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Na FMFI UK otvorili Centrum pre
nukleárne a urýchľovačové technológie
Profesor Ševčovič novým
predsedom AS UK

Na UK sa konala spoločná
slávnostná promócia doktorov vied
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EDITORIÁL

K

oncom minulého roka som Vám, vážení čitatelia, želal aj to,
aby ste vianočný čas prežili v pokoji, cielene sa odstrihnúc
od každodenných pracovných vzruchov. Apeloval som na to
najmä preto, lebo sa dalo tušiť, že v tomto roku si znepokojujúcich
poryvov užijeme až-až.
Už prvý mesiac roku 2016 naznačuje, že tušenie nebolo ďaleko
od pravdy: sme v druhej polovici januára, v únii sa horlivo diskutuje
o ohrození Schengenu, k slovu sa opäť prihlásili fanatickí islamisti,
prílev migrantov pokračuje ... U nás doma po zverejnení výsledkov
predvolebných prieskumov podaktoré politické strany, začali sa
núkať, jedny viac, iné zasa menej okúňavo, za budúcu nevestu
štyridsaťpercentnému Smeru, zdravotné sestry za nemohúco-ľahostajného prizerania sa svojho rezortného ministra striedavo podávajú či sťahujú výpovede a učitelia hrozia, že od svojich doterajších „nežných“ protestov prejdú (konečne!) k radikálnym krokom.
Vzhľadom na to, že naša univerzita dostala pri svojom vzniku do
kolísky aj úlohu, aby pre Slovensko pripravovala vzdelaných a kvalifikovaných učiteľov, mali by nás tieto aktivity kolegov z nižších stupňov škôl, zvlášť zaujímať. Nepochybujem o tom, že si zaslúžia našu
podporu i bez toho, aby sme viedli akademické dišputy o finesách
taktiky a stratégie politického boja. Zvlášť, keď predstavitelia moci za
oslepujúceho blyskotu fotoaparátov usilovne odškrtávajú „splnené
sľuby“ a zároveň – už bez prítomnosti fotoaparátov a mikrofónov –
bezostyšne rozdeľujú a panujú.
Svojich študentov vyprevádzame pri promóciách prísľubom,
že ich univerzita im naďalej bude stáť po boku radou i pomocou.
Nemalú časť protestujúcich učiteľov, ktorých vlastný minister ako
poslušný a učenlivý žiak svojho majstra prehlásil za nesvojprávnych a politicky zmanipulovaných, tvoria naši absolventi. Kedy
inokedy by Alma Mater Comeniana mala zdvihnúť svoj hlas v ich
prospech?!
doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.,
prorektor UK pre rozvoj,
predseda Redakčnej rady Našej univerzity
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Cena M. R. Štefánika 2015
pre vedcov UK
Dňa 14. decembra 2015 udelili
minister školstva SR Juraj Draxler,
MA, a francúzsky veľvyslanec Didier
Lopinot Cenu M. R. Štefánika za
najväčší prínos v oblasti bilaterálnej
slovensko-francúzskej vedecko-technickej spolupráce prorektorovi UK
prof. RNDr. Petrovi Moczovi, DrSc.,
z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK) a jeho kolektívu.

Členmi slovenského riešiteľského tímu, ktorí sa podieľali na spoločnom projekte SIMSHA - Advanced numerical simulations for deterministic seismic hazard assessment pod vedením prof. RNDr.
Petra Mocza, DrSc., boli aj doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD., a Mgr.
Martin Gális, PhD., z FMFI UK.
V rámci spoločného projektu sa slovenský i francúzsky riešiteľský
kolektív venovali porovnaniu vyvinutých a používaných numerických
metód na modelovanie seizmického pohybu a seizmického šumu
na vybraných reálnych lokalitách a v kanonických modeloch reprezentujúcich typické povrchové lokálne sedimentárne štruktúry.
Porovnanie je dôležité najmä pre testovanie možností súčasnej
seizmológie numericky reprodukovať zaznamenané seizmické pohyby a následne spoľahlivo predpovedať seizmický pohyb na dôležitých záujmových lokalitách počas budúcich zemetrasení v rámci
komplexnej analýzy seizmického ohrozenia záujmových lokalít.
Význam spolupráce oboch tímov mal veľké opodstatnenie aj
v tom, že obidva kolektívy patria v problematike medzi najlepšie
a spolupracovali už v rámci projektov INCO-COPERNICUS, 5RP
EÚ a 6RP EÚ.
Cena M. R. Štefánika sa udeľuje každé dva roky počnúc rokom
2013 za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej
vedecko-technickej spolupráce. Jej poslaním je zvyšovať záujem
slovenskej komunity výskumu a vývoja o riešenie spoločných bilaterálnych zámerov slovensko-francúzskej vedecko-technickej spolupráce.
Zuzana Tomová
Foto: MŠVVaŠ SR

Zľava: francúzsky veľvyslanec Didier Lopinot, minister školstva SR
Juraj Draxler, prof. Peter Moczo a doc. Jozef Kristek.

Ocenenie
Študentská osobnosť
Slovenska
putovalo aj na UK
Dňa 14. decembra 2015 si 11 talentovaných
a výnimočných mladých ľudí prevzalo prestížne ocenenie Študentská osobnosť Slovenska
2015. Nechýbali medzi nimi ani študenti z Univerzity Komenského.

V kategórii Informatika a matematicko-fyzikálne vedy bola ocenená Mgr. Zuzana Kovaľová z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. V kategórii Prírodné vedy, chémia si ocenenie odniesol
RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD., z Prírodovedeckej
fakulty UK.
„Mám radosť z toho, že takáto bezprostredná
forma propagácie mimoriadnej umeleckej, športovej a vedeckovýskumnej študentskej činnosti
má záštitu prezidenta SR Andreja Kisku aj podporu Slovenskej Rektorskej konferencie a SAV.
Apelujem však aj pri tejto príležitosti na slovenskú
politickú reprezentáciu a spoločnosť, aby vytvorila prostredie, v ktorom naši mladí vedci, umelci a
športovci nájdu perspektívne kariérne uplatnenie
doma alebo sa po získaní medzinárodných skúseností radi domov vrátia,“ prihovoril sa prítomným
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Celonárodná aktivita „Študentská osobnosť Slovenska“ oceňuje výnimočné úspechy študentov
vysokých škôl v 11 kategóriách reprezentujúcich
jednotlivé študijné odbory a zároveň prostredníctvom nominácií tiež prezentuje významné výsledky
dosiahnuté študentmi v uplynulom akademickom
roku. Dostáva ich do pozornosti verejnosti i povedomia celej spoločnosti, aktívne prezentuje jednotlivé projekty v regiónoch a posilňuje možnosť
presadiť sa a uspieť doma aj v zahraničí.
Jana Blusková
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK

1. 12

16. 12.

Rektor UK prof. Karol Mičieta na
spoločnej slávnostnej promócii odovzdal diplomy doktorom vied Univerzity Komenského. Viac na str. 6.

Zúčastnil sa na zasadnutí Rady predsedov odborových organizácií
pri UK.

2. 12.
Zúčastnil sa na ustanovujúcom zasadnutí Akademického senátu UK
pre funkčné obdobie od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2019. Viac na str. 7.

Zúčastnil sa na poslednom zasadnutí Akademického senátu UK
v  roku 2015.

17. 12.
Rektor UK podpísal Kolektívnu zmluvu UK na rok 2016.
Odovzdal vianočné darčeky deťom z bratislavskej sociálnej ubytovne
Fortuna. Viac na str. 9

Zúčastnil sa na medzinárodnej konferencii na tému „Kapitalizmus
v 21. storočí – Európa bez budúcnosti?“

3. 12.
Zúčastnil sa na slávnostnom otvorení Centra pre nukleárne a urýchľovačové technológie na FMFI UK. Viac na str. 5

Na tradičnom vianočnom koncerte v Aule UK sa prihovoril profesorom a predstaviteľom Univerzity Komenského a jej fakúlt.

4. 12.
Zúčastnil sa na 73. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie a na
spoločnom rokovaní Slovenskej rektorskej konferencie a Českej
konferencie rektorov.

7. 12.
Predsedal zasadnutiu Vedeckej rady UK.
Viedol spoločné rokovanie Vedenia UK s dekanmi fakúlt UK.

9. 12.
Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady STU.
Zúčastnil sa na zasadnutí Finančnej komisie a Predsedníctva AS UK.
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14. 12.

18. 12.

Zúčastnil sa na 11. ročníku slávnostného udeľovania ocenení „Študentská osobnosť Slovenska“ v akademickom roku 2014/2015.
Viac na str. 3.

Na vianočnom stretnutí v jedálni Rektorátu UK sa poďakoval za spoluprácu a zaželal príjemné sviatky zamestnancom RUK, ako aj bývalým pracovníkom RUK.

Zúčastnil sa na okrúhlom stole kampane „A DOSŤ! Nehazardujme
s budúcnosťou Slovenska!“

Mgr. Daniela Magalová, Kancelária rektora UK

SPRAVODAJST VO

Univerzita Komenského na 505. mieste
v rebríčku TOP 750 univerzít sveta
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) opakovane potvrdila svoju stabilnú pozíciu medzi najlepšími univerzitami sveta. V hodnotení U. S. News Rankings - Best Global Universities sa umiestnila na 505. mieste z TOP 750 univerzít sveta ako jediná univerzita zo
Slovenska. Odbor fyzika na UK sa navyše v tomto hodnotení umiestnil na 152. priečke.
Zdrojom vstupného parametra pre 1 000 najlepších univerzít sveta
bol Thomson Reuters InCites. Z tisícky svetových univerzít sa určilo
750 najlepších.
Rebríček hodnotil 12 parametrov:
Globálna reputácia výskumu za posledných 5 rokov: váha 12,5 %
Regionálna reputácia výskumu za posledných 5 rokov: 12,5 %
Vedecké publikácie z databázy WoS za posledných 5 rokov:
10 %
Monografie: 2,5 %
Konferencie: 2,5 %
Normalizovaný citačný impakt: 10 %
Celkový počet indexových citácií: 7,5 %
Počet publikácií, ktoré patria medzi 10 % najcitovanejších
prác: 12,5 %
Percento celkového počtu publikácií, ktoré patria medzi 10 %
najcitovanejších prác: 10 %
Medzinárodná spolupráca: 10 %

Počet absolventov doktorandského štúdia: 5 %
Počet absolventov doktorandského štúdia na počet učiteľov: 5 %
Prvé tri pozície v rebríčku patria americkým univerzitám: Harvard
University, Massachusetts Institute of Technology a University of California – Berkeley. Univerzita Komenského obsadila 505. miesto.
Do rebríčka TOP univerzít sa dostala ako jediná univerzita zo Slovenska.
„Umiestnenie našej univerzity nás, samozrejme, teší, hoci je aj
impulzom na ďalšie zlepšovanie. Za osobitnú pozornosť však stojí
potvrdenie špičkovej kvality odboru fyzika na UK, ktorý sa vo svojej
kategórii umiestnil na 152. pozícii,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Ďalšie informácie o hodnotení nájdete:
http://www.usnews.com/education/best-global-universities/
rankings?int=a27a09
Andrea Földváryová

Na FMFI UK otvorili Centrum pre nukleárne
a urýchľovačové technológie
Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK) otvorili dňa 3. decembra 2015 za účasti prezidenta SR Andreja Kisku Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie.
Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie (CENTA) sa stane jedným z najmodernejších vedeckých pracovísk na Slovensku. Je vybavené špičkovou technológiou, pričom jeho najdôležitejšou súčasťou je
tandemový urýchľovač iónov. Úlohou CENTA je rozvinúť výskum nových
technológií vo fyzikálnych, technických, biomedicínskych a archeologických vedách.
Na slávnostnom otvorení sa okrem prezidenta SR zúčastnili aj zástupca Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Aldo Malavasi, rektor
UK Karol Mičieta, dekan FMFI UK Jozef Masarik a ďalší významní hostia.
Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie významne
ovplyvní výskum na Slovensku v oblasti prírodovedných vied (využitie izotopov pre výskum klimatických zmien, výskum procesov atmosféra-hydrosféra-biosféra, znečistenie životného prostredia rádionuklidmi a ťažkými kovmi, ochrana podzemných vôd), ale aj v oblasti fyzikálnych (napr.
výskum jadrových reakcií pre termojadrové reaktory, nanotechnologické
štruktúry), technických (napr. nové materiály pre termojadrové reaktory,

radiačné poškodenie materiálov), biomedicínskych (nukleárny mikroskop, radiačné poškodenie DNA, izotopický farmakologický výskum),
kozmických (výskum meteoritov) či archeologických vied (rádiouhlíkové
datovanie, pravosť obrazov a sôch).
„Naše urýchľovačové laboratórium výrazne prispeje k hodnoteniu
dopadu slovenských jadrových elektrární na životné prostredie a bude
pokračovať vo vývoji rýchlych metód rádionuklidovej analýzy, ktoré v priebehu niekoľkých hodín umožnia zhodnotiť radiačnú situáciu v prípade
havárie jadrového reaktora v strednej Európe,“ uviedol na slávnostnom
otvorení rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Vybudovanie pracoviska CENTA je financované v rámci projektu Centra excelencie pre fyziku komplexných systémov (Európske štrukturálne
fondy) s prispením Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.

redakcia
Foto: FMFI UK
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Na UK sa konala spoločná slávnostná promócia
doktorov vied
V Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa dňa 1. decembra 2015 za účasti prezidenta SR Ing. Andreja Kisku konala spoločná slávnostná promócia doktorov vied. Ide o prvé podujatie svojho druhu, na ktorom si doktori vied prevzali diplomy udelené
Univerzitou Komenského v Bratislave, Slovenskou akadémiou vied (SAV), Slovenskou technickou univerzitou (STU) a Univerzitou
Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ).

Diplomy doktorov vied odovzdali predstavitelia inštitúcií, ktorých vedecké rady
hodnosť doktora vied udelili. Predseda
SAV odovzdal diplomy 16 doktorom vied,
rektor UPJŠ 6 doktorom vied, rektor STU
3 doktorom vied a rektor UK 2 doktorom
vied.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD., odovzdal diplom doktora biologických vied RNDr. Daniele Gašperíkovej,
DrSc., z Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV a diplom doktora lekárskych
vied doc. MUDr. Pavlovi Žúborovi, DrSc.,
z Jesseniovej lekárskej fakulty UK.
Diplomy doktorov vied, ktoré udelila Slovenská akadémia vied, si prevzali aj odborníci UK: v oblasti biologických vied doc.
MUDr. RNDr. Ing. Peter Celec, DrSc., z
Lekárskej fakulty UK a Molekulárno-medicínskeho centra SAV a v oblasti lekárskych vied prof. MUDr. Andrea Čalkovská,
DrSc., z Jesseniovej lekárskej fakulty UK.
V oblasti fyzikálnych vied si diplom doktora
vied udelený Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika prevzala prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a
informatiky UK.
„Nič nemalo v uplynulých piatich storočiach väčší vplyv na vývoj ľudského ducha,
kultúru, priemysel, poľnohospodárstvo
a zdravie ľudí ako slobodný, zvedavosťou

Osobnosť Bratislavy
z Lekárskej fakulty UK
Záver roka patril už tradične aj vyhlasovaniu víťazov ankety Osobnosť Bratislavy 2015.
Medzi deviatimi ocenenými nechýbala ani prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) a prednostka Anatomického ústavu LF UK doc. MUDr.
Eliška Kubíková, PhD.
O osobnostiach hlavného mesta SR rozhodovali čitatelia bratislavského mesačníka Metropola. Okrem prodekanky LF UK si ocenenie za významný prínos v oblasti kultúrno-spoločenského rozvoja Bratislavy prevzali aj akademický maliar Stanislav Stankoci, hudobník
a skladateľ Marián Varga, spisovateľka Táňa Keleová-Vasilková, herečka Soňa Valentová,
básnik a textár Kamil Peteraj, výtvarníčka a dizajnérka Iveta Lederer, herec Vlado Černý či
hokejová legenda Jozef Golonka.
Organizátormi ankety, ktorá bola prvýkrát prezentovaná pred šiestimi rokmi so zámerom
predstaviť významné osobnosti hlavného mesta Slovenska, sú vydavateľstvo Star Production
a mesačník Metropola.
Andrea Földváryová
Zdroj foto: Zenskyweb.sk
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a bádavosťou ľudskej mysle motivovaný výskum a vedecké poznanie,“ uviedol v slávnostnom príhovore prorektor UK a zároveň
predseda Slovenskej komisie pre vedecké
hodnosti (SKVH) prof. RNDr. Peter Moczo,
DrSc. Ako ďalej zdôraznil: „Výskum na Slovensku je dlhodobo významne podfinancovaný – podiel HDP je absolútne i relatívne
malý v porovnaní s ostatnými krajinami
a v porovnaní s odporúčaním Európskej
únie. Ak nemajú mladí vedeckí pracovníci
dostatočnú finančnú podporu od rodičov,
sú odkázaní na zárobok v zahraničných
výskumných inštitúciách a univerzitách,
ktoré tých najschopnejších priťahujú aj
možnosťami a podporou výskumu.“
Vedecká hodnosť DrSc. (doktor vied)
vyjadruje vysokú vedeckú kvalifikáciu preukázanú vytvorením závažných vedecky
originálnych prác dôležitých pre rozvoj bádania v určitom vednom odbore alebo pre
spoločenskú prax a charakterizujúcich
vyhranenú vedeckú osobnosť. Neformálne je vedecká hodnosť doktora vied najvyššou vedeckou hodnosťou v Slovenskej
republike.
Celé znenie príhovoru predsedu SKVH
a prorektora UK prof. P. Mocza, ako aj
kompletný zoznam doktorov vied nájdete na webstránke UK.
Andrea Földváryová

SPRAVODAJST VO

Profesor Ševčovič z FMFI UK novým predsedom AS UK
Novým predsedom Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK) na funkčné obdobie od 1. 11. 2015 do
31. 10. 2019 sa stal prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Rozhodli tak členovia AS
UK na ustanovujúcom zasadnutí senátu dňa 2. decembra 2015.
Predsedníctvo AS UK (obdobie:
od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2019)
- iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán
AS UK, ktorý plní úlohy spojené so
zabezpečovaním činnosti AS UK
Predseda AS UK:
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

FMFI UK

Podpredsedovia AS UK:
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
Mgr. Marek Pleva
doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
Bc. Róbert Zsembera

JLF UK
FMFI UK
PriF UK
PdFUK

Členovia predsedníctva:

Senát UK zároveň zvolil podpredsedov
- dvoch podpredsedov spomedzi členov
zamestnaneckej časti AS UK a dvoch podpredsedov spomedzi členov študentskej
časti AS UK. Zo zamestnaneckej časti boli
zvolení doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.,
z Prírodovedeckej fakulty UK a prof. MUDr.
Katarína Adamicová, PhD., z Jesseniovej le-

kárskej fakulty UK. Zo študentskej časti boli
zvolení Bc. Róbert Zsembera z Pedagogickej fakulty UK a Mgr. Marek Pleva z Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky UK.
Zoznam všetkých členov AS UK, ako aj
zloženie komisií AS UK nájdete na webstránke UK: https://uniba.sk/o-univerzite/
organy-uk/akademicky-senat-uk

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
Mgr. Andrea Figulová, PhD.
Mgr. Gašpar Fronc
prof. PhDr. František Gahér, CSc.
Mgr. Radoslav Hanus, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.
doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.

LF UK
PdF UK
FSEV UK
RKCMBF UK
FiF UK
EBF UK
FM UK
PraF UK
FTVŠ UK
FaF UK

Predstavujeme nového predsedu AS UK
Profesor Daniel Ševčovič
Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.,
sa narodil v roku 1965 v Trenčíne. Na
Matematicko-fyzikálnej fakulte UK (teraz FMFI UK) absolvoval štúdium matematickej analýzy a neskôr v roku 1993
obhájil doktorandskú prácu v aplikovanej matematike.
Od roku 1994 sa podieľa na zabezpečovaní a neskôr aj garantovaní študijného programu Ekonomická a finančná
matematika. Vychoval viac ako 60 diplomantov a 9 doktorandov, ktorých práce boli venované predovšetkým analýze modelov finančnej matematiky.
V oblasti výskumu sa venuje kvalitatívnej a numerickej analýze
riešení parciálnych diferenciálnych rovníc a ich aplikáciám hlavne v diferenciálnej geometrii a finančnej matematike. Publikoval
jednu monografiu, dve učebnice a viac ako 70 vedeckých článkov. Absolvoval pobyty na Carnegie Mellon University, University
of Pittsburgh, Meiji University Tokyo, bol hosťujúcim profesorom
na Univerzite Karlovej a ČVUT v Prahe, na Masarykovej univerzite,
Hitotsubashi University Tokyo a ďalších univerzitách. Je členom
redakčných rád dvoch medzinárodných časopisov, pôsobí vo Vedeckej rade UK a vedeckých radách FMFI UK, Prírodovedeckej
fakulty UPJŠ, Stavebnej fakulty STU, v minulosti pôsobil vo Vedeckej rade Nečasovho centra na Univerzite Karlovej. V súčasnosti
je vedúcim Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK.
V akademickej samospráve pôsobil v minulosti ako predseda Akademického senátu FMFI UK a viedol pedagogickú komisiu AS UK.

Čo bude Vašimi prioritami na pozícii predsedu AS UK?
V prvom pláne odpovede na túto otázku je úloha predsedu senátu
vcelku jasne stanovená písanými i nepísanými zákonmi či zvyklosťami vychádzajúcimi z tradícií akademickej samosprávy klasických
univerzít. Z tohto pohľadu je pôsobnosť predsedu senátu zreteľne
určená a má skôr ceremoniálny a administratívny charakter. Na strane druhej, vedenie senátu môže významným spôsobom ovplyvňovať dianie v akademickej obci našej alma mater. Moju úlohu preto
cítim a vidím predovšetkým v hľadaní porozumenia medzi rôznymi
názorovými prúdmi na univerzite, ktorých rôznorodosť práve vytvára
prínosný, ale zároveň i veľmi krehký akademický genius loci.
Mojou snahou bude prezentovať akademický senát navonok
i dovnútra univerzity ako zbor volených zástupcov fakúlt univerzity,
ktorí svojou pedagogickou a vedeckou prácou dokázali, že majú
právo zastupovať viac ako tridsaťtisíc členov akademickej obce Univerzity Komenského. Je to neľahká úloha, avšak som presvedčený,
že postupom času sa ju podarí naplniť.
Nemá zmysel vyvyšovať jednu akademickú činnosť nad druhou.
Nemá zmysel dokazovať iným, že sa neustále mýlia, najmä vtedy, ak
ich názor vychádza z hlbokého poznania zvyklostí ich akademickej
komunity. Nemá však ani zmysel hnevať sa a zakrývať si oči nad
tým, keď iní poukážu na nedostatky a možné rezervy tých druhých.
Akademická dišputa bola vždy prínosná a posúvala univerzity vpred.
Oba krajné postoje, teda pýcha jedných i hnev druhých, sa však
napokon v konečnom dôsledku prejavia v znížení postavenia našej
univerzity v očiach študentov, verejnosti i samotných pedagógov.
Moju úlohu preto predovšetkým vidím vo vyvažovaní názorov a postojov členov akademickej obce a s možno neskromným cieľom
zvýšenia prestíže a noblesy našej univerzity v spoločnosti.

Andrea Földváryová
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Doc. Martin Činovský získal Cenu predsedu NR SR
Cenu predsedu Národnej rady SR za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania si v novembri 2015 odnieslo šesť osobností, medzi
ktorými bol aj doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD., pôsobiaci na Pedagogickej fakulte UK. Ocenený bol za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia.
Doc. Martin Činovský, akademický maliar,
ArtD., je jednou z najvýznamnejších osobností
našej kultúry vôbec. Jeho tvorba je rešpektovaná na celom svete. Je pokračovateľom československej známkovej tvorby a zakladateľom
slovenskej známkovej tvorby. V kategórii rytectva nesporne najdôkladnejší z tvorcov, kde často
do jedného milimetra dokáže vkomponovať až
osem liniek. Tvorí známky od umeleckého ná
vrhu až po jeho realizáciu. Slovenskými známkami dal svetu výnimočné informácie o slovenskej
kultúre, histórii a kráse ľudí a prírody.
Za svoju tvorbu získal desiatky ocenení: trikrát tretie miesto Najkrajšia známka sveta,
Grand Prix Najkrajšia rytá známka EÚ, trinásťkrát získal Cenu ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií, nespočetnekrát sa ním vytvorené
známky ocitli na popredných miestach v rámci
verejnej ankety Najkrajšia poštová známka
Slovenska. V súťaži Národnej banky Slovenska

na eurové mince dva jeho výtvarné návrhy získali druhú zvýšenú cenu.
Rozvíja grafické techniky a zručnosti u tých
najmladších. Buduje ich poznatky o umení a živote. Jeho vedomosti sú obrovské a jeho pedagogický prístup a schopnosť odovzdať a naučiť
niečo svojich študentov sú dnes pre študentov,
a tým aj pre školu, veľmi potrebné. Je všestranne nadaným umelcom, aj hudobníkom a skladateľom. Hrá takmer na každom hudobnom
nástroji, komponuje a nahráva filmovú hudbu.
Popritom stále tvorí a maľuje pôsobivé obrazy.
Docent, akademický maliar Martin Činovský, ArtD., je nositeľom Radu rytiera umenia
a literatúry Francúzskej republiky, Pribinovho
kríža I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny
rozvoj Slovenska v oblasti výtvarného umenia,
Striebornej medaily Univerzity Komenského
a laureátom Identifikačného kódu Slovenska.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

Cleveringa Lecture
Dňa 23. novembra sa v priestoroch Rektorskej siene Univerzity Komenského konala
prednáška Prof. Dr. H. J. Snijdersa z Leidenskej univerzity pod záštitou Univerzity Komenského (UK), Právnickej fakulty Univerzity Komenského (PraF UK), Veľvyslanectva
Holandského kráľovstva a Leidenskej univerzity.

Prednáška zo série Cleveringa Lecture je
prestížnou udalosťou a prebieha na pôde UK
už tretíkrát. Záštitu zo strany UK a PraF UK
niesla prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
Cleveringa Lecture sa koná pri príležitosti
pripomenutia si prednášky profesora Rudolpha
Cleveringu, poprednej osobnosti Leidenskej
univerzity, ktorá sa uskutočnila 26. novembra
1940 na pôde Leidenskej univerzity. Profesor Rudolph Cleveringa vo svojej prednáške

reagoval na prepustenie židovských kolegov
z Leidenskej univerzity na príkaz nemeckých
okupačných autorít, po tejto prednáške bol
profesor Cleveringa zatknutý a uväznený. Po
ukončení druhej svetovej vojny sa Rudolph
Cleveringa vrátil na Leidenskú univerzitu.
Od konca druhej svetovej vojny sa absolventi
Leidenskej univerzity a hostia stretávajú tak v Holandsku, ako aj v zahraničí, aby si pripomenuli
prednášku profesora Cleveringu. Prednášky sú
vedené poprednými leidenskými akademikmi.
Profesor Snijders je profesorom Občianskeho práva na Leidenskej univerzite od októbra
1992. Zároveň je hlavným editorom odborného časopisu o arbitráži, zastupuje Holandské

kráľovstvo v Komisii Organizácie Spojených
národov na právo medzinárodného obchodu,
je rozhodcom (NAI, ICC, UNCITRAL a ad hoc)
a predsedom poradného a dozorného orgánu
Holandského arbitrážneho inštitútu.
Prednáška profesora Snijdersa bola venovaná téme: Arbitráž v medzinárodnej perspektíve.
Profesor venoval úvod prednášky základnej
problematike arbitráže následne sa zameral na
aktuálnu problematiku arbitráže investičných
zmlúv.
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.,
prorektorka pre legislatívu UK
JUDr. Barbora Grambličková, LL.M.,
doktorandka na Katedre obchodného práva
a hospodárskeho práva PraF UK

Univerzitný športovec roka 2015
Dňa 10. decembra 2015 sa uskutočnilo vyhlasovanie výsledkov ankety Slovenskej asociácie univerzitného športu (SAUŠ). Univerzitným športovcom roka 2015 sa stal športový strelec Filip Marinov.
Medzi ocenenými boli aj viacerí pedagógovia
Univerzity Komenského v Bratislave. Ocenenie
za prínos počas Svetovej zimnej univerziády
získal podpredseda lekárskej komisie FISU
a člen organizačného výboru Univerziády prof.
MUDr. Dušan Hamar, PhD., z Fakulty telesnej
výchovy a športu UK (FTVŠ UK). Ocenenie
si ďalej prevzali aj PaedDr. Ľubomír Kalečík,
PhD., z FTVŠ UK za dlhoročnú a úspešnú reprezentáciu FTVŠ UK na vysokoškolskej lige
v plávaní, kde pôsobí ako organizátor, tréner
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a rozhodca, a prof. PaedDr. Yvetta Macejková,
PhD., z FTVŠ UK, prezidentka vysokoškolského klubu a trénerka plávania za dlhoročnú trénerskú prácu s deťmi a mládežou a za úspešnú
organizačnú prácu so študentmi fakulty.
Poďakovanie za účasť na organizovaní Finále univerzít SR bolo udelené aj Mgr. Martinovi
Mokošákovi, PhD., vedúcemu Katedry telesnej
výchovy Prírodovedeckej fakulty UK.
Zuzana Tomová
Foto: SAUŠ
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Prvý ročník projektu Univerzitný stromček
naštartoval novú tradíciu

prianí

„Veľmi pekne ďakujeme za vianočné darčeky. Deti boli neskutočne vytešené. Ešte raz ďakujeme a prajeme krásne sviatky.“ – rodina
z Ubytovne Fortuna v Bratislave.
Takto sa pod stromčekom mohli tešiť súrodenci zo sociálnej ubytovne vďaka charitatívnemu projektu Univerzitný stromček prianí, ktorý
tieto Vianoce odštartoval svoj prvý ročník. Cieľom bolo pripraviť krajšie Vianoce ľuďom, ktorí
to v živote nemajú ľahké. V spolupráci s centrami, ktoré sa o týchto ľudí starajú, sme v priebehu novembra zozbierali ich vianočné priania.
Tie sme v podobe vianočných ozdôb rozvešali
na vianočné stromčeky na 9 fakultách UK.
Študenti a zamestnanci tak dostali možnosť vybrať si niektoré prianie, a ako dobrý skutok ho
v rámci vianočného obdobia splniť.
Darcovia sa mohli zaregistrovať prostredníctvom webovej stránky www.uniba.sk/stromcekpriani na konkrétne prianie a získať kontaktné údaje na človeka, ktorý si ho želal. Projekt
takto spájal ľudí priamo a vo väčšine prípadov
zahŕňal aj osobné stretnutie darcu a obdarovaného: „Pri horúcom čaji v krízovom centre bol
čas aj na krátky milý rozhovor“, napísala jedna
zo zapojených zamestnankýň.
Celkovo sa nám takto podarilo zozbierať
a nájsť darcov pre všetky priania, ktorých bolo
200. Rýchlosť, akou sa priania stratili zo stromčekov, predstihla všetky naše očakávania a na
viacerých fakultách sa našli všetci darcovia už
počas prvého dňa, kedy projekt odštartoval.
Želali si deti aj dospelí, a teda priania boli
naozaj všelijaké. „Ja by som si želala živé mačiatko alebo aspoň knižku o mačiatku,“ napísalo nám dievčatko z nemocnice na Kramároch
a pripojená bola aj kresba. Rodičia zo sociálnych ubytovní si želali napr. potraviny alebo
kozmetiku: „Pod stromčekom by ma potešila
kozmetika, keďže sa snažím peniaze míňať len
na nevyhnutné veci a na oblasť skrášľovania mi
už neostáva.“ Nechýbalo ani prianie ísť na výlet
na vianočné trhy alebo stretnutie pri káve: „Prial
by som si, aby sa so mnou prišiel niekto porozprávať. Úplne o hocičom.“
Jedno prianie si zo stromčeka na FMFI UK
vzali aj traja študenti: „Tak zhruba ako to prebiehalo: rozhodli sme sa rozdeliť naše brigádnické
platy na správnu vec. Tak sme sa zaregistrovali,
kúpili darček, dohodli si stretnutie, odovzdali
darček a rozlúčili sa. Následne sme sa už len
tešili z dobrého skutku. Pán bol jeden z mála
bezdomovcov, na ktorých bolo poznať, že so
svojou situáciou zďaleka nie je zmierený a robí
pre jej zmenu množstvo krokov, ku ktorým sa
určite do prichádzajúcej zimy hodia zimné topánky. Takže prianie bolo splnené.“
Zapojiť sa rozhodol aj náš pán rektor a priania splnil dvom chlapcom. Ľudko a Borisko pri
príležitosti prevzatia darčekov navštívili aj univerzitu, kde sme im spravili krátku prehliadku.
Keď som myšlienku projektu priniesla zo
svojho Erasmus študijného pobytu, rozmýšľala
som, akú odozvu asi bude mať u našich študentov. Nadšenie, s ktorým sa stretol, ma veľmi
milo prekvapilo a som veľmi rada, že za sebou
máme úspešný prvý ročník. Dúfam, že sa mi

takto podarilo založiť tradíciu, v ktorej budeme
spoločne s ďalšími študentmi, ktorí mi s organizáciou pomohli, pokračovať aj na budúci rok.
Na záver zopár ďalších odoziev od darcov:
„Ďakujem za úžasný nápad a dobrý pocit. Pár dní po ozdobení nášho stromčeka na
FaF UK som si našla prianie pre 10-ročného
chlapca. Šiltovka a kozmetika, zaujal ma najmä
obrázok, ako má čiapka vyzerať. Našťastie ,už‘
v piatom obchode po troch dňoch hľadania
som našla tú pravú s tým správnym nápisom.
Kozmetika k tomu, samozrejme, i nejaké sladkosti ako nutná povinnosť. Nasledoval kontakt
e-mailom na kontaktnú adresu, dohodnutie
termínu doručenia a po zabalení do vianočnej
tašky darček vyrazil k príjemcovi. Chlapec ho
dostane až na Štedrý deň, pre mňa však Vianoce už začali. Všetkým želám prežitie pokojných
vianočných sviatkov.“
„Bolo to úžasné, taká maličkosť, zabudla
som na to, že sú tu aj ľudia, ktorí si napr. nemôžu dovoliť kúpiť obyčajnú loptu a že to toho
malého chlapca tak potešilo. Skvelé. :-)“
„Bolo veľmi pekné vidieť, akú radosť môže
mať človek z darovanej drobnosti. Išlo o príjemné stretnutie, a ak sa táto akcia bude opakovať
aj o rok, určite sa zapojím. Veľmi pekný nápad,
som rada, že niekto prišiel s takouto myšlienkou. :-)“
„Nelke som riady pre bábiky s radosťou vybrala a po kontakte s pani riaditeľkou Krízového
centra som darček odovzdala. Pani riaditeľka

sľúbila, že ho Nelke dá pod stromček na Vianoce.“
„Navštívila som v Ubytovni Kopčany malého
Renka a jeho maminu Andreu, ktorej som dala
zopár hračiek pre jej syna. Keďže darčeky nosí
Ježiško, dostane ich pod stromček. “
„Spolu s ďalšími dvoma spolužiačkami sme
zaniesli Jarke kombinézu a zároveň sme im
ešte pridali pár hračiek a sladkostí pre Jarkiných ďalších 4 súrodencov. Ďakujeme za takúto možnosť.“
„Darček bol odovzdaný pani riaditeľke v KS
Dúha vo Vrakuni. Ďakujem veľmi pekne za tento nádherný nápad a dúfam, že sa z toho stane
tradícia.“
„Bezproblémové. Super akcia, rád sa znova
zapojím.“
„Odovzdané malé rádio, presnejšie MP3
prehrávač s rádiom do vrecka a slúchadlami
pre Vilka.“
„Plnenie prebehlo bez komplikácií. Pani
Martina aj so synom sú sympatickí ľudia, Patrik
mal z darčeka radosť. “
„Stretnutie s Dominikom a jeho maminkou
včera v ubytovni Fortuna bolo veľmi milé. Tešíme sa, že sme ho mohli obdarovať.“
Bc. Mária Šormanová,
študentka FMFI UK a iniciátorka
Univerzitného stromčeka prianí

Zľava: študent UK a organizátor projektu Tomáš Kaščák, obdarovaný Boris, rektor UK prof. Karol Mičieta, obdarovaný Ľudko, študentka UK a iniciátorka projektu Mária Šormanová
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Inaugurácia auly RKCMBF UK
Dňa 15. 12. 2015 sa vo večerných hodinách konala na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK (RKCMBF UK)
inaugurácia obnovenej auly.

Aula prešla v letných mesiacoch minulého
roka čiastočnou rekonštrukciou, ktorá bola
financovaná z prostriedkov Bratislavskej
arcidiecézy. Bratislavský arcibiskup Mons.
Stanislav Zvolenský prišiel s podnetom, aby
obnovená aula dostala meno po emeritnom
pápežovi Benediktovi XVI. Jozef Ratzinger,
neskorší pápež Benedikt XVI., patrí k najvýznamnejším teológom 20. storočia. Obdivujeme nielen jeho brilantný úsudok, ale aj
široký záber a hĺbku spracovania tém, ktorým sa venuje. Rozhodnutie dať aule meno
práve po Benediktovi XVI. bolo motivované
aj tým, že Jozef Ratzinger, ešte ako prefekt
Kongregácie pre učenie viery, fakultu navštívil v roku 1992. Toto pamätné stretnutie
s vedením fakulty, pedagógmi a študentmi
práve v aule fakulty zanechalo v mnohých
veľmi silný dojem. Viacerí zo zúčastnených
študentov dnes pôsobia na fakulte ako pedagógovia. S priamosťou a skromnosťou
odpovedal na viaceré otázky a v príhovore
okrem iného povedal: „K podstate teológie
patrí, že do evanjelia chceme preniknúť
rozumom. Z tohto samotného faktu ešte

nevyplýva nebezpečenstvo racionalizmu.
Použitie rozumu je správne, ale pochopiť
Toho, ktorý nás miluje, môžeme len láskou.
Podstatou a základom správnej teológie je
láska k Bohu a k Jeho slovu.“ Po stretnutí kardinál Ratzinger po latinsky napísal do
kroniky: „Nech Pán požehná tento dom“.
Slávnostná inaugurácia auly mala dve časti:
teologickú a hudobnú. V štyroch príspevkoch
z dogmatickej teológie, patristiky a morálnej
teológie pedagógovia priblížili dielo a vklad
J. Ratzingera do teologickej vedy. Hudobné
diela z pera Bacha a Mozarta sprostredkovalo
sláčikové kvarteto J. Kružliaka. O Ratzingerovi je známe, že má veľmi rád klasickú hudbu,
preto tento rozmer nemohol chýbať. Hudbu
vníma tiež ako cestu k Bohu. Svojho času, pri
príležitosti prevzatia čestného doktorátu na Pápežskej Univerzite Jána Pavla II. a na Akadémii
cirkevnej hudby v Krakove, povedal: „V prostredí rôznych kultúr a náboženstiev sú prítomné
veľké diela literatúry, architektúry, maliarstva
a sochárstva. A všade je aj hudba. Napriek
tomu, v žiadnom inom kultúrnom prostredí nie
je hudba, ktorá by sa dala zrovnať s tou, ktorá

sa zrodila v prostredí kresťanskej viery: od Palestrinu k Bachovi, od Händla k Mozartovi, od
Beethovena k Brucknerovi. Západná hudba
je niečo jedinečné, čo nemá obdoby v iných
kultúrach. A nad týmto by sme sa mali zamyslieť. Svoj najhlbší pôvod má v liturgii, v stretnutí
s Bohom.“
K inaugurácii Benedikt XVI. napísal bratislavskému arcibiskupovi list, v ktorom odpovedá na žiadosť, aby aula mohla niesť jeho
meno. S pre neho typickou skromnosťou
uviedol: „Necítim sa byť hodný takejto pocty, ale ak ste presvedčený o účelnosti tohto
pomenovania, s vďačnosťou prijmem Váš
návrh. Bude pre mňa radosťou byť takto
prítomný uprostred Vašej teologickej a cirkevnej práce.“ Sme mu za jeho svedectvo
vďační a veríme, že bude pre našich študentov a pedagógov povzbudením k čo najkvalitnejšej práci.
Vladimír Thurzo
Foto: TK KBS/Peter Zimen

Návšteva J. Ratzingera na fakulte v roku 1992

Použitie kadidla a vonných látok približuje monografia RKCMBF UK
Nová vedecká monografia s názvom Historicko-vedecký pohľad na tematiku vôní v Biblii a v liturgii, ktorej autorom je Peter Caban, celkovo poukazuje na dôležité historické zmienky o dejinách a použití kadidla a vonných látok jednak vo Svätom písme, ale
aj v kresťanskej bohoslužbe, a to na základe terénneho výskumu kadidlových vzoriek, ako i na podklade komparácie písomných
prameňov, či už primárnych, alebo sekundárnych.
Obťažnosť písania knihy bola značná, keďže
v našom kontexte k uvedenej problematike
neexistuje žiadna literatúra, a preto bolo potrebné adekvátne skúmať pramene, mnohé
nachádzajúce sa v Ázii i v Európe, písané
predovšetkým v cudzích jazykoch, cez ich
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jednotlivé preklady, výskumy a porovnávania. Väčšina z týchto prameňov nebola ešte
v Česku či na Slovensku vôbec publikovaná.
Monografia prináša do nášho vedeckého
kontextu aj nové poznatky z odboru liturgiky ako vedy. Predovšetkým ide o priblíženie

kadidla a kadidlových vzoriek na základe
výskumu a skúseností autora, ako aj o publikovanie vzácnych historických prameňov,
v ktorých sa nachádzajú zmienky o použití
kadidla. Na podklade predloženej monografie môžeme konštatovať, že použitie kadidla

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Najnovšie číslo Studia Biblica Slovaca
s étosom milosrdenstva
Pred Vianocami ešte na prahu roka milosrdenstva otvoreného pápežom Františkom z príležitosti ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu pred 50 rokmi (8. 12. 1965) vyšlo druhé číslo biblického periodika Studia Biblia Slovaca (StBiSl), ktorý spolu s teologickým periodikom Acta vydáva dvakrát do roka RKCMBF UK.
Tento vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej sa etabloval v domácom teologickom diskurze a má ambíciu ponúkať preň relevantné
výsledky biblickej exegézy. Najnovšie číslo otvára článok Tripartite
Creation in Sirach 16:26–17:4 od anglického biblistu Jeremy
Corleyho zo St Patrick’s College v Maynoothe. Intertextuálna štúdia konštatuje, že Sir 16,26–17,4 zdieľa židovskú tradíciu o stvorení
z knihy Genezis a Žalmov. Celková štruktúra stvorení sleduje sekvenciu nebesá–zem–ľudstvo žalmu 148, chválospevu gréckej verzie
Knihy Daniela 3 a Cicerovho traktátu De natura deorum. Na základe
daných paralel predpokladá, že Sir 16,26-28 hovorí o stvorení nebeských telies v spojení s anjelmi. Usporiadanie nebeských telies
odráža nielen biblické učenie (napr. Ž 104[103]) a židovské texty
z obdobia Druhého chrámu (napr. Hodayot, 1 Henoch, Neftaliho
testament), ale nachádza paralely v kozmológii stoicizmu (napr. Kleantov Hymnus na Dia; Cicerov De natura deorum). Sir 17,1-2 vníma
smrť ako prirodzenú záležitosť a málo spojenú s hriechom človeka,
hoci v návrate človeka do zeme je echo trestu Adama z Gn 3,19.
Prirodzený limit ľudského života je zhodný jednak s teológiou žalmu
90 o zrejmom limite života a tiež so stoickými ideami o božskej prozreteľnosti.
Šéfredaktor StBiSl Blažej Štrba pripravil v roku milosrdenstva príspevok Bezhraničné Božie odpustenie? Hebrejsky koreň slh
a jeho grécke preklady ako základný prvok teológie Starého zákona o odpustení. Vznik lexikologicky orientovanej štúdie iniciovali
otázky o objekte a limitoch odpustenia. Odpustenie v Starom zákone
vyjadruje hebrejský koreň slh. Autor primárne skúma gramaticko-sémantické využitie slovotvorného koreňa v jednotlivých prípadoch masoretského hebr. textu (41 výskytov) a sekundárne i preklady výrazu
v starobylom gréckom preklade Septuaginty. Skúmanie odráža vývoj
v náuke o odpustení, ktoré neobmedzí veľkosť hriechu, ale odvrátenie ľudí od Boha a nezáujem o jeho odpustenie.
Košický biblista Juraj Feník sa v príspevku Dočasne neplodná.
Alžbeta a premena žien v Lukášovom evanjeliu zameriava na tému
žien privilegovanú Lukášom (44 pasáží). Téza článku je: Alžbeta, matka Jána Krstiteľa ako prvá žena v narácii svojím životným príbehom
predznačuje osudy viacerých ďalších žien v neskoršom rozprávaní.
Zvestovanie narodenia Jána Krstiteľa (1,5-25) okrem iných dynamík
obsahuje motív premeny neplodnej ženy, ktorá získa od Pána potomstvo. Tento motív – Pánov zásah do života ženy – sa objavuje aj

inde v evanjeliu a je skonkretizovaný Ježišovým konaním v prospech
chorých a hriešnych žien. Spolu s Alžbetou tieto ženy vytvárajú naratívnu reťaz, ktorá môže byť považovaná za jednu z charakteristík
tretieho evanjelia.
Český biblista Ladislav Tichý sa v aktuálnom článku „Buďte milosrdní“ (Lk 6,36) v kontextu Nového zákona zaoberá kľúčovou
Ježišovou požiadavkou, jej významom a posolstvom, ktorá stojí za
heslom roka milosrdenstva Milosrdní ako Otec. Evanjeliový výrok je
hodnotený ako zásadná súčasť historického kázania Ježiša Krista,
ktorá sa spája s jeho výzvou k láske k nepriateľom. V príspevku sa
skúma vlastný kontext Lk 6,36 a kontext Lukášovho evanjelia. Autor pristúpil k predstaveniu textov s podobným posolstvom v ďalších
knihách Nového zákona. Príspevok dospieva k záveru, že naplnenie
imperatívnej výzvy v Lk 6,36, musí byť zrejmé v živote tých, ktorí veria
v Krista.
Aj posledný príspevok „Lebo jeho milosrdenstvo je večné“. Náčrt korelácie integrity a milosrdenstva u vybraných biblických postáv a jej osvetlenie z psychologického hľadiska od Dagmary Kráľovej z FMA favorizuje étos milosrdenstva v ľudskom živote. Deje sa to
objasnením kľúčových biblických pojmov dokonalosti a milosrdenstva,
ktoré sa konvenčne chápu izolovane. V kánonickej perspektíve sa najprv skúma uplatňovanie pojmu integrity u vybraných biblických postáv
a potom sa preveruje ich otvorenosť pre milosrdenstvo a použitím
kategórií psychológie (konzistencia, empatia, aktívny súcit) sa skúma
možná korelácia integrity a milosrdenstva. Synchrónna lektúra biblických textov ukazuje, že milosrdné konanie je v Biblii, ako aj v psychológii, podmienené integritou osoby. Autentické konanie milosrdenstva
teda predpokladá proces integrácie, ktorého súčasťou je kognitívne
i emotívne prijatie vlastnej ohraničenosti.
Ostatné číslo periodika recenzuje štyri slovenské biblické publikácie a ponúka abstrakty článkov karentovaného periodika Biblica
(2014) z dielne Pápežského biblického inštitútu v Ríme a ročenky
Liber Annuus LXIII (2013) vydanej Františkánskym biblickým inštitútom v Jeruzaleme, kde v uplynulom semestri prednášal šéfredaktor
StBiSl Blažej Štrba.
Minulé čísla sú úplne, resp. parciálne dostupné na www.biblica.
sk. Abonentami periodika sa dá stať objednávkou cez fakultnú knižnicu RKCMBF (kniznica@frcth.uniba.sk), resp. si ho môžete zakúpiť
v sieti predajní Spolku sv. Vojtecha na Slovensku.
Jozef Jančovič,
zástupca šéfredaktora

a vonných látok v Biblii a v liturgii malo svoje
historicky odôvodnené špecifiká a v každej
dobe osobitné akcenty v zmysle liturgicko-dejinného vývinu.
Po vedeckej stránke je cieľom autora priblížiť vývin, dobové správy, zloženie, biblické
svedectvá a použitie kadidla v liturgii s cieľom priviesť čitateľa, ako aj odbornú verejnosť do vzťahu skúmania incenzu ako látky
i ako symbolu z pohľadu liturgiky.
V predloženej vedeckej monografii sa používa historicko-kritická a komparatívna metóda.
Autorovo prianie je, aby sa aj touto vedeckou monografiou o kadidle ako symbole
v Biblii i v kresťanskej liturgii skrze spoznáva-

nie nových skutočností, čitatelia viac priblížili
k cieľu liturgie, ktorým je oslava Boha a posvätenie človeka. Túto monografiu by som
veľmi odporučil prečítať, pretože originálnym
spôsobom vysvetľuje jeden zo symbolov, ktorý sa pomerne často používa v liturgii. A čím
máme viac informácií o týchto symboloch,
tým hlbšie a účinnejšie môžeme sláviť liturgiu.
Autor, kňaz a vysokoškolský pedagóg na
RKCMBF UK, má, i napriek svojmu mladému veku, značný vedecký prehľad v problematike a stáva sa odborníkom uznávaným aj
v zahraničí.
Ing. Vladimír Šmidriak, PhD.,
RKCMBF UK
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CĎV UK zorganizovalo
predvianočné podujatie
pre krajanov
Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK) v spolupráci s Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) zorganizovalo v dňoch
4. – 7. decembra 2015 pre učiteľov a žiakov základných škôl s vyučovacím
jazykom slovenským v zahraničí záujmové podujatie pod názvom „Vianoce
v Bratislave 2015“.
Cieľom podujatia bolo priblížiť našim krajanom zvyky a obyčaje na
sviatok svätého Mikuláša a umožniť im zažiť predvianočnú atmosféru
na Slovensku. Štvordňový pobyt v Študijnom a kongresovom stredisku CĎV UK (ŠaKS CĎV UK) v Modre-Harmónii a v Bratislave sa
pre 54 učiteľov a žiakov zo Srbska, Ukrajiny, Maďarska, Chorvátska a Rumunska stal príjemne a zároveň užitočne stráveným časom
v najkrajšom období roka.
Program podujatia bol koncipovaný tak, aby sa jeho účastníci nielen zabavili, ale aj naučili niečo nové. Deň pred sviatkom svätého
Mikuláša prišiel do ŠaKS CĎV UK v Modre-Harmónii všetkých rozveseliť kúzelník, ktorý navodil predvianočnú atmosféru.
Pre krajanských žiakov boli v spolupráci so zamestnancami knižnice
na Pionierskej ulici v Bratislave pripravené vianočné tvorivé dielne. Tí
mladší prenikali do tajov a zvyklostí predvianočného obdobia a Vianoc
na Slovensku. Krajanskí učitelia zase absolvovali exkurziu po stopách
vinárstva na Malokarpatskej vínnej ceste. Potom sa všetci spoločne
zapojili do školy tanca, ktorú pripravil detský folklórny súbor Vienok

a naučili sa niekoľko tanečných prvkov slovenských ľudových tancov.
Najdôležitejšie v ten deň bolo, že hoci boli krajanskí učitelia a žiaci
rozdelení do dvoch oddelených skupín, hranica medzi nimi sa zotrela,
keď po vystúpení detského folklórneho súboru Vienok v Kultúrnom
stredisku na Stromovej ulici v Bratislave prišiel Mikuláš a rozdal darčeky deťom i dospelým. Deň plný zážitkov príjemne uzavrela slávnostná
večera s riaditeľkou CĎV UK PhDr. Jankou Chládeckou, PhD., a Ing.
Katarínou Čamborovou z MŠVVaŠ SR a po nej spoločne absolvované divadelné predstavenie na Novej scéne v Bratislave. V nasledujúci
deň účastníci navštívili Bratislavský hrad a vychutnali si atmosféru na
vianočných trhoch na Hlavnom námestí. Večer ich v Modre-Harmónii čakal zábavný večer plný hier a tanca s profesionálnou tanečnou
skupinou. Na záver podujatia riaditeľka CĎV UK poďakovala našim
krajanom za ich záujem o dedičstvo ich predkov, zaželala im šťastné
a veselé sviatky v kruhu najbližších a vyjadrila presvedčenie, že kúsok
zo slovenských Vianoc si v srdci odnesú aj do svojich domovov.
Mgr. Jakub Trangoš, CĎV UK

Vianoce 2015 v JOP CĎV UK
Uplynul presne jeden rok a zahraniční študenti Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania
Univerzity Komenského (JOP CĎV UK) strávili v predvianočnom období opäť jeden výnimočný deň.
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Dňa 17. decembra 2015 nechali svoje učebnice slovenčiny a skriptá z odborných predmetov na internáte a do svojej školy na Žižkovej
ulici prišli s očakávaním, čo zaujímavé pre nich v tento deň lektori pripravili. Vedeli, že sa nebudú učiť, no netušili, že ich triedy sa zmenia na
tvorivé dielne, ktoré preveria najmä ich zmysel pre tímovú prácu a že
v nich zažijú pravú vianočnú atmosféru bez ohľadu na to, či pochádzajú z krajín, kde sa Vianoce slávia ako jeden z najväčších kresťanských
sviatkov v roku alebo nie.

a vyzdobili, si v ďalšej vianočnej dielni všetci preverili aj svoje manuálne
zručnosti. Staré japonské umenie skladania papiera výborne zvládli
študenti z Ázie, Európy i Afriky a vianočnými origami bola zrazu vyzdobená celá škola. Pred poslednou zastávkou, ktorá dôsledne preverila
vedomosti každého tímu o vianočných tradíciách na Slovensku i vo
svete, si viacerí odskočili na „hudobné pódium“ a za gitarového sprievodu nášho lektora mohol ktokoľvek predviesť svoj spevácky talent. Vo
vianočnej nálade sme sa všetci presunuli do jedného z botelov na Du-

Za dverami tried, v ktorých sa študenti JOP CĎV UK od septembra
pripravujú na svoje ďalšie štúdium na slovenských vysokých školách,
sa ukrývala magická vianočná atmosféra. Študenti náhodne rozdelení do skupín si ju za asistencie svojich lektorov dokázali veľmi rýchlo
vytvoriť aj sami. Jeden z tímov, v ktorom boli v prevahe študenti z Ukrajiny, sa hneď na prvom stanovisku nedal zahanbiť a keď si vypočul
nádhernú vianočnú koledu Búvaj, dieťa krásne, spontánne zaspieval
koledu aj vo svojom rodnom jazyku. Študenti z Kene sa zasa pri melódii piesne Rolničky, rolničky roztancovali. V dobrej nálade a posilnení tradičnými vianočnými medovníkmi, ktoré si študenti sami pripravili

naji na spoločný obed, po ktorom sa študenti z Ukrajiny, Chorvátska či
Macedónska už ponáhľali na internát pre svoju batožinu, pretože ešte
v ten deň ich čakala dlhá cesta domov. Študenti z Číny, Afganistanu
a iných krajín, kde Vianoce nie sú tradičným sviatkom, zostali počas
sviatočných dní v Bratislave. Ktovie, možno sú medzi nimi takí, ktorí
vďaka prvým Vianociam stráveným na Slovensku začnú tento sviatok
oslavovať tiež.
Mgr. Jakub Trangoš, CĎV UK

SPRAVODAJST VO

Malá FSEVka „zvalcovala“ Olomouc!
Po historicky prvej modelovej konferencii OSN na Slovensku – Slovak MUN, na ktorej organizácii sa podieľali i študenti programu
Európske štúdiá, bol vyslaný tím Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK na National Model United Nations Europe 2015 do
Olomouca.
Verzia NMUN je organizovaná renomovanou americkou organizáciou – Národnou asociáciou vysokoškolských konferencií (National
Collegiate Conference Association), ktorá má podchytené konferencie v New Yorku a Washingtone a každý rok spolupracujú s partnermi v Európe a Ázii, aby tam uskutočnili
verzie ich amerických modelových zasadnutí.
Tento rok sme vyslali do ČR tím 6 študentov,
ktorí vytvorili delegáciu Chorvátska – druháčku Nastaran A. Motlagh, tretiakov
Braňa Višňanského a Viliama
Ostatníka, prváčku na magisterskom stupni Dominiku
Filinovú, jej spolužiaka Damjana Spasovskeho a napokon
Clarissu do Nascimento Tabosa,
ktorá je už v poslednom ročníku.
Študenti, resp. delegáti, ako sú „titulovaní“ počas rokovaní, vo dvojiciach
hájili chorvátske záujmy v troch výboroch,
Nasi s Braňom bojovali vo Valnom zhromaždení, Dominika s Vilom v UNESCO a Clarissa
s Damjanom v Ekonomicko-sociálnom výbore
(ECOSOC).
Clarissa, ktorá má za sebou už niekoľko modelových zasadnutí, vyzdvihla vysokú úroveň delegá-

tov, ktorí boli lepšie pripravení a viac motivovaní ako
na NMUN v New Yorku v r. 2014 alebo v Ríme v r.
2014. To, že formát NMUN sa líši od formátu MUN
vie najviac posúdiť Nasi, ktorá absolvovala už
stredoškolské zasadnutia. Sama očakávala,
že bude oboznámená s celým rokovacím
konaním, no v prípade NMUN je to reálnejšie a väčšina partnerstiev sa dohodne počas menej formálnych rokovaní.
Tento ročník bol pre FSEVku
opäť úspešný a tohtoročná zostava tak nadviazala na úspech
delegácie z minulého roka.
Domov priniesli študenti dve
ceny – Clarissa s Damjanom
získali ocenenie za najlepší „Position paper“ v ich výbore (ECOSOC).
Táto cena sa v ECOSOCu udeľovala len
trom stanoviskám, ktoré študenti posielali ešte
pred začatím samotného zasadnutia. Na záverečnej
ceremónii sa však tešili všetci, keď bola ocenená celá delegácia za ich aktivitu vo výboroch a pri písaní rezolúcií. Napokon si domov doniesli cenu za „Honorable Mention Delegation“.
Mgr. Kristína Janková, FSEV UK
Foto: Clarissa do Nascimento Tabosa

Ako hodnotiť výsledky výskumu na univerzite?
Dňa 11. novembra 2015 sa v Aule Univerzity Komenského (UK) uskutočnil druhý 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 UK.
Na diskusii, ktorú otvoril prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., prorektor UK, vystúpili: prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc., matematik
a expert na scientometriu z Technickej univerzity v Košiciach, prof.
RNDr. Miroslav Urban, DrSc., chemik a člen Akreditačnej komisie
z Prírodovedeckej fakulty UK, Mgr. Jana Ilavská, PhD., informačná
špecialistka a expertka na scientometriu z Akademickej knižnicej
UK a prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., fyzik a predseda SKVH,
prorektor UK. Na seminári sa zúčastnil aj minister školstva, vedy,
výskumu a športu SR Juraj Draxler, MA.
Prof. Podlubný odštartoval prednáškovú časť problematikou
štandardných ukazovateľov pre hodnotenie výkonu vo vede a ich
používanie. Vysvetlil pôvod, význam a ciele rôznych indikátorov –
h-index, m-koeficient, g-index, ale i ukazovatele ako spoluautorstvo, citácie, impakt faktor a pod.
Nasledovala prednáška prof. Urbana, v ktorej sa zameral na históriu, vzťah a súčasnosť vzdelávania a hodnotenia vedy na univerzitách v SR, aj vo svete. Upozornil na to, že: „masové vzdelávanie
u nás vysoko vyhráva nad kvalitou a vedou.“
Doktorka Ilavská vo svojom príspevku poukázala na úskalia
hodnotenia spoločenských a humanitných vied. „Keď hovoríme
o hodnotení vedy a výskumu spoločenskovedných a humanitných
disciplín, nemôžeme merať čisto vedecký prínos, ale špecificky
musíme brať do úvahy aj ich spoločenský význam. Prispievajú
k tvorbe nových produktov, služieb, ale predovšetkým majú nemerateľný vplyv na širšiu verejnosť, kde ovplyvňujú vo veľkej miere porozumenie určitým otázkam a tvorbu postojov k rôznym spoločen-

skovedným problémom,“
zdôraznila prednášajúca.
Prof. Moczo vo svojej
prednáške predniesol zaujímavú tematiku o kritériách
na najvyššiu vedeckú hodnosť – DrSc. Ako sám hovorí: „Hodnosť DrSc. dosiaľ
najlepšie odlišuje špičkových vedcov a vedecko-pedagogických pracovníkov.“
Poukazuje na problém pri
kritériách na docentov a profesorov, ktoré si definujú
niektoré vysoké školy na
základe svojej úrovne tak,
aby podľa potreby mohli docentov a profesorov doslova
produkovať. To sa však nestane pri udeľovaní hodnosti DrSc., pretože
kritériá na jej získanie sú jednotné pre celú SR.
Po príspevkoch prednášajúcich nasledovala opäť zaujímavá
diskusia, ktorá priniesla i rôzne názory na uvedenú problematiku.
Kompletný videozáznam seminára nájdete na: https://www.youtube.com/watch?v=a61QeDk4N3c&feature=youtu.be
Jana Blusková
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Medzinárodné vedecké interdisciplinárne školy
– možnosť zvýšenia kvality vedeckých publikačných
výstupov univerzity
Nedávne rankingové hodnotenia Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj užitočné a podnetné univerzitné semináre na
tému výskumu a vzdelávania na univerzite a hodnotenia výsledkov výskumu ma viedli k rozhovoru s prorektorom pre vedecko-výskumnú činnosť prof. Moczom. Spomenula som mu moju skúsenosť s tým, ako možno efektívne pomôcť vedeckým
pracovníkom písať vedecké články publikovateľné vo významných časopisoch. Prorektor Moczo ma požiadal, aby som o tejto
skúsenosti napísala do Našej univerzity.
Ako absolventke a externej pedagogičke Lekárskej fakulty UK a výkonnej
redaktorke medzinárodného lekárskeho
časopisu Journal of Electrocardiology
(vydávaného v USA) mi záleží na tom,
aby sme sa zo súčasnej pozície posunuli vyššie.
Jedným z dôležitých kritérií, na základe ktorých sa hodnotí kvalita univerzít,
sú vedecké publikácie. Aj keď počet vedeckých publikácií tvorivých pracovníkov
UK v oblasti lekárskych, farmaceutických
a nelekárskych zdravotníckych vied (LF,
JLF v Martine, FaF) v karentovaných
časopisoch počas ostatných 10 rokov
(2005 – 2014) mierne stúpol (Graf 1),
ich počet je stále relatívne nízky.
Na jedného tvorivého pracovníka, t. j.
pracovníka, u ktorého sa očakáva publikovanie (pedagóg, vedeckovýskumný
pracovník, interný doktorand), bol priemerný ročný počet publikácií v období
2005 – 2014 3,46 publikácie (články,
konferenčné príspevky, knižné publikácie a pod.), avšak iba 0,2 karentovaného
článku (Graf 2).
Pozrime sa na štruktúru publikačnej
činnosti. Kľúčovými sa javia dva údaje.
Ako vidno v Grafe 3, podiel článkov v karentovaných časopisoch na celkovom
počte evidovaných publikácií za roky
2005 – 2014 predstavuje približne 6 %,
kým podiel abstraktov 45 %. Disproporcia nízkeho podielu karentovaných článkov a vysokého podielu abstraktov a príspevkov v zborníkoch indikuje možnosť
zlepšenia. Abstrakty môžu reprezentovať
množinu výsledkov, ktoré neboli publikované vo forme časopiseckých článkov,
avšak potenciálne publikovateľné sú.
Študijný program dobrých zahraničných univerzít považuje výskumnú činnosť študentov za neoddeliteľnú súčasť
univerzitného vzdelávania. Preto venuje
systematickú pozornosť príprave študentov na to, ako robiť výskum a ako písať vedecké články. Na našich univerzitách sa príprave študentov na výskumnú
činnosť venujeme v relatívne obmedzenej miere. Nielen v pregraduálnom štú-
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diu, ale aj v doktorandskom štúdiu sa
viac sústreďujeme na samotnú vednú
disciplínu. Nutnosť venovať sa systematicky tréningu ako robiť výskum, ako
písať projekty, ako písať vedecké články
a tréningu v akademickej angličtine si
dostatočne neuvedomujeme.
Jednou možnou inšpiráciou v tejto
súvislosti je skúsenosť s programom
Medzinárodných vedeckých interdiscipli-

my/Cardiovascular Systems a Ukrainian
Journal of Cardiology (e-version).
Program IRIS je určený pre pregraduálnych a postgraduálnych študentov
a vedeckých pracovníkov, ktorí majú
záujem o biomedicínsky výskum najmä
v medicíne, farmakológii, biofyzike, bioinžinerstve, informatike a výpočtových
vedách. Na programe sa zúčastňujú aj
školitelia/mentori vedeckých pracovní-

Graf 1. Počet článkov autorov LF, JLF a FaF v karentovaných časopisoch v rokoch
2005 – 2014.

nárnych škôl (International Research Interdisciplinary School – IRIS) – pôvodný názov Medzinárodné vedecké letné
školy – International Scientific Summer
Schools. Program IRIS je medzinárodnou iniciatívou vedeckých časopisov,
ktoré si uvedomili problém s kvalitou
rukopisov prichádzajúcich od autorov,
ktorí nemajú adekvátny tréning v písaní
vedeckých článkov. V súčasnosti sú do
tejto iniciatívy zapojené časopisy Journal
of Electrocardiology, Anatolian Journal of
Cardiology, Monitor Medicíny Slovenskej
lekárskej spoločnosti, Balkan Medical
Journal, Central Asian Medical Journal,
Journal of Kyrgyz State Medical Acade-

kov, ktorí majú záujem o spoločnú skúsenosť s takýmto tréningom.
Program IRIS vychádza z pôvodného programu Duke University, Durham,
North Carolina, USA (autori pôvodného
workshopu Galen S. Wagner a Erik Eisenstein: The Research Practicum of the
Duke University). Cieľmi programu IRIS
sú:
• Získanie skúseností s prípravou kvalifikovaného protokolu realizovateľnej vedeckej štúdie postavenej na
vedeckej hypotéze. Takýto protokol
je predpokladom jednak úspešnej
realizácie štúdie, jednak prípravy rukopisu vedeckého článku.
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Graf 2. Priemerný počet publikácií na jedného pracovníka LF, JLF a FaF v rokoch
2005 – 2014.
• Získanie skúseností v kritickom hodnotení, kvalifikovanej vedeckej diskusii a argumentácii.
• Motivácia študentov publikovať výsledky svojich štúdií.
• Intenzívna skúsenosť s vedeckou
diskusiou v angličtine.
Program pozostáva zo štyroch nízkonákladových workshopov a využíva
efektívne spôsoby vzdelávania “problem-based learning” (učenie sa na základe riešenia problémov) a “learning-by-doing” (učenie sa zo skúseností).
Účastníci pracujú v skupinách a každá
skupina si vyberá tému projektu na základe spoločného záujmu členov skupiny. Počas štyroch dní účastníci postupne budujú detaily návrhu projektu podľa
protokolu workshopu. Tento proces pozostáva z definovania výskumnej témy,
ktorá je zaujímavá pre všetkých členov
skupiny, výberu adekvátneho dizajnu
štúdie a adekvátnej metódy zberu údajov, analýzy údajov a ich interpretácie,
ako aj prípravy realizovateľného plánu
štúdie vrátane časového harmonogramu projektu, ktorý zahŕňa aj prípravu
rukopisu vedeckého článku. Účastníci
takto získavajú paralelne skúsenosti
v oblasti vypracovávania protokolu výskumnej štúdie a v budovaní medzinárodného vedeckého tímu. Počet účastníkov je limitovaný na 20, maximálne
na 25, čo zabezpečuje intenzívnu vzájomnú komunikáciu medzi účastníkmi
a lektormi.
Workshopy sú moderované skupinou
medzinárodných moderátorov. Niektorí sú redaktormi vedeckých časopisov,
čo dáva priestor pre fakultatívne komplementárne diskusie na témy, prístup
k písaniu rukopisu vedeckého článku,
výber vhodného časopisu, komunikácia s redakciou, spracovanie rukopisu
v redakcii, reagovanie na pripomienky
recenzentov.

Od roku 2006, kedy sa konala prvá
letná škola na Slovensku, sa uskutočnilo
15 IRIS tréningov v 9 krajinách na troch
kontinentoch (Brazília, Chorvátsko, Kirgizsko, Macedónia, Poľsko, Rakúsko,
Rumunsko, Slovensko a Turecko). Zúčastnilo sa na nich celkovo 250 účastníkov z 31 krajín sveta (Albánsko, Bosna
a Hercegovina, Brazília, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Egypt, Estónsko, Gruzínsko, Grécko, Holandsko,
Hong Kong, Chorvátsko, Kazachstan,
Kosovo, Kirgizsko, Litva, Macedónsko,
Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko,
Srbsko, Čierna hora, Španielsko, Švédsko, Turecko, Ukrajina a USA).
Program workshopov je intenzívny
a náročný. Subjektívne hodnotenie tréningu účastníkmi je veľmi vysoké. Nasvedčuje tomu aj rastúci záujem o organizáciu workshopov. Pôvodne sa konal

jeden ročne, v roku 2015 sa konali tri
– v Rakúsku, Brazílii, Kirgizstane. V roku
2016 budú štyri – na Slovensku, v Španielsku, Kazachstane a v Rusku. Čo je
však dôležité, objektívne vyhodnotenie
vedeckej výkonnosti účastníkov za roky
2007 – 2013 ukázalo, že účastníci IRIS
tréningu mali po absolvovaní tréningu
signifikatne vyšší počet publikovaných
článkov evidovaných vo vedeckých
bibliografických databázach PUBMED
a SCOPUS - (publikované v: Bacharova
et al.: The effect of International Scientific Summer School research training
on scientific productivity of trainees. International Journal of Cardiology 2014;
176: 1142 – 1146.).
Program IRIS prevzal, adaptoval
a preveril vzdelávací program, ktorý bol
pôvodne súčasťou univerzitného vzdelávania v podstatne inom prostredí. Desaťročná skúsenosť ukazuje, že tento
program má univerzálny charakter. Nabáda využiť toto overené „know-how“
aj pre Univerzitu Komenského. Naše
vedomosti, potenciál a kapacity môžu
výrazne prispieť ku kvalite vedeckého
publikovania a následne aj zlepšiť medzinárodné hodnotenie našej univerzity.
V príspevku boli použité informácie
z Databázy evidencie publikačnej činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, 2015.

MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc, MBA,
Ústav patologickej fyziológie LF UK,
Medzinárodné laserové centrum,
Bratislava

Graf 3. Štruktúra publikačnej činnosti autorov LF, JLF, FaF v rokoch 2005
– 2014.
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AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Študent FaF UK úspešným riešiteľom Knovel Academic
Challenge 2015
Medzinárodná súťaž Knovel Academic Challenge je určená študentom vysokých škôl, ktoré majú prístup k službám Knovel
Library, čo je jedna z najväčších svetových kolekcií referenčných a faktografických údajov a dát pre technické, inžinierske
a prírodovedecké potreby s výkonným vyhľadávacím aparátom pre textové hľadanie, ako aj pre hľadanie pomocou číselných
hodnôt, parametrov, veličín a i. a ich kombinácií.
Cieľom súťaže je správne odpovedať na otázky s využitím
vyhľadávania v systéme Knovel, ku ktorému majú v SR prístup
študenti i pedagógovia 15 verejných VŠ a iných akademických
inštitúcií v rámci projektu NISPEZ. Súťaž sa koná dvakrát ročne
v jesennom a jarnom termíne; jesenná časť prebiehala od 28. 9.
do 1. 11. 2015, podmienkou bola registrácia študenta. Súťažné
otázky a celú súťaž je možné zakomponovať do výučby, preto sa
hodnotia aj univerzity podľa počtu zapojených študentov. Študenti sa učia používať dôveryhodný obsah a interaktívne nástroje
od Knovelu a zároveň zbierajú body. Hralo sa o atraktívne ceny,
medzi ktorými bol Apple iPad Air, reproduktory SONOS alebo
stodolárové poukážky Amazonu.
Michal Hanko, študent 4. ročníka Farmaceutickej fakulty UK,
našiel informáciu o súťaži na webovej stránke fakultnej knižnice
a rozhodol sa, že sa skúsi zapojiť v rámci rozširovania svojich
odborných vedomostí. Systém Knovel predtým nepoznal, bol
preto zvedavý, aká náročná súťaž bude. Podľa jeho mienky je
po obsahovej stránke zameraná skôr na technické vedy, ale
jej cieľom je zvládnuť správnu techniku vyhľadávania informácií
skrytých v obsiahnutých príručkách a faktografických zdrojoch.
Z pohľadu študenta farmácie sa dá tento zdroj dobre využiť napr.
pri štúdiu fyziky, fyzikálnej chémie i pre molekulové modelovania.
Systém obsahuje množstvo referenčných príručiek a rukovätí
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z týchto odborov, chemických tabuliek a užitočných nástrojov na
výpočet fyzikálnych a chemických hodnôt, precvičí sa pritom tiež
znalosť odbornej anglickej technickej terminológie.
Súťaž prebiehala v 5-týždenných kolách, v každom kole bolo
treba zodpovedať 5 otázok. Bola možnosť výberu z variantných
odpovedí a 3 pokusy, pričom za každý neúspešný pokus sa strhávali body a zároveň boli ponúkané stále lepšie pomôcky a rady,
ktoré viedli k správnej odpovedi. To je zrejme aj dôvod, prečo sa
v súťaži dobre uplatňujú aj študenti netechnických odborov (v minulosti boli úspešnými riešiteľmi súťaže za UK aj študenti z FM či
FSEV a i.). Dôležitým sa ukázala schopnosť správne formulovať
otázku a následne z ponúkaného textu vyabstrahovať odpoveď
v ňom ukrytú. Výhodou a dobrou motiváciou je i to, že hodnotu
dosiahnutého skóre sa súťažiaci dozvie hneď po odoslaní odpovede. Z časového hľadiska sa mu súťaž nezdala príliš náročná,
zabrala mu približne 2 hodinky týždenne. Za pozitívum pokladá
i to, že niektoré témy ho inšpirovali k hlbšiemu štúdiu ďalších zdrojov. Michal Hanko sa v ťažkej medzinárodnej konkurencii umiestnil trikrát medzi súťažiacimi s maximálnym počtom bodov v 2., 3.
a 5. kole a s celkovým skóre 95 % dosiahol najlepšie umiestnenie
spomedzi všetkých súťažiacich študentov z vysokých škôl v SR
a ČR. Dosiahnutý výsledok ho motivuje k tomu, aby sa zapojil i do
budúceho jarného kola súťaže. Pokúsi sa nahovoriť aj kolegov,
aby sa pridali, lebo v súťaži sa hodnotí i celkový počet zapojených
súťažiacich z jednotlivých univerzít. V prvej dvadsiatke zúčastnených vysokých škôl z celého sveta sa po celú dobu súťaže udržala Technická univerzita v Košiciach a napokon získala 8. miesto
s 1 768 správnymi odpoveďami.
Študenta Michala Hanka ako najúspešnejšieho účastníka jesenného kola súťaže v rámci SR a ČR sa rozhodla za výborné
výsledky oceniť firma Albertina icome Bratislava, ktorá je distribútorom systému Knovel v SR i ČR. Odovzdanie ceny sa uskutočnilo dňa 1. 12. 2015 v študovni Ústrednej knižnice FaF UK
za účasti zástupcov firmy Mgr. Ladislava Svršeka a Ing. Miriam
Suchoňovej, prodekana pre výchovno-vzdelávaciu činnosť doc.
PharmDr. Jána Klimasa, PhD., MPH, a riaditeľky ÚK PhDr. Márie
Kadnárovej.
na základe rozhovoru spracovala M. Kadnárová

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Cena za najlepší poster v klinickej farmácii
Na XVII. Sympóziu klinickej farmácie René Macha „Vinobraní“ zkušeností, ktoré sa konalo 20. – 21. 11. 2015 v juhomoravskom Mikulove, získala posterová prezentácia PharmDr. Anny Oleárovej, PhD., MPH, a kol.: „Adherencia k predpísanej farmakoterapii je dôležitým faktorom zlepšenia klinických výsledkov starších pacientov s hypertenziou“, cenu za najlepší poster.
Vedecko-odborná porota pri výbere posudzovala predovšetkým prínos výsledkov
do klinicko-farmaceutickej praxe a ocenila vedecký základ poskytovania farmaceutickej starostlivosti v prostredí verejnej lekárne.
Štúdia, ktorej výsledky Dr. Oleárová s kolektívom z Katedry organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty UK prezentovali, sa zaoberala vplyvom systematického poskytovania farmaceutickej starostlivosti vo verejnej lekárni u starších
hypertonikov a jej vplyvu na zvýšenie adherencie a zlepšenie klinických výsledkov.
Lekárnici, ako odborníci na lieky, majú vynikajúcu príležitosť poskytovať svojim
chronickým pacientom farmaceutickú starostlivosť vysoko odborne, systematicky,
s dôrazom na udržanie ich adherencie a perzistencie. Termín adherencia postupne
v odbornej a vedeckej literatúre nahrádza doteraz častejšie používaný pojem kompliancia (compliance). Predstavuje schopnosť pacienta dodržiavať odporúčania
a pokyny zdravotníkov (lekárov, farmaceutov, sestier, rehabilitačných pracovníkov
a iných) tak, aby v terapii dosiahol stanovené ciele liečby. Pacienti s hypertenziou
sú zaujímavou a dobrou cieľovou skupinou, pretože vysoký krvný tlak nebolí, patrí
k tzv. tichým zabijakom. Dôsledky jeho neliečenia v podobe ďalších zdravotných
komplikácií sú závažné nielen pre jednotlivcov, ale aj pre celú spoločnosť. Výskyt
hypertenzie z roka na rok narastá, a počet liečených pacientov je, podľa odhadov,
len špičkou ľadovca. Množstvo hypertonikov nemá hypertenziu ani diagnostikovanú, a tí, ktorí sa majú liečiť, vo veľkej miere nefarmakologickú ani farmakologickú
liečbu nedodržiavajú. Úlohou zdravotníckych pracovníkov je týchto pacientov motivovať, aby určitú mieru adherencie dosiahli, a hlavne, aby si ju aj dlhodobo udržali (perzistencia). Ocenená práca ukázala, že lekárnici môžu významnou mierou
prispieť k zlepšeniu tohto stavu. Štúdia bola podporená Grantom UK 33/2008
a Grantom UK 81/2009.
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.,
Katedra organizácie a riadenia FaF UK

V unikátnej encyklopédii nájdete 3 230 húb
Huby tvoria v systéme živých organizmov na našej planéte Zem samostatnú ríšu. Praktických hubárov zaujímajú predovšetkým tie makromycéty, ktoré možno využiť v kuchynskej príprave ako racionálnu potravu, ktorá
je nielen zmyslovo atraktívna, ale obsahuje aj bioaktívne látky s priaznivými pozitívnymi účinkami na zdravie
človeka.
Medzi zamestnancami a študentmi UK je veľká skupina tých,
ktorí sa venujú vo voľnom čase hubárčeniu a takmer každý lekár sa
môže v klinickej praxi stretnúť s mykointoxikáciami, pričom niektoré sú mimoriadne závažné, vrátane letálnych otráv. Ak chce niekto
hubárčiť, musí mať bezpodmienečne aspoň základné vedomosti
o jedlých, nejedlých a jedovatých hubách. Pri určovaní húb musíme posudzovať celý komplex biologických morfologických znakov, ktoré porovnávame s opismi a vyobrazeniami v atlasoch húb.
PhDr. Ladislav Hagara, PhD., absolvent UK (1968), predseda Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV, je v súčasnosti
najplodnejším autorom mykologickej literatúry na Slovensku. Je
autorom a spoluautorom 36 knižných publikácií, viaceré z nich vyšli aj v češtine, francúzštine, nemčine, holandčine a maďarčine.
Nedávno mu v Ottovom nakladateľstve, s. r. o. (v roku 2015 ako
2 591. publikácia) vyšla Ottova encyklopédia húb, ktorá dostala
na stránkach mykologického časopisu Spravodajca Slovenskej
mykologickej spoločnosti prívlastok „najväčší atlas húb na svete“
a ktorá vzbudila v odbornej mykologickej verejnosti mimoriadne
pozitívne ohlasy.
Na 1 152 stranách je popísaných celkovo až 3 230 druhov
a odrôd húb, z toho 618 jedlých, 2 387 nejedlých, 209 jedovatých
a 16 smrteľne jedovatých húb. Pri každom názve huby je piktogram, ktorý označuje, do ktorej podskupiny húb patrí. Z hľadiska

lekárskej mykológie je škoda, že autor nepoužil pri označení piktogramy jedovatých húb s číslami podľa klinicko-patofyziologickej
klasifikácie otráv hubami tak, ako to už urobili niektorí iní autori.
V klinickej medicíne je to významná edukačná i praktická pomôcka
pre efektívny manažment mykointoxikácií.
Huby sú v encyklopédii zoradené do čeľadí a rodov na základe
najnovších vedeckých poznatkov odvodených nie z vonkajšej morfológie, ale z genetickej príbuznosti. Opisy húb sú úsporné, pritom
výstižné a zrozumiteľné. Cenné sú informácie o biotopoch jednotlivých húb, t. j. miestach ich rastu či substrátov vrátane väzieb na
dreviny a pôdne typy, ako aj údaje o vertikálnom rozšírení daného
druhu, t. j. od nížin po vysokohorské pásmo.
Huby sú zobrazené na 4 170 farebných fotografiách, pričom
sám autor prispel 2 282 fotografiami, ostatné sú od 104 slovenských, českých a ďalších zahraničných autorov, ktorí sú uvedení
v tiráži knihy.
Ottova encyklopédia húb svojím rozsahom, obsahovou textovou
náplňou, technickým spracovaním i farebnou fotografickou dokumentáciou je unikátnym knižným dielom, ktoré prekročilo naše
i európske hranice. Jeho čítanie prináša nielen cenné vedecko-odborné informácie, ale aj estetické zážitky z ríše húb.
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof., LF UK
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Medvedík nie je len hračka
Nemocnica u medvedíka je projekt študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Oslovili sme predsedu Klubu verejného
zdravia Martina Lindáka, aby nám tento projekt priblížil. Bývalý predseda Bratislavského spolku medikov, člen Študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského a účastník zahraničných stáží nám popísal, ako sa medici snažia touto cestou odbúrať
u detí strach z bielych plášťov.
Projekt Nemocnica u medvedíka organizuje Klub verejného zdravia pod záštitou Bratislavského spolku medikov. V čom spočíva
ich činnosť a spolupráca?
Bratislavský spolok medikov združuje vyše 300 študentov z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, podporuje ich v štúdiu medicíny, osobnostnom raste a pomocou seminárov, prednášok, kurzov
a projektov rozširuje ich možnosti pre vzdelanie. Podobné spolky
fungujú aj v Košiciach, v Martine a tiež aj na Slovenskej zdravotníckej
univerzite. Pod tento spolok spadá viacero fungujúcich klubov a jedným z nich je aj Klub verejného zdravia. Hlavnou náplňou činnosti
klubu je informovať verejnosť o rizikách, prevencii a možnosti liečby
najčastejších ochorení v spoločnosti. Cieľová skupina nie je ohraničená, naši študenti pracujú počnúc škôlkarmi končiac seniormi,
záleží vždy na charakteristike projektu. Projekt Nemocnica u medvedíka je určený pre deti a patrí pod tieto dve organizácie.
Tento projekt je inšpirovaný zahraničným ,,Teddy bear hospital“.
Ako dlho funguje Nemocnica u medvedíka na Slovensku?
Do Bratislavy priniesli tento nápad v súčasnej dobe už úspešní
doktori v Nemecku – Ondrej Jurikovič s Lenkou Jurigovou v roku
2008. Mne sa projekt Nemocnica u medvedíka veľmi zapáčil a v Klube verejného zdravia som bol aktívny už od môjho prvého ročníka.
V priebehu tretieho ročníka som sa stal jeho predsedom a asi len
pred dvomi rokmi ma oslovila Denisa Gdovinová s tým, že v rámci
doplnkového vzdelávania Sokratovho inštitútu dostala úlohu podieľať
sa na príprave nového projektu. A tak okrem medvedíka v škôlkach,
vznikol nový Medvedík v nemocnici. Som za to Denise nesmierne
vďačný, pretože priniesla do nášho klubu a čakární niečo nové.
Funguje Nemocnica u medvedíka len na Univerzite Komenského
v Bratislave?
Tento projekt funguje aj v Martine a Košiciach, kde je rovnako
úspešný a obľúbený.
Spolupracujete aj s nimi?
So študentmi z Klubu verejného zdravia z iných miest sa stretávame
na Valných zhromaždeniach Slovenskej asociácie študentov medicíny,
kde prezentujeme a hodnotíme naše projekty.
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Býva veľký záujem študentov UK o účasť na projekte?
Dá sa povedať, že tento projekt patrí medzi najobľúbenejší a medzi študentmi aj najpopulárnejší. Najväčší záujem je u dievčat, avšak
posledné roky začali byť aktívni aj chlapci. Na projekte sa zúčastňujú
najmä študenti nižších ročníkov.
Ako často „vyrážate do ulíc“?
Do škôlok sa snažíme ísť aspoň raz týždenne, do nemocníc raz za
mesiac. Cieľom je, samozrejme, túto frekvenciu zvyšovať. Závisí to aj
od toho, kedy škôlka môže, aký majú v škôlke program a aj od dostupnosti nás – študentov. Občas sa stane, že sa v škôlke niečo prerába
alebo je veľa detí chorých, tak akciu presunieme a snažíme sa to nahradiť inou dostupnou škôlkou.
Veľkého medveďa len ťažko zamaskovať. Aké sú reakcie ľudí na
ulici, keď sa presúvate do škôlky, alebo nemocnice?
Deti sa tešia, chcú sa s ním hrať a fotiť. Kým nemáme na sebe biele
plášte a striekačky v rukách, všetko je fajn. J
V čom sa líši návšteva škôlky a nemocnice?
Medvedík v nemocnici je mladou modifikáciou projektu medvedíka
v škôlke. Naši študenti idú do nemocnice na Kramáre do pediatrických čakární a s pacientmi – deťmi sa stretávajú priamo tam. Postup je
ale rovnaký – hravou formou pomôcť deťom prekonať strach z doktorov, ukázať postupy, s ktorými sa v ordinácii môžu stretnúť a odviesť ich
pozornosť z nadchádzajúcej návštevy lekára. Z projektu majú radosť aj
rodičia, ktorí sú menej stresovaní a veľakrát sa k deťom a študentom
pripoja.
Ste známi v nemocnici a v škôlkach, v ktorých pôsobíte?
Áno, často sa stáva, že nás kontaktujú riaditeľky škôlok, že majú
o projekt záujem. Či už preto, že sme u nich boli alebo sa dozvedeli
o nás od iných škôlok, prípadne ich informovali naši študenti. Škôlky
sa našim návštevám vždy tešia a s negatívnym postojom sme sa ešte
nikdy nestretli. Zmluvu máme zatiaľ iba s Detskou fakultnou nemocnicou, ale nevylučujem, že pri zvýšenom záujme študentov oslovíme aj
iné kliniky.

ROZHOVOR
Navštívili ste niektoré miesta s obľubou už viackrát?
Určite. Všetky škôlky máme rovnako radi, avšak niektoré by nás najradšej mali u seba každý týždeň. Keďže projekt organizujem už viac
ako 4 roky, v niektorých škôlkach som bol už veľakrát a s vedením
máme skvelé vzťahy.
Aký je priebeh Medvedíka v nemocnici?
V škôlkach si so študentmi v miestnosti na to určenej rozložíme stoly
podľa oddelení – chirurgia, interné, zubné a ORL oddelenie. Piatym
oddelením je „kresliaci stolček“. Medzitým sa v inej miestnosti, „čakárni“, robí úvod s deťmi a medici sú odetí v bielom. Deti majú so sebou
svojho obľúbeného plyšáka, ktorý bude náš pacient. Po diagnostikovaní ochorenia alebo zranenia zvieratka si deti rozdelíme a pri každom
stole sa deťom a ich pacientom venujú medici. Snažíme sa navodiť
atmosféru, že deti sú doktori spolu s nami a plyšák je pacient. Pokiaľ
si dieťa môže samo ohmatať pomôcky, samo pichnúť injekciu, popočúvať hrudník alebo dávať sadru plyšákovi, pri nasledujúcej návšteve
lekára bude pokojnejšie, zvedavejšie a spomenie si na nás. Alebo v to
aspoň dúfame. Preto sa snažíme deťom nechať robiť čo najviac a na
všetky otázky odpovedať.

bo zverolekárov nás mnohokrát prekvapia rôznymi cudzími a odbornými medicínskymi termínmi. Celá akcia je pre nás emotívna a môžeme
sledovať, aký má dieťa citový vzťah k svojmu obľúbenému plyšákovi,
práve preto vždy žiadame, aby si deti so sebou priniesli takého plyšáka, ktorého majú najradšej. Objatie, pozdrav a úsmev od detí je pre
nás najlepšia odmena.
Čo dala Nemocnica u medvedíka konkrétne vám?
Nakoľko stále zvažujem pediatriu ako budúcu špecializáciu, určite
som sa naučil lepšie komunikovať s detským pacientom. Myslím, že
minimálne tento aspekt by mal motivovať ostatných študentov k tomu,
aby sa takýmto aktivitám venovali. Ďalej samotná organizácia projektov
a akcií, komunikácia s organizáciami a inštitúciami, vystupovanie na
verejnosti ma prinútili k zvýšenej sebadisciplíne a dochvíľnosti. Okrem
iného za aktivity na Bratislavskom spolku medikov dostávajú študenti
body, ktoré potom môžu v lete zúročiť a odcestovať na stáž do zahraničia. Ja som bol posledné tri roky dvakrát vo Švédsku a raz vo Fínsku
robiť na chirurgii.

Z čoho majú deti najväčšiu radosť?
Najviac sa tešia, ak sa aj môžu obliecť do operačných modrých návlekov, dať si rukavice, čiapky, rúška a operovať medvedíkov. Ak sa
na jednom oddelení zvieratko vylieči, vymyslíme mu diagnózu, aby sa
presunulo k ďalšiemu stolu.
Aké pomôcky ,,pri liečbe“ používate?
Pri práci používame takmer všetko, čo si dokážete predstaviť. Striekačky, náplaste, obväzy, infúzne súpravy, rukavice, rúška, špachtle do
úst, operačné oblečenie... Na ORL oddelenie máme z Ústavu fyziológie dokonca zapožičané aj otoskopy a oftalmoskopy.
Dostane dieťa za snahu a pozornosť aj odmenu?
Áno, každý dostane na konci diplom a recept. V našej provizórnej
lekárni dávame deťom „lieky“ – dary, ktoré sa snažíme získať od sponzorov. Či už sú to sladkosti, jogurty, nálepky, magnetky, kľúčenky, prívesky alebo čokoľvek, čo sa nám podarí zohnať a deti poteší.
Aké sú reakcie detí a rodičov?
Deti sa našim návštevám tešia, mnohé si nás pamätajú a presne vedia, čo a ako treba so zvieratkom robiť, kde ho ošetriť. Riaditeľky i ostatný personál s učiteľkami vždy akciu vítajú s úsmevom. Zakaždým sa
o nás starajú, ponúknu nás občerstvením. Rodičia vnímajú projekt tiež
veľmi pozitívne, nakoľko im samotným do istej miery uľahčuje návštevu
ambulancie a najmä čas strávený v čakárni.
Darí sa vám odbúravať strach z bielych plášťov?
Určite áno. Veľakrát sa pri opakovanej návšteve stretneme s reakciami detí, ktoré si na svoju poslednú návštevu lekára spomínajú pozitívne. Taktiež po rozhovore s riaditeľkami sa napríklad dozvedáme,
že deti boli u lekára pokojnejšie. Samozrejme, je to veľmi individuálne
a nedá sa všetko naraz a rýchlo.
Stretli ste sa aj s deťmi, ktoré sa zapájať nechceli?
Stáva sa nám, že niektoré deti sa nás boja. Prirodzene. Jedno zo
štyridsiatich detí sa nám aj rozplače, avšak po čase, keď vidí, ako sa
ostatné deti bavia, pridá sa aj to. Jedno zo sto až dvesto detí plače
a napriek všetkej snahe plakať ani neprestane. Ide hlavne o mladšie
deti okolo 3 rokov.
Ako pristupujete k maličkým deťom?
Veľmi podobne. Treba však zmeniť slovník, dieťatku sa intenzívnejšie venovať, keďže nie je také samostatné. Tiež si treba uvedomiť, že
dvoj- až trojročné dieťa sa po 15 minútach unaví a stráca pozornosť.
Zastihla vás nejaká výnimočne zaujímavá či emotívna skúsenosť?
Občas si niektoré deti vymyslia príliš drastické, až fatálne poranenia
svojich zvieratiek, ktoré by sme s nimi mali ošetrovať. Deti lekárov ale-

Martin Lindák
Čo môžu záujemcovia získať?
Ako som už spomínal, naši študenti za aktivitu získavajú body, ktoré
môžu využiť v prípade záujmu o stáž v zahraničí. Ďalej získavajú skúsenosť pri komunikácii s detským pacientom, čo je veľmi dôležité aj
počas štúdia, nakoľko pediatrické predmety sa začínajú už vo štvrtom
ročníku. Samozrejme, verím, že študenti všetku prácu robia nezištne
a tešia sa z radosti detí.
Kde sa môžu prípadní záujemcovia hlásiť?
U mňa mailom na lindak1@uniba.sk.
Kde vás zastihnú ostatní?
Škôlky a sponzori nás môžu kontaktovať cez Facebook stránky. Či
už fanpage s názvom Nemocnica u Medvedíka, alebo KVZ (Klub verejného zdravia), kde zverejňujeme rôzne aktuality a najbližšie podujatia.
Nedávno bola spustená aj web stránka www.bsm.sk, kam postupne
dopĺňame všetky informácie a súbory. Propagačné video Medvedíka
v nemocnici nájdete aj na www.youtube.com/watch?v=fGNw-zPlvsI.
Organizujete aj verejné podujatia?
Raz ročne sa snažíme usporiadať aj veľkú akciu. Za posledných 5
rokov sme mali štyri. Odlišujú sa v tom, že detí nie je 50 – 60, ale
niekoľko stoviek, akcie sú mediálne podporené, prídu nás pozrieť
známe osobnosti, máme viac sponzorov, súčasťou sú vystúpenia detí
a prezentujú sa aj ostatné kluby Bratislavského spolku medikov. Akcie
sú náročnejšie na organizáciu, avšak vieme tak obsiahnuť širokú verejnosť. Naposledy sme sa takto prezentovali v apríli tohto roku v OC
Eurovea ako súčasť akcie Škola zdravia.
Podieľate sa aj na tvorbe iných projektov?
Áno, v rámci Klubu verejného zdravia robíme najnovšie Young@Heart v domovoch dôchodcov. Tiež organizujeme každoročne Medickú
kvapku krvi alebo WHO Dni zdravia.
Dominika Krajčovičová
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Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Komplexná akreditácia v spätnom priezore
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) začala pôsobiť ako
prvá zakladajúca fakulta univerzity. Od svojho vzniku r. 1919 až doteraz je vzdelávacou
a vedeckovýskumnou inštitúciou. Podobne
ako iné fakulty vykonáva pedagogickú a výskumnú činnosť. Na rozdiel od ostatných
fakúlt však lekárske fakulty vykonávajú aj
liečebno-preventívnu činnosť. Aby nebola
ohrozená zdravotná bezpečnosť krajiny je
nevyhnutné, aby absolventi fakulty boli nielen
v primeranom množstve, ale aj kvalite. Práve
preto akreditačné materiály pre pregraduálnu výučbu všeobecného lekárstva a zubného lekárstva, ako regulovaného povolania,
posudzuje nielen Akreditačná komisia vlády
SR (AK), ale aj Ministerstvo zdravotníctva SR
(MZ SR). MZ SR však má na svoje vyjadrenie
lehotu dvoch mesiacov, preto v porovnaní
s ostatnými fakultami UK sme museli pripraviť akreditačný spis pre pregraduálne študijné programy o dva mesiace skôr – teda na
prelome februára a marca. Aj kvôli tomu sme
pociťovali časový stres, pretože informácie
o spôsobe akreditácie prichádzali neskoro,
často nepresne a nezrozumiteľne. Hoci sme
ocenili elektronické spracovanie akreditačných podkladov, pre potreby MZ SR sme
museli všetko odovzdať aj v tlačenej podobe.
LF UK podala akreditáciu v 2 študijných
programoch spojeného 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia (všeobecné lekárstvo
a zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom
jazyku). Pre tretí stupeň sa podali žiadosti
o akreditáciu v 18 študijných programoch
doktorandského štúdia, tak v slovenskom,
ako aj v anglickom jazyku. V predchádzajúcej akreditácii v roku 2009 sa hodnotili len
publikačné výstupy denných doktorandov,
na prelome rokov 2013/2014 (teda tesne
pred samotnou akreditáciou) stále nebolo
jasné, či sa budú hodnotiť aj externí dokto-
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randi, dokonca ani na stretnutí so zástupcami AK v októbri 2013 sme ešte nedostali
jednoznačnú odpoveď. Ako sa ukázalo neskôr, bolo potrebné hodnotiť aj externých
doktorandov. Nebol by to býval problém, ak
by sme túto informáciu dostali včas. A nebol
by to býval problém, keby sme ich mali desať alebo dvadsať. My sme však vyhľadávali
a hodnotili 148 externých doktorandov. Niekto pravdepodobne takto skúšal našu pracovitosť. Alebo to bol zámer zo strany tých vysokých škôl a univerzít, ktoré sa akreditovali
až v ďalšom roku a mali teda dostatok času
pripraviť sa?
Lekárska fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave, ako medzinárodne uznávaná
medicínska inštitúcia, je už celé desaťročia
„vlajkovou loďou“ slovenskej lekárskej vedy.
Aj preto získala v terajšej akreditácii právo
uskutočňovať habilitačné konania a konania
pre vymenúvanie profesorov v 18 študijných
odboroch.
Ocenili sme elektronické spracovanie
akreditačných podkladov, avšak pri vypĺňaní
sa vyskytlo niekoľko nedostatkov. Problémom bola automatická kontrola akreditačného spisu, ktorá generovala veľké množstvo
formálnych chýb (napr. ak namiesto bodky
bola čiarka alebo dvojbodka). Tomuto problému sa dalo predísť, keby formulárové aplikácie poskytovali viac komfortu pre užívateľa
a už pri vypĺňaní upozorňovali na príslušné
chyby.
Lekárska fakulta je v súčasnosti jednou
z najväčších fakúlt Univerzity Komenského
v Bratislave. Študuje na nej 3 031 študentov v pregraduálnom spojenom 1. a 2. stupni
(z toho v anglickom jazyku 960 poslucháčov)
a 331 doktorandov (z toho v dennej forme
95). Táto skutočnosť, teda počet študentov, sa však neodrážala dostatočne v krité
riách akreditácie. Je rozdiel, či má škola 30

alebo 3 000 študentov. Medzi ciele každej
školy, a teda aj univerzity, totiž patrí okrem
vedeckovýskumnej činnosti aj pedagogická činnosť. Každá škola má predsa za cieľ
predovšetkým učiť študentov, preto v akreditačnom materiáli chýbalo podrobnejšie
hodnotenie pedagogickej činnosti – veď
dobrý vedec nemusí byť aj dobrým učiteľom
– ak niekto publikuje v časopise s IF 20, to
ešte neznamená, že vie študentom vysvetliť
to, čo je pre nich a pre ich ďalší pracovný
rast a život dôležité. Univerzita by mala dať
študentovi nielen vysoko odborné vedomosti
v odbore, v ktorom študuje, ale mala by formovať aj jeho charakter.
Lekárska fakulta UK nakoniec úspešne
zvládla celý proces podávania spisov do
komplexnej akreditácie aj vďaka vzájomnej
spolupráci dekanátu LF UK, ako aj teoretických ústavov a kliník navzájom. Z úspešnej
akreditácie (stupeň A) sa tešíme o to viac,
že záujem o štúdium na LF UK v Bratislave
neklesá ani v jednom z akreditovaných študijných programov. Tento fakt dokazuje, že
naša fakulta je schopná poskytovať kvalitné
vysokoškolské vzdelávanie tak, aby absolventi reprezentovali nielen najvyšší stupeň
osobnej a profesionálnej kvality, ale aj ľudskosti a humanizmu.
Možno sú naše slová miestami kritické,
avšak na druhej strane si uvedomujeme, že
nie je jednoduché hodnotiť a posudzovať
také zložité ľudské činnosti, akými sú vzdelanie či veda. Dovoľte na záver citát jedného
z najväčších géniov ľudstva Alberta Einsteina: „Každý, kto sa vydáva za sudcu pravdy
a poznania, stroskotá za smiechu bohov“.
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc,
doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.,
prodekanky LF UK
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Komplexná akreditácia
na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte
So zadosťučinením konštatujeme, že komplexná akreditácia (KA) na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK (RKCMBF UK) bola úspešne zrealizovaná podľa platnej legislatívy. Uspokojivým výsledkom z nej je pre nás veľmi dobré celkové hodnotenie fakulty vo výslednej správe. Menej spokojní sme však boli s náročnou časovou a administratívnou stránkou prípravy akreditačného spisu. V poskytnutom priestore uvádzam za seba a mojich kolegov postrehy a limity pri príprave podkladov KA a konštruktívne
návrhy na zmenu a optimalizáciu jej procesu.
Do KA sme predkladali študijné programy
v odbore katolícka teológia pre spojený magisterský stupeň a doktorandský stupeň a pre
habilitačné a vymenúvacie konanie v danom
odbore.
Pracovná komisia na prípravu podkladov
pre KA sa pravidelne v priebehu roka stretávala raz do týždňa, kontrolovala priebeh prípravných prác a vzájomne spolupracovala na
prípravách podkladov. Legislatíva, požiadavky KA a Kongregácie pre katolícku výchovu
v Ríme nás viedli v príprave podkladov k nasledovným obsahovo-formálnym úpravám procesu vzdelávania:
1. Zmenou VŠ zákona o štandardnej dĺžke
štúdia externou formou sme v prípade spojeného magisterského štúdia, ktorého dĺžka je 6
rokov dennou formou, nepredkladali študijný
program katolícka teológia v externej forme,
keďže by to predĺžilo päťročné štúdium na
sedem a pol roka. Je veľmi málo reálne, aby
mal niekto o takéto siahodlhé platené štúdium
záujem.
2. Z dôvodu pridelenia kreditov za štátne
skúšky bol kreditovo pozmenený študijný
program katolícka teológia. Do reformy študijného plánu sme zahrnuli nové požiadavky
Kongregácie pre katolícku výchovu v Ríme
týkajúce sa rozsahu (akcentovali sa filozofické disciplíny v prvých dvoch ročníkoch štúdia) a obsahu filozofických predmetov (zavedenie politickej filozofie). Aj do teologických
disciplín sme sa usilovali premietnuť aktuálne
pastoračno-spoločenské výzvy. Študijný plán
doktorandského študijného programu katolícka teológia pre externú formu bol upravený
na štandardnú dĺžku štúdia 4 roky.

3. Naša fakulta realizuje štúdium na troch
pracoviskách (Bratislava, Nitra a Badín). Z dôvodu zmeny požiadaviek na akreditáciu v prípade študijného programu, ktorý sa realizuje
na viacerých pracoviskách (zvýšená požiadavka garantov a zabezpečujúcich docentov
a profesorov pri tom istom študijnom programe), sme nemohli predložiť do akreditácie
ďalšie študijné programy.
Z formálneho hľadiska podkladov je treba
podotknúť, že formuláre na akreditáciu mali
byť utvorené prehľadnejšie. Viackrát sme uvádzali identické údaje namiesto toho, aby boli
uložené v jednom formulári. Absentovalo tak
vzájomné prepojenie medzi formulármi.
Keby boli dostatočne presné metodické
pokyny na vypĺňanie formulárov, iste by to
nespôsobilo nutnosť opravných zásahov pri
preklápaní podkladov do úložiska MŠ SR. Informatizácia procesu tak zlyhala pri vkladaní
podkladov do systému a tiež pravdepodobne aj
pri spracovaní výsledkov KA, keďže ich fakulty
dostali globálne so značným oneskorením.
Vyžadovali sa od nás tiež informácie, ktoré
úplne neodrážajú kvalitu vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti. Pracovné skupiny KA
nepokrývali úplne jednotlivé študijné programy; o akreditácii programov rozhodovali ľudia
z nepríbuzných odborov, čím sa stali poskytnuté informácie pre nich málo relevantné, čo
viedlo komisiu následne k riešeniu skôr formálnej stránky podkladov.
Taktiež podrobné informácie o úspešne
realizovaných habilitačných konaniach a vymenúvacích konaniach sa zdajú byť duplicitné, keďže tieto informácie sú zverejňované na
webe UK a rovnako sú kontrolované MŠ SR
počas ich uskutočňovania.

Na záver si dovolím uviesť pár konštruktívnych poznámok k procesu KA. V prvom rade
a v zhode so skúsenosťou kolegov aj z iných
fakúlt UK, by bolo vhodné celý proces KA
zjednodušiť a priblížiť ho k osvedčeným systémom v zahraničí. Proces KA bol totiž časovo
náročný; štúdium a vypĺňanie formulárov zabrali enormné množstvo času ľuďom na fakultách, ale aj členom Akreditačnej komisie.
Proces akreditácie a objektívnej evaluácie
inštitúcií by mohol prebiehať iste ekonomicky
výhodnejšie, napríklad na základe spracovania objektívnych verejne dostupných údajov,
ktoré spracuje samotná akreditačná komisia,
resp. licencovaná agentúra na spôsob peer-review procesu.
V budúcnosti by bolo adekvátnejšie akreditovať skôr odbory, v rámci ktorých by si fakulta sama utvorila študijné programy, aké sama
uzná za vhodné. Taký systém by mohol flexibilnejšie reagovať na aktuálne trendy.
Aj systém garantov by mohol byť pozmenený, a to v zmysle garantovania študijného odboru kompetentnou skupinou ľudí na fakulte,
ktorá odborne dohliadne na tvorbu a realizáciu programov na fakulte a jej pracoviskách.
Do budúcnosti nám ostáva dúfať, že namiesto úpornej administratívy v príprave podkladov komplexnej akreditácie, MŠ SR reálne
uprednostní radšej rast kvality našich vzdelávacích inštitúcií prostredníctvom jednoduchšieho a vylepšeného procesu komplexnej
akreditácie.
ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.,
prodekan pre vzdelávaciu činnosť
RKCMBF UK
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K vysokoškolskému štúdiu
ma nepriamo priviedol až môj syn
Od skončenia strednej školy v roku 1986 pracuje s technikou, primárne zvukovou. Pred tromi rokmi sa rozhodol pre denné štúdium
na Fakulte telesnej výchovy a športu UK. Štúdium s o polovicu mladšími spolužiakmi si nevie vynachváliť. Gabriel Suchý (47).
Váš doterajší profesijný život je úzko prepojený so zvukom a technikou. Zvukový
technik, majster zvuku, technický riaditeľ... Čím vám zvuk učaroval?
Odmalička som sa vŕtal v starých rádiách, magnetofónoch, gramofónoch. Rozoberal som ich a pokúšal sa zistiť, ako
fungujú a ako je možné, že z týchto zvláštnych skriniek vychádzajú také neuveriteľné zvuky. Časom som sa aj sám pokúšal
zostrojiť jednoduché prístroje, bolo to obdobie akéhosi technického objavovania.
Po skončení základnej školy viedla moja
cesta priam logicky na priemyslovku do
Banskej Bystrice - odbor rádioelektronické
a oznamovacie zariadenia. Nebolo to však
až také jednoduché rozhodovanie, lebo
už vtedy som aktívne športoval a mal som
za sebou aj úspešne zvládnuté talentové
prijímacie skúšky na Internátnu športovú
školu v Banskej Bystrici, ktorá bola liahňou
športových talentov. Ktovie, možno by bol
zo mňa úspešný atlét! Ako 14-ročný som
napríklad bez systematického tréningu
skákal do diaľky 545 cm. Uprednostnil
som však priemyslovku.
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Hneď po jej skončení ste začali pracovať
v rozhlase. V nasledujúcich dvoch desaťročiach ste pôsobili ako zvukový majster
vo verejnoprávnom i komerčnom rádiu.
Nikdy vás to nelákalo za mikrofón? Predsa len, rozhlasové hlasy sú istým spôsobom na „výslní“, zatiaľ čo zvukový technik je vždy v úzadí...
Nie, nie... (smiech) Nikdy som nemal
takéto ambície. Robilo mi skôr radosť vidieť, ako zásluhou mojich rúk, vedomostí
a zručností počuť ten hlas z rádia. Navyše,
medzi moderátorom a technikom musí byť
prepojenie myšlienok. V podstate je to tak,
že zvukový technik musí rozmýšľať rovnako
ako moderátor, musí predvídať jeho myšlienky a reagovať na jeho slová. Musí byť
naladený na tú istú frekvenciu. Roky som
vysielal naživo s Julom Viršíkom legendárnu hitparádu „Twenty five“. Boli to úžasné
časy!
Z majstra zvuku ste sa vypracovali na
pozíciu technického riaditeľa Rádia
OKEY. Na pleciach ste viac ako 8 rokov
niesli zodpovednosť napríklad aj za

živé prenosy koncertov či veľkých letných festivalov. Muselo to byť poriadne
adrenalínové...
To je pravda, mal som na starosti všetku
techniku, ktorá v rádiu bola. A bolo toho
veru dosť - jedna vysielacia, jedna nahrávacia réžia, tri strižne a okrem toho niekoľko
vysielačov rozmiestnených po celom Slovensku. Keď niektorý z nich prestal fungo-

„Vysokoškolským
štúdiom si plním detské
sny. Šport je mojím
spoločníkom celý život.“
vať a prišlo mi na mobil oznámenie o poruche, sadol som do auta a išiel to opravovať.
A bolo jedno, či je pracovný deň, víkend,
noc alebo sviatok. Vysielače museli fungovať vždy. Mal som jednu „úchylku“. Na
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každý vysielací bod som vždy aspoň jedenkrát za rok vyšliapal pešo... Boli to parádne
kopce – Kráľova hoľa, Javorina, Kľačianska Magura, Lysá... Raz som bežal aj pred
medveďom.
Okrem tohto „medvedieho“ máte iste aj
mnohé ďalšie nezabudnuteľné zážitky...
Bolo ich naozaj neúrekom. Spomeniem
jeden adrenalínový, ktorý sa viaže na letný
festival v Poprade, odkiaľ sme robili živý
prenos. Mali sme tam prenosové auto,
na skúške fungovalo všetko bezchybne.
Až keď sme sa 30 minút pred samotným
živým vysielaním pokúšali spojiť dátovou
linkou s réžiou v Bratislave, tá bola nefunkčná. Prenosové zariadenie v bratislav-

„Nikdy som
nemal ambície stať
sa rozhlasovým
moderátorom. Robilo mi
skôr radosť vidieť, ako
zásluhou mojich rúk,
vedomostí a zručností
počuť ten hlas z rádia.“
skom štúdiu zlyhalo a ja som z Popradu
manažoval zapožičanie iného zariadenia
od externej firmy a zapojenie v štúdiu. Nakoniec sme to všetko zvládli a koncert bol
úspešne odvysielaný. A musím spomenúť
ešte jeden zážitok. Najhorší sen, ktorý sa
mi (a väčšine zvukárov) občas sníval, bol,
že vidím pred sebou digitálne hodiny s odpočítavaním času do konca práve hranej
skladby. Postupne ubúdajú sekundy 10 –
9 – 8 – 7 a ja zisťujem, že nemám ďalšiu
skladbu v prehrávači, nikde žiadna nie je
k dispozícii a čas beží ďalej... 3 – 2 – 1.
Strhávam sa zo sna (smiech).
Od roku 2011 pôsobíte na pozícii technického riaditeľa Štúdia L+S. Čo to všetko obnáša?
Opäť samá technika. Navyše, teraz pribudla aj svetelná, zobrazovacia a javisková
technika. Takže rozšírenie mojich technických obzorov stále napreduje. Človek sa
musí stále vzdelávať, ak chce byť v pracovnom živote úspešný. Navyše, technológie
sa dynamicky rozvíjajú, takže sledovať nové
trendy je veľmi potrebné, aby nám ten pomyselný vlak inovácií neušiel. Ťažko sa potom do tohto rýchlika naskakuje.
Ste denným študentom Fakulty telesnej
výchovy a športu UK, kde študujete šport

a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy.
Ako ste sa k takémuto niečomu dostali?
Plním si detské sny. Šport je mojím
spoločníkom celý život. Možno keby vyšla tá banskobystrická športová škola...
Po strednej som sa síce pohrával s myšlienkou študovať na FTVŠ UK, ale potom
prišla vojenčina, tesne po nej Nežná revolúcia a následne vznik Rock FM Rádia. Bol
som jedným z prvých technikov, ktorí stáli
pri jeho zrode. A potom už na školu akosi
nebol čas. Práca ma úplne pohltila, začal
som žiť životom dospelého pracujúceho
človeka. Ku štúdiu má vlastne nepriamo
priviedol až môj syn. Má 11 rokov, je plavcom Vysokoškolského klubu UK. Absolvoval som s ním veľa tréningov a „privoňal“
som k trénerskej práci z pozície rodiča.
Viem, že byť úspešným vrcholovým športovcom je veľmi ťažké, chce to veľa talentu, ale hlavne veľa odriekania a driny. Začal
som sa pozerať na šport z inej perspektívy.
Dávam si oveľa viac do súvisu šport a zdravie. V súčasnosti som tretiak a čaká má
vypracovanie bakalárskej práce a následne štátnice.

Slovenský pohár v triatlone

Ak sa vrátime o tri roky späť - ako na
vaše rozhodnutie stať sa denným VŠ študentom reagovala rodina? (Pozn.: Otec
dvoch detí vo veku 19 a 11 rokov.)
Rodina a hlavne moja manželka Andrea
ma v štúdiu veľmi podporuje a toleruje mi
moje „študentské výstrelky“ - prebdené
noci pred skúškami, aj únavu po náročných
praktických cvičeniach.

ako je to so štruktúrou pohybu, ako funguje metabolizmus. Štúdium na FTVŠ UK mi
dáva veľa užitočných informácií, pre ktoré
hľadám využitie aj vo svojom osobnom živote. Vlastne, najlepší príklad je ten osobný. Chcel by som, aby som bol vzorom pre
moje deti, aby ma nasledovali, aby som im
odovzdal čo najviac dobrého pre život. Na
základe môjho „chcenia“ sa aj manželka
vrátila k športovaniu, celá rodina chodíme
spolu lyžovať, plávať či na cyklistické výlety.

„Chcel by som, aby som
bol vzorom pre moje
deti, aby ma nasledovali,
aby som im odovzdal čo
najviac dobrého pre život.“

Dá sa však denné štúdium na FTVŠ UK
skĺbiť aj s vašou prácou v divadle?
V podstate som úplne vyťažený človek.
Doobeda sa venujem štúdiu, popoludní
a večer práci v divadle. Je to trošku náročné, hlavne keď v divadle skúšame novú hru.
Zatiaľ to zvládam s úsmevom na tvári. Mám
veľmi tolerantného nadriadeného, ktorý
je mojím fanúšikom, za čo som mu veľmi
vďačný.

A aké je to študovať s o polovicu mladšími spolužiakmi?

Fantastické! Napriek tomu, že každý z mojich spolužiakov by mi mohol
byť synom, berú má ako seberovného, ale pritom majú primeranú dávku
úcty a rešpektu. Sme v krúžku výborná
partia, navzájom si veľmi pomáhame
a spoločne ideme za naším cieľom.
Čo vás na štúdiu najviac baví?
Veľmi ma bavia predmety týkajúce sa
športovej kinantropológie. Pred štúdiom
na FTVŠ UK som sa nikdy nezaujímal o to,
ako vlastne funguje ľudský organizmus,

Môžeme za rozhodnutím študovať na
FTVŠ UK hľadať po takmer 30 rokoch
aj plánovanú zmenu profesijného zamerania?
Veľmi má mrzí situácia v našom školstve, kde je telesná výchova odsúvaná na
vedľajšiu koľaj popri matematike, fyzike
či angličtine. Pokiaľ však mládež nebude
športovať, bude málo fyzicky zdatná a civilizačné ochorenia nás v budúcnosti budú
trápiť oveľa viac, ako je tomu dnes. Musíme
naučiť deti zdravo žiť, rozvíjať ich pohybové
schopnosti, vytvárať postoje k zdravému životnému štýlu a celoživotnej pohybovej aktivite. Možno raz budem mať šancu zmeniť
niečo k lepšiemu v našej krajine.
Andrea Földváryová
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Úspešní absolventi Pedagogickej fakulty UK
Pedagogická fakulta UK (PdF UK) pripravuje pedagogických pracovníkov (učiteľov a vychovávateľov) pre predškolské zariadenia,
základné a stredné školy, odborníkov pre rezorty školstva, práce a sociálnych vecí a zdravotníctva, ako aj učiteľov a vychovávateľov
pre všetky druhy špeciálnych škôl a zariadení na Slovensku.
Rôznorodosť študijných programov našej fakulty vám priblížia jej štyria úspešní absolventi – logopédka Veronika Šteňová, špeciálna
a liečebná pedagogička Silvia Hovorková, špeciálna pedagogička a laureátka Krištáľového krídla Mariana Kováčová a vysokoškolský učiteľ
Jaroslav Šrank.
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Veronika
Šteňová

Silvia
Hovorková

Už od gymnaziálnych čias som vedela, že moje kroky povedú k pedagogike, moja láska k deťom ma ťahala k štúdiu
predškolskej a elementárnej pedagogiky. Po rozhovoroch
a návšteve katedry logopédie, vtedy ešte pod vedením velikána slovenskej logopédie prof. Lechtu, som sa v roku
2002 pustila s plným nasadením do štúdia logopédie. Môj
cieľ bol v prvých 3 rokoch štúdia jasný – pracovať s deťmi.
Vo 4. ročníku prišiel prof. Cséfalvay, ktorého prednáška
o práci logopéda s dospelými klientmi ma nadchla. Dodnes
mi v ušiach znejú jeho slová: „Každý, kto ide študovať logopédiu, si myslí, že chce pracovať s deťmi. Ak ale uvidíte,
čo sú to afázie a obľúbite si ich, určite už budete chcieť robiť len s dospelými.“ A nemýlil sa. Mala som to šťastie, že
som vypracovala diplomovú prácu práve pod vedením prof.
Cséfalvaya. Jej témou bolo vytvoriť nový nástroj na diagnostiku porúch pomenovania u pacientov s afáziou. Výsledky
diplomovej práce som prezentovala v roku 2007 na Medzinárodnom afaziologickom sympóziu v Bratislave.
Moje nadšenie a profesorova snaha zlepšovať slovenskú
afaziológiu tak nejako prirodzene vyústili do projektu dizertačnej a tiež rigoróznej práce. Boli pokračovaním práce na
diplomovej práci a projekt bol zavŕšený v roku 2010 vydaním
nového slovenského diagnostického nástroja Testu pomenovania obrázkov. Ešte počas doktorandského štúdia na
Katedre logopédie PdF UK som začala pracovať na II. Neurologickej klinike UNB a LF UK. Počas dvoch rokov som videla, že prepojiť výskumnú prácu priamo s prácou v klinickej
praxi je ten najlepší model práce mladého doktoranda. Na
klinike sa mi v tom istom čase, ako som dokončovala dizertačnú prácu, naskytla jedinečná možnosť stať sa členom
tímu lekárov Neurochirurgickej kliniky UNB a LFUK operujúcich pacientov s tumormi mozgu pri vedomí. Spolu s tímom
sme vypracovali postup na sledovanie rečových a jazykových procesov u pacientov s nádormi mozgu v blízkosti rečových a jazykových kôrových centier a dráh. Dá sa povedať,
že v tomto období som sa vďaka výnimočným doktorom dostala na vrchol logopedickej práce, pretože spolupracovať
s lekármi priamo na operačnej sále je pre afaziológa splnený
sen. Popri klinickej práci som už od roku 2009 pomáhala
v Slovenskej asociácii logopédov, k čomu ma tiež doviedol
prof. Cséfalvay. Aj vďaka nemu som sa v roku 2015 stala
prezidentkou tejto asociácie. PdF UK vďačím za veľa. Získala som učiteľa a dnes už môžem povedať, že aj vzácneho
priateľa. Dodnes sa pri každom probléme, ktorý sa vyskytne
v klinickej praxi, pýtam samej seba, čo by naň povedal a ako
by ho riešil prof. Cséfalvay.

Prvou osobnosťou na VŠ bol pre mňa Dr. Csonka. Miloval nepočujúcich a posunkový jazyk, čo bolo v tom období nadčasové.
Organizoval na fakulte prvé kurzy posunkového jazyka, na ktoré
pozýval svojho nepočujúceho priateľa, ktorý mi vždy opakoval:
„Otváraj viac ústa, ja ti nerozumiem.“ A ja som vtedy pochopila,
aké je náročné mať poruchu sluchu.
Boli sme prvý ročník neučiteľského odboru špeciálnej pedagogiky so zameraním na poradenstvo. Naše štúdium sa kreovalo
za pochodu. Mali sme široký záber a bolo náročné zorientovať
sa, akým smerom sa vybrať. Vpred ma vtedy posúvali prednášky
prof. Tarcsiovej, počujúceho dieťaťa nepočujúcich rodičov. Vytvorili sme príručku pre rodičov detí s poruchou sluchu, ktorá získala pozitívny ohlas. Okrem nej ma na fakulte ovplyvnilo viacero
úžasných odborníkov so srdcom na mieste. Veľmi ma zaujali aj
prednášky napr. prof. Mikulajovej, Dr. Andreánskeho alebo Dr.
Šramovej.
Počas štúdia špeciálnej pedagogiky som začala študovať aj liečebnú pedagogiku. Tu ma naučili vnímať klienta ako osobnosť,
vidieť ho s úctou v celistvosti bez ohľadu na jeho obmedzenia.
Terapeutický náhľad sa mi stal vzácnym doplnkom k mojej práci.
Ako doktorandka som prekladala prednášky zahraničných
lektorov. Vďaka nim som sa dozvedela o Fullbrigtovom štipendiu
a absolvovala ročný pobyt na Gallaudetovej univerzite v USA (jedinej univerzite pre nepočujúcich, kde primárnym jazykom vzdelávania je posunkový jazyk). Zatiaľ čo na Slovensku sme sa v rámci
štúdia venovali ranej intervencii len sporadicky, tu som ju zažila
v plnej kráse. Prax v centre ranej intervencie a priamo v rodinách,
hodiny presedené na prednáškach a v úžasnej knižnici, ako aj výcvik v SKI-HI Curicculum, zmenili od základu môj pohľad na intervenciu. Prestala som sa venovať iba problematike dieťaťa, začala
som sa zameriavať na rodinu ako celok a zároveň som sa učila
vnímať rodiča ako odborníka na svoje dieťa.
Po návrate z USA som sa začala venovať portálu pre rodičov
detí s poruchou sluchu www.infosluch.sk portálu a internetovému
poradenstvu. V súčasnosti pracujem v CŠPP pre deti so sluchovým postihnutím v BA. Vďaka projektu Mobilný pedagóg Nadácie
Pontis mám možnosť pracovať s rodinami v ich domácom prostredí, čo pokladám za obrovský posun v mojej práci. Pracujem
na novom portáli www.nepocujucedieta.sk, ktorého úlohou je
o. i. spojiť rodiny s deťmi s poruchou sluchu z celého Slovenska.
Po rokoch sa začala okolo mňa kreovať skupina nadšencov,
ktorá mi dáva nádej, že postupne zmeníme nielen zdravotnú
starostlivosť o deti s poruchou sluchu, ale aj systém špeciálnopedagogických služieb, ktorý v súčasnosti výrazne zaostáva za
okolitým svetom.
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Mariana
Kováčová

Jaroslav
Šrank

Štúdium na PdF UK ovplyvnilo celý môj profesionálny
i súkromný život. A to práve vďaka tomu, že som tu stretla úžasných ľudí s veľkým srdcom, ktorí mi poskytli nielen
odborný, ale aj ľudský pohľad na deti a ľudí s hendikepom.
Ten najzásadnejší zlom, keď som sa rozhodla venovať sa
týraným, sexuálne zneužívaným deťom, nastal vtedy, keď
som prišla do kontaktu s ozajstnou realitou – najskôr v rámci písania ŠVOUČ a neskôr diplomovej práce. Zo zdanlivo
jednoduchej témy, v rámci ktorej som sa zaoberala personálnym a materiálnym zázemím prevýchovných ústavov
pre deti, som zostala šokovaná zo zistenia, že väčšina detí
umiestnených v týchto zriadeniach bola v domácom pros
tredí dlhodobo týraná, sexuálne zneužívaná a že tým, že
zostali bez pomoci, sa u mnohých z nich rozvinuli poruchy
správania. Neriešila sa však príčina tohto stavu a spoločnosť tieto deti vyčlenila ako deti s vážnymi poruchami správania. A vtedy som si povedala, že to chcem robiť inak.
Začiatky boli veľmi ťažké. Najskôr bolo potrebné získať
priestor, čo sa aj podarilo, ale získať financie na opravy,
materiály, nadchnúť ľudí a pomôcť deťom, ktorým je ubližované skôr, ako sa u nich prejavia poruchy správania alebo iné závažné ohrozenia, to už bolo o niečo náročnejšie.
A toto vlastne robím až doteraz.
Za pomoci mnohých dobrovoľníkov, odborníkov, ale aj
dobrodincov sa v roku 1998 podarilo zriadiť prvé špecializované krízové centrum pre týrané, sexuálne zneužívané
deti, postupne sa k nim pridala aj ďalšia cieľová skupina
matiek s deťmi – obete domáceho násilia. V súčasnosti
v nitrianskom kraji, kde pôsobím pod Centrom Slniečko, n.
o., prevádzkujeme Intervenčné centrum pre deti a rodiny
v kríze, poradenské centrum pre obete domáceho násilia,
krízové stredisko, detskú linku záchrany a nedávno otvorený bezpečný ženský dom s dodržaním európskych štandardov pre tento typ zariadení. Som rada, že si v profesionálnej oblasti plním svoje sny, a to aj vďaka dobrým základom
z vysokej školy.
Uvedomujem si, že bez neustáleho vzdelávania nie je
možná kvalitná odborná práca s deťmi, hendikepovanými
ľuďmi. Preto som sa pred štyrmi rokmi rozhodla vrátiť na
svoju alma mater ako doktorandka. Mojou srdcovkou je
detská kresba a arteterapia, v ktorej je mojím vzorom prof.
Jaroslava Šicková.
Za tých 25 rokov pôsobenia v tejto oblasti sa veci posunuli k lepšiemu, ale stále to nestačí na naozaj účinnú ochranu a odbornú pomoc ohrozeným deťom. Preto je dôležité,
aby sa rozširovali rady odborníkov s veľkým srdcom schopných presadiť „dobré veci“, pretože „Drahšie nad zlato je
dieťa, ale krehkejšie ako sklo, rozraziť alebo naraziť ľahko
môže, škoda odtiaľ nesmierna.“ J. A. Komenský.

Na PdF UK som prišiel študovať v roku 1993 kombináciu slovenský jazyk a literatúra – dejepis. Bolo to len
nedávno, čo skolaboval komunistický režim aj Československo. To prvé ma príznačne zastihlo v drôtenej šatni na
prízemí Gymnázia Ivana Horvátha v Bratislave, to druhé na
mňa ako prízrak tiež ešte nejaký čas pôsobilo. Aj v neprízračných dňoch ma vtedy ako sféra, v ktorej by som chcel
pôsobiť, najviac priťahovala história. Spolu s archívnictvom som ju chcel študovať na FiF UK. Aj na PdF UK som
sa hlásil najmä kvôli nej a počas štúdia som sa väčšmi
vyžíval práve v nej. Umenie znamenalo vtedy najmä nočný
filmový klub rakúskej televízie so svojou podivnou zmesou
starších i nových, dnes by sa povedalo „alternatívnych“
kúskov, ale neraz aj riadnych obskúrností, po ktorých sa
len ťažko upokojovali zmysly aj myseľ. A slovenčina, to
bol v tých prvých rokoch slobody v mojich očiach najmä
divoký, do extrémov zachádzajúci prejav nevypočítateľných politikov a dravých novinárov oproti prešľachtenej
mládežníckej lektúre, ktorá nás formovala za starého režimu, až nečitateľný, nepochopiteľný. Do sveta, ktorý som
si takto groteskne rámcoval, potom zásadným spôsobom
zasiahlo, že na vtedajšiu slovenčinársku katedru prišiel
prof. V. Marčok. Vtedy som sa nestaral odkiaľ ani prečo,
dôležitejšie bolo, že jeho entuziazmus a neformálny prístup spôsobili, že som literatúru prestal vnímať ako sféru
mimo života a naplno do nej ponoril ten svoj vlastný. Hmatateľným – aspoň dočasne, kým sa papier nerozpadne –
výsledkom sú zatiaľ tri knihy o slovenskej poézii, ktorých
som autorom, a desiatky recenzií a štúdií publikovaných
doma i v zahraničí časopisecky aj knižne. Čiastočne ako
súčasť zvyšovania kvalifikácie (doktorandské štúdium,
docentúra), ale hlavne ako produkt túžby či potreby rozumieť ľuďom i veciam a slovám ľudí i gestám vecí. Tá sa
nezaobíde bez trpezlivosti a vytrvalosti a ktoré iné prostredie by týmto vlastnostiam malo priať viac ako vysoká
škola. Nikdy som vlastne neplánoval pôsobiť v školstve,
vždy mi pripadalo, že má v sebe silný sklon pôsobiť ako
represívne zariadenie. Ale praje aj hĺbavosti – veď cyklus vysokoškolského roka dožičí človeku aj luxus izolácie,
štúdia, písania. A šťastne ho dopĺňa o priamu konfrontáciu
s inými mienkami a myšlienkami. Ak i naďalej dotváram
kolorit svojej domovskej katedry, je to vari aj prejav nádeje, že vyššie spomenutú „väzniteľskú“ tendenciu môžeme
spoločnými silami vyvážiť práve dôrazom na jej opak, slobodné a tvorivé myslenie, kultiváciu našej citlivosti. Kto ich
opáči, zapáčia sa mu. Je to pech či úspech?

spracovala Mgr. Eva Faithová, PhD., prodekanka PdF UK
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Martinské centrum pre biomedicínu JLF UK
– Divízia Neurovedy
Divízia Neurovedy je v súčasnosti orientovaná na experimentálny výskum molekulových a bunkových mechanizmov neurodegenerácie a neuroprotekcie pri neurodegeneratívnych, cerebrovaskulárnych a kardiovaskulárnych ochoreniach, funkčného zobrazenia
nervového systému, molekulových a bunkových mechanizmov viscerálnej bolesti, reguláciu kardiovaskulárneho systému autonómnym nervovým systémov a štúdium stresovej odpovede.
gických a genetických markerov u náhlej cievnej mozgovej príhody
a skleróze multiplex, štúdium vybraných ochorení mozgu pomocou
spektroskopie a zobrazovania magnetickou rezonanciou (MRS/MRI)
v experimentálnych podmienkach (in vivo, in vitro) a v klinickej praxi.
3. Oddelenie fyziológie v neurovedách
Oddelenie je zamerané na sledovanie stavu autonómneho nervového systému pomocou analýzy variability, komplexnosti a vzájomného
prepojenia kardiovaskulárnych signálov a hodnotenia ich zmien pri
rôznych fyziologických a patofyziologických stavoch (napr. obezita,
diabetes melitus), ako aj na hodnotenie autonómneho nervového systému komplexným prístupom sledovania jednotlivých fyziologických
parametrov (frekvencia srdca, tlak krvi, dýchanie, periférna kožná
teplota atď.) a ich následnej analýzy počas stresovej odpovede so zameraním na psychické a stresovo-podmienené poruchy (napr. depresívna porucha, ADHD, autizmus).
Okrem základného výskumu budú pracovníci divízie zameraní na
translačný výskum v oblasti sledovania a identifikácie biochemických,
imunologických a genetických markerov u náhlej cievnej mozgovej
príhode a skleróze multiplex, funkčného zobrazenia CNS pri rôznych
neurodegeneratívnych ochoreniach, viscerálnej bolesti pri zápalových
a degeneratívnych ochoreniach ezofágu, ako aj funkcií autonómneho nervového systému pri metabolických chorobách a psychických
poruchách. Divízia je podľa výskumného zamerania členená na štyri
základné oddelenia.
1. Oddelenie experimentálnej biochémie
Oddelenie je zamerané na štúdium molekulových mechanizmov
starnutia srdca a mozgu a mechanizmov ischemicko-reperfúzneho
poškodenia týchto orgánov, štúdium mechanizmov bunkovej smrti
nervových buniek v dôsledku ischémie CNS, identifikáciu cieľových
bielkovín hrajúcich úlohu v ochrane nervových buniek pred ischemicko-reperfúznym poškodením. V súčasnosti sa rozširuje okruh záujmu
oddelenia o štúdium molekulových a bunkových mechanizmov neurodegeneratívnych ochorení (skleróza multiplex).
2. Oddelenie biochémie v neurovedách
Oddelenie je zamerané na štúdium mechanizmov neuroprotekcie
a ischemickej tolerancie CNS, sledovanie biochemických, imunolo-

4. Oddelenie patofyziológie v neurovedách
Oddelenie je zamerané na štúdium mechanizmov hypersenzitivity
a hyperaktivity vo viscerálnych aferentných dráhach u pacientov s viscerálnou bolesťou s následnou identifikáciou a predklinickou validáciou cieľových molekúl pre vývoj nových liekov. Študuje sa štruktúrno-funkčné spriahnutie v nervových zakončeniach viscerálnych nervov
sprostredkujúcich bolesť (viscerálnych nociceptorov) a jeho zmien pri
chorobách, úloha TRP receptorov, ASIC receptorov, napäťovo-riadených sodíkových kanálov (NaV) a iných iónových kanálov vo viscerálnej
hypersenzitivite pri rôznych ochoreniach ako aj aferentné mechanizmy
kašľovej hypersenzitivity pri chronickom a postinfekčnom kašli.
Pracovníci divízie využívajú pri riešení úloh vedeckých projektov aj
unikátne prístroje, ako sú napríklad multifotónový mikroskop, zobrazovací hmotnostný mikroskop, kvapalinová chromatografia v kombinácii
s NMR a hmotnostným spektrometrom. Kvalitné prístrojové vybavenie
spolu s kolektívom prevažne mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov vedených skúsenými vedeckými pracovníkmi vytvárajú reálne
základy pre kvalitný výskum, ktorý sa premietne najmä do kvality publikácií. Okrem toho predpokladáme, že výsledky pracovníkov divízie
budú využívané aj v klinickej praxi najmä na klinikách Univerzitnej nemocnice Martin a JLF UK.
prof. RNDr. Peter Račay, PhD.,
riaditeľ divízie

Stopa Vlada Šťastného
Katedra telesnej výchovy Prírodovedeckej fakulty UK v spolupráci s AŠK Prírodovedec zorganizovala aj tento rok už 41. ročník „Výstupu na Ďumbier“.
Zakladateľom tohto tradičného výstupu prírodovedcov, ktorý sa datuje od roku
1975, je náš bývalý telocvikár Mgr. Vladimír Šťastný, PhD. Tento rok bol výstup výnimočný tým, že bol venovaný práve jeho zakladateľovi a na jeho počesť pomenovaný
ako: „Stopa Vlada Šťastného“. Za prítomnosti dekana Prírodovedeckej fakulty doc.
RNDr. Milana Triznu, PhD., prodekana doc. RNDr. Branislava Blehu, PhD., a tiež
bratov Petra, Antona a syna Michala Šťastných, mu bolo odovzdané ocenenie za
dlhoročnú úspešnú organizáciu tohto podujatia, ktoré sa medzi študentmi a zamestnancami teší každý rok veľkému záujmu.
Mgr. Lenka Vandáková, Mgr. Martin Mokošák, PhD., PriF UK
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PriF UK na veľtrhu vzdelávania a práce
PRO EDUCO & PRO JOB
Už deviatykrát sa v koncom roka 2015 v Košiciach konal veľtrh vzdelávania a práce
PRO EDUCO & PRO JOB. Toto podujatie je vytvorené na formáte troch veľtržných dní,
ktoré sú zamerané na ponuku vzdelávania a pracovných príležitostí.
Tisíce mladých ľudí malo možnosť získať
odpovede na otázky Kde študovať?, Ako sa
na štúdium pripraviť?, Kde hľadať motiváciu
a inšpiráciu? či Kde sa po škole zamestnať?
Spektrum návštevníkov podujatia však bolo
veľmi rozmanité, tvorené predovšetkým pedagogickými pracovníkmi, žiakmi základných
škôl, absolventmi stredných škôl a vysokých
škôl, záujemcami o doplnkové vzdelávanie
a vzdelávanie popri zamestnaní, záujemcami
o kurzy a školenia, návštevníkmi zaujímajúcimi sa o pracovné príležitosti doma a v zahraničí, personálnym manažmentom, projektovými manažérmi, vedeckými a výskumnými
pracovníkmi, riadiacimi pracovníkmi z oblasti
priemyslu, služieb a podobne. Celkovo sa
v rámci veľtrhu prezentovalo 80 vystavovateľov, medzi ktorými nechýbali stredné školy,

špičkové domáce i zahraničné univerzity,
vzdelávacie inštitúcie, zamestnávatelia či
inštitúcie ponúkajúce štúdium a prácu v zahraničí. Našu univerzitu reprezentovala Prírodovedecká fakulta, ktorú zastupovali RNDr.
Michaela Dörnhöferová, PhD., RNDr. Nora
Tóth Hervay, PhD., a RNDr. Petra Uhrová,
PhD. Počas celých troch dní konania podujatia PRO EDUCO & PRO JOB bol výstavný
stánok neustále obkolesený zvedavými študentmi, z ktorých niektorí presne vedeli, ktorý z prírodovedných smerov je pre nich ten
pravý, a tí, čo svoj vytúžený študijný odbor
ešte len hľadali, dostali obrovské množstvo
informácií o fakulte, ale i o celej našej univerzite.
Organizátori podujatia ponúkli veľmi bohatý sprievodný program realizovaný najmä

formou workshopov, seminárov a konferencií. Poskytli zúčastneným vystavovateľom
možnosť prezentovať sa nielen v rámci výstavných plôch, ale aj v krátkych verejných
diskusiách na hlavnom pódiu. Celý priebeh
podujatia sa niesol v pozitívnom a príjemnom
duchu, splnil naše očakávanie a veríme, že
sme oslovili nejedného budúceho študenta
Prírodovedeckej fakulty UK.
Michaela Dörnhöferová,
Katedra antropológie PriF UK

Medici opäť v akcii: MedGAMES 2015
Už druhý ročník projektu podporeného vedením Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine sa konal dňa 11. 11. 2015 v priestoroch
Simulačného výučbového centra, ktoré aktívne spolupracovalo pri organizácii tohto podujatia.
MedGAMES neboli iba súťažou znalostí z medicínskych disciplín,
ale boli stavané na testovanie všetkých aspektov medicíny, ako je tímový duch, spolupráca v rámci tímu, no hlavne na to, aby dali študentom
možnosť vyskúšať si to najdôležitejšie – správne, reflexne a rýchlo sa
rozhodovať v simulovaných situáciách pod dozorom odborníkov.
Táto súťaž nebola organizovaná na kompetitívnej úrovni, skôr bola
zameraná na testovanie vedomostí, resp. nevedomostí súťažiacich
a hlavne na edukáciu a ukážku správneho používania nadobudnutých vedomostí v praxi.
Do súťaže sa mohol zapojiť každý študent, no odporúčaná bola
účasť od 4. ročníka všeobecného lekárstva v jazyku slovenskom alebo anglickom. Súťažilo sa v 3-členných tímoch v 20 najrôznejších
disciplínach týkajúcich sa rôznych oblastí medicíny. Organizátori
odporúčali tímom prihlásiť sa v zložení študentov z rôznych ročníkov práve pre variáciu stanovených disciplín. Tento rok sa do súťaže
MedGAMES prihlásilo 16 tímov. 5 tímov bolo zložených zo zahraničných študentov našej fakulty a 11 tímov zo študentov študujúcich
v jazyku slovenskom.
Do druhého ročníka súťaže MedGAMES sme sa rozhodli pozvať
aj po jednom tíme z Lekárskej fakulty UK v Bratislave, zo Slovenskej
zdravotníckej univerzity a z Lekárskej fakulty univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, čím sme opäť bezpochyby zlepšili medzifakultné vzťahy a každý tím nám aj určeným pedagógom ukázal svoje znalosti a kvality z daných fakúlt.
Skupina organizátorov pod vedením Barbory Korpallovej, študentky 5. ročníka, sa snažila súťažiacim pripraviť široké spektrum
disciplín, v ktorých sa snažili skĺbiť teoretické vedomosti, praktické
zručnosti a schopnosti tímovej práce v jednej súťaži. Aby sme docielili objektivitu a korektný priebeh súťaže, na každej z disciplín bol
prítomný zodpovedný a kompetentný rozhodca v podobe pedagóga
(lekár či ošetrovateľ – podľa disciplíny), ktorý dozeral na správnosť
a rýchlosť prevedenia ním zadanej úlohy podľa dopredu vypracovaných hodnotiacich pravidiel.

Disciplíny boli rozdelené do skupín podľa obsahu výkonov, a to
na: chirurgické, ošetrovateľské, internistické, teoretické a športové
disciplíny, pri ktorých si študenti mohli otestovať svoje fyzické zdatnosti a „oddýchnuť“ si od náročných vedomostných disciplín.
Ako každá správna súťaž, aj MedGAMES mali svojich víťazov, ktorí si s danými disciplínami poradili najlepšie a dokázali dané výkony
spraviť v najkratšom čase. Prvé miesto obsadil tím The Symptoms
(Daša Vojtechová, Jakub Benko, Barbora Špaková), na druhom
mieste sa umiestnili Homeopati (Milan Klačanský, Ján Sýkora, Dávid
Liščák) a tretie miesto patrilo tímu FML (Filip Olekšák, Lenka Spodniaková, Martin Hanko).
Všetkým organizátorom, zúčastneným študentom, pedagógom
a doktorom, ale hlavne nášmu pánovi dekanovi, prof. MUDr. Jánovi Dankovi, CSc., chceme úprimne poďakovať za podporu a účasť
v tohtoročnom projekte MedGAMES 2015.
Dávid Trabalík, študent 3. ročníka všeobecného lekárstva
JLF UK
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Comenius ako symbol našej univerzity
Zbor si v minulosti prešiel krásnymi i ťažkými časmi. Mal by byť pýchou nielen Pedagogickej fakulty UK (PdF UK), ale i celej univerzity.
Prečo to tak nie je? Ako vyzerá teraz a akú má budúcnosť, keď nie je finančne podporovaný?
Spevácky zbor Comenius, ktorý pôsobí pri
PdF UK, funguje v súčasnej podobe od roku
2008. Jeho história však siaha až do roku
1991. Za jeho vtedajší vznik je zodpovedný
doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc., mim.
prof., ktorý ho vedie doteraz. Ako sám hovorí,
myšlienka založiť zbor bola prirodzenou cestou, ako umožniť študentom väčšiu umeleckú
realizáciu, a tiež získanie užitočnej praxe v odbore hudobnej výchovy.

Dobré i zlé časy

Názov „Comenius“ vymyslel prof. PhDr. Jozef Raninec, CSc., vtedajší vedúci Katedry
hudobnej výchovy a prodekan PdF UK, ktorý
vypracoval i jeho štatút a dobrovoľne ho 9 rokov manažoval. Po jeho odchode však nové
vedenie katedry nemalo záujem naďalej podporovať zbor, a tak v r. 2001 zbor svoju činnosť ukončil.
Za 10 rokov svojej pôsobnosti sa vyprofiloval na jeden z najlepších študentských zborov,
zúčastňoval sa na medzinárodných súťažiach,
získal 41 ocenení. Nové vedenie fakulty však
nemalo záujem, aby ďalej pokračoval – najmä
z finančných dôvodov. Inou príčinou bola zmena systému štúdia na kreditový. „Tento krok
narušil kontinuálnu činnosť študentov v zbore, študenti mali veľa iných povinností, zbor
už nebol povinným predmetom. Bolo ťažké
ho zosúladiť s rozvrhom,“ hovorí zbormajster
Mironov. Postupne sa mu však podaril znovu
vzbudiť u študentov záujem, a tak sa činnosť
zboru obnovila.

Problémom sú najmä financie

V súčasnosti má zbor približne 20 – 25 členov. Každý rok sa tento počet mení, študenti
v ňom doslova rotujú, čo je trochu problém.
„Zborový spevák potrebuje aspoň 3 roky na
to, aby sa vypracoval, takto sa zbor nedá stabilizovať, a to je aj dôvod, prečo si nemôžeme
nárokovať veľké podujatia a zúčastňovať sa na
medzinárodných súťažiach ako v minulosti,“
vysvetľuje Mironov. Nepochybne dôležitým faktom je i to, že zbor nie je nijako finančne podporovaný a na kompenzáciu týchto podujatí by
už nestačil. Okrem financií, ktoré mu chýbajú,
nemá žiadny štatút. Nie je teda právne zakotvený a z toho sa odvíjajú všetky problémy.

Jeden za všetkých, všetci za jedného

Zbor je povinne voliteľným predmetom
pod názvom Vokálny ansámbel. Zapísať si ho
môžu i študenti z iných odborov, a pôsobiť v ňom
majú možnosť aj študenti z iných vysokých škôl,
stačí sa skontaktovať so zbormajstrom Mironovom. Každý kvalitný hlas je vítaný. Dramaturgia
zboru zahŕňa skladby z oblasti renesancie, romantizmu, umelecké úpravy ľudových piesní
a tiež súčasné moderné kompozície. Spievajú
Gaudeamus Igitur, ale i Abbu. Pri nácviku novej
skladby je dôležitá spolupráca. „Docent Mironov
nám vždy hovorí, že tu platí jeden za všetkých,
všetci za jedného. Každý sa musí dobre naučiť
svoj hlas,“ hovorí študentka Nikola . Tvrdí, že zo
začiatku nebolo jednoduché naučiť sa všetky
piesne. No teraz je veľmi spokojná, oplatilo sa
podľa nej „makať“: „Je vidieť, kto už má skúse-

nosti z pôsobenia v zbore, niektorí majú trochu
problémy, lebo to nie je jednoduché. Výsledok
však stojí za to, lebo to spojenie všetkých hlasov
je nádherné.“

Budúcnosť nemusí byť ružová

Viacerí absolventi sa uplatnili v profesionálnych zborových telesách a niektorí z nich sú sólistami napr. opery SND. I to považuje Mironov
za výsledok práce zboru. So svojimi piesňami
spríjemňujú rôzne univerzitné podujatia. Otvárajú školský rok, spievajú v Deň študentstva, pravidelne na svojej fakulte účinkujú na vianočnom
večierku a na mnohých ďalších akciách. Ako
hovorí študentka Nikola i doc. Mironov, je veľká
škoda, že zbor nie je oficiálne prezentovaný aspoň na stránke PdF UK. Má iba svoju stránku na
Facebooku, ktorá je verejná. Budúcnosť zboru
záleží najmä od vedenia fakulty. Ak by mu začali
viac pomáhať, je možné ho rozvíjať naďalej. Dôležité je najmä zosúladenie študijných programov tak, aby sa mohli všetci pravidelne stretávať
na nácvikoch a, samozrejme, bez financií sa tiež
zaobísť nedá.
V roku 1996 bol v časopise Naša univerzita
publikovaný článok o zbore Comenius, ktorý
vyzýval vedenie na jeho lepšie financovanie. Situácia sa opakuje. Chcela by som zdôrazniť, že
jeho existencia je opodstatnená. Mali by sme si
ho vážiť a pýšiť sa ním medzi ostatnými univerzitami a pomôcť mu stále sa rozvíjať a tak zlepšovať jeho kvalitu.

Barbora Vizváryová, 1boZU, FiF UK

Kde sa hudba
začína a kde sa
končí?
alebo Hravý
rodinný koncert
v Moyzesovej sieni
Odpoveď na túto otázku hľadajú študenti
muzikológie počas celého svojho štúdia.
Tento raz sa však rozhodli položiť si ju
spoločne s rodičmi a deťmi na prvom koncerte v rámci projektu „Rodinné koncerty
v Moyzeske“.
Projekt, ktorý je súčasťou praktickej výučby hudobnej dramaturgie, produkcie
a manažmentu, inicioval vedúci katedry
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Výstava „Pedagóg a jeho študent“ poukázala
na vzťah učiteľa a žiaka
Umenie a výtvarná tvorba sa rodia vo viacerých rovinách ľudského vedomia. Vyvíjajú sa, rastú, aby vykvitli do obrazu. Do niečoho, čo
môžeme zachytiť zrakom, hmatom. Rád sa dotýkam obrazov, ich povrchu. Je v nich energia.
Výstavu „Pedagóg a jeho študent“ pripravili pedagógovia Katedry výtvarnej výchovy
Pedagogickej fakulty UK. Jej kurátorom bol
Ľuboslav Moza. Priblížila rozsah a mimoriadnu kvalitu vzdelávania na tejto katedre. Aby
bola zachovaná v jej originalite, bol z nej vydaný reprezentačný katalóg. Slávnostná vernisáž spojená s kultúrnym programom sa uskutočnila dňa 10. decembra 2015 v priestoroch
novo obnovenej galérie Lapidárium Bratislavského hradu. Bola venovaná 70. výročiu založenia Pedagogickej fakulty UK.
Táto výstava sa pozrela na život vzťahu učiteľa a žiaka. Tak dôležitého a dodnes vlastne
nezastupiteľného. Osobnosť a predovšetkým
tvorbu pedagóga a osobu študenta, ktorý sa
formuje na tvorivého jedinca, ktorý bude v živote schopný tlmočiť svoje poznatky v pedagogickej činnosti na všetkých stupňoch vzdelania. Kultúra je vôbec základňou všetkého,
o čo sa v živote usilujeme. Preto je nesmierne
dôležitá aj v rámci pedagogických disciplín,
kde otvára priestor k novému a často nepoznanému. Výstava chce poukázať na výsledky
práce pedagógov so svojimi žiakmi. Už dávnejšie konštatujem, že osobitosť tohto vysokoškolského vzdelávania utvára aj novú generáciu umelcov nezaťaženú vzorom či školou
svojho učiteľa. Absolventi katedry výtvarných

umení sa neboja aplikovať či rozvíjať umeleckú klasiku do dnešnej doby. Priznávajú trvalé
poslanie naratívnosti, farbe, línii. Tvoria koncepty, ktoré neutekajú do atraktívnej prázdnoty, ale vedia osloviť diváka.
Každý umelec tvorí a zároveň odovzdáva.
Vedome či nevedome. Katedra výtvarnej
výchovy Pedagogickej fakulty UK je nositeľkou jednej z najväčších umeleckých tradícií
na Slovensku. Prednášali tu najvýznamnejší

predstavitelia troch najsilnejších generačných nástupov. Renomovaná katedra sa právom pýši umelcami, osobnosťami, ktoré na
nej prednášali, i tými, ktorí na nej učia dnes.
To nie je slovná chvála, ale konštatovanie.
Oni totiž vychovali nové umelecké talenty,
ktoré dodnes rozvíjajú a formujú našu umeleckú scénu.

muzikológie Vladimír Zvara. Prípravy prebiehali už v akademickom roku 2014/2015
v rámci kurzu Produkcia koncertného
projektu. V diskusiách prišli študenti s viacerými výbornými návrhmi a vznikla idea
pripraviť cyklus koncertov pod názvom Rodinné koncerty v Moyzeske. Tímová práca
spojená s plánovaním, zháňaním grantov,
koordináciou, tvorbou implementačného
plánu a samotnou realizáciou napomohli
študentom prakticky využiť teoretické poznatky z oblasti muzikológie a hudobného
manažmentu.
Spoločným menovateľom pre jednotlivé
koncerty sa stala práve Moyzesova sieň –
„Moyzeska“, ktorú s budovou Filozofickej
fakulty UK spája pred štyrmi rokmi vybudované átrium. Jedným z hlavných motívov bolo obnovovať hudobný život v sále,
ktorá je považovaná za jednu z najkrajších
v Bratislave a je navyše aj akusticky veľmi
príťažlivá pre hudobné podujatia. Druhým
rozhodujúcim podnetom sa stala cieľová
skupina – rodiny s deťmi, ktorá je početná
a pomerne „hladná“ po zaujímavých kultúrnych podujatiach.

Ľudská reč, hlasy prírody, mestský ruch,
zvonenie mobilov a pípanie počítačov –
to všetko je súčasť nášho každodenného
života. Ale kde je hranica medzi zvukmi
a hudbou? Kde sa hudba začína a kde
sa končí? V duchu tejto otázky a hľadania
i nachádzania odpovedí na ňu sa niesol prvý
realizovaný koncert zo série, ktorý sa uskutočnil druhý decembrový týždeň dňa 12.
decembra 2015. Hravosť a interakcia medzi
umelcami a deťmi navodili atmosféru neformálneho vzdelávania. Sú to napokon práve
deti, ktoré dokážu najľahšie prijímať nové
podnety a rýchlo si ich osvojovať. Atypickou,
ale príjemnou črtou koncertu bolo sedenie
na tulivakoch napomáhajúce bezprostrednému kontaktu s umelcami, hudobnými nástrojmi a hudbou samotnou.
Hľadanie hraníc hudby a ich prekonávanie
sa premietlo do koncepcie programu, ktorý priblížil deťom rôzne podoby hudby – od
folklórnych prejavov (hra na fujare, spievanie trávnic, starobylý kolový tanec), cez tzv.
„komponovanú“ hudbu (Rumunské tance
pre klavír od Bélu Bartóka), k hudbe v širšom
zmysle slova, prítomnej všade okolo nás,

ako ju vo svojej tvorbe sprístupňuje skladateľ
John Cage (Branches a Living Room Music) až k hudbe elektronickej, ktorú prítomné
deti zažili v procese jej zrodu a mohli sa na
ňom dokonca aj samé zúčastniť.
Interpretmi boli študentky etnológie –
členky príležitostnej folklórnej skupiny
Trávnica (Bronislava Šajgalíková, Dominika
Lešková, Alena Maňková-Vachtárová, Linda
Moróczová, Klaudia Rusnáková), hráč na
fujare a študent muzikológie Ján Adamek,
členovia zoskupenia Cluster Ensemble na
čele s Ivanom Šillerom (inak vedúcim Katedry hudobnej výchovy na Pedagogickej
fakulte UK) a DJ Stroon ala Dalibor Kocián.
Koncert uvádzal Vladimír Zvara.
Odpoveď na otázku Kde sa hudba začína
a kde sa končí? sa teda predbežne podarilo nájsť. Študentom muzikológie však ostalo
ešte dosť záhad týkajúcich sa hudby, nad
ktorými si môžu lámať hlavy. Podarí sa im na
nasledujúcich koncertoch nájsť spolu s deťmi
ich riešenia?

PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

Bc. Lucia Jakubisová,
študentka muzikológie na FiF UK
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Výnimočný fosílny nález zo západných Tatier
Každý fosílny záznam, i fragmentárny, má nesmierny význam, lebo je dokladom o živote, prostredí a klíme v minulých geologických
dobách. O to vzácnejší a výnimočnejší je, keď predstavuje ucelenejší zvyšok po kedysi reálne žijúcom organizme. Práve objav takého významného paleontologického nálezu sa uskutočnil v rokoch 2006 až 2008 na chránenej lokalite Medvedia jaskyňa v Západných Tatrách.
Tento nález reprezentuje pomerne dobre zachovanú kostru mladého samca leva jaskynného (Panthera spelaea), replika ktorej (vyhotovená v ateléri Mgr. art. Petra Klaudínyho v Martine) sa koncom roka
2015 stala ozdobou novej expozície Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši.
Levy jaskynné boli veľké predátory loviace v Eurázii a na Aljaške počas vrchného pleistocénu rôzne kopytníky (kone, bizóny/zubry, soby,
megalocerosy, ale aj mláďatá mamutov a nosorožcov srstnatých). Ich
fosílne zvyšky sa našli aj na približne 12 slovenských lokalitách, pričom
až do objavu vyššie uvedenej kostry to boli väčšinou izolované nálezy

Model kostry mladého samca leva jaskynného, v súčasnosti vystavený
v novej expozícii Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva
v Liptovskom Mikuláši (autor: P. Klaudíny, upravené).

zubov či kostí. Vek jedinca zo Západných Tatier bol stanovený nepriamo
na základe rádiouhlíkoveho datovania kostí medveďov jaskynných, ktoré
sa našli na mieste uloženia kostry, na viac ako 40 000 rokov. Okrem
geologického veku a celistvosti nálezu spočíva jeho výnimočnosť aj
v niekoľkých ďalších prioritách – je to prvá kostra leva jaskynného nájdená na Slovensku, pričom patrila jednému z najväčích jedincov druhu
s lebkou dlhou takmer 43 cm a zároveň je to dosiaľ najvyššie situovaný
komplexnejší nález druhu objavený v nadmorskej výške 1 330 m.
Levy jaskynné sa bežne v takýchto nadmorských výškach nevyskytovali. Skôr lovili v nížinách a v kotlinách, kde však ich najväčšími konku-

Lebka mladého samca leva jaskynného, ktorého kostra sa našla v Západných Tatrách (autor: M. Sabol).
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rentmi boli hyeny jaskynné (Crocuta crocuta spelaea) živiace sa viac
aktívnejším lovom živej koristi než ich dnešné príbuzné hyeny škvrtnité
z Afriky, pri ktorých dominuje zdochlinožravosť. Keďže u levov jaskynných sa nepredpokladá život vo svorkách, ako je tomu u dnešného leva
kráľovskeho (Panthera leo), ale skôr samotársky spôsob života alebo
život v pároch, je pravdepodobné, že ich výskyt vo vyšších polohách
súvisel práve s konkurenciou hyeních klanov v nižších polohách. V hornatých oblastiach s obmedzenejšími potravinovými zdrojmi boli nútené,
predovšetkým v zimných mesiacoch, adaptovať sa na lov inej koristi.
Mnohé jedince sa takto špecializovali na lov hibernujúcich medveďov
jaskynných (Ursus ex gr. spelaeus), a preto
aj výskyt ich fosílnych zvyškov vo vyššie situovaných jaskyniach môže byť výsledkom
úhynu jedincov po súbojoch s korisťou. Po
vyhynutí hyen jaskynných sa levy jaskynné
opäť stali dominantnými predátormi aj v nížinných oblastiach a sústredili sa na lov kopytníkov. Samotné levy jaskynné vyhynuli na konci
poslednej doby ľadovej niekedy pred 14 000
– 12 000 rokmi z dôvodu klimatických a environmentálnych zmien. Svoju úlohu zohrali aj
genetické zmeny v rámci jednotlivých populácií. Hoci v Európe sa levy vyskytovali ešte
počas holocénu (od neolitu do staroveku),
boli to už predstavitelia dnešných levov reprezentujúci odlišnú vývojovú líniu. Vyhynutím
levov jaskynných sa v Európe ukončila jedna
z línií levovitých mačkovitých mäsožravcov,
ktorá sem prenikla pred približne 700 000
rokmi, pričom jej predkovia sú známi z afrických sedimentov datovaných do až obdobia
3,5 miliónov rokov.
Svoj názov dostali levy jaskynné pre ich fosílne nálezy, ktoré sa najčastejšie nachádzajú v jaskyniach. Boli to mohutné šelmy asi o tretinu
väčšie ako dnešné africké levy, pričom najväčšie jedince mohli v priemere vážiť aj viac ako 350 kg. Na základe jaskynných malieb praľudí
zo západnej Európy vieme, že ich srsť sa sfarbením podobala srsti
dnešných levov. V zimných mesiacoch však bola dlhšia a hustejšia,
pripomínajúca skôr srsť tigrov ussurijských. Samce levov jaskynných
nemali na rozdiel od samcov dnešných levov hrivu, ale len hustejšiu
krčnú srsť. Obývali chladné stepi až lesostepi a riedke tajgové porasty,
no pohybovali sa aj v predhoriach a v horách, pričom vystupovali aj do
vyšších nadmorských výšok, kde vyhľadávali aj suché jaskyne a skalné previsy.
Podobné prostredie vládlo aj v okolí Medvedej jaskyne v Západných
Tatrách v čase existencie jedinca, ktorého fosílne zvyšky tu boli predbežne determinované pri obhliadke v r. 2006 za účasti členov speleologických skupín Liptovský Trnovec (Pavol Vozárik, Rastislav Hollý,
Marián Hýll) a Nikolaus (Peter Holubek a Peter Vanek). Samotný nález
bol známy už od roku 1979, ale jaskyniari ho dlho utajovali a strážili
pred vykrádačmi. Následný dvojročný terénny (2007 – 2008) a niekoľkoročný laboratórny výskum potvrdil jeho systematické zaradenie
k druhu lev jaskynný. V súčasnosti sa pripravuje jeho publikovanie
v impaktovanom časopise.
V roku 2015 sme oslávili 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra.
A keďže v paleontológii je nepísanou tradíciou pomenovávať významné fosílne nálezy, bol pri príležitosti 85. výročia založenia SMOPaJ-a pokrstený 3. 12. 2015 na pôde múzea aj tatranský nález leva jaskynného práve po našom velikánovi ako „lev Ľudo“.
doc. Mgr. Martin Sabol, PhD.,
Katedra geológie a paleontológie, PriF UK
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Na FiF UK sa diskutovalo
o činnosti hodnoverných
miest na Slovensku
Dňa 4. decembra 2015 sa na pôde Katedry archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty UK uskutočnil workshop
s názvom Činnosť hodnoverných miest na Slovensku.
Táto „dielnička“, ako uvedené podujatie vo svojom úvodnom slove
nazval vedúci katedry doc. Juraj Roháč, sa pokúsila priniesť niekoľko aktuálnych záverov z výskumov činnosti tejto dôležitej ustanovizne
fungujúcej výlučne v uhorskom prostredí. Na workshope odznelo
celkovo šesť príspevkov, ktoré si pre prítomných pripravili pracovníci
a doktorandi Katedry archívnictva a PVH.
Úvodné slovo, ako už bolo spomenuté, mal doc. Roháč, ktorý pripomenul význam hodnoverných miest nielen v stredovekom Uhorsku, resp. Slovensku, kedy sa tieto inštitúcie konštituovali, ale aj
počas obdobia novoveku a až do druhej polovice 19. storočia, kedy
hodnoverné miesta v Uhorsku zanikli.
Prvý príspevok predniesla doktorandka Mgr. Anna Masliková, ktorá sa v ňom zamerala na tému Notári hodnoverného miesta Bratislavskej kapituly v 17. storočí – paleografický rozbor pisárskych rúk
v protokoloch Hodnoverného miesta Bratislavskej kapituly. Predstavila v ňom podrobne pisárske ruky píšuce do autentických protokolov hodnoverného miesta, ktoré tvoria významný prameň pre viaceré
historické disciplíny, ako aj pre právne dejiny.
Druhý v poradí predstúpil pred obecenstvo J. Roháč. V referáte
s názvom Protocolum venerabilis capituli Posoniensis 1675 – 1745
– liber memorabilium rerum Bratislavskej kapituly a jej hodnoverného miesta bola predstavená pamätná kniha bratislavskej kapituly a jej
hodnoverného miesta a hlavne viaceré zaujímavé zápisy v nej, ktoré
dokladujú každodenný život na území Bratislavy a jej širokého okolia. Tento mimoriadne zaujímavý príspevok predstavil pestrosť života
v období novoveku.
Spôsoby datovania v protokoloch hodnoverného miesta Bratislavskej kapituly v 16. a 17. storočí svojím príspevkom predstavila
doktorka Zuzana Nemcová. Prítomní sa mohli dozvedieť, aký spôsob datovania používali v kancelárii hodnoverného miesta a rovnako, kedy sa v jej činnosti prejavila gregoriánska reforma kalendára
a akým spôsobom.

Doc. Juraj Roháč otvára workshop
Po krátkej prestávke na kávu pokračoval workshop druhým blokom referátov. Ten otvoril doktorand Mgr. Robert Gregor Maretta
s témou Autentické protokoly hodnoverného miesta Bratislavskej
kapituly z pohľadu novovekej paleografie. Čiastočne tak nadviazal na
referát svojej kolegyne Anny Maslikovej s tým, že jeho záber pokryl
celé obdobie novovekej existencie hodnoverného miesta.
Predposledný referát odznel z úst doc. Frederika Federmayera,
a to na tému Pečate grófa Pavla Pálffyho, palatína a prednostu Uhorskej komory (využitie archívneho fondu Hodnoverné miesto Bratislavská kapitula pre sfragisticko-heraldický výskum). Autor v ňom dôkladne priblížil aj význam pečatí nielen pre ich dôverne známe funkcie
– overovacie, uzatváracie, ale aj ako doklad osobnej prestíže.
Doktor Ján Valo svojím referátom uzavrel toto podujatie. Zameral sa v ňom na Hodnoverné miesto Bratislavská kapitula z pohľadu
historickej geografie. Predstavil tu nielen typológiu písomných prameňov z činnosti hodnoverných miest vhodných pre historicko-geografické výskumy, ale venoval sa aj významu činností týchto inštitúcií
napríklad pri budovaní stabilného katastra na našom území.
Toto, síce menšie, vedecké podujatie ukázalo veľký význam písomností z činnosti hodnoverných miest, ale aj ich obrovský verejný
význam v novovekom Uhorsku. Prednesené príspevky budú súčasťou zborníka, ktorý bude i voľne dostupný v elektronickej forme.
Mgr. Ján Valo, PhD.,
Katedra archívnictva a PVH FiF UK

Faire jouer, faire apprendre
Dňa 30. novembra 2015 sa na Katedre románskych jazykov a literatúr PdF UK konal seminár pre budúcich učiteľov francúzštiny
„Učme (sa) hrou“, ktorý viedla pani Emmanuelle Daill, attachée pre jazykovú spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva v Bratislave.
Podujatie privítal vedúci katedry PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.,
a otvorila ho doc. Mgr. Jana Bírová, PhD., prezidentka Slovenskej
asociácie učiteľov francúzštiny na Slovensku, ktorá s Francúzskym
inštitútom intenzívne spolupracuje. Attachée pre jazykovú spoluprácu je autorkou viacerých učebníc a monografií vydaných v prestížnych vydavateľstvách vo Francúzsku a je prínosom v oblasti edukácie
francúzskeho jazyka na Slovensku.
Na podujatí sa okrem budúcich učiteľov katedry zúčastnili aj kolegovia z Gymnázia na Metodovej ulici v Bratislave. Počas dvojhodinových workshopov sa prvé poschodie budovy Pedagogickej fakulty
UK na Šoltésovej ulici otriasalo tlieskaním, spievaním, rytmickým
pauzovaním a smiechom. Cieľ radostného učenia sa cudzieho jazyka bol evidentne splnený a veríme, že aj neskôr pre cvičnú prax bude
ďalej prenesený.
Katedra románskych jazykov a literatúr sa teší tejto intenzívnej spolupráci s francúzskym zastupiteľským úradom a verí, že semináre,
pedagogické workshopy, konferencie alebo iná činnosť budú naďa-

lej pokračovať, a tak sa budú rozvíjať vzťahy, spolupráca, ale najmä,
že pre oblasť výučby tohto cudzieho jazyka sa bude zintenzívňovať
cvičný kontakt s praxou.
doc. Mgr. Jana Bírová, PhD., PdF UK
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Demokratické vládnutie a diferenciácia v Európe
V dňoch 30. 11. 2015 – 3. 12. 2015 prebiehal na Katedre politológie FiF UK intenzívny doktorandský seminár, na ktorom prednášali významní profesori pôsobiaci v Centre európskych štúdií ARENA na Univerzite v Oslo.

Štvordňový seminár bol rozdelený na dve
časti, prvé dva dni doktorandom prednášal
a diskutoval s nimi Prof. John E. Fossum,
ktorý pôsobí v Centre európskych štúdií
ARENA na Univerzite v Oslo. Titul PhD. získal na University of British Columbia v Kanade. Vo svojom výskume sa zameriava
na teórie demokracie, konštitucionalizmus
a transformáciu národných štátov, a to primárne v EÚ. Je autorom množstva štúdií
v karentovaných časopisoch a kníh v popredných akademických vydavateľstvách.
V rámci seminára so študentmi prediskutoval témy tykajúce sa otázok: Ako možno definovať demokraciu? Je možné, aby
existovala demokracia bez štátu? Existuje
demokracia, keď nie je jasne definovaný
a vymedzený démos? Čo je to diferenciácia? Aká je vertikálna a horizontálna diferenciácia? Poukázal tiež na príklad Nór-

32

ska ako na špeciálny prípad horizontálnej
diferenciácie, ktoré je hlboko integrované
v Európskej únii, no nie jej členom. So študentmi takto prebral rôzne témy a otázky
spojené s demokraciou a diferenciáciou
v Európe.
Druhú, dvojdňovú časť doktorandského kurzu prebiehajúcu od 2. 12. – 3. 12.
2015, mal pod taktovkou ďalší významný
profesor pôsobiaci v Centre európskych
štúdií ARENA na Univerzite v Oslo, Christopher Lord. Doktorát v medzinárodných
vzťahoch získal na The London School of
Economics and Political Science a je taktiež absolventom magisterského programu
vo filozofii, politológii a ekonomike na Univerzite v Oxforde. V rámci svojho výskumu
sa zameriava na otázky legitimity a demo
kracie v EÚ. K týmto témam obšírne publikoval v medzinárodnom akademickom

prostredí. So študentmi sa rovnako pokúsil
o definíciu demokracie, ďalej sa diskutovalo o nízkej volebnej účasti vo voľbách do
Európskeho parlamentu, tiež sa rozoberal
pojem diferencovaná integrácia, aké sú
postupy na jej dosiahnutie, ale i názory na
budúcu demokratizáciu Európskej únie.
V rámci kurzu sa konali aj dva výskumné
semináre nielen pre doktorandov, ale aj pre
širokú verejnosť. Prvý výskumný seminár
na tému „Democracy and Differentiation
in Europe“ sa uskutočnil 1. 12. 2015, seminár otvoril docent Jozef Bátora z Katedry
politológie FiF UK, ktorý následne prenechal slovo profesorovi Johnovi E. Fossumovi, po ktorého prednáške nasledovala
diskusia. Na druhom výskumnom seminári
dňa 3. 12. 2015 najskôr na tému „An Indirect Legitimacy Argument for a Directly
Elected European Parliament“ prednášal
profesor Christopher Lord a následne otvoril priestor na diskusiu.
Doktorandský seminár, rovnako ako výskumné semináre, organizovala Katedra
politológie FiF UK a Centrum pre teritoriálne a medzinárodné štúdiá FiF UK v spolupráci s ARENA – Centrom európskych štúdií na Univerzite v Oslo a konali sa v rámci
projektu „Demokratické vládnutie a diferenciácia v Európe (SK06-IV-02-010)“.
Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky prostredníctvom Štipendijného
programu EHP Slovensko.
Mgr. Petra Ďurinová,
doktorandka FiF UK
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SAPIENTIA – Klub intelektuálov a emeritných hodnostárov
a pracovníkov LF UK
Pohľad späť

S profesorom Emilom Kmetym, DrSc., (1923 – 2003) sme v máji 2002 boli u profesora Pavla Traubnera, vtedajšieho dekana LF UK
v Bratislave. Privítal náš návrh, aby sa seniori a emeritní učitelia fakulty pravidelne stretávali. Prvé stretnutie sa uskutočnilo dňa 21.
mája 2002. Prítomných privítal a osobne pozdravil dekan fakulty. Vyjadril presvedčenie, že stretnutia budú navštevované a úspešné.
Zaželal prítomným úspechy a radosť zo stretávania sa. Prítomní schválili stanovy klubu SAPIENTIA:
1. Je dobrovoľným spolkom terajších
a bývalých pracovníkov Lekárskej fakulty UK
v Bratislave.
2. Združuje záujemcov a pamätníkov, ktorí
pôsobili na tejto fakulte a odovzdali najlepšie roky života pre kontinuálne plnenie úloh
a dosahovanie cieľov pre povznesenie lekárskeho stavu a pre výchovu budúcich lekárov.
Pre rozvoj vedeckého bádania a pre riadenie
činnosti spojených s chodom fakulty.
3. Schádza sa raz mesačne posledný utorok v mesiaci (okrem letných mesiacov).
4. Za účelom pripomínania si minulých
a významných skutočností.
5. Je organizovaný pod egidou dekana
Lekárskej fakulty UK.
Prvé stretnutia viedol prof. Kmety. V januári 2003 odišiel do večnosti. Vedenie prevzal
akademik Ján Štefanovič. Viedol 128 stretnutí a v júni 2015 odovzdal svoju funkciu. V Múzeu Jána Cikkera bolo 14 stretnutí venovaných spomienke na básnika Milana Rúfusa
(1928 – 2009). Na prvých dvoch akciách sa
osobne zúčastnil. Dňa 17. decembra 2008
sme dôstojne oslávili jeho osemdesiate narodeniny. Majster diskutoval s účastníkmi,

hovoril o svojich spomienkach, poslaní učiteľa, o poézii a podpisoval prinesené publikácie. Bolo to posledné vystúpenie Milana
Rúfusa na verejnosti. Dňa 11. januára 2009
nás navždy opustil. Dvakrát ročne (jún a december) sa konajú stretnutia priateľov a milovníkov jeho poézie. Nateraz posledné bolo
9. decembra 2015 v Múzeu Jána Cikkera.
Uskutočnili sa aj dve stretnutia s Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom. Prítomní boli pasovaní za baníkov a prijali
certifikáty. Druhé stretnutie bolo v Prezidentskom paláci. Na stretnutiach besedovali dekani fakulty (Traubner, Labaš, Šteňo) a mnohí
vtedajší, dnes už aj nebohí pracovníci LF UK.
Zúčastnili sa ho aj významné osobnosti mimo
fakulty: spisovatelia a básnici L. Ťažký, D.
Machala, P. Gregor, P. Valo, M. Augustín, P.
Šterlinger, M. Ferko, J. Bob, L. Lajcha, J. Čomaj, A. Hykisch, V. Turčány, výtvarní umelci E.
Lehotská, M. Polonský, I. Bizmayer, R. Jančovič, Ľ. Horník, staviteľ Gabčíkova J. Binder,
herci a recitátori J. Šimonovič a J. Sarvaš,
historici – M. Kučera a L. Deák i predsedovia
Jednoty dôchodcov na Slovensku K. Vajnorský a J. Lipiansky.

Dňa 28. februára 2012 vystúpil rektor UK
profesor Karol Mičieta. V Múzeu Jána Cikkera sa konali dve prezentácie kníh – 17. apríla
2013 deviata kniha básní prof. Karola Kapellera „Dva prúdy života“ a 19. decembra 2013
– Ľ. Horníková-Pavlíková, M. Tichý, J. Štencl:
Michal Valent: ...priatelia moji, bol to iný čas...
V súčasnosti je sekretárom klubu Michal
Valent. Písomnosti vybavuje Jarmila Gőrcsová, pracovníčka LF UK. Na schôdzi dňa 27.
októbra 2015 bol za vedúceho Klubu jednohlasne zvolený prof. MUDr. Igor Riečanský,
DrSc., emeritný profesor SZU.
Michal Valent,
profesor emeritus, LF UK

Porovnávacia literárna veda na Pedagogickej fakulte UK
Dňa 11. 11. 2015 sa v Kabinete Dionýza Ďurišina – vo výskumnom pracovisku pri Ústave filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konala v poradí tretia medzinárodná konferencia zameraná na komparatívny literárnovedný výskum nesúca názov Román ako žánrová pankategória vo svetovej literatúre: prečo?
Po úvodnom otváracom prejave riaditeľky
Ústavu filologických štúdií prof. PhDr. Márie Vajičkovej, CSc., sa konala prezentácia dvoch zborníkov novozaloženej edície
Komparatistické štúdie, ktorá vznikla z iniciatívy prof. PhDr. Márie Bátorovej, DrSc.
(Premeny poetiky novely 20. storočia
v európskom kontexte a Esej ako žáner.
Reflexívna plocha udalostí 20. storočia).
Konferencia bola príležitosťou na podnetné
stretnutie domácich a zahraničných literárnych vedcov, slavistov, slovakistov, romanistov a germanistov, ktorých výskum sa
orientuje na porovnávaciu literatúru.
Okrem domácich vedcov (prof. Mária
Bátorová, Dr. Renáta Bojničanová, Dr. Eva
Faithová, Mgr. Tamara Heribanová) sa jej
zúčastnili zahraniční účastníci z Českej
republiky (prof. Ivo Pospíšil, Dr. Jaroslav
Kovář), Nemecka (prof. Monika Schmitz-Emans, prof. Ludwig Richter) a Rumunska

Účastníci konferencie
(Dr. Muguraș Maria Petrescu). Vedeckú
časť podujatia doplnil umelecký program
spočívajúci v prezentácii tvorby súčasných
slovenských románopiscov.
So svojou tvorbou sa predstavili spisovateľka Mária Bátorová, úspešná mladá
prozaička a autorka detských kníh Tamara Heribanová. Napokon pozvanie prijal

a svojím umelecky príťažlivým až hereckým
výkonom pri čítaní vlastnej tvorby prítomných zaujal slovenský spisovateľ a scenárista Jozef Heriban.
Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.,
Katedra románskych jazykov
a literatúr Pedagogickej fakulty UK
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Dôstojné zavŕšenie Roka Ľudovíta Štúra
na Pedagogickej fakulte UK
Pri príležitosti 200. výročia narodenia významného slovenského dejateľa Ľudovíta Štúra bol uznesením vlády Slovenskej republiky
rok 2015 vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra.

S podporou Ministerstva kultúry SR sa od
januára do decembra konali rozličné podujatia a do mnohých z nich sa aktívne zapájali aj
pracovníci Pedagogickej fakulty UK (PdF UK).

Zavŕšenie ich celoročných aktivít predstavoval vedecký seminár o Ľudovítovi Štúrovi, ktorý sa z podnetu Katedry slovenského jazyka
a literatúry, súčasti Ústavu filologických štúdií
PdF UK, konal dňa 23. novembra 2015 na
pôde tejto fakulty. Seminár bol určený hlavne
študentom, ktorí do posledného miesta zaplnili miesta priestrannej prednáškovej auly.
V priebehu novembrového dopoludnia si
vypočuli troch vysokoškolských pedagógov,
ktorí predstavili svoje reflexie o diele a prínose Ľudovíta Štúra z troch rozličných uhlov pohľadu. Literárna vedkyňa prof. PhDr.
Mária Bátorová, DrSc., oslovila publikum
s úvahou Štúr a my o význame odkazu Ľudovíta Štúra pre súčasnú generáciu; literárny

historik prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc., si
zvolil tému úzko spätú s pedagogickým pôsobením Ľudovíta Štúra a dal jej evokujúci
názov Škola Štúrova a významný slovenský
lingvista prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., hovoril o jazykovednom diele Ľudovíta Štúra
v prednáške s názvom Ľudovít Štúr ako
jazykovedec. Celé podujatie uviedla a moderovala vedúca Katedry slovenského jazyka a literatúry a prodekanka pre zahraničné
vzťahy Mgr. Eva Faithová, PhD. Veríme, že aj
uvedený seminár prispel k dôstojnému zavŕšeniu Roka Ľudovíta Štúra.
Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.,
Katedra románskych jazykov
a literatúr PdF UK

Hrať sa už môžete aj v knižnici
Dňa 25. 11. 2015 sa uskutočnilo podujatie pod názvom Zahraj sa v knižnici, ktoré prebehlo v Staromestskej knižnici na pobočke Blumentálska 10/a v Bratislave.
fickej fakulty Univerzity Komenského v BraKKIV sa do podujatia Zahraj sa v knižnici
tislave. Záštitu nad ňou prevzala riaditeľka zapojila v rámci predmetu Marketing knižStaromestskej knižnice Judita Kopáčiková, ničných a informačných inštitúcií. Takýmto
ktorá sa na podujatí priamo zúčastnila. Cie- spôsobom sa snaží primäť študentov, aby
ľom bolo spropagovať novo zakúpené stol- prakticky využívali poznatky získané zo štúné spoločenské hry knižnice a tiež prilákať dia v škole. Okrem propagačných plagátov
nových čitateľov z radov vysokoškolských mali na starosti aj prípravu a organizáciu ceštudentov.
lej akcie. Navyše, stolné hry boli len jednou
Riaditeľka Kopáčiková na záver poďa- tretinou celého programu. Na svoje si prišli aj
kovala nielen účastníkom, ale aj samotným hráči počítačových hier a fanúšikovia Xboxu,
študentom knižnično-informačných štúdií: kde si účastníci zmerali sily v najrôznejších
„Ďakujem vám za účasť, ceny sú rozdané. športových disciplínach. Podobné podujatia
Akcia sa páčila aj pracovníkom knižnice určite majú budúcnosť najmä vďaka stolným
a myslím, že mala úspech. Niečo podobné hrám, ktoré stále naberajú na popularite nieplánujeme realizovať aj v našej letnej čitárni len medzi malými, ale aj dospelými čitateľmi.
v Medickej záhrade a v ďalších pobočkách
S nápadom zorganizovať túto akciu prišla Staromestskej knižnice. Tiež chcem poďaMária Dubová,
odborná asistentka Andrea Hrčková spo- kovať študentom, ktorí vytvorili grafické náštudentka KKIV na FiF UK
lu so študentmi tretieho ročníka z Katedry vrhy na propagačný plagát. Všetky návrhy sa
Foto: Jakub Gucman
knižničnej a informačnej vedy (KKIV) Filozo- nám veľmi páčili.“

Výnimočná
výstava na
Pedagogickej
fakulte UK
V priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa pravidelne usporadúvajú vernisáže výstav našich
kolegov a študentov z Katedry výtvarnej
výchovy. V dňoch 23. – 27. novembra
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2015 sme však boli svedkami výstavy, nad
ktorou sa vznášal prívlastok výnimočná.
Svoje obrazy tu v týchto dňoch vystavovala umelkyňa maľujúca nohami, rodáčka
z Vrbového, Danka Pekarovičová.
Výstavu otvorila vedúca Katedry špeciálnej pedagogiky doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD., ktorá vo svojom príhovore zdôraznila, že v obrazoch je namaľovaný veľký
kus Dankinej životnej cesty. „Vo vzťahu k jej
ťažkému telesnému postihnutiu sú diela výnimočné, jedinečné nielen svojím výtvarným
spracovaním, ale aj obsahom.“

Na vernisáži sa zúčastnil aj doc. PhDr.
Vladimír Dočkal, CSc., z FSEV UK a Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, ktorý sa zaslúžil
nielen o Dankin všeobecný rozhľad, ale zároveň zoznámením Danky s akademickým
maliarom Pavlom Bleyom jej ponúkol aj možnosť umelecky rásť. „Danka si našla spôsob,
ako komunikovať so svetom a ako svoje nadanie manifestovať výtvarným prejavom. To,
čo vidíme na tejto výstave, sú práce zrelého
umelca.“
Výnimočnú maliarku na vernisáži podporili nielen blízki rodinní príslušníci, primátorka mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema Maggiová

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Multidimenzionalita – východisko rozvoja súčasnej
špeciálnej pedagogiky
Na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave sa dňa 25. novembra 2015 konala medzinárodná vedecká konferencia na tému Multidimenzionalita – východisko rozvoja súčasnej špeciálnej pedagogiky.
Konferenciu organizačne zabezpečili členovia Ústavu špeciálnopedagogických štúdií
a Katedry špeciálnej pedagogiky PdF UK
pod vedením doc. PaedDr. Terézie Harčaríkovej, PhD., a PaedDr. Moniky Šúlovskej,
PhD. Odbornú garanciu konferencie okrem
slovenských a českých kolegov prijali aj
kolegovia z Ukrajiny, Poľska, Tatarstanu,
Baškirska Maďarska a Rakúska.
Konferencia bola orientovaná na viacrozmernosť špeciálnej pedagogiky v kontexte
rôznych oblastí. Multidimenzionalita je zložitý
viacúrovňový proces, v ktorom sa prepája
niekoľko pohľadov na oblasť rozvoja špe
ciálnej pedagogiky v historickom i súčasnom
ponímaní. Dôkazom toho boli aj príspevky

prezentujúce množstvo zaujímavých okruhov
vedeckého aj odborného záujmu.
V rámci rokovania v pléne odzneli aj hlavné referáty zahraničných hostí, napr. doc.
PaedDr. Petra Franioka, PhD., z Ostravskej
Univerzity, Dr. Danuty Wolskej, PhD., z Krakovskej Univerzity a prof. Dr. Iriny Sibgatulliny z RBS (Privatinstitut zur Foerderung der
intellektuellen Entwicklung IFIE, Viedeň).
Potešujúcou sa javí skutočnosť, že medzinárodné vedecké konferencie, organizované Ústavom špeciálnopedagogických štúdií
a Katedrou špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave opakovane prispievajú k praktickej
výmene vedeckých aj odborných poznatkov

a tiež k prehlbovaniu vzájomných pracovných aj osobných kontaktov medzi odborníkmi v jednotlivých oblastiach špeciálnej
pedagogiky.
PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD.,
PdF UK

Jubilejná výstava Jaroslavy Šickovej-Fabrici
Je talentovanou umelkyňou a priekopníčkou nového. V pedagogických výsledkoch vnáša vlastné poznanie a úroveň skúseností študentom. Od roku 1991 pôsobí na PdF UK v Bratislave. A arteterapia sa v spojení s jej menom stáva pojmom, kde pri jeho zakladaní
a rozvoji stojí predovšetkým ona. Profesorka Jaroslava Šicková-Fabrici, akademická sochárka.
Je suis étrageré ( Som pútnička/cudzinka) je názov jubilejnej výstavy, ktorú usporiadala v mesiacoch september, október v roku
2015 v Prahe v Galérii Husovho zboru vo
Vršoviciach. Bola súčasťou medzinárodnej
konferencie „Spirituální dimenze arteterapie“
organizovanou spoločnosťou Kreatos a Českou arteterapeutickou spoločnosťou pod záštitou ministra zdravotníctva ČR MUDr. Svatopluka Němečka a Mons. biskupa Václava
Malého. Profesorka Šicková predniesla na
konferencii príspevok Spirituálne-ekologická
existenciálna areterapia, v ktorej predstavila svoje teoretické východiská v arteterapii
i v umeleckej tvorbe. Vychádza z filozofie
l’art pour la santé (umenie pre zdravie), ktoré
takto pomenovala už v roku 2000. S odbornou verejnosťou i so študentmi arteterapie

z viacerých krajín sa podelila o svoje bohaté
skúsenosti v rámci umeleckej, pedagogickej
i arteterapeutickej činnosti, najmä však z jej
poslednej zahraničnej cesty na Nový Zéland
na jar v roku 2015. Zároveň v pôsobivých
priestoroch Husovho zboru predstavila 22
svojich sochárskych diel z bronzu a terakoty. Výstava bola venovaná 650. výročiu
upálenia Jána Husa, 15. výročiu existencie
občianskeho združenia Terra thearapeutica
a životnému jubileu jeho zakladateľky a predsedkyne J. Šickovej. Výstavu podporilo Ministersvo kultúry SR.
Výstavu „Je suis etrangere“ uviedol mladý
kurátor PhDr. Jan Buchta z Galérie umenia
v Hodoníne a pionierka arteterapie v ČR, významná psychoterapeutka Darja Kocabová.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

spoločne so svojimi kolegami z Mestského
úradu vo Vrbovom i zástupcovia z UMUN-u (Združenie umelcov maľujúcich ústami
a nohami).
Výstava umeleckých diel bola jednou zo
sprievodných aktivít medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Multidimenzionalita – východisko rozvoja súčasnej špeciálnej pedagogiky. Danka tak svojou tvorbou
oslovila nielen študentov a pracovníkov našej
univerzity, ale i hostí z univerzít z Rakúska,
Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Česka.
PaedDr. Monika Šulovská, PhD.,
PdF UK
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Č O N O V É N A M LY N O C H

Luxusne zariadená izba na Mlynoch už pozná víťaza
Vo Vysokoškolskom meste Ľudovíta Štúra Mlyny sa uskutočnil druhý ročník súťaže o luxusne zariadenú izbu na celý rok.
Akciu pripravila a zorganizovala Slovenská
sporiteľňa a Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra
Mlyny, ktorému spomínaný partner prisľúbil
podobnú podporu aj v nasledujúcich ročníkoch. Víťaz bol slávnostne vyhlásený 2. 11.
2015. Stal sa ním študent Filozofickej fakulty
UK Patrik Őszi, ktorý študuje japonský jazyk
a medzikultúrnu komunikáciu. V deň slávnostného odovzdávania kľúčov neskrýval radosť a my sme neváhali vyspovedať jeho, ale
aj riaditeľa internátov Róberta Gulu.

Pár otázok pre víťaza – Patrika
Ősziho
Na základe akých kritérií si vyhral zrekonštruovanú a vynovenú izbu?
Zúčastnil som sa na súťaži a vyžrebovali
ma na základe tomboly. Izbu mohli vyhrať
len študenti UK, ktorí navyše museli spĺňať

podmienky na pridelenie internátu a k tomu
všetkému si otvorili tzv. Space účet. Následne bol vyžrebovaný jeden výherca. To, že
som vyhral, bola čistá náhoda, a preto som
neskutočne rád.
Ako sa ti páči vybavenie tvojej novej izby?
Veľmi sa mi páči. Je to skutočný luxus. V podobnom komforte som nikdy predtým nežil.
Čo si myslíš o podobných aktivitách spolupráce VM Ľ. Štúra Mlyny a privátneho
sektora?
Myslím si, že podobné akcie majú svoj
zmysel. Na jednej strane si firma buduje dobré meno, a na strane druhej, prinášajú nám
– študentom užitočné a dobré veci. Celkovo
to vnímam ako prejav ich dobrej vôle.

Rozhovor s riaditeľom internátov
Róbertom Gulom
Z akého dôvodu podporuje projekty podobného charakteru?
Táto aktivita je jasnou ukážkou toho, že neustále hľadáme nové spôsoby ako rekonštruovať naše internáty aj napriek tomu, že dlhodobo nedostávame od štátu žiadne finančné
prostriedky. Robíme to preto, aby sme zmenili
Mlynskú dolinu na moderný kampus spĺňajúci
celosvetové štandardy. Z toho dôvodu vyzývame aj ďalšie organizácie, aby sa na podobných projektoch zúčastnili. Nemáme tým na
mysli iba rekonštrukciu internátnych izieb, ale
aj ostatných spoločenských priestorov, športovísk a iných kultúrnych súčastí.
Ak bude tretí ročník súťaže, zapojíte sa
opäť?
Áno, samozrejme. Neustále pokračujeme
v stratégii Sme tu pre vás, ktorú sme rozbehli
pred piatimi rokmi. Jej hlavným cieľom je neustále zlepšovanie komfortu a bezpečnosti
študentov.
Plánujete do budúcna aj ďalšie rekonštruovanie izieb a priestorov, ktoré si hradíte
z vlastných zdrojov?
Sme veľmi radi, že máme kompletne zrekonštruovanú kapacitu viac ako 1000 lôžok
Manželských internátov. Už zhruba pol roka
pracujeme na projektovej dokumentácii rekonštrukcie našej najvyššej budovy – tzv. Šturáku. Verím, že v krátkom čase sa nám podarí
zahájiť rekonštrukciu. Sme hrdí na to, že tieto
aktivity sme schopní uskutočňovať z vlastných
finančných prostriedkov, pričom všetky naše
aktivity sú vysoko transparentné a cielené na
zvyšovanie komfortu ubytovaných.
Text a foto: Peter Šagát

JAZYKOVÉ OKIENKO

Trendy v našich tradíciách
Vyznať sa v aktuálnych trendoch môže
byť náročné, pokiaľ
dianie okolo seba
vnímame len povrchne a veríme všetkému s „nálepkou“ nové. V súčasnosti sú v kurze podujatia ako Retro Burza
či Urban Market, kde môžu handmade tvorcovia a mladí dizajnéri prezentovať svoju amatérsku, ale aj profesionálnu tvorbu kreatívnym
spôsobom. Čo môže byť originálnejším darčekom ako ručne vyrobený šperk či iný módny
alebo bytový doplnok so štítkom z recyklovaného papiera s nápisom Made with love alebo
vintage? Zatiaľ čo prvý nápis je ľahko identifikovateľný, ten druhý v sebe skrýva niečo staré
a pôvodné. Tradične sa v povedomí súčasných
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konzumentov výraz vintage spája s módou. Pôvod tohto slova je však z vinárskej terminológie
a označuje staré a kvalitné druhy vína. Rozhodujúcimi údajmi sú rok, miesto, spôsob výroby
a skutočnosť, či z daného kúsku existuje len
pár exemplárov. Toto kritérium platí pre víno,
šaty, šperky, nábytok a i., a tak slovo vintage
nadobudlo časom širší rozmer. Hodnota výrobku sa, samozrejme, následne premieta do
ceny.
Za mladými slovenskými handmade autormi
sa skrývajú tvoriví podnikatelia, ktorí oživujú tradičné remeslá a ručné práce. Najrozšírenejšími
remeslami na Slovensku boli napríklad obuvníctvo, krajčírstvo, klobučníctvo, mydlárstvo,
sklárstvo, hrnčiarstvo, kováčstvo či stolárstvo.
Tajomstvo výroby sa zvyčajne dedilo z generá-

cie na generáciu a jednotlivé výrobky sa vyznačovali precíznosťou a zručnosťou a boli vyrobené z tých najkvalitnejších domácich surovín.
Dnes sa inovácie v postupe výroby a nápaditosť pretavujú aj do pomenovania, a tak nechodíme len na rínok, trhy či jarmoky, ale aj na
markety. Miesto makrónky si kupujeme cupcake, ak nedáme rovno prednosť nepečenej
raw torte vyrobenej z čerstvého ovocia. Ak sa
pozrieme do kuchárskych kníh a zápiskov starých materí, objavíme recepty, ktoré sú aktuálne považované za nové objavy. To isté platí aj
v móde, v ktorej bolo navrhnuté už asi všetko,
a preto sa jedinečnosť a originalita buduje cez
obal a magické slová.
Mgr. Kristína Piatková,
Katedra slovenského jazyka FiF UK

LÚČIME SA

In memoriam

Prof. RNDr. Fedor Macášek, DrSc.
* 19. 4. 1937

† 5. 12. 2015

Bolestne sa nás dotkla smutná správa o náhlom odchode vzácneho človeka prof. RNDr. Fedora Macáška, DrSc., vysokoškolského učiteľa, vedca, čelného predstaviteľa slovenskej nukleárnej chémie, organizátora vedeckého i spoločenského života, priateľa,
s ktorým sme dlhé roky prežívali radostné, i tie menej radostné chvíle.

Fedor Macášek sa narodil 19. 4. 1937
v Žiline, kde začal navštevovať základnú
školu, neskôr sa s rodičmi presťahoval do
Bratislavy. V roku 1951 ukončil základnú
školu a ďalej v štúdiu pokračoval na strednej škole, ktorú ukončil v roku 1954. Vysokoškolské štúdium začal na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a v roku
1955 odchádza ako vynikajúci študent do
Moskvy na Moskovskú štátnu univerzitu,
ktorú ukončil v roku 1962 v odbore fyzikálna chémia a rádiochémia.
Po ukončení vysokoškolského štúdia
v roku 1963 začal pracovať ako asistent
na Katedre anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK. Už ako mladý asistent prejavil svoje organizačné schopnosti
a stal sa lídrom malej skupiny špecialistov
v odbore jadrová chémia. Spoločným úsilím založili oddelenie jadrovej chémie pri
Katedre anorganickej chémie. Neskôr,
v roku 1966 sa z oddelenia vytvorila Katedra jadrovej chémie a stáva sa jej zakladajúcim členom. V období 1970 až 1981
bol jej vedúcim katedry. Od nástupu na
Prírodovedeckú fakultu intenzívne pracoval na príprave skrípt, praktík do cvičení
pre novovytvorenú špecializáciu na chémii
a významnou mierou prispel k formovaniu

a náplni špecializácie jadrovej chémie.
Taktiež sa začali vedecké práce na novovytvorenom oddelení a neskôr na katedre
v oblasti sorpcie rádionuklidov na bentonitoch s použitím stopovačov v štúdiu
transportu podzemných vôd a chémii protaktínia. V roku 1968 získal hodnosť kandidáta vied. Ďalšia vedecká práca profesora Macáška bola zameraná na štúdium
extrakčných procesov používaných pri
spracovaní ožiareného jadrového paliva,
radiačnú chémiu v oblasti dvojfázových
sústav. Význačný prínos predstavujú vedecké práce zaoberajúce sa metódami
extrakcie a membránovej extrakcie rádionuklidov, ich špeciácie v potravinách
a v pôde, ako aj ich stanovenie v životnom
prostredí pre environmentálne geoinformačné systémy.
V roku 1973 absolvoval dlhodobú stáž
na Chalmers University u profesora Rydberga. V roku 1975 sa habilitoval za docenta jadrovej chémie, vedeckú hodnosť doktora vied získal v roku 1984 a za profesora
bol menovaný v roku 1985.
Svoje organizačné schopnosti profesor Macášek prejavil už ako vedúci Katedry jadrovej chémie a neskôr ako prodekan a dekan Prírodovedeckej fakulty
(1983 – 1986). V roku 1986 nastúpil na
Ministerstvo školstva SR na miesto riaditeľa odboru vysokých škôl, z ktorého
postúpil na miesto námestníka ministra
školstva. Aj pri svojom vysokom pracovnom zaťažení na novom pracovisku si
našiel čas pre študentov a naďalej, i keď
v obmedzenom rozsahu, prednášal na
Prírodovedeckej fakulte na Katedre jadrovej chémie. V roku 1989 sa vracia na
fakultu, kde pracoval až do roku 2004.
V roku 1994 bol štátnym tajomníkom ministra školstva SR. Profesor Macášek od
vzniku odbornej skupiny jadrová chémia
a rádioekológia pri SCHS bol jej predsedom, organizátorom bienálnej medzinárodnej konferencie SIS „Separation
of Ionic Solutes“, členom edičných rád
medzinárodných časopisov Journal of
Radioanalytical and Nuclear Chemistry
a Solvent Extraction and Ion Exchange,
členom IUPACu v komisii jadrová ché-

mia a nukleárna technika, zakladateľom
a predsedom správnej rady nadácie Curie.
Profesor Macášek bol významným odborníkom v odbore jadrová chémia, rádio
ekológia a aplikácie rádiofarmák. V minulosti bol zodpovedným riešiteľom grantových
úloh VEGA, ako aj medzinárodných úloh riešených v rámci projektov NATO alebo Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu
so sídlom vo Viedni. Je autorom alebo spoluautorom 20 odborných monografií, viac
ako 110 vedeckých prác s vysokou citovanosťou a 14 autorských osvedčení. Prednášal na mnohých miestach doma i v zahraničí
v Mníchove, Gente, Lyone, Denvere, Kyote, Clemsone, Moskve, Káhire, Mumbai.
Za svoje vystúpenia získal viacero ocenení
a vyznamenaní.
Profesor Macášek sa intenzívne venoval
projektu budovania Cyklotrónového centra
na Slovensku, kde bol predsedom chemicko-farmaceutickej sekcie a koordinátorom
technického projektu MAAE „Zariadenia
pre produkciu rádiofarmák pre medicinálnu aplikáciu“. V rámci projektu založil
laboratórium kontroly kvality rádiofarmaceutických látok pre pozitrónovú emisnú
tomografiu. Od roku 2004 bol zamestnaný
na ÚNMS na oddelení cyklotrónového centra. Od roku 2005 sa stal zamestnancom
akciovej spoločnosti BIONT, kde sa podieľal pri jej budovaní ako člen predstavenstva
a neskôr vo funkcii manažéra kvality. Jeho
entuziazmus a odborné vedomosti boli
nesmierne dôležité pre ďalší pokrok v rádiochémii, rádioekológii, produkcii rádiofarmák na Slovensku a pri vzdelávaní študentov a pracovníkov v oblasti rádiochémie
a rádiofarmácie.
Vážený pán profesor, milý Fedor, chcem
sa v mene tých, s ktorými si spolupracoval,
a ktorým si odovzdával kus seba, poďakovať a vysloviť presvedčenie, že zostávaš natrvalo v našich pamätiach a srdciach. Česť
Tvojej pamiatke!
prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc.,
Katedra jadrovej chémie PriF UK
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Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 15. februára 2016 a vyhrajte hrnček UK. Spomedzi správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity. Vyhodnotenie z minulého čísla:
Lorinda Ruth Lowen: „TAJNIČKA 1: „OTVORENIE darčekov sa prezentuje v čase Vianoc, ale buďte vdační celoročne TAJNIČKA 2:
ZA DARČEKY, KTORÉ dostávate.“ Správnu odpoveď poslal aj Stanislav Mihálik. Srdečne blahoželáme!
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The prize of M. R. Štefánik 2015 for the
scientists of CU
On 14th December 2015 the Minister of
Education Juraj Draxler, MA, and French
ambassador Didier Lopinot awarded the
Prize of M. R. Štefánik for the largest
contribution in the area of bilateral Slovak-French scientific-technical cooperation
to Vice-Rector, Prof. RNDr. Peter Moczo,
DrSc., and his team from the Faculty of
Mathematics, Physics and Informatics of
CU. Pg 3
Comenius University ranked as 505th
university in the top 750 world universities
Comenius University in Bratislava reaffirmed its stable position among the best
universities of the world. As the only one
from Slovak Universities, according to the
evaluation of U. S. News Rankings – Best
Global Universities, it was ranked as 505th
out of top 750 universities worldwide. The
department of Physics of CU was, more
over, ranked as 152th of the top departments. Pg 5
From the rector’s programme
1. 12. – Rector of CU, Prof. Karol Mičieta, handed diplomas over to the Doctors of
Science of CU at the graduation ceremony.
2. 12. – Rector of CU participated in the
inaugural meeting of the Academic Senate
for the tenure starting 1. 11. 2015 till 31.
10. 2019.
14. 12. – Rector of CU participated in the
11th annual awards ceremony “Student Personality of Slovakia“ in the academic year
of 2014/2015.
A center for nuclear and accelerator
technologies was initiated at the Fa
culty of Mathematics, Physics and Informatics
At the Faculty of Mathematics, Physics and
Informatics of CU, a Center for nuclear and
accelerator technologies was opened up
with the participation of the President of the
Slovak Republic – Andrej Kiska on December 3, 2015. Pg 5
A conjoint graduation ceremony of Doctors of Science was held at CU
In the Assembly Hall of Comenius University in Bratislava, with the participation of the
President Andrej Kiska a conjoint graduation ceremony of Doctors of Science took
place on December 1, 2015. This is the
first event of its kind, where the Doctors of
Science obtained their diplomas handed
over by Comenius University in Bratislava, Slovak Academy of Sciences, Slovak
University of Technology and University of
Pavol Jozef Šafárik. Pg 6

Celebrity of the Faculty of Medicine
Traditionally, the end of the year was de
dicated to the announcement of the award
ceremony Celebrity of Bratislava 2015. The
Vice Dean of the Faculty of Medicine of CU
and the Head of the Department of Ana
tomy of CU - Associate professor, MUDr.
Eliška Kubíková, PhD, was among the nine
awarded personages. Pg 6
A new Chairman of the Academic Se
nate of Comenius University in Bratislava – Professor Ševčovič
Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. (Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
of CU), became the new Chairman of the
Academic Senate of Comenius University in
Bratislava for the tenure starting 1. 11. 2015
till 31. 10. 2019. This decision was taken by
the members of the Academic Senate on
December 2, 2015 during the AS meeting.
Pg 7
Associate Professor Martin Činovský obtained the Award of the Speaker of the
National Council of the Slovak Republic
Award of the Speaker of the National Council of the Slovak Republic for the Development of Culture and Humanity Education
was handed over to six personages, among
whose was also Associate Professor Martin
Činovský, ArtD., working at the Faculty of
Education of CU. He was awarded for an
outstanding contribution in the area of arts
on November 2015. Pg 8
University Athlete of 2015
Award ceremony of Slovak University Sport
association was held on December 10,
2015. Sport shooter Filip Marinov has become the University Athlete. Pg 8
Faculty of Roman Catholic Theology of
Cyril and Methodius’s Auditorium inauguration
In the evening of 15th December 2015,
Inauguration of the reconstructed auditorium took place at the Faculty of Roman
Catholic Theology of Cyril and Methodius
of CU. The auditorium has gone through a
partial reconstruction financed by the Bratislava archdiocese. Archbishop of Bratislava, Mons. Stanislav Zvolenský came with
the idea that the restored auditorium was
named after the emeritus Pope Benedict
XVI. Pg 10
The center of further education of CU
has organized a pre-Christmas event for
compatriots
The Center of Further Education of CU in
collaboration with the Ministry of Education, Science, Research and Sports of the

Slovak Republic organized a spare-time
event called “Christmas in Bratislava 2015”
for the teachers and pupils attending primary schools with the language of instruction being Slovak, during December 4 – 7,
2015. Pg 12
Award for the best poster in clinical
pharmacy
On the XVII. Clinical Pharmacy Symposium
of René Mach “Vintage” of experience,
having taken place in November 20 – 21,
2015 in South Moravian Mikulov, poster
presentation of Pharm. D. Anna Oleárová,
PhD., M.P.H, et al. called “Adherence to
the prescribed drug therapy is an important
factor in improving the clinical outcomes
of elderly patients with hypertension”, was
awarded prize for the best poster. Pg 17
Medics back in action: MedGAMES 2015
The second vol. of the project supported
by the directorate of Jessenius Faculty of
Medicine of CU in Martin took place on the
premises of Simulation Teaching Center,
which has also actively contributed to the
organization of the event. The event took
place on November 11, 2015. MedGAMES
was not only a competition of medical disciplines knowledge. All the aspects of medicine such as team spirit, cooperation within
the team were tested, so that the students
were provided an opportunity to try the
most important ability – to make decisions
under the supervision of experts in simula
ted situations correctly, quickly and refle
xively. Pg 27
Faculty of Natural Sciences of CU on
the fairs of education and work PRO
EDUCO & PRO JOB
At the end of the year 2015, the ninth fair of
education and work - PRO EDUCO & PRO
JOB took place in Košice. This event has
been designed to take place on three trade
fair days which are focused on offering edu
cation and employment opportunities. Our
University was represented by M.A. Michaela Dörnhöferová, PhD., M.A. Nora Toth
Hervay, PhD. and M.A. Petra Uhrová, PhD
(Faculty of Natural Sciences of CU). Pg 27
A discussions about the activities of reliable places in Slovakia took place at the
Faculty of Arts of CU
On the premises of the Department of Archives and Auxiliary Historical Sciences of
the Faculty of Arts of CU, a workshop titled
“The Activities of Reliable Places in Slovakia”
took place on December 4, 2015. Pg 31
Mgr. Petra Ďurinová
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