napr. prostredníctvom prezentovaného mnohojazyč-
ného portálu slovake.eu. 

Cieľom konferencie bolo vytvoriť platformu pre odbornú diskusiu o vzde-
lávaní cudzincov všetkých vekových kategórií vrátane seniorov na Sloven-
sku a ako na základe prijatých záverov konferencie skonštatovala riaditeľka 
CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD., tento cieľ bol splnený.

Mgr. Klaudia Báčkaiová, CĎV UK

Konferencia pri príležitosti 55. výročia založenia ÚJOP CĎV UK 
priniesla nové impulzy pre prácu s cudzincami

Lídri radili
Za motivačnú bola označená hlavná panelová diskusia večera s Pet-

rom Škodným, šéfom  Accenture, Rasťom Kulichom, riaditeľom slo-
venskej pobočky internetového gigantu Google, a Petrom Virsikom, 
generálnym riaditeľom adidas-Group pre strednú a východnú Európu. 
Úspešní manažéri radili študentom, ako správne  naštartovať kariéru, 
ako zaujať na pohovore a osloviť vlastnou osobnosťou firmu svojich 
snov. Neformálnosť podujatia a bezprostrednosť študentských otázok 
ich ale prinútila hovoriť aj o osobných skúsenostiach, o tom, čo pre 
nich znamená rodina, aké knihy zmenili ich pohľad na svet, či koľko 
hodín denne spia. „Kariéra je len výsledkom toho, že človek robí to, čo 
má rád. V prvom rade si treba zodpovedať otázku, kvôli čomu by som 
každý deň vstával aj o piatej ráno. V živote aj kariére budete úspešní len 
vtedy, keď budete robiť to, čo budete mať radi,“ radil študentom Pe-
ter Virsik z adidas-Group. „Stavajte na svojich silných stránkach a ne-
sústreďujte sa len na nápravu svojich nedostatkov,“ bola hlavná rada, 
ktorú študentom odovzdal šéf slovenského Google-u Rasťo Kulich.

Šanca jeden na jedného
Panelové diskusie a odborné prednášky boli zamerané na témy ako 

digitálny marketing, budovanie značky, podnikanie či líderstvo a ma-
nažment. Úspešné firmy ako Amazon, Dell, HEINEKEN Slovensko, 
IKEA, Tatra banka, ale aj program Teach for Slovakia priviedli vlastných 

personalistov, ktorí vo svojich prezentačných stánkoch hľadali medzi 
študentmi talenty a potenciálnych zamestnancov. 

Okrem toho mali študenti už pred podujatím možnosť získať miesten-
ku v jednom zo sedemnástich workshopov a niekoľkých špeciálnych 
stretnutiach „jeden na jedného“ s riaditeľmi korporácií, tzv. speed dating. 
„Minulý rok sa nám na tomto podujatí podarilo objaviť až niekoľko mla-
dých talentov, ktorí k nám potom nastúpili na stáž a zdá sa, že aj dnešný 
večer bude úspešný,“ povedal po jednom zo svojich 10-minútových „ran-
de“ so študentom Peter Virsik z adidas-Group.  Zoči voči so študentmi 
o ich kariérnych vyhliadkach intenzívne diskutoval aj Bernhard Henhap-
pel, člen predstavenstva a risk manažér Tatra banky.

Izabela Malašenková, študentka Univerzity Komenského, dnes pra-
cuje aj ako manažérka inovačných technológií v spoločnosti Pricewise: 
„Minulý rok som bola účastníčkou na NOC-i, dnes som tu už ako zamest-
nankyňa firmy Pricewise, s ktorou ma spojila Night of Chances v roku 
2014,“  hovorí o svojej skúsenosti spred roka Izabela. 

Už tradičné podujatie v priestoroch Fakulty managementu UK sa 
nieslo v otvorenej atmosfére a je isté, že aj mnohí ďalší vďaka Night of 
chances budú môcť naštartovať svoju budúcu kariéru. „Bola to výborná 
príležitosť stretnúť tých, ktorí v slovenskom biznise niečo znamenajú 
a dozvedieť sa od nich, ako na to,“  hodnotil akciu študent Eduard. 

Nexteria
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James B. Steele a Donald L. Barlett sú jednou z najvýznamnejších dvojíc americkej investigatívnej žurnalistiky. Spoločne odhalili 
desiatky prípadov, v ktorých často neprávom trpeli práve bežní ľudia. Počas svojho pôsobenia doteraz získali dve Pulitzerove ceny 
a vydali osem kníh. S Jamesom Steelom sme sa rozprávali o jeho novinárskych skúsenostiach, ale aj o tom, s akými výzvami sa 
počas svojej praxe stretol či prečo vždy trávil množstvo času štúdiom dokumentov. 

S Donaldom Barlettom pracujete už vyše 
tridsaťpäť rokov a spoločne ste vytvorili 
takmer superhrdinovský tím investigatív-
nej žurnalistiky. Ako sa vám ho podarilo 
nájsť?

V žurnalistike sa veľa vecí deje náhodou. Ja 
a Don sme obaja vyskúšali viacero vecí v roz-
dielnych novinách, dávno predtým, ako sme 
začali pracovať spoločne. Spojili sme sa pre 
jeden projekt o predávaní subštandardných 
domov chudobným ľuďom za neprimerané 
ceny vo Philadelphii, kde sme vtedy praco-
vali. Zistili sme, že máme podobné pracovné 
návyky, radi robíme hĺbkový výskum a veríme, 
že by sa s ľuďmi malo zaobchádzať spravod-
livo a rovnocenne. V spomínanom prípade 
sme pritom priamo videli, ako sa s ľuďmi zle 
zaobchádza a obidvoch nás to hnevalo. Ne-
radi vidíme, ako ľudí bez hlasu vykorisťujú 
a berú im ich práva. Pracovali sme na tom 
teda spolu a mysleli sme, že to bude všetko. 
Ale na konci sme si uvedomili, že to celkom 
fungovalo a povedali sme si, že by sme mohli 
navrhnúť ďalší projekt. Nikto k nám neprišiel 
a nepovedal: „Synovia moji, odteraz ste tím.“ 
Jednoducho sme len pokračovali navrhova-
ním spoločných projektov. 

Ako funguje vaša spolupráca? Máte kaž-
dý svoje úlohy alebo na všetkom pracuje-
te spoločne?

Pri niektorých novinárskych tímoch 
môžete počuť, že jeden príbehy spisuje 
a druhý je reportér. Ja a Dan robíme všetko. 
Keď sme spolu začali pracovať, v novinárči-
ne bolo len málo tímov. Dnes nájdete v ho-
ciktorom významnejšom magazíne v Spo-
jených štátoch viacero dvojíc, či už ide 
o investigatívnu žurnalistiku, alebo kratšie 
články. Myšlienka kolaboratívnych usporia-
daní je dnes oveľa bežnejšia, ako keď sme 
s Danom začínali. 

Ako nachádzate svoje témy? Vyhrali ste 
napríklad Pulitzerovu cenu za odhalenie 
nedostatkov v daňovej reforme. Ako ste 
na to vôbec prišli? 

Niektoré prípady, ktoré sme spracovali, 
vyšli z už zverejnených článkov. Raz sme 
zistili, že IRS, vládna inštitúcia zodpovedná 
za výber daní, obvinila americké ropné spo-
ločnosti, že dane nezaplatili. Počas rokovaní 
im ale väčšinu dlhu odpustila. Tak sme sa 
zamysleli, či by sa také niečo mohlo stať aj 
bežnému človeku. Ak by som dlhoval päťsto 
dolárov, odpustili by mi štyristo, aby som mo-

hol zaplatiť len sto? Nie. Bežný človek musí 
zaplatiť plnú čiastku. 

Začali sme byť zvedaví, ako často sa také 
niečo stáva. V roku 1986 prijal Kongres da-
ňovú reformu, ktorá bola verejne propagova-
ná ako férová a spravodlivá. Dokonca tvrdili, 
že z nej odstránili všetky diery a nedostatky. 
Tak sme sa opýtali jednoduchú otázku: Je to 
pravda? Preštudovali sme si zákon a zistili, 
že nie. Niektoré diery a možnosti daňových 
únikov boli odstránené, ale vytvorili sa nové. 
Začíname teda často s otázkou, hypotézou 
problému, ktorý môže byť známy a môže sa 
o ňom verejne debatovať. Následne sa po-
zrieme pod povrch, aby sme videli, čo sa 
tam presne deje. 

Ako sa vám pri tejto ceste pod povrch darí 
presvedčiť ľudí, aby zodpovedali vaše 
otázky?

Veľká časť našej práce sa skrýva vo verej-
ne dostupných záznamoch a dokumentoch, 
vďaka ktorým sme si už veľakrát dokázali 
poskladať príbeh. Väčšina dôležitých rozho-
vorov neodhalila vnútorné fungovanie spo-
ločností alebo zákonodarcov. Mnohé boli 
urobené s bežnými ľuďmi, ktorí prišli o svoju 
prácu či benefity, boli neprávom uväznení 
a podobne. No ani týchto ľudí niekedy nie 
je jednoduché primäť rozprávať. Niekedy sa 
hanbia alebo majú pocit, že je to príliš sú-
kromné. Takže ich často musíte presvedčiť 
a vysvetliť im, že by verejnosť rada poznala 
ich príbeh. 

Veľa vašich reportáží sa týkalo ekonomic-
kých tém. Musíte sa v tejto oblasti hĺbko-
vo vzdelávať alebo ste využívali pomoc 
externých expertov?

Hľadáme pomoc a rady aj u odborníkov, 
ale myslím, že väčšinu dát, ktoré sme za tie 
roky použili, sme analyzovali sami. Keď sme 
ich rozanalyzovali a prišli na nejaký záver, 
tak sme s tým občas išli za expertmi z da-
ných oblastí, či im to dáva zmysel. Je dobré 
mať takýto poradný orgán. Expertov však 
zvyčajne nevyužívame na to, aby nám daný 
problém osvetlili. To sa snažíme urobiť sami, 
a potom nájdeme niekoho, kto môže otesto-
vať, na čo sme prišli a overiť to. 

Veľa ľudí dnes uniká do akejsi bezpečnej 
bubliny, natoľko znechutení alebo ľaho-
stajní k tomu, čo sa deje, že sa jednodu-
cho vzdali. Ovplyvňuje to vašu prácu?

Niektorí ľudia sú znechutení vládou, ale-
bo verejnými vecami ako takými. My sa pre-
to vždy snažíme nájsť vec, ktorá s tým člo-
vekom rezonuje. Môže to byť jeho práca, 
vzdelanie jeho detí, čelenie ekonomickým 
problémom a podobne. Pri rozhovoroch 
s ľuďmi, ktorí veľmi nespolupracujú, som 
navyše prišiel na jednu vec, ktorá býva 
úspešná. Pýtajte sa tak, aby vám povedali 
niečo o sebe. Každý totiž rád hovorí o sebe. 
Môže to byť jednoduchá vec, napríklad ako 
dlho bývajú na istej ulici alebo ako dlho už 
niekde pracujú a podobne. Čokoľvek, čo 
s nimi rezonuje. Snažím sa vždy ľudí primäť, 

James Steele: Žurnalistika tvorí srdce  
slobodných spoločností
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aby so mnou komunikovali a vysvetlili mi, čo 
robia. V prvom rade ma ľudia skutočne zau-
jímajú, ale zároveň o sebe jednoducho radi 
hovoria, a potom budú hovoriť aj o iných 
veciach.

Boli ste niekedy taký znechutený nespra-
vodlivosťou, že ste už nechceli vo svojej 
práci pokračovať? 

Pri investigatívnej žurnalistike a projektoch, 
ktoré zaberajú veľa času, môžete byť na konci 
prípadu unavení. Nám s Donom sa to zatiaľ 
vyhýba. Keď sme mali dvadsaťdva rokov, tak 
sme pravdepodobne nemali tú trpezlivosť vy-
držať pracovať na prípadoch tak dlho, ako to 
robíme dnes. Na rozdiel od kratších príspev-
kov vám pri investigatíve môže počas skúma-
nia čas ubiehať veľmi pomaly. Bude veľa dní, 
kedy to bude vyzerať, že vôbec nenapredu-
jete. Ale tak to funguje, eliminujete časť po 
časti. Niektoré možno neprinesú žiadne infor-
mácie, ale sú to cesty, ktorými musíte prejsť, 
aby ste zistili, či tam niečo je. 

Predstavte si to ako otváranie dverí na 
chodbe. Za niektorými z nich nič nie je. Idete 
od jedných k druhým a stále nič. A zrazu jed-
ny otvoríte a niečo tam je. Ak by ste dopredu 
vedeli, že to bolo za tretími dverami, tak idete 
rovno tam. Ale tak to nefunguje. Čas a trpez-
livosť sú najdôležitejšie ingrediencie práce, 
ktorú robím.

 
Spolu s Donaldom Barlettom ste patrili 
medzi prvých novinárov, ktorí na analýzu 

veľkého množstva dát použili počítač. 
Ako ovplyvnili nové technológie novinár-
sku prácu? 

Dnes máme ohromné veci, ktoré neexis-
tovali, keď som bol mladý reportér. Inter-
net je úžasne bohatým nástrojom na prí-
stup k informáciám, všetko je dnes oveľa 
rýchlejšie. Starší novinári si často neuve-
domujú, že to revolucionizovalo reportova-
nie. Technicky vzaté sa dostávame k ve-
ciam, ku ktorým sme sa dostávali vždy. Ale 
môžeme sa k nim dostať oveľa rýchlejšie 
a môžeme sa pýtať všetky druhy otázok, čo 
by predtým bolo príliš drahé, keďže sme 
niekedy museli za informáciami cestovať 
stovky kilometrov. Dnes je tu internet. 

Ktoré z vašich reportáží podľa vás najviac 
ovplyvnili danú spoločenskú situáciu? 

Jedna séria, ktorú sme napísali, sa neskôr 
stala knihou s názvom America: What went 
wrong? (v preklade Amerika: Čo sa pokazi-
lo?, pozn. red.). To bola pravdepodobne naj-
vplyvnejšia séria, ktorá ľudí donútila premýš-
ľať nad tým, čo sa z ekonomického hľadiska 
dialo strednej vrstve v Amerike. V žurnalistike 
je veľmi dôležité donútiť ľudí premýšľať. 

Ako konkrétne sa toto premýšľanie môže 
prejaviť?

V Amerike je v posledných rokoch silná 
diskusia o takzvanom „jednom percente“, čo 
odkazuje na tú najbohatšiu skupinu v Spoje-
ných štátoch. Vrchné jedno percento. My sme 

v skutočnosti tento pojem použili už v roku 
1996, kedy sme o finančných a ekonomických 
nerovnostiach už nejaký čas písali. Myslím si 
preto, že sme prispeli k istej znalosti o danej si-
tuácii, i keď si už nie som istý, či sa spoločnosť 
nejako viac snažila situáciu napraviť. 

Niektorí novinári sú veľmi frustrovaní, keď 
o niečom napíšu a ich mesto či národný parla-
ment neurobia nič pre to, aby to napravili. My 
sme však vždy zastávali prístup, že ak ste na 
svetlo vyniesli niečo, o čom ľudia nevedeli, je 
to služba. Či na tom budú chcieť niečo zme-
niť, je už na niekom ďalšom. 

Veľa ľudí si myslí, že život investigatívne-
ho novinára pripomína scenáre z akčných 
filmov. Tak to síce v reálnom živote väč-
šinou neprebieha, no predsa len, nepo-
kúsil sa vás niekedy niekto zastaviť pred 
zverejnením niektorých informácií? Naprí-
klad keď ste reportovali o podvodníkoch 
s realitami, nepokúšali sa tomu zabrániť?

V tej dobe sme o tom nevedeli, ale po nie-
koľkých úvodných reportážach, ktoré sme 
o tomto škandále s nehnuteľnosťami zve-
rejnili, zašlo niekoľko dotknutých za naším 
šéfom a presviedčali ho, že nevieme, o čom 
hovoríme a že je to deštruktívne. Úžasné je, 
že nám o tom vôbec nepovedal, dozvedeli 
sme sa to až o veľa rokov neskôr. Podob-
ná vec sa stala v magazíne Time, keď sme 
preň písali reportáž, ktorá bola veľmi kritická 
voči americkému farmaceutickému priemys-
lu. Ceny liekov sú totiž v Amerike vyššie než 
v akejkoľvek inej krajine a nie je to nijako 
regulované. Neskôr som zistil, že farmaceu-
tické spoločnosti stiahli svoje reklamy z ma-
gazínu. Je ale dôležité zapamätať si, že nikto 
nezverejňuje vo vašom periodiku reklamu, 
aby vám urobil láskavosť. Spoločnosti zverej-
ňujú reklamu, lebo je to prospešné pre ne. 
Na to veľa periodík zabúda. Aj tieto farma-
ceutické spoločnosti sa veľmi rýchlo vrátili 
späť. Občas sme tiež po zverejnení reportá-
ží dostávali nahnevané listy od ľudí, ktorí sa 
sťažovali, že sme ich ohovorili a vyhrážali sa 
udaním na súd. Najväčšie vyhrážky, ktorým 
sme kedy museli čeliť, boli teda právneho 
pôvodu, nie fyzického. 

Čo by ste odporučili našim študentom, 
pre ktorých je žurnalistika neoddeliteľ-
nou súčasťou ich osobnosti - čo je najdô-
ležitejšie pri príprave na túto celoživotnú 
cestu?

Stále verím, že mladí novinári by mali 
vyskúšať najviac ako sa len dá. Či už je to 
denné spravodajstvo alebo publicistika, vy-
skúšajte, čo sa dá, aby ste zistili, v čom sa 
cítite najpohodlnejšie a čo vás zaujíma. Veľa 
ľudí môže takto nájsť oblasť, o ktorej si pred-
tým ani neuvedomili, že pre ňu majú nada-
nie. Žurnalistika je zároveň volanie. Musíte to 
naozaj chcieť robiť. Má svoje výzvy, ale ak to 
chcete robiť, vydržte. Ak sa tomu naplno od-
dáte, uspejete. Vždy to bolo veľmi náročné 
povolanie, ale tvorí tiež srdce všetkých slo-
bodných spoločností. 

Frédérique Hazéová
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Dekan Filozofickej fakulty UK (FiF UK) 
Jaroslav Šušol pod záštitou rektora Uni-
verzity Komenského v Bratislave Karola 
Mičietu vyhlásil tento rok celoštátnu 
súťaž o Cenu Daniela Tupého, a to v ob-
lasti spoločensko-vednej, humanitnej, 
umeleckej a mediálnej tvorby. Do súťaže 
sa mohli zapojiť študenti všetkých filo-
zofických fakúlt na Slovensku. V piatok 
20. novembra 2015 sa na pôde Filozo-
fickej fakulty UK uskutočnilo slávnostné 
vyhlásenie výsledkov súťaže za účasti 
rektora UK a dekana FiF UK. Odzneli aj 
úryvky z tvorby Daniela Tupého, ktoré 
vo forme knižnej publikácie s názvom 
Ticho po anjelovi vydala Univerzita 
Komenského v roku 2006. 

Dekan FiF UK Jaroslav Šušol na slávnost-
nom vyhodnotení celoštátnej súťaže vo svo-
jom príhovore zdôraznil význam súťaže prá-
ve pri desiatom výročí smrti Daniela Tupého 
a odovzdal všetkým zúčastneným pozdrav 
od rodičov Daniela Tupého, ktorí oceňujú, 
že sa koná naďalej súťaž na počesť pamiat-
ky ich syna. Zlatica Plašienková, predsed-
níčka komisie, zhodnotila kvalitu súťažných 
prác a vyzdvihla záujem študentov o súťaž aj 
z iných filozofických fakúlt Slovenska. Víťazi 
jednotlivých kategórií si potom z rúk rektora 
UK Karola Mičietu prevzali ocenenia a čest-
né uznania.

Súťaž o Cenu Daniela Tupého sa na Filo-
zofickej fakulte UK vyhlasuje od roku 2011 

ako súčasť Študentskej vedeckej a odbor-
nej konferencie a jej udelením si učitelia 
a študenti FiF UK pripomínajú pamiatku 
študenta katedry filozofie a dejín filozofie 
Daniela Tupého, ktorý bol v roku 2005 za-
vraždený vo veku 21 rokov. V kontexte 10. 
výročia od násilnej a doposiaľ neobjasnej 
smrti Daniela Tupého si tento rok fakulta 
uctila jeho pamiatku práve vyhlásením ce-
loštátnej súťaže, do ktorej sa mohli zapojiť 
študenti všetkých filozofických fakúlt na 
Slovensku so svojimi originálnymi prácami, 
ktoré boli tematicky venované problematike 
násilia, xenofóbie, rasizmu, netolerancie 

a ďalších nehumánnych prejavov v sloven-
skom i medzinárodnom kontexte. 

Dvadsať súťažných prác od osemnástich 
autorov posudzovala odborná komisia v zlo-
žení: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc. 
– Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK 
– predsedníčka komisie, prof. PhDr. Emil 
Višňovský, CSc. – Katedra filozofie a dejín 
filozofie FiF UK, doc. PhDr. Etela Farkašo-
vá, CSc. – Katedra filozofie a dejín filozo-
fie FiF UK, doc. PhDr. Zuzana Kákošová, 
CSc. – Katedra slovenskej literatúry a lite-
rárnej vedy FiF UK, Mgr. Eva Bachletová, 
PhD. – Katedra žurnalistiky FiF UK.

Filozofická fakulta UK vyhodnotila súťaž  
o Cenu Daniela Tupého
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V stredu 18. novembra 2015 sa na Filo-
zofickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave (FiF UK) uskutočnila ďalšia 
prednáška v rámci cyklu Lectiones ma-
gistrales, v ktorom pedagógovia fakulty 
predstavujú akademickej obci aj ďalším 
záujem zo širokej verejnosti aktuálne 
témy svojho výskumu. Prednášajúci Mgr. 
Jaroslav Drobný, PhD., arabista a historik 
z Katedry klasickej a semitskej filológie 
FiF UK, v prednáške „Islam na Sloven-
sku: od stredoveku po súčasnosť“ struč-
ne predstavil kontakty územia dnešného 
Slovenska s islamom a moslimami. 

Dr. Drobný rozdelil túto prítomnosť 
do troch etáp: prvú tvorilo obdobie od 
príchodu staromaďarských kmeňov do 
Karpatskej kotliny v priebehu 9. a 10. 
storočia, až do mongolských vpádoch 
do strednej Európy v polovici 13. sto-
ročia. Z dobových správ arabských 
cestovateľov a geografov (napríklad 
Abdul-Hassana al-Masudiho) máme in-
formácie o obchodníkoch a vojakoch 
vyznávajúcich islam. Uhorské zákony 
sa od začiatku 11. storočia usiloval ob-
medziť šírenie islamu v Uhorsku a mosli-
mom (ale aj židom) bol neskôr zakázaný 
výkon niektorých povolaní. Mongolský 
vpád do Karpatskej kotliny viedol k po-
stupnému zániku moslimských sídel, 
ktoré boli zväčša v nížinách a keďže 
nemohli budovať obranné múry okolo 
svojich sídel, stali sa ľahkou korisťou 
mongolských vojsk.

Druhá etapa prítomnosti islamu 
a moslimov na území dnešného Sloven-
ska sa spája s expanziou Osmanskej 
ríše do strednej Európy v rokoch 1526 
– 1683. Ako konštatoval J. Drobný, 
k masovej konverzii kresťanov na is-
lam nedochádzalo. V tomto období boli 
Nové Zámky sídlom osmanskej provincie 
a fungovala tam aj mešita pre osman-
ských vojenských a civilných hodnostá-
rov, ktorá vznikla prestavbou kostola. Po 
porážke Osmanskej ríše v bitke pri Viedni 
sa moslimovia z nášho územia stiahli.

Okupácia Bosny a Hercegoviny Ra-
kúsko-Uhorskom roku 1878 viedla k in-
dividuálnej migrácii miestnej moslimskej 
populácie do Rakúsko-Uhorska a po-
čas I. svetovej vojny, keď bolo Turecko 
spojencom Rakúsko-Uhorska, sa ten-
to pohyb ešte zvýšil. Roku 1916 bola 

moslimská náboženská obec oficiálne 
uznaná rakúsko-uhorskými úradmi, ale 
po roku 1918 Československo tieto 
právne záruky neprevzalo. Počet mosli-
mov v Československu bol veľmi malý 
(niekoľko stoviek), často to boli obchod-
níci alebo napríklad zmrzlinári z Balká-
nu.

V období socialistického Českoslo-
venska k nám prišlo v rámci pomoci 
rozvojovým krajinám študovať niekoľko 
stoviek študentov z moslimských kra-
jín a niektorí z nich sa tu usadili. Počet 
moslimov u nás sa zvýšil v 90-tych ro-
koch, keď v dôsledku lokálnych kon-
fliktov v Afganistane či v Kosove u nás 
hľadali útočisko moslimovia týchto re-
giónov. Podľa Jaroslava Drobného dnes 
na Slovensku žije asi 5000 moslimov, 
netvoria homogénnu komunitu (aj vzhľa-
dom na ich odlišnú etnickú identitu) 
a podľa jeho odhadov asi 150 až 350 
z nich sú slovenskí konvertiti. Islam nie 
je oficiálne uznaný štátom (na to musí 
mať náboženská komunita na Sloven-
sku minimálne 20 tisíc aktívnych čle-
nov), existuje niekoľko modlitební v Bra-
tislave a ďalších veľkých mestách. Ako 
konštatoval v závere prednášky, mosli-
movia tvoria na Slovensku marginálnu 
komunitu a nijaká islamizácia Slovenska 
nehrozí. 

Dúfame, že táto prednáška navštíve-
ná v hojnom počte mala aspoň trochu 
preventívne účinky voči negatívnym 
predsudkom a stereotypom o islame 
a moslimoch, ktoré v našom spoločen-
sko-politickom diskurze udávajú tón.

Martin Slobodník,  
prodekan FiF UK

Prednáška o minulosti a súčasnosti 
islamu na SlovenskuVýsledky súťaže:

V spoločensko-vednej a humanitnej 
sekcii komisia navrhla udeliť jedno prvé 
miesto a po dve druhé a tretie miesta. 
 
1. miesto: Albert Lučanský – FiF UK 
v Bratislave 
Názov práce: Antisemitizmus v evanjeliách? 
Interpretácia vybraných perikop Matúšov-
ho evanjelia v ich teologicko-historickom 
kontexte 
 
2. miesto: Bc. Martin Foltín – FiF UK 
v Bratislave 
Názov práce: Tolerancia, intolerancia a verej-
ný dialóg 
 
2. miesto: Bc. Veronika Dziaková – FiF 
UKF v Nitre 
Názov práce: Kolektívna vina Nemcov zo 
Starej Lesnej a Malduru 
 
3. miesto: Bc. Nikola Kallová – FiF UK 
v Bratislave 
Názov práce: Reflexia problematiky násilia na 
filozofii Ericha Fromma podporená názormi 
Sigmunda Freuda 
 
3. miesto: Bc. Perla Bartalošová – FiF 
UK v Bratislave 
Názov práce: Intolerancia cudzosti/inakosti 
v slovenskom jazykovo-kultúrnom prostredí

Aplikácia na diskurze o transrodovosti 
 
V umeleckej sekcii boli navrhnuté na oce-
nenie iba dve práce: jedno prvé a jedno druhé 
miesto, tretie miesto nebolo navrhnuté: 
 
1. miesto: Barbora Molčanová – FiF KU 
v Ružomberku 
Názov práce: Hrdinovia medzi nami 
 
2. miesto: Mgr. Lívia Barnišinová – FiF 
UPJŠ v Košiciach 
Názov práce: Po stopách časopisu Kazateľňa 
 
V mediálnej sekcii komisia navrhla udeliť 
iba jedno: 
 
1. miesto: Tomáš Gelinger – (práca na 
DVD) - FiF UK v Bratislave 

V závere slávnostného vyhodnotenia ce-
loštátnej súťaže o Cenu Daniela Tupého od-
znela aj krátka prezentácia prác viacerých 
účastníkov súťaže, v ktorej reflektovali spôsob 
výberu a spracovanie témy. Dodajme, že ví-
ťazné práce budú publikované formou elek-
tronického dokumentu na webstránke Filozo-
fickej fakulty UK v Bratislave.

Eva Bachletová, členka komisie súťaže
Foto: OVV RUK
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V decembrovom čísle vám prinášame plné znenie poslednej z prednášok, ktorá odznela dňa 1. októbra 2015 v rámci podujatia 
pri príležitosti 550. výročia založenia Academie Istropolitany. K téme sa vyjadril prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD., z Katedry 
filozofie a dejín filozofie FiF UK. 

Ako naznačuje názov môjho príspevku, 
mám hovoriť o výzvach, akými dnešný svet 
vstupuje do univerzity, aby priniesol nové 
podnety pre napĺňanie jej pôvodného posla-
nia. Mám hovoriť o tom, čo univerzitu, túto 
kamennú inštitúciu, otvára k víziám a zároveň 
jej pripomína, čím by pri všetkých premenách 
mala ostať, ak chce ostať verná svojej kultúr-
nej a spoločenskej misii. Hoci je v názve môj-
ho príspevku uvedený dnešný svet, pohyb, 
k sledovaniu ktorého ma rozvíjanie tejto témy 
nabáda, vychádza z dávnej minulosti a ponad 
dnešok smeruje do budúcnosti. Pridajme, 
že je to pohyb poznačený početnými zákru-
tami, meandrami a návratmi. Neostáva mi 
iné, ako hneď na začiatku priznať, že z veľ-
kého príbehu, v ktorom univerzita dospela 
k dnešným výzvam, budete, ak ma poctíte 
svojou pozornosťou, v mojom príspevku po-
čuť iba fragmenty, ktorých súvislosť sotva 
naznačím. 

Dovoľte, aby som začal pripomenutím 
jednej epizódy, ktorú uvádza Díogénes La-
ertios (pozri Díogénes Laertios, 1964): 

O prvom stretnutí Xenofóna so Sokra-
tom sa hovorí táto príhoda. Kráčal raz úz-
kou aténskou uličkou, keď mu zrazu cestu 
palicou zastavil Sokrates a opýtal sa, kde 
sa predávajú rôzne potraviny. Keď dostal 
odpoveď, nepustil ho ešte, ale opýtal sa, 
kde sa ľudia učia múdrosti a stávajú sa do-
konalými. Na Xenofónove rozpaky Sokrates 
odpovedal: „Nasleduj ma a uč sa!“ Od tej 
chvíle sa Xenofón stal Sokratovým žiakom 
a bol jeho horlivým nasledovníkom.

Možno budete so mnou súhlasiť, keď po-
viem, že táto situácia si dodnes zachovala 
svoju pôsobivosť. Na scéne aténskej ulice 
sa mladík, ktorý dovtedy o filozofii nič ne-
počul, stretne s človekom, ktorý jednodu-
chou výzvou „nasleduj ma a uč sa!“ zmení 
celý jeho život. Priznám sa, že pôvab tejto 
historky ma neraz zviedol k tomu, že som 
ňou začínal svoje kurzy, aby som vzápätí po-
slucháčov vyzval k uvažovaniu o tom, ako by 
reagovali, keby sa k nim takto niekto obrátil 
na Štúrovej ulici. 

Hneď treba dodať, že toto rozprávanie 
o stretnutí Xenofóna so Sokratom je až príliš 
pôsobivé na to, aby bolo pravdivé. Zvolil som 
teda na začiatok svojho vystúpenia príhodu, 
ktorá je práve tak pôsobivá, ako historicky 
neoverená. Je to fikcia, ja som však svoje 
rozprávanie o víziách univerzity zámerne za-
čal fiktívnou príhodou, pretože v nej nachá-
dzam prvé náznaky príbehu, s ktorým bolo 
postavenie univerzity oddávna spájané. 
Univerzita, to predsa bolo a stále je miesto, 
kde múdrosť našla inštitucionálne rámce 

pre rozvíjanie svojho programu zdokonaľo-
vať jednotlivcov a ich výchovou prispievať 
k napredovaniu celej spoločnosti. V tomto 
programe sa poznanie spájalo s múdrosťou, 
aby spolu, v polyfónni hlasov modulovali, 
dotvárali, završovali a znovu začínali príbeh 

o hľadaní a nachádzaní seba samého. Prí-
beh univerzity však sokratovskému hľadaniu 
dáva trochu iné pokračovanie. Sokratovská 
výzva „poznaj seba samého“ bola spojená 

s výzvou k nasledovaniu učiteľa. Univerzita 
na túto otázku odpovedá určením miesta: 
hľadanie múdrosti, zdokonaľovanie pozna-
nia, symbióza múdrosti a poznania je takto 
lokalizovaná: tam, medzi jej múrmi sa odo-
hráva tento proces. V obci, ktorá svoj život 
odvíja „intra muros“, je vyčlenené zvláštne 
teritórium, ktoré je chránené nielen pred 
všetkým, čo prichádza z rurálneho a prírod-
ného sveta, ale aj pred silami pôsobiacimi 
uprostred urbánneho priestoru. Dvojnásob-
né vyčlenenie, dvojnásobné „intra“. K do-
mestikovaniu v prostredí mesta pristupuje 
prijatie miesta na teritóriu univerzity akási 
akademická teritorializácia.

Keď adept na toto teritórium vstúpi a sta-
ne sa jeho súčasťou, jeho prvou povinnos-
ťou je začlenenie sa do opakujúcich sa cyk-
lov. Vyčleneniu teritória, vyznačeniu okruhu, 
kde univerzita našla svoje miesto a nastolila 
svoje práva, zodpovedá frázovanie času 
podľa univerzitného poriadku. Kruhu, kto-
rý vydeľuje územie, zodpovedá opakujúci 
sa cyklus, ktorý z univerzálneho času robí 
osobitý čas univerzitného prostredia. Každý 
z nás, čo na univerzite pôsobíme, pozná to 
vzrušenie, ktoré nám na začiatku každého 
školského roku pripomenie, že od tejto chví-
le sa po letnej prestávke vraciame k rytmu 
prednášok, konzultácii a skúšok. Pri tejto 
príležitosti si znovu uvedomujeme, čo to 
znamená byť súčasťou kolégia, čo to zna-
mená byť kolegom a mať kolegov, čo to zna-
mená každodenne obnovovať tento vzťah 
kolegiality medzi učiteľmi a študentmi, kto-
rého vstupným výrazom je oslovenie „pán 

Univerzita a výzvy dnešného sveta

"Univerzita, to predsa 
bolo a stále je miesto, 

kde múdrosť našla 
inštitucionálne rámce 
pre rozvíjanie svojho 

programu zdokonaľovať 
jednotlivcov a ich 

výchovou prispievať 
k napredovaniu  

celej spoločnosti."
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kolega“. Práve spoločne udržiavaný rytmus 
robí z univerzitného prostredia kolégium, je 
to svojho druhu collegium musicum a je 
príznačné, že tento názov kedysi označoval 
združenia neprofesionálnych hudobníkov na 
nemeckých univerzitách. 

Táto metafora hudobného telesa však 
vyjadruje iba jednu stránku postavenia uni-
verzity vo svete, a síce tú, ktorou sa vyde-
ľuje a svoje vydelenie vyjadruje nárokom na 
autonómiu. Tento nárok by nikdy nezískal 
legitímne oprávnenie, keby univerzita zá-
roveň s ním neprijímala poslanie prispievať 
ku kultúrnemu povzneseniu spoločnosti. 
Ako miesto, kde sa odohráva proces vzde-
lávania mladých ľudí a rozvoja vedeckého 
poznania, je univerzita autonómnou inštitú-
ciou, ktorá sa riadi vlastnými pravidlami. Ako 
súčasť širších celkov vstupuje do mesta, 
národa, štátu a dokonca sveta. 

Nemecký výraz „Bildung“ výstižne vyjad-
ruje túto sféru, kde univerzitne rozvíjaná 
veda nachádza svoje spoločenské a kul-
túrne odôvodnenie. Pre postavenie, aké 
prijatím tohto poslania univerzita zaujíma, 
sú príznačné úvahy, z akých Wilhelm von 
Humboldt vychádzal pri zakladaní Berlínskej 
univerzity (pozri Humboldt 2015). Humboldt 
univerzite ako vedeckej inštitúcii priznáva 
právo riadiť sa vlastnými pravidlami bez aké-
hokoľvek obmedzenia a vopred určeného 
cieľa, zároveň ju však zaväzuje poskytovať 
vedu duchovnému a mravnému vzdelávaniu 
národa. V humboltovskom projekte sa slo-
bodné rozvíjanie vedeckého poznania spája 
so vzdelávaním, vďaka čomu sa univerzita 
spája s národom. Univerzita takto slúži prak-
tickému životu a potrebám štátu, pretože ve-
denie mládeže je výsostnou potrebou štátu. 

Okamžite sa vnucuje námietka, že takáto 
idea univerzity ako nezávislej inštitúcie, kto-
rej spoločenské postavenie zaručuje idea 
vzdelávania ako príspevku k formovaniu 
ducha národa, je nostalgickou predstavou, 
ktorú by sme vzhľadom na výzvy prítomnej 
doby mali prenechať na slávnostné zhro-
maždenia a z chodu univerzity radšej vy-
lúčiť. Nie je čoraz naliehavejšou potrebou 
zbližovať univerzitu s praktickým svetom bez 
sprostredkujúcich článkov, za ktorý sa môže 
pokladať aj vzdelávanie? Napokon humbold-
tovský projekt univerzity ako miesta, odkiaľ 
sa šíri totalizujúca idea vzdelania a ducha 
národa, spochybnili aj filozofi. Jeden z nich, 
Jean-François Lyotard v tomto projekte na-
šiel ukážkou legitimizačného príbehu, ktorý 
stratil svoju účinnosť (pozri Lyotard 1993).

Je nesporné, že všetky kultúrne, ekono-
mické a technologické procesy prebiehajú-
ce v súčasných spoločnostiach poznačili aj 
postavenie a chod univerzity a prenikli až do 
jej vnútorných štruktúr. Ako však vyjadríme 
charakter týchto zmien? Budeme hovoriť 
o reštrukturalizácii, ktorá priniesla ruptúru 
a zásadným spôsobom pretvorila univerzitu 
ako vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu? Ale-
bo sa všetky tieto zmeny pokúsime zachytiť 
pojmom rekontextualizácie, čo znamená, že 
univerzita si pri všetkých adaptívnych pro-

cesoch zachováva vlastné štruktúrne jadro 
a s ním aj identitu? Ako často pri takýchto 
príležitostiach, aj teraz po nastolení otázky 
musím konštatovať, že pokus o jej dôklad-
nejšie skúmanie a hľadanie odpovede pre-
sahuje hranice, aké môj príspevok musí 
rešpektovať. Pokúsim sa však predstavu 
rekontextualizácie priblížiť aspoň nepriamo, 
prostredníctvom premeny jedného univerzit-
ného prostredia.  

Tým prostredím je foyer univerzity, ktorá 
sa nachádza v Berlíne a dnes nesie meno 
svojho zakladateľa, Wilhelma von Humbold-
ta. Keď do jej hlavnej budovy vstúpite, nad 
schodišťom na konci foyer uvidíte veľký, 
zlatými písmenami vytvorený nápis: Die Phi-
losophen haben die Welt nur verschieden 
interpretiert, es kommt aber darauf an, sie 
zu verändern. Áno, táto univerzita stále víta 
prichádzajúcich Marxovou 11. tézou k Feu-
erbachovi, ktorá hovorí, že filozofi doposiaľ 
svet iba rozličným spôsobom interpretovali, 
teraz však ide o to, zmeniť. Tento nápis, ktorý 
tam pretrváva od päťdesiatych rokov, určite 
nie je tým najhorším pozostatkom minulých 
čias, no vedenie Humboldtovej univerzity sa 
po predchádzajúcej diskusii pri príležitosti 
200. výročia založenia rozhodlo vypísať sú-
ťaž na jeho umelecké rekontextualizovanie. 
Víťazný návrh britskej vizuálne umelkyne Ceal 
Floyer komentuje Marxov citát nápismi „Vor-
sicht Stufe!“, ktoré sú na každom schode. Je 
zrejmé, že hoci tieto nápisy do samého citátu 
nezasahujú, posúvajú ho ku kontextom, kto-
ré boli pri jeho pôvodnom inštalovaní vzdiale-
né. Tieto nápisy najskôr budia dojem, že ich 
sem umiestnil nejaký príliš horlivý dohliadač 
na bezpečnosť pracoviska. Pri pozornejšom 
skúmaní však vedú k úvahám, čo presahujú 
tak priame prijatia, ako aj priame odmietnu-
tie Marxovej tézy. Možno nás upozorňujú na 
riziká, ktoré podstupujeme, keď sa namiesto 
prijímania odkazu minulosti vrháme do ná-
ruče aktivizmu. Možno nám pripomínajú, že 
k pochopeniu Marxovho posolstva by sme 
sa mali prepracovať postupným prenikaním 

k jeho zmyslu. Možno nás vyzývajú, aby sme 
pred každou výzvou uvažovali o jej prínose 
a pozreli sa dopredu. Nemecké „Vorsicht!“ 
je síce výzvou k opatrnosti, no „vorsehen“ 
znamená vidieť dopredu, predvídať. Táto po-
sledná interpretácia mi v tejto chvíli prichodí 
najvhodnejšou – no nie preto, že by som ju 
pokladal za teoreticky presvedčivú, ale preto, 
lebo naznačuje, ako by univerzita mohla me-
dzi výzvami k opatrnosti a výzvami k zmene 

nájsť akési tertium vychádzajúce zo schop-
nosti obrazotvornosti a vidieť dopredu. 

Na koniec svojho vystúpenia sa obrátim 
k Shakespearovi a jeho Snu noci svätoján-
skej. V záverečnej časti tejto hry zaznievajú 
tieto Tezeove slová: 

„Aj tí najlepší v tomto odbore sú iba tiene. 
A ani tí najhorší nie sú takí zlí, ak im príde 
na pomoc obrazotvornosť.“ (Shakespeare, 
W., Sen noci svätojánskej). Nezdá sa vám, 
vážení kolegovia, že je to aj o nás, o našej 
univerzite a našom kolégiu, o jeho víziách? 

Je, dúfam, dovolené snívať o tom, že 
nám, čo nepatríme medzi tých najlepších, 
bude obrazotvornosť aj naďalej prichádzať 
na pomoc. Nič viac, nič lepšie už v tejto 
chvíli sebe i univerzite, s ktorou ma spája-
jú toľké putá, toľké stále živé sny a nádeje, 
priať nemôžem. 

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD. 
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RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA, je 
v súčasnosti konateľom a generálnym 
riaditeľom spoločnosti AVE SK odpa-
dové hospodárstvo s 230 zamestnan-
cami. Absolvoval štúdium environmen-
talistiky na Prírodovedeckej fakulte 
UK. Pôsobil ako konateľ a obchodný 
či generálny riaditeľ viacerých význam-
ných spoločností pôsobiacich vo sfére 
odpadového hospodárstva, recyklácie 
surovín a environmentálnych služieb.

Absolvovali ste štúdium environmenta-
listiky na Prírodovedeckej fakulte UK, 
kde ste v programe Environmentálne 
plánovanie a manažment získali v roku 
2003 aj titul PhD. Vaša doterajšia ka-
riéra svedčí o tom, že ste tomuto „fa-
chu“ zostali celkom verný a pôsobíte 
v sú kromných firmách zameraných na 
odpadové hospodárstvo a environmen-
tálne otázky. Inklinovali ste odjakživa 
k tejto problematike alebo sa toto vaše 
„presvedčenie“ formovalo až neskôr, vo 
vyšších ročníkoch štúdia?

Problematikou odpadového hospodár-
stva počas môjho štúdia na vysokej škole 
som sa nechcel zapodievať. Viac ma to 
ťahalo k právu životného prostredia. No 
ako to v živote chodí, náhoda ma privied-
la k tomu, že som sa mohol podieľať na 
tvorbe zákona o odpadoch v roku 2000. 
Od tohto momentu ma oblasť odpadového 
hospodárstva uchvátila natoľko, že v nej 
pracujem dodnes.

Vaše pracovné skúsenosti sú veľmi 
bohaté. Okrem iného ste prezidentom 
Asociácie podnikateľov v odpadovom 

hospodárstve (APOH), ale aj predse-
dom Združenia pre certifikáciu Odbor-
ná prevádzka odpadového hospodár-
stva. S odpadom ako takým sa stretáva 
vlastne každý z nás denne v domácnos-
ti, a zároveň nám je to vzdialené, a asi 
máme hmlistú predstavu, čo to všetko 
znamená. Mohli by ste nám činnosť 
asociácie a najmä svoje úlohy v nej 
stručne priblížiť?

Naša asociácia APOH zoskupuje pod-
nikateľské subjekty poskytujúce široké 
spektrum služieb v odpadovom hospodár-
stve. Našimi členmi sú spoločnosti zaobe-
rajúce sa poradenskou činnosťou, zbe-
rom a triedením odpadov, ich prepravou, 
úpravou, energetickým a materiálovým 
využívaním, recykláciou až po zneškod-
ňovanie skládkovaním alebo spaľovaním. 
Mojou úlohou v APOH, ako aj jedným zo 
základných zameraní APOH, je vyvíjanie 
aktivít smerujúcich k presadzovaniu záuj-
mov svojich členov v oblasti odpadového 
hospodárstva, nastavovaní trhových prin-
cípov v tejto oblasti a celkovo zabezpeče-
nie takého stavu v odpadovom hospodár-
stve, ktorý by odrážal európske štandardy 
v tejto oblasti.

Zdá sa, že byť dobrým environmen-
tálnym manažérom si žiada ovládať aj 
poznatky a prax z iných odborov, na-
príklad ekonómie či práva. Viedla vás 
práve táto skutočnosť k neskoršiemu 
medziodborovému štúdiu práva a tiež 
MBA štúdia Sales manažmentu?

Áno, presne tak. Ako predstaviteľ naj-
vyššieho manažmentu spoločnosti mu-
síte mať nielen odborné znalosti z danej 
oblasti, ale aj znalosti z ekonómie, práva 
a pod., preto som zvolil aj takúto „nadstav-
bu“ štúdia, aby som mohol lepšie pocho-
piť fungovanie spoločností, v ktorých som 
pracoval, resp. pracujem. 

Je už slovenská legislatíva a štandar-
dy v tejto oblasti na dostatočnej úrovni 
porovnateľnej s okolitými krajinami, prí-
padne Západnou Európou?

Slovensko ako súčasť Európskej únie 
muselo a musí implementovať legislatívu 
EÚ do národného práva. Z tohto hľadiska 
môžem povedať, že Slovensko má legis-
latívu porovnateľnú s tou európskou. Čo 
sa však týka štandardov, resp. samotných 
procesov v tejto oblasti, musím skonštato-
vať, že máme čo dobiehať. Je to spôsobe-

né najmä tým, že v Západnej Európe sa 
začalo moderne nakladať s odpadmi oveľa 
skôr, venuje sa oveľa viac pozornosti en-
vironmentálnemu vzdelávaniu a celkovo je 
v tejto oblasti viac finančných prostried-
kov ako u nás. Myslím si však, že sme sa 
v poslednej dobe výrazne posunuli vpred 
a pokiaľ tento trend budeme naďalej rozví-
jať, môžeme sa čoskoro priblížiť Západnej 
Európe.

Separujú odpad Slováci dostatočne? 
Ako ich motivovať, aby separovali viac 
a zodpovednejšie?

Ako som už spomínal, Slovensko je 
pozadu v oblasti separácie a recyklácie 
odpadov za Západnou Európou minimál-
ne 5 – 8 rokov, za okolitými krajinami ako 
Česko či Poľsko prinajmenej 3 – 5 rokov. 
Mame stále čo zveľaďovať a učiť sa od 
našich susedov. Jedným z dobrých moti-
vačných prvkov sú peniaze. Obdobne ako 
v okolitých krajinách, aj na Slovensku by 
sa mali zaviesť motivačné poplatky za od-
pady – to znamená, ak separujem, platím 
menej. Kombináciou s environmentálnym  
vzdelávaním tak môžeme maximalizovať 
mieru separácie a recyklácie odpadov na 
Slovensku.

Ako vidíte dôležitosť environmentalisti-
ky ako vedy a jej prepojenia s praxou? 
Aké sú jej hlavné budúce výzvy v pod-
mienkach Slovenska?

Environmentalistika je veda, s ktorou sa 
stretávame priamo alebo nepriamo všade 
okolo nás. Napríklad len legislatíva, ktorá 
je orientovaná na ochranu životného pros-
tredia, je natoľko komplikovaná, že temer 
v každej obci, firme, štátnej správe a pod. 
máte pracovníka alebo pracovníkov, ktorí 
sú zodpovední za to, aby daná entita zá-
kony dodržiavala. Preto z môjho pohľadu 
má daná veda obrovskú perspektívu. Naj-
väčšou jej výzvou je podľa mňa zamerať 
sa pri výučbe hlavne na možnú aplikáciu 
v praxi, t. j. spolupráca s podnikateľskými 
subjektmi, štátnou správou a samosprá-
vou na to, aby študenti pochopili, o čom 
je daná prax. Častokrát sa totiž stretávam 
s tým, že ľudia majú ukončené vysokoškol-
ské vzdelanie v danej oblasti, no s daným 
vzdelaním sú častokrát v bežnom „podni-
kateľskom živote“ úplne nepoužiteľní. 

Úspešní absolventi Prírodovedeckej fakulty UK
V decembrovom čísle vám prinášame rozhovory s dvoma úspešnými absolventmi UK. Tentokrát sa nám 
predstavia RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA, a RNDr. Martin Zaťovič – absolventi Prírodovedeckej fakulty UK.
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RNDr. Martin Zaťovič absolvoval štúdium učiteľstva 
predmetov matematika – geografia na Prírodovedec-
kej fakulte UK. Tu absolvoval aj rigorózne štúdium 
a získal titul RNDr. Od roku 1994 pôsobí ako učiteľ 
predmetov matematika a geografia na Gymnáziu Bilí-
kova v Dúbravke. Pôsobil, resp. pôsobí ako poslanec 
na rôznych stupňoch samosprávy, poslanec v mest-
skej časti Dúbravka, poslanec mestského zastupi-
teľstva hlavného mesta, poslanec Bratislavského sa-
mosprávneho kraja. Od roku 2014 je podpredsedom 
BSK. Prvé funkčné obdobie je zároveň starostom bra-
tislavskej mestskej časti Dúbravka.

Absolvovali ste učiteľský smer matematika – geografia. Ho-
vorí sa, že so študentmi sa pracuje čoraz ťažšie a matematiku 
nemajú v obľube. Aká je vaša skúsenosť?

Podľa mňa sú študenti stále v podstate rovnakí, len my sa na 
nich pozeráme inými očami. Iný pohľad na študenta má učiteľ 
v 25tich rokoch, iný v štyridsiatke a iný pred dôchodkom. Študen-
ti vždy hľadali možnosť, ako sa zo školy tak trošku uliať, nepísať 
písomku, ale na druhej strane sa aj niečo naučiť, hlavne v pred-
metoch, ktoré ich bavia. Matematika je fenomén. Sprevádza nás 
celým naším životom a mnohokrát si to ani neuvedomujeme. Dô-
ležité je preto ukázať žiakom aj krásy matematiky a logiky. Učiť 
matematiku aj zábavnou formou, ale zároveň aj niečo naučiť. Štu-
denti musia pochopiť, že matematika je aj na to, aby sa rozvíjali 
mozgové bunky. Nemusíme všetko vedieť, ale musíme rozmýšľať 
a hľadať riešenie, a to je dôležité aj v živote.

Ste prvé funkčné obdobie starostom mestskej časti Dúbrav-
ka. Darí sa vám ostať v kontakte so školstvom? Stíhate popri 
„starostovaní“ aj učiť?

Ako sa hovorí, byť učiteľom je celoživotné poslanie. Mne by 
učenie chýbalo a som rád, že som si našiel aspoň trošku času 
a môžem učiť. Samozrejme, tak, aby to nebolo veľmi na úkor mo-
jej súčasnej práce. Tento rok učím prvú hodinu v pondelok a je 
to veľmi príjemný štart do nového týždňa. Neviem, ako to vnímajú 
študenti, že ich učí starosta, ale ja sa v škole cítim veľmi dobre 
a som rád, keď v školských priestoroch vidím mojich študentov 
a prehodím s nimi zopár slov.

Záujem o štúdium učiteľstva klesá. Ako by ste motivovali stre-
doškolákov, aby išli študovať učiteľstvo?

Ako som vravel, byť učiteľom je poslanie. Mnoho stredoškolá-
kov sa pozerá na učiteľstvo aj cez plat, o to je motivácia ťažšia. Na 
druhej strane, dobrý pocit z toho, že naše vedomosti a mnoho-
krát aj názory môžeme odovzdať ďalšej generácii sú na nezaplate-
nie. Štát by sa však už naozaj mal začať viac zaujímať o zlepšenie 
financovanie školstva. Ako motiváciu som veľakrát počas hodín 
nechal učiť aj mojich študentov celú hodinu, mohli aj skúšať, dá-
vať známky a skúsiť si to aj z druhej strany katedry. Ja som sedel 
ako žiak a mohli skúšať aj mňa. Bolo zaujímavé potom debatovať 
s nimi, ako to vidia z druhej strany.

Na našej fakulte sa študuje geografia aj ako študijný program 
pre prípravu na pôsobenie v štátnej správe a samospráve. Sú 
vám poznatky z geografie či plánovania priestorových systé-
mov nejako nápomocné vo vašej funkcii?

Takmer každý učiteľ tvrdí, že jeho predmet je najdôležitejší pre 
ďalší život a ja si myslím, že pre starostu to platí. Pre svoju prácu 
potrebujem nielen geografiu pre orientáciu sa v obci, demografic-
ký vývoj, dopravu, cestovný ruch, ale aj slovenský jazyk pri písaní 
listov či prejavov alebo dejepis, aby som poznal históriu najmä 
svojej obce a najbližšieho okolia, matematiku pri tvorbe a plnení 
rozpočtu, telesnú výchovu pri kontrole rôznych stavieb. Samozrej-
me, nemôžem ovládať všetko, a preto sú na úrade na každom 
odbore odborníci.

Univerzita Komenského je lokalizovaná v hlavnom, najväč-
šom meste Slovenska, čo je zrejme jej nespornou výhodou, 
hoci jej poloha je excentrická. Niekedy sa hovorí o „zlatom 
trojuholníku“ Viedeň – Győr – Bratislava. Z pohľadu geografa 
a starostu zároveň, aké sú podľa vás najpálčivejšie a problé-
my a výzvy rozvoja Bratislavy?

Bratislava ako hlavné mesto sa už roky trápi problémom podfi-
nancovania zo štátneho rozpočtu. Štát by mal chápať, že Bratisla-
va je hlavné mesto a plní si funkcie z toho vyplývajúce. Bratislava  
by mala byť reprezentačné mesto. Je pravda, že Bratislava patrí 
vo výške HDP na obyvateľa medzi najbohatšie regióny v Európe, 
ale neodzrkadľuje sa to na životnej úrovni obyvateľov. HDP vy-
tárajú aj občania, ktorí tu nemajú trvalý pobyt a financie sa tak 
nevracajú späť do mesta v rámci podielových daní. Ďalším prob-
lémom rozvoja mesta je, že Bratislava nemôže čerpať eurofon-
dy v takom rozsahu ako iné obce na Slovensku. Aj tieto fakty by 
mal štát zohľadniť a v štátnom rozpočte zaviesť kapitolu zvlášť pre 
hlavné mesto, aby Bratislava bola naozaj súčasťou zlatého troju-
holníka ako rovnocenný partner. Okrem financovania Bratislavy je 
veľkým problémom doprava a parkovacia politika, ale aj územný 
plán, ktorý sa nemenil už takmer desať rokov. Na územný plán by 
malo nadväzovať spracovanie územných plánov zón, aby potom 
nedochádzalo k problémom ako v súčasnosti.

Spracoval: 
doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.,

prodekan PriF UK



Aj pedagógovia Katedry výtvarnej 
výchovy Pedagogickej fakulty UK  

na sympóziu Ján Hus
Dejiny ľudstva pozostávajú z miliónov objavov, tisícov významnej-
ších udalostí vynachádzania a stoviek najpodstatnejších poznaní 
pre náš dnešok. Ján Hus bol i zostáva veľkou osobnosťou sveta. 
Ako pojem sily človeka. Príklad múdrosti a cesty k pravde. Hlboko 
veriaci mysliteľ a prostý človek ľudu, ktorému sa odhodlal slúžiť. 

Ján Hus tvorí na ceste dejinami nezabudnuteľný príbeh. Jeho 
myšlienkové úvahy a výzvy sú živé aj dnes. Stále nie sme dospelí. 
Tvárime sa, že hľadáme pravdu, ľudskosť, hodnoty. Je to dlhodo-
bá móda, ktorej sa ťažko zbavujeme. Ján Hus bol osobnosťou. 
Bojovníkom za slobodu svedomia.

Chceme o ňom vedieť viac. Preto sa spoločnosť Artem rozhodla 
realizovať sympózium k 600. výročiu hroznej smrti tejto svetovej 
osobnosti. Zúčastnili sa na ňom aj naši pedagógovia – prof. Jaro-
slava Šicková a doc. Stanislav Harangozó, ako aj nedávna študent-
ka našej katedry Kristína Honzírková. Kurátorom celého projektu, 
ako i jednotlivých výstav bol PhDr. Ľuboslav Moza.

Výstavná púť začala presne v deň majstrovej smrti v evanjelic-
kom kostole v Pezinku za prítomnosti množstva ľudí i poslancov 
NR SR. Výstava má tú krásu, že je umiestnená na miestach, kde 
ju môže denne uvidieť veľa ľudí. Jej ďalšia cesta bola do Prahy. 
Potom Liberec. A dnes sa pripravujú ďalšie úspešné reinštalácie 
výstavy, ktorá nemá v takom rozsahu a úspechu u nás obdobu. 
Preto je taká žiadaná aj v dnešnej doby mobilov a nanotechnológií. 

Ľuboslav Moza, PdF UK 
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Diskusia s učiteľmi slovenského jazyka a literatúry 
a sympatizantmi na Filozofickej fakulte UK

Katedra slovenského jazyka a Katedra slo-
venskej literatúry a literárnej vedy FiF UK 
zorganizovali v spolupráci s OZ Sloven-
čina v pondelok 26. 10. 2015 na FiF UK 
diskusiu so stredoškolskými profesormi 
slovenčiny, absolventmi slovakistiky a štu-
dentmi pedagogických odborov o posta-
vení slovenského jazyka a literatúry medzi 
ostatnými vyučovacími predmetmi.

Zámerom stretnutia bolo jednak nadviazať 
užší kontakt medzi vysokoškolskými a stre-
doškolskými pedagógmi, a jednak iniciovať 
budúce možné smerovanie a vytvorenie istej 
platformy pre modifikácie predmetu sloven-
ského jazyka a literatúry na stredných školách. 
Kľúčovým motívom tejto iniciatívy je prispieť 
k transformácii predmetu slovenský jazyk a li-
teratúra od neatraktívneho maturitného pred-
metu k zmysluplnému predmetu formujúcemu 
plnokrvných komunikantov, ľudí s kultivovaným 
vyjadrovaním a rozhľadom, úspešných rétorov 
či persuadérov, vnímavých čitateľov, interpre-
tov cudzích textov, ale aj zdatných tvorcov. 

Diskusiu otvorila PhDr. Ľudmila Benčatová, 
CSc., didaktička KSJ FiF UK, ktorá na odbo-
re organizuje hospitačné, priebežné a súvislé 
pedagogické praxe študentov slovenského 
jazyka a literatúry. Privítala prítomných na pôde 
excelentných pracovísk slovenských jazyko-
vedcov a literárnych vedcov, ktoré sú držiteľmi 
tohto unikátneho filologického titulu ako jediné 
na Slovensku na základe rozhodnutia Akre-
ditačnej komisie MŠVVaŠ SR z júna 2015. 
Podujatie sa teda konalo pod egidou špičko-
vých lingvistov a literárnych vedcov Sloven-
ska.  

V prvej časti stretnutia sa prítomným pra-
covne prihovoril prof. PhDr. Juraj Dolník, 
DrSc., pričom sa zamyslel nad základný-
mi otázkami súvisiacimi s vyučovaním slo-
venského jazyka a literatúry v súčasných 
kultúrno-spoločenských podmienkach. Je 
vyučovanie slovenčiny s aktuálnymi rámco-
vými učebnými plánmi v súlade so so ciálno-
spoločenskými zmenami a potrebami pra-
xe? Ako vplýva radikálna demokratizácia 
spoločnosti na celkový stav vzdelávania? Je 
potrebné prerobiť celý vzdelávací systém 
od základov alebo môžeme východiskové 
body považovať za dobré a v tom prípade 
venovať pozornosť modifikovaniu istých ob-
sahových a metodologických konceptov? 
V diskusii aktívne vystupovali skúsené pe-
dagogičky z viacerých bratislavských gym-
názií, osobitne učiteľky z Gymnázia Matky 
Alexie či z Gymnázia Einsteinova. Diskuté-
ri sa venovali aj stratégiám selekcie učiva 
s ohľadom na formovanie komunikačnej 
vyspelosti žiakov: je cieľom stredoškolskej 
prípravy učiť žiakov teóriu o jazyku alebo 

im vštepovať jazykové zručnosti? Prítomní 
sa zamýšľali tiež nad skvalitnením pedago-
gickej praxe vysokoškolákov – slovakistov, 
obsahovou náplňou vyučovacích hodín i ča-
sovou dotáciou jednotlivých predmetov. Sa-
motní študenti, čerství absolventi pedago-
gických praxí by uvítali dlhšie a súvislejšie 
spoznávanie života na jednotlivých školách 
počas praxe vrátane spoznávania žiakov 
ako adresátov ich pôsobenia i kontinuity 
súčastí učebnej látky, čo by prospelo ich 
následnej optimálnej voľbe spôsobu pre-
zentácie konkrétneho učiva.

Do diskusie sa invenčne zapojil prodekan 
doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. Ťažisko 
problému vidí v legislatívnom nastavení celé-
ho vzdelávacieho systému. Aktuálne totiž ne-
existuje akýkoľvek predpis stanovujúci nutné 
prepojenie obsahu vzdelávania na vysokých 
a stredných školách. Ako literárny vedec po-
ukázal na to, že v rámci venovania značné-
ho priestoru tzv. „veľkej“ svetovej literatúre 
sa vytrácajú kontakty s literatúrou okolitých 
krajín. Vytrácanie „vlasteneckého cítenia“ 
u študentov stredných škôl, ktoré konšta-
tovali prítomní, usúvzťažnil s nízkym počtom 
vyučovacích hodín slovenčiny za týždeň na 
gymnáziách (3 hodiny).

Vedúca Katedry slovenskej literatúry 
a literárnej vedy FiF UK doc. Dagmar Kro-
čanová, PhD., najskôr zosumarizovala vyš-
šie nastolené impulzy vzhľadom na problémy 
prípravy vysokoškolských slovakistov učiteľ-
ského zamerania a vyjadrila iniciatívu kreovať 
učiteľský program tak, aby boli budúci učite-
lia slovenčiny adekvátne pripravení do praxe. 
Aktuálne počty študentov na slovakistike na 
FiF UK totiž v jednotlivých jestvujúcich pro-
gramoch (translatológia, učiteľstvo a jedno-
odborová slovenčina) jasne naznačujú sme-
rovanie študentov viac k translatologickým 
a učiteľským programom než k jednoodbo-
rovej slovenčine. 



DEŇEL opäť vyhral
Pred viacerými rokmi založil pedagóg Pedagogickej fakulty UK PhDr. Ľ. Moza skupinu 
mladých, talentovaných študentov Katedry výtvarnej výchovy Univerzity Komenského 
v Bratislave. 

Zámerom bolo predovšetkým urobiť ces-
tu pre tých najmladších a v mnohom tiež 
potenciálnych výtvarných umelcov k prvým 
kontaktom s praktickým životom. Vstúpiť 
do života, o ktorom len počuli. Do sveta, 
ktorý sa z prednášok naučiť nemôžu. Ďal-
ším cieľom bolo predstaviť verejnosti jed-
nak kvalitnú výučbu na našej katedre, ktorú 
reprezentujú výnimoční pedagógovia, ale 
zároveň aj ojedinelosť umeleckých diel na-
šich študentov. Nie sú ovplyvnené, nie sú 
schematické ani remeselné. Ich výtvarná 
tvorba sa niektorými prácami dotýka pro-
fesionality, a to je veľké uznanie. Úspechy 
týchto výstav, ktoré ako je mladým blíz-
ke trvajú iba jeden deň a sú predstavené 

prevažne v prestížnych galerijných priesto-
roch, sú obrovské. Doposiaľ navštívili tieto 
výstavy tisíce ľudí. Páči sa im mladosť tohto 
umenia, ale aj objavnosť a to, čo všetci hľa-
dáme. Estetická príťažlivosť a ľudskosť.

V tomto roku v galerijných priestoroch 
Západnej terasy Bratislavského hradu 
otvorila táto skupina skutočne kvalitnú vý-
stavu. Zúčastnili sa aj umelecké osobnosti, 
ako i generálny riaditeľ sekcie vysokých 
škôl MŠVVaŠ SR. Dňa 30. októbra 2015 
vstúpili do svojej malej histórie tí najmladší, 
ktorých umenie verejnosť prijala a tlieskala 
mu.

Ľuboslav Moza, PdF UK

Vedúca Katedry slovenského jazyka prof. 
PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., jednoznačne 
potvrdila zmysel nastolenej témy diskusie 
s jasnou víziou do budúcna. Tou je vytvoriť 
stabilnú platformu všetkých aktívnych slova-
kistov – z akademickej pôdy aj učiteľov stred-
ných škôl – jednak v záujme žiaducej nove-
lizácie obsahu vzdelávania v učiteľských 
programoch slovenčiny, jednak v záujme 
prestavby štátneho vzdelávacieho programu 
v oblasti slovenského jazyka a literatúry pre 
stredné školy v súlade so súčasným stavom 
jazykovedného a literárnovedného poznania, 
ako aj v súlade s potrebami reálneho života. 
V mene svojich akademických kolegov tak 
vyjadrila svoj záujem a pripravenosť podpo-
rovať modernizáciu vyučovania slovenského 
jazyka a literatúry na stredných školách. Pri-
blíženie obsahu vzdelávania v slovenskom 
jazyku a literatúre k prirodzeným potrebám 
ľudí v bežnom živote prispeje nepochybne aj 
k pozitívnym zmenám v motivácii študentov 
učiacich sa narábať s materinským jazykom.

Spomedzi hostí na záver vystúpila aj re-
daktorka RTVS dramatička Táňa Kusá a jej 
kolegyňa Zuzana Kamencová. Prítomným 
odprezentovali relácie RTVS (napríklad 
Autor na dnes, Súčasná svetová literatúra 
a pod.), ktoré sú dostupné v internetovom 
archíve a poslúžia ako potenciálna pomôc-
ka pri výučbe slovenčiny. Svojím vystúpením 
obohatila a uzavrela prvú diskusiu slovakis-
tov, ktorá prispela k pomenovaniu prvotných 
názorov a problémov stredoškolských aj 
vysokoškolských učiteľov slovenčiny, ako 
aj študentov slovakistiky. Diskusia podnietila 
všetkých zúčastnených k vzájomnej spolu-
práci pri kvalitatívnom posune výučby, ako aj 
zatraktívňovaní predmetu slovenského jazy-
ka a literatúry.

Mgr. Kristína Piatková  
a Mgr. Zdenka Schwarzová,

Katedra slovenského jazyka FiF UK
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Jeden z príkladov cesty k úspechu
Docent Stanislav Harangozó, akademický maliar, pedagóg Katedry výtvarnej výchovy 
Pedagogickej fakulty UK s veľkou aktivitou vstupuje do výstavného života už desiatky 
rokov. Pretože jeho obrazy sú kultivované, citlivé, farebne i tvarovo bohaté a hodnotné. 
V čom tkvie tajomstvo úspechu tohto umelca?

Predovšetkým v tom, že si výtvarný prejav 
vzal ako životné poslanie. Už počas vysoko-
školského života asistoval svojim pedagógom 
pri tvorbe náročnejších diel. Vďaka tejto nik-
de nepísanej škole sa stal majstrom mozaiky 
u nás. Ako jeden z mála dokázal nielen v ná-
vrhu zvládnuť, ale aj realizovať náročné mo-
numentálne a nielen plošné diela. V tomto 
období hľadania si formoval rukopis a skúšal 
výrazové prostriedky, objavoval nové pohľady 
na súčasnosť vlastné iba jemu. Chcel by som 
zdôrazniť, že predovšetkým vďaka chceniu sa 
veľmi skoro vypracoval na umelca, ktorý bra-
vúrne zvládol všetky výtvarné disciplíny. Vtedy 
modernú serigrafiu, maľbu i štuko. Jednodu-
cho, dokázal sa naučiť nielen základy výtvar-
ného remesla, ale predovšetkým technologic-
ké postupy. Keď som pozeral jeho rané práce, 
ohromila ma nekonečnosť, s akou dokáže 
umelec začínať a odvtedy túžim spraviť mu vý-
stavu z tohto obdobia.

Stano Harangozó postupne, počas dlhej 
cesty, spoznal, kde ho najviac ťahá, v čom vie 
najlepšie vyjadriť to svoje, jedinečné a divácky 
príťažlivé. Technika pastelu vždy fascinovala 
umelcov práve preto, že dokázala vyjadriť ich 
tvorbu intelektuálne a vnímavo. Stano vytvoril 
touto cestou mimoriadne veľké dielo, ktoré 
kvalitou nesporne možno porovnať s dielom 
Zola Palugaya, Janka Alexyho a ďalších. Práve 
vďaka pastelu vstúpil do životov ľudí a stal sa 
jedným z najznámejších, ale aj najobľúbenej-
ších maliarov Slovenska.

V každom svojom obraze vyjadruje kompo-
zičnú i farebnú jedinečnosť. Zrelosť umelec-
kého diela deklaruje jeho obľuba harmónie 

a estetika krásy. Objavuje pohodové momenty 
ľudskej i životnej prostoty, ktoré dokážu vniesť 
ľuďom to, čo tak úporne hľadajú. Pokoj, za-
myslenie, krásu.

To bohatstvo vedomostí, ktoré sa naučil, 
odovzdáva desiatky rokov svojim žiakom. Vy-
žaduje kontinuitu, dôslednosť a slobodu tvori-
vého činu. Práve to, čo vie on, chýba dnešku 
a mládež sa do toho len ťažko dostáva. Ku 
kvalite a zmyslu ľudského poslania vedie iba 
dlhá náročná cesta, ktorá vždy prinesie satis-
fakciu v hodnote a úspechu.

Stano Harangozó pripravil nedávno krásnu 
výstavku na konferencii slovensko-chorvát-
skeho priateľstva v bratislavskom Ružinove. 
Na výstave v priestoroch Paneurópskej vyso-
kej školy predstavil svoje dnešné dielo na viac 
ako stovke obrazov. Popularita výstavy bola vy-
soká. Zúčastnil sa aj na sympóziu a následne 
na putovnej výstave u nás i v zahraničí k 600. 
výročiu upálenia Jána Husa.

Ľuboslav Moza, PdF UK
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Prvý ročník simulovaného zasadnutia OSN 

V dňoch 4. až 8. novembra 2015 sa v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a Národnej rady SR uskutočnilo 
prvé univerzitné modelové zasadnutie OSN na Slovensku – Slovakia Model United Nations (SlovakMUN) Conference 2015. 
Projekt zorganizovali Univerzita Komenského v Bratislave, Európske združenie študentov práva (ELSA) Bratislava v spoluprá-
ci s Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky. Nad projektom prevzal záštitu aj prezident Slovenskej republiky Andrej 
Kiska.

Konferencia SlovakMUN 2015 odštar-
tovala v historických priestoroch Auly Uni-
verzity Komenského v Bratislave otváracím 
ceremoniálom za účasti pozvaných hostí. 
Ceremoniál otvoril prejav prorektorky UK 
prof. Márie Patakyovej. Kľúčovou rečníč-
kou bola Iveta Radičová, bývalá premiér-
ka SR a špeciálna poradkyňa Európskej 
komisárky pre spravodlivosť. Následne 
sa prítomným prihovorili reprezentanti 
diplomatických misií – Félix Valdés y Va-
lentín-Gamazo, ambasádor Španielskeho 
kráľovstva a Richard Lyons za Ambasá-
du Spojených štátov amerických. Ďalším 
rečníkom bol slovenský diplomat Michal 
Mlynár, ktorý sa vo svojom príspevku za-
meral na prínos Slovenska v OSN. Po 
emotívnom prejave generálneho tajomníka 
konferencie Pavla Krajčiho, ktorý oficiálne 
otvoril konferenciu, sa konala slávnostná 
recepcia. Počas nej mali delegáti, vedúci 
výborov a pozvaní hostia možnosť diskuto-
vať v príjemnej priateľskej atmosfére. 

V priebehu nasledujúcich dvoch dní sa 
podujatie uskutočnilo na pôde najvyššieho 
slovenského zákonodarného zboru, v bu-
dove Národnej rady Slovenskej republiky. 

Po úvodnom brífingu, na ktorom s dele-
gátmi diskutoval špeciálny hosť, zaklada-
teľ a čestný prezident Euroatlantického 
centra Mário Nicolini, sa delegáti rozdelili 
do 6 výborov, kde spoločne hľadali odpo-
vede na aktuálne svetové politické, sociál-
ne, bezpečnostné či ekonomické otázky. 
Diskusie boli riadené predsedami výborov 
a ich zástupcami, pričom prebiehali v an-
glickom jazyku za dodržiavania spoločen-
skej etikety, bontónu a diplomatickej ter-
minológie. Na záver druhého rokovacieho 
dňa každý z výborov schválil finálnu rezolú-
ciu k diskutovanej téme. 

V druhej fáze modelového zasadnutia 
OSN, ktorá prebiehala v Auditóriu Maxi-
mum Právnickej fakulty UK, mali všetci 
delegáti možnosť si vyskúšať, ako pre-
bieha rokovanie na Valnom zhromaždení 
OSN. Vo večerných hodinách počas celej 
konferencie prebiehal pestrý spoločen-
ský program, v rámci ktorého sa delegáti, 
vedúci výborov a členovia organizačné-
ho tímu mohli vzájomne bližšie spoznať 
a v príjemnej atmosfére neformálne disku-
tovať. Zahraniční hostia mali zároveň mož-
nosť ochutnať tradičnú slovenskú kuchyňu 

či zažiť nočný život v Bratislave. 
Konferencia bola ukončená záverečným 

ceremoniálom spojeným s gala recepciou 
v priestoroch historickej budovy Národnej 
rady SR. Prítomní si vypočuli príhovor via-
cerých vzácnych hostí, vrátane dekana 
Právnickej fakulty UK doc. Eduarda Bur-
du, dekanky Fakulty sociálnych a ekono-
mických vied UK doc. Lucie Mokrej, pred-
sedu Bratislavského samosprávneho kraja 
Pavla Freša a prvého námestníka primáto-
ra Bratislavy Milana Černého. 

V ďalšom priebehu konferencie sa 
uskutočnilo ocenenie najlepších delegá-
tov a poďakovanie partnerom, delegátom, 
predsedom výborov, organizátorom a všet-
kým pomocníkom. Konferenciu uzavrel ge-
nerálny tajomník konferencie SlovakMUN 
2015 Pavol Krajči citátom bývalej minis-
terky zahraničných vecí Spojených štátov 
amerických Madeleine Albright: „Ak majú 
ľudia možnosť si vybrať, majú aj schopnosť 
zmeniť. Som presvedčený, že po týchto 
dňoch si všetci z vás vyberú dobre.“ 

Romana Fridriková, 
 študentka Právnickej fakulty UK 

Vedecká konferencia  
o právnej úprave správneho trestania

Dňa 6. novembra 2015 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila vedecká konferencia pod 
názvom Právna úprava správneho trestania. Stretli sa na nej odborníci na správne, trestné a ústavné právo, ako aj zamestnanci 
správnych orgánov. Jej realizáciu umožnil projekt VEGA č. 1/0136/15 „Právna úprava správneho trestania“ udelený Vedeckou 
grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied. 

Projekt a konferencia reagujú na absenciu 
vhodného právneho predpisu, ktorý by mohli 
správne orgány postihujúce iné správne de-
likty, než sú priestupky, použiť na ich posti-
hovanie. V praxi sa totiž opakujú pochybenia 
správnych orgánov spôsobené potrebou 
aplikovať v takomto konaní okrem zákonov aj 
Dohovor o ochrane ľudských práv a základ-
ných slobôd, vybrané odporúčania Výboru 
rady ministrov Rady Európy a nadväzujúcu 
judikatúru Európskeho súdu pre ľudské 
práva. Správne orgány tvorené v prevaž-
nej miere odborníkmi z iných oblastí než je 
právo, dlhodobo túto povinnosť nereflektujú 
a ich rozhodnutia následne zaťažujú súdy 

rozsiahlou agendou. Množstvo zrušených 
rozhodnutí, ale najmä nežiaduci stav v rozho-
dovacej činnosti značnej časti verejnej sprá-
vy, viac než naznačujú potrebu vytvoriť tzv. 
Správny poriadok trestný. Takýto kódex „šitý 
na mieru“ postihu správnych deliktov by od-
stránil pochybnosti a z nich vznikajúce chyby 
správnych orgánov pri ich rozhodovaní. Cie-
ľom projektu a uskutočnenej konferencie je 
preto pomenovať základné problémy takejto 
novej právnej úpravy, zadefinovať hlavné zá-
sady, ktoré by sa mali používať pri správnom 
trestaní a navrhnúť najvhodnejšie možnosti 
budúcej právnej úpravy jednotlivých druhov 
správnych deliktov. 

Absenciou vhodnej právnej úpravy 
správneho trestania sú konaním o oprav-
ných prostriedkoch zaťažované nielen 
správne orgány, ale vo veľkom rozsahu aj 
súdy, a teda v konečnom dôsledku aj štát-
ny rozpočet. Dlhodobo je nízka vymožiteľ-
nosť práva a v právnej neistote sa ocitajú 
aj mnohí účastníci správnych konaní. Ambí-
ciou uskutočnenej konferencie a udelené-
ho grantu je prispieť k pomenovaným cie-
ľom a pripojiť sa k hlasom upozorňujúcim 
na potrebu prijatia „Správneho poriadku 
trestného“. 

Mgr. Mária Havelková,
doktorandka PraF UK
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Deň otvorených dverí Právnickej fakulty UK
Dňa 23. 10. 2015 sa na Právnickej fakulte UK (PraF UK) uskutočnil Deň otvorených dverí. Záujemcovia o štúdium z radov 
budúcich absolventov stredných škôl a verejnosť sa mohli počas tohto dňa oboznámiť s ponukou študijných programov 
PraF UK.

Okrem prezentácie prebiehali aj ďalšie 
akcie. V súdnej sieni pripravili študenti 
pre záujemcov simulované súdne spory. 
Katedra trestného práva, kriminológie 
a kriminalistiky pripravila výstavu zbraní 

a iných predmetov použitých páchateľmi 
pri trestných činoch so sprievodným vý-
kladom. Záujemcovia o štúdium si prezreli 
priestory historickej budovy UK a navštívili 
knižnicu PraF UK.

V rámci dňa sa uskutočnilo v priesto-
roch amfiteátra aj stretnutie vedenia PraF 
UK so záujemcami o štúdium. Na tomto 
stretnutí odpovedali členovia vedenia na 
otázky prítomných študentov.

Text a foto: Mgr. Michal Lenhart, Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou, PraF UK
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Právom je označovaná za prvú dámu slovenskej módy. Už v roku 1991 založila 
svoj prvý salón, v roku 1995 sa začali vyrábať okuliare jej modelovej značky. Jej 
úspechy pokračovali ďalej, v súčasnosti je úspešnou podnikateľkou a o jej mód-
ne prehliadky je veľký záujem. Áno, reč je o Lýdii Eckhardt, módnej návrhárke, 
ale i absolventke Univerzity Komenského. O tom, ako sa od štúdia práva dostala 
k móde, kde čerpá najviac inšpirácie na tvorbu, ale aj o jej najobľúbenejšom 
oblečení nám porozprávala v rozhovore pre Našu univerzitu. 

Vyštudovali ste Právnickú fakultu UK. Pre-
čo ste sa rozhodli pre štúdium práva? Bol 
to váš sen už odmalička?

Sen to nebol – najprv som chcela študovať 
architektúru, potom sa mi tam mihla psycholó-
gia a nakoniec som zakotvila na „práve“. A ako 
vidíte, ani tomu sa nevenujem. Asi je naozaj 
ťažko rozhodnúť sa v osemnástich, čomu by 
ste sa chceli celý život pracovne venovať, aj 
keď nepochybujem, že je mnoho takých, ktorí 
to vedia hneď. Tak napríklad, môj brat už od-
malička vedel, že chce byť lekárom a ja zas, že 
všetko iné, len nie lekárka.

Na čo si najradšej spomínate z obdobia 
študentských čias?

Asi na študentskú slobodu a „bezstarost-
nosť“, ktorú som si vtedy možno ani neuve-
domovala. Okrem štúdia som ako brigádnič-
ka veľa pracovala a mala som pocit, že je 
to náročné. Teraz už viem, že nebolo, lebo 
som pracovala len pre seba. Nemala som ro-
dinu, firmu a množstvo záväzkov... Študent-
ský život je krásny, v spomienkach sa mi zdá 
ešte krajší.

Nakoniec ste sa teda vydali na dráhu 
módnej návrhárky. Čo vás k tomu moti-
vovalo?

Ako každé mladé dievča som sa chcela 
pekne obliekať. Ale tých možností nebolo 
toľko ako teraz. Ani ekonomicky som na to 

nemala. Tak som si začala v štrnás-
tich sama šiť. To, že záľuba prerastie 
do takýchto rozmerov, som nemohla 
ani tušiť. Vyrastala som v období so-
cializmu, kde už len ten, kto vlastnil 
časopis BURDU, bol triedny nepriateľ 
a podnikanie bola zakázané. V živo-
te potrebujete mať aj šťastie, ale treba 
mu bežať oproti. A ja som mu beža-
la... Moje „módne“ kreácie si všimlo 
aj okolie, a keď sa začali lámať spo-
ločensko-ekonomické vzťahy, začala 
som šiť aj pre priateľky – čiže pod-
nikať. Záujem o moje modely stúpal, 
a tak som sa rozhodla založiť v roku 
1991 salón.

Aké boli vaše začiatky v oblasti 
podnikania, keď vznikol váš prvý 
modelový salón Lýdia Eckhardt-ex-

clusive?
Veľmi ťažké, ako všetky začiatky. Bolo to 

obdobie, keď sme sa všetci „učili“ podni-
kať. Bez akéhokoľvek si uvedomenia, čo ma 
čaká, som odvážne 
zamestnala 10 zamest-
nancov. A vtedy začala 
moja nočná mora, či 
budem mať na výpla-
ty... A to som ešte 
nevedela, že okrem 
výplat mám povinnosť 
odviesť do štátnej po-
kladne aj odvody či 
preplatiť zamestnan-
com dovolenky, sviat-
ky a zaplatiť stravné 
lístky. Vnímala som to 
ako „podraz“ štátu voči 
nám, ktorí našli odvahu 
podnikať. Ani okolie 
nevnímalo podnika-
teľov veľmi pozitívne. 
Teraz už s úsmevom 
spomínam na moju 
podnikateľskú neve-
domosť, ktorú teraz 
vnímam ako veľké po-
zitívum. Pretože keby 
som vedela, čo ma 
čaká, asi by som nikdy 
nezačala...

V roku 1998 ste získali cenu Hospodár-
skeho klubu Zlatý biatec ako najúspeš-
nejšia podnikateľka a následne o osem 
rokov neskôr ocenenie za podnikateľský 
čin, ktorý vám udelil primátor mesta Bra-
tislava. Ako vnímate podnikanie v oblasti 
módneho návrhárstva na Slovensku v sú-
časnosti? 

Slovenský trh je veľmi malý. Držím palce 
všetkým návrhárom, aby sa presadili, ale 
hlavne, aby mali prácu. Jedna vec je robiť 
módu ako hobby, druhá sa ňou uživiť. 

Kde čerpáte najviac inšpirácie na tvor-
bu?

Hlavným mojím trendom sú potreby 
a túžby mojich klientov. Samozrejme, sledu-
jem svetové módne trendy, ale podstatnej-
šie je pripraviť krásny model pre konkrétnu 
klientku. Za 24 rokov sa mi nestalo, aby nie-
kto prišiel a povedal, že chce moderné oble-
čenie. Každý chce model, v ktorom on vyze-
rá lichotivo. Už mnohé dámy aj u nás dozreli 
a budujú si vlastný štýl a ja som rada, keď im 

N A Š I  A B S O L V E N T I

Konkurenciu vnímajme ako dar,  
ktorý nás posúva dopredu
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v tom môžem pomôcť. Veď aj velikán módy 
Armani povedal, že žena, ktorá má svoj štýl, 
by ho nezmenila kvôli módnym trendom.

Zvyknete hovoriť, že módny salón je úpl-
ne iná forma predaja ako obchod. V čom 
vidíte najmarkantnejšie rozdiely, prípad-
ne pozitíva módneho salónu?

Do obchodu vojdete – kedy chcete. U nás 
sa klienti objednávajú na konkrétny termín. 
Zákazníčke sa venujeme v pohodovej atmo-
sfére a snažíme sa jej maximálne vyhovieť. 
Klientka by mala odchádzať nielen s novým 
modelom, ale aj s pocitom vnútornej povzne-
senosti. Osvojila som si výrok Coco Chanel: 
„Ten, kto vojde do môjho salónu, stáva sa 
mojím priateľom. Ak nie, nemôžem ho oblie-
kať.“ A naozaj, nie je dôležité predať model, 
ale aby sa zákazník vrátil. A vráti sa vtedy, 
keď má voči salónu dôveru, v „duši“ pohodu 
a, samozrejme, v modeli sa cíti výborne.

Čo považujte za váš najväčší pracovný 
úspech?

Najdôležitejšia je atmosféra vo vnútri saló-
nu medzi všetkými, ktorí v salóne pracujeme. 
Lebo v tejto atmosfére vytvárame modely 
a zákazník ju, samozrejme, cíti. A preto som 
naozaj šťastná, že ešte stále pracujú u mňa 
kolegyne, ktoré začali so mnou pred 24 rok-
mi. A tiež, že mnohé klientky navštevujú náš 
salón od svojho vzniku...

Ktorá je vaša najobľúbenejšia kolekcia, 
tzv. srdcovka?

Rada pripravujem rôzne modely, ale najviac 
sa viem potešiť, keď sa mi podarí klientke ub-
rať nejaké to kilo. Veď to je problém všetkých 
žien, aj takej, ktorá má 30 kg s topánkami. 
Vždy sa pousmejem, lebo prvá veta, ktorú 

každá povie: „A nerozširuje ma 
to?!“ Veľmi rada pripravujem mo-
dely, kde nie som nejako obme-
dzená postavou – či už plesové 
šaty, svadobné a podobne. 

Ktorú zahraničnú módnu ná-
vrhárku/módneho návrhára 
považujte za váš vzor? 

Je ich naozaj veľa a sú to sku-
toční umelci – Zahair Murad, Karl 
Lagerfeld, Dona Karan, Valentino, 
ale aj Alexander Wang. Úžasný 
bol aj Alexander McQueen. Mož-
no najviac si asi vážim Armaniho, 
ktorý ako jediný z návrhárov je 
100-percentným vlastníkom svoj-
ho impéria.

Aký štýl oblečenia nosíte naj-
radšej vy?

Prakticko-športový. Mám rada 
nohavice v kombinácii s úpleto-
vými modelmi, ktoré mi pri práci 
vytvárajú komfort. Obľubujem 
vrst venie modelov, ale asi najviac 
investujem do topánok. Možno 
práve kvôli veľkosti, ktorá je u mňa 
až 41.Taká som šťastná, keď majú 
moju veľkosť a predavačky ma ne-
posielajú do obchodu s lyžami.

Čomu sa ešte venujete, keď 
práve nepracujete? Prezraďte 
nám vaše ďalšie záujmy.

Veľmi rada cestujem. Po-
znávacie zájazdy ma naozaj veľmi napĺňajú 
a „liečia“. Precestovala som veľa krajín – Ni-
karagua, Guatemala, Kostarika, Tanzánia, 
Venezuela, Vietnam, Kambodža, Mexiko, 

Kuba, Panama... Mož-
no práve poznanie, 
ako ľudia jednoducho 
a chudobne žijú, a pri-
tom sú láskaví, ma po-
súva do vnútornej vy-
váženosti. Naozaj po 
každej ceste si poviem, 
že som dieťa šťasteny, 
lebo som sa narodila 
v Európe a už sa nikdy 
nebudem na nič sťažo-
vať. A ja viem, o čom 
hovorím. 

Ste autorkou knihy 
„Navarme si úspech“, 
ktorá je určená naj-
mä pre všetky zane-
prázdnené a pracu-
júce ženy. Aký je váš 
návod na úspech?

Recept na úspech 
ešte nikto nevymyslel, 
bohužiaľ. Ale keby sa 
tak aj stalo, mohlo by 
to dopadnúť ako s pa-
lacinkami, kde máme 
presný recept, ale kto 

zaručí, že nám neprihoria? Ale v každom prí-
pade, usmievajme sa! Je to najpodstatnejší 
signál nielen pre okolie, ale hlavne pre nás 
samotných. Mnohí psychológovia tvrdia, že 
najťažšie je žiť sám so sebou. Tak prečo by 
sme si nemohli vytvoriť harmóniu, s ktorou sa 
nám bude žiť oveľa príjemnejšie. A netreba 
sa brať príliš vážne, ostatní nás tak vážne ne-
berú. Buďme pozitívni a obklopujme sa po-
zitívnymi ľuďmi. Každý by si mal vytvoriť svoj 
vlastný recept na úspech, ktorý mu v živote 
pomáha a naozaj ho robí šťastným.

Čo by ste poradili študentkám a študen-
tom, ktorí majú víziu podnikania? 

Choďte za svojím cieľom. Najdôležitejšie 
v rámci našej práce je, aby nás napĺňala 
a bavila. Keď už máme byť v práci 12 hodín, 
určite je to príjemnejšie ako tá druhá alter-
natíva... Lebo všetko, čo robíme s láskou 
a nadšením, má aspoň jednu výhodu – že 
nás to urobí šťastnými. A úspech sa určite 
dostaví. Tešme sa z každého, aj malého 
úspechu. Veľký úspech málokedy prichá-
dza ako blesk z jasného neba, hoci aj také 
sa môže stať. Len či to potom dlho vydrží... 
Konkurenciu vnímajme ako dar, ktorý nás 
posúva dopredu. Lebo, samozrejme, chce-
me byť najlepší. Treba priať každému, lebo 
opačný postoj sa obráti proti nám. Mám rada 
šikovných ľudí a naozaj pôsobia na mňa mo-
tivujúco.                               Jana Blusková

Foto: archív Lýdie Eckhardt

N A Š I  A B S O L V E N T I
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prodekan pre rozvoj,  
Právnická fakulta UK

Miesto narodenia: Nitra
Vek: 30 rokov

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Nepamätám si, že by som mal 

ako dieťa vysnívané a vytúžené 
povolanie. Avšak, tak celkovo 
by som povedal, že to bolo uči-
teľské povolanie, čo bolo zrej-
me ovplyvnené tým, že pochádzam 
z učiteľskej rodiny.

Čo ste študovali a prečo práve 
tento odbor?

Študoval som právo na Práv-
nickej fakulte UK a od druhé-
ho ročníka ma to začalo ťahať 
práve k finančnému právu. Pre 
právo som bol rozhodnutý už za-
čiatkom stredoškolského štúdia, 
hoci vzhľadom na moje záujmy, 
aktivity a zrejme aj rozpol-
tenosť blíženca som poškuľoval 
aj po ekonómii, žurnalistike 
a trošku pedagogike. Napokon sa 
mi túto moju rozpoltenosť po-
darilo práve na UK skoncentro-
vať a skĺbiť, keďže sa venujem 
finančnému právu, počas vyso-
koškolského štúdia som viedol 
študentský časopis a písanie 
je mi stále blízke (verím, že 
opäť „zabŕdnem“ aj do žurnalis-
tických diel či drobnej prózy), 
navyše je mi blízka tvorivá 
projektová tímová práca, ktorá 
tvorí momentálne podstatnú časť 
môjho pôsobenia.

Aké cudzie jazyky ovládate?
Anglický a nemecký. 

Čo vám napadne, keď sa povie 
„práca“?

Vo všeobecnosti si predstavím 
hŕbu povinností, úloh, deadli-
nov a podobne. Možno preto ve-
ľakrát v súvislosti s Právnickou 
fakultou UK nehovorím, že „idem 
do práce“, ale „na fakultu“ ale-
bo „do školy“. Niežeby tu bolo 
málo povinností (práve naopak), 
ale preto, že práca na UK pre 
mňa znamená v prvom rade kolek-
tív zanietených kolegov, motivo-
vaných a cieľavedomých študen-
tov a moje „srdcové“ pôsobisko, 
ktoré sa snažím svojou troškou 
posunúť vpred a naplniť to, aby 
moja práca mala spoločenský úži-
tok a bolo vidno čiastkové vý-
sledky, ktoré v konečnom dôsled-
ku ovplyvňujú celok.

Ako rád trávite voľný čas?
Rozdeliť čas medzi fakultu 

a voľný čas sa mi nedarí opti-
málne. Mnohí, čo ma poznajú, asi 
povedia, že sú to pre mňa spoje-
né nádoby. Je to však spôsobené 
aj tým, že s kolegami, ktorých 
mám to šťastie mať v tíme, tvo-
ríme výborný kolektív, sú mojou 
veľkou oporou. V neposlednom 
rade zjavne aj mojou „neposed-
nou“ povahou. Pokiaľ je to mož-
né, voľný čas najradšej trávim 
so svojimi priateľmi a rodinou, 
ideálne v tichom prostredí, 
v ktorom sa dá vhodne relaxo-
vať od rušných dní. Hoci para-
doxne nemám hudobný sluch, mám 
veľmi blízky vzťah ku klasickej 
hudbe, dokážem si ju vychutnať 
a obdivovať. Moje pokusy využí-
vať voľný čas aktívnym spôsobom 
sú, žiaľ, krátkodobé, hoci cyk-
licky sa opakujúce.

Uprednostňujete televíziu alebo 
knihy? Prečo?

Niekedy to bolo vyvážené, ale 
dnes televíziu sledujem zried-
kavo a náhodne. Zbožňujem pre-
dovšetkým rozprávky, asi tým, 
že som stále neposedné dieťa. 
Radšej siahnem po knihe, akej-
koľvek „nepracovnej“, keďže je 
to veľmi oslobodzujúce a krea-
tívnejšie.

Prezradíte niečo o svojej ro-
dine?

Tým, že nemám súrodencov 
a som slobodný, moja rodina je 
malá. Som, takpovediac, „pravý 
jedináčik“, keďže rovnako ani 
moji rodičia nemajú súrodencov, 
dokonca z ocinovej strany je to 
zrejme už nechcene generačná 
tradícia. Avšak tým je moje šir-
šie rodinné zázemie kompaktné, 
znamená pre mňa o to viac a je 
súčasťou mňa. Je pre mňa pod-
statné, že držíme spolu a doká-
žeme sa vzájomne podporiť. „Je-
dináčikovské“ maniere sa na mňa 
snáď príliš nenalepili, pred-
pokladám, že vďaka učiteľskému 
prostrediu, v ktorom som vyras-
tal a malo na mňa priamy a ne-
priamy vplyv.

Čo vás dokáže zarmútiť?
Nespravodlivosť vo vzťahu 

k blízkym osobám a kolegom, ale 
aj celkovo v spoločnosti. Rov-
nako ako egoizmus a povýšenec-
tvo, s ktorým sa bežne stretá-
vame.

Čo vás dokáže rozosmiať?
Som rád v spoločnosti zá-

bavných ľudí s humorom a dob-
rou náladou, ktorú vedia pre-
sunúť na svoje okolie. Najlep-
šie sa dokážem pobaviť nečakane 

na rôznych životných situáciách 
a trapasoch, ktoré sa prihodia.

Máte obľúbenú osobnosť (herca, 
spisovateľa, športovca...)?

V zásade musím skonštato-
vať, že nemám obľúbeného her-
ca, film, hudbu, miesto, ale ani 
farbu a podobne. Dôvodom je to, 
že krása je v rozmanitosti. Mám 
však knihu, ktorá pre mňa dlho-
dobo veľa znamená - „Kto chytá 
v žite“ a ešte pieseň „Imagi-
ne“. Rovnako je to s osobnosťa-
mi, odborníkmi, ktorých si vážim 
a uznávam a sú pre mňa podvedo-
me prirodzeným vzorom, nemôžeme 
povedať jedno meno, lebo len na 
Slovensku bolo množstvo osob-
ností, ktoré možno obdivovať 
a zanechali nezmazateľný odkaz 
ďalším generáciám.

Máte nejaký skrytý talent?
Ťažko ho exaktne zadefinovať, 

bolo by najlepšie sa opýtať 
ľudí, ktorí ma poznajú a vedia 
s nadhľadom posúdiť. Možno by 
povedali, že organizačný ta-
lent, no s tým súvisí aj ne-
duh v podobe, že občas dokážem 
„liezť na nervy“. :-) Pokiaľ ide 
o hudobné nadanie, to sa mi do 
vienka nedostalo, dávnejšie som 
rád kreslil a predovšetkým pí-
sal, ale to ma časom opustilo, 
takže verím, že neskôr budem mať 
priestor na rozvíjanie.

Aké hodnoty sú pre vás v živote 
najdôležitejšie?

Spravodlivosť a pravda, a to 
v poslednej dobe ešte väčšmi 
v súvislosti s mojím povolaním 
a zvlášť hektickou dobou, ktorú 
žijeme a ovplyvňuje nás svojimi 
neduhmi. Rovnako aj priateľstvo, 
schopnosť podať nezištne druhému 
pomocnú roku a správať sa féro-
vo.
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Azúrová (pracovná) dovolenka
Moje dôvody uchádzať sa o študijný pobyt Erasmus boli všetky tie klišé ako cestovať, naučiť sa jazyk, zblízka spoznať inú kultúru, 
osamostatniť sa... Predstava o vyššej kvalite západných škôl, ale aj silná túžba odísť z domu. Potrebovala som zmenu prostredia 
a plnila si dávny sen o štúdiu za hranicami.

„Matfyz“ nie je známy vysokým počtom štu-
dentov idúcich na Erasmus. Rozhodnutie odísť 
už v druhom ročníku bakalárskeho stupňa bol 
u nás možno dokonca precedensom. Z roz-
právania starších som sa dozvedela o strasti-
plnom vybavovaní aj častých problémoch po 
návrate. Až sa mi zdalo, že „erasmáci“ sú, mi-
nimálne na fyzike, také čierne ovce. Niektorí 
vyučujúci spochybňujú kvalitu výučby v zahra-
ničí a vyžadujú dorábanie skúšok doma, štu-
denti si vraj zvyknú pokaziť priemer a niekedy 
aj predlžujú štúdium... Nenechala som sa však 
odradiť. Vybrala som si destináciu, porovnala 
predmety a na vlastné prekvapenie sa stretla 
so silnou zhodou osnov a prajnosťou vyučujú-
cich. Načasovanie bolo ideálne.

Vybavovanie sa ukázalo byť malou životnou 
skúškou. Nedostatočná pomoc s administra-
tívnym procesom, ako aj zmätok z prechodu 
na nový Erasmus+ boli silnou výzvou. Nauči-
la som sa zohnať si informácie, správne tla-
čivá a byť vytrvalá v uisťovaní sa, že všetko 
robím správne. Nevzdávať sa, lebo to naozaj 
chcem. Byť trpezlivá a vedieť žiť s neistotou – 
výrok „všetko potrebné sa dozviete včas“ vo 
mne spočiatku vyvolával istú nevôľu. Proces 
vybavovania ma naučil nestrácať nervy a vie-
ru v úspech. Uvedomila som si, že to robím 
sama pre seba a na vysokej škole ma už nikto 
viesť za ruku nebude. O trošku som dospela.

Našťastie, Erasmus sme si vybavovali dvaja 
a nakoniec sa rozhodli ísť naň spoločne. Za-
čiatok semestra si človek nevyberie, a tak sme 
boli nútení za týždeň zvládnuť zimné skúškové. 
Bola to tak trochu skúška ohňom, no na dlhšie 
sme mohli odcestovať do Stredozemia. Dážď 
a vietor za pár dní od príchodu rozpustili moju 
predstavu o počasí v Marseille. Prednáškové 
miestnosti súperili s tými matfyzáckymi v mra-
zivosti. No asi za polhodinku cesty som prešla 
od domu k moru a spoznala originálnu krásu 
azúrového pobrežia. Bol to raj, o ktorom som 
sa dovtedy neodvážila ani snívať.

Ďalším pozitívom bolo súkromie na sa-
mostatných izbách, čo viedlo k väčšiemu 
pohodliu, no i zodpovednosti (alebo aspoň 
sebapoznaniu), keďže aj údržba izby vráta-
ne sociálnych zariadení v čistote a poriadku 
bola na človeku samotnom. Taktiež potreba 
vynájsť sa pri varení s obmedzenými dispo-
zíciami, no i možnosť ochutnať cudzokrajnú 
kuchyňu a zaviesť tradíciu kuchynských ve-
čierkov ma obohatili. Podarilo sa mi ochut-
nať aj časť francúzskeho sociálneho systé-
mu v podobe medicínskeho preventívneho 
centra poskytujúceho bezplatné konzultácie 
v rôznych oblastiach, ale aj ich patriotizmus 
vo výlučnom používaní francúzštiny. Pred-
nášajúci a pracovníci, našťastie, rozprávali 
výrazne zrozumiteľnejšie ako kolegovia, 
študenti a susedia, ale tí boli zas nesmierne 

trpezliví pri vysvetľovaní sloví-
čok a fráz.

Milým privítaním mi bol per-
sonál kancelárie medzinárod-
ných vzťahov. Ten mi ukázal, že 
pracovníci administratívy môžu 
byť veľmi milí a ochotní ľudia, 
ktorých styk so zahraničnými 
študentmi evidentne napĺňa. 
To sa potvrdilo aj neskôr, keď 
spolu so študentmi z lokálnej 
ESN organizovali tematické 
večierky s karaoke. Napríklad 
sme mali každý navariť jedlo 
typické pre krajinu, ktorej ja-
zyk sme sa učili v ich jazykovej 
kaviarni, potom sa hodovalo 
a spievalo. A tam zas každý 
odspieval pesničku z vlastnej 
krajiny. Pre zahraničných štu-
dentov fakulta zorganizovala 
zájazd do mestečka Menton a o poznávacie 
výlety po okolí sa postarali kamaráti z ESN, 
z triedy a sused z internátu. Jedna zo skupi-
niek motivovaných študentov viedla v kampu-
sovej kaviarni otvorený kurz tanca a postarala 
sa mi tak o pravidelnú dávku radosti zo života 
aj prekvitnutie silnej lásky k tancu.

Množstvo bývalých francúzskych kolónií 
zaručilo pestrosť zahraničných študentov, 
a tak som mala možnosť spoznať severoafric-
kých Arabov, ako i Afričanov od Guinejského 
zálivu, človeka z ostrova Réunion, Madagas-
karčana, Jemenčana aj Číňana a veľa Bra-
zílčanov. Spoznanie týchto študentov nieslo 
okrem kultúrnej rozmanitosti aj veľkú výhodu 
prichádzajúcim „erasmákom“ v tom, že sa 
vedeli rýchlo dostať k užitočným radám a od-
porúčaniam (ohľadom mobilných operátorov, 
vybavenia električenky a lacných podnikov 
v meste).

Prednášky sa trochu minuli očakávaniam 
západnej kvality výučby. Prekvapila ma miera 
nedisciplíny domácich študentov a pochopi-
la som, že ku kvalite prispievajú svojím prístu-
pom z veľkej časti študenti sami. Výnimkou 
boli prednášky zo špeciálnej relativity, ktoré 
mal veľmi sympatický, humorom oplývajúci 
profesor a predmet matematických metód 
pre fyziku, kde sme sa naučili programovať 
v Pythone. Oba boli pre mňa obrovským prí-
nosom, keďže viem, že boli zrozumiteľnejšie 
(a zábavnejšie) ako ich náprotivky vyučované 
na Slovensku. V neposlednom rade bolo za-
ujímavou skúsenosťou týždňové skúškové, 
pričom skúšky mali striktne písomnú formu. 
Mala som dobrý pocit z toho, že boli navyše 
opravované anonymne, a tak objektívnejšie, 
a tiež, že som to mala rýchlo za sebou.

Kristína Tomová, študentka FMFI UK
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Vzácne 101. narodeniny  
roduverného Slováka

PhDr. Imrich Kružliak sa 8. decembra 2015 dožil pri dobrom zdraví 101 rokov jeho plodného života. Po 
komplikovanej zlomenine stehnovej kosti chodí s oporou, ale s jasnou mysľou, ktorá nepotrebuje ani 
oporu, ani pripamätávanie ničoho dávnominulého, ale ani súčasného alebo nedávneho. 

Každý človek sa narodí so svojím genetickým pozadím. 
Každý sa však narodí „do času“, o ktorom môže sotva roz-
hodnúť. Časy sa menia – hovorievali naši starí otcovia. Naše 
životy a žitie nemalou mierou limituje nielen genetika, ale 
okolnosti, ktoré bývajú veľmi rôznorodé. Poväčšine akoby 
nám nepasovali. Tobôž nie múdrym ľuďom a intelektuálom, 
medzi ktorých patrí jubilant PhDr. Imrich Kružliak.

Detviansky rodák Imrich Kružliak ukončil vysokoškolské 
štúdium na Filozofickej fakulte vtedy Slovenskej univerzity 
v Bratislave. U profesora Ondroucha obhájil dizertačnú prá-
cu „Vznik a vývoj kresťanstva do ediktu milánskeho“. Promo-
vaný mal byť ako prvý absolvent tejto univerzity sub sumis 
auspicis. Veľmi slávnostnú promóciu absolvent odmietal. 
Vtedajší rektor profesor Vojtech Tuka ju plánoval využiť na 
svoju a politickú propagáciu. Tajomník rektora dr. Tibor 
Škerle už začal rozposielať pozývacie listy na zahraničné 
univerzity vtedajších spriatelených štátov, aj do Sovietskeho 

zväzu. Rektor Tuka bol na univerzite cudzím elementom, ne-
mali ho radi v akademickom zbore a nikdy si nevedel získať 
ani študentov.

Absolvent sa všemocne snažil tejto okázalosti vyhnúť. Po-
mohol mu profesor Rapant. Spoločne navštívili prorektora 
profesora Michala Šeligu. Rektor prof. Tuka bol na zahra-
ničnej ceste. Využili jeho neprítomnosť. Promócia bola veľ-
mi skromná, za prítomnosti pár najbližších priateľov. Bola 
to posledná promócia školského roku 1939/1940. Jeho 
Magnificencia si po návrate na univerzitu svoju nespokoj-
nosť vyvŕšila na tajomníkovi. Dr. Škerle musel odvolávať roz-
poslané pozvánky. Život jubilanta bol v ďalších rokoch „pre-
plnený“ dejinnými udalosťami obrovských rozmerov. Od 
Slovenského národného povstania až po vyhlásenie samo-
statnosti Slovenska. Pamätná je jeho účasť pri koncipovaní 
Deklarácie o zvrchovanosti Slovenska. Dejiny kráčali s Dr. 
Kružliakom a on vpísal do nich skutky, ktoré ho osvedčujú 
ako významnú osobnosť našich dejín.

V roku 1949 emigroval na Západ. Roky exulanta prežil 
v Rakúsku a v Nemecku. Bol veľmi aktívnym a úspešným 
pracovníkom rádia Slobodná Európa, funkcionárom Sve-
tového kongresu zahraničných Slovákov. Bol predsedom 
Spolku slovenských spisovateľov v zahraničí. Od Nežnej 
revolúcie žil striedavo v Bratislave a v Mníchove. Po vzniku 
Slovenskej republiky bol poradcom prezidenta SR Michala 
Kováča. V rokoch 1992 – 1995 bol členom Predsedníctva 
Matice slovenskej. 

Sté narodeniny Dr. Kružliak oslávil v Mníchove, kde pre-
žíva jedenáste decénium svojho veľmi plodného životného 
údelu emigranta, dejateľa a spisovateľa. To, čo dokázal, je 
nespochybniteľné. Nejde o to, čím bol, ale čo urobil.

My, bratislavskí priatelia, nezabúdame, pravidelne sme 
s ním v telefonickom spojení. V Mníchove sme ho opakova-
ne osobne navštívili. Pri jeho stom výročí ho vyhľadala po-
četná delegácia Matice slovenskej, viacerí slovenskí umelci 
a priatelia. 

Dôstojné oslavy pripravilo vedenie a členovia slovensko-
-nemeckého kultúrneho klubu v Mníchove.

Jubilanta úprimne pozdravujeme, do ďalších rokov mu 
prajeme vyhovujúce telesné zdravie a vynikajúcu psychickú 
a mentálnu kondíciu. 

Za priateľov 
Michal Valent, profesor emeritus, LF UK
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In memoriam 
prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc. 
* 30. 8. 1940    † 22. 11. 2015

V živote človeka sú chvíle, o ktorých vieme, že prídu, a predsa nás ich príchod prekvapí. Bolestne sa nás dotkla smutná a ne-
čakaná správa o náhlom odchode vzácneho človeka prof. MUDr. Pavla Šveca, DrSc., vysokoškolského učiteľa, vedca, čelného 
predstaviteľa slovenskej farmakológie a farmácie, organizátora vedeckého i spoločenského života, priateľa, s ktorým sme sa 
dlhé roky stretávali, prežívali radostné i tie menej radostné chvíle. 

Profesor Pavel Švec sa narodil dňa  
30. 8. 1940 v Bratislave. Medicínu vyštu-
doval na Fakulte všeobecného lekárstva 
Karlovej univerzity v Prahe, kde promoval 
v roku 1963. Následne nastúpil na ašpiran-
túru z farmakológie na Farmakologickom 
ústave ČSAV v Prahe, ktorú pod škole-
ním profesorky MUDr. Heleny Raškovej, 
DrSc., a MUDr. Karola Maška, CSc., 
úspešne ukončil obhájením kandidátskej 
dizertačnej práce v roku 1968. Po obha-
jobe nastúpil ako vedecký pracovník na 
Farmakologický ústav ČSAV – pracovisko 
v Bratislave (neskôr Farmakologický ústav 
SAV). Krátko na to odišiel na študijný po-
byt na University College do Londýna. Po 
vzore svojho otca, vysokoškolského uči-
teľa a vedca, ale aj po skúsenostiach na 
londýnskej univerzite, v roku 1971 nastu-
puje ako vedecký pracovník na Vedecko-
-výskumný ústav FaF UK, neskôr prešiel 
na Katedru farmakodynamiky a toxikológie 
(teraz Katedra farmakológie a toxikológie). 
Za docenta bol vymenovaný v roku 1984, 
za profesora v roku 1992 a v roku 1993 
obhájil doktorskú dizertačnú prácu a získal 
vedeckú hodnosť DrSc. 

V rokoch 1990 – 2005 bol vedúcim 
Katedry farmakológie a toxikológie. Dve 
funkčné obdobia (1994 – 2000) pôsobil 
vo funkcii dekana Farmaceutickej fakulty 
UK. Jednoznačne treba povedať, že prof. 
Švec sa významne podieľal na rozvoji a mo-
dernizácii výučby farmakológie na Farma-
ceutickej fakulte UK, ale aj na rozvoji fakul-
ty ako takej. Bol tvorcom obsahovej náplne 
propedeutických disciplín a významnou 
mierou sa pričinil o biologizáciu farma-
ceutického štúdia. 

Rozsiahle skúsenosti a vedomosti si 
profesor Švec nikdy nenechával pre seba. 
Odovzdával ich študentom v rámci vyučo-
vacieho procesu, formou prednášok na 
rôznych vedeckých a odborných podu-
jatiach doma i v zahraničí zameraných na 
farmakológiu, toxikológiu, klinickú farma-
kológiu a klinickú farmáciu. Bol nielen zná-
mym, ale aj vysoko uznávaným odborníkom 
vo farmaceutickom teréne. Skutočnosť, že 

farmaceutická obec, najmä 
však lekárnická, vníma Far-
maceutickú fakultu UK ako 
svoju alma mater, cíti jej 
vplyv, spolupracuje s ňou, 
je aj zásluhou neúnavnej 
práce, častých diskusií 
a rokovaní s profesorom 
Švecom. Bol stálym posu-
dzovateľom klinických štú-
dií.

Vedecká činnosť prof. 
Šveca bola bohatá a cie-
ľavedomá. Merateľným 
výsledkom jeho vedeckej 
činnosti je rozsiahla pub-
likačná činnosť a vysoká 
citovanosť. Vychoval rad 
vedeckých a vedecko-pe-
dagogických pracovníkov. 
Mal obrovskú schopnosť 
získavať záujem mladých 
ľudí o pedagogickú a ve-
deckú prácu na katedre 
i na fakulte. To dokáže len 
človek, ktorý nachádzal 
vo svojej práci zmysel, kto-
rého práca s mladými ľuďmi 
pohlcovala.

Profesor Pavel Švec bol aj výborným 
kamarátom, na ktorého bolo vždy spoľah-
nutie, vedel počúvať, vedel poradiť, vedel 
nájsť slová útechy v ťažkých chvíľach člove-
ka, bol ochotný kedykoľvek a komukoľvek 
pomôcť. Popri rozsiahlej a rôznorodej práci 
si vedel nájsť užitočný spôsob využitia voľ-
ného času. Dlhé roky pôsobil ako športový 
lekár I. ligového basketbalového družstva 
mužov TJ Inter Bratislava a rekreačne sa 
venoval aj ďalším športom. 

Na Katedre farmakológie a toxikológie 
pôsobil v súčasnosti ako emeritný profe-
sor. Denne prichádzal na katedru, zaujímal 
sa o všetko. Neoceniteľné skúsenosti a ve-
domosti ochotne a rád odovzdával svojim 
spolupracovníkom, kolegom, doktoran-
dom a študentom, mal ešte plány a pred-
savzatia. Smrťou sa však nekončí všetko, 
pretože zostáva láska a vďačnosť za to, čo 

dobré pre nás prof. Švec urobil, a nebolo 
toho málo. Preto, i keď smrťou sa skončil 
jeho život, výsledky jeho práce sú pre nás 
odkazom i výzvou k ďalšiemu vylepšovaniu 
pedagogického a vedeckého majstrovstva. 

Vážený pán profesor, milý Pavel, chcem 
sa v mene tých, s ktorými si spolupracoval 
a ktorým si odovzdával kus seba, poďako-
vať a vysloviť presvedčenie, že zostávaš 
natrvalo v našich pamätiach a srdciach. Lú-
čenie je vždy bolestné, obzvlášť však bolí 
rozlúčenie navždy.

Odpočívaj v pokoji, mali a stále Ťa máme 
radi. Nezabudneme.

Česť Tvojej pamiatke!

doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc., 
Katedra farmakológie a toxikológie,

Farmaceutická fakulta UK
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Informácie  
o súkromí volených predstaviteľov mesta  

(2. časť)

Otázka: „Dobrý deň. Chcel by som sa dozvedieť výšku platu nášho primátora spolu so všetkými odmenami, ktoré dostal. 
Keďže platím dane, zaujíma ma, na čo sa ďalej použijú. Je, prosím, možné sa k tomu nejako dopracovať, napríklad cez 
majetkové priznania? Peter M., Záhorie

Odpoveď: V predchádzajúcej časti 
právnej poradne sme odpovedali na otáz-
ku, či je možné získať informácie o výš-
ke platu a odmien, ktoré boli poskytnuté 
primátorovi mesta z verejných prostried-
kov. Druhá časť sa už venuje samotným 
majetkovým priznaniam volených pred-
staviteľov mesta a možnosti ich získania 
prostredníctvom infozákona.

Majetkové priznania spomenuté v otáz-
ke pána Petra v našom právnom systéme 
skutočne existujú. Sú zakotvené v ústav-
nom zákone o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcioná-
rov (č. 357/2004 Z. z.) a ten ich nazý-
va „oznámenia funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov“. 
Ako už z názvu ústavného záko-
na vyplýva, povinnosť ich podá-
vania sa vzťahuje na verejných 
funk cionárov. Verejnými funk-
cionármi sú napríklad prezident 
Slovenskej republiky, predseda 
vlády Slovenskej republiky, po-
slanci parlamentu či ministri. Ich 
zverejnené majetkové priznania 
nájdeme na webovom sídle Národ-
nej rady Slovenskej republiky v časti 
„Rýchly prístup – Oznámenia verejných 
funkcionárov“, pretože ich podávajú parla-
mentnému výboru pre nezlučiteľnosť funk-
cií. Túto povinnosť musia splniť do 30 dní 
odo dňa ujatia sa výkonu verejnej funkcie, 
a počas jej výkonu vždy do 31. marca. Me-
dzi verejných funkcionárov patria aj primá-
tori miest a rovnako poslanci mestských 
zastupiteľstiev. Tí podávajú majetkové 
priznania v rovnakých termínoch komisii 
mestského zastupiteľstva.

Účelom majetkových priznaní je pre-
dovšetkým predchádzanie korupčnému 
správaniu. Z majetkových priznaní by totiž 
mal byť zrejmý stav majetku určitej osoby 
pred nástupom do verejnej funkcie, po-
čas jej výkonu a jeden rok po jej skonče-
ní. Pokiaľ by napríklad vysvitlo, že primá-
tor si počas výkonu funkcie kúpil vilu na 
Azúrovom pobreží (hoci z platu primátora 
to „nejako nevychádza“), vznikajú legitím-
ne otázky pôvodu takéhoto majetkového 
prírastku. A práve porovnaním údajov 

z majetkových priznaní by na tieto otázky 
bolo možné dať odpoveď.

Majetkové priznania verejných funk-
cionárov preto v tejto súvislosti obsahujú 
kľúčové informácie o:

1. vlastníctve nehnuteľnosti vrátane 
vlastníctva bytu a nebytového priestoru 
(napríklad byt v Bratislave, okres Bratisla-
va V., mestská časť Petržalka, katastrálne 
územie Petržalka),

2. vlastníctve hnuteľnej veci, ktorej zvy-
čajná cena presahuje 35-násobok mini-
málnej mzdy (napríklad auto),

3. vlastníctve majetkového práva alebo 
inej majetkovej hodnoty, ktorých menovi-
tá hodnota presahuje 35-násobok mini-
málnej mzdy (napríklad peniaze na účte 
v banke),

4. existencii záväzku, ktorého pred-
metom je peňažné plnenie v menovitej 
hodnote presahujúcej 35-násobok mini-
málnej mzdy (napríklad hypotéka),

5. príjmoch dosiahnutých z výkonu 
funkcie verejného funkcionára (napríklad 
22 000 eur ako ročný plat primátora),

6. príjmoch dosiahnutých z výkonu 
iných funkcií, zamestnaní alebo činností, 
v ktorých vykonávaní verejný funkcionár 
pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie 

(napríklad 6 000 eur ako ročný príjem 
z prenájmu bytu).

Ústavný zákon obsahuje povinnosť 
poskytnúť tieto informácie každej osobe 
spôsobom a v rozsahu ustanovenom in-
fozákonom. Je nám známe aj súdne roz-
hodnutie o tom, že mesto nemôže brániť 
poskytnutiu týchto informácií z dôvodu 
ochrany osobných údajov. Keďže však 
niekto môže tieto informácie považovať 
za veľmi citlivé, žiadateľ sa zo strany po-
vinných osôb môže stretnúť aj s prieťah-
mi. Postup pri neposkytnutí informácií 
je rovnaký, ako sme spomenuli v pred-

chádzajúcej časti právnej poradne. 
Žiadateľ je oprávnený podať odvola-

nie, o ktorom bude rozhodovať dru-
hostupňový orgán. Ak by poskyt-
nutie informácií odmietol aj tento 
druhostupňový orgán, ochrany sa 
môže žiadateľ domáhať žalobou 
na krajskom súde, k čomu po-
trebuje byť zastúpený advokátom 
(pokiaľ nemá právnické vzdelanie 

druhého stupňa). Povinné zastúpe-
nie advokátom vo veciach infozáko-

na bude platiť už len do 1. júla 2016. 
Po tomto dátume sa žiadateľ bude môcť 

rozhodnúť, či sa bude domáhať svojich 
práv sám alebo sa nechá zastúpiť advo-
kátom dobrovoľne.

Ak sa preto chcete dozvedieť výšku 
platu vášho primátora spolu so všetký-
mi odmenami, ktoré za výkon funkcie 
dostal, máte na to právny nárok pros-
tredníctvom infozákona. Zároveň by vám 
mali byť poskytnuté aj informácie týka-
júce sa príjmov a majetkových pomerov 
z majetkových priznaní podávaných pod-
ľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. 
z. Môžeme len vyjadriť nádej, že takéto 
žiadosti nebudú posudzované zo strany 
dotknutých osôb ako útok na ich osobu, 
ale skôr ako prejav životaschopnosti ob-
čianskej spoločnosti v právnom a demo-
kratickom štáte.

Mgr. Vincent Bujňák, 
denný doktorand na Katedre  

ústavného práva, PraF UK
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Slová sú ako lúče
Slová.

Napísané.
Vyslovené. 

Sme s nimi v každodennom kontakte, používame ich pri rôznych príležitostiach  
a na rôzne účely. Sú to naši spoločníci, slová a jazyk.

Od útleho veku sme vedení, aby sme sa 
slušne správali a slušne rozprávali. Sme to 
však my, kto rozhoduje o našich slovách, 
kto nesie zodpovednosť za to, čo vysloví-
me a aký to bude mať účinok.

Dobre zvolené slovo neraz padne vhod, 
poteší, posilní. Ak ho však zvolíme zle, 
môžeme pokaziť náladu alebo (z)raniť. 
Ako teda narábať so slovami, aby neboli 
nástrojom bolesti? V záujme zvýšiť infor-
movanosť verejnosti, zamerajme našu 
pozornosť na skupinu ľudí, ktorých spre-
vádza temná spoločnosť v podobe psy-
chickej choroby. Je mnoho spôsobov ako 
zraňujeme takýchto ľudí.

Azda najzávažnejšie a najpozorovanej-
šie sú výsmechy a hanlivé nálepky (in-
vektívy ako blázon, šialený, nebezpečný 
a i.). Na druhej strane, objavuje sa stále 
častejší fenomén idealizácie psychických 

chorôb. Túžba po jednej z nich, dokonca 
vnímanie psychických problémov za „tren-
dové“. Sofistikovaným spôsobom je ozna-
čovanie samých seba za psychicky cho-
rých. Bez toho, aby sme skutočne niečím 
trpeli. Bez toho, aby sme mali potuchy, 
o čom vlastne hovoríme. Uveďme príklad. 
Striedanie nálad ešte nie je bipolarita. Vy-
nechané jedlo neodhaľuje anorexiu. To, 
že kontrolujeme zamknuté dvere, nezna-
čí, že sme obsedantno-kompulzívni a zlý 
deň z nás nerobí depresívneho človeka. 
Môžeme pôsobiť necitlivo, ak duševnú 
nepohodu človeka zľahčujeme, podce-
ňujeme alebo, naopak, jej prítomnosť pre-
háňame. Podobne účinkujú i vyjadrenia, 
ktorými rýpeme do nevôle chorého urobiť 
niečo so situáciou (keby si sa snažil viac, 
keby si chcel, keby si sa premohol... 
bolo by ti lepšie). Psychická choroba, 

ako z označenia vyplýva, je choroba, nie 
voľba. Práve toto nám často uniká a sa-
motný fakt nevedomosti ubližuje. 

Tieto a ďalšie príklady len poukazujú 
na našu ľudskú vlastnosť pristupovať ne-
primerane a nevhodne k veciam, ktoré 
nepoznáme. Preto, neskĺznime k nedban-
livosti a necitlivosti len preto, že niečomu 
nerozumieme, alebo to nevieme zmyslovo 
uchopiť (zlomenú nohu vidíme, no „zlome-
nú dušu“ nie). 

Pamätajme si, slová, podobne ako sl-
nečné lúče, vedia pohladiť a zahriať na 
duši, no dokážu i popáliť či vypáliť dieru 
do duše.

Tak ako s nimi naložíš ty? 

Mgr. Timea Nemčeková,
Katedra slovenského jazyka FiF UK

Milí čitatelia Našej univerzity!

Dovoľte, aby sme sa vám poďakovali za celoročnú priazeň.  
Naše poďakovanie patrí aj všetkým prispievateľom.  

Teší nás, že vás z roka na rok pribúda.
Redakcia časopisu Naša univerzita vám želá  

príjemné a pokojné Vianoce a nový rok plný zdravia, lásky,  
pracovných i osobných úspechov.

Veríme, že vás poteší nástenný kalendár na rok 2016,  
ktorý je prílohou tohto čísla.
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Čo nájdete v januárovej  

Našej univerzite?

ü	Spoločná slávnostná promócia doktorov vied

 Za účasti prezidenta SR sa v Aule UK uskutočnila 

spoločná slávnostná promócia doktorov vied. Koľko 

nositeľov najvyššej vedeckej hodnosti si tu prevzalo 

diplomy?  

ü	Nové Predsedníctvo Akademického senátu UK

 AS UK si zvolil nové predsedníctvo. Čo bude 

prioritami predsedu prof. Daniela Ševčoviča z Fakulty 

matematiky, fyziky a informatiky UK?   

ü	Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie

 Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK otvorili centrum vybavené 

špičkovou technológiou, pričom jeho najdôležitejšou súčasťou je tandemový 

urýchľovač iónov.  Na čo bude centrum slúžiť 

a ako ovplyvní výskum na Slovensku?  

ü	Úspechy študenta farmácie 

v medzinárodnej súťaži

 Študent Farmaceutickej fakulty UK Michal Hanko sa stal úspešným riešiteľom 

jesenného kola medzinárodnej súťaže Knovel Academic Challenge 2015. Ako 

táto súťaž prebiehala?

ü	mnoho ďalšieho zaujímavého čítania

Naša univerzita, december 1958, 
ročník IV., č. 4

Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 10. januára 2016 a vyhrajte hrnček UK. Spomedzi správnych 
odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity. 
Vyhodnotenie z minulého čísla: Christian Morgenstern: „V škole sa mladí ľudia učia všetkému, čo je potrebné; ... TAJNIČKA: aby sa mohli stať 
profesormi.“ Správnu odpoveď poslala aj Mária Liščinská. Srdečne blahoželáme!
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Lorinda Ruth Lowen: 
"(Tajnička 1) darčekov sa 
prezentuje v čase 
Vianoc, ale buďte vďační 
celoročne (tajnička 2) 
dostávate."

Lorinda Ruth Lowen: 
"(Tajnička 1) darčekov sa 
prezentuje v čase 
Vianoc, ale buďte vďační 
celoročne (tajnička 2) 
dostávate."



Selected parts of the CU rector’s pro-
gramme

3. 11. – CU Rector Prof. Karol Mičieta, 
Ph.D., welcomed James B. Steele, a two-
time Pulitzer Prize winner, to the university.

13. 11. – The rector spoke at an event 
commemorating the students who 
marched on 16 November 1989.

19. 11. – On the occasion of International 
Students’ Day, the rector acknowledged 
the achievements of exceptional students 
and teachers in the CU Rector’s Hall.

24. 11. – In the CU Assembly Hall the rec-
tor opened the “We Love UNESCO” event 
commemorating the 70th anniversary of its 
foundation.

Three CU faculties are repeatedly top 
of the ARRA rankings

On 25 November 2015 the Academic 
Ranking and Rating Agency (ARRA) re-
leased its eleventh ranking of university 
faculties. Three CU faculties repeatedly 
ranked at the top of their respective 
groups. This year the CU Jessenius Fa-
culty of Medicine met all group criteria ex-
ceptionally well, as it has in the past; the 
CU Faculty of Pharmacy was in second 
place, which is an improvement on reach-
ing third place last year. The CU Faculty of 
Medicine placed fourth as it did last year. 
In the group of economically-oriented fa-
culties, the CU Faculty of Management 
was ranked in ninth place, which is a drop 
from seventh in the previous year. In the 
category of other social sciences facul-
ties, the CU Faculty of Social and Eco-
nomic Sciences was once again ranked 
first. In the group of philosophy/arts facul-
ties, the CU Faculty of Arts improved by 
one position and was ranked third. The CU 
Faculty of Law once again took third place 
this year in the category of law faculties. 
The most changes occurred in the ranking 
of education faculties, where the CU Fac-
ulty of Education fell from second to fifth 
place. By contrast, the Faculty of Physical 
Education and Sports improved by one 
place, taking second place this year. p. 5

The Slovak president appointed seven 
new CU professors

On 24 November 2015 Slovak President 
Andrej Kiska appointed 29 new university 
professors, seven of whom work at Co-
menius University. Letters of appointment 
were received from the president by:

Assoc. Prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, 
Ph.D., from the CU Faculty of Education 
(special education)

Assoc. Prof. PhDr. Anton Eliáš, Ph.D., 
from the CU Faculty of Arts (Slavic lan-
guages and literature) 

Assoc. Prof. MUDr. Ján Koller, CSc., from 
the CU Faculty of Medicine (surgery)

Assoc. Prof. MUDr. Silvester Krčméry, 
CSc., from the CU Faculty of Medicine (in-
ternal diseases)

Assoc. Prof. MUDr. Štefan Polák, CSc., 
from the CU Faculty of Medicine (patho-
logical anatomy and forensic medicine) 

Assoc. Prof. Mgr. Radovan Šebesta, 
DrSc., from the CU Faculty of Natural 
Sciences (organic chemistry)

Assoc. Prof. PhDr. Pavol Tišliar, Ph.D., 
from the CU Faculty of Arts (Slovak his-
tory). p. 5

The CU rector honoured exceptional 
students and teachers

At a ceremonial event to mark International 
Students’ Day, CU Rector Karol Mičieta 
honoured exceptional CU students and 
teachers on 19 November 2015. Acade-
mic commendations were received by 30 
students and letters of acknowledgement 
were received by 28 CU teachers for their 
scholarly and pedagogical activity and 
other deeds which contributed towards 
the spreading of the reputation of their fa-
culty, the university and Slovakia in the Eu-
ropean and broader international context. 
This ceremonial event took place at CU for 
the eleventh time. p. 6

The entrance doors of CU’s historic 
building underwent artistic renovation 

In October 2015 the renovations to the 
entrance doors to CU’s historic building at 
6 Šafárik Square in Bratislava were com-
pleted. p. 9

The sixth University Drop of Blood

At Comenius University the month of No-
vember is traditionally connected with 
International Students’ Day; for the sixth 
time, it was also a time of solidarity and 
giving help. This was confirmed by the 
sixth annual University Drop of Blood, 
which was organised by Comenius Uni-
versity in cooperation with the National 
Transfusion Service of the Slovak Repub-
lic. This year 429 students, employees 
and friends of Slovakia’s largest university 
took part. p. 14

The faculty pharmacy is offering infor-
mation seminars for the public 

The faculty pharmacy at the CU Faculty 
of Pharmacy is offering the public the op-
portunity to learn useful information about 
medicines in the form of special seminars 
held at the faculty. The aims of these semi-
nars is to increase the awareness of the 
broader public about medicines and their 
correct usage. p. 16

Success for CU information techno-
logy students 

The ACM International Collegiate Pro-
gramming Contest is the largest program-
ming context in the world. Currently it is 
being held for the fortieth time. Over 40 
thousand information technology students 
from over two and a half thousand univer-
sities are competing in this year’s event. 
Over the autumn two rounds of this 
year’s contest were held. In both of these 
rounds, students from the CU Faculty of 
Mathematics, Physics and Informatics 
achieved great success. p. 19

A conference to mark the 55th anni-
versary of the founding of the Depart-
ment for Language and Professional 
Preparation for Foreigners and Expa-
triates at CU’s Centre for Continuing 
Education 

On 23 and 24 November 2015 the Slo-
vak as a Foreign Language Conference 
was held in Bratislava. This event included 
international participation and was orga-
nised by the CU’s Centre for Continuing 
Education to mark the 55th anniversary of 
the Department for Language and Profes-
sional Preparation for Foreigners and Ex-
patriates. p. 21

The CU Faculty of Arts held a competi-
tion for the Daniel Tupý Award 

Under the patronage of CU Rector Karol 
Mičieta, Jaroslav Šušol, the dean of the 
CU Faculty of Arts, announced a national 
competition for the Daniel Tupý Award in 
the areas of social sciences, arts, artistic 
and media production. The competition 
was open to students of all arts faculties 
in Slovakia. On Friday 20 November 2015 
the results of the competition were an-
nounced at the CU Faculty of Arts in the 
presence of the faculty’s dean and the uni-
versity’s rector. p. 24

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.
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