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Starostlivosť o majetky patrí bezpochyby
medzi veci svetské, avšak zabezpečuje
podmienky pre činnosť UK a vytvára tak
kolísku pre napĺňanie jej poslania. Ako
hovorieval môj starý otec, majetky sú len
na starosť. A áno, univerzita má starostí
s majetkom hojne, ide o proces neustály.
Okrem toho, že je potrebné majetok chrániť,
je potrebné ho aj zveľaďovať. Optimistický
pohľad na túto perpetuálnu starostlivosť
a s tým spojenú zodpovednosť, odhliadnuc
od neustáleho boja s nedostatkom
kapitálových dotácií, vychádza z pozitívneho
vzťahu k histórii, architektúre a prírode,
ktoré v symbióze dokážu nadchnúť každého
a vytvárajú tak puto s miestami UK, kde
pôsobia jej súčasti. História UK je spojená s jej
budovami, v ktorých jej fakulty začínali svoju
činnosť a mnohé v týchto budovách sídlia do
dnešných dní a pamätajú si mnohé osudy jej
zamestnancov a študentov, podčiarknuté
historickými celospoločenskými udalosťami.
Okrem toho, že UK má vo vlastníctve
aj pamiatkovo chránené objekty, ide aj
o budovy z dielní významných architektov
– Vladimíra Dedečka, Vladimíra Karfíka,
Klementa Šilingera, Františka Krupku,
Jozefa Huberta a ďalších. Kúzlo prírody
môžete okúsiť napríklad vstupom na

územie výskumnej stanice Šúr a súčasne
sa vrátiť späť v čase pohľadom na staré
prírodovedecké exponáty.
Budovy v majetkovom portfóliu UK majú aj
svoje konštrukčné tajomstvá, čím nemyslím
neodhalené zatekajúce potrubia, ale
napríklad zamurované dvojkrídlové schodište
v suteréne starej budovy na Šafárikovom
námestí, ktoré by – nebyť projektových
prác – možno ostalo na ďalšie mnohé roky
schované, alebo pôvodné priestory suterénu,
ktoré majú výšku niekoľkých podlaží
a pôvodne slúžili na umiestnenie kotlov na
vykurovanie celého objektu starej budovy,
so zachovaným konštrukčným systémom na
závesné vozíky pre transport tuhého paliva
do kotlov. Takýchto príkladov je mnoho –
šepká sa, že aj budova pedagogickej fakulty
na Račianskej ulici, ktorá bola pôvodne
budovou obvodného výboru komunistickej
strany, je popretkávaná skrytými chodbami.
Toto číslo Našej univerzity vám priblíži
vybrané priestory UK s osobitnou
atmosférou a architektonickou hodnotou.
Dočítate sa tu o ich zaujímavej histórii
a pozriete sa na ich zákutia inou optikou.
Niekedy už len stačí zavrieť oči a predstaviť
si mnohé historické udalosti i ľudské osudy,
ktoré sa s nimi spájajú...

EDITORIÁL

Jana Duračinská,
prorektorka UK pre majetok a investície
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AKTUALITY

Začalo sa s výstavbou Centra 
aktívneho starnutia

Fakulta telesnej výchovy a športu UK
v spolupráci s Inštitútom fyzikálnej
medicíny v St. Pölten v Rakúsku
začala 1. júla 2020 s výstavbou Centra
aktívneho starnutia v areáli fakulty.
Vybudovanie centra bude stáť  
1,5 milióna eur a dokončiť by ho mali
do 13 mesiacov. V súčasnosti boli
ukončené zemné práce, dokončené
základy stavby a začalo sa s výstavbou
prvého nadzemného podlažia.
Cieľom projektu, ktorý sa začal
v roku 2019, je zlepšiť podmienky na
efektívne poskytovanie preventívnej
starostlivosti a podpory zdravia
seniorov za pomoci implementácie
najnovších vedeckovýskumných
poznatkov do praxe. Pôjde o prvé
centrum svojho druhu v regióne, ktoré
na jednom mieste poskytne 600 až 700
seniorom ročne možnosť absolvovať
koordinované programy pod dohľadom
kvalifikovaných odborníkov. Centrum
tiež poskytne priestor pre spoluprácu
výskumných inštitúcií, zdravotných
poisťovní, poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti a iných subjektov.

Letné školy sa presunuli do 
online priestoru

Pandémia nového koronavírusu
presunula obľúbené letné projekty
do online priestoru. To bol aj prípad

401. – 500. mieste. V predmete 
energetika zo 400 zverejnených pozícií 
sa umiestnila na 301. – 400. mieste, 
minulý rok sa v danom predmete  
v rebríčku neumiestnila. 

UK dosiahla významný úspech aj
v rebríčku National Taiwan University
Ranking, ktorý porovnáva vedeckú
aktivitu svetových univerzít založenú
striktne na akademických publikáciách
z troch pohľadov – produktivita, dosah
a excelentnosť výskumu. Celkovo sa
UK umiestnila na 601. – 650. mieste,
čo je oproti minulému roku postup
zo 651. – 700. miesta. Podľa odboru
dosiahla umiestnenie v prírodných
vedách, a to 401. – 450. miesto, čím
potvrdila postavenie z minulého roka.
V predmete fyzika sa UK umiestnila na
252. mieste, oproti minulému roku si
tak polepšila o 18 miest. 

Podľa rebríčka Nature Index, ktorý
zostavuje vydavateľstvo Springer
Nature, pričom rebríček hodnotí
publikačnú činnosť fakúlt  
v 82 prestížnych vedeckých časopisoch
s prírodovedeckým zameraním, je
najlepšou fakultou na Slovensku
v oblasti prírodných vied za rok 2019
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
UK. Umiestnenie v rebríčku určuje počet
publikácií a spoluautorských podielov
autorov z danej inštitúcie.

Univerzita získala podporu pre 
projekty skúmajúce COVID-19

Agentúra na podporu výskumu
a vývoja sa v septembri 2020 rozhodla
finančne podporiť päť z 25 podaných
projektov našich vedcov – tri z Lekárskej
fakulty UK a dva z Fakulty sociálnych
a ekonomických vied UK. Tím profesora
Pavla Bábala analyzuje príčiny úmrtia
pacientov v súvislosti s infekciou
SARS-CoV-2 na Slovensku, docentka
Alexandra Bražinová skúma spoločné
domácnosti a uzavreté ohniská šírenia
epidémie a docent Peter Celec sa
zameriava na neutrofily a mechanizmy,
ktoré vedú k tvorbe extracelulárnych
pascí. Tím doktora Mariána Vávru
sa v projekte venuje sociálnym,
ekonomickým a právnym perspektívam
pandemickej krízy a profesor Martin
Kanovský skúma, ako občania vnímajú
hrozbu koronavírusu a dôverujú
opatreniam voči COVID-19. Okrem toho
sa bude UK ako spoluriešiteľ podieľať na
ďalších piatich projektoch základného
výskumu a štyroch projektoch
aplikovaného výskumu.

Fakulty v Mlynskej doline 
oslávili dve výročia

Prírodovedecká fakulta UK si
v septembri pripomenula 80 rokov
od svojho vzniku. Súčasťou pestrého
programu osláv bol športový deň
i odborné sympózium „Viac ako
sto rokov“ zamerané na históriu
prírodovedného vzdelávania na území
dnešného Slovenska, ktoré spojili so
slávnostným otvorením výstavy „Per
aspera ad astra“ v priestoroch fakulty.
V duchu 80. výročia sa v novembri
online formou uskutoční 50. ročník
študentskej vedeckej konferencie.

Oslavuje aj Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky UK, ktorá by na
pomyselnej torte sfúkla 40 sviečok.
I keď sa pripravované podujatia pre
pandémiu, žiaľ, presunuli najmä na
jar, 2. októbra sa pri tejto príležitosti
uskutočnila aspoň komentovaná
prehliadka priestorov fakulty
s architektom Martinom Zaičkom. (Viac
na str. 40 – 41.) Otvorenie plánovanej
výstavy k výročiu sa uskutoční v januári
2021.

Nový akademický rok 
v znamení dištančného 
vzdelávania

Dňa 21. septembra 2020 sa na UK
začal už 102. akademický rok. Keďže sa
tradičné slávnostné otvorenie v aule
tento rok pre pandémiu nekonalo,
rektor UK Marek Števček sa akademickej

už 18. ročníka Detskej Univerzity
Komenského, ktorá je spoločným
projektom našej univerzity a Divadla
Aréna. Počas dvoch prázdninových
mesiacov poznaniachtivým deťom
vo veku od 9 do 14 rokov priblížila
témy súvisiace s pandémiami, vírusmi
či imunitou, a to vo forme deviatich
prednášok, ktoré deti mohli sledovať
online z pohodlia svojho domova.
Okrem ministra školstva sa deťom
prihovorilo aj päť odborníkov z UK.
Do štúdia, ktoré úspešne ukončilo
364 študentov, sa zapojilo celkovo až
911 detí, a to aj z Belgicka, Grécka,
Nemecka, Spojeného kráľovstva,
USA či Kuvajtu. Podmienkou získania
absolventského diplomu bolo nielen
sledovanie videoprednášok, ale aj
úspešné zvládnutie minimálne šiestich
online testov.

Online sa konali aj letné školy zamerané
na záujemcov zo zahraničia, ktorí sa
zaujímajú o našu kultúru, učia sa náš
jazyk a chcú sa v ňom zdokonaliť. Do
Letnej univerzity slovenského jazyka
a kultúry, ktorú už 30 rokov organizuje
Centrum ďalšieho vzdelávania UK,
sa v dňoch 13. až 24. júla 2020
prostredníctvom MS Teams zapojilo  
31 študentov, z toho 17 krajanov. A až 
77 študentov z 23 krajín sa v dňoch 3. až
14. augusta 2020 dištančne zúčastnilo
už 56. ročníka letnej školy slovenského
jazyka a kultúry Studia Academica

obci prihovoril aspoň písomne. Hoci sa
prvý týždeň na niektorých fakultách
niesol ešte v znamení prezenčnej či
kombinovanej výučby, vzhľadom na
rapídne zhoršovanie epidemickej
situácie rektor na základe odporúčania
Krízového štábu UK už 28. septembra
rozhodol o úplnom prerušení
prezenčnej výučby s výnimkou odbornej
praxe, o ktorej realizácii rozhodujú
dekani fakúlt.
Zároveň vyzval študentov, aby (ak je
to možné) opustili internáty. Študenti
bývajúci na internátoch mohli do 
5. októbra podpísať dodatok 
k ubytovacej zmluve, vďaka ktorému 
im lôžko zostane k dispozícii. Zároveň 
získali stopercentnú zľavu na poplatok 
za ubytovanie v novembri a decembri.
Možnosť dobrovoľne odísť z internátov
UK využila väčšina ubytovaných
študentov. Vďaka tomu sa podarilo
eliminovať potenciálne ohnisko nákazy,
ktoré by znamenalo veľkú záťaž nielen
pre internáty, ale aj zdravotnícke
zariadenia v Bratislave. Internáty UK tak
môžu ostať prístupné pre študentov,
ktorí odísť nemohli – či už z dôvodu
praxe, laboratórnych prác, alebo zo
zdravotných či vážnych sociálnych
dôvodov. Na internátoch ostala aj časť
zahraničných študentov, pre ktorých
by návrat domov predstavoval vážnu
komplikáciu. Študenti, ktorí nemajú
možnosť odísť, môžu naďalej počítať
s podporou univerzity. Prioritou zostáva
chrániť zdravie študentov, ako aj
zamestnancov a ich blízkych.

Medzi ocenenými mladými 
inovátormi aj naša vedkyňa

Dňa 1. októbra 2020 sa z iniciatívy UK
v online podobe uskutočnilo už tretie
celoslovenské finále Falling Walls Lab
Slovakia, podujatia celosvetového
formátu, ktoré ponúka priestor
na prezentáciu nových výsledkov,
myšlienok, výskumných projektov
a podnikateľských modelov mladých
inovátorov. Tohtoročným víťazom sa
stal inžinier Michal Takáč z Technickej
univerzity v Košiciach, ktorý predstavil
inovatívne metódy výučby matematiky
vo virtuálnej realite. Na druhom
mieste sa umiestnila doktorka Klaudia
Kyselicová z Lekárskej fakulty UK, ktorá
skúma súvislosti medzi odtlačkami
prstov a poruchami autistického
spektra. Tretie miesto si odniesol
doktor Matej Baláž zo SAV skúmajúci
mechanochémiu, ktorá predstavuje
environmentálne prijateľnejšiu
alternatívu ku klasickej „roztokovej“
chémii.

Slovaca, ktoré je špecializovaným
pracoviskom Filozofickej fakulty UK.

Ani tieto prázdniny sa nezaobišli bez 
Letnej školy Trojstenu, čo je trojica
letných škôl programovania, fyziky
a matematiky na Fakulte matematiky,
fyziky a informatiky UK. Do online štúdia
v dňoch 13. až 24. júla 2020 sa zapojilo
až 170 talentovaných žiakov základných
a stredných škôl.

Bodujeme v rebríčkoch

Univerzita Komenského sa za posledné
mesiace nielenže objavila ako jediná
slovenská vysoká škola hneď v dvoch
svetových rebríčkoch, ale v oboch
si oproti minulým rokom polepšila.
V rebríčku Academic Ranking of
World Universities, nazývanom aj
Šanghajský rebríček, ktorý sa zameriava
predovšetkým na vedeckú a výskumnú
úroveň inštitúcií, ale v hodnotení
zohľadňuje aj počet ich absolventov
s Nobelovou cenou alebo Fieldsovou
medailou, Univerzite Komenského
patrí zdieľané 601. – 700. miesto
spomedzi 2000 hodnotených univerzít.
UK si tak polepšila o 100 až 200
miest. V hodnotení akademických
predmetov sa UK umiestnila v kategórii
prírodných vied rovnako ako minulý
rok – v prvej päťstovke. V predmete
fyzika jej patrí 201. – 300. miesto,
v predmete matematika je na  

text: redakcia
foto: Vladimír Kuric
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VEDELI STE, ŽE...?

POLOHA BRATISLAVY
MESTO PREDURČOVALA
NA VEĽKÉ VECI

foto: Tomáš Madeja

Pri vzniku a ďalšom rozvoji mesta
zohráva kľúčovú úlohu najmä jeho
zemepisná poloha. Tú má Bratislava
priam ukážkovú – leží v strede Európy
v tesnom kontakte stretávania sa
štyroch veľkých prírodných celkov:
Álp, Karpát, Viedenskej a Panónskej
panvy; navyše ňou preteká Dunaj,
jedna z najväčších európskych riek.
Nehovoriac o tom, že práve v mieste,
kde Dunaj prechádza cez časti
spomínaných horských pásem a smeruje
z jednej panvy do druhej, sa už v dávnej
minulosti stretávali a križovali významné
dopravné cesty. V dôsledku toho
malo územie Bratislavy už oddávna
dôležitú politickú, vojensko-strategickú
a ekonomicko-obchodnú funkciu.

Na križovatke kultúr

Z hľadiska kultúrno-geografickej
polohy sú pre Bratislavu dôležité tri
skutočnosti.

Po prvé, územie mesta sa vzhľadom
na spomínané prírodné podmienky
stalo v historickom vývoji kontaktným
priestorom západných a východných
kultúr. V tesnej blízkosti mesta sa tak
odjakživa vytvárali hranice kráľovstiev
a štátov, ktoré neraz reprezentovali
rôzne politické, ekonomické a kultúrne
„svety“. Tie spolu buď kooperovali,
alebo súperili. Najlepším príkladom
ostrej konfrontácie v tomto priestore je
železná opona z obdobia 1948 – 1989,
oddeľujúca komunistický „svet“ od
kapitalistického. Naopak, veľmi dobrým
príkladom kooperácie v tomto priestore
je vývoj po r. 1989.

Po druhé, Bratislava vždy významne
ťažila z polohy v blízkosti dvoch
dôležitých politických, ekonomických
a kultúrnych centier Európy: Viedne
a Budapešti. Dnes sa región Viedeň –
Bratislava – Budapešť stáva dôležitým
jadrovým a inovačným priestorom
východnej časti Európy.

Po tretie, dôležitou črtou kultúrno-
-geografickej polohy Bratislavy je jej
výrazne excentrická poloha vzhľadom
na ostatné územie Slovenska. Bratislava
leží na jeho juhozápadnom okraji,
pričom západná hranica mesta je
súčasne štátnou hranicou s Rakúskom
a Maďarskom. Aj napriek tomu si
Bratislava dlhodobo udržiava pozíciu
hlavného politického, ekonomického
a kultúrneho centra Slovenska. 

Niekoľkokrát v centre diania

Prvýkrát nadobudlo sídlo nachádzajúce
sa na území dnešnej Bratislavy veľký
význam už v 9. storočí, keď sa stalo
jedným z troch centier Veľkomoravskej
ríše. Ekonomický základ mesta sa začal
formovať v stredoveku, keď bol jeho
rozvoj založený predovšetkým na

Pavol Korec,
sociálno-ekonomický geograf
Prírodovedecká fakulta UK

obchode, remeslách a vinohradníctve.
Nové impulzy rozvoja mesto získalo
v 16. storočí po dobytí Budína 
a Stoličného Belehradu (dn. 
Székesfehérvár), hlavného 
a korunovačného mesta Uhorska, 
tureckými vojskami. V r. 1536
Prešporok prevzal funkciu hlavného
mesta Habsburgovcami kontrolovanej
časti Uhorska a v r. 1563 – 1830 bol
aj korunovačným mestom. Nie div, že
obdobie 16. až 18. storočia považujú
za zlatý vek Bratislavy nielen historici,
ale aj urbanisti a geografi – mesto sa
značne rozrástlo, okrem toho sa dostalo
do povedomia európskych dvorov aj ako
politické a kultúrne centrum.

Na ceste k poslovenčovaniu

Strategický a politický význam
Bratislavy si uvedomovali aj českí
a slovenskí politici, ktorí stáli pri
vzniku Československej republiky
v r. 1918. Preto hneď od začiatku
diskusií o určení hraníc medzi ČSR,
Maďarskom a Rakúskom trvali na
bezpodmienečnom pripojení mesta
k Československu. A to aj napriek tomu,
že vo vtedajšom Prešporku, ktorý sa
v krátkom čase zmenil z Wilsonovho
mesta na Bratislavu, žili najmä Nemci
(podľa sčítania v r. 1910: 42 %), Maďari
(41 %) a až potom Slováci (15 %). Aj
preto československé vojská, ktoré
obsadili Bratislavu už 1. januára 1919,
„privítalo“ nepriateľsky naladené
mesto a z pravého brehu Dunaja
hlavne maďarských diel. Preto sa sem
už vo februári presunulo zo Žiliny
Ministerstvo ČSR s plnou mocou pre
správu Slovenska na čele s Vavrom
Šrobárom. Išlo o kľúčový symbolický
akt, ktorý sa stal začiatkom kreovania
hlavného mesta Slovenska a procesu
poslovenčovania Bratislavy.

TÉMA 

POZNÁTE NAŠE
NEHNUTEĽNÉ POKLADY?

Pre pandémiu, ktorá, žiaľ, v súčasnosti chytá (či v prípade COVID-19 skôr berie) druhý dych, mnohí Slováci oželeli
letné dovolenky v zahraničí a voľné dni využili radšej na spoznávanie Slovenska. To, čo pre nich pôvodne bolo
len druhou voľbou z donútenia, viacerých priviedlo k nadšeným zisteniam o nepoznaných krásach našej krajiny.
A keďže to vyzerá tak, že cestovaniu za hranice nebudú priať ani najbližšie mesiace, rozhodli sme sa priblížiť vám
v tomto čísle nehnuteľné poklady, ktoré máte na dosah a možno o tom ani neviete. Na nasledujúcich stranách
tak spoznáte príbehy vybraných budov našej univerzity, nazriete do ich známych i menej známych priestorov,
dozviete sa, čo univerzita plánuje v súvislosti so svojím nehnuteľným majetkom, no i uvidíte Bratislavu inou
optikou. A možno zistíte, že ďalšiu dovolenku chcete stráviť práve tu.
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ROZHOVOR

VYUŽÍVAJME NAŠE
UNIVERZITNÉ BUDOVY,
VRÁTI SA NÁM TO

Preto sme veľmi úzko poprepájaní
s viacerými oddeleniami. Mojou úlohou
je práve premosťovať tie oblasti, lebo
ak sa ktorákoľvek zložka zasekne, ten
kolos ďalej nepôjde. Z tohto hľadiska je
to pomerne náročné. Je však dobré, že
táto agenda na úrovni rektorátu vznikla,
lebo sa k nej konečne môžeme postaviť
strategicky.

Ktoré majetky rektorátny úsek pod
vaším vedením priamo spravuje?
Priamo spravuje majetok v správe
rektorátu, t. j. 40 budov a pozemky,
ktoré nie sú v správe súčastí; zvyšok
budov či pozemkov pod nás spadá len
metodicky, to znamená, že každá súčasť
si svoje objekty spravuje samostatne;
my to len v prípade potreby metodicky
koordinujeme. Samozrejme, keďže
sme verejná vysoká škola, aj správa
a nakladanie s majetkom UK má svoje
limity, ktoré vyplývajú zo zákona. Napr.
nájomné zmluvy sa môžu uzatvárať len
na obdobie jedného roka, inak to musí
schvaľovať akademický senát, pri predaji
nehnuteľného majetku nad zákonom
stanovenú sumu alebo zaťažení takého
majetku vecným bremenom je potrebný
aj súhlas správnej rady a až následne to
podpisuje rektor ako štatutárny orgán
univerzity.

Skúsme uviesť nejaké čísla na
vytvorenie základnej predstavy
o nehnuteľnom majetku UK. Aká je
napr. rozloha všetkých univerzitných
pozemkov? A koľko budov/objektov
univerzite patrí?
Rozloha všetkých pozemkov, ktoré má
vo vlastníctve UK, predstavuje cca
1,33 km2, čo je inak viac než trojnásobok
rozlohy Vatikánu. Univerzita vlastní
178 budov, a to nielen v Bratislave
či Martine, ale aj v Modre, Richňave,
Lučenci či Blatnici. Naším cieľom je, aby
bol majetok UK čo najviac využívaný.
Ale na vytvorenie základnej predstavy
nám tu ešte jedno dôležité číslo chýba.

Ktoré?
Niekoľko desiatok miliónov eur, vo
vzťahu k internátom sa hovorí o sume
prevyšujúcej 30 miliónov eur – to je náš
investičný dlh, ktorý si ako univerzita so
sebou z minulosti nesieme.

To sa nám ako „podarilo“?
Asi nikoho neprekvapím, keď poviem,
že to súvisí najmä s dlhodobým
podfinancovaním školstva zo strany
štátu. Nepomohlo tomu ani to, že
Bratislavský kraj bol prakticky vylúčený  

Ak by raz univerzita nemusela
riešiť rekonštrukciu svojich
budov a nebola by limitovaná
peniazmi, sníva o športových
zónach pre študentov
v Mlynskej doline či veľkolepom
univerzitnom múzeu v podzemí
historickej budovy na
Šafárikovom námestí. I keď to
pri momentálnych finančných
(ne)možnostiach znie ako
výjav z vedecko-fantastického
románu, Jana Duračinská,
prorektorka UK pre majetok
a investície, zostáva nohami
na zemi. Vznik agendy, ktorá
pred jej nástupom do funkcie na
tejto úrovni neexistovala, berie
predovšetkým ako jedinečnú
príležitosť na nastavenie
koncepcie nakladania s naším
nehnuteľným majetkom. Jej
absencia, a to tak na úrovni
štátu, ako i UK spolu s ďalšími
faktormi totiž priviedla
univerzitu na cestu veľkého
investičného dlhu. Viac o tom,
čo sa s tým dá robiť a robí,
ako i ďalších plánoch na poli
nehnuteľného vlastníctva UK
sa dočítate v nasledujúcom
rozhovore.
 

 
Začnime zhurta: čo všetko vlastne
zahŕňa agenda majetku a investícií?
Tá agenda pozostáva z dvoch kľúčových
zložiek, čomu zodpovedá aj organizačná
štruktúra príslušného rektorátneho
úseku pod mojím vedením. Jednou
je správa nehnuteľností, ktorá rieši
najmä tie každodenné činnosti spojené
s ich údržbou a prevádzkou, teda
upratovanie, drobné opravy, stráženie
objektu a pod., ale napr. i manažment
nájmov. Druhou zložkou je evidencia
majetku a investície, pod ktorými
sa myslia už investície významného
(„nekaždodenného“) charakteru, napr.
výstavba, rozšírenie, rekonštrukcia či
technické vybavenie objektov.
Špecifickým znakom tejto agendy je,
že je priesečníkom viacerých oblastí
– riešenie takmer každého problému
vyžaduje nájsť odpovede na často
komplexné otázky ekonomického,
právneho i technického charakteru. 

text: Erika Hubčíková
foto: Tomáš Madeja
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z čerpania eurofondov. Ak by sa to
v tomto smere teraz otvorilo, bolo by
to skvelé.
Ale to je len jeden dielik skladačky. Tým
nemenej dôležitým je, a to si musíme
povedať na rovinu, že nám tu chýba
strategický systém prerozdeľovania
fi nancií a plánovania investícií do
obnovy nehnuteľného majetku, a to tak
na úrovni štátu, ako aj univerzity.

To znamená?
Momentálne to funguje tak, že my ako
univerzita štátu spíšeme požiadavky
na fi nancovanie, napr. na obnovu
fasády tej a tej fakulty potrebujeme
toľkoto eur a na výmenu okien inej
fakulty toľkoto eur. Ministerstvu na
základe toho pripravíme tabuľku
očakávaných kapitálových výdavkov
a ono následne rozhodne, na ktorú
položku koľko eur účelovo vyčlení. To
v praxi znamená, že i keď na sanáciu
niektorej budovy akútne potrebujeme
600 000 eur, pričom ministerstvo nám
na ňu pridelí napr. 300 000 eur a na
inú rekonštrukciu nám dá 100 000 eur,
systém je momentálne nastavený tak,
že my nemôžeme tieto prostriedky bez
ďalšieho zlúčiť a spoločne investovať
do rekonštrukcie tej budovy, ktorá je
v havarijnom stave. A keďže nám od
štátu prichádza na každú položku aj
v tom najlepšom možnom prípade len
cca 50 až 70 % z toho, čo sme žiadali,
často to znamená, že sa robí polovičná
robota, čím sa rekonštrukčná „agónia“
zbytočne predlžuje a v konečnom
dôsledku sa tak len navyšujú celkové
náklady – keďže sa to kryje podľa
momentálnych fi nančných možností,
hrozí, že rekonštrukcia sa nespraví
poriadne a včas, vďaka čomu si o rok
nevyhnutná obnova tej istej budovy
vypýta ešte viac.
Ďalšia vec je, že nikdy dopredu nevieme,
koľko od štátu dostaneme. Dokonca
nie vždy môžeme rátať s tým, čo nám
bolo prisľúbené, čo komplikuje ďalšie
procesy. Napr. pri piatich stavebných
povoleniach predlžujeme platnosť už
viac než 10 rokov, lebo hoci nám ako
univerzite niekedy dávno štát prisľúbil
prostriedky na výstavbu, zmenila sa
vláda a my sme tie prostriedky nikdy
nedostali. Nehovoriac o tom, že ak
by nám ich teraz hoc aj hneď poskytli,
vypracovaná projektová dokumentácia
po toľkých rokoch už nerefl ektuje
aktuálny stav ani kritériá určené
novými technickými normami, ktoré by
v súčasnosti budova mala spĺňať.
Druhou stranou mince je, že sa ako
univerzita momentálne správame
tak, ako to je nastavené zo strany
štátu, čo v praxi znamená, že súčasti 
sledujú získanie prostriedkov 

predovšetkým na pokrytie svojich 
potrieb. To je na jednej strane
pochopiteľné, lebo každá budova bojuje
so svojimi problémami, no na druhej
strane nám chýba spoločný postup.
Verím však tomu, že ak by sme štátu
v mene celej univerzity iniciatívne
predostreli jednotný plán obnovy nášho
nehnuteľného majetku, ktorý by bol
v konečnom dôsledku výhodnejší aj pre
štátne fi nancie, štát by nás neignoroval.

Ako si to v praxi predstavujete?
V prvom rade ako proces, do ktorého
by boli zapojení zástupcovia všetkých
súčastí – fakúlt univerzity, napr.
na úrovni kolégia rektora. Tí by po
oboznámení sa s momentálnymi
potrebami investícií do jednotlivých
nehnuteľností hlasovaním rozhodli
o prioritách do ďalšieho obdobia,
napr. na päť rokov alebo na funkčné
obdobie rektora, takže by sme konečne
disponovali dlhodobejšou stratégiou
obnovy našich budov. Napr. by sme si
povedali, že ak tento rok dostaneme
(vymyslím si) 1 200 000 eur, prioritne ich
budeme investovať do sanácie vonkajšej
fasády budovy tej fakulty, ktorá to
nevyhnutne potrebuje. A ak by sme
náhodou dostali viac, použili by sme
to na druhú rekonštrukciu zo zoznamu
odstupňovaných investičných priorít, na
ktorom sme sa ako univerzita dohodli.
A tak ďalej. Takýto spoločný postup by
bol naozaj v záujme každej fakulty.
Rektor s týmto návrhom už vystúpil,
momentálne dávame dokopy
strednodobú koncepciu nakladania
s nehnuteľným majetkom, ktorá by
mala poslúžiť ako odrazový mostík
k spomínaným systematickým
riešeniam.

Čo je jej obsahom?
Veľmi zjednodušene možno povedať, že
koncepcia ponúkne prehľad aktuálneho
stavu nehnuteľného majetku UK, t. j.
nielen to, koľko budov či pozemkov ako
univerzita máme, ale i v akej „kondícii“
sú a nakoľko sa využívajú, pričom
osobitný dôraz kladie na špecifi káciu
nepotrebného majetku. Okrem toho
sa v rámci koncepcie snažíme aj
nastaviť adekvátnu nájomnú politiku,
teda vypracovať pre jednotlivé druhy
priestorov orientačný cenník nájmov,
aby refl ektoval aktuálnu situáciu na
trhu.
V súvislosti s naplnením cieľov
koncepcie sa ako nevyhnutnosť javí
digitalizácia majetkovej agendy –
potrebujeme urobiť najmä kompletnú
elektronickú pasportizáciu objektov.
To znamená, že by sme tú technickú
dokumentáciu k objektom (teda
plány budov vrátane vyznačenej 
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infraštruktúry), ktorú v súčasnosti
máme často len v podobe fyzických
výkresov (pričom nie pri všetkých
objektoch je na výkresoch zachytený
aktuálny stav), preniesli do elektronickej
podoby, čo by každej súčasti značne
zjednodušilo správu majetku.
V podstate by sme vytvorili helpdesk,
ak by napríklad niekde prasklo potrubie,
v systéme by ste si hneď vedeli pozrieť,
kadiaľ to potrubie vedie. Okrem fi nancií
(cenový odhad kompletnej elektronickej
pasportizácie všetkých našich objektov
sa pohybuje v miliónoch eur) nás
v tomto smere momentálne limitujú aj
otázky súvisiace s možnosťami systému
SAP. Minimálne by sme však mohli
začať nejakými objektmi a postupne to
dopĺňať.

Nastavovanie stratégie už na úrovni
univerzity znie ako beh na dlhšie
trate, o štáte ani nehovoriac. Ako si
môžeme pomôcť už teraz?
My (a pod „my“ myslím všetkých
zamestnancov univerzity) sa musíme
v prvom rade snažiť o to, aby sme
univerzitný majetok sami dostatočne
využívali a vedeli tak zabrániť jeho
schátraniu. Tým nemyslím len budovy
fakúlt, ale i naše kongresové strediská
v Modre-Harmónii a na Družbe či
učebno-výcvikové zariadenia v Richňave
a Modre-Pieskoch. Ako zamestnanci
tam všetci máme zľavy – využime to.
Robme tam konferencie či workshopy
v rámci rôznych projektov, utužujme
tam kolektívy, využime to na aktívnu
rekreáciu s rodinou počas predĺženého
víkendu. Každé jedno euro sa nám vráti
späť – vieme to investovať do renovácie
izieb, nákupu vybavenia, vylepšenia

položkou je práve to potrebné
technické vybavenie. Na margo
tejto sumy len toľko, že štát v rámci
tohtoročného rozpočtu vyčlenil dokopy
pre všetky verejné vysoké školy (sic!)
kapitálové dotácie vo výške 7 miliónov...

Čo druhá priorita?
Tou je vybudovanie nového infocentra
v priestoroch na Štúrovej, ktoré spadajú
pod správu rektorátu. Podobne ako
nový archív, aj infocentrum bude slúžiť
celej univerzite, čo znamená, že tam
budeme propagovať všetky fakulty.
Nebude to však len o poskytovaní
informácií či propagačných materiáloch
a predaji našich marketingových
predmetov, ten priestor má oveľa väčší
potenciál – je omnoho väčší než súčasné
infocentrum v novej budove UK na
Šafárikovom námestí, je svetlý, má veľké
stropy, nehovoriac o skvelej lokalite
v centre mesta, ktorú vďaka veľkým
„výkladovým“ oknám neprehliadnete.
Nové infocentrum by sme tak chceli
využívať aj na diskusie, workshopy,
možno komorné koncerty. V tejto veci
aktívne komunikujeme aj s prorektorom
pre vonkajšie vzťahy Radomírom
Masarykom. Určite tam chceme mať aj
oddychovú zónu, kde si študenti budú
môcť prísť posedieť, občerstviť sa. Ten
priestor má skutočne potenciál stať
sa stretávacím miestom pre našich
študentov, ako i prvotným kontaktom
záujemcov o štúdium na UK.
Momentálne je to v procese prípravy
projektovej dokumentácie. Hrubé
odhady nákladov zatiaľ vychádzajú
na cca 400 000 eur. O poskytnutie
prostriedkov sme žiadali aj štát,
rozhodol sa neprispieť, takže
momentálne hľadáme možnosti, ako tie
zdroje získať.

Jana Duračinská
V r. 1999 absolvovala štúdium práva na

Právnickej fakulte UK. Následne sa stala členkou
Slovenskej advokátskej komory,

v r. 2005 zložila advokátsku a v r. 2006 rigoróznu
skúšku. Doktorandské štúdium na Katedre
obchodného práva a hospodárskeho práva

PraF UK, kde dodnes pôsobí, ukončila v r. 2013.
V r. 2020 sa habilitovala. Počas svojej doterajšej
právnej praxe sa profesijne zameriavala najmä
na právo obchodných spoločností a obchodné

záväzkové vzťahy so špecializáciou na
výstavbové projekty. Od r. 2019 je prorektorkou

UK pre majetok a investície.

infraštruktúry. I keď to asi nikdy 
nebudú 4- či 5-hviezdičkové objekty
s wellness a krytým bazénom, sú to
objekty s vlastným kúzlom, kde nájdete
štandardné vybavenie a dostatočné
priestory, ktoré vieme vďaka aktívnemu
využívaniu udržiavať na dobrej úrovni.
Okrem toho ponúkame nádherné
prostredie (všetky naše objekty naozaj
majú génia loci), ale i ochotných
a milých ľudí.

Pod správu RUK spadá aj tzv.
profesorský dom. O čo ide?
Je to objekt pri Botanickej záhrade
UK, kde sa nachádza 10 bytov – okrem
jedného bytu všetky vlastní univerzita.
Keďže momentálne nepotrebujeme
budovať ubytovacie kapacity pre
„domácich“ zamestnancov – podľa
posledných informácií nie je v tomto
smere dopyt vyšší než ponuka –,
systém sme nastavili tak, že byty
v profesorskom dome slúžia výlučne
pre zahraničných lektorov na dlhodobý
nájom (nad jeden mesiac), pričom
v ponuke máme aj dva trojizbové
byty, takže tam vieme ubytovať aj
rodinu. Chceme týmto podporiť
internacionalizáciu a vytvoriť ponuku
prístupného ubytovania (doslova aj
z hľadiska dopravy a dostupnosti do
centra) pre zahraničných lektorov. Napr.
minulý rok tam býval americký lektor
s manželkou a tromi deťmi.
Pokiaľ ide o stav, sú to pekné, svetlé
byty, za ktoré sa naozaj nemusíme
hanbiť. I tak ich však musíme postupne
renovovať, preto sme aj zvýšili ceny
ubytovania, aby sme si to mohli dovoliť
renovovať z interných zdrojov. Naďalej
sme však oproti trhovým nájmom cca

Veľké plány som zachytila aj
v súvislosti s Lodenicou UK
v karloveskej zátoke.
Áno, chceme tam priviesť život, navrátiť
tomu tú správnu iskru, lebo sa to
nevyužíva tak, ako by sa mohlo. Máme
tam síce malé telocvične, ktoré niektoré
fakulty využívajú, niektoré priestory
prenajímame vodákom, chodia nám
tam trénovať vrcholoví športovci, ale
chceli by sme tam dotiahnuť najmä
našich študentov, ktorí do tej zátoky
jednoducho patria. S týmto cieľom sme
dolný priestor jedného objektu (zatiaľ
len na rok) prenajali malej kaviarničke.
Pre vodákov sme zas vybudovali schody
k Dunaju. Veľmi nádejne vyzerajú aj
cyklotrasy pri Dunaji, ktoré tam chce
vybudovať magistrát, no v tejto veci
stále prebiehajú rokovania, uvidíme.

Čo ďalšie priority mimo výstavby?
Vysporiadanie pozemkov. Máme totiž
situácie, kde objekt patrí univerzite,
ale pozemky pod ním už nie alebo
naopak. Tiež UK vlastní niekoľko
úzkych pásov pozemkov pod verejnými
komunikáciami, ktoré univerzita
nebude reálne nikdy využívať. Takýchto
konfl iktov vlastníckych vzťahov
máme pomerne veľa – napr. UK patria
pozemky na Župnom námestí pred
Najvyšším súdom, takže nás mesto
pravidelne vyzýva, aby sme sa tam
starali o zeleň atď. A naopak, až cca
25 % pozemkov pod botanickou
záhradou nepatrí UK, ale Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislava. Rovnako
tak časť pozemkov pod pedagogickou
fakultou. Takto sa vzájomne blokujeme
v plánoch revitalizácie či rekonštrukcie.
Preto sme s magistrátom vstúpili
do rokovaní. Je to čerstvé, nechcem
to zakríknuť, ale rysuje sa šanca, že

o 30 % lacnejší, nehovoriac o tom, že
ide o bývanie v naozaj výbornej lokalite 
blízko karloveskej zátoky s dobrou
dostupnosťou MHD. Skvelou správou je,
že i napriek korone sa nám to stále darí
zapĺňať – momentálne tu máme voľné
už len dva z aktuálne dostupných bytov.

Čo ďalšie plány súvisiace
s nehnuteľným majetkom v správe
rektorátu?
Ja mám dve veľké priority. Prvou
z nich je nový univerzitný archív. Naši
archivári majú v súčasnosti totiž veľmi
ťažké podmienky na fungovanie – je
to nedôstojné pre nich, ale aj pre
univerzitu, ktorá oslávila sto rokov.
Archív UK od roku 2008 sídli na Starých
gruntoch v priestoroch bývalej vojenskej
katedry, ktoré na to neboli vôbec
dimenzované. Archív totiž vyžaduje
vhodné priestorové i klimatické
podmienky refl ektujúce rôznorodosť
archivovaných materiálov, lebo my
nearchivujeme len listinné dokumenty či
fotografi e, ale aj taláre, reťaze, 
pečatidlá atď. Okrem toho potrebujeme 
archívne materiály v čo najväčšej možnej 
miere digitalizovať, čo si žiada špecifi cké
technické vybavenie. Preto by sme
chceli v areáli postaviť nový archív spolu
s dátovým centrom, pričom by táto
budova konečne kvalitatívne spĺňala
všetky potrebné parametre na tento
typ pracoviska.
Zatiaľ to na základe odhadov
(projektovú dokumentáciu ešte
nemáme hotovú) vyzerá tak, že na to
budeme potrebovať cca 7,5 milióna
eur. Hoci by sme stavali na vlastných
pozemkoch, ba ani výstavba samotného
objektu by nebola taká drahá, najväčšou

by sme si takéto pozemky vzájomne
vysporiadali en bloc. Dohoda ohľadom
vysporiadania pozemkov v Mlynskej
doline sa fi nišuje aj s STU.

Pri rozprávaní o nehnuteľnom
majetku UK sa nedá vyhnúť otázke
kampusu. Je podľa vás reálne, že by
niekedy v Mlynskej doline vznikol?
Myšlienka je to krásna – máme tam
pozemky, je tam na to priestor, no na
realizáciu takej významnej investície je
potrebný strategický plán a dostatok
fi nancií. Momentálne je našou úlohou
to územie chrániť tak, aby tam ten
kampus raz mohol vyrásť, a aktívne sa
brániť voči neoprávneným zásahom.
Lebo mnohí sa na univerzitný majetok,
ktorého je UK riadnym vlastníkom,
pozerajú ako na verejný majetok
slúžiaci úplne každému, resp. ako na
majetok bez vlastníka. Napr. jeden
mobilný operátor sa rozhodol umiestniť
vedenie skrz pozemky UK bez toho, že
by na to dala UK súhlas. Keďže však ide
o verejného poskytovateľa, tento sa
odvoláva na zákon, ktorý si vykladá tak,
že to vlastne bez ďalšieho umožňuje.
Ale takýmto spôsobom budeme mať
o chvíľu územie popretkávané cudzími
inžinierskymi sieťami, takže hoci tam
mať UK vlastné pozemky, už budú
zaťažené infraštruktúrou, ktorá nebude
vo vlastníctve UK, takže keď budeme
chcieť na nich čokoľvek vybudovať,
budeme sa musieť obrátiť na mobilných
operátorov, či tie siete nepreložia.
Preto sme teraz v súdnom konaní, kde
bojujeme s výkladom litery zákona. Bolo
by to však ignorantstvo vlastníckych
práv UK, ak by sme neuspeli.

Návrh priestorového usporiadania nového 
univerzitného infocentra na Štúrovej z dielne 
Podnikateľského centra Fakulty architektúry STU pod 
vedením docenta Milana Andráša a dizajnérov inžiniera 
Dušana Kočlíka a magistra umenia Adama Tótha



PRÍBEHY NAŠICH BUDOV 

BUDOVA NA GONDOVEJ BY MOHLA DÁVAŤ
INTERAKTÍVNE HODINY DEJEPISU

text: Barbora Tancerová, Erika Hubčíková
foto: Tomáš Madeja
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Predstavte si situáciu, že by
ste chceli niekoho oboznámiť
s turbulentnými dejinami
Slovenska v 20. storočí
v autentických priestoroch, no
dal by vám na to len hodinu.
V tom prípade ho určite vezmite
do budovy Filozofickej fakulty
UK na Gondovej. V príbehoch,
ktoré skrývajú jej múry, nájdete
dôstojnícke kasíno, kde vznikol
dnešný Slovan Bratislava, Vavra
Šrobára, ktorý pred muškátmi
v okne uprednostňoval guľomet,
študentov stretávajúcich sa
v kuchyni Vojtecha Tuku, ale
napríklad i pána Zimmermanna,
ktorého činorodosť by nám
závidel aj Svěrák so Smoljakom.
Stále nestačí? Nechajte sa
podobne ako my sprevádzať 

Radoslavom Števčíkom,
tajomníkom fakulty, ktorý sa
ako vysokoškolák zúčastnil
bratislavského študentského
protestu 16. novembra 1989.

Výklad by ste jednoznačne mali
začať ešte pred vstupom do budovy,
ideálne na Starom moste, a to malým
tréningom priestorovej predstavivosti.
Lebo tam, kde dnes stojí sivá výrazná
budova patriaca filozofickej fakulte, bez
ktorej si nevedia predstaviť panorámu
hlavného mesta už asi ani jeho najstarší
obyvatelia, by ste ešte koncom
19. storočia našli len ostrov a i neskôr
– po regulácii Dunaja a urbanistickej
úprave – iba súvislú voľnú plochu
tiahnucu sa pozdĺž rieky až po dnešné
Námestie Ľudovíta Štúra. Budova
dnešnej FiF UK tam totiž „vyrástla“ až
v r. 1911 – 1913, teda krátko pred prvou
svetovou vojnou.

Za cisára pána a jeho rodinu

Keďže mala slúžiť ako sídlo veliteľstva
5. cisársko-kráľovského armádneho
zboru rakúsko-uhorskej armády,
vypracovaním projektu poverili
vojenského stavebného inžiniera
Josefa Rittnera, ktorý bol žiakom
známeho viedenského architekta
Otta Wagnera. Ten ju navrhol tak, aby
zo všetkých strán pôsobila masívne
a nedobytne. Vonkajšia fasáda získala
výzdobu v duchu doznievajúcej secesie
viedenskej orientácie a nastupujúceho
nového, viac geometrického štýlu
art déco, pričom militantné poslanie
budovy zdôrazňoval tvar kupol
pripomínajúci náboje. Okrem toho
strechu ozdobovali 120 cm vysoké
antické vojenské helmice. Tie tam –
vďaka rekonštrukcii strechy v r. 2016 –
nájdete aj dnes, a to v pôvodnom počte.
Jednu z nich si dokonca môžete prezrieť
zblízka v spodnej časti átria na prízemí. 
Ak výklad správne načasujete, meno

projektanta (ktorý podľa dobovej tlače
projekt vyhotovil vo voľnom čase iba za
dve koruny denne, čo bola suma, ktorá
približne pokryla jeho dennú spotrebu
cigariet) vám vyjaví i samotná budova –
nájdete ho na podlahe pred vrátnicou
súčasného hlavného  vstupu. Kým 
sa však vydáte do labyrintu chodieb, 
ktorými sa až do r. 1918 svižným krokom 
presúval armádni dôstojníci, vo vestibule 
sa môžete pustiť do rýchleho objasnenia 
funkčného členenia priestoru. Budova 
bola totiž navrhnutá ako rozsiahly 
komplex pozostávajúci z viacerých 
vzájomne prepojených krídiel:
administratívneho s kanceláriami,
archívom a knižnicou, reprezentačného
so sálou a dôstojníckym kasínom,
obytného so súkromnými apartmánmi
a krídla s technickým a hospodárskym
zázemím. To ju predurčovalo na
všestranné využitie.

Postupne dávkované 
prekvapenia z čias monarchie

Dnes už vieme, že sa pri stavbe nešetrilo
kvalitnými materiálmi: v miestnostiach
bola parketová podlaha z dubového
dreva, na chodbách hrubé liate terrazzo.
Súčasťou výbavy boli aj drevené
kazetové dvere a mosadzné kľučky
v štýle Alt Wien. Potvrdzuje to rozsiahla
rekonštrukcia, do ktorej sa fakulta pod
vedením tajomníka Radoslava Števčíka
pustila počas korony. Budovu, ktorá
je národnou kultúrnou pamiatkou,
trpezlivo a s citom zbavujú nánosov
socializmu, najmä dovtedy takmer

všadeprítomnej koženky, molitanu
či linolea, a pomaličky jej tak vracajú
pôvodný charakter. „Občas to pripomína
archeologický výskum,“ pousmeje sa
tajomník fakulty.
Usilovne sa pracuje aj v priestore
malého átria, kde kedysi armádni
dôstojníci ustajňovali svoje kone.
Z hlavnej časti budovy sa tam dostanete
hneď dvomi schodiskami, pričom
samostatný vchod je aj z Fajnorovho
nábrežia. Fakulta tu totiž pomaličky
buduje multifunkčné kultúrne
centrum a otvorený kreatívny priestor,
ktorý svojím názvom – UniverSaal –
nenápadne odkazuje na rakúsko-
-uhorské korene budovy.
Asi dosiaľ najväčší objav priniesla
rekonštrukcia priestorov Slovanského
seminára na prízemí ešte v r. 2017.
Ukázalo sa, že tmavé miestnosti, kde
boli desaťročia uskladnené knihy, boli
kedysi exkluzívnymi sálami vyzdobenými
plastickými ornamentmi s motívom
dubových listov na pilastroch, ako
i 30 cm vysokým ozdobným pásom
s motívmi ovocia. Na základe výzdoby
i priameho spojenia s Moyzesovou
sieňou prostredníctvom schodiska
možno predpokladať, že sa tu
nachádzala zrejme dôstojnícka jedáleň
či kasíno. Zaujímavosťou je, že práve
v týchto priestoroch vznikol dnešný
ŠK Slovan Bratislava – v máji 1919 sa
tu totiž z iniciatívy českých úradníkov,
ktorí do Bratislavy prišli po vzniku ČSR
v októbri 1918, konalo ustanovujúce
valné zhromaždenie Prvého
československého športového klubu

Bratislava, predchodcu „belasých“.

Ministerstvo s hranicou na 
dostrel

To tu už tri mesiace sídlilo Ministerstvo
ČSR s plnou mocou pre správu
Slovenska na čele s Vavrom Šrobárom,
ktorý pri sťahovaní sa do „vládnej
budovy“ potreboval asistenciu
legionárov. Bratislava bola v tom období
totiž mestom s prevažne nemeckým
a maďarským obyvateľstvom, ktoré
rozpad rakúsko-uhorskej monarchie
nevítalo práve s nadšením. Okrem toho
sa budova ministerstva nachádzala
v bezprostrednej blízkosti novej
(a stále neustálenej) štátnej hranice,
vytýčenej Dunajom, ktorú vtedy cez
most ohrozovali vojská Maďarskej
republiky rád. Ako v spomienkach
uvádza Kristian Hynek, prvý rektor
Univerzity Komenského, v okne 
pracovne ministra Šrobára stála „strojná 
puška obrátená na most, vtedy do 
polovice obsadený boľševikmi, a vedľa nej 
debnička s muníciou“. Aj preto
panuje domnienka, že Šrobárovou
pracovňou bola asi dnešná zasadačka
vedeckej rady na 2. poschodí (G236). Je
to totiž jediná miestnosť s balkónom,
navyše dodnes si – vďaka dekoratívnej
ornamentálnej maľovke – zachovala
svoju prvorepublikovú podobu. 
Šrobára na ministerskom poste
onedlho vystriedal Ivan Dérer a o pár
mesiacov nato Martin Mičura. Práve
on s najväčšou pravdepodobnosťou
na Gondovej privítal prezidenta
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Tomáša Garrigua Masaryka počas jeho
návštevy Slovenska v r. 1921, a to spolu
s početnou kapelou, ktorá hrala na
nádvorí budovy. V tomto priestore vo
vnútrobloku vzniklo v r. 2012
na 1. poschodí moderné zastrešené
átrium, ktoré môžu počas celého
akademického roka študenti využívať
na oddych či štúdium. Pravidelne sa
tu konajú i rôzne fakultné podujatia
a výstavy. Minulý rok sa tu počas
multižánrového festivalu umenia
Biela noc „vznášala“ jedna z hlavných
inštalácií – Gaia, obrovská zemeguľa od
britského umelca Lukea Jerrama.

Tanečná sála i prvé rozhlasové 
štúdium

Cez átrium sa dostanete do Moyzesovej
siene, ktorá svojou výzdobou
predstavuje jeden z najtypickejších
interiérov v štýle viedenskej secesie.
Už len pustiť niektorý zo Straussových
valčíkov a predstaviť si tanečné páry
ladne sa vznášajúce na parkete. Kým sa
váš hosť spamätáva zo šoku, prebuďte
v sebe svoje učiteľské ja a zopakujte si
s ním meno projektanta – nájdete ho tu
totiž vytesané v zábradlí lóže. Ak padne
otázka, prečo sieň nie je pomenovaná
po ňom, ale po hudobnom skladateľovi
a dlhoročnom šéfovi hudobného
vysielania Československého rozhlasu
v Bratislave, nenechajte sa ňou zaskočiť.
Práve v týchto priestoroch v r. 1926

totiž vzniklo prvé rozhlasové štúdium na
Slovensku. Dodnes sa sieň pre výbornú
akustiku využíva – okrem iného – aj ako
koncertná sála.
I keď disponuje aj samostatným
vchodom z Vajanského nábrežia,
Rittner ju navrhol tak, aby sa do nej dalo
dostať viacerými cestami aj z budovy
na Gondovej. Okrem spomínaného
schodiskového spojenia s niekdajšou
dôstojníckou jedálňou by ste z jej
balkóna vedeli kedysi bez problémov
prejsť na 2. poschodie. Stačilo by
otvoriť hociktoré z troch dvier, ktoré sú
dnes z pochopiteľných príčin natrvalo
zamknuté. „Za týmito dverami je katedra
anglistiky a amerikanistiky, za týmito
katedra maďarského jazyka a literatúry
a za týmito asi katedra pedagogiky
a andragogiky,“ ukazuje nám Radoslav
Števčík.

Sídlil tu krajinský prezident 
i predseda vlády

Návrat do hlavnej časti budovy využite
na ďalší krátky historický exkurz.
Kompetencie ministerstva s plnou
mocou pre správu Slovenska prebral
v r. 1927 Krajinský úrad, najvyšší úrad
v rámci tzv. Slovenskej krajiny. Ten 
bol v rámci reorganizácie územného 
členenia ČSR vytvorený po zrušení 
dovtedajších žúp. Krajinský úrad viedol
krajinský prezident, ktorý v budove
mal aj reprezentačný byt. Atmosféru

úradovania v budove na Gondovej
živo a so značnou dávkou irónie opísal
spisovateľ Janko Jesenský, ktorý
ju dôverne poznal – na Krajinskom
úrade pracoval od r. 1929 a neskôr
bol dokonca viceprezidentom.
V jeho románe Demokrati sa tu rieši
„disciplinárka“ hlavného hrdinu –
úradníka Jána Landíka.
Počas slovenského štátu
v r. 1939 – 1945 v budove sídlilo
predsedníctvo vlády a ministerstvo
vnútra, ktorému od r. 1940 šéfoval
Alexander Mach. V tomto období
tak budova slúžila viacerým neslávne
známym menám, okrem toho mala
aj stáleho prominentného obyvateľa
– do 7-izbového bytu po bývalom
krajinskom prezidentovi sa totiž 
nasťahoval predseda vlády  
slovenského štátu Vojtech Tuka. Ten bol  
v r. 1939 – 1942 aj rektorom Slovenskej 
univerzity, ako sa vtedy Univerzita 
Komenského nazývala. Rektorát sídlil 
(tak ako dnes) vo vedľajšej budove na 
Šafárikovom námestí. Z bytu to tak mal 
do oboch kancelárií na skok.
Tukov byt by ste dnes našli
na 2. poschodí za katedrou rusistiky
a východoeurópskych štúdií.
Priestor sa už sčasti zrekonštruoval,
v miestnosti s obkladačkami, ktorá bola
pravdepodobne kuchyňou, sa dnes
stretáva študentská časť akademického
senátu. S troškou nadsádzky možno
povedať, že tá tu skutočne má možnosť

vziať právo do vlastných rúk – v blízkom
svetlíku sa totiž stačí trochu natiahnuť
a prstami sa dotknete novozískanej
budovy Právnickej fakulty UK na
Vajanského nábreží.

Úradníkov nevyhnali ani bomby

Chýba vám vo výklade akcia?
Odporúčame zvážiť zaradenie témy
Slovenského národného povstania, do
ktorého sa zapojili aj viacerí študenti
fakulty. Pokiaľ ide však o budovu na
Gondovej, tá si akcie užila dosť najmä
koncom druhej svetovej vojny, keď
utrpela značné škody pri bombardovaní
Bratislavy. Poznať to na 2. poschodí
pred zasadačkou vedeckej rady. Kým
v iných častiach budovy zostalo terrazzo
pod vrstvami linolea zachované, na
tejto časti chodby úplne chýbalo,
nahradil ho betón. Momentálne sa to
však – na radosť pamiatkarov – vracia do
pôvodného stavu.
Ani čiastočné zdevastovanie priestorov
však budove neubralo na dôležitosti.
Po r. 1945 ju prevzalo Povereníctvo
vnútra Slovenskej národnej rady. Po
komunistickom puči v r. 1948 sa však
postupne presadila centralizácia
riadenia štátu a obmedzili sa právomoci
slovenských orgánov. Budovu tak po  
40 rokoch úradníci opustili. Do vlastníc-
tva univerzity prešla v máji 1958, keď sa 

zároveň stala sídlom filozofickej fakulty.

Keď nechýba odvaha ani 
vybavenie

Ak vám klient pri výklade zaspáva, je
načase vytasiť obrazové materiály. A to
konkrétne známu fotografiu Ladislava
Bielika zachytávajúcu muža s odhalenou
hruďou pred okupačným tankom
na Šafárikovom námestí. Len tak
mimochodom, ide o Emila Galla, iróniou
osudu suseda Vasila Biľaka, ktorý
spolu s ďalšími vysokopostavenými
komunistami listom Brežneva fakticky
požiadal o „bratskú pomoc“ pri
potlačení Pražskej jari v auguste 1968.
Na fotografii totiž vidno aj časť budovy
na Gondovej ulici. To však ani zďaleka
nie je jej jediné spojenie s týmto
neľahkým obdobím našich dejín. Za
všetky aspoň jeden príklad.
Keď sa na protest proti okupácii
Československa študent Karlovej
univerzity Jan Palach v januári
1969 upálil na Václavskom námestí,
spontánne pietne zhromaždenia
a pochody, ktoré sa na jeho počesť
konali v celej republike, neobišli ani
niekdajšiu vládnu budovu. Práve
v prednáškovej miestnosti G127 totiž
bratislavskí študenti napriek hrozbe
represálií zrealizovali 25. januára, v deň
Palachovho pohrebu, improvizovaný
smútočný akt.
Dejiny moderného Slovenska sa
v budove „tvorili“ znova v r. 1989. Keď
po udalostiach 17. novembra vznikala

v Bratislave Verejnosť proti násiliu, jej 
prvé vyhlásenia sa tlačili práve tu – na
4. poschodí, kde dnes sídli centrum
Studia Academica Slovaca. Vtedy tam
bol na tie časy moderne vybavený
fonetický kabinet, ktorému vládol
počítačový expert Alfréd Zimmermann.
Práve s jeho prispením tu vznikali prvé
vyhlásenia VPN, čo dodnes pripomína
pamätná tabuľa na fasáde budovy.

Chystá sa kniha

Keďže vám do konca hodiny neostáva
už veľa času, rýchlo ešte ohúrte svojho
hosťa zmienkou o básnikovi Milanovi
Rúfusovi, hudobnom skladateľovi
Eugenovi Suchoňovi či jazykovedcovi
Jozefovi Mistríkovi – to sú len traja
z mnohých významných predstaviteľov
slovenského kultúrneho života, ktorí
na fakulte pôsobili. Nezabudnite mu
však povedať, napríklad aj pri šálke
kávy v nádherne zrekonštruovanej
oddychovej miestnosti pre študentov
vedľa bufetu na prízemí, kde sa vám
núka výhľad na celú Bratislavu, že si
práve vypočul len zlomok tajomstiev,
ktoré budova na Gondovej ukrýva.
Dobrou správou je, že FiF UK plánuje
k svojmu 100. výročiu, ktoré oslávi  
v r. 2021, vydať knihu o histórii budovy.
Podieľať sa na nej budú odborníci
z viacerých katedier.
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ŠAFKO, AKO HO NE(S)POZNÁTE

text: Erika Hubčíková
foto: Tomáš Madeja
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Z auly máte fotku ešte
z promócie staršej sesternice,
v amfiteátri ste decentne
prezívali nejednu prednášku
či zasadnutie akademického
senátu, za tie roky ste
niekoľkokrát stihli nakuknúť do
Rektorskej siene UK, dokonca
ste niečo počuli aj o jedálni
a bufete, čo ešte pred pár rokmi
fungovali v suteréne. Myslíte
si, že vás historická budova
univerzity na Šafárikovom
námestí už nemá čím prekvapiť?
Držte si klobúky – s inžinierom
Petrom Vrbom, vedúcim
rektorátneho oddelenia
prevádzky, údržby a opráv, sme
navštívili miesta, o ktorých ste
doteraz nepočuli.

Mnohé konštrukčné tajomstvá súvisia 
s tým, že architekt František Krupka 
budovu pôvodne naprojektoval ako 
komoditnú burzu. Jedným časom sa 
uvažovalo, že bude slúžiť ako obchodný 
dom. Tesne pred dokončením stavby  
v r. 1935 sa však rozhodlo 

o definitívnom pridelení novostavby 
univerzite a jej úprave pre potreby 
vysokej školy. Prispeli k tomu intenzívne 
rokovania zástupcov UK s vládou 
a politikmi, ktoré inicioval vtedajší 
rektor Antonín Kolář. Do budovy, ktorej 
slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 
v marci 1937, sa už na jeseň 1936 okrem 
rektorátu a kvestúry nasťahovali aj dve 
fakulty – právnická a filozofická, ktoré tu 
sídlia dodnes. Mimochodom, do budovy 
sa kedysi nechodilo cez hlavné dvere 
v oblúku priečelia, ale častejšie cez 
menšie dvere kúsok napravo od oblúka. 
„Za nimi, v priestore, ktorý dnes obýva 
Centrum informačných technológií UK, sa 
nachádzala šatňa,“ prezradí pán Vrba, 
kým nás vedie vestibulom k výťahu 
pri rektorátnej podateľni na prízemí. 
Hoci v ňom stlačí to najvyššie číslo – 
päťku, vypadne z neho, že budova má 
v skutočnosti deväť podlaží. Vraj sa 
o tom o chvíľu presvedčíme na vlastné 
oči.

Pôjd s potenciálom

Výťah nás vyvezie na poschodie, kde
sídlia tri katedry FiF UK: sociológie,
filozofie a dejín filozofie, logiky
a metodológie vied. Prechádzame
chodbou, až zastavíme pri nenápadných

bielych dverách. Pán Vrba zaloví v malej
plastovej vaničke plnej kľúčov. Po
odomknutí dverí sa nám núka pohľad
na strmé schodisko vedúce na povalu
alebo, ak chcete, „utajené“ šieste
poschodie. Priestor, ktorý korunuje
nižší drevený krov podopierajúci šikmú
strechu valbového typu, vôbec nie je
malý. „Ak by toto uvidel nejaký developer,
hneď by tu spravil kancelárie alebo aspoň
dva byty,“ domnieva sa. „Stačilo by
obetovať jednu miestnosť na 5. poschodí,
spraviť cez ňu poriadne schody, zvýšiť
strechu a dať tu vikiere. Ako inak, na to
nám momentálne chýbajú peniaze, ale
rozvíjať sa máme kde,“ hovorí. Podobné
priestory (spolu s miestnosťami
údržbárov a skladom Historického
seminára) nám ukáže aj na povale nad
preskleným výťahom, nachádzajúcim
sa v blízkosti prepojenia starej a novej
budovy.

Druhý suterén kedysi zalievala 
voda

Zhora sa po schodoch dostaneme
až k bufetu a neďalekej Súdnej sieni
na prízemí. Hoci jej návštevu nadnes
vynecháme, dozvieme sa, že sa v jej
útrobách, v miestnosti bez okien,

nachádza celouniverzitná klimatizovaná
serverovňa, do ktorej majú prístup len
vyvolení. My však schádzame nižšie – až
do druhého suterénu, ktorým budova
očividne disponuje. Pán Vrba nám
tu ukáže rozvodnú skriňu s hlavným
vypínačom, ktorým by sme za sekundu
odpojili od elektriny celú budovu. V inej
miestnosti – v bezpečnej vzdialenosti
od elektrorozvádzača – nájdeme
však i pozostatky „univerzitného
prameňa“, ako ho s úsmevom nazve
náš sprievodca. Keď na univerzite
začal pred 30 rokmi pracovať, druhý
suterén zalievala voda do výšky takmer
jedného metra. Pred 25 rokmi sa
začalo s odčerpávaním, preto tu my
vidíme už len úzku, dopoly zaliatu jamu
a v nej ponorené čerpadlo, ktoré stále
sem-tam zapnú. Neďaleko sa nachádza
prázdna, hrubo omietnutá miestnosť,
ktorú počas bombardovania Bratislavy
koncom druhej svetovej vojny zasiahla
bomba, čo padla na ulicu vedľa Ponorky.
„Vraj tu vtedy bola uskladnená čokoláda,
takže keď bomba vybuchla, roztopená
čokoláda sa rozprskla na steny, na
ktorých to bolo poznať ešte niekoľko
rokov,“ rozpráva pán Vrba historku ako
z príbehu Roalda Dahla. Jedným 
dychom však dodá, že to nie je 
potvrdená informácia.

Utajené schody do podzemia

Pomaly prechádzame do prvého
suterénu, kde ešte pred pár rokmi
fungovala jedáleň. Je tu živo, vo veľkom
sa tu pracuje, úspešne vymenili už
väčšinu rozvodov. Nie však preto tu
sme. Pán Vrba nás, preskakujúc sutiny,
vedie k pomerne nedávnemu objavu 

– dvojkrídlovému schodisku, ktoré
v rámci prebiehajúcej rekonštrukcie
našli v zamurovanej miestnosti. Nikdy sa 
nesprevádzkovalo. Kam presne vedie? 
„Pod sochu Komenského vo vestibule,“ 
znie odpoveď. Len si to predstavte – 
schody uprostred vestibulu, ktorými 
zídete do suterénu! „Okrem toho tieto 
steny,“ otočí sa schodisku chrbtom  
a ukáže pred seba, „sú len vymurované 
priečky, dajú sa vybúrať, čím by sme 
získali priestor takmer vo veľkosti auly. 
Stálo by tu akurát šesť nosných stĺpov,“ 
hovorí.

Múzeum v rondeli pod foyer?

To najlepšie si pán Vrba nechal na
koniec. Vchádzame do priestoru
niekdajšej kotolne priamo pod foyer
(zhora k nám dokonca dolieha klopkavý
zvuk vysokých podpätkov), ktorý
má výšku dvoch podlaží. S troškou
predstavivosti pripomína priestory
Štúdia v SND. To asi napadlo aj Jurajovi
Kukurovi, ktorý prišiel s plánom vytvoriť
tu divadelnú scénu. Hoci sme totiž na
úrovni prvého suterénu, pred nami
sa rozprestiera jama sčasti zasypaná
sutinami, ktorej dno predstavuje
podlažie druhého suterénu. V nej
kedysi boli štyri veľké kotly, ktorými
sa vykuroval celý objekt. Pôvodne boli
parné, neskôr ich prerobili na plynové.
„Tie si pamätám ešte aj ja, cca pred  
20 rokmi sme ich demontovali,“ hovorí
pán Vrba. Jamu obdĺžnikového tvaru
asi spolovice obkolesuje múr, ktorého
kontúry verne kopírujú charakteristický
rondel priečelia budovy. Za týmto
múrom sa nachádza v cca trojmetrovej
vzdialenosti múr rovnakého tvaru.

V priestore medzi nimi sa uskladňovalo
uhlie, ktoré do kotlov prepravovali (asi
elektrifikované) závesné vozíky idúce
po koľajniciach cez celý oblúk. Škvara sa
potom vyvážala von výťahom ústiacim
pod oknami CIT UK. Hoci by ste tu
dnes už vozíky nenašli, konštrukčný
systém koľajníc sa zachoval. Ten
spolu so stropom preštrikovaným
potrubiami a komínmi naboku dáva
priestoru industriálny – a dnes tak
moderný – vzhľad. Nie div, že práve tu
by prorektorka Jana Duračinská chcela
raz spraviť celouniverzitné múzeum,
ideálne aj s atrapami vozíkov.
Zdá sa vám to nereálne? „Rektorská
sieň, kde sa dnes prijímajú najváženejšie
zahraničné návštevy vrátane prezidentov,
kniežat a princezien, bola ešte pred pár
rokmi skladom nevyužívaných počítačov
– starých ozrút, ktoré fungovali ešte
na dierne štítky. Až rektor Ferdinand
Devínsky si povedal, že tam spraví
reprezentačný priestor,“ spomína si
pán Vrba. Mimochodom, v rondeli
priečelia budovy sa pôvodne nachádzal
Amfiteáter Pavla Jozefa Šafárika, ktorý
presahoval cez tri podlažia. V prvej
polovici 90. rokov sa však uskutočnila
rekonštrukcia podľa plánov Jána M.
Bahnu, Františka Starého a Igora Palča,
čím vznikli dva plnohodnotné celky:
Rektorská sieň UK a poslucháreň
Auditorium maximum – dvojpodlažná
horná časť na 2. poschodí. Očividne
tak stačí mať víziu a... A tie nešťastné
peniaze. Dobrou správou však je, že
nevyužitý potenciál budovy na Šafku je
stále obrovský.
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dnešnú Bratislavu. Hoci touto správou
zožal nadšené ovácie u miestnych
zákonodarcov, ktorí okamžite vyjadrili
ochotu jej vznik aj finančne podporiť,
treba povedať, že na túto poctu
okrem Bratislavy ašpirovalo viacero
miest – uvažovalo sa aj o Košiciach,
Debrecíne, Päťkostolí (dnešný Pécs),
Rábe (dnešný Győr) a hlavne Segedíne, 
ktorý sa v tom čase spamätával 
z „potopy tisícročia“. Výhodou 
Bratislavy bolo, že už v tom čase 
disponovala viacerými nemocnicami 
a zdravotníckymi zariadeniami, takže 
mala výborné predpoklady na klinickú 
výučbu. Nádeje na vznik univerzity však 
na dlhší čas stopla choroba a napokon aj 
skoré úmrtie ministra Treforta.
Veci sa dali opäť do pohybu až v r. 1911,
keď uhorská vláda ohlásila úmysel
založiť súčasne dve univerzity – jednu
v Debrecíne a druhú v Bratislave. Vládny
návrh v r. 1912 prijal aj parlament a cisár
František Jozef I. krátko nato rozhodol,
že sa univerzita v Bratislave bude
volať Bratislavská uhorská kráľovská
Alžbetina univerzita po jeho (vtedy už
zosnulej) manželke – Alžbete Bavorskej,
slávnej Sissi. Obyvatelia mesta splnili 
svoj záväzok a do konca roka dali 
dokopy trojmiliónový príspevok na 

vybudovanie univerzity.

V hre bol Grasalkovičov palác 
i Horský par

Je zaujímavé sledovať, o akých
lokalitách pre lekársku fakultu sa
v rámci mesta uvažovalo. Napríklad
Trefort sa počas návštevy Bratislavy
zvlášť zahľadel do Grasalkovičovho
paláca a vyslovil želanie získať ho pre
univerzitu. Nepochybne smelým (a asi
rovnako nereálnym) nápadom bol aj
Primaciálny palác. Veľmi nádejne to
však vyzeralo s pozemkom St. Genois
(dnešný Horský park), čo kvitovali
viacerí moderne zmýšľajúci obyvatelia
mesta, podporujúci myšlienku postaviť
univerzitu v prírode, ďaleko od
mestského ruchu.
Dlhoročné vajatanie napokon rázne
ukončil minister školstva Béla Jankovich
vynesením verdiktu v r. 1913: kým
na Schiffbeckovom pozemku (okolie
dnešnej Medickej záhrady) vybudujú
budovy právnickej a filozofickej
fakulty, ako aj centrálnu budovu a aulu
univerzity, areál lekárskej fakulty
vznikne na Lanfranconiho pozemku
(v blízkosti dnešného Mosta Lafranconi).

Tak nám zabili Ferdinanda

Plány na výstavbu však zmaril sarajevský
atentát, po ktorom vypukla prvá
svetová vojna. Alžbetina univerzita

tak začala svoju činnosť v ak. r.
1914/1915 v existujúcich priestoroch
mesta: sídlom rektorátu, právnickej
i filozofickej fakulty sa stala budova na
Kapitulskej ulici, Aspremontov palác
sídlom lekárskej fakulty. Tá začala
s výučbou v letnom semestri 1917/1918
v priestoroch paláca i v dnešnej 
Nemocnici Staré Mesto na  
Mickiewiczovej ulici.
Dlho jej to však nevydržalo. Koniec vojny
priniesol porážku monarchie i vznik
ČSR v októbri 1918. Hoci Vavro Šrobár
ako minister s plnou mocou pre správu
Slovenska chvíľu uvažoval o zachovaní
Alžbetinej univerzity, napokon podľahol
argumentom o nevhodnosti existencie
maďarskej vysokej školy na národnostne
zmiešanom území Bratislavy. Alžbetina
univerzita sa preto onedlho presunula
– aj s profesormi – do Budapešti 
a neskôr do Pécsu, kde sídli dodnes. 
Ostali tu však po nej niekoľkí študenti, 
ako i priestory, ktoré novovzniknutá UK 
prebrala.

Sídlo vážených grófov 
i obchodníka s ošípanými

Konečne sa dostávame k nehnuteľnému 
klenotu v správe fakulty – 
Aspremontovmu palácu, ktorý spoznáte 
podľa nezameniteľnej žltej fasády. 
Pani Zradulová nás pred vstupom 
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PALÁC, KDE SA TO VŠETKO ZAČALO

Po minuloročných
storočnicových oslavách sa
už asi nenájde človek, ktorý
by vznik najstaršej slovenskej
univerzity nedatoval do r. 1919.
Tí s lepšou pamäťou si možno
dokonca spomenú, že za deň jej
zrodu možno považovať 27. jún
– vtedy Národné zhromaždenie
ČSR prijalo zákon, ktorým
bola zriadená Československá
štátna univerzita v Bratislave,
neskôr premenovaná na
Univerzitu Komenského. Ako
je teda možné, že v budove
Aspremontovho paláca na
dnešnej Špitálskej ulici sídlila
lekárska fakulta už od r. 1918?
A prečo sa tu promócia prvého 
absolventa UK mohla uskutočniť

už vo februári 1920, necelé
tri mesiace po slávnostnom
otvorení prvého akademického
roka? Ani vám to nevychádza?
Vydajte sa hľadať odpovede
spolu s nami na Sasinkovu ulicu.

Najprv však krátko k areálu
Lekárskej fakulty UK, do ktorého
vchádzame. Ak by ste sa naň pozreli
z vtáčej perspektívy, s istou dávkou
blahosklonnej tolerancie sa dá
povedať, že jeho kľúčové budovy
vytvárajú ramená pravouhlého
trojuholníka, pričom jeho pomyselným
vrcholom je nárožný vstup do budovy
Starých teoretických ústavov LF UK
na Sasinkovej 2. Práve tam sme sa
stretli s inžinierkou Evou Zradulovou
z oddelenia prevádzky a správy majetku,
ktorá nás ochotne previedla spleťou
chodieb.

Pred Amosom mala v Bratislave 
univerzitu Sissi

Kým sa dostaneme na koniec ramena
tiahnuceho sa pozdĺž Špitálskej ulice,
t. j. k Aspremontovmu palácu, kde sa
to na UK všetko začalo, máme čas na
krátky exkurz do histórie. Odpoveď
na prvú otázku z úvodu si totiž žiada
návrat do konca 19. storočia. Vtedy na
území Uhorska pôsobili dve lekárske
fakulty – jedna na budapeštianskej
univerzite a druhá na univerzite v Kluži
(v dnešnom Rumunsku). Keďže však 
dopyt študentov po univerzitnom 
vzdelávaní prevyšoval momentálnu 
ponuku, uhorské vládne kruhy začali 
uvažovať o zriadení ďalšej univerzity.
Debatu na túto tému inicioval
predovšetkým vtedajší minister
školstva Ágoston Trefort. Práve on
už v 70. rokoch za potenciálne sídlo
tretej uhorskej univerzity označil
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upozorní na zurčiacu fontánu, osadenú 
do barokového bazéna. Dielo od 
výtvarného umelca Pavla Mikšíka
tvorí kamenný stĺp s kompozíciou
štyroch holubov. „Minulý rok sme ju
zrekonštruovali a opäť sfunkčnili v rámci
revitalizácie celého areálu pri príležitosti
100. výročia založenia fakulty,“ oznámi
pyšne. Kolega fotograf ju odfotí spolu
s prednou časťou paláca.
Ten tu dal okolo r. 1770 postaviť Ján
Nepomuk Gobert z Aspremontu,
gróf z uhorského šľachtického rodu
pôvodom z Lotrinska. Architekt Jan
Josef Talherr budovu navrhol ako
rozsiahly jednoposchodový palác
so stredným pavilónom a lomenými
krídlami, ktorého priečelie i úprava
hlavných vnútorných priestorov patria
k najlepším ukážkam barokového
klasicizmu v Bratislave. Hlavná fasáda
paláca smeruje do Medickej záhrady
upravenej podľa dobového vkusu vo
francúzskom štýle. Z pozemku fakulty
by ste sa tam dostali masívnou kovovou
bránou – ako však naša sprievodkyňa
podotkne, tá sa otvára len výnimočne.
Vchádzame dnu. Na prízemí paláca,
kde dnes okrem dekanátu sídli aj ústav
hygieny a epidemiológie, nás očarí
Kaplnka Svätého kríža. Jej dominantou 
je Oltár Ukrižovania, zhotovený
z červeného a bieleho mramoru.
Nad oltárom sa rozprestiera vysoká

kupola s veľkým priestorovým vydutím
zdobená freskovou maľbou s motívom
anjelov adorujúcich eucharistiu, ktorá je
dielom popredného rakúskeho umelca
Franza Antona Maulbertscha alebo
maliara z jeho okruhu.
Z kaplnky sa chodbou a pozoruhodným
asymetrickým schodiskom dostanete na
piano nobile, t. j. „vznešené“ poschodie
typické pre tento druh stavieb,
ktoré v strede ukrýva slávnostnú
sálu zastrešenú širokou kupolou.
Na výzdobe jej stien nájdete motívy
vavrínových vencov, stužkových girlánd
a medailónov. Nechýba ani troje dverí
vedúcich pôvodne do menších salónov,
dnes kancelárií dekanátu. Štvrté
dvere vedú na balkón stojaci na tzv.
toskánskych stĺpoch, z ktorého vidíte
priamo na Labutiu fontánu v Medickej
záhrade. Výhľad, i keď bez fontány,
lebo tá tu pribudla až neskôr, si musel
užívať aj gróf Eszterházy, ktorý palác
spolu so záhradou kúpil v r. 1781. Za
jeho čias sa stal miestom povestných
záhradných slávností. Niekoľkokrát tu
vraj koncertoval aj hudobný skladateľ
Joseph Haydn. Po takmer sto rokoch
však Eszterházyovci pozemky predali
rodine Jankovitsovej a v 2. polovici
19. storočia ich odkúpil veľkoobchodník 
s ošípanými Karol Schiffbeck, podľa
ktorého sa palác kedysi nazýval
Schiffbeckov.

Ale späť k sále, ktorá v súčasnosti
slúži ako miestnosť vedeckej rady
fakulty. Práve tu sa 9. decembra 1919
konalo slávnostné otvorenie prvého
akademického roka na UK, počas
ktorého zaznel príhovor prvého rektora
Kristiana Hyneka. Prítomným, medzi
ktorými nechýbal ani bratislavský župan
Matej Metod Bella, poslanec Národného
zhromaždenia ČSR Pavel Blaho či
francúzsky plukovník Jean Pierre Brau,
veliteľ mesta Bratislavy, sa prihovoril aj
minister Šrobár, ktorý tento deň označil
„za jeden z najsvetlejších, ktoré zasvietili
nad Slovenskom“. Mimochodom, Šrobár
ako vyštudovaný lekár na LF UK neskôr
pôsobil, dokonca sa stal jej prvým
profesorom sociálneho lekárstva.

S priestormi fakulta zdedila aj 
výzvy

To však zďaleka nie je jediné „tenkrát
poprvé“ tejto miestnosti. Práve tu
sa totiž 28. februára 1920 konala aj
promócia prvého absolventa UK Pavla
Halašu, rodáka z Martina, ktorý sa
na štúdium zapísal v decembri 1919
spolu s ďalšími 138 študentmi a piatimi
študentkami. Ako sa k diplomu stihol
dopracovať necelé tri mesiace po prvej 
prednáške na pôde fakulty?
Odpoveď je pomerne jednoduchá –
lekárska fakulta po Alžbetinej univerzite

totiž nezdedila len budovu paláca,
ale aj výzvy spojené s nedostatkom
potrebných priestorov a vybavením
teoretických ústavov. Preto LF UK
bezprostredne po svojom vzniku
poskytovala len vzdelávanie v klinických
predmetoch, takže v prvých rokoch
prijímala iba študentov, ktorí absolvovali
minimálne štyri semestre medicíny na
niektorej zo zahraničných univerzít.
To bol aj prípad Pavla Halašu, ktorý
študoval medicínu v Budapešti a Kluži,
ako i Vlasty Marie Bordovskej, našej
prvej absolventky, na ktorej promóciu si
univerzita musela počkať až do januára
1921.
A hoci sme týmto zodpovedali aj druhú
otázku z úvodu, natíska sa ďalšia, ktorá
úzko súvisí s našou tematikou budov:
ako dlho takto na fakulte fungovali?
Odpoveď nachádzame v dobových
prameňoch. Nekompletnosť fakulty
postupne vyústila do stagnácie: mnohé
posluchárne boli takmer prázdne,
čo vyučujúcich značne frustrovalo.
Platilo tak heslo tres faciunt collegium:
profesor prednášal, ak mal aspoň
troch poslucháčov. Hoci sa profesorský
zbor od začiatku energicky dožadoval
otvorenia prvých ročníkov, po týchto
skúsenostiach pritvrdil. I tak sa však 
s výučbou teoretických disciplín začalo
až od ak. r. 1922/1923. No priestory boli
naďalej nedostatočné, preto muselo

vedenie fakulty pristúpiť k ďalším
krokom.

Budovy pre teoretické ústavy

To už opúšťame Aspremontov
palác a vraciame sa k vrcholu nášho
trojuholníka a súčasne ďalšej kultúrnej
pamiatke v správe fakulty. Cestou
míňame budovu fakultnej nemocnice,
v ktorej priestoroch sídli okrem iného
poliklinika cudzokrajných chorôb
či Akademická knižnica LF UK, ako
i budovu bývalej koniarne, kde by
ste dnes našli imunologický ústav
a výpočtové stredisko.
A je to tu: budova Starých teoretických
ústavov LF UK, ktorá sa považuje za
najlepšie dielo rondokubistického
zamerania na Slovensku. Jej nezvyčajný
pôdorys zaujme aj neskúsené oko laika.
Objekt stojí na nároží, do ktorého je
orientovaný polvalcový hlavný vstup,
ktorým sme do areálu vošli. Za ním je
v interiéri monumentálne trojramenné
schodisko. Architektovi Klementovi
Šilingerovi, autorovi projektu, treba
uznať, že s objemom stavby narábal
originálne – z hlavnej časti členenej
masívnymi polvalcovými pilastrami
a rímsami, ktoré sú na najvyššom
poschodí zvlnené, totiž vybiehajú do
Sasinkovej ulice dva zasklené polvalce
pitevní, ktoré spoznáte podľa mreží na

oknách. K budove z druhej strany patrí
aj veľká a oknami veľkoryso presvetlená
poslucháreň, lokalizovaná vo vnútornej
časti „účka“ objektu. Tá dostala
pomenovanie po tvorcovi slovenského
anatomického názvoslovia a niekdajšom
prednostovi tamojšieho anatomického
ústavu Júliusovi Ladzianskom-Ledényim.
Ani postavenie tejto budovy v r. 1927
však nedokázalo uspokojiť priestorové
potreby rozrastajúcej sa fakulty.
V r. 1960 k nej tak podľa projektu
Jozefa Lacka a Milana Škorupu
pristavali symetrické krídlo tzv. Nových
teoretických ústavov LF UK, ktoré
predstavuje najdlhšiu časť druhého
ramena nášho trojuholníka tiahnuceho
sa pozdĺž Sasinkovej. Zo strany Medickej
záhrady objektu dominuje vystupujúca
oblúková stavba s veľkou a menšou
aulou. Zo Sasinkovej ulice budovu určite
neprehliadnete vďaka ústrednému
klasicizujúcemu vstupu s pieskovcovými
reliéfmi a veľkými vitrážovými oknami,
ktoré vyobrazujú popredné osobnosti
medicíny. Pri Hippokratovi, Avicennovi,
Jesseniovi či Pavlovovi tu snáď už chýba
iba bájny Asklépios so svojím hadom,
ktorého – na rozdiel od záhad počiatkov
našej lekárskej fakulty – tak ľahko
nerozmotáme.



ROZHOVOR

KRÁSNA BRATISLAVA

Stavby jednými nenávidené, inými milované.
Zatracovaný socialistický realizmus na jednej strane
a premyslené riešenia, pokrokové na svoju dobu, na
strane druhej. Každé mesto má svoj príbeh. V čom
je jedinečný práve ten bratislavský? To sa pokúša
vyrozprávať právnik a fotograf Štefan Cipár na
svojom instagramovom účte beautifulbratislava,
ktorý sleduje viac ako 23-tisíc ľudí. Vďaka
spolupráci s Univerzitou Komenského fotí aj jej
historické budovy ukrývajúce vzácne príbehy, ktoré
predstavuje širokej verejnosti.
 

 
Na Instagrame si rozbehol úspešný projekt
beautifulbratislava, v ktorom predstavuješ krásne zákutia
nášho hlavného mesta, najmä architektonicky zaujímavé
historické budovy. Kedy si s tým začal a ako ti napadlo to
začať spracovávať?
Rád by som na túto otázku odpovedal atraktívnejšie, no
odpoveď je veľmi prostá – Bratislavu fotografujem už dlho,
s príchodom sociálnych sietí som začal niektoré zábery
uverejňovať, a keď som začal mať dojem, že by to znieslo
samostatný účet, tak som ho vytvoril. Dnes mám široké
publikum a veľmi ma teší záujem toľkých ľudí o Bratislavu.

Aký máš vzťah k Bratislave?
Bratislava je moje rodné mesto, vyrástol som tu a práve tu som
prežil najkrajšie momenty svojho života – nedám na ňu dopustiť.

Je možné, že tvoj vzťah k výtvarnému umeniu je
ovplyvnený tvojou rodinou? Tvoj dedo Miroslav Cipár je
uznávaný maliar, grafik a ilustrátor.
Je to možné, no do akej miery, to sa asi nikdy nedozviem.
K umeniu mám veľmi blízko, bol som týmto smerom vždy
vedený. No vyštudoval som niečo úplne iné a aj sa tým živím.

Na tvojich fotkách podľa mňa vidno, aké relatívne je
niekedy to, čo považujeme za pekné. Stačí iný uhol pohľadu
a odrazu vidíme budovu, okolo ktorej denne chodíme,
v úplne inom svetle.
Samozrejme. Je to o našom nastavení. A funguje to tak nielen
v architektúre. Krása je relatívny pojem, môže byť prvoplánová
a môže byť skrytá. Žijeme rýchlo a niekedy nemáme čas
objavovať a dáme na prvý dojem. A práve to chcem svojimi
fotografiami napraviť – poskytujem možnosť pozrieť sa na
Bratislavu očami niekoho, kto vidí jej krásu aj tam, kde ju iní
nevidia.

Stalo sa ti, že ľudí prekvapilo, že ide o budovu, ktorú 

text: Lenka Miller
foto: Tomáš Madeja, Štefan Cipár
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dôverne poznajú?
Zrejme najviac reakcií tohto typu bolo práve na internát
Družba. Mnohí Bratislavčania, ktorí chodia celý život okolo, ho
nikdy nemali dôvod navštíviť a ani netušili, aké krásy skrýva.
Takisto prišlo veľa pozitívnych reakcií od bývalých študentov,
ktorí uznali, že v čase štúdia nedokázali oceniť kvality Družby.
Rovnako tak väčšina netuší, že „Kukurica“ – vojenská ubytovňa
Hviezda – skrýva jednu z posledných monumentálnych malieb
socialistického realizmu.

Dosť veľkú časť tvojej stránky tvorí architektúra
socialistického realizmu, zaznávaná veľkou časťou
verejnosti. Ľudia ju považujú za škaredú, betónovú,
ohyzdnú. Čím oslovuje teba?
Architektúra, ktorá vznikla na našom území počas trvania
totalitného režimu, je jedinečná a malo by sa s ňou narábať
citlivejšie. Je svedkom doby, ktorú si pripomínať nechceme,
no zároveň je svedkom doby, ktorá vynakladala značné
(často až nepredstaviteľné) zdroje na kvalitnú architektúru.
Súčasťou stavieb tejto doby je množstvo umenia, ktoré je
takisto jedinečné. Niektorým stavbám sa dostalo pamiatkovej
ochrany, niektoré to šťastie nemali a už nestoja. Minimálne moje
publikum to už začína vidieť inak a to ma teší.

Čím to je, že za bývalého režimu vzniklo toľko
architektonicky kvalitných stavieb?
Bývalý režim prezentoval svoju zdanlivú prosperitu aj pomocou
architektúry. Stavby museli byť dokonalé až monumentálne –
mali byť synonymom dostatku a blahobytu. Architekti mali voľné
ruky, k dispozícii boli nové technológie, skoro neobmedzené
zdroje, spoločnosť bola svedkom dobývania vesmíru. Všetko
toto malo vplyv na architektúru druhej polovice 20. storočia.

Prečo sa dnes podľa teba mnohé architektonické pamiatky
ničia? Tento osud stihol PKO a čoskoro podľahne aj
Istropolis...
Pevne verím, že Istropolis je poslednou stavbou, ktorú stihne
takýto osud. Spoločnosť už dospela, uvedomuje si hodnotu
architektonického dedičstva. O mnohé významné stavby
sme prišli, no stále je čo ochraňovať a rekonštruovať. Treba
sa postarať o to, aby sa prípady ako PKO alebo Istropolis už
nikdy neopakovali. Prichádzame tak o dedičstvo, ktoré sa nikdy
nevráti.

Svojimi fotkami, popisom a najmä príbehom približuješ
bežným ľuďom históriu nášho mesta vizuálne. Istým
spôsobom ich vzdelávaš. S akými reakciami sa stretávaš?
Najradšej mám tie reakcie, vďaka ktorým sa dozviem ešte
viac. Keď sa ľudia podelia o svoje vlastné príbehy viažuce sa
k danej stavbe alebo miestu. Niekedy sú to historické fakty,
o ktorých som nemal tušenia, a občas aj intímne spomienky,
nanajvýš súkromné. Vážim si, že sa ľudia so mnou delia o svoje
spomienky.

Ako si už spomenul, na svojich potulkách Bratislavou si
zablúdil aj na náš internát Družba. Ide o jedinečnú stavbu,
v ktorej môžeme na každom kroku obdivovať umenie.
Družba je pre mňa zázrak. Stále sa mi zdá neuveriteľné, že sa
v nej zachovali takmer všetky pôvodné prvky. Architektúra
a umenie nachádzajúce sa v Družbe a v jej areáli nemajú u nás
konkurenciu. Internát je plný mozaík, sôch a tapisérií. Práve to,
že nie je v súkromnom vlastníctve, ju zachránilo – nebol dôvod
ju búrať alebo prestavať na byty. Pozorne som sledoval viac
než rok trvajúci rekonštrukciu jedálne, kde sa nachádza jedna
z najväčších a najtypickejších mozaík. Od začiatku až do konca
bola dobre ochránená a dnes dominuje vynovenej jedálni. Veľmi
oceňujem tento prístup a tlieskam!

Vďaka našej spolupráci si fotografoval aj hlavnú
budovu Univerzity Komenského, Filozofi ckú fakultu
UK na Gondovej, novú budovu Právnickej fakulty UK na
Vajanského nábreží, Lekársku fakultu UK na Sasinkovej.
Chystáme aj ďalšie fotenia. Čo ťa u nás zaujalo?
Počet nehnuteľností, ktorými disponuje UK, je úžasný. Je to
zároveň výborná ukážka množstva architektonických štýlov –
každá budova je iná a jedinečná. A každá v sebe skrýva nejeden
príbeh. Napríklad príbeh lekárskej fakulty budem musieť
odprezentovať v dvoch až troch častiach, toľko zaujímavých vecí
sa nachádza na jednej fakulte. Zároveň sú to miesta, kam sa
väčšina ľudí nikdy nedostane – je to veľmi atraktívne pre širokú
verejnosť. Veľmi ma to u vás baví!

Ako je to s ľuďmi? Niekedy ťa sprevádzajúci vezmú aj
na skryté a tajné miesta... Nezabudnem na tajnú terasu
straníckych funkcionárov na streche Istropolisu.
Pri návštevách mám iba jedno želanie – aby ma, pokiaľ je to
možné, sprevádzala osoba, ktorá je služobne najstaršia a má
o danej budove/mieste dostatok informácií. Vtedy je to úplne
iný zážitok. Musím povedať, že zväčša mám šťastie práve na
takýchto ľudí a ešte raz im ďakujem – sú to krásne chvíle.

Čo považuješ za klenoty Bratislavy?
Výborná otázka, na ktorú nemáme dostatok priestoru. Ak
by som si mal pre dnešný rozhovor vybrať jeden klenot, je to
určite Horský park. Myslím si, že stále nedocenený a pritom
taký jedinečný a neopakovateľný. Je iba na skok od centra
mesta, a predsa je to tam úplne iný svet. Za vyše 150 rokov sa
takmer vôbec nezmenil – je to oáza pokoja v rušnom a rýchlom
veľkomeste.

Dostal si sa aj na miesta, ktoré nie sú prístupné verejnosti.
Aký je to pocit prechádzať sa v opustených priestoroch,
ktoré dýchajú históriou?
Funguje to ako stroj času. Niekedy až tak, že sa mi nechce odísť.
Nemusia to byť iba opustené miesta – nedávno som bol v byte
v Avione na Americkom námestí, ktorý je zariadený pôvodným
nábytkom. Stál som tam rovnako, ako tam kedysi stáli pôvodní
majitelia pred takmer 90 rokmi.

Máš sen, kam by si sa chcel ešte dostať?
Samozrejme – aj keď je Bratislava malé mesto, stále je v nej čo
objavovať. Veľmi rád by som sa pozrel do komplexu televízie
v Mlynskej doline alebo do rafi nérie Slovnaft. Na mojom
zozname je taktiež Hotel Bôrik. Všetko sú to miesta, kam sa
bežne nedostaneme, a rád by som ich priblížil širšiemu publiku.

Môže Bratislava konkurovať iným metropolám? V čom je
jedinečná?
Každé mesto má svoje jedinečné prvky a miesta, musí ich
však správne identifi kovať a vedieť vytiahnuť na svetlo sveta.
Ľudia sú unavení z tradičných „sightseeing tours“, potrebujú
zmenu a chcú vidieť niečo, čo inde nevideli. A Bratislava
o takéto miesta nemá núdzu. Chce to iba prekopať staré zvyky
a zaužívané trasy.

Čo by si zaradil na zoznam miest, ktoré treba v Bratislave
vidieť, okrem tých opozeraných?
Ako som už spomenul, turisti sú čím ďalej, tým viac unavení
z klasických prehliadok. V Bratislave by si mali pozrieť
karloveskú zátoku, Petržalku, Horský park, dať si pivo vo
Funuse, prejsť sa popri vilách pod Hradom. Teba ich vziať do
lamačského krematória – pravdepodobne najlepšej povojnovej
stavby u nás. Toto všetko sú miesta, ktoré nikde inde na svete
nenájdu.
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Vysokoškolský internát Družba • jedáleň • detail
mozaikovej steny • Miloš Šimurda • 1988

Vysokoškolský internát Družba UK • požiarny rebrík
• József Finta • 1978

Novozískaná budova Právnickej fakulty UK na
Vajanského nábreží 10, ktorá čaká na rekonštrukciu
• Jozef Hubert • 1905 • eklekticizmus • bývalé sídlo

Priemyselného združenia
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Po vzniku Univerzity Komenského 
v r. 1919 sa pre jej funkcionárov stala 
nanajvýš akútnou otázka internátov.

Pokiaľ ide o ubytovanie pre študentky, Univerzita 
Komenského prevzala po Bratislavskej uhorskej 
kráľovskej Alžbetinej univerzite dievčenský internát 
umiestnený v pôvodne jednopodlažnej budove 
na Cintorínskej ulici, ktorý od r. 1920 viedla Mária 
Nováková, rod. Slaná. V počiatkoch jestvovania 
univerzity plne postačoval potrebám nízkeho počtu 
poslucháčok, no v lete 1925 prebehla jeho veľká 
rekonštrukcia za 1 000 000 Kč, ktorú fi nancovalo 
ministerstvo školstva. Počas nej sa prebudovala 
jedáleň, budova sa zvýšila o jedno podlažie, čím 
vznikla ubytovacia kapacita pre ďalších 
28 študentiek. Neskôr pribudla čitáreň, hudobná 
miestnosť a tzv. hovorňa – miestnosť s telefónom. 
Cena za 4-, 3-, 2- a 1-posteľové izby sa pohybovala 
v rozpätí 100 až 120 Kč/mesiac vrátane poplatku za 

náhradné riešenie. S riaditeľstvom ústavu pre 
hluchonemých na Korunnej ulici (dnes Sasinkova 
ulica) sa v januári 1920 dohodlo na prenechaní 
štyroch miestností na 2. poschodí za opravu 
ústredného kúrenia, čiastočnú úhradu kuriva, 
náklady na upratovanie chodieb a izieb, ktoré boli 
vyčlenené pre internát.
Ďalšie riešenie, opäť dočasné, sa našlo v štátom 
postavenom baraku pre chlapčenský internát na 
Prayovej ulici (dnes Ul. 29. augusta) za 
2 000 000 Kč, ktorý sa využíval od decembra 1920, 
no vnútorné zariadenie v hodnote 200 000 Kč 
muselo hradiť kuratórium zo svojich zdrojov. Od 
štátu sa pomoc nedala čakať, preto sa v novembri 
1921 rozhodlo požiadať o fi nančné príspevky 
verejnosť. Táto drevená budova určená pre 215 
poslucháčov, ktorej prevádzkovanie si vyžadovalo 
vysoké náklady na každoročnú rekonštrukciu, 
pričom tu sústavne hrozilo nebezpečenstvo požiaru, 
však bola čoskoro nevyhovujúca zo zdravotných 
dôvodov – jediné dve vane neodtekali, boli tu 
plesne, nehovoriac o preplnených izbách. V lete 
1929 budovu napokon zatvorili (aj z dôvodu 
malého počtu miestností a vysokého počtu žiadostí 
o ubytovanie) a neskôr dokonca zbúrali.

Pri dnešnej FTVŠ UK malo vyrásť celé 
univerzitné mesto

Univerzita sa snažila riešiť svoju zlú priestorovú 
situáciu kúpou pozemkov v dnešnej časti 
Lanfranconi, kde by sa postavili internáty, neskôr 
celé univerzitné mesto. Výstavba budov internátu 
Lafranconi sa realizovala v r. 1927 – 1933. V prvej 
etape to bol chlapčenský internát, ktorý pre 
študentov otvorili 1. októbra 1929. Obytné krídlo 
tvorilo prízemie a štyri poschodia pre ubytovaných, 
na každom poschodí sa nachádzali štyri umyvárne 
s 20 umývadlami a ôsmimi sprchami. Ubytovaní 
poslucháči mali k dispozícii čitáreň, knižnicu, 
herňu, prijímaciu miestnosť s telefónom a tmavú 
komoru. Za ubytovanie platili mesačne 150 Kč, 
výška stravného na deň (raňajky, obed, večera) 
predstavovala naďalej 8 Kč. Budova bola vybavená 
ústredným kúrením, elektrickým osvetlením, 
studenou a teplou vodou, na 5. poschodí boli 
v prípade potreby pre ubytovanie 20-člennej 
skupiny k dispozícii dve veľké a dve malé miestnosti. 
Dostupnosť internátu do centra mesta, kde sa konali 
prednášky, zabezpečovala električka premávajúca 
v desaťminútovom intervale, študentský preukaz na 
ňu stál 30 Kč mesačne.
V r. 1930 sa vybudovali športoviská – futbalové, 
volejbalové a tenisové ihriská, atletické dráhy, ako 
aj záhrada. Nové hospodárske krídlo, v ktorom sa 
nachádzala kuchyňa, jedáleň, telocvičňa a byty pre 
personál internátu, sa otvorilo 7. mája 1933.
V druhej etape sa plánovala výstavba dievčenského 
internátu a podľa pôvodných plánov malo byť 
Lafranconi naozaj univerzitným mestom. Ostalo 
však len pri víziách – do realizácie zámeru zasiahla 
svetová hospodárska kríza a štát by fi nančne 
neuniesol výstavbu v troch univerzitných mestách 
– v Prahe stavbu nemocnice v Motole a nemeckej 
univerzity, v Brne Masarykovej univerzity 
a v Bratislave Univerzity Komenského.

vodu, svetlo a kúrenie. Posteľnú bielizeň, plachty, 
vankúše a periny/paplóny si študentky museli 
priniesť z domu.

Bývalé kasárne, ústav pre hluchonemých 
či barak

Oveľa horšie boli na tom s ubytovaním v internáte 
poslucháči univerzity. Kuratórium univerzitného 
internátu a akademickej menzy muselo hľadať 
iné riešenia. Zástupcovia univerzity rokovali so 
zástupcami vojenskej správy o prenechaní časti 
honvédskych kasární pre potreby internátu. 
Vojenská správa na základe zmluvy napokon 
prenechala univerzite 14 miestností zadarmo, tie 
si však vyžadovali rekonštrukciu. Hoci univerzita 
požiadala už 5. decembra 1919 ministerstvo 
verejných prác v Prahe o dotáciu na adaptáciu vo 
výške do 50 000 Kč, peniaze neprišli včas a s prácami 
sa ani nezačalo. Preto kuratórium internátu hľadalo 

Bez dokladov ani na krok

Ťažko by sa bolo bývalo študovalo najmä 
mimobratislavským študentom, keby tu nemali 
možnosť ubytovania. Bývalo sa na privátoch 
i v univerzitných internátoch na Lafranconi 
a Cintorínskej ulici, neskôr i v kolégiu sv. Svorada na 
Palisádach, ktorý bol tiež chlapčenský.
Žiadosti o ubytovanie sa podávali na predpísanom 
tlačive spolu s nasledujúcimi dokladmi: osvedčením 
o štátnom občianstve ČSR, svedectvom chudoby, 
resp. vysvedčením nemajetnosti, ktoré vydával 
na predpísanom tlačive príslušný daňový úrad 
(v dokumentoch nazývaný berný úrad), dokladom 
o zápise, dokladmi o postupe a výsledkoch 
štúdia (išlo o kolokvijné vysvedčenia, prehľady 
o prospechu, osvedčenia, že sa žiadateľ nachádza 
v období skúšok, vysvedčenia o štátnych a prísnych 
skúškach a pod.), lekárskym posudkom o dobrom 
zdravotnom stave. 
Ubytovanie v internátoch mohli získať tak riadni, 
ako aj mimoriadni študenti československej 
národnosti s dobrým prospechom na obdobie 
jedného akademického roku. Nemajetní poslucháči 
s výborným prospechom mohli získať štipendiá od 
ministerstva školstva a národnej osvety v Prahe 
a Krajinského výboru v Bratislave.

Internát Lafranconi poctil návštevou 
i prezident Masaryk

Univerzitný internát Lafranconi bol svojho času 
najmodernejším internátom v medzivojnovom 
Československu. Pozrel si ho aj prezident Tomáš 
Garrigue Masaryk počas svojej cesty do Bratislavy 
v dňoch 11. až 13. októbra 1930 pri príležitosti 
medzinárodného zjazdu právnikov.
Archívne dokumenty podrobne zachytávajú 
jeho príchod na bratislavskú hlavnú stanicu, kde 
prebehlo slávnostné privítanie za prítomnosti 
ministra školstva Ivana Dérera, zástupcu prezidenta 
Krajinského úradu, starostu mesta, generality, 
predstaviteľov štátnych úradov. Na slávnostne 
vyzdobenom nástupišti stála čestná rota i vojenská 
hudba, po vystúpení z vlaku mu podal hlásenie 
prednosta stanice a nasledovalo 15-minútové 
ofi ciálne privítanie v staničnom salóniku. Kancelária 
prezidenta vypracovala podrobný itinerár jeho 
cesty, na ktorého 3. strane určujúcej program dňa 
12. októbra 1930 sa dozvedáme, že po obede 
a hodinovom odpočinku v hoteli Carlton, kde bol 
ubytovaný, ho auto medzi 15.00 a 15.05 hod. 
previezlo k univerzitnému internátu Lafranconi. 
Tam ho privítali zástupcovia univerzity na čele s jej 
rektorom Albertom Milotom, absolvoval prehliadku 
internátu a oboznámil sa s plánom výstavby 
univerzitného mesta. O 15.30 hod. nastúpil do auta 
a v priebehu nasledujúcich 30 minút sa odviezol na 
Murmanskú výšinu, kde absolvoval 20-minútový 
výklad o meste.
S plánmi výstavby univerzitného mesta na 
niekdajších Lanfranconiho pozemkoch sa svojho 
času oboznámil aj minister zahraničných vecí ČSR 
Edvard Beneš, neskorší prezident ČSR a čestný 
doktor Univerzity Komenského v Bratislave.

AKO SI NOVOVZNIKNUTÁ 
UNIVERZITA PORADILA 
S BUDOVANÍM INTERNÁTOV

text: Mária Grófová

Prezident ČSR Tomáš G. Masaryk v sprievode 
rektora UK Alberta Milotu na ceste do budovy 
internátu Lafranconi. 
(Zdroj: AUK, Zbierka fotografi í – udalosti, 
foto: Jan Šrámek, 12. október 1930)

Dievčenský internát UK na križovatke 
Cintorínskej a Lazaretskej ulice v Bratislave po 
generálnej rekonštrukcii. 
(Zdroj: AUK, Zbierka fotografi í – budovy, 1925)



Incheba, Slovenský národný
archív, Najvyšší súd SR.
Spoločným menovateľom týchto
stavieb nie je nikto iný ako
legenda slovenskej i svetovej
architektúry Vladimír Dedeček,
ktorý ich navrhol a projektoval.
S jeho menom sa spája aj veľká
časť infraštruktúry Univerzity
Komenského v Bratislave.
Výraznú tvár vytvoril obom
prírodne orientovaným
fakultám v Mlynskej doline –
Prírodovedeckej fakulte UK
i Fakulte matematiky, fyziky
a informatiky UK. Unikátny
rukopis autora je rozpoznateľný
aj v prípade Átriových domkov.

Tento rok 29. apríla navždy odišiel 
vo veku 91 rokov jeden 
z najvýznamnejších architektov 
20. storočia v našom regióne. Vytvoril 
nezameniteľné stavby, ktoré sú nielen 
reprezentantom doby, v ktorej vznikali, 
ale aj hodnotným architektonickým 

dedičstvom, ktoré nám zanechal. 
Venoval sa funkcionalizmu. Pre 
tento štýl je príznačná teória, že 
všetko je podriadené funkcii – „forma 
nasleduje funkciu“. Uplatňuje sa tu 
minimalizmus a zrušenie všetkého 
zbytočného. Z estetického pohľadu 
sa odpútava od histórie a umeleckej 
stránky. Prvoradými sú sociálne 
úlohy, bezozdobnosť, konštrukcia, 
geometrické tvary či asymetria. Čiže 
formu určujú funkcie stavby. Budovy 
obvykle vychádzajú z kvádra, majú 
plochú strechu a pásové okná.
Znie vám to povedome? Ak ste sa 
prechádzali po chodbách napríklad 
spomínaných fakúlt v Mlynskej 
doline, viete presne, o čom je tento 
architektonický štýl. Funkcionalizmus sa 
prejavuje aj v interiéroch, a to použitím 
linolea, koženky, chrómu, skla či 
lakovaného dreva.

Veľkolepý projekt Mlynská 
dolina

O výstavbe Mlynskej doliny sa začalo
hovoriť začiatkom 60. rokov. Ideou
bolo vybudovať univerzitný komplex
kampusového typu. V r. 1966 predstavili
verejnosti ambiciózny projekt takmer

desaťtisícového mesta s námestím
a parkom. „Na miestach niekdajších
vinohradov na ploche 56 ha bude
do r. 1980 stáť celé vysokoškolské
mesto, moderné, s architektonicky
hodnotnými budovami pre viac ako
9000 vysokoškolákov,“ píše dobová
Naša univerzita. A to nie je všetko.
„Študenti nebudú musieť za saunou do
Fínska, budú im slúžiť vlastné v Mlynskej
doline, umiestnené na projektoch areálu
v blízkosti športových zariadení,“ zneli
sľuby. Realitu poznáme; mimochodom,
skutočná kapacita mestečka je necelých
7000 lôžok.
Areál sa začal budovať v novembri
1966. Išlo nielen o stavbu študentského
mesta, ale aj celý komplex stavieb
Prírodovedeckej fakulty UK
vyčlenených pre prírodovedecké
odbory, matematiku a fyziku. (Viac na
str. 40 – 41.)
Typický šachovnicový pôdorys, ktorý
Dedeček uplatnil pri pavilónoch oboch
prírodovedných fakúlt, sa opakuje aj
pri Átriových domkoch. Pôvodne sa
počítalo s oveľa bohatšou zástavbou
v internátnej časti Mlynskej doliny.
Domčeky boli naplánované do tvaru
srdca, ako vidieť v architektonickom
pláne. Západná časť (na mape horná) sa

text: Lenka Miller
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Vladimír Dedeček (Zdroj: designcabinet.cz)

PRÍBEHY NAŠICH BUDOV

DEDIČSTVO
VLADIMÍRA DEDEČKA
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Mapa širších vzťahov zachytáva plánovaný vysokoškolský areál v  Bratislave: Mlynskej doliny v  priestorovom kontexte 
Karlovej Vsi (A), dunajského nábrežia – rekreačnej časti (B), výučbovej časti (C) a obytnej časti (D) budúceho vysokoškolského
areálu, areálu Slovenskej televízie (E), zoologickej záhrady (F), areálu Slovenskej akadémie vied (G) a Detského mestečka
(H). (Zdroj: AUK, Zbierka fotografi í – budovy)

Na výstavbe internátov pracovali aj študenti.
(Zdroj: pluska.sk)



však nikdy nezrealizovala.
Vladimír Dedeček plánoval internátne
mestečko s ideou hmotovo-
-priestorového kontrastu s výškovými
budovami v strede, obklopenými
átriovými domčekmi z každej svetovej
strany. V časti ohraničenej výškovými
budovami a medzi kubickými domčekmi
sa malo nachádzať internátne námestie,
park a počítalo sa s množstvom zelene.
Priestor na oddych mali poskytovať
plánované átriá uprostred jednotlivých
hmotovo rovnakých osemnástich
objektov citlivo zasadených do terénu,
pôsobiacich terasovitým usporiadaním
aj vďaka ustúpenému štvrtému
podlažiu. V prípade átriových stavieb sa
projektanti inšpirovali starými Rimanmi
a tiež v tom čase populárnym štýlom
hojne využívaným v severských štátoch.
Projekt Mlynskej doliny sa však
od začiatku boril s nedostatkom
stavebných kapacít. V r. 1976
univerzita priznáva, že sa výstavba
Átriových domkov oproti dohodnutým
termínom oneskoruje a kvalita prác
je nedostatočná. V tom istom čase sa
staval aj internát Družba a tiež prístavba
rektorátu v zadnej časti historickej
budovy univerzity na Šafárikovom

námestí. Hádam práve pre meškanie
a málo pracovných síl sa do výstavby
internátov začali zapájať aj samotní
študenti. V tom čase to nebolo obzvlášť
výnimočné, študenti stavali napríklad
aj internát Mladá garda Slovenskej
technickej univerzity.

Staval po celej republike

Univerzita Komenského nebola
zďaleka jedinou vysokou školou, ktorej
budovy Vladimír Dedeček projektoval.
Navrhol aj komplex Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
ktorý bol v r. 2014 vyhlásený za kultúrnu
pamiatku, či Vysokú školu lesnícku
a drevársku vo Zvolene, dnes Technickú
univerzitu vo Zvolene. Oblasti školstva
sa venoval obzvlášť. Spolu s Rudolfom
Minovským vytvoril netradičné
usporiadanie školských budov, napríklad
druh pavilónov škôl v Bratislave koncom
50. rokov minulého storočia. Školské
stavby, areály a budovy občianskej
vybavenosti projektoval počas obdobia
profesionálnej zrelosti.
Boli to časy budovateľského nadšenia.
Slovensko sa spamätávalo z veľkého
ničenia počas druhej svetovej vojny.

Zároveň prišla v 50. rokoch veľká
populačná vlna. „Cieľom bolo otvoriť
čo najviac škôl a pozdvihnúť vzdelanosť,
aby sa národ uplatnil a prerazil do sveta.
Slabý a zničený priemysel nemohol uživiť
ľudí,“ vysvetľoval Vladimír Dedeček
staviteľský boom. S odstupom času
priznal, že to bola chyba: „Balzac
povedal, že keď sa hlupák naučí čítať
a písať, až vtedy to vidno.“ Niekoľko
rokov pred svojou smrťou v dokumente
Petra Szalaya hodnotil bývalý režim, že
stavať stačilo menej, ale lepšie.
Dedečkove majstrovské diela vznikali
v 70. a 80. rokoch. A to najmä tie
z úvodu tohto textu. Medzi nimi aj
premostenie Slovenskej národnej
galérie, ktoré patrí medzi jeho
najkontroverznejšie diela. Istá časť
odbornej obce ho dokonca navrhovala
zbúrať. Finálna podoba diela sa však od
autorovej v mnohom líšila, medziiným
aj použitými materiálmi.
Do histórie architektúry sa Dedeček
navždy zapísal svojím uplatňovaním
princípu rovnováhy, využívaním
pokročilých materiálov a jedinečným
priestorovým konceptom.
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Slávnostné položenie základného kameňa výstavby
Mlynskej doliny za účasti Alexandra Dubčeka, pod
pamätnou tabuľou maketa budúceho areálu. 
(Zdroj: AUK, Zbierka fotografi í – budovy)

AKO POKRAČUJE REKONŠTRUKCIA INTERNÁTOV?

Od nástupu nového vedenia vo februári 2019 sa podarilo Univerzite Komenského zrealizovať napríklad tieto projekty:

Vybrané projekty Vysokoškolského internátu Družba UK za roky 2019 a 2020:
• rekonštrukcia študentskej jedálne a kuchyne v hodnote 1 130 000 eur
• modernizácia balkónov a okien a radiátorov na študentských izbách v blokoch D1 a D2 v hodnote 430 000 eur
• oprava sprchovacích vaničiek na študentských izbách v hodnote 36 000 eur
• oprava strechy v bloku D1 a D2 v hodnote 150 000 eur
• modernizácia štruktúrovanej kabeláže – počítačovej siete v hodnote 50 000 eur

Vybrané projekty Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK za roky 2019 a 2020:
• rekonštrukcia striech na blokoch E a V Átriových domkov v hodnote 170 000 eur
• výmena vzduchotechniky v jedálni Venza za 110 000 eur
• rekonštrukcia výmenníkovej stanice na Manželských internátoch v hodnote 450 000 eur
• výmena výťahov v bloku VBA internátu Ľ. Štúra a v Manželských internátoch v hodnote 120 000 eur
• rekonštrukcia spoločných sociálnych jadier v blokoch C, E a M Átriových domkov v hodnote 620 000 eur
• realizácia projektovej dokumentácie na rekonštrukciu bloku VBB internátu Ľ. Štúra v hodnote 350 000 eur
• rekonštrukcia okenných a fasádových konštrukcií na Manželských internátoch v hodnote 310 000 eur

AKTUÁLNE PLÁNY ĎALŠIEHO ROZVOJA INTERNÁTOV

Do konca roku 2022 univerzita plánuje zrealizovať rekonštrukcie v hodnote takmer 5 000 000 eur z účelovej dotácie z MŠVVaŠ SR z roku
2018, napríklad:

• opravu spoločných priestorov a sociálnych zariadení a nákup nábytku a doplnkov na ŠD Lafranconi v hodnote 320 000 eur,
• výmenu nábytku na študentských izbách na VI Družba UK v hodnote viac ako 1 000 000 eur,
• pokračovanie v modernizácii balkónových stien a okien študentských izieb na VI Družba UK v hodnote 250 000 eur,
• pokračovanie v rekonštrukcii spoločných sociálnych zariadení v blokoch Átriových domkov (3 bloky v roku 2021 a 3 bloky v roku 

2022) v hodnote viac ako 1 100 000 eur,
• kompletné pokrytie všetkých blokov Átriových domkov signálom wi-fi  v hodnote 390 000 eur,
• výmenu balkónových zábradlí v internáte Ľ. Štúra v oboch blokoch v hodnote viac ako 640 000 eur,
• výmenu nábytku, maľovanie a výmenu podláh v ubytovacích zariadeniach Mlyny UK v hodnote 1 450 000 eur.





ABSOLVENT

ZAHRANIČNÝCH
TURISTOV ZAUJÍMA,  
AKO TU ŽIJEME

zanedbanom stave. Našťastie, Bratislava
za posledných 30 rokov výrazne
skrásnela, tiež pribudlo množstvo
podnikov, i keď, bohužiaľ, pribudli podľa
klasického Gaussa od jednotky až po
päťku.
Zmenilo sa tiež spotrebiteľské
správanie, t. j. preferencie, potreby
či nároky nášho zákazníka. Pred tými
30 rokmi panovala taká predstava,
že do Tatier príde rakúsky dôchodca,
ktorý si po večeri dá dve pivá, vypije tri
borovičky a bude šťastný. Lenže dnešný
60-ročný dôchodca bol už na Maldivách,
má smartfón s takmer neobmedzeným
prístupom na internet a jeho dve pivá
a tri borovičky vôbec neuspokojujú. Od
svojho pobytu čaká viac. To všetko sa
odrazilo aj na našej práci. Ľudia si dnes
diktujú už úplne iné veci, čoraz viac
prejavujú záujem o personalizované
služby, už nechcú byť súčasťou
50-členného „stáda“. Čoraz častejšie
tak sprevádzame menšie skupinky či
jednotlivcov, príp. páry.
Výrazne sa zmenili aj možnosti
propagácie či získavania informácií.
Príchod internetu aj v našom odvetví
znamenal prelom. Klienti dnes viac
vedia, i keď často veľmi povrchne, chýba
im tá pyramída súvislostí. Ale to je už
našou úlohou – namiešať im z oceána
informácií pestrý kokteil, ideálne
poldecák aperitívu na povzbudenie
chuti. To je to umenie kvalitného
sprievodcu.

A čo otázky od zahraničných turistov
– čo sa vás pýtali vtedy a čo sa pýtajú
dnes?
Je zaujímavé, že tie najčastejšie otázky
sa za tri desaťročia vlastne vôbec
nezmenili. Zahraniční turisti sa nás stále
pýtajú najmä na náš osobný príbeh.
Zaujíma ich, ako sme žili za socializmu,
čo sme robili počas Nežnej revolúcie,
čo po nej, čo sme mali, čo nemali, aké
máme tradície... Mnohých zaujíma
hospodárska situácia našej krajiny – to,
že sme automobilová veľmoc, mnohí
ani len netušia. Často sa pýtajú aj
na to, koľko zarábame, aké platíme
dane, kedy ideme do dôchodku. Keď
poviete Američanom, že tu majú všetci
zdravotné poistenie, tak sú z toho
v šoku. Jasné, za tie roky občas padli aj
veľmi svojské otázky – či máme doma
splachovacie záchody, chladničku alebo
televízor, či sme videli helikoptéru
a pod. A tiež si nás už vtedy plietli so
Slovinskom. Česi sa nám na tom dlho
smiali, dnes sa smejeme my Čechom,
lebo Česko si turisti začínajú mýliť
s Čečenskom (v angl. Czechia verzus

Chechnya – pozn. red.). 

Zmenil sa vďaka cudzincom nejakým
spôsobom váš pohľad na Bratislavu?
Hlavne na začiatku nám ich pripomienky
pomáhali meniť našu sprievodcovskú
optiku. Lebo kým my sme sa to
kedysi snažili tlačiť najmä na tie
najstaršie historické budovy, chválili
sme sa zachovanými palácmi, oni nás
upozorňovali na úplne iné objekty –
zaujal ich napríklad Dom služieb Baťa na
Hurbanovom námestí alebo Obchodný
dom Dunaj na Námestí SNP, ktoré boli
postavené v 30. rokoch a predstavujú
vrcholné diela funkcionalistickej
architektúry u nás. Takže často
prejavovali záujem o stavby typické pre
prvú Československú republiku, ktorú
socializmus z našich dejín úmyselne
„vykracoval“. V tých časoch sme sa
o takýchto pamiatkach neraz dozvedali
najmä z literatúry, ktorú si so sebou
doniesli práve zahraniční návštevníci.
Niečo podobné vnímam aj dnes. Kým
my sa za tých 40 rokov socializmu
ešte stále akosi podvedome hanbíme,
snažíme sa radšej upriamiť pozornosť
inam, množstvo zahraničných turistov,
a to aj mladé generácie, tá socialistická
tvár Bratislavy často priam až fascinuje.
A to či už ide o stavby z tohto obdobia,
zvyšky pôvodnej železnej opony pri
Cyklomoste slobody v Devínskej Novej
Vsi, alebo vojenské bunkre v Petržalke.

S akými reakciami na Bratislavu sa
vlastne najčastejšie stretávate?
Istou výhodou Bratislavy je, že cudzinci
(s výnimkou tých scestovanejších)
sem neprichádzajú s takmer žiadnymi
očakávaniami. Bratislava je pre nich
stále len niekoľkohodinovou prestávkou
medzi Prahou, Viedňou, Budapešťou
a Krakovom. Väčšina z nich je z nás
potom veľmi príjemne prekvapená.
Často nám vyvracajú našu predstavu
o tom, že máme zle udržiavané
mesto, za čo sa tu my stále bičujeme.
Im sa Bratislava zdá čistá, bezpečná,
jej historické centrum považujú za
veľmi útulné – aj vzdialenosťou, aj
atmosférou. Oceňujú, že tu máme
veľa zelene, mesto na nich pôsobí
mlado, vitálne, hodnotia ho ako
moderné. Američania si napríklad
nevedia vynachváliť, že tu máme lepšiu
dostupnosť wi-fi než v USA či Kanade.
Okrem toho generálne na nich „zaberá“
to, že sme boli na križovatke dejín,
že sa tu stretali rôzne kultúry, že tu
vedľa seba celé storočia žili viaceré
národy. Raz darmo – Bratislava sa môže
na svojom území pochváliť keltským

Hoci má z Prírodovedeckej
fakulty UK titul z jadrovej
chémie, do ktorej bol „cvok“ od
základnej školy, už 35 rokov sa
živí sprevádzaním turistov, a to
nielen po Slovensku, ale celej
strednej Európe. Naštartoval
to nevydarený zájazd v NDR,
ktorý absolvoval ako tretiak
na strednej za výborné
študijné výsledky. V Prahe im
ušiel vlak, v Berlíne následne
zmeškali prípoj, navyše
vychytali sprievodcu, ktorý
hovoril lámanou nemčinou.
Keďže má nemčinu ako
druhý materinský jazyk, ako
17-ročný sprievodcovi pomáhal
s manažmentom celého zájazdu.
Ten ho potom povzbudil, aby
si ešte pred maturitou spravil
sprievodcovské skúšky. Tak
sa i stalo. A hoci v roku 1985
nastúpil na výšku, popri štúdiu si
sprevádzaním privyrábal. Z pasie
sa neskôr stala práca na plný
úväzok, ktorá v 90. rokoch viedla
k založeniu vlastnej cestovnej
kancelárie. S Mariánom
Bilačičom, dnes predsedom
Slovenskej spoločnosti
sprievodcov cestovného ruchu,
ktorý chrlí zaujímavé príbehy na
počkanie, sme sa porozprávali
o krásach i nástrahách jeho
práce, ale aj tom, čo na našom
hlavnom meste fascinuje
a zaráža cudzincov.
 
Ako sa za tých 35 rokov, čo sa
sprievodcovstvu venujete, zmenila
Bratislava z pohľadu ponúkaných
služieb či turistickej infraštruktúry?
A ako sa za ten čas zmenila povaha
vašej práce?
Asi najvýraznejšie zmeny priniesol
rok 1989. Po otvorení hraníc sa totiž
dostavil hurá efekt, začalo k nám
prichádzať veľmi veľa zahraničných
turistov, no na ten nával sme tu vtedy
vôbec neboli pripravení. I keď sme
už vtedy mali hotely a reštaurácie,
ktoré boli naozaj veľmi kvalitné, bolo
ich málo a vo všeobecnosti dopyt po
službách vysoko prevyšoval dostupnú
ponuku. Turisti, ktorí sem vtedy prišli,
tak Bratislavu našli vo veľmi ubiedenom,
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oppidom, rímskym vojenským táborom
Gerulata v Rusovciach, hradom Devín,
ktorý zohral dôležitú úlohu v časoch
Veľkej Moravy, ale i tým, že bola viac
než 250 rokov hlavným mestom
Uhorska, konali sa tu korunovácie
uhorských kráľov... Mieša sa tu keltské
s rímskym, germánske so slovanským
a uhorským. To všetko vyústilo do
kozmopolitného charakteru mesta či
pestrosti stavebných štýlov. A práve tá
rôznorodosť je to, čo cudzincov u nás
nadchne.
Na mnohých fungujú aj (pre nich
dovtedy nepoznané) prepojenia na
dejiny a známe mená, ktoré zasadíte
do nášho kontextu. Napríklad to, že na
výstavbu bratislavskej továrne Dynamit-
-Nobel (dnes Istrochem) dohliadal sám
Alfred Nobel. Mesto už ako šesťročný
navštívil aj Mozart, ktorý „koncertoval“
v Pálffyho paláci. Inak v Dóme sv.
Martina sa druhýkrát vydala Mozartova
vdova Konstanca. A práve v dóme
uviedol v roku 1835 svoju Missu solemnis
Beethoven. Alebo to, že vína Jakuba
Palugyaya, známeho bratislavského
vinára, servírovali na palube Titanicu.
Carlton na dnešnom Hviezdoslavovom
námestí navštívil okrem iných aj
americký vynálezca Thomas Alva Edison
či nórsky objaviteľ Fridtjof Nansen
a Jules Verne tam v rámci svojho
pobytu po večeroch spisoval poznámky
k novému románu. A takto by som
mohol pokračovať.
Čo zahraniční turisti nevedia veľmi
pochopiť, sú graffiti na zrenovovaných
fasádach, v niektorých to vyvoláva
dojem až kriminálnej oblasti. Nechápu
tiež to, že cez pešiu zónu ide chlapík
na bicykli. Okrem toho Bratislava –
v porovnaní s Prahou či Budapešťou
– zatiaľ len minimálne využíva potenciál
rieky. S Dunajom nám tu stále chýba
priamy kontakt. Pochopilo to nákupné
centrum Eurovea, ktoré výborne využilo
nábrežie.

Z ktorých krajín turistov najčastejšie 
sprevádzate?
Delíme si to podľa jazykov – ja
sprevádzam v nemčine, ruštine
a angličtine. Posledné roky mi tak
pripadli najmä klienti z Nemecka,
Rakúska, Austrálie, USA, Ruska
a Ukrajiny. A z Izraela – najmä posledné
letá (okrem tohto „koronaleta“) boli
v Bratislave vyslovene židovské.

Podľa čoho štruktúrujete výklad?
Výklad závisí od mnohých vecí. A to
tak jeho obsah, ako i forma. Dôležité
je uvedomiť si (a ideálne sa aj vopred
informovať), koho pred sebou máte.
Jedným z kľúčových faktorov je vek
danej skupiny. Je jasné, že iný výklad

Samostatnou kapitolou je výklad dejín,
pri ktorom musíte byť „sakramentsky“
opatrní. Najlepšie je vyhnúť sa
akýmkoľvek hodnoteniam, zvlášť keď
ide o politiku. Tiež si musíte dávať
pozor, koho pri zmienke o akomkoľvek
konflikte nazývate spojencami či
nepriateľmi. Spomínam si na prípad,
keď sa pred rokmi v Bratislave konali
futbalové majstrovstvá Európy hráčov
do 21 rokov a kolegyňa sprevádzala
turecký tím. Počas výkladu o našich
dejinách bitku pri Moháči v roku 1526,
ktorá otvorila Osmanskej ríši dvere
do Uhorska na viac než 150 rokov, už
akosi automaticky nazvala moháčskou
tragédiou, teda tak, ako sa u nás bežne
zvykne označovať. Samozrejme, turecká
historiografia túto udalosť interpretuje
inak. V autobuse ju vypískali – veď
to bolo predsa moháčske víťazstvo!
Dokonca prišla oficiálna sťažnosť od
vedúceho výpravy, že išlo o úmyselnú
provokáciu.
A potom sú to charakterové špecifiká
pri jednotlivých národoch. Je totiž
prirodzené, že iná kultúra má iný
spôsob správania – to, čo je pre nás
absolútne bežné, je pre inú kultúru
nepredstaviteľné a naopak. S tým treba
rátať, lebo keď to neviete, idete hlavou
proti múru.

Napríklad?
Kým pri Nemcoch zväčša môžete
rátať s dochvíľnosťou, južanom treba
dopriať veľkorysú časovú rezervu,
zvlášť ak potrebujete stihnúť autobus
či rezerváciu v múzeu. Alebo kým turisti
z Európy počítajú s tým, že budú chodiť,
Američania čakajú, že budú veľmi málo
chodiť, no a klienti z Indie či arabských
krajín, tí nie sú takmer vôbec ochotní
chodiť. Keď to viete dopredu, nie je
to problém, využijete Prešporáčik.
Pri skupine turistov z Izraela sa nám
v reštauráciách zas veľmi často stáva,
že sa obsluha začne pýtať, prečo sa
hádajú. Oni sa však nehádajú, len sa
rozprávajú, akurát sú pri tom – na náš
vkus – pomerne hluční. Rusi zvyknú byť
veľmi hrdí na všetko, čo s Ruskom súvisí
vrátane jazyka, preto si veľmi potrpia na
to, aby mal sprievodca v ruštine správny
prízvuk. Klienti z arabských krajín či
Izraela sa zas často nevedia zmieriť
s tým, že sa u nás o cene nevyjednáva.
Aj keď im to dopredu poviete, oni to
skúsia. Samozrejme, tieto pozorovania
neplatia univerzálne, každá skupina je
iná a má svoje špecifiká, neuškodí však
vopred sa pripraviť aj na takéto scenáre.
No občas mám pocit, že asi to najťažšie
a najnevďačnejšie je sprevádzať
Slovákov v slovenčine.

ponúknem zájazdu seniorov a iný triede
detí, ktoré treba stále zamestnávať,
interaktívne vtiahnuť do deja, takže im
často kladiem otázky, ale aj iniciujem
rôzne súťaže – tie najmenšie napríklad
hľadajú po meste korunovačné korunky.
Zvážiť treba aj vedomostný background
vašich klientov. Zažil som sprievodkyňu,
ktorá fakty síce sypala z rukáva, ale
skupine turistov z USA vysvetľovala
niečo v metroch a kilometroch, čomu
okrem niekoľkých nadšencov a tých
s lepším vzdelaním pravdepodobne
nikto nerozumel. Turistom z ázijských
krajín, pokiaľ naozaj nejde o skupinu
akademikov, zas budete zväčša darmo
vysvetľovať, že v dóme bola korunovaná
Mária Terézia a že v Primaciálnom
paláci bol podpísaný mier po bitke pri
Slavkove, ktorý spolu s vytvorením
Rýnskeho spolku fakticky znamenal
koniec Svätej rímskej ríše národa
nemeckého. Ak neboli predtým vo
Francúzsku, zväčša u nich nepochodíte
ani zmienkou o Napoleonovi. Je to
prirodzené, veď my tiež nepoznáme
čínske či japonské dynastie. Preto sa pri
nich vyslovene kĺžeme po povrchu. Pre
nich je dôležité najmä to, že sa pozerajú
na niečo staré. A keď im poviete, že tá
zlatisto sfarbená dlažba na Hlavnom
námestí je zo špeciálneho druhu žuly
s názvom China Yellow, tak budú jasať,
lebo s mestom našli spoločný prienik.
Vo všeobecnosti sa vždy snažíte dostať
k tomu, čo je klientom blízke. Minule
som sprevádzal bývalého ministra
zahraničných vecí z Luxemburska,
ktorý sa zaujímal o všetko, čo súvisí
s jeho rodnou krajinou. Asi ten najlepší
moment, ktorý to prepojil, bola
postava Žigmunda Luxemburského,
ktorého možno považovať za jedného
z najprínosnejších panovníkov pre rozvoj
nášho hlavného mesta.
Ďalším dôležitým ukazovateľom je aj
situácia. Musíte vychádzať z toho, aká je
denná hodina, či sú tí ľudia unavení, či je
to začiatok túry alebo koniec, či je teplo,
chladno, či prší, fúka vietor... To všetko
vplýva na ich pozornosť a naladenie
a vy by ste to mali reflektovať. Veľakrát
je to umenie – niekedy musíte doslova
v priebehu jednej vety zmeniť celú
choreografiu, neraz dokonca spravíte
inú trasu. Okrem toho musíte dbať
na to, aby ste to v danej situácii
„neprešvihli“ s množstvom informácií.
Ako povedal Komenský: „Žiak nie
je nádoba, ktorú treba naplniť, ale
pochodeň, ktorú treba zapáliť.“

Len faktografické veci už asi veľmi
nefičia.
Ale fičia – robíme aj študijné zájazdy,
kde si ľudia explicitne žiadajú výklad ku
každej pamiatke, vtedy to rozoberieme

Prečo?
Všetci všetko vedia. Bežne vedieme
polemiky s tetuškou z Hornej Dolnej,
či sa UFO na Moste SNP točí, lebo veď
ona tam s manželom pred 30 rokmi
bola a točilo sa. Nikdy sa netočilo. Ale
vysvetlite jej, že nemá pravdu.

Takže ani po rokoch vám táto práca
neprestáva prinášať výzvy, veď to je
sen každého pracujúceho!
Istým spôsobom áno. Práca s ľuďmi je
krásna, ale často aj náročná, lebo sú
rôzne typy klientov – takí, ktorí energiu
dávajú, a takí, ktorí vás pripravia aj o jej
posledné zásoby. Veľkou výhodou tejto
práce však je, že sa často dostanete
až do trinástej komnaty svojich hostí.
Napríklad v 90. rokoch som sprevádzal
na hornej Nitre skupinu Nemcov, tých
vysídlencov, ktorí museli po roku 1945

„na súčiastky“. Vo všeobecnosti
však dnes už platí, že tie fakty
musíte uchopiť ako príbeh v zmysle
infotainmentu, či už ide o príbeh
známej osobnosti, budovy, celej
štvrti, alebo mesta ako takého. Takéto
príbehy hľadáme neustále.

Dajte nejaký príklad.
Úspechu sa teší napríklad príbeh
o mestskom katovi, ktorý kedysi
sídlil v dome na Baštovej, najužšej
bratislavskej uličke. Bol totiž
mimoriadne vyťaženým človekom –
okrem popráv sa staral aj o čistotu
mesta, musel čistiť záchody a stoky,
odstraňovať hmyz z verejných
budov, na starosti mal dokonca
aj odchyt túlavých psov a mačiek,
no a v neposlednom rade riadil aj
nevestinec na dnešnej Obchodnej
ulici, pričom tam jeho manželka
robila gazdinú. Toto si turisti určite
zapamätajú skôr než len suché
skonštatovanie, že Matej Korvín udelil
mestu právo meča v roku 1468.
Okrem obsahu však inovujeme aj formu
prezentácie, lebo len hovorené slovo
by už dnes nestačilo. Využívame rôzne
audiovizuálne pomôcky – napríklad
keď sa odvolávam na hudobného
skladateľa Jána Nepomuka Hummela,
bratislavského rodáka, počas presunu
pustím jeho Trúbkový koncert. Máme
už aj malé prenosné projektory, veľké
ako knižka, takže im viem kdekoľvek na
bielu stenu premietnuť objekty, ktoré
dnes už neexistujú, či už vo forme 3D
modelov, alebo dobových fotografií.
To základné motto znie: i tá
najkrajšia pamiatka je sama osebe
len čiernobielym nemým filmom;
zvuk, farbu, vôňu a zmysel dostane
až vtedy, keď o nej začne rozprávať
sprievodca. Pričom ja stále hovorím, že
sprievodcovi stačí, keď počas prehliadky
použije päť percent z toho, čo vie.
Problém je, že niektorí samozvaní
sprievodcovia reálne vedia len tých
päť percent. Ale to je, žiaľ, celosvetový
trend vo viacerých oblastiach. No kým
na Airbnb potrebujete disponovať
aspoň jednou voľnou izbou s posteľou,
na Uber taxikára vlastniť auto
a vodičský preukaz, na to, aby ste mohli
robiť nekvalifikovaného sprievodcu bez
skúšok, vám stačí vlastne len trochu
prehnaného sebavedomia. Takíto
sprievodcovia však často neprezentujú
našu krajinu korektne a v pozitívnom
svetle, v ich podaní je to skôr klauniáda.
Žiaľ, nie je proti tomu vôľa bojovať. Ale
to by bolo na samostatný rozhovor.

Na čo si treba – okrem správneho
dávkovania relevantných informácií
– dávať ešte pozor?

odísť, a v osade Dlhé Pole sme sa spolu
s jednou paňou a jej dcérou išli pozrieť
do jej rodného domu. Hoci nás najprv
nechceli pustiť dnu, lebo sa báli, že si
chce na dom činiť nároky, nakoniec
z dverí vyšla v sprievode nevesty
starenka o paličke, ledva sa k nám
malými krokmi presunula, a v ruke
niesla veľkú plechovú škatuľu plnú
ľúbostných listov, čo pre paniu z môjho
zájazdu písal ranený ruský vojak,
ktorého tu počas druhej svetovej vojny
ukrývali. Tie listy sa k svojej adresátke
dostali po dlhých 45 rokoch. Bol to
veľmi emotívny moment, nechýbali slzy.
Dokonca sa nám potom podarilo toho
ruského vojaka vypátrať v Černoviciach
na Ukrajine, pani tam vycestovala
a stretla sa s ním. To sú asi tie najkrajšie
okamihy, pre ktoré mám svoju prácu
naozaj rád.
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Mikuláša Kopernika od Tibora Bártfaya,
ale objekty FEI STU sa tomuto priestoru
otáčajú chrbtom, čím zmenšujú jeho
potenciál.
Hoci sa s prvou etapou výstavby začalo
v r. 1967, pôvodný plán stroskotal už
v r. 1968 – tak ako množstvo iných vízií
sociálno-hospodárskeho a kultúrneho
rozvoja vtedajšieho Československa.
Nezanedbateľnú úlohu v tom zohrala
obava moci z prílišnej koncentrácie
inteligencie na jednom mieste. Postavil
sa tak z neho len fragment a aj to so
značnými technickými nedokonalosťami.
V prvej etape výstavby v r. 1967 – 1978
vybudovali pavilóny matematiky,
výpočtového strediska, fyziky 1 a 2. Päť
pavilónov dnešnej PriF UK sa do užívania
postupne odovzdávalo v r. 1976 – 1988.
Nespokojný Dedeček sa však z projektu
stiahol už koncom 60. rokov. Výstavbu
po ňom prevzala projekčná kancelária
školských stavieb IPO, ktorá navrhla aj
pavilóny FEI STU.

Po stopách architektovho 
rukopisu

Koncept Vladimíra Dedečka ostal
nedopovedaný, no i tak Mlynská dolina
dodnes nesie jeho nezameniteľný
architektonický rukopis. Zjavné je
to pri pohľade zhora – Dedeček
univerzitný areál navrhol ako sústavu
poprepájaných pavilónov a átrií, ktorá
sa vyznačuje jasnou až sochárskou
kompozíciou hmôt, prácou s rytmom
a opakovaním vo veľkorysej mierke. To
však nie je jediné, čo ho ako architekta
v tomto priestore prezradí.

Už pri pohľade na pavilón F1 pozornosť
upúta nezvyčajná fasáda. Ide o tzv.
sklomozaiku, ktorá bola pre Dedečka
natoľko kľúčová, že jej výrobu v Jablonci
nad Nisou blízko Liberca údajne sám
zaplatil zo svojich odmien. Vďaka
tomuto materiálu totiž fasáda nie
je fádna, pretože počas dňa pracuje
so svetlom – keď sa do nej oprie
slnko, ožíva. V jej silne modernistickej
kombinácii modrastých stien
a červenej sklomozaiky na stropoch
a podhľadoch možno dešifrovať
Dedečkov charakteristický farebný
kód. (Výnimkou je výťahová šachta
obložená sklomozaikou pripomínajúcou
nočnú oblohu, ktorú sme neskôr
našli na najvyššom poschodí budovy,
a to príznačne v blízkosti katedry
astronómie.)
Ďalšie prekvapenie čaká pri vchode
do budovy. Ak vás matfyzáci
vystríhajú pred šikmou plochou,
nemusia nevyhnutne narážať na
chybu v argumentácii. Plochy do
viacúrovňového vnímania priestoru
tu totiž zdvíhajú originálne riešené
rampy. Je to unikát, ktorý by sa dnes
v tejto podobe pre prísnejšie nastavené
technické normy už nedal realizovať.
Umne sú tu vymyslené aj svietidlá, ktoré
zvýrazňujú plasticitu stien či stropov.
(Vidno to aj na fotke posluchárne
A z pavilónu posluchární.)

Labyrint, kde sa dá ľahko stratiť 
i nájsť

To najlepšie sa však začína až teraz –
labyrint chodieb, v ktorých sa Zaička

držíme ako pomyselnej Ariadninej nite.
Kým míňame stovky metrov nábytku,
ktorý tu cielene supluje priečkové
murivo medzi miestnosťami a chodbou,
dozvedáme sa, prečo sa architekt
rozhodol práve pre tento koncept.
Dedeček si totiž počas celej tvorivej
dráhy uchoval modernistickú vieru
v schopnosť architektúry premeniť
a kultivovať spoločnosť. Preto priestor
koncipoval tak, aby napomáhal sociálnej
interakcii. V Dedečkových labyrintoch
sa tak dá síce ľahko stratiť, ale aj nájsť
niečo, o čom sme ani netušili, že to
hľadáme. Napr. vnútroblokové átriá,
ktoré sú chránené pred vetrom, slnkom
a hlukom zvonku. (To na fotke nájdete
v pavilóne informatiky.) V jeho ponímaní
mali byť živými komunikačnými
prepojeniami medzi priestormi –
miestami, kde sa ľudia stretávajú,
diskutujú. Tak – ako akési horizontálne
vzdušné ulice – mali fungovať aj spojené
(a toľko zatracované) balkóny, ktoré
sa nachádzajú na južných priečeliach
pavilónov fyziky, ale najmä na
pavilónoch PriF UK. Ide o asi najviac
nepochopený aspekt Dedečkovej
tvorby, i keď dnes sa takýmito
priestormi rada popýši každá moderná
kancelárska budova.
Ako nás na záver upozornil Zaiček,
v prípade Mlynskej doliny ide o rovnaký
koncept univerzitného mesta, ako
má MIT v USA alebo Freie Universität
v Berlíne. „Len to treba dotiahnuť do
konca. Napriek všetkému by sa i dnes pri
väčšej vôli dalo na Dedečkov koncept
ľahko nadviazať,“ dodal.

PRÍBEHY NAŠICH BUDOV 

V BLUDISKU MATFYZÁCKYCH CHODIEB

V septembri Fakulta
matematiky, fyziky
a informatiky UK oslávila
40 rokov od svojho vzniku.
Súčasťou osláv, ktorých
priebeh narušila korona, bola
aj prehliadka jej priestorov
s výkladom architekta Martina
Zaičeka. Ten nás upozornil na
historicko-architektonické
kontexty spojené s areálom, za
ktorým stojí nedávno zosnulý
Vladimír Dedeček – muž veľkých
konceptov, ktorý navždy zapísal
Slovensko na mapu neskorej
moderny.

Najprv krátko k histórii. Hoci sa
matfyzáci dočkali vlastnej fakulty až
v r. 1980, matematika a fyzika sa na
univerzite začali prednášať už v r. 1940,
a to v rámci vtedy čerstvo zriadenej
prírodovedeckej fakulty, ktorej vznik
urýchlilo zatvorenie českých vysokých
škôl nemeckými okupantmi krátko
po vypuknutí druhej svetovej vojny.

Mimochodom, práve do týchto čias
možno datovať smelý plán ľudáckeho
režimu za slovenského štátu, ktorý
chcel podľa vzoru megalomanských
projektov tretej ríše vybudovať
obrovský univerzitný kampus v areáli
Bratislavského hradu, ktorý bol vtedy
ruinou. Keďže však tento plán už
v zárodku stroskotal a univerzita sa
naďalej dynamicky rozvíjala, problém
nedostatočných priestorov, ako aj ich
rozptýlenia po celom meste bol každým
rokom vypuklejší. Vyriešiť to mala
výstavba univerzitného areálu, pre ktorý
sa už v 50. rokoch vyhliadli pozemky
v Mlynskej doline, kde sa v tom čase
rozprestierali vinice.

V Mlynskej mal sídliť aj 
rektorát a ďalšie dve fakulty

Povereníctvo SNR pre školstvo a kultúru
naň z iniciatívy vedenia UK vyhlásilo
architektonickú súťaž v r. 1964, ktorú
vyhral návrh Vladimíra Dedečka. Hoci sa
na jeho diela zniesla po r. 1989 obrovská
vlna kritiky, za temer pol storočia
trvajúcu a mimoriadne plodnú kariéru
(z Dedečkových architektonických

návrhov by sa dalo vyskladať priemerne
veľké slovenské mesto) si Dedeček
uchoval jasné modernistické myslenie.
To, že bolo v mnohom nadčasové,
potvrdzuje aj jeho najväčší projekt –
plán univerzitného mestečka v Mlynskej
doline. I keď ten sa, žiaľ, nakoniec
realizoval iba spolovice. (O jeho plánoch
s internátmi na Starých gruntoch sa
dočítate viac na str. 30 – 32.)
Podoba, v ktorej poznáme areál PriF
a FMFI UK dnes, totiž nezodpovedá
pôvodnej Dedečkovej vízii. Tá bola
oveľa veľkorysejšia. Impozantné
plány rátali s mestečkom tiahnucim
sa z Mlynskej doliny cez nábrežie,
kde sa dnes nachádza VI Družba UK,
Botanická záhrada UK, FTVŠ UK, a malo
pokračovať popri nábreží smerom
k centru. Priamo v Mlynskej doline
okrem 10 pavilónov prírodovedcov
mali stáť aj budovy filozofickej
a právnickej fakulty, ako aj výšková
budova rektorátu, hlavná knižnica
a aula maxima. Srdcom celého areálu
malo byť centrálne námestie ako 
symbolický priestor dialógu, otvorenosti
a komunikácie. Dnes na jeho mieste síce
nájdete pekný parčík a bronzovú sochu
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DIELO FUNKCIONALISTICKEJ ARCHITEKTÚRY 
OD DLHOROČNÉHO BAŤOVHO ARCHITEKTA

Výstavba vlastného sídla Farmaceutickej
fakulty UK na Ulici odbojárov sa začala
v júni 1958, teda šesť rokov po založení
fakulty. (A len pár mesiacov po tom,
čo sa iba o pár metrov ďalej – na
dnešnom Zimnom štadióne Ondreja
Nepelu – konali majstrovstvá Európy
v krasokorčuľovaní, ktoré v kategórii
mužov ovládol slovenský reprezentant
Karol Divín.) Budova bola do užívania
odovzdaná o dva roky neskôr. Bolo
to výborné načasovanie. V r. 1960 sa
totiž zlúčili brnianska a bratislavská
farmaceutická fakulta do jednej
fakulty so sídlom v Bratislave, ktorá
bola až do r. 1969 jedinou celoštátnou
fakultou farmaceutického zamerania vo
vtedajšom Československu.
Na projektovaní budovy sa podieľal
dlhoročný Baťov architekt Vladimír
Karfík, ktorý prišiel do Bratislavy po
zoštátnení Baťových firiem.  
V 60. rokoch sa k budove pridala aj 
stavba na Kalinčiakovej ulici 8 (tzv. stará 
budova), ktorá bola pôvodne postavená 
v 40. rokoch a prvotne slúžila ako 
jezuitské gymnázium. Objekt, navrhnutý
architektmi Františkom Floriansom
a Gabrielom Schreiberom, patrí
k pozoruhodným dielam slovenskej
funkcionalistickej architektúry.

Rekonštrukcia v zmysle 
Karfíkovho odkazu

„Nová“ budova, o ktorej priestory
sa dnes farmaceuti delia s Fakultou
managementu UK, prechádza
kontinuálnou postupnou
rekonštrukciou. Aj napriek tomu, že
Karfíkova stavba bez zjavných porúch
a potreby zásadných dispozičných
zmien dodnes vyhovuje školskej
prevádzke, súčasnosť si vyžaduje
inovácie v prevádzke a dizajne
interiérov. Keďže architekti Ján M.
Bahna, Miloš Juráni a Július Toma, pod
ktorých odborným okom rekonštrukcia
prebieha, chceli zachovať Karfíkov
odkaz, do tvorby nových plánov
sa pustili až po oboznámení sa so
špecifikami architektúry 50. rokov a po
diskusii so znalcom Karfíkovho diela.

„Po období socialistického realizmu to
bol návrat k funkcionalistickej moderne
s jasným členením na prevádzkové celky,
čistými tvarmi, kvalitnými materiálmi
a prepracovaným detailom,“ približuje
Miloš Juráni. „Školská stavba tak dosiahla
požadovanú vážnosť a akademickú
atmosféru bez použitia okázalých prvkov.“
Ako prvá prešla revitalizáciou aula,
prekrytá lomenicou. Z hľadiska
architektúry ide o znak typický pre
priemyselné stavby, ktoré Karfík
navrhoval aj u Baťu. Do priestoru pod
lomenicu architekti vložili segmentové
zavesené lamely, ktoré zlepšili akustiku,
teplotechniku aj optiku.

Zmenou si po vestibule prejde 
aj fasáda

Rekonštrukciou prešiel aj vstupný
vestibul, ktorý sa vybudovaním nového
schodiska prepojil so stravovacím
a oddychovým zázemím v suteréne.

Priečelie auly tu zdobí vitráž, ktorú
vytvoril slovenský akademický maliar
Dezider Castiglione v r. 1962. Ide
o kombináciu betónu s podsvieteným
farebným sklom. Tí pozornejší na nej
ľahko identifikujú symboly poznačené
socialistickým realizmom. Medzi nimi
motív dievčaťa s holubicou ako symbol
mieru, pár za volantom ako symbol
rozvoja, slnko s rozkvitnutým stromom
ako symbol prírody, ale aj veľmi
obľúbené symboly robotníka i roľníčky.
Nechýbajú ani laboratórne váhy ako
symbol farmácie.
Okrem duše budov farmaceutickej
fakulty sa postupom času mení aj ich
vonkajšia farebnosť. Na Kalinčiakovej
prechádza budova do novších tónov
žltej a červenej, zatiaľ čo budova na Ulici
odbojárov má dnes typickú svetlozelenú
farbu, danú obkladom sklenými
mikrokachličkami, ktorú však čochvíľa
tiež čaká kozmetická zmena.

PRÍBEHY NAŠICH BUDOV 

NA RAČIANSKEJ KEDYSI FUNGOVAL
LEGENDÁRNY FILMOVÝ KLUB

Vedeli ste, že vo veľkej aule na
Pedagogickej fakulte UK sa kedysi
premietalo to najlepšie z domácej
i svetovej kinematografickej produkcie?
A to dokonca aj nemé filmy, ktorým
vytvárali hudobnú kulisu priamo na
mieste Richard Müller, Andrej Šeban či
funková legenda Made 2 Mate? Nielen
to nám odhalila návšteva na prvý pohľad
nenápadnej sivej myšky na Račianskej
ulici.
Budovu, v ktorej kedysi sídlil obvodný
výbor komunistickej strany, získala
v r. 1990 univerzita pre pedagogickú
fakultu. Tá tu okrem iného našla veľkú
kongresovú sálu (dnes aula R10)
s funkčnými premietacími prístrojmi, čo
akčných študentov priviedlo k myšlienke
založiť filmový klub pre náročnejšieho
diváka. Slovo dalo slovo, nápad uvítalo
aj progresívne vedenie fakulty, a tak
čoskoro vznikol Filmový klub 901.
Svojho času druhý najväčší filmový klub
na Slovensku pôsobil v priestoroch PdF
UK celú jednu dekádu až do r. 2003.

Alternatíva ku komercii

Hoci my sme v sprievode inžiniera
Petra Košťála z hospodárskej správy

našli v premietacej miestnosti už len
pozostatky vybavenia a zarámovaný
portrét Michala Kováča, kedysi tu –
vďaka dobre miereným investíciám
klubu – bola technika, ktorá
umožňovala premietať všetky vtedy
dostupné formáty. O chod obľúbenej
„deväťstojednotky“ sa starali mladí
nadšenci, zväčša vysokoškoláci
združení v Spolku mladých pedagógov
Liberté. Pri výbere premietaných
filmov si za hlavné kritérium určili
umeleckú kvalitu, preto nadviazali
kontakty s viacerými európskymi
ambasádami, vďaka čomu mohli
divákom, najmä z radov študentov,
priblížiť zlatý fond svetovej a domácej
kinematografie spolu s aktualitami
nezávislej filmovej scény. Spočiatku
mali jedno predstavenie týždenne, ku
koncu až sedem. Predstavenia sa tešili
slušnej návštevnosti – v priemere to
vychádzalo na cca 90 divákov na jedno
predstavenie.
Klub raz mesačne uvádzal aj slávne
tituly nemej filmovej éry. Ich zvukové
vákuum svojimi improvizáciami
vypĺňali napríklad Made 2 Mate,
Bezmocná hŕstka, Kosa z nosa,
Malomestský komorný orchester

Požoň sentimentál, ale i Andrej Šeban
či Richard Müller. Odtiaľ už bol len
krôčik k príležitostnému organizovaniu
koncertov, a to tak domácich, ako
i zahraničných interpretov. Študentom
sa sem dokonca podarilo dotiahnuť
aj známu austrálsko-berlínsku kapelu
Once Upon A Time.
S priestormi auly sa spája aj časť histórie
dnešného Filmového festivalu inakosti,
ktorý niekoľko rokov Filmový klub 901
hrdo spoluorganizoval.

S recesiou na letákoch 
i v programe

Deväťstojednotka nebola výnimočná
iba dramaturgiou, ale aj invenčným
prístupom k propagačným plagátom,
ktorých recesistický nádych musel byť
po rokoch uniformného socializmu
vítanou zmenou. „A: Prisahám, že ťa
pomstím! B: Cha, cha, cha! Nebudeš
to mať ľahké, ty pupák, my sme totiž
profesionáli! (Vysvetlivky: A – najlepší
priateľ zavraždeného, B – zlosynovia)“ –
toľko neskrátená verzia vyčerpávajúcej
upútavky k Pozri sa, ako padajú ľudia,
ktorou program klubu lákal na jeden
z titulov v rámci prehliadky mladých
francúzskych filmov.
Recesiou, ktorá si často uťahovala
z bývalého režimu, nešetrili ani pri
iných príležitostiach. Za plátnom,
v priestore, kde sa nachádzajú – pred
zrakmi bežných návštevníkov skryté
– schody spájajúce veľkú s malou
aulou (R125), sme z tých čias našli
plagát v charakteristickom červeno- 
-žltom prevedení s nápisom: „Zdravíme
účastníkov 901. zjazdu ÚV FKSČ.“
K tradičným happeningom tohto druhu
patrilo aj mikulášske premietanie
sovietskej rozprávky Mrázik, ktoré každý
rok do sály pritiahlo stovky divákov.
Mimochodom, do klubu v čase svojich
štúdií na UK chodieval aj Marko Škop,
dnes už úspešný režisér a scenárista,
ktorého filmy (napr. Eva Nová či Nech je
svetlo) poznajú aj vo svete.
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KEĎ ZATÚŽITE PO POKOJNOM SPLAVE  
I ADRENALÍNOVOM ZÁŽITKU NA RAFTE

V karloveskej zátoke v susedstve
botanickej záhrady už niekoľko rokov
stojí moderná Lodenica UK, kde majú
možnosť objavovať čaro vodných
športov aj naši študenti. Minimálne
tí, ktorých láka voda a rozhodli sa
zapísať si do rozvrhu telesnú výchovu.
Otvorené brány však necháva aj tým,
ktorí zatiaľ nemali šancu zistiť, či by
ich dobrodružstvo v podobe splavu,
kanoistiky alebo raftingu bavilo.
Ak však niekto pocíti chuť podniknúť
prvý krok, venovať sa mu tu budú
nadšení a úspešní vodáci. Tí okrem
kurzov určených pre fakulty vedú cez 
víkendy napríklad aj kurz kajakovania 
pre začiatočníkov. Pod hlavičkou OZ
AŠK Dunaj a Vodáckeho centra, s. r. o.,
môžu zase skúsení vodáci v lete 
absolvovať viacdňové splavy 
v Benátkach, na Korzike či v Chorvátsku.
Pre tých, ktorým jeden šport denne
nebodaj nestačí, je tu aj možnosť
obľúbených cyklosplavov. Počas
jedného dňa si tak odbicyklujete

z Bratislavy popri Dunaji do rakúskeho
Orthu, kde sa o vaše bicykle postarajú,
zatiaľ čo vy sa nalodíte a vrátite sa
do cieľovej stanice. 
Fakulty, ktoré vedú v lodenici aj výučbu
telesnej výchovy, môžu jej služby využiť
napríklad na teambuildingy či rôzne
športové dni a užiť si spoločne strávený
čas pri splave Dunaja.

Rušno je tu aj počas zimy

Tréningy na vode závisia od počasia
a stavu Dunaja. Je preto viac než
logické, že fungovanie lodenice je
sezónne a nefunguje po celý rok
rovnako. S príchodom zimných mesiacov
sa priestory lodenice využívajú na
indoorové tréningy. V budove nájdete
jednu telocvičňu vybavenú vodáckymi
trenažérmi a jednu posilňovňu
vybavenú na kvalitný silový tréning
potrebný nielen pri vodných športoch.
Okrem profesionálnych raftingových
klubov, kde pôsobia aj niekoľkonásobní

majstri sveta, slúžia telocvične aj
fakultám, ktoré ich počas zimných
mesiacov využívajú na hodiny telesnej
výchovy.
Komplex však skrýva i mnoho ďalších
pokladov. V jeho spodnej časti nájdete
hangár s plavidlami s hviezdnou
minulosťou. Svoje čestné miesto
tam má napríklad kajak úspešnej
vodnej slalomárky Jany Dukátovej,
majsterky sveta a niekoľkonásobnej
majsterky Európy. Na jeho poschodí
zas sídli kancelária výrobcu kajakov,
ktorý kajaky vyrábal aj pre bratov
Hochschornerovcov, našich
trojnásobných olympijských víťazov.
Súčasťou komplexu je aj reštaurácia,
kde môžete začať deň chutnými
raňajkami či neskôr doplniť cukry
po fyzickej aktivite. Hoc by ňou bol
intenzívny tréning v miestnej telocvični,
celodenné veslovanie na vode alebo len
prechádzka pri karloveskom ramene
Dunaja.

RETROROMANTIKA V BLÍZKOSTI
POČÚVADLIANSKEHO JAZERA

Učebno-výcvikové zariadenie Richňava
bolo postavené okolo r. 1980. Na
výstavbe sa podieľali študenti a učitelia
Fakulty telesnej výchovy a športu
UK, ktorí ho následne využívali na
svoje športové sústredenia a iné
výučbové aktivity. Hoci názov ostal
rovnaký, zariadenie sa stalo postupne
prístupným aj pre ďalšie fakulty UK.
Dnes chata neslúži len na účely
ubytovania študentov a vyučujúcich
Univerzity Komenského. Ubytovať sa
môže ktokoľvek, kto túži spoznávať
okolie Banskej Štiavnice, ktoré svojou
rôznorodosťou ponúka nezabudnuteľný
zážitok aktívnym dovolenkárom, ale aj
gastroturistom či rodičom s deťmi.

Blízko na túry i do mesta

Chata sa nachádza v krásnom prostredí
sopečného pohoria Štiavnické vrchy,
ktoré sú mimoriadne bohaté na výskyt
minerálov. Ich najvyšším vrchom je
Sitno s nadmorskou výškou 1009 m
n. m. V závislosti od ročného obdobia
teda prostredie ponúka hneď niekoľko
vymožeností na trávenie voľného času.
Okrem túry na samotný vrch si v zime
môžete zájsť zalyžovať do blízkeho
strediska Salamandra. V lete zas môžete

zakotviť pri niektorom z 23 umelo
vytvorených jazier, tzv. tajchov, ktoré
pôvodne slúžili ako rezervoáre vody pre
miestne bane.
Ak fyzickú aktivitu radi spájate aj so
spoznávaním nových vecí a zaujíma
vás vývoj Štiavnických vrchov vrátane
histórie baníctva, môžete sa vydať na
cestu geologickým náučným chodníkom
Paradajs, ktorý pozostáva z 19 náučných
zastávok.
Na svoje si tu prídu aj tí, ktorí nie
sú vyznávačmi šliapania do kopca.
Neďaleká Banská Štiavnica ponúka
mnoho úzkych uličiek, ktoré svoje čaro
nestrácajú ani s množstvom turistov.
Cestou môžete zájsť do Banky lásky
a uschovať v nej svoj ľúbostný príbeh
– v rodnom dome Maríny Pischlovej
totiž nájdete jediný trezor lásky na
svete, vytvorený z najdlhšej ľúbostnej
básne – Sládkovičovej Maríny. Návšteva
Slovenského banského múzea,
kaštieľa vo Svätom Antone, Nového
alebo Starého zámku či výstup na
banskoštiavnickú kalváriu poskytne
množstvo kultúrnych zážitkov.

Schyľuje sa k rekonštrukcii

Samotné zariadenie má kapacitu

32 lôžok v 10 izbách so spoločným
sociálnym zariadením a osem lôžok
v troch izbách s vlastným zariadením
a celodenným stravovaním. Po
rekonštrukcii, ktorá je plánovaná na
jesenné mesiace tohto roku, však
zariadenie prejde zmenou, vďaka
ktorej všetky izby budú disponovať
vlastným sociálnym zariadením, čím sa
zvýši poskytovaná kvalita a pohodlie
ubytovaných.
Hoci izby vzbudzujú dojem školy
v prírode alebo autentických záberov
z filmu Na samotě u lesa, areál poskytuje
aj komornú telocvičňu či modernú
infrasaunu. A od oddychu pri Počúvadle
vás delí necelých päť kilometrov. Ak
teda potrebujete zrelaxovať po úspešne
zvládnutých skúškach, náročnom
období v práci alebo proste len máte
chuť na pár dní vypnúť a vzdialiť sa
od ruchu veľkomesta, dajte šancu
Richňave.
Nejde o miesto plné instragramových
influencerov a jeho adresu by
ste len márne hľadali medzi
najvyhľadávanejšími geotagmi na
sociálnych sieťach, no práve preto stojí
za to ho navštíviť. P. S. Ak vlastníte
bicykel, nezabudnite si ho vziať so
sebou. Určite ho využijete.



text: Nikoleta Janková
foto: Tomáš Madeja
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KONFERENCIE V PRÍJEMNOM PROSTREDÍ
MALÝCH KARPÁT

Študijné a kongresové stredisko
CĎV UK Modra-Harmónia – už názov
strediska napovedá, čo stačí naťukať
do GPS, aby ste dorazili do cieľa. Pre
lepšiu predstavu len pripomíname, že
ak sa v ňom rozhodnete stráviť čas zo
študijných, pracovných či rekreačných
dôvodov, budete obklopení malebným
prostredím Malých Karpát.
Budova, ktorú navrhol jeden
z najvýznamnejších tvorcov povojnovej
architektúry Vladimír Dedeček,
patrila v minulosti Slovenskému zväzu
novinárov. Ten ju využíval ako
študijné zariadenie. Súčasťou
Univerzity Komenského sa stala až
v r. 1996 a jej priestory pôvodne slúžili
ústavu jazykovej a odbornej prípravy
zahraničných študentov. Po r. 2004, keď
sa ústav presťahoval do Bratislavy, sa
priestory študijného a kongresového
strediska začali poskytovať aj na
komerčné účely. Sú ideálne na rôzne

školenia, konferencie či porady, preto
ich dnes okrem UK využívajú aj iné
univerzity a organizácie zo Slovenska.
Využiteľnosť priestorov sa postupne
rozšírila aj na pobyty rôzneho druhy
vrátane sústredení tanečných,
športových či speváckych súborov.
Správcovia sa však nebránia ani novým
nápadom.

Stvorené na prácu 
i teambuilding

Budova strediska má 33 izieb s vlastným
sociálnym zariadením. Na prízemí sa
nachádza päť rokovacích miestností
s kapacitou 12, 20, 30 a 60 miest
s technickým vybavením a kongresová
sála s kapacitou 150 miest s pódiom
a kompletným ozvučením miestnosti.
Miestnosti sú vybavené IT technikou
– notebookmi, dataprojektormi
i potrebným ozvučením.
Po náročnom pracovnom dni si

rovno v stredisku môžete dopriať
relax v podobe infrasauny. V letných
mesiacoch si tiež s tímom môžete
posedieť na terase a upevniť vzťahy
počas opekačky. Výhodou pobytu je aj
jeho lokalita, ideálna na prechádzky,
túry, cykloturistiku, lyžovanie,
bežkovanie, ale aj návštevu blízkych
kultúrnych a historických pamiatok.
Netreba zabúdať ani na fakt, že Modra
je súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty,
ktorá spája vinárske pivničky a ponúka
ochutnávku vín z miestneho regiónu.
Vašou jedinou úlohou teda ostáva
rezervácia.
A ak by bolo plno? Len na skok od 
Harmónie, v rekreačnej oblasti Modra-
-Piesok, nájdete penzión Univerzitka. 
Zobúdzajúc sa priamo v srdci 
karpatských lesov tak získate každý deň 
energiu na nové dobrodružstvá, ktoré 
okolie Modry ponúka.

text: Kristína Kamasová, Barbora Tatierska, KSJL PdF UK

NITRAN – NITRIANSKY,
MODRAN – MODRIANSKY
ČI MODRANSKÝ?
Vo svete pred koronavírusom, v časoch
dávnominulých, sa začiatkom jesene
v podkarpatskej oblasti vinárskych mestečiek
zvykol rozbiehať sled príprav na jednu z najväčších
osláv v roku – na vinobranie. Mesto Modra
nebolo výnimkou. Každoročne sa modranského
vinobrania zúčastňovali milovníci vína z celého
okolia. Ale počkať... Modranského? Nemalo by to
byť po správnosti modrianskeho – rovnako ako
nitrianskeho?

Nitra a Modra – obe tieto vlastné podstatné mená
ženského rodu označujúce slovenské mestá sú
v základe slova zakončené na skupinu spoluhlások
-tr, -dr. V takomto prípade pri tvorení prídavných
mien pomocou prípony -anský majú vzniknuté
adjektíva predĺženú podobu nitriansky, modriansky.
Podoba -iansky vychádza zo stredoslovenských
nárečí, čo spomenul už Samuel Czambel v roku 1902
vo svojom diele Rukoväť spisovnej reči slovenskej.

Zaujímavosťou je, že v prípade adjektíva
odvodeného od vlastného mena Modra sú
v súčasnom spisovnom slovenskom jazyku prípustné
dva tvary, a to modriansky aj modranský. Podoba
modranský bola však ešte v Pravidlách slovenského
pravopisu z roku 1940 označovaná ako nesprávna. Za
spisovnú ju uznali až Pravidlá slovenského pravopisu
z roku 1991.

V súčasnej kodifi kácii sa navyše uvádza, že
prídavné meno modriansky sa nevzťahuje iba na
mesto Modra, ale aj obec Modrany. Naproti tomu
podoba modranský je tvar prípustný iba pre mesto
Modra. Vysvetlením tohto javu je pravdepodobne
silný regionálny vplyv. Pre oblasť Modry je totiž
signifi kantné víno a keramika, s ktorými sa spája
prívlastok modranský – modranské víno, modranská
keramika. Práve vďaka známemu modranskému vínu
a modranskej keramike sa napokon táto zaužívaná
regionálna forma prijala za spisovnú.

Keď sa teda po pandémii ďalšiu jeseň vyberiete na
oslavy do Modry, pôjdete na modranské vinobranie,
pochutnáte si na modranskom víne a kochať sa
môžete modranskou keramikou.
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Študijné a kongresové stredisko CĎV UK 
Modra-Harmónia

Penzión Univerzitka, Modra-Piesky
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INTERVIEW

SLOVAKS SHOULD START
LIKING THEIR OWN
COUNTRY, WITH ALL ITS
DEFECTS
Dutch expert on Slovakia. This is how Abram Muller,
translator, author and globetrotter who has devoted
almost half of his life to Slovakia, describes himself. His
interest in Chekhov, Gombrowicz and Hrabal brought
him to the shores of the Slavic culture. From there, he
continued by studying Russian and Polish, and later
“Sovietology“ which focused on affairs and events in
the former Soviet bloc. He may be laughing now that
Gorbachev brought his career to an abrupt end, and
without his concepts of perestroika and glasnost Abram
would probably have become an agent or diplomat in
the countries east of the Iron Curtain, but eventually he
got to exercise some innocent form of “spying“ in the
East anyway. After the Velvet Revolution, he decided to
stay in Slovakia, where he subsequently spent more than
20 years. During that time he got to know our country,
came to like it and he avidly promotes it abroad. He
even translates prose by Slovak authors into Dutch. He
may be living in Rotterdam at the moment but he still
takes a keen interest in current Slovak affairs. During
our brief encounter in Bratislava in August he did not
fail to inquire about life in Slovakia at the moment. His
interest in Slovakia does not end with the beauty of our
nature, bryndza dumplings or folk art. Abram Muller is an
attentive observer capable of extremely apt commentary
that allows us to see our country and our national
features from a different, unbiased perspective. In the
following interview you will read how Abram remembers
Slovakia of the 1990s, what memories he has of the
Faculty of Arts at the Comenius University where spent
many years working as a teacher, what keeps foreign
tourists from visiting Slovakia again and what surprises
him about the mentality of, in the words of the Slovak
double comedy duo Lasica and Satinský, “one of the most
cultured nations… in Czechoslovakia”.

text: Erika Hubčíková
photo: Tomáš Madeja

You are a true Flying Dutchman –
you were born in the Netherlands,
you went to schools in France and
later in Singapore, you studied
at the universities in Leiden and
Amsterdam, then you lived in
New York and visited many other
countries but in 1990 you decided
to settle down in Slovakia and you
spent more than 20 years here. Why?
How did you pick Slovakia among this
tough competition and stayed here
for such a long time?
Well, in 1990 I visited Slovakia (or rather
Czechoslovakia, at the time) for the
second time (the first having been in
1986), just like I visited most European
countries behind the Iron Curtain: out
of some vague feeling of solidarity
with the people on the wrong side of
freedom.
Back in 1986 I met a woman here,
but was not allowed to keep on
seeing her at the time because of ‘the
system’. I visited her again in 1990
and we decided to stay together and
I found a job as an English teacher at
the Department of Languages of the
Faculty of Arts. There were still no
English or American lecturers and most
students wanted to finally learn English
as the country opened up.
Then I started building up a normal
life, just like anyone else. Yes, 20 years
Slovakia with a short interruption of
three years in Paris where we married:
a Slovak woman, a Dutchman, an Italian
and a Moroccan as witnesses, and
a French mayor officiating. I guess I was
a bit idealistic at the time about the
world coming and living together. 
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Can you remember the very first
time you came in contact with
Slovaks or Slovakia in general? Was
it a positive encounter? Has your
opinion changed over the years?
My first encounter with Slovaks was in
the summer of 1986 in Bratislava. They
seemed very laid back and the town
had this southern flair with lots of café
terraces lining the sides of squares and
hiding inside old, decrepit courtyards.
The evenings were different - by 10
p.m. the only thing that stayed open
was the odd hotel nightclub, not
much else. There I was surrounded by
neurotic youth mixing red wine with
Pepsi, asking me about prices of stuff
in the West; from watches to BMWs.
I hadn’t the faintest idea, so I must have
been quite a disappointment to them.
This curiosity changed, of course,
although there still was a complex of
inferiority in them later on whenever
they asked me what the hell I was doing
in Slovakia, as if life in the West must
have been so much better.
The second most frequent question was
what I thought of the Slovak women.
In Bratislava people don’t ask these
questions any more. But there is still
a gap between the capital city and the
rest of the country. Young people and
young political parties may have the
best intentions to change their country
but as long as they stay in Bratislava
and do not venture into the rest of the
country, their intentions will remain
dreams without an actual outcome.

You mentioned that shortly after the
Velvet Revolution you began working
as a lecturer of English at our Faculty
of Arts and a few years later you
even helped to establish Dutch
language and cultural studies as
a separate study programme at the
faculty. What are your memories of
those times? What was the academic
environment like at our university in
the 90s?
In 1990 the atmosphere was
marvellous. Students were active,
optimistic, self-confident. They had
just helped to change the political
system of the country and now they
were eager for more. There were lots
of discussions, they were still activists,
just as students should be. I am proud
to have known many who later became
successful in life, especially in the area
of culture. (Abram Muller’s students
from that time include, among others,
the publisher Koloman Kertész Bagala;
the author, literary scholar and translator
Tomáš Horváth; the film director,

is the best advertising Slovakia could
hope for.

I read that you want to write a book
about Slovaks and the title of
the book would be “A Pit on the  
Hill” which you say is the perfect
metaphor for the Slovak mentality.
Can you explain that?
Well, the book was just a thought.
First of all, we are all born the same,
but mentality is historically and
geographically determined. The
Netherlands is a flat country, one can
easily see the horizon and there is the
sea which invites you to explore what
is beyond. In Slovakia one needs to
climb a hill or mountain in order to see
further. This requires effort, so one
may decide to just stay in the valley
and let life go its way. Those people
will always keep on complaining.
Then you have those who do climb
the hill and are amazed by the view
and by the challenges it promises; by
the beauty of it all. Some, though,
become frightened because openness
leads to responsibility and the risk of
having to admit mistakes, of allowing
for imperfection. But in the end one
becomes a better person, despite all
the imperfections. So instead of facing
the horizon, some just dig a pit on the
hill and start hiding, exactly like those
down in the valleys. Until recently,
such people have been the leaders
of Slovakia, running it from state
institutions and politics. But the times
they are a-changing, as new generations
come and face the challenges on the
top of the hill, without fear.
The best people I know in Slovakia are
exceptional, even more so than the
people in the Netherlands because they
needed to make the effort to climb the
hill, in order to see further.

screenwriter and creative producer Tomáš
Kaminský; the playwright and theater
director Svetozár Sprušanský and the
popular TV director and producer Peter
Núñez: editor’s note.)
Later in the nineties something
changed and students became more
passive, studying in order to obtain
their degrees without paying much
attention to the world around them.
Everyone seemed disillusioned with the
politics which did not serve the young
and the future but the old and the
corrupt.
I had this one group which was
different, they were ready to march
publicly against Mečiar, then prime
minister, every time. And then there
was this colleague of mine, decorated
with I think at least four academic
titles, who railed at me, saying “the
university should not be used for political
activism”. Those teachers still thought
they had all the wisdom in the world
and that students should just listen
and do what they were told. I sincerely
hope that generation has died out.
Then there was the corruption - to
enter young people on shortlists for
certain study programmes. As I was
drafting admission exams for the Dutch
studies programme, I was offered
presents by parents who casually
came to see me. They could be quite
rude about it, at times. Even some
colleagues pleaded and tried to exert
influence. I have a strong suspicion
that in the end not all students in the
opening year of Dutch studies entered
the programme entirely according to
the rules. Corruption was just so deeply
rooted in society since communism.
It was sometimes deceptively called
“helping each other out”. I hope and
believe that this has really changed at
the university by now.

Your command of Slovak is amazing
and you even translate Slovak
literature into Dutch and that is
just one of your activities. Between
2006 and 2013 you were a business
associate in the travel agency,
Amazing Slovakia, which organised
tours for foreign tourists, mainly
from the countries of Benelux.
You even wrote a travel guide to
Slovakia in Dutch, published by
the respectable publishing house
Dominicus. To me, that seems like
true devotion and I am very grateful
to you for that. What are, in your
opinion, the top 5 reasons to visit
our country and “take a chance” with
our culture?

I find your observations on Slovaks
to be really accurate. There are many
national characteristics which we  
are used to express or hear about
ourselves: we are considered (mainly
by ourselves) to be hospitable,
peaceful, hard-working, devoted to
our family, but also self-doubting
and disinterested in anything beyond
our fences. I often hear foreigners
say that they see us as unfriendly at
the beginning and sometimes easily
offended. The Polish journalist
and writer Mariusz Szczygieł said
in one of his recent interviews
that Slovaks were very similar to
Poles – they were spontaneous,
hospitable (especially when liquor
was involved), strong believers and
conservatives, which is why he was
so fascinated by the Czechs who
were different from us – with their
specific sense of humour and the
distance they maintain. What do
you think of that? What, in your
opinion, is the most characteristic
feature of Slovaks or the feature
you find most interesting (one way
or the other)? Have you noticed
any differences between us and our
Slavic neighbours?
A few years ago I was walking with
some Slovaks around a town in the
Netherlands. It’s always interesting
to hear how foreigners, outsiders,
perceive one’s own country. They were
amazed that gardens had no fences,
or hardly any. You could just walk
straight to anyone’s front door. And
of course, they noted how you could
see right into our houses, with no
curtains covering the windows. It’s as
if the Dutch wanted to show they had
nothing to hide. That’s so different
to the tall fences surrounding Slovak
houses, with loud, aggressively barking

Well, it is pointless to promote
a country by just saying there are great
cultural sites and beautiful nature.
Almost all countries have those.
Therefore, there is no such thing as
top 5 reasons. Rather, there is just
one reason: come and discover the
unknown. Most people who went East,
visited Hungary and the Czech Republic:
why not come to Slovakia now? And
very importantly: Slovakia is not just
Bratislava. Come and travel around the
country, be open-minded and enjoy it.

In one of your interviews you said
that tourists generally liked our
country but frequently did not
plan on visiting again. What, in our
opinion, still makes Slovakia “the
country for a one-time visit only” in
the minds of foreign tourists? And
what can and should we do about
it?
First of all, Slovaks should start
liking their own country, with all its
shortcomings. No country is superior
to another; or inferior, for that matter.
I know it’s not easy because Slovaks
have not opted for their own country.
But why do people return to southern
France, to Spain, Italy, Greece? Not just
because of the coast, most people do
not even go to the coast. It’s because
of some sense of peaceful homeliness
they find there. The little town with the
quiet square where the water bubbles
in the fountain, the little cafe on the
corner where one can have a glass of
wine without any further commitment.
There is no constant Fun Radio in the
background disturbing the calm, gentle
thoughts and views. It’s the air of being
at peace with oneself and with the
world that draws people on holidays
after all.
Most of those working in tourism
in Slovakia are entrepreneurs. They
start a business, and when they reach
some success, they start another. They
leave their small hotel, campground,
restaurant or whatever to be run by
some family or an acquaintance who
knows a bit of English and has some
basic qualifications. In the end these
places become impersonal - just
another generic tourist business.
People like to come to places that
radiate a ‘couleur locale’: where the
owner is always present, greeting
the visitors and shaking their hand,
making them feel special rather than
just a pocketbook of money that is
tolerated for a while. Guests want to
leave a place with a smile and talk about
it with their friends back home; that

dogs, sometimes kept on chains.
Almost as if fear reigned in Slovak
households, as if people were hiding
while at home. Is it that they fear
what others might say or think about
them and their possessions? It’s as if
‘the eye of the others’ were present
everywhere. It’s as if it was important
to hide, and to act ‘comme il faut’ at all
times while out in the open, in order
not to attract suspicion. Fear is at the
centre of it all.
I would say the Polish are anything but
fearful. They are a nation of fighters
- for their rights; for anyone’s rights
throughout history; from Crimea in
the 19th century to Arnhem in 1944.
Even Catholics there are combative and
not as passive as the Catholic church
in Slovakia where one should first live
according to the rules before going out
onto the streets.
Having taken the train from Bratislava
through Czech Republic to Warsaw
a couple of times, I noticed people in
Slovakia mostly quietly staring outside
their window into the vast nothing,
while in the Czech Republic there was
a sudden waft sweaty smell in the train
when very casually dressed people
entered with hairstyles you wouldn’t
see anywhere else. And in Poland you
would see people reading newspapers
and books.

You’ve been living in Rotterdam
since 2012. It makes a good home,
I suppose. So to return the question
you asked during our meeting in
Bratislava: How is life there? And
what are you currently working on?
Actually, I’m not working on anything at
the moment, I’m enjoying a sabbatical
year thanks to corona, and considering
a comeback to Slovakia.
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Abram Muller
He initially studied Russian and Polish language and Sovietology at the universities in Leiden and
Amsterdam in his native country, the Netherlands. Once the Iron Curtain came down in the Velvet

Revolution, he moved to Slovakia and remained there for more than 20 years. In the 1990s he
worked at the Faculty of Arts of the Comenius University as an English lecturer and assisted in the
birth of Dutch studies as an independent study programme. In addition to his teaching activity he

accompanied many tourists from the Netherlands and Belgium around Slovakia as a tour guide.
He is the author of the book Dominicus landengids Slowakije, one of the first travel guides about

Slovakia in Dutch language. Since 2012 he has been living in Rotterdam and making a living as
translator and interpreter in Slovak, Dutch and English while still travelling to Slovakia on a regular

basis as a tour guide. He has also translated literary works by Peter Pišťanek, Rudolf Sloboda,
Dušan Mitana and Vladimír Balla into Dutch.
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PRÍBEH ŠTUDENTA

V OPERAČNEJ
SÁLE SI
S NABIFLENOU
UČEBNICOU
ANATÓMIE
NEVYSTAČÍTE
Mnohí pedagógovia i študenti ho poznajú z akademických obradov
prebiehajúcich v univerzitnej aule, kde sprevádza dekana lekárskej
fakulty ako pedel nesúci žezlo fakulty, a to počas imatrikulácií,
promócií či iných slávnostných aktov. Ak by však Rorschachov test
obsahoval namiesto obrázkov mená a jedným z nich by bolo práve Ivan
Fuljer, zoznam asociácií by bol naozaj dlhý. Študent 5. ročníka Lekárskej
fakulty UK totiž nezaháľa a roky štúdia sa snaží využiť čo najlepšie.
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Risk nie je vždy zisk

Kedysi trávil čas na každodenných 
volejbalových tréningoch. Vďaka nim si 
však čoraz viac uvedomoval, že na šport 
sa viažu aj potenciálne zranenia, ktoré 
môžu znamenať neistú budúcnosť. 
To, čo považoval za jedinú vec, ktorú 
mu nikto nemôže vziať, je vzdelanie. 
„Už dávno pred začiatkom volejbalovej 
kariéry, ak to tak môžem nazvať, som 
sa – aj vďaka svojmu okoliu – zaujímal 
o to, ako funguje fyziológia môjho 
tela, snažil som sa zdravo stravovať 
a venovať sa mu, aby podávalo čo 
najlepšie výkony. Zároveň som si však 
uvedomoval prchavosť úspechu a možné 
nebezpečenstvo zranení, ktoré je 

v športe neustále prítomné, a tak som 
sa rozhodol ,poistiť‘. Tak som sa dostal 
k štúdiu medicíny, vďaka ktorému sa na 
fungovanie ľudského tela dokážem teraz 
pozrieť oveľa komplexnejšie, čo ma veľmi 
teší. Šport si síce užívam stále, ale dnes 
ho vnímam a využívam skôr ako jeden 
z nástrojov psychohygieny,“ vysvetľuje 
Ivan. Medicína teda preňho nebola 
niečím, o čom by sníval už od základnej 
školy ako mnoho jeho súčasných 
spolužiakov, ktorí odmalička vedeli, 
čím chcú byť, keď vyrastú. V Ivanovom 
prípade išlo, podľa jeho vlastných slov, 
skôr o náhodu. „Človek nikdy nevie, kam 
ho život privedie a čo sa mu v ňom zmení, 
ale som veľmi rád, že ten môj sa uberá 



večne zaneprázdnenom životnom štýle 
študenta medicíny našiel aj záporné 
stránky, no keďže sa snaží zachovať 
si pozitívny pohľad na svet a „robiť 
najlepšie, ako vie, a to, čo v danom 
momente treba“, jeho hodnoty sú 
postavené inak, takže hľadať negatíva 
je preňho len strata drahocenného času 
a psychickej pohody.

Medik alebo Batman?

Po tomto odhodlaní nie div, že práve 
Ivan patril k študentom lekárskych 
fakúlt, ktorí sa ochotne rozhodli 
pomáhať zdravotníkom v prvej 
línii už počas prvej vlny pandémie 
nového koronavírusu. Odvtedy si ako 
dobrovoľník vyskúšal hneď niekoľko 
pozícií – od koordinácie pomoci 
medikov v call centre Národného centra 
zdravotníckych informácií cez odbery 
vzoriek v tzv. filtroch až po funkciu 
kontaktnej osoby pre ministerstvo 
zdravotníctva v rámci fakulty, ku ktorej 
sa dopracoval počas druhej vlny. Jeho 
úlohou je tak teraz sprostredkovávať 
pomoc medikov do ohnísk nákazy 
v rámci tzv. intervenčných tímov. Čo to 
znamená? „Z ministerstva či regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva mi 
zavolajú, kde (napríklad v ktorom domove 
sociálnych služieb) evidujú nakazených 
alebo klientov s podozrením na ochorenie 
COVID-19, a ja s tímom ľudí dáme dokopy 
medikov, ktorí spolu s kvalifikovaným 
zdravotníckym personálom (lekármi, 
sestrami, záchranármi a podobne) 
testujú či klinicky skríningujú klientov 
a vykonávajú zdravotnícku triáž, teda 
triedenie pacientov, príp. poskytujú 
odborné konzultácie,“ približuje náplň 
práce intervenčného tímu. Hoci dnes 
už má vo vreckách viac skúseností, 
spomína si, že začiatky v call centre 
či pri odberoch neboli vôbec ľahké 
– nielen pre samotnú povahu práce, 
ale aj pre vývoj epidemickej situácie. 
Jedným dychom však dodáva, že ho 
to obohatilo, a to najmä po psychickej 
stránke – vďaka zvládnutým výzvam 
sa dnes cíti odolnejší. Naučil sa tiež 
lepšie komunikovať s pacientmi. 
Nezabudne však pripomenúť, že za 
zvládnutie situácie počas prvej vlny 
vďačí predovšetkým kolegom, s ktorými 
sa mu skvelo spolupracovalo. Apeluje 
na ľudskosť (pretože niet nad slová 
„ďakujem“ a „prosím“) a tímovosť 
v týchto časoch. „Nie všetky rozhodnutia 
a postupy sa nám musia zdať ideálne. 
Presadzujem však konštruktívnu kritiku, 
ktorou sa snažíme aj spoločne nájsť 
riešenie.“
To však stále nie je všetko. Okrem 

toho sa Ivan dobrovoľne mení na 
„netopiera“ (slangový výraz pre 
medikov pracujúcich v nemocnici 
v nočných službách) a príležitostne 
vypomáha aj ako pomocný sanitár. Keď 
sa ho opýtate, prečo to všetko robí, jeho 
odpoveď je jasná. „Myslím si, že každý 
budúci lekár by si mal vyskúšať prácu aj 
ostatného zdravotníckeho personálu, 
pretože sa na tom vie jednak veľa naučiť, 
jednak tak získa prehľad o náplni ich 
práce, ako i s tým súvisiaci rešpekt 
voči ich robote. Keď sa ako ,netopier‘ 
nedostanem k operácii, pomáham totiž 
zdravotným sestrám – odoberáme krv, 
meriame teplotu či tlak, zapisujeme 
namerané hodnoty do pacientskych 
dekurzov, zavádzame infúzie, cievkujeme, 
polohujeme imobilných pacientov 
a podobne. Vďaka tomu pričuchnem 
k práci, ktorú síce má na starosti 
zdravotná sestra, ale bez ktorej sa ja ako 
lekár nepohnem, takže ak bude treba 
a sestra nebude práve nablízku, poradím 
si,“ vysvetľuje Ivan.
Ivan nepracuje však len na sebe, 
ale pomáha rozvíjať sa aj ostatným 
študentom lekárstva. Pôsobí 
v Bratislavskom spolku medikov, 
a to ako predseda Klubu vzdelávania 
medikov. „Ako starší a skúsenejší študenti 
tam ponúkame mladším kolegom rôzne 
kurzy, ktoré približujú praktickú stránku 
našej budúcej profesie z rôznych aspektov. 
Máme napríklad kurz chirurgického šitia, 
kurz odberov krvi alebo kurz laparoskopie, 
určený hlavne pre tých, ktorých zaujíma 
chirurgia a chcú sa jej počas štúdia na 
fakulte čo najviac priblížiť,“ hovorí. 
Svoj čas mladším kolegom venuje aj ako 
vedecká pomocná sila na anatomickom 
ústave lekárskej fakulty. Práve počas 
prvej vlny pandémie sa spolu s kolegami 
snažili čo najviac eliminovať kvalitatívne 
rozdiely medzi prezenčnou a dištančnou 
výučbou. „Usilovali sme sa točiť náučné 
videá pre študentov, aby ich dištančná 
výučba bola o niečo kvalitnejšia. 
Spracovali sme tak napríklad močovú 
či reprodukčnú sústavu do prehľadnej 
prezentácie a pripravili si k tomu hodinový 
výklad,“ dopĺňa zoznam svojich aktivít. 
Ivan zároveň od začiatku svojho 
vysokoškolského štúdia na LF UK pôsobí 
v študentskej časti akademického 
senátu fakulty, pričom v 4. ročníku 
bol zvolený za podpredsedu a dnes je 
dokonca už jej predsedom.
Ak by sa vám to stále zdalo málo, 
skúsenosti, ktoré nazbieral počas rokov 
profesionálneho športovania, dodnes 
využíva ako kapitán volejbalového 
družstva LF UK. V roku 2018 dosiahlo 
mužstvo pod jeho vedením 2. miesto 
v bratislavskej vysokoškolskej lige 

a minulý rok sa spolu s výkonmi ďalších 
študentov z UK podieľalo na celkom 
víťazstve nášho univerzitného tímu na 
V. medziuniverzitných majstrovstvách 
sveta v chorvátskom meste Pula.

Všade dobre, v Bratislave 
najlepšie

Slovensko, ale aj blízke zahraničie 
ponúka stredoškolákom, ktorí zvažujú 
štúdium medicíny, na výber viacero 
lekárskych fakúlt. Keď stál pred týmto 
rozhodnutím Ivan, okrem hlavného 
mesta si dal prihlášku aj do Martina. 
Nakoniec však zvíťazila Bratislava, ktorú 
by si vybral aj dnes. „Samozrejme, že by 
som rád videl, ako sa na povolanie lekára 
pripravujú medici aj v iných štátoch, 
obzvlášť mimoeurópskych, ale keďže sa 
od začiatku snažím v niečom angažovať 
a v Bratislave som bol vždy aktívny, asi by 
som odchodom do zahraničia viac stratil, 
než získal,“ uvažuje a zároveň dodáva, že 
aj tak je hlavné odhodlanie, ktoré keď 
sa stretne s pochopením a podporou 
kvalitných vyučujúcich, ktorých máme aj 
na Slovensku, nič nebude brániť tomu, 
aby sa človek stal dobrým lekárom. 
A či by štúdium na našej bratislavskej 
lekárskej fakulte odporučil aj ostatným? 
„Ja osobne nemôžem byť spokojnejší. Na 
Lekárskej fakulte UK pôsobia rešpektovaní 
odborníci, čo bolo jedno z najdôležitejších 
kritérií, ktoré pri mojom výbere vysokej 
školy zavážilo. Okrem toho Bratislavu 
naozaj milujem. Keď si človek nájde 
čas, vie si tu nájsť brigádu a venovať sa 
mnohým aktivitám,“ znie odpoveď.

A kam po škole?

Ivan razí teóriu, že človek by si mal 
okrem hlavného cieľa vytýčiť aj viacero 
čiastkových cieľov, ktorých plnenie 
mu to hlavné predsavzatie pomôže 
dosiahnuť. Asi práve táto filozofia 
Ivanovi pomáha utriediť si enormné 
množstvo aktivít a dosahovať v nich 
výborné výsledky. „Čiastkovými cieľmi sú 
pre mňa napríklad skúšky. Vďaka príprave, 
ktorá im predchádza, mám možnosť 
nazrieť do každého predmetu a zistiť, 
v čom je krásny. Už teraz však viem, že 
ma láka skôr ,invazívnejšia‘ medicína, a to 
najmä premostenie medzi chirurgickými 
špecializáciami – možno plastická 
chirurgia, možno neurochirurgia, možno 
kardiochirurgia. Mám nejaké preferencie, 
za ktorými sa snažím ísť, ale kým tam ešte 
nie som, nechcem predbiehať. V mnohom 
to totiž závisí od toho, kam ma po škole 
príjmu,“ uzatvára Ivan svoje plány do 
budúcna.

práve týmto smerom,“ dodáva. Ak by 
si však mohol vybrať znova a cielene, 
jeho rozhodnutie by sa nezmenilo. 
Dôležitým činiteľom jeho opätovného 
výberu by bol pravdepodobne aj fakt, 
že počas štúdia nemal žiadne negatívne 
skúsenosti, no má aj mnoho iných 
dôvodov. „Tá profesionalita v medicíne, 
jej náročnosť a dôležitosť nepomýliť sa ma 
veľmi láka. Okrem toho mám rád, keď veci 
majú správnu dynamiku. A aj v tomto je 
medicína výnimočná a krásna,“ rozplýva 
sa.

Škola je najlepší čas na 
získavanie zručností

Ivanovu záľubu v dynamickosti 
a medicíne odzrkadľuje aj jeho denný 
program. V snahe porozumieť čo 
najdetailnejšie svojej budúcej profesii 
sa snaží hľadať cestičky, ako s ňou čo 
najviac prichádzať do kontaktu aj mimo 
predpísaných hodín na univerzite. 
Keďže budúci lekári musia v rámci 
štúdia absolvovať niekoľko týždňov 
odbornej praxe, a to na viacerých 
typoch kliník, väčšiu časť z nej medici 
vykonávajú počas letných mesiacov. 
Ivan mal v lete za sebou už prax na 
dvoch oddeleniach, no aj tak si pobyt 
v nemocnici dobrovoľne predĺžil až do 
septembra. Kliniku naďalej navštevoval 
dvakrát do týždňa, aby sa zdokonalil 
v odbore. „Teoretický základ, ktorý škola 
poskytuje, je určite dôležitý, bez toho 
sa medicína robiť nedá. Veľa ľudí však 
očakáva, že prídu na lekársku fakultu 
a tam z nich proste urobia lekárov. Ale 
lekár sa rodí praxou. Preto sa snažím 
tráviť veľa času v nemocnici, aby som to, 
čo sa učím, videl v reálnych podmienkach. 
Pri listovaní učebnice anatómie totiž 
ľahko prepadneš pocitu, že svaly či šľachy, 
ktoré sú na obrázku pekne farebne 
rozlíšené, predsa ľahko rozpoznáš aj 
v skutočnosti. Potom sa zrazu dostaneš 
na operačnú sálu, kde pred tebou otvoria 
pacienta, a zistíš, že v tej ,záplave krvi‘ sa 
ti zdá všetko rovnaké a nevieš určiť, čo 
je čo, hoci na obrázkoch to identifikuješ 
bez problémov. Vďaka podobným ,šokom‘, 
ktorým na praxi čelíme, si postupne 
usúvzťažňujeme naučenú teóriu s realitou, 
nehovoriac o tom, že sa zároveň učíme 
zachovať si chladnú hlavu a konať 
aj v neľahkých situáciách rozvážne,“ 
osvetľuje dôležitosť praktickej výučby 
Ivan, vyznávajúci teóriu, že čas počas 
výšky treba využiť naplno. „Pretože už 
asi nikdy nebudeme mať toľko voľného 
času na to, aby sme sa niečo naučili,“ 
dodáva, hoci mne voľný čas medika 
naďalej vyznieva ako oxymoron. Hovorí, 
že keby veľmi chcel, určite by na svojom 
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Prvé číslo Našej univerzity vyšlo
v septembri 1955. Pri tejto
príležitosti sme sa rozhodli
poodchýliť vám dvere do našej
redakcie, aby ste mali predstavu, 
ako to u nás funguje. S Lenkou 
Miller, ktorá bola dlhé roky 
šéfredaktorkou Našej univerzity, 
sme sa porozprávali o histórii 
najstaršieho univerzitného 
periodika na Slovensku, ktorá sa 
nevyhla kontroverziám
doby. Výraznú zmenu, ktorou si
v uplynulom akademickom roku
časopis prešiel, priblížila Erika
Hubčíková, ktorá vedie redakciu
časopisu piaty rok.

NJ: Dnes dáva Naša univerzita
priestor rozhovorom, príbehom
študentov, pedagógov i absolventov.
Ako to bolo v minulosti?
LM: Naša univerzita bola vždy odrazom
svojej doby. Jej obsah závisel nielen
od toho, kto ju tvoril, ale aj za akých
spoločenských pomerov vznikala. Na
prvý pohľad vidieť, kedy za jej tvorbou
stáli študenti a kedy ju prevzali do
rúk úradnícke zložky rektorátu. Naša
univerzita nebola vždy o príbehoch, má
aj temnejšie stránky svojej histórie.

NJ: Za akých okolností časopis
vznikol a kto za ním stál? A aký cieľ
mal časopis v čase svojho vzniku
plniť a pre koho bol určený?
LM: Časopis vznikol v roku 1955
z iniciatívy Rektorátu UK a Závodného
výboru Revolučného odborového
hnutia. Znie to veľmi ofi ciálne, ale
v skutočnosti redakciu tvorili študenti.
Pri zakladaní Našej univerzity im
dokonca vyjadrila podporu aj redakcia
denníka Smena, predchodkyňa
dnešného SME, čo musela byť veľká
pocta. (Smena bola denníkom mladých
a mala na trhu najväčší náklad.) Naša
univerzita mala byť obrazom života
školy a mala mobilizovať študentov,
učiteľov a zamestnancov pre vedu
a výskum a v neposlednom rade pre
ideovo-politické úlohy. Najmä však
mala informovať o živote študentov,
pomeroch na internátoch a o práci
fakúlt. Redaktorskú základňu mala
na vtedajšej katedre novinárstva,
predchodkyni dnešnej katedry
žurnalistiky. Boris Droppa a Juraj Vereš
(mená, ktoré poznajú všetci absolventi
žurnalistiky) boli medzi úplne prvými

novinármi, ktorých vychovala Univerzita
Komenského. Oni a aj ďalší študenti sa
postarali o to, že tematicky aj žánrovo
išlo o naozaj pestrý časopis. Pamätám si
príhodu, ktorú mi rozprával Martin Hric,
tiež velikán slovenského novinárstva
– ako spracúval reportáž o študentke,
ktorá pri zoskakovaní z električky
na Šafku prišla o nohu. Vtedy totiž
na električkách ešte neboli dvere
a študenti takto bežne chceli ušetriť pár
minút chôdze.

NJ: Dalo by sa povedať, že Naša
univerzita zastávala istý čas funkciu
podnikového periodika?
LM: Úlohou univerzitného periodika
je informovať o dianí nielen úzku
komunitu zamestnancov a študentov,
ale aj šíriť dobré meno univerzity
navonok. Chce osloviť aj iné vysoké
školy a verejnosť, jednoducho robiť
dobré PR navonok. Podnikové
noviny však majú iný cieľ. Ich úlohou
je podporovať diskusiu medzi
zamestnancami, vytvárať vzťahy skôr
dovnútra s tzv. internou verejnosťou
a upevňovať pocit spolupatričnosti.
Naša univerzita je aj jedno, aj druhé.

NJ: Ako sa to prejavovalo?
LM: Prejavovalo sa to – a aj dodnes
sa to prejavuje – obsahom. Uvediem
príklad. Na konci 90. rokov zohrala
Naša univerzita veľkú úlohu v akcii
„Zachráňme Aulu UK“, ktorá trvala dva
roky. Po fotoreportáži rozpadávajúcej
sa auly časopis uverejnil mená členov
vedenia, ktorí prispeli fi nančným
darom. Vzápätí sa rozpútal „boj“
o záchranu auly a časopis pravidelne
zverejňoval mená a darované sumy.
Akcia bola úspešná a aula napokon
obnovená. Časopis zmobilizoval
zamestnancov a podporil pocit hrdosti
a spolupatričnosti k univerzite.

NJ: Časopis už vychádza 65. rok. Jeho
vývinu a zmenám si sa venovala aj
vo svojej diplomovej práci. Ako sa
jeho zameranie menilo pod vplyvom
dekád?
LM: Naša univerzita je mojou srdcovkou
už najmenej 14 rokov. Najprv som
do nej prispievala ako študentka
žurnalistiky, potom som ju začala viesť
ako vedúca redaktorka, čo mi vydržalo
osem rokov, a medzitým som o jej
histórii napísala diplomovú prácu.
Podľa mojich výskumov je to najstarší
nepretržite a dodnes vychádzajúci
univerzitný časopis na Slovensku.
A na to sme všetci v redakcii hrdí. Je
pravda, že počas dekád sa časopis
výrazne menil. V začiatkoch mal ráz

ROZHOVOR

NAJSTARŠÍ UNIVERZITNÝ
ČASOPIS NA SLOVENSKU
OSLAVUJE 65 ROKOV
NAHLIADNITE DO NAŠEJ REDAKČNEJ KUCHYNE
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Pracovníci rektorátneho oddelenia pre vonkajšie vzťahy, ktorí najviac 
prispievajú k aktuálnej podobe časopisu Naša univerzita – zľava: Tomáš 
Madeja (fotograf a kameraman), Ivana Drozdová (grafi čka), Nikoleta Janková 
(redaktorka časopisu a správkyňa sociálnych sietí), Lenka Miller (hovorkyňa 
univerzity) a Erika Hubčíková (šéfredaktorka časopisu).



študentského periodika, neskôr sa
zmenil na úradný vestník. Tento scenár
sa niekoľkokrát opakoval vždy podľa
aktuálnej politickej a spoločenskej
situácie. V 60. a 70. rokoch napríklad
nebolo nič výnimočné, keď sa v časopise
objavila balada na počesť Lenina. Dnes
nepredstaviteľné, vtedy bežné.

NJ: Aký vplyv na časopis ešte mal
komunistický režim? Bol nejako
cenzurovaný?
LM: Vtedajší režim vplýval na každé
vydané slovo. Každý obsah mal za
cieľ budovať socialistickú spoločnosť.
Cenzor v tlačiarni musel každú novinovú
stranu opečiatkovať zelenou pečiatkou.
Redakčná rada vedela, čo uverejniť
môžu a čo by im neprešlo. Fungovala tu
aj autocenzúra.

NJ: V 60. rokoch Naša univerzita
takmer zanikla. Prečo?
LM: V roku 1967 mali všetky závodné
noviny s nákladom nižším než päťtisíc
kusov stratiť platnosť vydávania.
Vydavatelia sa však vynašli a Naša
univerzita pokračovala už nie ako
závodné noviny, ale ako spravodajca UK.
Obsahovo i formálne však išlo akoby
o iný časopis.

NJ: Ako časopis reagoval na zmeny
po roku 1989?
LM: Túto prelomovú zmenu bolo cítiť aj
v redakcii. Z textov cítiť hlboký nádych
a závan čerstvého vzduchu. Akoby
sila, ktorá ich sputnávala po celé roky,
pominula a po prvýkrát mohli slobodne
vyjadriť svoju frustráciu z mocensko-
-byrokratického systému spred
revolúcie. Vtedajšia vedúca redaktorka
Suroviaková chváli mládež za jej odvahu
i politickú zrelosť. Hovorí, že je čas na
zmenu, nielen pre krajinu a univerzitu,
ale aj pre jej časopis.

NJ: Môžeme v starších ročníkoch
Našej univerzity nájsť aj nejaké veľké
mená medzi prispievateľmi?
LM: Okrem osobností slovenskej
žurnalistiky, ktoré som už menovala,
je s históriou časopisu neodmysliteľne
spätý aj František Višváder, prvý vedúci
redaktor. Juraj Vojtek a Luboš Šefčák
boli tiež dlhoročnými odborníkmi
z katedry žurnalistiky, ktorí vychovali
celé generácie absolventov. Mnohí
dnešní profesionáli z praxe začínali
práve v Našej univerzite. Spomínam si
však aj na príspevok od slávnej dvojky
Milan Lasica a Július Satinský. To muselo
byť v tom čase riadne terno.

NJ: V tíme Našej univerzity už
pôsobíš niekoľko rokov, prešla si
viacerými vedeniami, v čom badáš

najvýznamnejšie zmeny?
LM: Zmeny prichádzajú najmä s ľuďmi.
Keď som časopis preberala, vtedajšiemu
šéfovi som pri nástupe povedala, že ho
prevezmem pod jednou podmienkou.
Dovolí mi ho zmeniť. To je podľa mňa
kľúčom k rozvoju. Túžba posúvať sa
vpred aj za cenu nevôle časti čitateľov.
Každé vedenie má iné predstavy
a očakávania od svojho časopisu,
jedna vec sa však nemení. Odhodlanie
šíriť dobré meno univerzity, o to nám
všetkým ide.

NJ: Ako by mal podľa teba vyzerať
dobrý univerzitný časopis?
LM: Mal by mať niečo pre študenta,
niečo pre vedca a niečo pre verejnosť.
Tak ako univerzita je rôznorodá, mal
by byť rôznorodý aj jej časopis. Mal
by vedieť osloviť, zapáliť pre vedu,
zanechať dojem, že univerzita je živý
organizmus.

Spĺňa podľa teba tieto predpoklady
aj súčasná Naša univerzita?
LM: Nová podoba Našej univerzity
opäť posúva latku vyššie. Tak ako sme
sa kedysi snažili odkukať fi nty iných
univerzitných časopisov, teraz to
robia naši konkurenti. A to je najväčšie
zadosťučinenie.

NJ: Odkedy vlastne vychádza
Naša univerzita v podobe, v akej ju
poznáme dnes?
EH: Prvým číslom „v novom šate“
bol špeciál k 100. výročiu univerzity,
ktorý vyšiel začiatkom minulého
akademického roka, t. j. v októbri 2019.
Odvtedy sme vydali ďalších šesť čísel
(vrátane tohto).

NJ: Čo bolo impulzom na zmenu?
Inšpirovali ste sa nejakým iným
periodikom? Ak áno, akým?
EH: Ako povedala Lenka, kľúčom
k rozvoju je snaha posúvať sa neustále
vpred. A sto rokov od vzniku univerzity
bolo skvelou príležitosťou na túto
zmenu. Našťastie, náš zámer sa stretol
s podporou nového vedenia, ktoré
nám pri tvorbe novej koncepcie
nechalo voľné ruky. Podporu, i keď
spočiatku opatrnú, nám vyjadrila aj
redakčná rada zložená zo zástupcov
fakúlt a súčastí. Mohli sme sa tak
(ešte spolu so Zdenkou Krasňanskou,
ktorá je teraz na materskej dovolenke)
konečne pustiť do niečoho, čo sme
dovtedy len ticho závideli českým
kolegom. A tu máš rovno aj odpoveď
na druhú a tretiu otázku – inšpiroval
nás najmä Magazín M z Masarykovej
univerzity v Brne, ten najmä svojím
proštudentským nastavením, ako
i vytrvalým hľadaním zaujímavých

príbehov za každým vedcom,
študentom, výskumom či podujatím,
a Forum, časopis Karlovej univerzity
v Prahe, kde majú skvele zvládnutú
popularizáciu vedy, a to i neľahkých,
vysokoodborných tém. Stále sa máme
od nich čo učiť. Nehovoriac o tom, že
oba spomenuté časopisy majú výborne
rozbehnuté online verzie, kde článkami
pohotovo reagujú na aktuálne dianie.
Náš spravodajský portál (uniba.sk/
spravodajsky-portal) je v tomto smere
ešte v plienkach. Keďže som však mala
možnosť osobne navštíviť redakcie
oboch časopisov, môžem povedať, že
hoci s nimi zdieľame rovnaké nadšenie,
v počte ľudí stále ťaháme za výrazne
kratší koniec. Verím však, že aj to raz
dobehneme. Začali sme dobre – už
tu s Lenkou máme teba, náš najnovší
redakčný prírastok, konečne sme
získali našu vlastnú internú grafi čku
– nesmierne šikovnú Ivanu Drozdovú,
ako i fotografa Tomáša Madeju, ktorý
nás všetky vytrvalo sprevádza na každý
rozhovor či reportáž.

NJ: Akými najvýraznejšími zmenami
si časopis vlastne prešiel?
EH: Už na prvý pohľad je zrejmý
obrovský posun po vizuálnej stránke,
ktorú má na svedomí práve naša Ivka.
Po obsahovej stránke si časopis prešiel
najmä tou zmenou, že sme upustili
od dominujúceho spravodajského
zamerania, t. j. už v takom množstve
nereferujeme o uskutočnených
podujatiach, minimálne – mimo
krátkych správ zosumarizovaných na
dvojstrane aktualít – nie tým štýlom ako
dovtedy. Keď už, snažíme sa ponúknuť
rozhovor so zaujímavým hosťom,
ktorý k nám v rámci podujatia zavítal,
namiesto suchej informácie o ocenení
priniesť príbeh oceneného vedca či
študenta, namiesto „inventárneho“
predstavovania univerzitných pracovísk
sa snažíme priblížiť ich vybavenie
a činnosť formou reportáže, a to v reči
zrozumiteľnej aj ľuďom mimo ich
odboru. Veľkú radosť mám aj z rubriky
„Užitočné info“, ktorá je mierená
najmä na študentov, a „Interview“,
v ktorej pravidelne prinášame
rozhovor v angličtine so zaujímavým
hosťom, čím sa snažíme – aspoň na
niekoľkých stranách – dostať bližšie aj
k zahraničným študentom či vedcom,
ktorí u nás pôsobia. (Tu by som sa
chcela poďakovať najmä Johnovi
Petrovi Butlerovi Barrerovi, ktorý
nám v časopise dlhé roky dohliadal
na bezchybnú angličtinu, i Tomášovi
Holičkovi, ktorý si to prednedávnom
zobral na starosť.) Okrem toho má
každé číslo ústrednú tému, pričom sa
snažíme striedať spoločenskovedné
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témy s prírodovednými, aby sme
našu univerzitu vedeli predstaviť
v jej komplexnosti. Jednoducho,
usilujeme sa o to, aby náš časopis mal
potenciál osloviť tak univerzitné, ako
i mimouniverzitné kruhy.
So zmenou obsahu úzko súvisí aj zmena
systému práce – lebo kým dovtedy sme
v časopise uverejňovali okrem vlastných
textov najmä články, ktoré nám posielali
ľudia z fakúlt, dnes tvoríme obsah už
len my, teda redakcia, príp. odborníci,
ktorých oslovujeme najmä na písanie
komentárov či krátkych osvetových
článkov do rubriky „Vedeli ste, že...?“.
Okrem toho nám príspevky do rubriky
„Vyberáme z archívu“ pravidelne
posiela pani Mária Grófová, vedúca
Archívu UK, a jazykovými okienkami nás
zásobuje Katedra slovenského jazyka
a literatúry Pedagogickej fakulty UK, za
čo im patrí naša obrovská vďaka. Aby
sme to všetko vo vlastnej redakčnej
réžii stíhali, prispôsobili sme tomu aj
periodicitu – od septembra 2019 tak
už nie sme mesačník, ale dvojmesačník.
Vďaka tomu, že máme obsah už pevne
vo svojich rukách, nás – aspoň v tomto
smere – neprekvapila ani korona, ktorá

na univerzite zo dňa na deň zrušila
všetky podujatia. Ak by sme pracovali
v predchádzajúcom mode operandi,
cez koronu by sme s najväčšou
pravdepodobnosťou nevyšli, resp.
určite nie v tradičnom rozsahu.

NJ: S akými reakciami na „novú“ Našu
univerzitu sa stretávaš?
EH: Reakcie sú, ako asi pri každej
väčšej zmene, všelijaké. Niektoré
nadšené – to najmä zo strany mladších
ročníkov, ktoré si nevedia vynachváliť
predovšetkým moderný vizuál;
a niektoré menej, a to najmä zo strany
dlhoročných prispievateľov, ktorí boli
zvyknutí posielať nám svoje príspevky.
Ak je to možné, snažíme sa im vyjsť
v ústrety ponúknutím obojstranne
výhodného riešenia – napríklad
článok o konferencii na pôde katedry
v časopise neuverejníme v pôvodnom
znení, ale vieme osloviť vedca či
študenta, ktorý na nej vystúpil so
zaujímavým príspevkom, a poskytnúť
mu priestor na priblíženie danej témy,
čo v konečnom dôsledku prinesie oveľa
komplexnejšiu informáciu o podujatí
než len zoznam zúčastnených s názvami

ich prednášok. Samozrejme, pri kolose,
akým naša univerzita je, to nejde
vždy a už vôbec nie hneď. To však
neznamená, že sa k tejto téme nevieme
vrátiť neskôr – práve to považujem
za jednu z najväčších výhod zmeny
formátu: to, že nami otvárané témy
nemajú skorý dátum spotreby, ktorý
hrozí spravodajstvu viazanému na často
„prchavé“ aktuality. Naším (snáď nie
prismelým) cieľom je, aby si čitatelia
v Našej univerzite aj mesiace po vydaní
našli niečo, čo ich dokáže zaujať.
Zmenu formátu „spravodajcu UK“ ťažšie
nesie aj náš univerzitný archív, lebo tak
prišiel o cenný koncentrovaný zdroj
informácií o množstve podujatí na pôde
jednotlivých fakúlt. A musím sa priznať,
že mu po zhromažďovaní materiálov
do tohto čísla, ktoré sa zameriava na
príbehy budov našich fakúlt, musím
dať za pravdu – v mnohom mi pomohlo
práve listovanie v starých číslach Našej
univerzity. (Mimochodom, všetky čísla
nášho časopisu nájdete v elektronickej
podobe v archíve na: uniba.sk/nu.)
Preto by bolo skvelé, ak by nám aj
s prispením našich fakúlt a súčastí ožil
spravodajský portál – veľmi rady tam
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zavesíme každú jednu správu z toho,
čo sa kdekoľvek na univerzite deje. Je
to skvelá príležitosť na prezentáciu,
ale aj na zhromažďovanie informácií
o univerzitnom dianí na jednom mieste,
čo by značne uľahčilo prácu našim
archivárom, uchovávajúcim pamäť
univerzity.
A ešte raz k spätnej väzbe: naozaj
uvítame každú konštruktívnu reakciu na
náš časopis, pozitívnu i negatívnu, stačí
nám napísať na:
nasa.univerzita@uniba.sk.

NJ: Časopis vedieš už piaty rok. Čo
ťa na tvorbe Našej univerzity najviac
baví/napĺňa?
EH: Na tejto práci je úžasné to, že si
môžeš vymyslieť takmer akúkoľvek
tému a na univerzite s trinástimi
fakultami nájdeš človeka, ktorý sa
k nej vie odborne vyjadriť. A nielenže
vie, v drvivej väčšine prípadov je
ochotný nájsť si na nás čas, stretnúť
sa s nami, vysvetliť nám to, dokonca
nám napísať príspevok, i keď my
sa mu zaň vieme akurát tak veľmi
pekne poďakovať. Články napísané
univerzitnými odborníkmi, ktoré naši
čitatelia v časopise nájdu, totiž nie sú
honorované. Naozaj nám to píšu len za
pekný úsmev. Tá ochota vedcov, ktorí na
publikovanie v našom časopise naozaj
nie sú odkázaní, ma ani po rokoch
neprestáva udivovať. Za štyri roky som
oslovila skutočne desiatky odborníkov
a tí, ktorí by na prosbu o napísanie
článku či rozhovor nereagovali
kladne, a to najmä pre množstvo
iných povinností, tvoria zanedbateľné
percento. To je fantastické. Predstav si,
čo by za podobné zázemie dal napríklad
Otakar Horák z Denníka N.

Druhou výhodou je fakt, že sa tu – pri
všetkých našich vedeckých kapacitách
– stále učím niečo nové. Inak to ani
nejde. Na univerzite sa stále niečo
deje, každú chvíľu sa niekomu podarí
niečo vyskúmať, máme tu množstvo
zaujímavých ľudí, medzinárodne
uznávaných „machrov“ vo svojom
odbore, každé číslo teraz už prináša
novú tému, takže stereotyp nehrozí.
A v neposlednom rade, i keď to je
pre mňa najmä výsada posledných
mesiacov, odkedy robíme časopis
inak, sú to osobné stretnutia s našimi
vedcami, študentmi i zamestnancami.
Už to pre mňa nie sú len mená s titulmi
pred menom a za menom, ktoré si
spájam iba s ich obrovskými úspechmi,
ale ľudia z mäsa a kostí, ktorí si zo seba
uťahujú, ospravedlňujú sa, že nemajú
uprataný stôl, až s detským nadšením
rozprávajú o najnovšom zistení, ktorého
význam viem len málokedy primerane
oceniť, pýtajú sa, či sa na fotenie
vhodne obliekli... Sú to veľmi milé
momenty, plné človečiny, pri ktorých
sa teším, že môžem byť toho celého
súčasťou. Ostáva mi už len dúfať, že
sa mi túto emóciu prostredníctvom
článkov darí komunikovať aj čitateľom.

NJ: Je článok alebo respondent,
ktorý ti najviac utkvel v pamäti?
EH: Takých by bolo. Každý rozhovor
či článok je príležitosťou vydať sa pre
mňa do často úplne neznámych vôd,
rozšíriť si obzory a zistiť niečo nové,
zaujímavé. Jediné, čo ma mrzí, že
pre limitovaný rozsah sa do časopisu
niekedy nedostane ani tretina z toho,
čo sa dozviem. Veľmi pekné spomienky
si odnášam najmä z návštev našich
univerzitných pracovísk, kde od

odborníkov žiadam nadľudský výkon
– za hodinu-dve predstaviť všetko,
čomu sa tam spolu s kolegami celé
roky venujú, a vysvetliť to mne ako
laikovi, ktorý sa na túto „výpravu“
vydáva síce s nadšením Indianu Jonesa,
ale i s reálnymi znalosťami Harrisona
Forda. Práve tieto chvíle, keď sa
snažíme naladiť na rovnakú frekvenciu,
čo so sebou často prináša úsmevné
situácie, patria k mojim favoritom. I keď
spracovať to potom tak, aby to malo
hlavu aj pätu, je niekedy poriadna fuška.

Je respondent alebo téma, ktorú by
si rada priniesla čitateľom, ale ešte si
nemala príležitosť?
EH: V tomto smere naozaj netrpíme
núdzou. Máme celý zoznam tipov, ktorý
neustále rozširujeme o ďalšie, či už ide
o zaujímavých respondentov z radov
vedcov, študentov i absolventov, alebo
zaujímavé vedecké témy. Práve tie
v časopise ešte nevykrývame v takom
rozsahu, ako by sme chceli. Verím však,
že aj to sa nám raz podarí. Vo výhľade
máme aj ďalšie rubriky – napríklad
viacerí naši vedci majú vskutku
výnimočné koníčky, prostredníctvom
ktorých by sme ich chceli predstaviť.
Veľký potenciál má aj rubrika „Vedu
majú v rodine“ na našom univerzitnom
Facebooku, ktorá sa teší veľkej
obľube a ktorú má pod palcom Lenka.
Samozrejme, potešíme sa každému
tipu – a to nie je zdvorilostná výzva,
ktorou sa patrí ukončiť rozhovor, ale
dôrazný apel na všetkých, ktorí Našu
univerzitu čítajú alebo by ju v budúcnosti
chceli čítať. Aby náš univerzitný časopis
naozaj reflektoval to, čím univerzita
žije, a nevznikal v kancelárskej izolácii
rektorátu, odtrhnutej od reality.
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UŽITOČNÉ INFO

AKO DODRŽAŤ
AKADEMICKÚ ETIKU
PRI PÍSANÍ VEDECKÝCH
A ODBORNÝCH TEXTOV?

text: Lucia Lichnerová, Ľudmila Hrdináková
foto: Tomáš Madeja

Ak sa o pár rokov nechcete brániť tým, že napriek všetkým výhradám ste svoju záverečnú prácu napísali
predsa „lege artis“, príp. ju na počítači za vás prepisovala vaša kamarátka, neuškodí pripomenúť si, čo všetko
sa považuje za plagiátorstvo, prečo to nie je „len“ o neetickom akademickom správaní, ale najmä ako sa
plagizovaniu vyhnúť. Nasledujúce riadky odporúčame prečítať tak študentom, začínajúcim i skúseným autorom
odborných textov, ako aj pedagógom, ktorí by od začiatku mali u svojich študentov rozvíjať informačnú
gramotnosť. Článok s bibliografickými odkazmi nájdete na: kmn.sk/plagiatorstvo.

ÚVOD DO PROBLEMATIKY

„Impones plagiario pudorem!“ Týmito
slovami želal staroveký rímsky básnik
Martial vo svojich Epigramoch hanbu
zlodejovi Fidentinovi, ktorý jeho
básne recitoval, ako keby boli jeho
vlastné. Krádež duševného vlastníctva,
osobitne autorského práva na dielo,
sa považovala za neprístojný jav už
v staroveku, hoci vtedy, vzhľadom na
absenciu autorskoprávnych nástrojov,
boli takéto skutky trestané inak ako
v súčasnosti – napríklad verejným
výsmechom, kritikou alebo hanlivým
označením, kým k nim neskôr
v stredoveku nepribudla aj preventívna
ochrana – kliatba.
V súčasnosti je právna otázka súvisiaca
s pripísaním autorstva za dielo jedine
jeho tvorcovi zakotvená v legislatívnych
právnych úpravách, či už na úrovni
štátu, alebo jednotlivých inštitúcií.
Spomeňme napríklad tzv. autorský
zákon z roku 2015 alebo vnútorné
predpisy jednotlivých vysokých škôl na
písanie záverečných prác, etické kódexy,
disciplinárne a študijné poriadky.
Vyššie uvedené právne predpisy tak
vytvárajú reštriktívny nástroj a zároveň
preventívny mechanizmus, ktorý sa
snaží plagiátorstvo eliminovať. Ďalšiu
úlohu v tomto procese spĺňajú kurzy
zamerané na akademické písanie
a písanie záverečných prác, ktoré sa
na Univerzite Komenského realizujú
nielen vo forme celofakultných, ale aj
katedrových kurzov. Svoju pozornosť si
zaslúži aj portál Informačná a mediálna
gramotnosť – MIDAS (midas.uniba.sk),
ktorého cieľom je podporovať rozvoj
informačnej gramotnosti a propagovať
odporúčania na uplatňovanie
korektného písania záverečných prác.
Problematika plagiátorstva sa
stala ešte diskutovanejšou témou
v súvislosti s integráciou informačných
a komunikačných technológií do
akademického (vzdelávacieho)
prostredia. Tá na jednej strane otvorila
cestu k obrovskému množstvu zdrojov
a umožnila sprístupnenie plnotextových
databáz prostredníctvom internetu, na
strane druhej mala aj kontraproduktívny
následok – nedostačujúce autorské
povedomie sa odrazilo v bezbrehom
kopírovaní textov (najmä)
v elektronickej podobe.
Na tomto mieste treba akcentovať,
že plagiátorstvo nie je len prejavom
neetického akademického správania,
má i druhú stránku, ktorá sa vzťahuje
na základnú úlohu a edukačné ciele
akademického prostredia. Početné
výskumy spracované v štúdiách
Plagiarism in Higher Education

Environment a Does the Online
Environment Promote Plagiarism?,
ktorých vznik podnietil dramatický
nárast plagiátov, dokazujú, že
plagiátorstvo má za následok nielen
znižovanie kvality a originality
odborných prác. Negatívne tiež
ovplyvňuje výkony a výstupy
vysokoškolských študentov, rozvoj ich
kognitívnych schopností, rozširovanie
vedomostnej bázy a odborných
kompetencií, akademických zručností
tvorby a písania odborných prác a pod.,
čo sa ukazuje vo vzdelávacom prostredí
ako mimoriadne kontraproduktívne
a nežiaduce.

ČO POVAŽOVAŤ ZA PLAGIÁT

Objektívne a všeobecné 
aspekty plagiátorstva

Pri veľmi zjednodušenom pohľade
považujeme za plagiátorstvo činnosť,
ktorej výsledkom je použitie cudzieho
diela alebo jeho časti bez uvedenia
pôvodného autora a zdroja, čiže bez
náležitého citovania. Tu je však potrebné
uviesť, že kopírovanie cudzieho diela
sa považuje za plagiát aj vtedy, ak je
síce odcitované, ale tvorí väčšinu textu.
Plagiátom je preto aj text, ktorý:

• je síce odcitovaný, ale ako celok 
alebo vo významnej (väčšinovej) 
časti prináleží inému autorovi,

• obsahuje falšované (v nízkej miere 
modifikované) neodcitované 
parafrázy z pôvodného 
zdroja, napr. nahradením slov 
synonymami,

• síce prináleží autorovi, ale bol už 
predtým publikovaný, ide teda 
o redundantnú publikáciu,

• je uvedený v úvodzovkách ako 
citát, ale chýba naň citácia 
a bibliografický odkaz,

• je len syntézou viacerých zdrojov 
(s citovaním alebo bez citovania) 
bez vlastného originálneho 
prínosu,

• cituje len niektoré, ale nie všetky 
pasáže, ktoré by mali byť citované,

• nepresne cituje zdroje.

Ak vyššie uvedená definícia 
charakterizuje plagiátorstvo aj vo 
vzťahu k časti diela, nehovorí len 
o častiach textu, ale vzťahuje sa aj na 
obrázky, výsledky výskumu, tabuľky, 
grafy, metódy, videá, nové termíny, hudbu 
atď. Na tomto mieste treba zdôrazniť, 
že plagiát ostane plagiátom aj vtedy, 
ak je neúmyselný alebo náhodný. 
K neúmyselnému plagiátorstvu 
zvyčajne dochádza, ak študent/autor 
práce nemá povedomie o kultúrnych 

či inštitucionálnych konvenciách 
akademického písania a citovania alebo 
im nie celkom rozumie.
Spoločnosť Turnitin, považovaná za 
lídra v poskytovaní služieb týkajúcich 
sa odhaľovania plagiátorstva, a autori 
portálu MIDAS identifikujú viaceré 
typy plagiátorstva, ktorých výsledky 
považujeme za plagiáty (ako prvé 
uvádzame názvy podľa spoločnosti 
Turnitin, v zátvorkách sú názvy z portálu 
MIDAS):

• klonovanie (roleta) – kompletné 
prebratie cudzieho textu bez 
zmeny a označenie ho za vlastný,

• CTRL-C (žalúzie) – použitie 
významných častí textu z jedného 
zdroja bez zmien,

• nájdi – nahraď (maskovanie) – 
zmena kľúčových slov a fráz 
v kopírovanom texte, ale 
zachovanie základného obsahu 
zdroja,

• remix – parafrázovanie viacerých 
zdrojov a ich pospájanie bez 
logickej súvislosti,

• hybrid – kombinovanie citovaných 
a necitovaných pasáží z cudzích 
zdrojov,

• mashup (mozaika, patchwriting) – 
kopírovanie viacerých zdrojov bez 
citovania alebo s citovaním, bez 
vlastného textu,

• agregátor – kopírovanie cudzích 
textov, ktoré sú síce odcitované, 
ale bez vlastného textu,

• retweetovanie – aplikovanie 
správneho citovania, ale prílišné 
využívanie pôvodného znenia a/
alebo štruktúry jeho textu,

• autoplagizovanie – využívanie 
rozsiahlych častí svojho už 
publikovaného (napísaného) textu 
(s citovaním či bez citovania),

• kaleidoskop (ako špecifický typ 
autoplagizovania) – využívanie 
svojho už publikovaného textu len 
so zmenením štruktúry a poradia,

• recyklovanie (ako špecifický typ 
autoplagizovania) – opätovné 
používanie (publikovanie) 
vlastných diel bez citovania,

• 404 error (duch) – citovanie 
neexistujúcich zdrojov alebo 
nepresné citovanie,

• kúpa – využívanie kúpeného/
zaplateného textu, napísaného 
niekým iným,

• biela pani (fantóm) – vpisovanie 
bielych znakov do medzislovných 
medzier v doslovne prebratom 
texte bez priznania pôvodného 
autora v snahe „obalamutiť“ 
antiplagiátorský systém. 
Súčasne dodávame, že dnešné 
antiplagiátorské systémy už vedia 
detegovať aj biele znaky v texte.



Uvedenú typológiu nie je možné 
považovať za presnú a konečnú 
vzhľadom na dynamické elektronické 
prostredie a rozširovanie možností 
práce s obsahom v ňom, ako aj 
v súvislosti s neustálym vznikom 
stratégií na čo najjednoduchšiu 
a najrýchlejšiu tvorbu práce.

Čo nemusíme citovať

Okrem náležitostí citovania za 
zmienku bezpochyby stojí aj otázka, 
čo citovať nemusíme. Hoci legislatívne 
vymedzenie alebo medzinárodne platný 
štandard v tomto kontexte neexistuje, 
zahraničné štúdie (napr. When You Don't 
Need to Cite, What Doesn't Need to Be 
Cited?, What You Don't Need to Cite, 
The Complete Guide to Referencing and 
Avoiding Plagiarism, Common Knowledge: 
to Cite or Not to Cite?) uvádzajú, že 
citovať nemusíme:

• všeobecné znalosti, ktoré sú 
multiplicitne dostupné vo 
viacerých zdrojoch a príručkových 
prameňoch (encyklopédiách 
a pod.) = fakty, ktoré sú ľahko 
overiteľné,

• všeobecne zaužívané výrazy 
ľudovej tvorivosti (napr. porekadlá, 
príslovia a pod.),

• všeobecne známe historické fakty,
• teoretické argumenty, ktoré sú 

často a verejne diskutované,
• eponymické termíny 

(pomenovania po objaviteľoch, 
napr. Alzheimerova choroba 
a pod.).

Napriek uvedeným príkladom 
odporúčame v prípade akýchkoľvek 
pochybností o vzniku potenciálneho 
plagiátu radšej citovať.

Subjektívne a individuálne 
činitele pri určovaní plagiátu

Posúdenie textu závisí v prípade 
všeobecne zverejňovaných publikácií 
v plnej miere od recenzenta, 
posudzovateľa a vydavateľstva, pri 
záverečných prácach od školiteľa, 
oponenta a ďalších členov štátnicových 
komisií. Najpálčivejšou otázkou pri 
hodnotení dodržania akademickej etiky 
je akceptovateľná miera používania 
cudzích textov. Akceptovateľná miera sa 
nedá vyjadriť kvantitatívne. Existujú síce 
nástroje na kvantitatívne vymedzenie 
zhody odovzdaného textu s inými, už 
publikovanými zdrojmi, napr. Theses, 
Centrálny register záverečných prác, 
Turnitin a iné, tieto však môžu byť len 
počiatočným barometrom, nie hlavným 
nástrojom na označenie textu ako 
plagiátu. V prípade záverečných prác, 

v ktorých autor vychádza napríklad 
zo zákonov, ktoré musí v práci použiť 
a náležite odcitovať, alebo v prácach, 
ktoré posudzujú, porovnávajú 
a vysvetľujú diela iných autorov, môže 
byť prípustná aj vyššia zhoda.
Naopak, ani nízke percento zhody 
s inými prácami vo výsledku z týchto 
systémov nemusí byť uspokojivé 
a nemôže byť znakom prijateľnej 
originality práce. Hoci sú systémy 
neustále zdokonaľované voči možným 
snahám o kamuflovanie plagiátorstva, 
neporovnávajú všetky už publikované 
zdroje a jazykové mutácie. Naopak, 
zreteľ treba brať aj na opačné prípady 
– pokiaľ v práci chýba jedna citácia, 
môže ísť o nepozornosť, v prípade 
jednej chyby o nepresnosť. Všetky tieto 
okolnosti musia osoby posudzujúce 
záverečné práce zohľadniť, nehovoriac 
o tom, že školitelia záverečných prác 
už zverejnené zdroje k dotknutej 
problematike poznajú, počas 
pravidelného školenia svojich študentov 
ich postup pri spracovaní témy sledujú, 
a preto sú výsledky z protokolov 
originality síce relevantným, ale nie 
definitívnym kritériom pri posudzovaní 
plagiátorstva.

AKO SA VYHNÚŤ 
PLAGIÁTORSTVU

Vyhnúť sa plagiátorstvu v prípade 
vysokoškolského študenta nováčika 
a začínajúceho autora odborných 
textov, ktorý nemá dostatok odborných 
vedomostí a skúseností, je často ťažké. 
Problém výrazne zhoršuje nedostatok 
prípravy v oblasti informačnej 
gramotnosti v predchádzajúcom 
vzdelávaní a nedostatok skúseností 
s písaním. Vyhnúť sa plagiátorstvu je 
možné jedine dôsledne zvládnutým 
poznaním problematiky. Žiakov treba 
viesť k informačnej gramotnosti, 
odkedy začínajú používať zdroje – to 
znamená už od základnej školy. V rámci 
jednotlivých pokračujúcich kurzov 
na stredných a vysokých školách 
je nutné nelimitovať obsah kurzov 
len na správne zvládnutie techník 
citovania, ale koncentrovať ich najmä 
na rozpoznávanie jednotlivých typov 
a druhov plagiátorstva a zvládnutie 
práce s literatúrou tak, aby výsledkom 
bola originálna práca, ako i bohatá prax 
v písaní. 
Metodiky zamerané na elimináciu 
plagiátorstva (napr. Plagiátorstvo – 
Ako sa vyhnúť plagiátorstvu?, Steps 
to Avoiding Plagiarism a Avoiding 
Plagiarism, Self-plagiarism, and Other 
Questionable Writing Practices) adresujú 
študentom a začínajúcim či málo 

skúseným autorom vedeckých textov 
tieto odporúčania:

• Porozumieť kontextu je základná 
stratégia, ktorá umožní vyhnúť sa 
plagiátorstvu. Pri písaní odbornej 
práce sa autori často domnievajú, 
že písomné vyjadrenia nejakých 
(cudzích) myšlienok, zmenené 
formulácie a preklady sú ich 
vlastníctvom. V skutočnosti však 
ostávajú len vlastníkmi slov a fráz, 
nie myšlienok. Citovať pôvodných 
autorov je vecou etického 
správania, ale aj prezentáciou 
vyššej odbornej úrovne práce; 
rozsah citácií demonštruje rozsah 
preštudovaných materiálov v rámci 
koncipovania práce; citácie ukazujú 
ochotu vzdelávať sa, študovať 
a rozvíjať sa.

• Porozumieť téme je druhá 
dôležitá stratégia, ktorá sa dotýka 
podstaty problému plagiátorstva. 
Dôkladná znalosť problematiky 
zabezpečí študentovi/tvorcovi 
práce určitú dávku potrebnej 
istoty a sebadôvery pri tvorbe 
textu.

• Konzultácia so školiteľom 
(pedagógom) má výrazne 
facilitačný význam pri koncipovaní 
práce. Vďaka menším (či 
nepatrným) skúsenostiam 
s odborom či spracovávanou 
témou sa môže študent cítiť 
stratený či dezorientovaný. 
Rozhovor s pedagógom mu môže 
otvoriť možné cesty spracovania 
problematiky, špecifikovať 
čiastkové témy, priblížiť kľúčové 
problémy a zorientovať sa 
v téme tak, že sa nemusí utiekať 
k plagiátorstvu.

• Precízne uvádzať autorov pri 
všetkých textoch a myšlienkach, 
ktoré sú prebraté z iných zdrojov, 
či už sú citované doslovne, alebo 
parafrázované, a opatriť ich 
citáciami. Doslovne prebraté časti 
vždy označiť úvodzovkami.

• Uznať prínos druhých, a to aj 
vtedy, keď sú zdrojmi nápadov 
a myšlienok autora práce.

• Korektne uvádzať autorov 
elektronických zdrojov, pôvodcov 
obrázkov, schém, grafov, 
tabuliek a videodokumentov 
a pod.

• Priebežne budovať zoznam 
zdrojov, z ktorých práca 
čerpá (a to pri doslovne 
citovaných častiach, ako aj pri 
parafrázach), zaznamenávať si 
všetky údaje použitého zdroja, 
ktoré sú potrebné pre tvorbu 
bibliografického odkazu – často 
dochádza k tomu, že si autor práce 

dodatočne nespomenie, z čoho 
informácie čerpal, nedokáže alebo 
z časového dôvodu nestihne 
dohľadať pôvodné zdroje.

• Nekopírovať celé textové bloky 
cudzích prác, ale robiť si strohé 
poznámky a z tých vytvárať texty 
vlastnými slovami. Niekedy je totiž 
oveľa ľahšie vytvoriť nový, vlastný 
text zo stručných poznámok než 
preformulovať, resp. parafrázovať 
vetné konštrukcie pôvodného 
textu.

• Spájať poznámky z viacerých 
zdrojov k jednej problematike, 
t. j. kumulovať názory, teórie 
a prístupy viacerých autorov. 
Prerozprávaním textu jedného 
zdroja vzniká určitý druh 
konspektu a ten ako taký 
stále ostáva prerozprávaním 
cudzích myšlienok. Seminárna či 
záverečná práca má byť tvorivým 
kompilátom, nie konspektom.

• Účinnou stratégiou, ako sa 
vyhnúť plagiátorstvu, je myslieť 
v rámci tvorby textu neustále 
na svoj vlastný prínos, snažiť 
sa o vlastný vklad a do textu 
integrovať svoje vlastné myšlienky. 
Študent sa môže myšlienky 
iných autorov snažiť komentovať 
vlastným vysvetlením, príp. 
názorom či postojom, hľadať 
možnosti adekvátnej kompilácie, 
porovnávania, analýzy a pod.

• Stále častejšie sa v metodikách 
zahraničných univerzít objavuje 
odporúčanie využiť dostupné 
nástroje na kontrolu originality 
a určenie zhody s inými prácami. 
V internetovom prostredí možno 
nájsť veľa online nástrojov 
– mnohé sú licencované, 
dostupné sú však i nelicencované 
a neplatené nástroje. Ako uvádza 
Streefkerk vo svojom článku The 

Best Plagiarism Checkers of 2019, 
líšia sa indikovaním falošných 
stôp (neexistujúceho plagiátu), 
bezpečnosťou, archiváciou 
kontrolovaných textov, ale aj 
presnosťou identifikácie zhody –  
t. j. nemusia byť úplne spoľahlivé.

Medzi základné stratégie, ktoré 
majú eliminovať plagiátorstvo 
v akademickom prostredí, patria aj 
stratégie smerujúce k pedagogickej 
verejnosti, napríklad prostredníctvom 
zmeny zadaní a hodnotenia. V rámci 
tzv. hybridného dizajnu hodnotenia sa 
podľa autorského kolektívu Sibomana, 
Ndayambaje a Uwambayinema v ich 
článku Plagiarism in Higher Education 
Environment odporúča:

• využívať „personalizované“ 
hodnotenia, ktoré závisia od 
osobných skúseností študentov; 
tie totiž nemožno kopírovať 
z externých zdrojov,

• tvoriť jednotné zadania písomných 
prác, aby sa práce dali porovnávať,

• tvoriť úlohy pre každú skupinu 
študentov zvlášť, aby sa 
neopakovali,

• obmedziť referenčné 
(východiskové) zdroje (študenti 
dostanú presne stanovené 
zdroje, z ktorých majú spracovať 
samostatnú prácu),

• zadávať hybridné úlohy, ktoré 
zahŕňajú teóriu a prax, t. j. 
teoretické koncepty musia 
študenti potvrdiť praktickým 
zadaním alebo, naopak, praktické 
zadanie podporiť teóriou,

• organizovať pravidelné stretnutia 
so študentmi, ktorých zámerom je 
spätná väzba, aby sa monitorovala 
ich prax akademického písania,

• prechod od písomných zadaní 
k skúškam a testom, pri ktorých 
nemôže dôjsť k plagizovaniu 

(táto stratégia však môže byť 
aj kontraproduktívna, pretože 
oberá študenta o možnosti učiť sa 
akademicky písať).

V zásade platí, že prvým krokom 
k eliminácii plagiátorstva 
v akademickom prostredí je budovanie 
povedomia o plagiátorstve a jeho 
negatívnych efektoch, formovanie 
pocitu sebarealizácie vo vzťahu 
k písomným prácam, zdôrazňovanie 
zmyslu praktických úloh a významu 
vzdelávania v predmetnej oblasti, ako 
aj vštepovanie základných princípov 
publikačnej etiky.

NAMIESTO ZÁVERU

Na mnohých zahraničných univerzitách 
má silnú pozíciu koncept akademickej 
integrity, ktorú Medzinárodné 
centrum pre akademickú integritu 
(International Center for Academic 
Integrity – ICAI) definuje ako záväzok 
piatich základných hodnôt – čestnosti, 
dôvery, spravodlivosti, rešpektu 
a zodpovednosti. Tie sú základnými 
piliermi vedeckých komunít. Ciele 
akademickej výučby, vzdelávania 
a výskumu sa dajú dosiahnuť len 
v prostredí, v ktorom sa dodržiavajú 
etické normy.
Etický kódex a akademické správanie 
z neho plynúce sú založené na podpore 
zamestnancov a študentov, ktorí sú 
ochotní spoločne prijať zodpovednosť 
za čestné (a preto i kvalitné) štúdium, 
ako aj opatrenia na zabezpečenie 
akademickej integrity univerzity, 
v duchu ktorej majú študenti povinnosť 
osvojiť si také stratégie štúdia 
a spôsoby konania, ktoré zodpovedajú 
poslaniu vysokoškolského vzdelávania, 
a naopak, obmedziť také konanie, ktoré 
je v rozpore s akademickou etikou.

Lucia Lichnerová
V r. 1999 ukončila štúdium knižničnej a informačnej 

vedy a nemeckého jazyka a literatúry na FiF UK. 
Odvtedy pôsobí na katedre knižničnej a informačnej 

vedy. V r. 2007 získala titul PhD., v r. 2018 bola 
menovaná za docentku. Vo svojej pedagogickej 

a vedeckej činnosti sa venuje problematike dejín 
autorského práva, bibliografie a bibliografickej 

kontroly, dejín knihy, knižníc a knižnej distribúcie, ako 
i vydavateľstva a kníhtlačiarstva, písania záverečných 

prác, mennej katalogizácie a manažmentu informačných 
inštitúcií. Od r. 2019 zastáva funkciu prodekanky FiF UK 

pre bakalárske a magisterské štúdium.

Ľudmila Hrdináková
V r. 1989 absolvovala štúdium vedeckých informácií 
a knihovníctva na FiF UK. V r. 1990 získala titul PhDr. 

Na katedre knižničnej a informačnej vedy, kde  
v r. 2017 úspešne obhájila dizertačnú prácu, pôsobí  

od r. 1996. Vo svojej pedagogickej činnosti sa 
zameriava na typológiu dokumentov, knižnično- 

-informačné zdroje a fondy, manažment knižnično- 
-informačných fondov, literatúru pre deti a mládež, 

knižnú ilustráciu a metodiku práce s detským 
čitateľom.
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Články z Našej univerzity nájdete aj na: uniba.sk/spravodajsky-portal/nasa-univerzita
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#JASOMUK
Nové mikiny, viac praktických darčekov a limitované

edície – novinky aj stálice nájdete v našom
infocentre na Šafárikovom námestí (nová budova,
vchod z Múzejnej ulice) alebo v našom e-shope na:

WWW.UKVEDA.SK/OBCHOD.
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