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EDITORIÁL

A k som v príhovore na úvod akademického roka 2016/2017 hovoril

o kvalite a internacionalizácii ako o hlavných cieľoch našej univerzity, nemôžem v novom roku 2017 obísť zastavenie prístupu do databáz spoločnosti Elsevier pre akademickú obec na Slovensku. Vedecká informácia je
neodmysliteľnou súčasťou vedeckej práce. Pre našich tvorivých pracovníkov je nevyhnutné mať prístup k renomovaným medzinárodne akceptovaným vedeckým databázam, ako sú napr. Web of Science, Scopus,
ScienceDirect a ďalšie. Národné hospodárstvo nemôže existovať bez
vedy a výskumu a tie nevyhnutne potrebujú na svoju existenciu pohonné
látky, krvný systém, ktorým sú práve vedecké databázy. Ide o prioritný
národný záujem, ktorý musí byť samozrejmý. Ak chceme robiť vedu, porovnávať sa v národnom aj v medzinárodnom prostredí s tým, čo robia
iní, orientovať sa vo svete, hodnotiť vedecké výkony tímov aj jednotlivcov
na základe kvality, sú tieto databázy nevyhnutným predpokladom. Avšak
aj majitelia databáz sú si vedomí, ako sú na ne odkázaní všetci tí, ktorí
robia vedu. Z toho pramení aj ich jednoznačný ekonomický a obchodný
prístup nekompromisného zvyšovania cien, s ktorým majú problémy vedecké pracoviská vo viacerých krajinách. Predpokladáme, že to bude do
budúcnosti predmetom tvrdých rokovaní.
UK si predpláca prístup do piatich databáz: Oxford Journals,
JSTOR, EBSCO eBook Academic Collection, ProQuest Ebook Central a ATLA. Navyše, viaceré fakulty UK si predplácajú prístupy do
ďalších pre ne relevantných databáz. Prípadné ďalšie univerzitné spolufinancovanie by išlo na úkor už aj tak neporovnateľne nižších štátnych dotácií v porovnaní s partnerskými univerzitami, s ktorými sme
často porovnávaní v populárnych hodnotiacich rebríčkoch svetových
univerzít (napr. Viedenská univerzita disponuje desaťnásobne vyššou
štátnou dotáciou).
Zaželajme si preto, aby takýchto negatívnych momentov bolo v novom roku čo najmenej, a ak sa aj objavia, nech ich úspešne a čo
najskôr dokážeme zvládnuť. K tomu nech nás všetkých sprevádza
pevné zdravie, príjemná tvorivá a prajná atmosféra i kus obyčajného
ľudského šťastia!

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
rektor Univerzity Komenského v Bratislave
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SPRAVODAJST VO

V Aule UK si prevzali diplomy nositelia najvyššej vedeckej
hodnosti na Slovensku
Dňa 14. decembra 2016 sa už po druhýkrát na pôde Univerzity Komenského v Bratislave (UK) konala spoločná promócia doktorov
vied. Počas slávnostného podujatia v Aule UK za účasti prezidenta SR Ing. Andreja Kisku a ministra školstva, vedy, výskumu a športu
SR prof. Ing. Petra Plavčana, CSc., si diplomy prevzali sedemnásti doktori vied, ktorým najvyššiu vedeckú hodnosť na Slovensku
udelili vedecké rady Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity (STU) a Slovenskej akadémie vied (SAV).
Diplomy doktorov vied odovzdali predstavitelia inštitúcií, ktorých vedecké rady hodnosť
doktora vied udelili. Rektor UK prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD., odovzdal diplom jednému doktorovi vied, rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., dvom doktorom vied
a predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík,
DrSc., štrnástim doktorom vied.

Zľava: prof. Peter Moczo, prof. Pavol Šajgalík, prof.
Karol Mičieta, prof. Robert Redhammer

„V súlade s celosvetovým trendom patrí
vedecká práca k základným pilierom činnosti Univerzity Komenského v Bratislave. Som
preto veľmi rád, že aj promočná slávnosť odovzdávania hodností doktorov vied tým, ktorí
svojou excelentnosťou, zanietenosťou a úsilím
dosiahli pomyselný vedecký Olymp, sa už po
druhýkrát koná v priestoroch našej historickej
auly,“ uviedol rektor UK prof. Karol Mičieta.
„Excelentnosť vo výskume nie je dostatočne
identifikovaná a je podporovaná len symbolicky. Základným problémom slovenského
univerzitného vzdelávania je jeho podfinancovanie, čo potvrdzujú aj štatistiky OECD,“ upozornil rektor UK.

„V zmysle zákona vyjadruje vedecká hodnosť doktora vied zvlášť vysokú vedeckú kvalifikáciu preukázanú vytvorením závažných vedecky originálnych prác dôležitých pre rozvoj
bádania v určitom vednom odbore alebo pre
spoločenskú prax a charakterizujúcich vyhranenú vedeckú osobnosť. Nemali by to byť práve najlepší odborníci, ktorí by sa mali podieľať
na projektovaní budúcnosti nášho vysokého
školstva a vedy? Ak si toto na Slovensku neuvedomíme a nebudeme podľa toho konať, našej krajine nepomôžeme,“ apeloval prorektor
UK a zároveň predseda Slovenskej komisie
pre vedecké hodnosti prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
Doktormi vied sa stali aj traja odborníci
z Univerzity Komenského v Bratislave: doc.
RNDr. Katarína Mikušová, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty UK (vedný odbor: biochémia),
doc. Mgr. Pavol Neogrády, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty UK (vedný odbor: chemická
fyzika) a prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.,
z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK
(vedný odbor: jadrová a subjadrová fyzika).

Doc. Katarína Mikušová z PriF UK

Za všetkých čerstvo promovaných sa prítomným prihovorila doc. Katarína Mikušová:
„Čo pre nás tento titul, ktorý sa na akademickej pôde nazýva veľkým doktorátom, znamená? V prvom rade je to uznanie kvality našej
vedeckej činnosti, kvality vyjadrenej okrem
povinných scientometrických parametrov predovšetkým jej obsahom.“ Vo svojom príhovore
vyzdvihla nezastupiteľnú úlohu vedy vo vzdelávacom procese: „Myslím si, že je symbolické,
že sme sa dnes stretli na pôde Univerzity Komenského. Som presvedčená, že vzdelávanie
bez vedy nemôže fungovať. Ako učiteľka sa
totiž každodenne presviedčam, že až pri riešení reálnych vedeckých problémov sa študenti
naučia získané informácie aj použiť a zmenia
ich na vedomosti.“ Zdôraznila však i potrebu
zásadného zlepšenia podmienok v slovenskej
vede a školstve, a to najmä pre mladých.
Celé znenie príhovoru predsedu SKVH
a prorektora UK prof. Petra Mocza, ako aj
kompletný zoznam doktorov vied nájdete na
webstránke UK.
redakcia

Docent Harangozó z PdF UK získal
cenu za významný prínos v oblasti
výtvarného umenia
Dňa 29. novembra 2016 sa vo výstavných priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave uskutočnilo slávnostné udeľovanie Ceny
Fondu výtvarných umení za rok 2016. Cenu
za významný prínos v oblasti výtvarného
umenia získal akademický maliar Stanislav
Harangozó z Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave (PdF UK).
Cenu, ktorú udeľuje Rada Fondu výtvarných umení za významný prínos v oblasti
výtvarného umenia a architektúry, bola prvýkrát udelená v roku 2004. Docent Harangozó sa tak stal 13. držiteľom tejto ceny.

Doc. Stanislav Harangozó sa narodil
19. novembra 1946 v Komjaticiach. V rokoch
1967 – 1973 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. D. Millyho,
prof. V. Hložníka a prof. O. Dubaya. Do roku
1990 pedagogicky pôsobil na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave. Od roku 1990
pôsobí na PdF UK. Je členom Umeleckej
besedy Slovenska a členom Klubu výtvarných
umelcov a teoretikov. Realizoval rozsiahly
súbor monumentálno-dekoratívnych maliarskych diel v architektúre. Vystavuje doma
i v zahraničí.
redakcia
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK

1. 12. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., sa stretol s veľvyslancom Talianskej
republiky v SR Robertom Martinim pri príležitosti ukončenia jeho diplomatickej misie na
Slovensku.
Prijal pozvanie veľvyslanca Kazašskej republiky na Slovensku Serzhana Abdykarimova
na stretnutie pri príležitosti štátneho sviatku
Kazachstanu.

2. 12. – Zúčastnil sa na podujatí 70. chirurgický deň Kostlivého na tému: „Chirurgia
budúcnosti, budúcnosť chirurgie“.

5. 12. – Viedol zasadnutie Vedeckej rady UK.
Ako zástupca Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) sa zúčastnil na 5. zasadnutí pracovnej skupiny na implementáciu systému
RAE/REF (Research Assessment Exercise/
Research Excellence Framework).

6. 12. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady Masarykovej univerzity v Brne.
Zúčastnil sa na študentskom festivale FSEV
Fest 2016 na pôde Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK za prítomnosti prezidenta SR Ing. Andreja Kisku. Viac na str. 11.

7. 12. – Zúčastnil sa na zasadnutí Predsedníctva Akademického senátu UK.
V Aule UK sa prihovoril účastníkom slávnostného zhromaždenia pri príležitosti 70. výročia založenia Pedagogickej fakulty UK. Viac
na str. 12 – 13.

8. 12. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline.

V spoločenskej sále internátu Študentský
domov Mladá garda v Bratislave sa zúčastnil
na slávnostnom oceňovaní najúspešnejších
univerzitných športovcov za rok 2016, ktoré
zorganizovala Slovenská asociácia univerzitného športu.

12. 12. – Zúčastnil sa na zasadnutí zástupcov UK v Rade vysokých škôl SR.

13. 12. – Zúčastnil sa na 79. zasadnutí
SRK v Nitre.
Zúčastnil sa na slávnostnom oceňovaní vedcov SAV za významnú a dlhoročnú vedeckú
prácu v odboroch chemických vied, lekárskych vied a botaniky.
Prijal pozvanie veľvyslanca USA na Slovensku Adama Sterlinga na stretnutie pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov.

14. 12. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady STU.
Zúčastnil sa na 12. ročníku slávnostného
udeľovania ocenení Študentská osobnosť
Slovenska 2016. Viac na str. 5.
Na spoločnej slávnostnej promócii v Aule UK
odovzdal diplomy doktorom vied Univerzity
Komenského. Viac na str. 3.
Zúčastnil sa na poslednom zasadnutí Akademického senátu UK v roku 2016. Viac na
str. 6.

15. 12. – Privítal profesorov a predstaviteľov Univerzity Komenského na vianočnom
koncerte v Aule UK.

19. 12. – Na tradičnom predvianočnom
posedení sa prihovoril súčasným zamestnancom, ako aj bývalým pracovníkom Rektorátu UK.

20. 12. – Na pôde UK prijal prof. Dušana
Nikolića, PhD., rektora Univerzity v Novom
Sade, druhej najväčšej univerzity v Srbskej
republike. Viac na str. 4.

21. 12. – Zúčastnil sa na prezentácii knihy
Tak čo vás trápi?, ktorá je výsledkom rozhovorov Kataríny Hradskej s prof. MUDr. Pavlom
Traubnerom, DrSc., z Lekárskej fakulty UK.

23. 12. – Zúčastnil sa na videokonferencii
s rektormi slovenských vysokých škôl a tvorcami dokumentu Národný program rozvoja
výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“.
Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK

SPRAVODAJST VO

Rektor UK prijal rumunskú
veľvyslankyňu v SR

Na UK zavítal rektor
Univerzity v Novom Sade

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., dňa 28. novembra 2016 v prítomnosti prorektorky pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej,
PhD., prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Rumunska v Slovenskej republike Steluţu Arhire, ktorá predtým pôsobila
ako chargé d‘Affaires a. i. Veľvyslanectva Rumunska v SR.

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD., dňa 20.
decembra 2016 v prítomnosti
prorektorky UK pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., prijal
profesora Dušana Nikolića,
PhD., rektora Univerzity v Novom Sade. Vymenili si informácie o svojich univerzitách a diskutovali o vzájomnej spolupráci
predovšetkým v oblasti súkromného a verejného práva i medzinárodných univerzitných projektov,
manažmentu, matematiky, fyziky a informatiky, medicíny, farmácie a prírodných vied aj v rámci programu Erasmus+. Osobitý dôraz pripisujú
prepojenosti výskumu a spolupráci vedeckých parkov oboch univerzít.
Na záver stretnutia podpísali Memorandum o spolupráci v oblasti
výskumu, výmeny pedagógov, zamestnancov a v ďalšej fáze aj študentov. Rektor UK prof. Karol Mičieta prijal pozvanie svojho srbského partnera prof. Dušana Nikolića na návštevu Univerzity v Novom
Sade v marci 2017.
PhDr. Branislav Slyško

Rektor UK prof. Karol Mičieta a prorektorka
UK prof. Daniela Ostatníková priblížili svojmu
hosťovi štúdium rumunského jazyka na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty UK a jeho
tradíciu – rumunčina bola prvým románskym
jazykom, ktorý sa začal na FiF UK vyučovať už
od roku 1922. Informovali tiež o pôsobení UK
v rámci združenia univerzít Dunajskej rektorskej konferencie a nastolili otázku rozšírenia
spolupráce oboch krajín – Rumunska a Slovenska – prepojených povodím Dunaja.
Veľvyslankyňa Steluţa Arhire pochádzajúca z oblasti Transylvánie – pripomínajúcej si o dva roky 100. výročie pričlenenia k Rumunsku – navrhla
vedeniu UK spoluprácu s poprednou rumunskou univerzitou v Kluži (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca) a následné stretnutie s jej rektorom
prof. Ioanom-Aurelom Popom, PhD., členom Rumunskej akadémie vied.
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Predstavujeme logo k 100. výročiu
založenia UK
V októbri 2016 vyhlásila Univerzita Komenského v Bratislave (UK) súťaž pre všetkých študentov UK
o vytvorenie loga k 100. výročiu založenia UK, ktoré si univerzita pripomenie v roku 2019. Súťaž,
ktorá prebiehala od 1. októbra do 20. novembra 2016, bola určená pre všetkých študentov UK bez
ohľadu na stupeň a formu štúdia, t. j. pre študentov bakalárskeho, magisterského, doktorského
alebo doktorandského štúdia v dennej a externej forme štúdia.
Do súťaže sa zapojilo 239 študentov UK, ktorí
predložili spolu 568 návrhov – mnohé vo viacerých farebných prevedeniach. Odborná komisia
na čele s rektorom UK prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD., tak posudzovala viac ako 700 študentských prác. Víťazným logom sa stal návrh študenta
Filozofickej fakulty UK Štefana Kuklu.
Víťaz získava finančnú odmenu vo výške 1000
eur. Každý študent UK, ktorý sa do súťaže zapojil,
automaticky získal tričko, resp. polokošeľu s logom UK.
Cieľom súťaže bolo vytvoriť dlhodobo využiteľné logo k 100. výročiu UK, ktoré by odrážalo postavenie UK ako modernej a dynamickej inštitúcie
s najdlhšou tradíciou vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Logo bude používané v rokoch
2017 – 2019 so zámerom prezentovať významné
výročie založenia najväčšej a najstaršej slovenskej
univerzity.
Autorovi víťazného loga Štefanovi Kuklovi
sme pri tejto príležitosti položili niekoľko otázok.

Spomedzi takmer 600 študentských návrhov
loga, ktoré sa zapojili do súťaže, označila komisia za najlepší práve ten váš. Aký je to pocit
uspieť v takej obrovskej konkurencii a vedieť,
že vaše logo bude univerzita používať v rokoch 2017 – 2019 pri príležitosti osláv svojej
storočnice?
Som rád, že si komisia vybrala práve moje
logo. Náčrt loga som mal hotový hneď, ale na
detailoch som pracoval ešte niekoľko týždňov.
Teší ma, že sa mi energia vložená do loga zúročila. Verím, že logo bude dôstojne reprezentovať
našu univerzitu.
Skúste nám ho bližšie popísať.
Logo je tvorené jednoduchými linkami, čím
dáva dôraz na ľahkú zapamätateľnosť a čitateľnosť. Prostredníctvom zachytených kontúr tváre
Jána Amosa Komenského poukazuje na názov
a historický profil školy, pričom spojenie tradícií
a zároveň nových moderných postupov vyjadruje
číslica 100 vytvorená v mierne futuristickom obale.

Čím ste sa pri tvorbe loga inšpirovali?
Neinšpiroval som sa ničím konkrétnym. Mal
som v hlave nápad spracovať logo nejako zaujímavo a pútavo. Prvá myšlienka vznikla spontánne
a následne som ju upravil a spracoval.
Čo študujete? A prečo ste sa vlastne rozhodli
pre štúdium na Univerzite Komenského?
Študujem odbor informačné štúdia na Katedre
knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty
UK. Univerzitu Komenského som si vybral hlavne pre pozitívne ohlasy svojich známych na túto
školu. Tiež som chcel ísť študovať do Bratislavy.
Preto mi Univerzita Komenského prišla ako najvhodnejšia voľba pre moje ďalšie štúdium.
redakcia

Medik UK Tomáš Brngál víťazom Študentskej
podnikateľskej ceny 2016
Študent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) Tomáš Brngál sa stal víťazom 8. ročníka celoslovenskej súťaže študentských
podnikateľských riešení – Študentská podnikateľská cena 2016. V súťaži uspel so svojím projektom Virtual Medicine.
„Našou víziou je inovovanie vzdelávania medicíny pomocou VR/AR technológie. Cieľom je
zjednodušiť, zefektívniť a urobiť štúdium medicíny zaujímavejším. Začíname s virtuálnou realitou
anatómie – medicínskou vzdelávacou aplikáciou
pre študentov medicíny a doktorov fungujúcou na
princípe virtuálnej reality. Neskôr sa plánujeme
presunúť aj do klinickej sféry – do každodennej
medicíny,“ približuje víťaz súťaže Tomáš Brngál,
ktorý verí, že ich riešenia budú v budúcnosti pomáhať nielen lekárom a medikom, ale aj miliónom
ľudí po celom svete.
Hoci je študentský startup Virtual Medicine
ešte len v testovacej fáze, na svojom konte má
už viacero ocenení. „Okrem Študentskej podnikateľskej ceny sme uspeli napríklad aj v súťaži Slovak Student Startup Cup v kategórii Veda
a medicínske technológie, Business Idea 2016
a prvé miesto sme získali aj v súťaži Quick Pitch
na konferencii Startup or Shutdown,“ hovorí Tomáš Brngál.
Absolútne víťazstvo v súťaži Študentská podnikateľská cena 2016 si študent 6. ročníka všeobecného lekárstva veľmi váži: „Je to pre nás
česť a zároveň aj veľká príležitosť ukázať, že
na Slovensku vznikajú zaujímavé projekty, ktoré
majú globálny potenciál. Rád by som tiež vyzval
aj ostatných študentov, ktorí majú záujem o podnikanie, aby proaktívne vyhľadávali problémy, ich
riešenia a v prípade potreby sa spájali do interdisciplinárnych tímov, lebo si myslím, že ak chce
dnes človek priniesť na svet nejakú inováciu,
v drvivej väčšine si už na to sám nevystačí a musí
sa vedieť spojiť s ostatnými odborníkmi. Dnešný
svet nám ponúka možnosti ako nikdy predtým
a na Slovensku je veľmi veľa šikovných mladých

ľudí, ktorým stačí poskytnúť len základnú podporu, správne nástroje a oni sa už naučia, ako ich
zužitkovať.“
Ambiciózny projekt Virtual Medicine chce v dlhodobom horizonte vyvíjať pokročilé medicínske
aplikácie, ktoré budú lekárom pomáhať a zjednodušovať ich prácu. „Naším cieľom je stať sa lídrom
v tomto segmente a ešte viac rozšíriť náš tím, ktorý
aktuálne tvorí 14 osôb,“ prezrádza študent UK.
***
Vyhlasovateľom súťaže Študentská podnikateľská cena je JCI – Slovensko (Junior Chamber
International – Slovakia) s cieľom podporovať štu-

Tomáš Brngál s prodekankou LF UK
doc. Eliškou Kubíkovou

dentov v tom, aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň ho začali
počas štúdia aj realizovať.
Do súťaže Študentská podnikateľská cena sa
môžu každoročne prihlásiť študenti dennej alebo
externej formy štúdia vo veku od 18 do 35 rokov.
Musia navštevovať niektorú z vysokých škôl na
Slovensku a zároveň musia byť majiteľmi alebo
spolumajiteľmi firmy. Víťaz súťaže, o ktorom rozhoduje odborná porota, sa zúčastňuje na svetovom
finále súťaže.
Andrea Földváryová
Foto: JCI – Slovensko

Absolútny víťaz súťaže Tomáš Brngál (v strede)
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AS UK nesúhlasí s návrhom rozpočtu
pre verejné vysoké školy na rok 2017
Dňa 14. decembra 2016 sa v priestoroch Auditoria maximum konalo v poradí 8. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK).
V úvode zasadnutia schválil AS UK Štatút Pedagogickej fakulty UK, po ktorom nasledovalo
schválenie dodatku k Štipendijnému poriadku UK a dodatkov k študijným poriadkom Filozofickej
fakulty UK, Farmaceutickej fakulty UK, Pedagogickej fakulty UK a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.
Významným bodom zasadnutia AS UK bolo schválenie Vyhlásenia AS UK k návrhu rozpočtu
pre verejné vysoké školy na rok 2017, v ktorom AS UK vyjadril dôrazný nesúhlas a znepokojenie
nad celkovým objemom finančných prostriedkov určených na vysokoškolské vzdelávanie, vedu
a sociálnu podporu študentov vysokých škôl, ktoré boli pridelené v súlade so zákonom o štátnom
rozpočte schváleným dňa 29. novembra 2016 (http://uniba.sk/media/stanoviska-uk/stanovisko-as-uk-k-navrhu-rozpoctu-pre-verejne-vysoke-skoly-na-rok-2017/). V tejto súvislosti vzal AS UK na
vedomie Otvorený list pracovníkov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK) o metodike rozdeľovania dotácií verejným vysokým školám, pričom ocenil snahu FSEV UK o zachovanie
kvality pri posudzovaní publikačnej činnosti. Dôležitým bodom programu bolo rovnako aj schválenie
Spoločného vyhlásenia Vedenia UK a AS UK k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania
(pozn. red.: celé znenie vyhlásenia nájdete nižšie), ku ktorého podpore vyzval AS UK akademické
senáty ostatných vysokých škôl.
V závere zasadnutia vzal AS UK na vedomie vzdanie sa funkcie členky Dozornej rady UK Veda, s.
r. o., Mgr. Petronely Luprichovej, PhD., z Právnickej fakulty UK, a zároveň schválil návrh vymenovať
do tejto funkcie Mgr. Zuzanu Lisoňovú, vedúcu Oddelenia projektov Rektorátu UK.
Viac informácií nájdete na webstránke AS UK: https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/.
Zuzana Tomová

Spoločné vyhlásenie vedenia UK
a AS UK k Národnému programu
rozvoja výchovy a vzdelávania
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) vydala dňa 8. decembra 2016 vyhlásenie k návrhu
Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pre oblasť vysokého školstva Učiace sa
Slovensko, ktorého úplné znenie vám prinášame.
S veľkým záujmom sme sa oboznámili s návrhom Národného programu rozvoja výchovy
a vzdelávania pre oblasť vysokého školstva Učiace
sa Slovensko. Avšak aj keď rešpektujeme Programové vyhlásenie vlády SR a oceňujeme snahu
o jeho rozpracovanie, rozhodne sa nemôžeme
stotožniť s väčšinou kľúčových bodov predkladaného materiálu.
Okrem veľkých rezerv pri formulovaní konkrétnych cieľov chýba v dokumente čo i len náznak
konkrétnych opatrení vedúcich k ich naplneniu,
o zárukách na ich realizáciu ani nehovoriac.
V uplynulých dňoch zverejnený návrh metodiky
rozpisu štátnej dotácie pre vysoké školy, ktorý rozhodne nesvedčí o úprimnom záujme napĺňať tieto
ciele, je v tomto ohľade viac ako výrečný.
Ako zástupcovia Univerzity Komenského v Bratislave požadujeme návrh národného programu od
základu prepracovať s tým, že na jeho príprave sa
budú podieľať uznávaní odborníci z akademického prostredia, rektori vysokých škôl a zástupcovia
akademickej samosprávy vrátane študentov. Žiadame zároveň, aby tvorbe nového návrhu predchádzala dôkladná analýza spoločenských, ekonomických i kultúrnych potrieb spoločnosti a úloh
vysokých škôl pri ich napĺňaní.
Veríme, že pri rešpektovaní týchto zásad môžeme spoločnými silami dospieť k ucelenej, realistickej a skutočne progresívnej koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania pre oblasť vysokého školstva.
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Hlavné výhrady akademickej
obce UK ku konkrétnym
cieľovým oblastiam
dokumentu
Kvalita vysokoškolského vzdelávania
Na základe doterajších skúseností s akreditáciou je neprijateľné, aby sa zabezpečenie kvality
vzdelávania a jej hodnotenie prenechalo iba na
sebahodnotenie vysokej školy. Požadujeme preto vymedziť celoštátne záväzné minimálne kritériá
pre vyhodnocovanie kvality vysokých škôl, ktorých
napĺňanie sa bude vyhodnocovať nezávislým, inštitucionalizovaným a transparentným akreditačným
procesom. V tejto súvislosti je nevyhnutné stanoviť
tiež celoštátne záväzné požiadavky na habilitačné
a vymenúvacie konania docentov a profesorov.
Rozhodne nesúhlasíme so zrušením akademicko-pedagogických titulov docent a profesor, ako
to navrhuje predložený materiál. Podľa autorov má
toto opatrenie slúžiť najmä tomu, aby sa funkčné
miesta docentov a profesorov stali prístupnými aj
pre odborníkov zo zahraničia a z praxe. Tých je
totiž možné prijať už aj na základe platnej právnej
úpravy s podmienkou, že spĺňajú platné kritériá na
menovanie profesorov a docentov. Takto sa to už

predsa roky úspešne uplatňuje napríklad u našich
odborníkov z kliník lekárskych fakúlt a táto prax
slúži všeobecnému prospechu.
Pri našom stanovisku k tomuto cieľu národného
programu vychádzame aj z osvedčenej praxe tradíciou nám blízkeho rakúskeho a nemeckého univerzitného prostredia, v ktorom majú právo prednášať iba riadne habilitovaní docenti a profesori
a asistentmi môžu byť iba odborníci s doktorátom
získaným na základe obhajoby dizertačnej práce.
Docenti a profesori na vysokých školách popri
učení zároveň vykonávajú aj ďalšie nezastupiteľné
činnosti, ktoré najmä od odborníkov z praxe nemožno očakávať. (Na viacerých miestach v materiáli sa
zdôrazňuje výnimočnosť odborníkov zo zahraničia
a z praxe, čo však nezodpovedá vždy skutočnosti.
Na druhej strane ľudia, ktorí v súčasnosti pracujú
v zanedbanom slovenskom školstve, by si zaslúžili
od autorov materiálu azda viac uznania.)
Z návrhu téz nie je jasné, akým spôsobom
bude kreovaná nová Akreditačná komisia, kto
a na základe akého kľúča bude menovať jej orgány. Navrhujeme obsadiť minimálne jedno miesto
člena komisie z radov študentov – zástupcu zvoleného ŠRVŠ.
Jednoznačne podporujeme akreditáciu študijného odboru a stupňa štúdia, avšak pri zachovaní
dostatočne prísnych kritérií akreditácie.
Vychádzajúc z tradície a fungovania kontinentálneho školstva nepokladáme explicitné vyčleňovanie a zavádzanie liberálnych štúdií v našich
podmienkach za vhodné. Totiž, ak by sa zaviedla akreditácia študijných odborov vychádzajúca
z akreditácie príslušných vedných odborov, umožní sa tým zároveň vytvárať obsahovo „liberálnejšie“
študijné programy.
Na základe doterajších domácich i zahraničných skúseností zároveň odmietame preferovať
zavádzanie profesijne orientovaných bakalárskych
programov na vysokých školách. Nedostatky stredoškolského vzdelávania totiž nemožno nahradiť
liberálnymi štúdiami či profesijne orientovanými
bakalárskymi programami. Vysoká škola musí
dať svojmu absolventovi predovšetkým kompetencie potrebné na rýchlu adaptáciu v meniacom
sa svete a pripraviť ho na kontinuálne celoživotné
vzdelávanie.
Nemôžeme sa stotožniť ani so zámerom prijímania interných doktorandov na denné štúdium
bez nároku na inštitucionálne alebo grantové štipendium. Povedie to len k ďalšiemu znekvalitneniu doktorandského štúdia a snahám doktorandov
o prácu popri štúdiu.

Veda a výskum na vysokých školách
Vysokoškolský vedecký výskum a vysokoškolské vzdelávanie sú od seba neoddeliteľné a kvalita vzdelávania na vysokých školách závisí od kvality vedeckého výskumu ich zamestnancov. Z tohto
hľadiska je nevyhnutné, aby sa nieže zrušila, ale
práve naopak, reálne v praxi striktne aplikovala
doteraz neuplatňovaná kategorizácia vysokých
škôl, a to najmä na základe ich vedeckého výkonu, čo by sa malo odzrkadliť aj pri prerozdeľovaní
štátnej dotácie.
Namiesto vytvárania nových grantových schém
treba ďalej posilňovať transparentné fungovanie
tých jestvujúcich, v ktorých sa však musí rozdeľovať podstatne vyšší objem finančných prostriedkov, než v súčasnosti. Latentne napäté vzťahy
medzi vysokými školami navzájom a vysokými školami a SAV v získavaní grantov vyplývajú totiž najmä
z chronicky pretrvávajúceho nedostatku zdrojov
na vedu a výskum.
Už súčasné grantové schémy umožňujú vytváranie „združení a partnerstiev podnikov a vyso-
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kých škôl na riešenie inovačných potrieb podnikov
a firiem“, a tak netreba vytvárať nové, akurát treba
zjednodušiť a sprehľadniť príslušnú legislatívu.
Podľa autorov dokumentu má kvalitný vysokoškolský výskum tvoriť jadro výskumného potenciálu Slovenska. V texte sa však ani len nenaznačuje
perspektívne riešenie postavenia SAV a ani otázka
častokrát nejasnej spolupráce akadémie a vysokých škôl pri výchove doktorandov.

Efektívne fungujúce vysoké školy
Cieľ každoročne zvýšiť objem verejných zdrojov
na fungovanie vysokého školstva s ambíciou dosiahnuť minimálne priemernú úroveň krajín OECD,
resp. EÚ, možno len privítať, no odmietame plošné
navýšenie celkového objemu zdrojov pre vysoké
školy bez zohľadnenia kritérií kvality vedy, výskumu
a uplatniteľnosti absolventov v praxi.
Prekonávanie ekonomických a sociálnych bariér štúdia by nemalo byť úlohou školstva, ale ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny – tak,
ako ho má v gescii aj v prípade ďalších sociálne
podporovaných skupín obyvateľstva.
Z hľadiska efektívnosti fungovania vysokých
škôl je nevyhnutné, aby sa v maximálnej možnej
miere zjednodušila dnes už do neprehľadnosti

hypertrofovaná povinná administratíva. Obzvlášť
potrebné by bolo radikálne zjednodušiť, príp.
úplne zrušiť verejné obstarávanie pre oblasť vedy
a výskumu: veď už samo prideľovanie grantových
prostriedkov je predsa výsledkom náročného posúdenia a výberového konania.
Pri predpokladanej úprave systému vnútornej
organizácie a riadenia VŠ navrhujeme, aby sa
najprv vykonala analýza vzťahov medzi exekutívou
a samosprávnymi orgánmi vysokých škôl, na ktorej sa budú podieľať tak zástupcovia rektorov a dekanov, ako aj zástupcovia akademických senátov
vrátane študentov.
Nestotožňujeme sa s úvahami o spoplatnení
štúdia pre študentov prijatých nad limit verejných
zdrojov. Je totiž takmer nemožné nastaviť spravodlivý mechanizmus pri tvorbe limitov počtu štátom
dotovaných miest a ich následnej deľby medzi jednotlivé vysoké školy. V tejto súvislosti sa skôr javí
efektívnejšia cesta podpory cez odborové štipendiá, no kritériá ich prideľovania musia byť zároveň
zásadne modifikované.

Záver
Predložený materiál obsahuje síce aj návrhy,
ktorými by sa čiastočne mohli zlepšiť legislatív-

ne a administratívne rámce fungovania slovenského vysokého školstva, no tie samy osebe
nemajú šancu zvrátiť jeho dnes už viac ako evidentné zaostávanie, a to i za tým českým, s ktorým malo svojho času v podstate rovnakú štartovaciu pozíciu. V našich očiach je to teda iba
návod na paliatívnu liečbu chorôb slovenských
vysokých škôl, ktorý ako celok nemôžeme akceptovať.
Ak Slovenská republika v najbližších rokoch
razantne, no zároveň systematicky nenavýši investície do vysokého školstva, nebude pri ich
delení klásť dôraz na kvalitatívne kritériá a zároveň nevytvorí jednoduchšie legislatívne podmienky pre fungovanie vysokých škôl, budeme
naďalej len prešľapovať na mieste, čo však na
pozadí porovnania s úplnou väčšinou krajín EÚ
bude v skutočnosti znamenať vážny regres. Bez
zodpovedajúceho financovania nie je možné zabezpečiť úroveň vysokoškolského vzdelávania,
vedy ani výskumu porovnateľnú s rozvinutými
krajinami a naše zaostávanie za nimi sa bude
ďalej zväčšovať.
Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.,
predseda Akademického senátu UK

Prof. Mučaji dekanom FaF UK aj v druhom
funkčnom období
Na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) sa dňa 15. decembra 2016 konali voľby kandidáta na funkciu dekana
fakulty. Do volieb, ktoré boli vyhlásené dňa 15. novembra 2016, bol navrhnutý prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., súčasný dekan FaF UK, ktorý sa
uchádzal o zvolenie na druhé funkčné obdobie.
Za kandidáta na funkciu dekana fakulty na
funkčné obdobie od 1. marca 2017 do 28. februára 2021 bol prof. Mučaji zvolený počtom hlasov 20 z 20 prítomných členov Akademického
senátu FaF UK. Farmaceutickú fakultu UK tak
po vymenovaní rektorom UK povedie už druhé
funkčné obdobie. Pri tejto príležitosti sme sa ho
opýtali na jeho priority a ciele v druhom funkčnom období.
„Vzdelávanie je hlavnou činnosťou fakulty.
Je prirodzené, že ambíciou fakulty je neustále
zvyšovať kvalitu prípravy študentov. Potrebné
je u nich rozvíjať riešenie problémov a kritické myslenie. Preto sa
okrem štandardnej formy
snažíme organizovať aj
netradičné formy výučby,“ uviedol prof. Pavel
Mučaji. V tejto súvislosti
vyzdvihol potrebu internacionalizácie
štúdia
a vzdelávania, ktorá sa
podľa jeho slov považuje
za kľúčový prvok nielen
v záujme spájania sa vedeckých a výskumných
tímov kvôli väčšej efektivite, ale v súčasnosti sa
na medzinárodnej úrovni vzdelávania očakáva,
že úspešný študent uskutoční časť štúdia mimo
svojej alma mater na niektorej zahraničnej univerzite. „Chceme preto povzbudzovať mobilitu
našich študentov a vítame ich zapojenie do medzinárodných výmenných programov, ktoré sa
nám podarilo rozprúdiť – aj keď by sme si priali
ešte ich intenzívnejšiu realizáciu,“ dodal.

Za neodmysliteľnú súčasť zlepšovania kvality
vzdelávania považuje zvyšovanie kvalifikačnej
štruktúry učiteľov, dôležitej pre zabezpečenie
kontinuálnej garancie študijných programov, habilitačných konaní a konaní na vymenovanie profesorov. „A to by malo byť aj našou prioritou v budúcnosti – zabezpečiť kvalitný výskum a kvalitné
personálne obsadenie
ako základ kvalitného
vzdelávania,“ zdôraznil
dekan FaF UK.

Prof. Mučaji v krátkosti zhodnotil aj úspechy prvého
funkčného obdobia, na ktoré by rád nadviazal:
„Môžem konštatovať, že za obdobie uplynulých štyroch rokov sa nám spoločne podarilo
zásadným spôsobom zmeniť prostredie a podmienky pre štúdium a prácu na fakulte. Preto
máme aj v budúcom období naplánované ďalšie prestavby a rekonštrukcie.“ Verí, že takto
zmenené priestory sa stanú srdcom nielen
študentského spoločenského života na fakul-

te, ale zároveň aj príjemným prostredím na trávenie voľných chvíľ pred ďalšími povinnosťami
a zároveň fakulte umožnia dôstojnú reprezentáciu pri príležitosti osláv 65. výročia jej založenia. „Preto chcem aj do budúcna priniesť
tím ľudí ochotných spolupracovať, aby sme
mohli čeliť všetkým problémom a nástrahám,
s ktorými sa stretávame, a zabezpečiť tak, že fakulta
sa bude aj naďalej
rozvíjať a udrží si
svoje postavenie
a úlohu nielen
v rámci trhu vzdelávania či univerzity a Slovenska, ale
aj v medzinárodnom meradle,“ objasnil prof. Mučaji
svoje ďalšie vízie
na pozícii dekana
FaF UK.
***
Pavel Mučaji sa narodil v roku 1968. V roku
1993 vyštudoval FaF UK, kde v roku 1997
absolvoval dizertáciu v odbore farmakognózia (PhD.), v roku 1999 rigorózne konanie
(PharmDr.) a v roku 2004 sa v odbore farmakognózia habilitoval. V roku 2013 bol prezidentom SR vymenovaný za profesora farmakognózie. Pôsobí na Katedre farmakognózie a botaniky FaF UK. Pozíciu dekana fakulty zastáva od
1. marca 2013.
redakcia
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Študentky PdF UK majú srdce
na správnom mieste
V decembri 2016 vyvrcholil už 15. ročník grantového programu Darujte Vianoce organizovaného Nadáciou Orange. Prostredníctvom programu
sa žiadatelia snažili získať finančnú pomoc pre ľudí, ktorí sa ocitli v neľahkej situácii. Súčasťou je aj odovzdávanie ceny Srdce na správnom
mieste pre výnimočných žiadateľov. Laureátkou ceny sa v roku 2016 stala aj študentka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(PdF UK) Natália Kavecká, ktorá sa do projektu zapojila spolu so svojou spolužiačkou Martinou Rončákovou. Ocenenie si prevzal aj druhý laureát
Juraj Čurilla, ktorý sa do programu pravidelne zapája už od roku 2010.

Každý rok spoločnosť Orange spolu s individuálnymi darcami podporujú stovky rodín či jednotlivcov v núdzi. Stačí, aby ste našli vo svojom okolí
niekoho, kto to v živote nemá ľahké, a vedeli, čo by ho na Vianoce potešilo. Potom treba spísať jeho príbeh, vypočítať potrebnú sumu a prihlásiť ho
do programu. Takto v skratke funguje grantový program Nadácie Orange
s názvom Darujte Vianoce, vďaka ktorému sa v roku 2016 podarilo študentkám PdF UK spríjemniť vianočný čas trom dievčatám. Do programu prihlásili príbeh troch sestier, ktoré sa spolu s mamou ocitli v krízovom centre pre
týrané a opustené matky. V rámci projektu využili grant Nadácie Orange na
to, aby dievčatám pripravili krásny deň a vytrhli ich z neľahkej každodennej
reality.
Natália a Martina, ktoré na PdF UK študujú odbor špeciálna pedagogika, sa o programe Darujte Vianoce dozvedeli od vyučujúcej PaedDr.
Moniky Šulovskej, PhD., ktorá študentom program predstavila na jednej
zo svojich prednášok a povedala im o možnosti zapojiť sa. Študentky
túto možnosť využili. Obe sú detskými animátorkami a dobročinným
aktivitám sa venujú aj mimo školy. Nadácia Orange sa rozhodla snahu
študentiek oceniť najmä preto, že ide o prípad, keď mladí ľudia vyjadrili
empatiu voči okoliu a nežiadali len materiálnu pomoc, ale nebáli sa darovať aj vlastný čas.

Zľava: laureát Srdca na správnom mieste 2016 Juraj Čurilla, správkyňa Nadácie
Orange Andrea Cocherová, laureátka Srdca na správnom mieste 2016 Natália
Kavecká so spoluautorkou projektu Martinou Rončákovou

Laureátke ceny Srdce na správnom mieste 2016 Natálii Kaveckej
sme pri tejto príležitosti adresovali pár otázok.

ne Dr. Šulovská a potom aj
vidina detskej bezprostrednej radosti. A prečo nepomôcť, keď urobiť to je také
jednoduché?

Čo vás motivovalo k vypracovaniu projektu?
Grantový program Darujte Vianoce nám na vyučovaní predstavila Dr.
Šulovská ako vzorový pre vypracovanie projektu, ktorý mal byť naším
záverečným hodnotením. Ona sama bola prispievateľkou projektov do
tohto programu na podporu sociálne slabších. Naša úloha bola podobná – mali sme napísať projekt pre niekoho, kto to potrebuje, pričom
bolo na nás, či ho reálne aj zašleme do nadácie. My sme tak s Maťkou
Rončákovou urobili, a tak nám vo výške 111 eur Nadácia Orange podporila projekt, ktorým sme sa rozhodli trošku skrášliť vianočné sviatky trom
dievčatám (6, 10, 12 r.), ktoré roky spolu s matkou prechádzajú z jedného azylového domu do druhého. Napokon nám aj udelili toto špeciálne
ocenenie, čo nás mimoriadne prekvapilo, keďže sme dovtedy o jeho
existencii ani netušili. ☺ Našou veľkou inšpiráciou bola teda jednoznač-

Čo pre vás toto ocenenie
znamená?
To je naozaj veľmi ťažká
otázka. Na jednej strane je
to skutočne obrovská česť,
že z toho množstva skvelých ľudí sa rozhodli oceniť
práve nás, na druhej strane
si však myslíme, že pomoc
núdznym by mala byť pre
každého z nás automatickým
úkonom.
redakcia

Manekýn výzva na Univerzite Komenského
Po Ice Bucket Challenge ovládla web manekýn výzva. Neodolala jej ani Univerzita Komenského v Bratislave (UK).
Nová internetová výzva spočíva v tom, že všetci jej aktéri na
chvíľu stoja bez pohybu ako figuríny, zatiaľ čo ich obchádza kamera. Výsledkom je video, ktoré zväčša rozpoznáte aj podľa piesne
Black Beatles v pozadí.
História manekýn výzvy siaha do októbra 2016, keď sa na so
ciálnych sieťach objavili prvé videá študentov z USA pózujúcich bez
pohybu, ktorí sa odvtedy dočkali tisícok svojich nasledovateľov.
Novej výzve podľahli známi herci, speváci, profesionálni športovci i politici. V zozname nechýbajú napr. Bill Gates, Paul McCartney, herec Tom Hanks, speváčka Adele, krasokorčuliar Jevgenij
Pljuščenko či futbalista Cristiano Ronaldo.
Do výzvy sa zapojila aj Univerzita Komenského na čele s rektorom
UK prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD., ktorej sa 14. decembra
2016 vo vestibule historickej budovy UK na Šafárikovom námestí tak
podarilo úspešne absolvovať vôbec prvú univerzitnú manekýn výzvu
na Slovensku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do výzvy zapojili.
					
redakcia
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O tom, ako to dopadlo, sa presvedčte sami:

AKTIVITY NAŠICH ŠTUDENTOV

Študenti UK aj v roku 2016 pomáhali
a rozdávali radosť v rámci charitatívneho projektu
Univerzitný stromček prianí
Po pozitívnom ohlase na prvý ročník stáli opäť vo vstupných priestoroch všetkých bratislavských fakúlt UK stromčeky ozdobené vianočnými prianiami.
Iste ste si tieto stromčeky všimli aj vy – na
každom z nich viselo približne 15 prianí, ktoré
študenti UK vyzbierali od ľudí, ktorí to v živote nemajú ľahké. Želali si malí aj veľkí – či už
deti z detského domova, dôchodcovia z domova sociálnych služieb, rodiny žijúce v ubytovniach pre sociálne slabších, bezdomovci,
ľudia z krízových centier, alebo pacienti ležiaci v nemocniciach. Priania boli všelijaké
– od bábik cez oblečenie až po knižky, ale
neúrekom bolo aj tých nehmotných: návšteva a rozhovor, pomoc s výdajom stravy pre
bezdomovcov a pod. Cieľom projektu bolo
pripraviť týmto ľuďom krajšie Vianoce tak, že
si študenti mohli vybrať niektoré z prianí a ako
dobrý skutok ho počas predvianočného obdobia splniť. Kontaktné údaje na človeka, ktorý si prianie želal, dostali po registrácii na webovej stránke www.uniba.sk/stromcekpriani.
To, že zapojenie sa do projektu bolo
obohacujúce nielen pre obdarovaných, ale
aj pre tých, ktorí priania plnili, nám potvrdila aj Ivana Beňová, študentka na Fakulte
matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI
UK): „O projekte Univerzitný stromček prianí
som sa dozvedela od spolužiačok, ktoré si
už nejaké priania vybrali a opýtali sa ma, či
sa nepripojím k plneniu jedného z nich. Išlo
o návštevu v nemocnici, s čím som súhlasila. Vtedy som ani netušila, čo to bude pre
tých ľudí i pre mňa znamenať. Hneď cestou
na prednášku som si vybrala ďalšie prianie
pre dievčatko menom Lilly, ktoré si na Vianoce želalo bielu tabuľku s fixkami, a so
spolužiačkou sme si zobrali ďalšie prianie
z nemocnice. Na druhý deň sme sa ôsmi
spolužiaci vybrali do nemocnice pomáhať.
Tento zážitok, aj keď musím povedať, že
nie práve radostný, mi ukázal, že mám byť

vďačná za to, aké mám zdravie a ako trávim
Vianoce. Neuvedomovala som si, že také
jednoduché slová ako ,šťastné a veselé Vianoce‘ môžu ľuďom nahnať do očí slzy šťastia
i smútku zároveň. Sama som preto uronila
nejakú tú slzu. Cestou z nemocnice sme
sa vybrali do prvého hračkárstva a všetci
prítomní sme sa poskladali na darčeky pre
malého Jurka, ktorý si prial plastelínu, fixky
a skladačku. Pri odovzdávaní tohto darčeka
som, bohužiaľ, nemohla byť, ale moji skvelí
spolužiaci sa postarali o to, aby si ho Jurko
našiel na Vianoce pod stromčekom. O pár
dní na to som bola darček osobne odovzdať
malej Lilly do ubytovne Fortuna ako ,anjel‘,
ale rozbalila si ho až na Vianoce. Pri tejto príležitosti som s ňou a s jej maminkou strávila
niekoľko hodín a na Vianoce sme si zavolali
a ja som sa dozvedela, ako sa Lilly páčil jej
darček. Lilly je milé, dobré, slušné dievčatko, ktoré sa rado učí, je priateľské a ničím si
nezaslúžilo takú ťažkú a neistú budúcnosť.
Mrzí ma, v akom prostredí vyrastá. V rámci
posledného priania sme opäť zavítali do nemocnice – tentoraz štyri spolužiačky. Keďže
som už bola pripravená na atmosféru, ktorá
nás tam môže čakať, stretnutie prebehlo príjemnejšie. Pacientom stačilo, ak ste ich pár
minút počúvali alebo im podali, čo potrebovali. Tento projekt ma veľmi oslovil a napriek
tomu, že som preň vyronila nejednu slzu, je
podľa mňa jedným z najlepších, aké som
zažila. Som si istá, že sa zapojím aj budúci
rok. Vianoce majú odteraz pre mňa úplne iný
zmysel. Ďakujem za príležitosť spraviť niečo
dobré pre druhých.“
Máme veľkú radosť, že sa nám takto spoločne na UK podarilo splniť viac ako 170 prianí a priniesť kúsok radosti do rodín, ktorým
život kladie pod nohy viac prekážok než ostatným. Okrem Ivany sa s nami o zážitky podelili
aj ďalší študenti a zamestnanci UK:
„Návšteva bola veľmi príjemná a Janettka
sa veľmi tešila z oblečenia s princeznou z Ľadového kráľovstva a my sa tešíme, že sme jej
mohli urobiť radosť.“
„Keďže sme si vybrali prianie ,plienky pre
Natálku‘, rozhodli sme sa, že okrem plienok
prinesieme aj niečo navyše. Dokúpili sme aj
nejaké detské krémy a vlhčené utierky a pre
jej starších súrodencov mikulášsky balíček
v podobe sladkostí. Reakcia Natálkinej maminy nás veľmi potešila, bola šťastná a dojatá.
Mali sme príjemný rozhovor a zoznámili sme
sa s ostatnými Natálkinými súrodencami.“
„Jarka sa veľmi potešila! Okrem bábiky
s kočíkom som ju potešila aj inými darčekmi.
Rodinka bola veľmi milá, pohostinná a naďalej spolu zostávame v kontakte.“
„Prišiel som do ubytovne Fortuna, kde mi
mama Olinky spravila čaj. Porozprávali sme

sa. Obidve boli veľmi milé. Odovzdal som darček, ktorý sme hneď aj využili, a všetci traja
sme sa spolu zahrali.“
„Moje vybrané prianie som splnila poslaním
darčeku na adresu, pretože po telefonickom
kontakte s maminou chlapca som sa dozvedela, že chlapec má 4 roky a ešte verí, že
darčeky nosí Ježiško. Prianie bolo splnené,
dostala som aj SMS, že chlapček bol šťastný.
Dúfam, že aj o rok budem mať takúto príležitosť splniť niekomu prianie.“
„S kamarátkou sme navštívili Univerzitnú
nemocnicu s poliklinikou Milosrdní bratia na
Námestí SNP. Navštívili sme dvoch pacientov,
s ktorými sme sa porozprávali. Návšteva bola
pre nás a snáď aj pre druhú stranu veľmi príjemná.“
„Prianie sa mi podarilo splniť a bolo z toho
pekné stretnutie. Vďaka vám za nápad niečo
takéto zorganizovať, veľmi sa mi to páči!“
„Spolu s priateľom sa nám podarilo potešiť
pána Jozefa z domova Vagus. Bolo to veľmi
milé stretnutie a chceli by sme sa s pánom Jozefom naďalej stretávať. Sme radi, že ste prišli
s ideou Univerzitného stromčeka prianí. Je to
skvelý projekt, a preto sa určite zapojíme aj
budúci rok a radi povzbudíme aj ďalších, aby
sa zapojili tiež. Ďakujeme pekne!“
Aj my sa už teraz tešíme na ďalší ročník
a dúfame, že sa opäť nájde toľko dobrých
duší, ktoré sa k nám do vianočného plnenia
prianí pridajú.
Univerzitný stromček prianí bol organizovaný pod záštitou Študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave.
Mgr. Mária Šormanová,
absolventka FMFI UK
a organizátorka Univerzitného
stromčeka prianí
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AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Tretí ročník konferencie a workshopu Komunitná
psychológia na Slovensku
V dňoch 28. a 29. novembra 2016 sa na pôde Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV
UK) uskutočnil 3. ročník konferencie a workshopu Komunitná psychológia na Slovensku. Podujatie organizovala doc. Mgr. Júlia
Kanovská Halamová, PhD., pod záštitou Ústavu aplikovanej psychológie FSEV UK, European Community Psychology Association
a The Society for Community Research and Action (American Psychological Association Division 27).
Cieľom vedeckej konferencie i odborného workshopu bolo spropagovať komunitnú
psychológiu na Slovensku, začleniť ju do
medzinárodného kontextu a sprostredkovať
výmenu najnovších poznatkov a skúseností z tejto oblasti, a tým aj priamo podporiť
spoluprácu medzi vedeckou a praktickou
komunitnou psychológiou na Slovensku.
Prvý deň konferencie bol zameraný na
prezentáciu vedeckých príspevkov z oblasti komunitnej psychológie. Druhý deň počas
workshopu mali odborníci z praxe možnosť
predstaviť svoje aktuálne realizované projekty a tiež interaktívnou formou s poslucháčmi
zdieľať poznatky a zážitky z práce s komuni-

tou, ktorej sa venujú. Jedným z prezentovaných projektov bola aj Komunitná záhrada
FSEV UK, ktorej iniciátorkou je doc. Mgr.
Júlia Kanovská Halamová, PhD.
Tento rok sme mali možnosť na konferencii privítať ďalšieho zahraničného
hosťa – prof. Serdara Mustafu Deirmenciogluho, PhD., z Americkej univerzity
v Káhire v Egypte. Účastníci sa pri jeho
provokatívnom príspevku mohli zamyslieť, či je psychológia naozaj len „spiaca
kráska“ a v čom spočívajú súčasné výzvy
komunitného prístupu a psychológie ako
takej. Zarezonovali v nás jeho slová o tom,
prečo svet a Európa potrebuje komunitnú

psychológiu. Táto konferencia bola významnou príležitosťou popremýšľať, ako
podporovať sociálnu spravodlivosť a zmenu zapojením nielen odborníkov, ale aj ľudí
v najrôznorodejších životných situáciách
a komunitách.
Zborník príspevkov z konferencie Komunitnej psychológie na Slovensku je k dispozícii na webstránke Ústavu aplikovanej
psychológie FSEV UK.
Mgr. Bronislava Strnádelová, Mgr. Martina Baránková, Mgr. Jana Koróniová,
doktorandky Ústavu aplikovanej
psychológie FSEV UK

UK vybuduje prvú univerzitnú komunitnú záhradu
na Slovensku
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) vybuduje v tomto roku prvú univerzitnú komunitnú záhradu na Slovensku. Projekt Fakulty
sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK) vyrastie v areáli fakulty – na bratislavských Mlynských luhoch 4. Bude určený
primárne pre študentov a zamestnancov FSEV UK.
Realizácia prvej komunitnej univerzitnej
záhrady na Slovensku bude úzko prepojená
s výučbou – s kurzom komunitná psychológia, ktorý FSEV UK ponúka svojim študentom v letnom semestri 2016/2017.
Cieľom komunitných záhrad je poskytnúť určitej komunite možnosť dopestovať
si vlastné plodiny (ovocie, zeleninu, bylinky
atď.), resp. skrášliť prostredie kvetinovou
výsadbou alebo vybudovaním spoločnej
relaxačnej či inej zóny. Komunitné záhrady poskytujú okrem prístupu k spoločne
dopestovanej úrode aj participáciu na aktivitách, prostredníctvom ktorých sa budujú
a upevňujú vzťahy v komunite i vzťahy k životnému prostrediu.
O tom, čo v komunitnej záhrade pri FSEV
UK vyrastie, rozhodnú študenti a zamestnanci fakulty. „Projekt ponúka jedinečné
možnosti pre kultúrne i spoločenské po
dujatia, vzdelávacie a výskumné aktivity,
ako aj priestor pre pasívny aj aktívny oddych
zamestnancov i študentov priamo v areáli univerzity,“ hovorí autorka projektu doc.
Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD., zo
FSEV UK. Komunitná záhrada je aktuálne
v štádiu plánovania a identifikácie potrieb,
realizácia začne s nástupom pestovateľskej sezóny a začiatkom letného semestra 2016/2017. Projekt bude financovaný
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z viacerých grantov, avšak nosnou časťou
bude dobrovoľnícka práca.
„Projekt komunitnej záhrady je jedným
zo spôsobov, ako na fakulte prepájame
vzdelávanie s výskumom a aplikujeme
v lokálnej komunite medzinárodne uznávaný výskum. Myšlienku vybudovania komunitnej záhrady priniesla doc. Kanovská
Halamová už spolu s prvým ročníkom me-

Tento priestor sa zmení na komunitnú záhradu.

dzinárodnej konferencie Komunitná psychológia v roku 2014. Až po dvoch rokoch
zdolávania administratívno-organizačných
prekážok prichádzame k implementácii,
a to aj vďaka podpore univerzity, no najmä
zanieteniu a podpore zo strany fakulty a jej
zamestnancov,“ vyzdvihuje dekanka FSEV
UK doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
„Iniciatívu FSEV UK na vybudovanie komunitnej záhrady vítam nielen ako botanik,
ale aj ako rektor UK, pretože takéto spoločné dielo dáva užitočným a príťažlivým
spôsobom možnosť zušľachtenia nášho
pracovného, študijného i životného prostredia, ale poskytuje aj priestor na živú
bezprostrednú komunikáciu a spoločné
i spoločenské aktivity, ktorých v dobe
populárneho trávenia času na internete
a sociálnych sieťach nikdy nie je dosť,“ vyzdvihol fakultnú aktivitu prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD., rektor UK. „Budem rád, ak
sa tento pozitívny príklad stane úspešnou
komunitnou premiérou a motiváciou pre
ďalšie univerzitné, ale aj mimouniverzitné
kolektívy na Slovensku,“ dodáva rektor
univerzity.
Andrea Földváryová
Foto: Lucia Gallová, FSEV UK

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

FSEV Fest 2016 aj za účasti prezidenta SR
FSEV Fest je multižánrový festival, ktorý organizujú študenti Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK). Prvý ročník v roku 2010 bol výsledkom spontánneho nápadu študentov pod vedením PhDr. Andreja Findora, PhD.
Ďalšie ročníky sa neskôr realizovali aj dvakrát v roku (zimná a letná edícia), preto sa 6. decembra 2016 uskutočnil FSEV Fest už po
deviatykrát. Na FSEV Feste tradične prebiehajú rôzne diskusie, premietania filmov, vystúpenia hudobných skupín, umelecké inštalácie, hry, prezentácie potenciálnych zamestnávateľov a predstavuje sa práca mimovládnych a neziskových organizácií.
Ústrednou témou tohto ročníka bola
young power ako reflexia na existujúce
spoločenské i medzinárodné výzvy. Od svetových lídrov počúvame apely na aktivizáciu
mladých ľudí. Ich predstava pramení z presvedčenia, že dnešní mladí sú zavretí vo virtuálnom svete a nezaujímajú sa o dianie okolo
seba a vo svete. Preto si študenti FSEV UK
v tejto súvislosti položili niekoľko otázok: Sú
tieto apely oprávnené a je pasivita mladých
ľudí skutočná? Ako je na tom Slovensko?
Akým spôsobom je možné počuť hlas mladých, ako sa môžu prihlásiť o slovo a zapojiť
sa do verejných diskusií? Aké sú slabé miesta angažovanosti mladých? Prečo je dôležité
zapájať mladých do verejného života? Aké
kvality a hodnoty sú pre nich dôležité a príznačné a čo by chceli povedať svetu?
Študenti v rámci prípravy festivalu diskutovali aj o tom, kto z verejných činiteľov by sa
k tejto téme mohol inšpiratívne vyjadriť. Odvážna študentská voľba padla na prezidenta
SR Andreja Kisku. Intenzívna komunikácia
s Kanceláriou prezidenta SR priniesla ovocie
a nadšenie zo študentskej iniciatívy sa pretavilo do reálnej podoby – účasti prezidenta na
FSEV Feste 2016.
Prezidenta SR na pôde FSEV UK privítal
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
spolu s dekankou fakulty doc. JUDr. PhDr.
Luciou Mokrou, PhD. Po krátkom predstavení fakulty a prezretí jej priestorov sa Andrej
Kiska presunul do auly plnej študentov, pedagógov, zamestnancov a priateľov fakulty,
ako aj zástupcov médií (spolu viac ako 200
ľudí). Jeho úvodný príhovor dostal podobu
záznamu, ktorý spracovala redakcia časopisu .týždeň. Prezident poukázal na to, že
rozhodujúcim faktorom vo vzdelávaní už
nie je zisk diplomu či absolvovanie vysokej školy. Významnými faktormi sa stávajú
kvalita štúdia, ako aj tzv. soft skills, ktoré

si študenti osvojujú. Zároveň zdôraznil, že
práve mladí nastavujú zrkadlo súčasnej spoločnosti. Uviedol konkrétny prípad Zuzany
Hlávkovej, ktorá získala kvalitné vzdelanie,
čo jej poskytlo zázemie a odvahu, pretavenú do konkrétnych činov, a preto dokázala
bez strachu poukázať na nezrovnalosti pri
verejnom obstarávaní v rámci predsedníctva
SR v Rade EÚ. Jej prístup, argumentáciu,
odvahu, ako aj principiálny boj za transparentnosť, efektívnosť a riadne fungovanie
spoločnosti sú podľa slov prezidenta nasledovaniahodným príkladom. Ako zdôraznil,
mladých netreba podceňovať, naopak, treba ich počúvať, vzdelávať, diskutovať s nimi,
využiť všetky možnosti ich potenciálu – sú
to predsa budúci lídri tejto krajiny. Mladí ľudia predstavujú nielen alternatívu, ale jedinú
možnosť, ako zmeniť zaužívané stereotypy
a vytvoriť nové, kultúrne, otvorené a priateľské prostredie pre život. Prezident tak
v prítomných zanechal podstatný odkaz – je
potrebné mať oči otvorené, získavať informácie a kriticky ich verifikovať a nebáť sa prispieť do verejnej diskusie, bojovať za svoje
presvedčenie a dobro spoločnosti, budovať
túto krajinu ako priestor, kde sa oplatí ostať
žiť, pracovať, podnikať.
Prezident následne zodpovedal aj otázky
študentov. Zamyslel sa opakovane nad dôvodmi svojej kandidatúry, inšpirujúcimi momentmi a dôležitými ľuďmi vo svojom živote.
Jeho prítomnosť, podnetné a povzbudzujúce slová tak prispeli k vytvoreniu atmosféry
v zmysle leitmotívu festivalu.
Festival pokračoval ďalšími aktivitami – prezentáciami mimovládnych a profesijných organizácií s príležitosťami stáží pre študentov
(Bratislavský debatný spolok, Centrum pre
otvorenú politiku, Teach for Slovakia, Nadácia otvorenej spoločnosti, Slovensko. Digital,
Amnesty International, Young Professionals in

Energy, Mladiinfo Slovensko, WorkSpace Europe, Sokratov inštitút, Maxman Consultants).
Okrem toho niektoré pracoviská fakulty predstavili svoje výskumy.
Celý priebeh festivalu lemovala hudobná produkcia, diskusie na tému Erasmus+
štúdium a stáž v zahraničí. Účastníci sa dozvedeli viac aj o novootvorenom bufete VEGET v priestoroch fakulty, ktorý prevádzkujú
študentky združené v občianskom združení. Bufet sa stal priestorom neformálnych
stretnutí, diskusií, klasických študentských
chvíľ pri káve, ale aj miestom na posedenie
a oddych pri knihe. Zameriava sa na predaj
produktov lokálnych farmárov, reflektuje
rôznorodé výživové požiadavky súčasnosti
– ponúka bezlaktózové či bezlepkové produkty, biopotraviny, lokálne výrobky. Mladí
ľudia tak i jeho prostredníctvom prispievajú
k budovaniu udržateľnej spoločnosti v lokálnom kontexte.
Témy young power a culture clash boli
predmetom moderovanej diskusie, jedného z hlavných bodov programu festivalu,
pričom tá mala tentoraz výnimočný rozmer
– bola súčasťou relácie Pod lampou. Moderoval ju Štefan Hríb a diskutujúcimi boli
Michal Kaščák, Iveta Radičová, Zuzana
Hlávková a Emília Trepáčová, absolventka FSEV UK. Generačné rozdiely a s nimi
súvisiaca potreba rešpektovať názory inej
generácie a zároveň sa s nimi nebáť i polemizovať, snaha hľadať prienik medzi zaužívaným a inovatívnym, to všetko dostalo
rozmer konštruktívnej debaty a korunovalo
tak úspech tohtoročného FSEV Festu.
Otázkou tak ostáva, ako prekonáme sami
seba pri jubilejnom desiatom ročníku. Výzva
otvorená!
Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.,
dekanka FSEV UK
Foto: Peter Brenkus
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Pedagogická fakulta UK oslávila 70. výročie
svojho založenia
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK) si dňa 7. decembra 2016 pripomenula 70. výročie svojho založenia. Stalo sa tak na slávnostnom zhromaždení v Aule UK za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
zástupcov pedagogických fakúlt zo Slovenska i z Českej republiky, vedenia univerzity i fakulty, zamestnancov a študentov, ako aj
pozvaných hostí.
Konkrétne kroky k vytvoreniu pedagogic- ľavedome plniť svoje poslanie. Hlavný prejav
kých fakúlt sa v ČSR podnikli až po skončení mal povereník školstva Ladislav Novomeský,
druhej svetovej vojny v roku 1945. V nadväz- ktorý vyzdvihol celonárodný i širší celosponosti na požiadavky manifestačného zjazdu ločenský význam založenia pedagogickej
českých učiteľov v Prahe v dňoch 14. – 15. fakulty: „Na pedagogických fakultách ako bujúla 1945, na návrh vlády a po dohode so dúcich pedagogických laboratóriách budú sa
SNR vydal prezident ČSR Dr. Edvard Beneš hľadať a súčasne aj overovať nové vedecké
dekrét č. 132/1945 Zb. zo dňa 27. októbra spôsoby pedagogickej práce, nové vedec1945 o vzdelávaní učiteľov, podľa ktorého ké vyučovacie metódy, ktoré budú vyplývať
mali učitelia škôl všetkých stupňov a typov z nových pedagogicko-psychologických, bionadobúdať vzdelanie na pedagogických logických a sociálnych poznatkov i vlastných
a iných fakultách vysokých škôl. V zmysle vedeckých ústavov, kde sa sústredí a odvládneho nariadenia vtedajší povereník škol- kiaľ sa bude riadiť celá pedagogická práca.
stva Ladislav Novomeský a jeho zástupca Dr. Otvorením pedagogických fakúlt zakončujeOndrej Pavlík zvolali 25. septembra 1946 me navždy éru pedagogického diletantizmu
komisiu pracovníkov povereníctva školstva a kladieme u nás učiteľovu prácu na úroveň
a zástupcov Slovenskej univerzity.
Fakulta mala vzniknúť v rámci najstaršej univerzity na Slovensku ako
logický dôsledok dovtedajšieho
vývoja a formovania univerzitného
vzdelávania u nás. Jej organizovaním boli poverení prof. RNDr. Jur
Hronec, DrSc., vo funkcii dekana
a prof. PhDr. Jozef Schubert, CSc.,
vo funkcii tajomníka fakulty.
Slávnostnosť otvorenia pedagogickej fakulty a jej inkorporovania do
zväzku univerzity sa uskutočnila dňa
6. decembra 1946 vo veľkej aule
(vtedajšej) Slovenskej univerzity na
Prof. Alica Vančová, dekanka PdF UK
Šafárikovom námestí v Bratislave.
Začala sa chorálom Jána Levoslava Bellu najvyššie kvalifikovaného odborníka... Náš
Sväť, Slovensko, sväť, ktorý zaspieval Spe- budúci učiteľ, vzdelaný vedecky na univerzite,
vácky zbor slovenských učiteľov. Zúčastnil sa stane sa sebavedomým nositeľom opravdivej
na nej podpredseda SNR pplk. Milan Polák, národnej kultúry a vzdelanosti, pevnou kopovereníci JUDr. Ivan Štefánik, prof. Jozef Lu- strou osvetovej činnosti, pokroku, ale najmä
kačovič a Ladislav Novomeský, prítomní boli suverénnym a jediným kvalifikovaným odboraj ďalší zástupcovia politického, akademic- níkom školskej výchovy a vyučovania... Zákon
kého a spoločenského života. Slávnosť tele- o zriaďovaní pedagogických fakúlt, ktorý kograficky pozdravil prezident ČSR Dr. Edvard difikuje vysokoškolské vzdelanie pre učiteľa,
Beneš a minister školstva prof. JUDr. Jaro- je prvý svojho druhu na celom svete a naplslav Stránský. Prítomných ako prvý pozdravil ňuje nás hrdosťou i uspokojením, že uskurektor Slovenskej univerzity prof. JUDr. Karol točňuje sa predovšetkým v národe, z ktorého
Kizlink, ktorý vo svojom príhovore uviedol, že vyšiel neprekonaný ešte priekopník modernej
najmladšia – pedagogická fakulta – bude cie- pedagogiky J. A. Komenský.“ Potom sa prí-
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tomným prihovoril prvý dekan pedagogickej
fakulty prof. Jur Hronec, ktorý zdôraznil, že
na pedagogickej fakulte sa budú vychovávať
odborne podkutí praktici, ovládajúci metodiku
vyučovania.
Takmer na deň presne sa po sedemdesiatich rokoch na tom istom mieste prihovoril prítomnému zhromaždeniu súčasný
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.:
„Ak naša univerzita nesie vo svojom názve
meno vierozvestca pedagogiky Jána Amosa
Komenského, tak spomedzi našich fakúlt je
to práve Pedagogická fakulta UK, ktorá nielen názvom, ale aj samotnou povahou svojho
portfólia snáď najvýraznejšie reprezentuje
jeho pedagogické posolstvo.“
Dekanka PdF UK prof. PaedDr.
Alica Vančová, CSc., priblížila históriu a významné medzníky fakulty.
Ako zdôraznila vo svojom príhovore,
„pedagogické fakulty sú dnes neoddeliteľnou súčasťou slovenského
univerzitného prostredia. Zároveň
sú výsledkom úsilia generácií pedagógov o lepšie, kvalitnejšie a humánnejšie školstvo, o lepší svet.“
Na nezastupiteľný celospoločenský zástoj pedagogickej fakulty pri
príprave budúcich učiteľov, ale i na
svoju spriaznenosť, dobrú osobnú
skúsenosť i spoluprácu s fakultou
poukázal vo svojom príhovore minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
Ako prejav vďaky za prácu i podporu fakulty dekanka PdF UK odovzdala pamätné
listy pedagógom, administratívnym pracovníkom i študentom fakulty, ministrovi školstva SR, ako aj zástupcom vedenia univerzity, fakúlt UK i spolupracujúcich inštitúcií
a v rámci strieborných promócií aj bývalým
absolventom fakulty. Súčasťou oceňovania
bolo i udelenie Zlatej medaily UK, ktorou
rektor UK ocenil záslužnú prácu a výnimočné úspechy akademického maliara doc.
Stanislava Harangozóa pri príležitosti jeho

V Ý R O Č I A FA K Ú LT U K

Doc. Stanislav Harangozó

životného jubilea. Za ocenených poďakoval
a veľa úspechov fakulte zaželal prof. PhDr.
Ján Kačala, DrSc.
Slávnostná časť pokračovala recepciou,
kde sa v príjemnej atmosfére vytvoril priestor
nielen na spomienky, ale aj na posilnenie
vzájomných vzťahov. Záver osláv patril slávnostnému koncertu a premietaniu krátkeho
filmu o PdF UK.
Nasledujúci deň sa pri príležitosti uvedených osláv konala v Aule Pedagogickej
fakulty UK interdisciplinárna vedecká konferencia, ktorú jednotlivé ústavy a katedry
fakulty využili ako jedinečnú príležitosť prezentovať aktuálne výskumné aktivity svojich
pracovísk.
Pedagogická fakulta UK, ktorú v súčasnosti tvorí sedem ústavov a pätnásť katedier, sa profiluje ako moderné vedeckovýskumné, vzdelávacie pracovisko pripravujú-

ce budúcich učiteľov, ale aj
iných odborníkov pre pracovné pozície v školstve,
zdravotníctve a sociálnych
službách. To, že fakulta
ponúka kvalitné, pestré
a zaujímavé štúdium, sa
odzrkadľuje aj v záujme
uchádzačov. Fakulta si za
ostatné roky udržiava vyrovnaný počet uchádzačov
o štúdium i študentov.
Sedemdesiat rokov existencie fakulty, ktoré približuje aj publikácia Tradere
scientiam vydaná pri príležitosti výročia fakulty, dovoľuje bilancovať, hodnotiť a vytvárať smelšie
stratégie smerom do budúcnosti. Súčasné turbulentné obdobie nových priorít i nových protirečení, reflektujúcich naše aktuálne spoločenské dianie, nás núti zamýšľať sa
nad funkciou vzdelávania. Vzdelávanie budúcich učiteľov je späté s konzervativizmom
a snahou udržať autonómiu vo vnútri vzdelávacieho systému. Každá reforma, a nebolo
ich málo, si vždy „trúfla“ na školský systém
vzdelávania. Aktuálnosť reforiem bola vždy
preverená časom, žiaľ, aj s ich negatívnym
dôsledkom okamžitého zavedenie do praxe. Podliehanie liberálnym tlakom tak viedlo
k oslabeniu autonómie školskej kultúry. Tak
sa učiteľstvo v praxi a najmä povolanie učiteľa dlhodobo vo vzťahu k iným profesiám
znehodnocovalo. Školskej kultúre treba vrátiť jej autonómiu, pedagogický proces treba

posilniť a vyzdvihnúť na úroveň dôkladnej vedeckej analýzy a najmä nemožno prijať pseudoargumenty o možnosti skratiek a úľav pri
príprave pedagóga. Pripravovať učiteľa, ktorý v podmienkach Európy a sveta má stále
svoj status, je nezastupiteľnou úlohou práve
pedagogických fakúlt.
Fakulta je spoločným dielom pedagógov
a študentov. Oni vytvárajú jej typickú,
stále sa obnovujúcu,
neopakovateľnú atmosféru, oni do nej
vkladajú svoje úsilie, ich spája zápal
a otvorenosť k poznaniu, ale aj vzájomná úcta k hodnotám. Zaželajme
našej fakulte do
blízkej i vzdialenejšej budúcnosti veľa
úspechov, fungovanie a rozvoj v adekvátnych podmienkach, spokojných zamestnancov i študentov
a spoločenskú akceptáciu i ohodnotenie
poslania, ktoré plní. Našej pedagogickej fakulte prajeme, aby aj v ďalších rokoch prosperovala, rozvíjala sa a prekvitala.
Z materiálov pripravila
Mgr. Eva Faithová, PhD.,
prodekanka PdF UK

SPRAVODAJST VO

Výstava fotografií I FEEL 25 na Univerzite Komenského
Dňa 5. decembra 2016 pred Aulou Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniela
Ostatníková, PhD., spolu s veľvyslankyňou Slovinskej republiky na
Slovensku Bernardou Gradišnik slávnostne otvorili výstavu fotografií
I FEEL 25. Výstava sa konala pri príležitosti osláv 25. výročia osamostatnenia Slovinskej republiky.
Prorektorka UK prof. Daniela Ostatníková po privítaní veľvyslankyne na
univerzitnej pôde vo svojom príhovore vyjadrila radosť z konania sa výstavy
na UK. Pri tejto príležitosti vyzdvihla príbuznosť oboch našich krajín. „Slovensko a Slovinsko majú veľmi veľa spoločného, veď napokon v slovenčine je to len jedno písmenko, ktoré nás delí ako dve krajiny, dva národy,“
poznamenala s úsmevom. Prorektorka UK poukázala tiež na dobré vzťahy
medzi Univerzitou Komenského a slovinskými akademickými inštitúciami.
„Práve Univerzita v Ľubľane si v tom istom roku ako Univerzita Komenského pripomenie sté výročie svojho založenia,“ dodala a zároveň vyjadrila
želanie, aby akademická spolupráca naďalej úspešne pokračovala.
Slovinská veľvyslankyňa na Slovensku Bernarda Gradišnik uvítala príležitosť prezentovať oslavy 25 rokov samostatnosti Slovinskej republiky
aj formou výstavy na UK, ktorá prostredníctvom fotografií zachytila krásy
slovinskej prírody i slovinských miest.
Fotografická výstava I FEEL 25, ktorú mohli pred Aulou UK návštevníci
obdivovať až do 13. decembra 2016, bola súčasťou festivalu Svetové dni
slovinskej kultúry.
Erika Hubčíková

13

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Nihónium, moskóvium, tenés, oganesón aj vďaka PriF UK
Od 28. novembra 2016 periodická sústava chemických prvkov obsahuje už 118 pomenovaných chemických prvkov. Slovenské
názvy štyroch najnovších prírastkov v 7. perióde sú výsledkom spolupráce autorského kolektívu z Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave (PriF UK) a Slovenského národného komitétu IUPAC s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV.
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anorganickej chémie PriF UK, člena Slovenského národného komitétu IUPAC, ktorý
v roku 2016 vydal už tretiu publikáciu s názvom „Názvoslovie anorganických látok“.
Predkladaná publikácia nadväzuje na rovnomenné učebnice, ktoré boli vydané v roku
2009 a 2011 vo Vydavateľstve UK. Určená
je pre študentov prvých ročníkov vysokých
škôl a škôl univerzitného typu nechemických
i chemických odborov na rekapitulačné štúdium. Môže tiež poslúžiť študentom gymnázií
a stredných škôl s chemickým zameraním.
Vychádza z praktických skúseností vysokoškolských pedagógov a z pravidiel súčasnej
domácej a zahraničnej literatúry.
V súčasnosti periodická sústava chemických prvkov obsahuje 118 pomenovaných
chemických prvkov (od vodíka po oganesón). Názvy štyroch najnovších chemických
prvkov schválila IUPAC dňa 28. novembra
2016. Nové prvky pribudnú aj v skupine halogénov a skupine vzácnych plynov. Po dlhej
dobe tak dva z názvov nemajú príponou -ium.
Na Slovensku k novým názvom prebehla diskusia pod vedením Slovenského národného
komitétu IUPAC a Jazykovedným ústavom
Ľudovíta Štúra SAV a prijali sa usmernenia
pre používanie správnych názvov nových
chemických prvkov v slovenčine:
 Prvok 113 bol pomenovaný nihónium,
značka Nh. Slovenský názov vychádza
z anglického Nihonium, na počesť Japonska.
 Prvok 115 bol pomenovaný moskóvium, značka Mc. Slovenský názov
vychádza z anglického Moscovium, na
počesť moskovskej oblasti. V slovenčine
sa píše s písmenom k, podľa skutočnej
výslovnosti.
 Prvok 117 bol pomenovaný tenés,
značka Ts. Slovenský názov vychádza
z anglického Tennessine, na počesť
štátu Tennessee. Anglická prípona -ine
sa odstraňuje tak, ako v názve predchá-
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Pre tvorbu názvov chemických prvkov neboli doteraz zostavené žiadne všeobecné
„chemické“ pravidlá, podľa ktorých by sa
pri vytváraní ich názvov postupovalo. Názvy
prvkov vznikali postupne, ako boli prvky objavované. Už v staroveku malo svoje názvy
sedem kovových prvkov (Fe, Cu, Ag, Au, Hg,
Sn, Pb) a dva nekovové prvky (C a S). Veľká
časť prvkov (približne 60) bola pomenovaná
po ich objavení (v roku 1700 až 1900). Niektoré názvy chemických prvkov nesú názov
podľa mien významných vedcov, krajín, planét, iné označujú zdroj ich výskytu v prírode,
ďalšie vyjadrujú ich určitú charakteristickú
vlastnosť, prípadne pochádzajú z rôznych
mytológií a pod. Názvy prvkov sú odvodené
väčšinou od gréckych alebo latinských slov,
čo zodpovedá postaveniu týchto jazykov na
univerzitách v čase, keď názvy vznikali.
Etymologickým rozborom možno zistiť, že
tieto názvy vznikli na základe vnútorných príznakov daných prvkov, ako sú vlastnosti či
farba, alebo tiež vonkajších príznakov, ako je
napr. funkcia, pôvod (spôsob výroby, miesto
výskytu, vynálezca). V súčasnosti v prípade
objavenia ďalších prvkov (s atómovým číslom vyšším ako 100) sa však nové názvy
utvoria aglutináciou, čiže mechanickým spájaním číslovkových morfém gréckeho a latinského pôvodu odzrkadľujúcich atómové
číslo daného prvku, pričom sa názov ukončí
latinskou príponou -ium. Aj z tohto hybridné
ho kombinovania dvoch klasických jazykov
z hľadiska etymológie (číslovkové morfémy
nil, un, bi, quad, sep, okt sú latinské, kým
tri, pent, hex a enn/en grécke) vidieť, že
v prístupe k tvorbe názvov prevažuje čisto
pragmatické hľadisko funkčnosti. Zároveň
možno konštatovať, že využívanie prvkov klasických jazykov predstavuje na jednej strane
záruku stability názvoslovia a na druhej strane výraznú internacionalizáciu.
V roku 1919 bola založená Medzinárodná
únia čistej a aplikovanej chémie (International Union of Pure and Applied Chemistry,
IUPAC), ktorá mala zabezpečiť a stále zabezpečuje trvalú spoluprácu členských chemických spoločností. Organizačne je rozdelená
do 6 sekcií, pozostávajúcich z rôznych komisií. Tvorba súčasného názvoslovia anorganickej chémie je usmerňovaná Komisiou pre
nomenklatúru anorganickej chémie IUPAC.
Úlohou komisie je vypracovať názvoslovné
pravidlá formulované v angličtine tak, aby ich
bolo možné preložiť do rôznych národných
jazykov. Je dôležité si uvedomiť, že IUPAC
vydáva len odporúčania, nie príkazy. Po publikácii Miroslava Zikmunda z roku 1995 „Ako
tvoriť názvy v anorganickej chémii“ sa na
Slovensku názvoslovím anorganických látok
zaoberá autorský kolektív pod vedením doc.
RNDr. Michala Galamboša, PhD., z Katedry



dzajúceho halogénu, ktorý je v angličtine Astatine, v slovenčine astát. Dvojité
písmená sa v slovenčine zjednodušujú
tak, ako v názve prvku podľa mesta
Ytterby, v slovenčine yterbium.
Prvok 118 bol pomenovaný oganesón,
značka Og. Slovenský názov vychádza
z anglického Oganesson, na počesť
Jurija Colakoviča Oganesjana. Rešpektuje sa pôvodný pravopis mena.
Jeho prepis z azbuky v tvare Oganessian vychádza zo zvykov výslovnosti
v angličtine, u nás neprepisujeme jednoduché písmená azbuky ako dvojité.
V slovenčine je v priezvisku Oganesjan
aj v odvodenom názve prvku len jedno
písmeno s.
Doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.,
PriF UK

Periodická sústava chemických prvkov
M. Galamboš a kol.: Názvoslovie anorganických látok. 2017
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Na PriF UK bola udelená prvá
Cena Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej
O každej skupine ľudí sa možno dozvedieť niečo podstatné na základe dvoch charakteristík. Prvou sú
tradície, na ktorých základoch stojí. Tradície v podobe ľudí, ktorí boli pri jej zrode a ktorí ju formovali. Druhou charakteristikou je ochota podporovať tých najlepších z mladej generácie. Ľudí, na ktorých pleciach
leží úspech skupiny v budúcnosti. Dňa 13. decembra 2016 sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) uskutočnila akcia, ktorej ústredným motívom bolo spájanie uvedených
charakteristík v rámci skupiny slovenských biológov. Cena, nesúca meno jednej z významných slovenských prírodovedkýň, bola udelená jednej z jej mladých úspešných nasledovníčok.
Dr. Ludmila Sedlárová-Rabanová vyštudovala biológiu na Karlovej univerzite v Prahe
ako jedna z absolventiek školy vynikajúceho
genetika prof. Karla Hrubého. Doc. Vlasta Kováčová, ktorá stála pri zrode Katedry
genetiky na PriF UK a sama vychovala niekoľko generácií slovenských genetikov, vo
svojom pútavom a veľmi osobnom príhovore
spomínala na „dobu temna“ v 50. rokoch
minulého storočia. Dobu, keď komunistická
ideológia zakazovala vzdelávať základy modernej genetiky na školách, označujúc práce Gregora Mendela či Thomasa Morgana
za buržoázny prežitok. Oficiálnou doktrínou

Silvia Bágeľová-Poláková

bol „lysenkizmus“, pseudovedecký paškvil,
ktorý by nebol hodný ani povšimnutia, keby
nespôsobil nielen stagnáciu biologických
vied v krajinách vtedajšieho sovietskeho
bloku, ale aj stratu kariéry i životov mnohých
výnimočných prírodovedcov. Vďaka ľuďom
ako Karel Hrubý však do komunity biológov
pribúdali mladí absolventi, ktorí po uvoľnení
tohto ideologického embarga boli pripravení
dohnať stratený čas. Keď sa Dr. Sedlárová-Rabanová vrátila na Slovensko, popularizovala genetiku medzi slovenskými študentmi.
Najprv na Katedre fyziológie rastlín PriF
UK a následne na Botanickom ústave SAV
a Výskumnom ústave potravinárskom. Prof.
Alexander Lux predstavil Ludmilu Sedlárovú-Rabanovú ako výnimočne pracovitú, motivovanú, technicky zdatnú experimentátorku
s ohromným odborným záberom, zaoberajúcou sa rozmanitými problémami od moniliózy marhúľ až po prípravu nových kmeňov

Ludmila Sedlárová-Rabanová

potravinárskych kvasiniek. Tieto jej vlastnosti sa rozmnožujúce druhy na zvyšovanie geboli predpokladom sľubnej vedeckej kariéry. netickej diverzity primárne využívajú špe
Jej pokračovanie na Slovensku však bolo ciálny typ bunkového delenia, tzv. meiózu.
zastavené v roku 1968. Po invázii vojsk Var- Hoci základy meiotického delenia sú znášavskej zmluvy sa spolu s manželom Ing. me už pomerne dlho, to, ako tento zložitý
Viliamom Sedlárom rozhodli emigrovať do proces prebieha na molekulárnej úrovni, je
Švajčiarska, kde až do odchodu do dôchod- stále záhadou. Jej rozlúšteniu sa dlhodobo
ku pôsobila na prestížnej ETH v Zürichu.
venuje veľa svetových laboratórií vrátane
Vďaka finančnej podpore od Ing. Viliama kolektívu doc. Juraja Gregáňa. Silvia BáSedlára vznikla iniciatíva s cieľom oceniť ľudí, geľová-Poláková strávila v jeho laboratóriu
ktorí dosahujú výnimočné výsledky v oblasti veľmi produktívne obdobie, ktoré pokračugenetiky, teda v oblasti, ktorej „reštart“ na je aj po jej príchode na Slovensko. Vďaka
Slovensku bol možný aj vďaka Ludmile Sed- grantovej schéme SAV SASPRO založila
lárovej-Rabanovej. Komisia z viacerých kan- vlastnú výskumnú skupinu a v spolupráci
didátov vybrala ako prvú laureátku ceny Dr. s Gregáňovým tímom postupne dešifrujú
Silviu Bágeľovú-Polákovú z Ústavu bioché- jednotlivé kroky meiózy. Výsledkom ich úsimie a genetiky živočíchov SAV. Ocenenie lia je aj publikácia, ktorá bola základom pre
získala „za významný príspevok k odhaleniu udelenie prvej Ceny Dr. Ludmily Sedlárovejvzťahu molekulárnych mechanizmov opra- -Rabanovej.
vy poškodení DNA s meiotickým delením
Obidve ženy, ktoré sú ústrednými postaa tvorbou genetickej diverzity“ publikovaný vami tohto textu, ilustrujú veľmi podstatný
v práci Poláková a kol. (2016). Komisia pri odkaz najmä pre našich študentov. Talent je
svojom výbere zohľadnila význam tejto práce esenciálnym, ale nepostačujúcim predpopre pochopenie molekulárnych mechaniz- kladom úspechu. Bez odhodlania, pracomov podieľajúcich sa na oprave lézií v DNA vitosti a pozitívneho prístupu by sa Ludmile
a fakt, že publikácia nadväzuje na sériu ďal- Sedlárovej-Rabanovej nepodarilo preklenúť
ších významných prác, na ktorých laureátka následky „doby temna“ a Silvia Bágeľováparticipovala.
-Poláková by neuspela v ohromnej kompeSilvia Bágeľová-Poláková je absolventkou tícii, ktorá panuje v modernom genetickom
Katedry biochémie PriF UK. Pod vedením výskume. Obe sú svojimi príbehmi tými praIng. Pavla Sula, nadväzujúc na tradície bra- vými vzormi a zdrojom inšpirácie pre mladú
tislavskej bioenergetickej školy prof. La- generáciu.
dislava Kováča, sa venovala problematike
kumunikácie medzi jadrom a mitochondriou
Ľubomír Tomáška,
v eukaryotickej bunke. Podieľala sa na zaujíKatedra genetiky PriF UK
mavých zisteniach naznačujúcich, ako schopnosť
(či neschopnosť) tejto komunikácie môže zohrávať
úlohu pri vzniku nových
druhov organizmov. Už
počas doktorandského
štúdia strávila niekoľko
rokov v laboratóriu prof.
Jureho Piškura na Univerzite v Lunde (Švédsko),
kde sa jej podaril unikátny
objav. So spolupracovníkmi zistila, že patogénne
kvasinky Candida glabrata kompenzujú absenciu
pohlavného rozmnožovania dramatickou prestavbou genómu.
Na rozdiel od asexuál- Cenu od Viliama Sedlára (vľavo) prevzal manžel Silvie Bágeľovej-Polákovej
nych kvasiniek pohlavne Juraj Bágeľ.
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VÝNIMOČNÍ ŠTUDENTI UK

Právnická fakulta UK predstavuje svojich úspešných
študentov
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) spája 95-ročnú tradíciu právnického vzdelávania na Slovensku s inovatívnymi prístupmi, ktorých cieľom je pripraviť absolventov štúdia na požiadavky praxe. Riešenie simulovaných prípadov sa stáva
základným štandardom, na fakulte prebieha tiež výučba vyše štyridsiatich predmetov v anglickom jazyku. Fakulta vyučuje aj klinické
predmety, zamerané predovšetkým na medzinárodné právnické súťaže a na pôsobenie študentov v praxi. Dôkazom kvalitnej akademickej prípravy sú aj úspechy našich študentov, ktorí fakultu reprezentujú v medzinárodných súťažiach simulujúcich súdne spory.

Bc. Andrea Snopeková
Bratislavská rodáčka je v súčasnosti študentkou druhého ročníka magisterského
štúdia na PraF UK. Už po tretíkrát je členkou fakultného súťažného tímu Willem C. Vis
International Commercial Arbitration Moot
Court Competition. Ide o náročnú súťaž
z prostredia medzinárodnej obchodnej arbitráže. Za účasť v súťaži v roku 2014 dostala Andrea rektorskú pochvalu a v auguste
2016 sa ako delegátka vybraná medzinárodnou asociáciou študentov práva ELSA
zúčastnila spolu s ďalšími štyrmi študentmi
práva z iných krajín na zasadnutí Výboru
OSN na odstránenie rasovej diskriminácie.
Veľkú dávku motivácie, usilovnosti a tímového ducha Andrea preukázala aj v priebehu fázy vypracovávania písomných podaní
v zimnom semestri 2016/2017. V roku 2017
bude reprezentovať fakultu na ústnych kolách súťaže v Rige a vo Viedni.
Prečo ste sa rozhodli študovať na PraF
UK?
Právu som sa chcela venovať už od základnej školy. Prihlášku som si, pochopiteľne, dala na niekoľko právnických fakúlt,
ale na základe viacerých vyjadrení mi bola
odporučená práve naša alma mater ako škola, ktorú advokátske kancelárie pri výbere
uchádzačov stále najviac preferujú. Okrem
toho som si našla na internete aj predmety,
ktoré fakulta ponúka, a zaujali ma.
Čo vám po odbornej, príp. osobnej
stránke priniesla účasť na simulova-

ných súdnych sporoch? Čo z toho si
najviac ceníte?
Simulované spory sú skvelou skúsenosťou. Študent totiž musí vypracovať najprv písomné podanie v cudzom jazyku. Väčšinou
je to v angličtine a myslím, že každý, kto si
prešiel právnickou angličtinou, ju na začiatku pokladal za ďalší cudzí jazyk. Takto sa
študenti naučia písať fundované a navyše aj
cudzojazyčné podania a oboznámia sa so
špecifickými problémami, ku ktorým sa v škole (a možno aj v praxi) ťažko dostanú. V ústnom kole sa zasa dbá na rečnícky prejav, na
ktorý sa, žiaľ, na našich školách na rozdiel
od zahraničných škôl, najmä amerických,
nekladie veľký dôraz. Pritom na Vis Moot-e sa nájdu tímy (napríklad práve z Ameriky),
ktoré si pred súťažou najímajú hercov a profesionálov v tejto oblasti, aby boli ich prejavy
čo najdokonalejšie. Práve pre tieto písomné
a rečnícke zručnosti, ktoré človek inde ťažko získa, kým sa právu nevenuje v pracovnej
praxi „na ostro“, ako aj pre možnosť porovnať
si sily, vedomosti a skúsenosti so študentmi
z iných krajín by som ja osobne odporúčala
absolvovať každému študentovi aspoň jeden
simulovaný spor počas štúdia.
Splnila naša alma mater vaše očakávania? Čím by sa podľa vás mohla zvýšiť
úroveň našej fakulty?
Úprimne, očakávala som, že štúdium
bude náročnejšie. ☺ V poslednom roku sa
počas seminárov vyučujúci snažia vysvetľovať učivo na praktických príkladoch a prípa-

dové štúdie sú aj súčasťou semestrálnych
skúšok, čo osobne vnímam ako veľké plus.
Pozitívne hodnotím víziu nášho dekana, podľa ktorej by sa aj štátnice mali neskôr zmeniť
a dôraz by sa nemal klásť na nabifľované
texty zákona, ale skôr na prax a malo by ísť
skôr o diskusiu – ak sa to podarí, v čo pevne
dúfam, myslím, že absolvovanie takejto záverečnej skúšky bude samo osebe svedčiť
aj o vysokej úrovni absolventov. Podľa môjho
názoru by sa ale aj na naplnenie tohto cieľa mal znížiť počet novoprijatých študentov
a zvýšiť hodinová dotácia predmetov, aby
mal absolvent pri ukončení štúdia nie len
„hrubý“ prehľad o rôznych odvetviach a pododvetviach práva, ale aby ho naozaj v praxi
mohlo zaskočiť len minimum vecí.

Adam Máčaj
Narodil sa v Nitre a v súčasnosti je študentom tretieho ročníka bakalárskeho štúdia na PraF UK. Zatiaľ reprezentoval fakultu
v dvoch súťažiach simulujúcich súdne spory z oblasti práva Európskej únie – European Law Moot Court Competition a Central
and East European Law Moot Court Competition. V aktuálnom akademickom roku
opäť súťaží vo fakultnom tíme v European
Human Rights Moot Court Competition,
medzinárodnej súťaži venujúcej sa ochrane
ľudských práv. Je členom Bratislavského
debatného spolku pôsobiaceho na fakulte
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a pravidelne sa aj súťažne zúčastňuje na
akademických debatách. Je spoluautorom
konferenčného príspevku z oblasti medzinárodného práva týkajúceho sa používania
chemických zbraní.
Prečo ste sa rozhodli študovať na PraF
UK?
Počas štúdia na gymnáziu som sa zaujímal vždy hlavne o humanitné vedy a hoci
som mal spočiatku bližší vzťah k dejinám,
myslím si, že to bolo spôsobené okrem iného aj nedostatočným zaradením práva do

osnov. Takpovediac na vlastnú päsť som sa
o právo začal zaujímať hlbšie a rozhodol sa
študovať ho. Ostatné študijné odbory som
vlastne takmer vôbec nezvažoval. Pokiaľ ide
o Univerzitu Komenského, myslel som si
a počas štúdia sa aj presvedčil, že poskytuje
na Slovensku špičkové právnické vzdelanie
a študentom popri výučbe ponúka mnoho
priestoru pre ďalší osobný aj odborný rozvoj.
Ktorej oblasti práva sa venujete v rámci
simulovaných súdnych sporov a čo považujete za najpodstatnejšie pre úspešné

VÝNIMOČNÍ ŠTUDENTI UK

zvládnutie takejto súťaže?
Všetky tri medzinárodné simulované súdne spory, na ktorých som mal tú česť repre-

zentovať UK, prepája oblasť ľudských práv,
hoci v rozličnej miere. Je to jedno z prvých
odvetví práva, s ktorým prichádza na našej
fakulte do styku každý študent, a verím, že
je dôležité vedomosti v tomto smere rozvíjať u každého mladého právnika, keďže
sú v dnešnej spoločnosti extrémne dôležité. Súťaže výrazne zlepšili moje vedomosti
v oblastiach, akými sú zákaz diskriminácie,
zásahy do súkromia, nezákonná väzba, ako
aj v mnohých ďalších základných právach.
Simulované súdne spory sú špecifické v tom, že na úspech v nich je potrebné
množstvo veľmi odlišných daností, od prezentačných a rétorických zručností cez kvalitný písomný prejav, plynulú schopnosť odbornej komunikácie v cudzom jazyku alebo
možnosť v strese odpovedať na otázky poroty. Je teda prirodzené, že každý člen tímu
vyniká v niečom inom, čo vyzdvihuje jeden
z najdôležitejších aspektov celej súťaže, a to
schopnosť pracovať v tíme efektívne a v časovej tiesni. Osobne by som vyzdvihol prínos
súťaže v potrebe neustále vyhľadávať nové

informácie a argumenty, prácu s množstvom
zahraničných zdrojov a nutnosť hľadať silné
aj slabé stránky oboch strán sporu, keďže
vždy musíme byť pripravení zastávať žalobcu
aj žalovaného.
Splnila naša alma mater vaše očakávania? Čím by sa podľa vás mohla zvýšiť
úroveň našej fakulty?
Bez ohľadu na všetky tabuľkové hodnotenia môžem povedať, že UK je moderná
a kvalitná slovenská univerzita, a to ako po
odbornej, tak i po personálnej stránke. Myslím, že kľúčovými krokmi jej rozvoja do budúcnosti sú dva aspekty. V prvom rade ide
o rozvoj medzinárodnej spolupráce a zamerania univerzity, napríklad ponukou cudzojazyčných predmetov alebo celých študijných
odborov, ale aj rozširovaním programov ako
Erasmus+ a pod. V druhom rade ide o podporu študentov, aby sa nebáli ísť nad rámec
minima vyžadovaného na získanie titulu, ale
aby sa dostali mimo komfortnej zóny a zlepšovali sa z vlastnej iniciatívy.

Bc. Viktor Skákala
Narodil sa v Bratislave. Bakalárske štúdium absolvoval na PraF UK, kde je v súčasnosti študentom druhého ročníka magisterského štúdia. V minulom akademickom roku
súťažil na Philip C. Jessup International Law
Moot Court Competition. Tím našej fakulty,
ktorého bol súčasťou, vyhral národné kolo
súťaže (súťažili proti tímu z košickej právnickej fakulty) a postúpil tak na medzinárodné
finále do Washingtonu, D. C., v USA. Viktor
s tímom tam súťažil aj proti študentom z Argentíny, ktorí sa stali celkovým víťazom aktuálneho ročníka, pričom proti tomuto silnému
súperovi sa im podarilo prehrať v tesnom
pomere 1:2.
Viktor v septembri 2016 nastúpil na
stáž na Európskom súde pre ľudské práva
v Štrasburgu, kde v slovenskej divízii získava
cenné skúsenosti od tímu právnikov a slovenskej sudkyne JUDr. Aleny Poláčkovej,
PhD., ktorej alma mater je tiež Univerzita Komenského. V novembri 2016 mu rektor UK
udelil akademickú pochvalu ako prejav osobitného uznania za úspešnú medzinárodnú
reprezentáciu univerzity. V rámci budovania
nového tímu našej školy, teraz už ako kouč,
pomáha s prípravou na ďalší ročník súťaže
European Human Rights Moot Court Competition, v ktorej majú študenti PraF UK ambície prebojovať sa až do finále v Štrasburgu.
Prečo ste sa rozhodli študovať na PraF
UK?
Pre Univerzitu Komenského som sa rozhodol z toho dôvodu, pretože je to najväčšia
a najstaršia univerzita na Slovensku. Množstvo jej študentov nachádza svoje uplatnenie

nielen doma na Slovensku, ale aj v zahraničí, kde je univerzita známa a rešpektovaná.
Právnická fakulta UK disponuje bohatými bilaterálnymi vzťahmi so zahraničnými univerzitami. Študenti môžu absolvovať rôzne stáže,
letné školy a semester v zahraničí v rámci
programu Erasmus+. V minulom školskom
roku som vďaka programu Erasmus+ študoval vo Francúzsku, na Université de Strasbourg, vo francúzskom jazyku. S podporou
našej univerzity momentálne stážujem na
Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu.
Čo všetko zahŕňa príprava na úspešné
zvládnutie simulovaného súdneho sporu? Čo z toho je najťažšie?
Príprava na súťaž je časovo náročná
a popri ostatných aktivitách, ktorým sa študent počas semestra venuje, je to aj výzva.
Myslím si, že na konci sme za všetku tú drinu a hodiny strávené študovaním boli odmenení účasťou na medzinárodnom finále
vo Washingtone, D. C. Súťažiť na najvyššej
úrovni s víťaznými tímami z ostatných krajín
sveta, úspešnými univerzitami z USA, Singapuru, Jamajky či víťaznej Argentíny je nezabudnuteľný zážitok a skúsenosť.
Za najťažšiu časť považujem fázu príprav
pred súťažou, teoretickú prípravu, študovanie prípadu a materiálov k prípadu a tréning
nášho vystupovania na samotnom simulovanom pojednávaní.
Veľká vďaka za náš úspech patrí Mgr.
Soni Ondrášikovej, PhD., za jej neustávajúcu podporu, motiváciu a odbornú prípravu.

Splnila naša alma mater vaše očakávania? Čo považujete za najpodstatnejšie
výzvy právnického vzdelávania v súčasnosti?
Ak sa ohliadnem späť, môžem konštatovať, že som pri výbere školy nespravil chybu.
Za výzvu vo vzdelávaní považujem udržanie
vysokej odbornej úrovne našej univerzity.
V dnešnej dobe globalizácia a multikulturalizmus ovplyvňujú právo ako vednú disciplínu
a jeho aplikáciu v praxi. Za dôležité pokladám držanie kroku so zahraničnými vzdelávacími trendmi a modernými metódami
vzdelávania študentov. Jednou z možností,
ako rozvíjať naše medzinárodné skúsenosti
a tým zvyšovať našu akceptovateľnosť doma
i v zahraničí, je naďalej aktívne podporovať
študijné pobyty zamestnancov a študentov
univerzity.

JUDr. Marián Giba, PhD.,
prodekan PraF UK
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Na PraF UK sa diskutovalo o medzinárodných
rodičovských únosoch detí
Dňa 16. decembra 2016 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) konala vedecká konferencia
pod názvom „Občianskoprávne aspekty medzinárodných rodičovských únosov detí a iné rodinnoprávne vzťahy s cudzím prvkom
v podmienkach Slovenskej republiky“.
Globalizácia spoločnosti prináša so sebou
nielen pozitíva, ale aj negatíva. Jedným z nich
je fenomén medzinárodných rodičovských
únosov detí, teda situácia, ktorú možno zjednodušene popísať ako premiestnenie dieťaťa
zo štátu, v ktorom má vybudované väzby a zázemie, jedným z rodičov do iného štátu v čase
rodinnej, resp. manželskej krízy, a to bez súhlasu a často aj bez vedomia druhého rodiča.
Dôvody medzinárodných rodičovských únosov detí sú rôzne – od úteku pred domácim
násilím cez snahu zneužiť dieťa ako rukojemníka v spore medzi manželmi alebo záujem
„únoscu“ zaistiť sebe a dieťaťu lepší život, a to
aj napriek nesúhlasu druhého rodiča, až po
situáciu, kedy chce „únosca“ takýmto konaním dosiahnuť, aby v čase rodinnej krízy rozhodovali o rodičovských právach a povinnostiach k dieťaťu slovenské súdy, pretože dúfa,
že rozhodnú v jeho prospech.
Jedno však majú (takmer) všetky medzinárodné rodičovské únosy detí spoločné, ich
skutočnou obeťou je dieťa, ktoré je medzinárodným únosom vytrhnuté zo stabilného prostredia, odlúčené od druhého rodiča a nútené
sa adaptovať na nové pomery v cudzom štáte.
S cieľom ochrániť maloletých a rodičov,
ktorých dieťa bolo neoprávnene premiestnené alebo je neoprávnene zadržiavané,
sa štáty vrátane Slovenskej republiky, ktoré
sú viazané Haagskym dohovorom o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných
únosov detí, zaviazali okamžite vrátiť deti,
ktoré boli na ich územie neoprávnene premiestnené alebo sú tu zadržiavané, a zdržať
sa rozhodovania vo veci opatrovníckych práv
k takémuto dieťaťu. Tieto povinnosti sú v prípade medzinárodných rodičovských únosov
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detí, ku ktorým dochádza medzi členskými
štátmi Európskej únie s výnimkou Dánska,
ešte sprísnené ustanoveniami nariadenia
Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra
2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým
sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000.
V decembri 2016 sa na vedeckej konferencii na PraF UK stretli zástupcovia slovenskej vedy a praxe, aby diskutovali o problémoch spojených s realizáciou záväzkov,
ktoré na seba Slovenská republika prevzala
vyššie uvedenými nástrojmi. Na podujatí boli
okrem členov akademickej obce prítomní
zástupcovia sudcov, advokátov, prokuratúry,
Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu
detí a mládeže, Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradu komisára pre deti
a v neposlednom rade zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre
ľudské práva.
V plodnej diskusii účastníci identifikovali
praktické problémy v tejto oblasti a hľadali ich
riešenia. Predmetom záujmu boli najmä otázky vplyvu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva na konanie o návrat maloletého do
cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní, spôsoby zisťovania názoru maloletého v tomto konaní, spôsoby dodržania
požiadavky rýchlosti konania o návrat a pod.
Za jednu z nosných myšlienok podujatia je
možné označiť potrebu ochrany najlepšieho
záujmu dieťaťa v tomto konaní a zabezpečiť,
aby to bolo práve dieťaťa, ktoré bude v centre
záujmu všetkých orgánov, ktoré s touto situáciou prichádzajú do styku. Je tiež v záujme

ochrany dieťaťa, aby tieto orgány využívali
interdisciplinárny prístup a úzku spoluprácu
medzi sudcami, psychológmi, sociálnymi pracovníkmi a pod.
V diskusii nebola opomenutá ani otázka
prevencie a potreba informovať občanov,
ktorí uzatvárajú manželstvá s cudzincami,
resp. v cudzine, alebo odchádzajú s rodinami za prácou do zahraničia o právnych
dôsledkoch ich konania, najmä s ohľadom
na skutočnosť, že v takýchto prípadoch
spravidla dochádza k strate právomoci slovenských orgánov na konanie vo veciach
rodičovských práv a povinností k deťom,
ktoré sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej
republiky, ale majú obvyklý pobyt v cudzine.
Rovnako sa zmenou obvyklého pobytu dieťaťa mení aj právo, ktorým sa spravuje otázka
výkonu rodičovských práv a povinností nadobudnutých na Slovensku.
Prepojenie právnej vedy a praxe práve na
akademickej pôde, ktorá nielen umožňuje,
ale priam nabáda k otvorenému a slobodnému vyjadrovaniu aj k takej citlivej téme, akou
sú medzinárodné rodičovské únosy detí,
bola účastníkmi podujatia vnímaná veľmi pozitívne. Veríme, že sa pri rovnakej alebo obdobnej téme stretneme aj v roku 2017.
Uvedené podujatie bolo realizované
v rámci riešenia grantu VEGA 1/0485/14
„Dynamika právnej úpravy rodinných vzťahov
v európskom priestore ako výzva pre slovenské medzinárodné právo súkromné“.
Doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.,
JUDr. Katarína Burdová, PhD.,
Katedra medzinárodného práva
a medzinárodných vzťahov PraF UK

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Medzinárodný projekt De-Sign Bilingual na PdF UK
Katedra špeciálnej pedagogiky a Ústav špeciálnopedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(PdF UK) participovali v rokoch 2014 – 2016 v rámci programu Erasmus+ na dvojročnom projekte De-Sign Bilingual, ktorý sa zameral
na problematiku bimodálneho bilingvizmu.
Bilingvizmus a bilingválne vzdelávanie je
pojem všeobecne známy, používaný v mnohých oblastiach nášho života. Odlišná je
situácia v prípade diskusie o bimodálnom
bilingvizme. Tento pojem je známy len malému okruhu odborníkov, takým, ktorí sa venujú pedagogike sluchovo postihnutých, resp.
pedagogike nepočujúcich. Ide totiž o špecifický typ bilingvizmu, ktorý sa viaže na ťažko
sluchovo postihnuté/nepočujúce deti, žiakov
a dospelých, ich vzdelávanie a komunikáciu.
Využívajú sa v ňom dva jazyky: hovorený jazyk príslušného štátu (v našom prípade je to
slovenský jazyk) a národný posunkový jazyk
(u nás slovenský posunkový jazyk). Ide teda
o bilingvizmus, v ktorom majú jazyky rozličné
modality. Posunkový má vizuálno-motorickú
a hovorený auditívno-verbálnu modalitu.
Bimodálny bilingvizmus sa v zásade nelíši
od bilingvizmu, keď osoba ovláda dva hovorené jazyky. Rozdiel je len v tom, že v bimodálnom bilingvizme práve pre odlišné modality môžu byť obidva jazyky produkované
súčasne, teda simultánne, takže dochádza
k špecifickým formám miešania týchto dvoch
jazykov. Na bimodálny bilingvizmus je naviazaný aj spôsob vzdelávania ťažko sluchovo
postihnutých/nepočujúcich žiakov, ktoré sa
označuje ako bilingválne alebo bimodálno-bilingválne vzdelávanie nepočujúcich.
A práve tomuto fenoménu bola venovaná
pozornosť v projekte De-Sign Bilingual, ktorý sa riešil v období 11/2014 – 10/2016
na Katedre špeciálnej pedagogiky a Ústave špeciálnopedagogických štúdií PdF UK.
Išlo o projekt programu Erasmus+ v rámci
Kľúčovej akcie 2 – Strategické partnerstvá,
ktorý združoval štyri vysoké školy (Univerzita
vo Viedni, Humboldtova univerzita v Berlíne,
Vysoká škola liečebnej pedagogiky v Zürichu
a Univerzita Komenského v Bratislave) a päť
škôl pre sluchovo postihnutých (z Rakúska,
Švajčiarska a Nemecka), ktoré dlhodobejšie
realizujú bilingválne vzdelávanie u svojich žiakov s ťažkým sluchovým postihnutím.
Napriek skutočnosti, že národné posunkové jazyky sú podporované viacerými rezolúciami Európskeho parlamentu (posledná zo dňa 23. novembra 2016 – European
Parliament resolution on sign languages
and professional sign language interpreters
2016/2952(RSP)), ťažko sluchovo postih-

nutým/nepočujúcim žiakom vo väčšine európskych štátov nie sú celoplošne ponúkané
možností vzdelávania, v ktorých by bol národný posunkový jazyk využívaný ako vyučovací
jazyk. Zároveň dostupné informácie o školách/zariadeniach realizujúcich bilingválne
vzdelávanie sú útržkovité, neposkytujúce
celostný pohľad na danú problematiku, preto
cieľom projektu bolo:
1. zdokumentovať stav v oblasti bimodálneho
bilingvizmu v Európe;
2. analýza a popis príkladov dobrej praxe
(good practice) v oblasti bimodálno-bilingválneho vzdelávania nepočujúcich v Európe;
3. vytvorenie a diseminácia materiálov pre bilingválne vzdelávanie nepočujúcich;
4. záverečná medzinárodná konferencia prezentujúca dosiahnuté výsledky.
Ad 1: Na základe dotazníkov od expertov z jednotlivých štátov a dôkladnej analýzy
národných legislatívnych materiálov bol zdokumentovaný stav bimodálno-bilingválneho
vzdelávania v 39 štátoch Európy, ktorý je
prezentovaný prostredníctvom interaktívnej
mapy na webovej stránke: www.univie.ac.at/
map-designbilingual. Mapa poskytuje informácie o celkovej situácii na území Európy
(odpovede na 21 otázok od národných expertov), ako aj informácie o situácii v jednotlivých
štátoch (legislatívne materiály so zameraním
na uznanie posunkového jazyka a možnosti bilingválneho vzdelávania, faktory, ktoré
ovplyvňujú zavedenie,
resp. rozvíjanie bimodálno-bilingválneho
vzdelávania).
Ad 2: Na základe
návrhov od expertov
a stanovených kritérií
sa analyzovalo osem
príkladov dobrej praxe bimodálno-biling
válneho vzdelávania
z rôznych štátov Európy. Výsledky ukázali, že tento spôsob
vzdelávania sa realizuje rozličným spôsobom, napriek tomu
je možné identifikovať
základné predpokla-

dy, ktoré musia byť splnené a patria medzi
ne: uznanie posunkového jazyka, počujúci
pedagógovia ovládajúci posunkový jazyk
a kvalifikovaní nepočujúci pedagógovia na
škole, plná informovanosť rodičov a vytvorenie možnosti pre naučenie sa posunkového
jazyka pre počujúcich rodičov a v neposlednom rade vedenia škôl, ktoré sú presvedčené
o opodstatnenosti tohto postupu. Zároveň sa
v projekte zistilo, že bilingválne vzdelávanie
nepočujúcich nie je viazané len na špeciálne
školy pre sluchovo postihnutých, ako sa často
predpokladalo, ale je realizované aj v rámci integrovaného/inkluzívneho vzdelávania.
Ad 3: Počujúci a nepočujúci pedagógovia
zo škôl realizujúcich v súčasnosti tento typ
vzdelávania pripravili súbor materiálov – vyučovacie hodiny/koncepty a nástroje pre
bimodálno-bilingválne vyučovanie, ktoré sú
k dispozícii bezplatne a on-line na: www.univie.ac.at/teach-designbilingual.
Zároveň sa pre potreby praxe vytvorili zástupcovia univerzít materiál Bi-Bi Toolbox (Impulzy pre bimodálno-bilingválne vzdelávanie),
ktorý pozostáva zo 45 kariet, s teoretickými
východiskami a praktickými radami, ako implementovať alebo ďalej rozvíjať bilingválne
vzdelávanie. V tomto materiáli boli využité aj
údaje získané pri analýze príkladov dobrej
praxe. Materiál je k dispozícii bezplatne a vo
viacerých jazykoch na webovej stránke: www.
univie.ac.at/teach-designbilingual/index.php?id=28
Ad 4: Dňa 16. septembra 2016 sa uskutočnila na Univerzite vo Viedni medzinárodná
vedecká konferencia pod názvom „Creating
Bimodal Bilingual Good Practice in Schools
in Europe“, na ktorej sa prezentovali výsledky projektu. Na konferencii sa zúčastnilo
viac ako 200 účastníkov z 20 štátov Európy,
pričom veľká časť z nich boli nepočujúci pedagógovia, ktorí pôsobia na školách pre sluchovo postihnutých. Konferencia bola okrem
hovoreného jazyka (nemčiny) tlmočená aj do
viacerých národných posunkových jazykov.
Podrobnejšie informácie o projekte a jeho
výsledkov sú k dispozícii na: www.univie.
ac.at/designbilingual.
Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.,
riešiteľka projektu za SR,
Katedra špeciálnej pedagogiky PdF UK
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Záhady hmotných neutrín
Fyzika hmotných neutrín, podzemných laboratórií a štruktúra jadra – to je názov vedeckého špičkového tímu z Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky UK, ktorého členmi sú prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc., doc. RNDr. Jaroslav Staníček, CSc., Mgr. Rastislav
Dvornický, PhD., Mgr. Dušan Štefánik, PhD., Mgr. Peter Maták, PhD., Mgr. Lukáš Fajt, Mgr. Miroslav Macko a Mgr. Vladimír Fekete.
O tom, čo to neutrína vlastne sú, čo o nich už vieme a čím sa neutrínová fyzika zaoberá, sme sa pozhovárali s vedúcim tímu – prof. F.
Šimkovicom.
Skúste nám na začiatok vysvetliť, čo sú to
hmotné neutrína.
Neutrína sú záhadou. Patria medzi najrozšírenejšie elementárne častice vo vesmíre
a vznikajú v mnohých procesoch – v jadrových reakciách na Slnku (vo hviezdach), pri
zrážkach kozmického žiarenia s našou atmosférou, pri rozpade ťažkých jadier vo vnútri
Zeme, ako aj na urýchľovačoch častíc a v jadrových reaktoroch. Napriek intenzívnemu
výskumu nepoznáme odpovede na viaceré
otázky týkajúce sa ich základných fyzikálnych
vlastností. Vďaka objavu neutrínových oscilácií
vieme, že neutrína majú malé, ale bližšie neurčené hmotnosti. Tie môžu byť generované
aj iným spôsobom ako v prípade ostatných
fermiónov, pretože neutrína nemajú elektrický náboj. Malé hmotnosti neutrín menia našu
predstavu o vesmíre a sú predmetom intenzívneho výskumu v astro-, časticovej a jadrovej
fyzike a kozmológii. Fyzika hmotných neutrín
reprezentuje novú fyziku za Štandardným modelom fyziky častíc. Predmetom výskumu sú
fyzikálne procesy, pomocou ktorých je možné
určiť hmotnosti a iné fundamentálne vlastnosti
neutrín.
V roku 2015 bola udelená Nobelova cena
za fyziku za objav neutrínových oscilácií.
K čomu konkrétne dopomohol tento objav
vo vede?
Fenomén neutrínových oscilácií bol predpovedaný Brunom Pontecorvom v Spojenom
ústave jadrových výskumov (SÚJV) v Dubne
v roku 1957. Neutrínové oscilácie sú kvantovo-mechanický jav, ktorý je spôsobený tým,
že neutrína, ktoré vstupujú do interakcie (elektrónové, miónové a tau-leptónové neutrína),
nemajú definovanú hmotnosť; v skutočnosti
sú lineárnou kombináciou neutrín s definovanou hmotnosťou. V dôsledku neutrínových
oscilácií nastáva zmena identity neutrín pri ich
šírení priestorom. Pozorovanie tejto zmeny závisí od: rozdielov kvadrátov hmotností neutrín;
vzdialenosti, ktorú prekonajú; energie neutrín
a parametrov zmiešavania neutrín. Presvedčivý
dôkaz o osciláciách neutrín nám poskytol experiment Super-Kamiokande, ktorý pozoroval
neutrína vznikajúce v rôznych miestach atmosfére Zeme. Tento experiment jasne dokumentoval závislosť množstva pozorovaných neutrín
v detektore od vzdialenosti k miestu ich vzniku.
Druhý dôležitý experiment SNO, ktorý meral
prúdy neutrín prichádzajúcich zo Slnka v detektore umiestnenom v hĺbke 2100 m pod zemou,
ukázal, že zo Slnka k nám prichádzajú aj iné
ako elektrónové neutrína napriek tomu, že tam
nevznikajú. Z uvedených vedeckých objavov
ocenených Nobelovou cenou za fyziku v roku
2015 (v poradí štvrtá Nobelova cena za neutrí-
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na) vyplynulo, že mimo rámca Štandardného
modelu, ktorý sa interpretuje ako nízkoenergetické priblíženie neznámej všeobecnejšej
teórie, existuje niečo nepoznané – nová fyzika,
bez porozumenia ktorej nie je možné vysvetliť
vznik a vývoj samotného vesmíru.
Aké úlohy má v súčasnom svete neutrínová
fyzika?
Sme ešte len na začiatku cesty vo výskume neutrín. Ďalšie dôležité objavy sa predpovedajú a očakávajú. Predmetom záujmu je
podstata neutrín (t. j. či neutríno je alebo nie
je totožné s antineutrínom), absolútna škála hmotností neutrín, možné nezachovanie
nábojovej a priestorovej symetrie v prípade
neutrín (možné vysvetlenie dominancie hmoty nad antihmotou vo vesmíre), existencia
reliktných a tzv. sterilných neutrín (tie, ktoré
nevstupujú do interakcií podľa pravidiel Štandardného modelu fyziky častíc). Hmotnosti
ľahkých neutrín sú potenciálne schopné určiť kozmologické merania, experimenty beta
rozpadu trícia a 187Re, resp. beta premeny
163
Ho, ako aj experimenty hľadajúce signál
bezneutrínového dvojitého beta rozpadu
jadier. Vysvetlenie malej hmotnosti neutrín
v porovnaní s druhými časticami Štandardného modelu je možné za predpokladu, že
existujú ešte ďalšie 3 neutrína s veľkou hmotnosťou, ktoré vznikli na začiatku vesmíru
a ich rozpady mohli viesť k asymetrii hmoty
a antihmoty vo vesmíre. Pozornosť je sústredená aj na geoneutrína, t. j. elektrónové
antineutrína, ktoré vznikajú v rozpadových reťazcoch 238U a 232Th vo vnútri Zeme. Výskum
geoneutrín môže vysvetliť, aké množstvo tepla je generované vo vnútri Zeme v dôsledku
prirodzenej rádioaktivity. Bez tohto tepla,
ktoré je porovnateľné s výkonom 10 000
jadrových reaktorov, by sme zamrzli. Neutrínové teleskopy (experiment IceCube na Antarktíde a budovaný Baikal-GVD experiment)
taktiež hľadajú možné vesmírne urýchľovače,
ktorých existenciu by dokázalo pozorovanie
vysokoenergetických neutrín (s energiou
106-krát väčšou, akú dosahujú protóny na
urýchľovači LHC v CERN-e) z priestoru mimo
našej galaxie. Experimentálna neutrínová fyzika nám tiež môže pomôcť porozumieť samotnému mechanizmu výbuchu supernovy.
Zatiaľ márne čakáme na ďalšiu príležitosť
pozorovať takýto jav v našej galaxii. Motivuje
nás skutočnosť, že ťažké elementy, z ktorých
sme tvorení, vznikli vo hviezdach. Očakáva
sa, že výskum v oblasti fyziky neutrín nám
umožní pochopiť evolúciu vesmíru, astrofyzikálne procesy, ako aj pomôže pri budovaní jednotnej teórie elektroslabých, silných
a gravitačných interakcií.

Váš teoretický výskum sa sústreďuje na
jadrové procesy, pričom využívate atómové
jadro ako laboratórium. Priblížte nám, ako
takýto výskum prebieha.
Atómové jadro je vskutku unikátny objekt,
ktorý umožňuje skúmať elektromagnetické,
slabé a silné interakcie fundamentálnych
častíc, t. j. leptónov aj kvarkov, ako aj samotné
základné symetrie prírody. Je to viazaný objekt
určitého počtu protónov a neutrónov, ktorý sa
vyznačuje svojou stabilitou, resp. rádioaktívnymi rozpadmi, štruktúrou jadrových vzbudených stavov, ale aj procesmi rozptylu elementárnych častíc a jadier pri rôznych energiách
atď. Obrovské množstvo existujúcich a pribúdajúcich dát umožňuje budovať a zdokonaľovať teoretický opis mnohonukleónových
sústav a takto porozumieť astrofyzikálnym
procesom vo vesmíre, či už v rannom ves
míre, alebo vo hviezdach v rôznych štádiách
svojej existencie. Stačí len spomenúť, že najväčšie atómové jadro je neutrónová hviezda.
My využívame atómové jadro na štúdium fundamentálnych vlastností neutrín prostredníctvom procesov beta a dvojitého beta rozpadu
jadier, elektrónového a dvojelektrónového
záchytu jadier a procesov rozptylu neutrín na
atómových jadrách. Tieto procesy, pri ktorých
hrá atómové jadro kľúčovú úlohu, nám umožňujú vniknúť do problémov hmotnosti neutrín,
zmiešavania neutrín, existencie hypotetických
sterilných neutrín a možného pozorovania
kozmického neutrínového pozadia, ktoré je
dôsledkom veľkého tresku, rovnako ako už
objavené mikrovlnné pozadie.
Akými vedeckými bádaniami, ktoré sme
ešte nespomenuli, sa zaoberáte?
Náš vedecký tím rieši aktuálne problémy
viacerých vedeckých oblastí prepojených na
atómové jadro. Týka sa to fyziky mnohých nukleónov, v rámci ktorej vyvíjame nové približné
metódy na realistický opis jadier, využijúc pri
tom exaktne riešiteľné modely. Zaoberáme sa
otázkami štruktúry jadier (protón-neutrónové
spárovanie) a neutrónových hviezd. V oblasti fenomenológie fyziky častíc riešime napr.
problém generácie hmotnosti neutrín v jadrovej hmote s využitím neštandardných neutrínových interakcií. V oblasti astročasticovej
fyziky, resp. fyziky podzemných laboratórií,
upriamujeme našu pozornosť aj na detekciu
tmavej hmoty vesmíru. V poslednej dobe náš
vedecký tím rozširuje svoje aktivity a transformuje sa na teoreticko-experimentálny vedecký tím. Doposiaľ sme riešili teoretické úlohy
a vytvárali podporu experimentom NEMO3/
SuperNEMO (bezneutrínový dvojitý beta rozpad jadier), TGV (dvojneutrínový dvojitý záchyt
elektrónov jadrom) a ECHo (kinematické me-
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ranie hmotnosti neutrín pomocou elektrónového záchytu jadrom 163Ho). Nedávno sme
sa stali súčasťou Baikal-GVD experimentu,
ktorého cieľom je vybudovať v jazere Bajkal
neutrínový teleskop na detekciu vysoko energetických neutrín z vesmíru. Sme zapojení do
konštrukčných prác, ako aj do spracovania
dát. Okrem toho sme získali štatút pozorovateľa v experimente JUNO, ktorého hlavným
cieľom je pozorovať oscilácie neutrín od reaktorov a z nameraných dát stanoviť hierarchiu
hmotností neutrín. V danom kontexte študujeme problémy týkajúce sa prúdov neutrín od
reaktora, ako aj elimináciu nežiaduceho pozadia v detektore pochádzajúceho od miónov
vznikajúcich v atmosfére Zeme.
V čom vidíte najväčší prínos vašich výskumov pre prax?
Neutrínová fyzika reprezentuje oblasť základného výskumu a nemá priame vyústenie
do priemyselných aplikácií. Základný výskum
predstavuje vedecko-technickú pyramídu na
výchovu kvalitných odborníkov, ktorý často
prináša vedľajší produkt v podobe nových
technológií. V kontexte s neutrínovou fyzikou
v danej súvislosti možno spomenúť napr. vývoj
detektorov na monitorovanie štiepnych procesov atómových jadier v reaktore. Na danej
problematike spolupracujeme s odborníkmi
zo SÚJV v Dubne, ktorí spúšťajú do prevádzky
scintilačný detektor (s rozmerom 1 m3, vyrobený z plastu) na pozorovanie neutrín vznikajúcich asi 6 – 10 metrov nad ním v jadrovom
reaktore v Kalininskej atómovej elektrárni.
Ambíciou takéhoto detektora je monitorovanie
prúdu neutrín a na základe on-line merania
energetického spektra neutrín určenie aktuálneho množstva dôležitých izotopov v reaktore.
Umožnilo by to zvýšiť bezpečnosť reaktoru,
ako aj predĺžiť jeho prevádzku. Podobné, ale
zmenšené detektory pripravuje Ústav technickej a experimentálnej fyziky ČVÚT v Prahe,
náš strategický partner na mnohých neutrínových projektoch, s ktorým spolupracujeme na
vývoji takéhoto detektora.

Čo vnímate ako najvýznamnejší úspech
vášho špičkového vedeckého tímu?
Ťažko vyzdvihnúť len jeden úspech v dôs
ledku rôznorodosti aktivít nášho vedeckého
tímu. Možno povedať, že sme etablovaní
vo svetovom meradle prácami týkajúcimi sa
výpočtami jadrových maticových elementov
obyčajného a dvojitého beta rozpadu jadier,
a to v rámci metódy kvázičasticového priblíženia náhodných fáz. Poukázali sme na dôležitú
úlohu deformácie počiatočného a konečného jadra, ako aj slabého nezachovania SU(4)
spin-izospinovej symetrie interakčnej časti
jadrového hamiltoniánu na potlačenie hodnôt
maticových elementov. Boli rozpracované
rôzne varianty uvedenej mnohonukleónovej
metódy, berúc do úvahy protón-neutrónové
spárovanie v jadrách, efekty narušenia Pauliho vylučovacieho princípu a rekonštrukcie
izospinovej symetrie. Veľmi dobrý ohlas má
naša teoretická podpora NEMO3 experimentu a formovanie jeho fyzikálneho programu.
Na základe našich výpočtov procesu dvojneutrínového beta rozpadu jadier boli určené štatistické vlastnosti neutrín a vylúčená
možnosť tzv. bozónového neutrína. Ukázali
sme, že z nameraných diferenciálnych charakteristík tohto procesu je možné stanoviť
dominanciu prechodov cez nízko ležiace
stavy prechodového jadra, resp. cez stavy
z oblasti Gamow-Tellerovej rezonancie. V prípade bezneutrínového beta rozpadu jadier
sme preukázali dominanciu mechanizmov
s výmenami piónov medzi nukleónami v prípade mechanizmov generovaných výmenami
supersymetrických častíc. Taktiež, vychádzajúc z tzv. see-saw spôsobu generácie
malých hmotností neutrín v ľavo-pravých teóriach fyziky častíc, bola určená dominancia
jednotlivých mechanizmov bezneutrínového
dvojitého beta rozpadu jadier s výmenami
ľahkých a ťažkých neutrín. Navrhli sme fenomén oscilácie neutrálnych atómov, ktorý
umožnil teoreticky formulovať proces rezonančného dvojitého záchytu elektrónov
jadrom. Využijúc analógiu medzi protónom

a neutrónom na jednej strane a 3He a tríciom
na druhej strane (tie isté spin-izospinové
vlastnosti) bol relativisticky opísaný proces
beta rozpadu trícia, zohľadňujúc aj spätný ráz
jadra, čo je dôležité z hľadiska KATRIN experimentu, ktorý bude merať hmotnosti neutrín
s presnosťou na úrovni 0,1 eV. Pre potreby
ECHo experimentu, zameraného tiež na meranie hmotnosti neutrín, bolo určené kalorimetrické spektrum deexcitácie konečného
atómu, majúc na zreteli aj viacdierové stavy
v atómovej štruktúre. Boli taktiež stanovené
perspektívy pozorovania existencie neutrínového kozmického pozadia pomocou slabých
jadrových procesov.
Aké výskumné aktivity plánujete v blízkej
dobe, resp. aká je vaša vízia do budúcna?
Pracujeme na viacerých aktuálnych úlohách neutrínovej fyziky a napredujeme postupne krok za krokom. Zbierame nové cenné skúsenosti a do našich aktivít zapájame
bakalárov, diplomantov a doktorandov. Budujeme väzby na vedecké inštitúcie v EÚ a usilujeme sa o prepojenie a koordináciu neutrínového výskumu v strednej Európe. Využijúc
spoločné pôsobenie slovenských, českých
a poľských fyzikov v SÚJV v Dubne, kde
neutrínová fyzika patrí medzi prioritné fyzikálne smery, vytvárame spoločné výskumné
skupiny v neutrínových kolaboráciách a formujeme ich fyzikálny program. Medzi spoločné aktivity patria organizácie letných škôl
Bruna Pontecorva v oblasti fyziky neutrín.
Jej predošlý VI. ročník prebehol v Hornom
Smokovci na Slovensku (2015) a budúci VII.
ročník sa uskutoční v Prahe (2017). Do jej
príprav sú zapojené ČVÚT v Prahe, Karlova
univerzita v Prahe, Univerzita Komenského
v Bratislave, Ústav jadrovej fyziky v Krakove
a SÚJV v Dubne. V oblasti výskumu fyziky
neutrín sme ešte len na začiatku cesty a ďalšie významné objavy sa predpovedajú a očakávajú. Slovenskí fyzici a náš vedecký tím by
rád prispel k ich vyriešeniu.
Jana Blusková

21

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Deň otvorených dverí na JLF UK
Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine (JLF UK) aj v roku 2016 organizovala Deň otvorených dverí v rámci
Týždňa vedy a techniky.
pom. V rámci oblasti „Z jednej molekuly úloha, na ktorej pracovali vo dvojiciach, ich
DNA milióny“ sa študenti na chvíľu stali mo- veľmi zaujala a mnohým pripomínala „videolekulárnymi vedcami a oboznámili sa s po- hru“. Zistili, že koordinácia dvoch ľudí, ktorí
stupmi polymerázovej reťazovej reakcie, za pracujú na jednej úlohe, ako aj orientácia
ktorú bola udelená v roku 1993 Nobelova vo virtuálnej brušnej dutine je náročnejcena za chémiu a ktorá je dnes už neodde- šia, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Starší
liteľnou súčasťou priamej DNA diagnostiky. študenti z gymnázií mali možnosť odobrať
V poslednej prezentovanej oblasti „Biel- žilovú krv na vyšetrenie na jednoduchších
koviny a ich tajomstvá“ bola návštevníkom simulátoroch, čo zvládali výborne, aj keď
metodicky priblížená vysoko sofistikovaná niektorí sa tejto praktickej skúsenosti radšej
metóda hmotnostnej spektrometrie, ktorá vyhli. S prípravou praktických ukážok v SVC
je neoddeliteľnou súčasťou proteomiky. pomáhali aj študentky 6. ročníka JLF UK.
Zaoberá sa hodnotením expresie génov na Odpovedali na množstvo otázok týkajúcich
úrovni bielkovín, štruktúrou a vzájomnými sa štúdia predovšetkým z radov maturantov,
interakciami bielkovín, čím prispieva k vývo- ktorí majú záujem o štúdium na JLF UK.
ju liečiv a štúdiu biomarkerov. Záujemci si
Na Dni otvorených dverí sa zúčastnilo
mohli vyskúšať základy práce s hmotnost- viac ako 300 žiakov druhého stupňa zákným spektrometrom a identifikáciu nezná- ladných škôl z Martina a blízkeho okolia,
Fakulta sprístupnila priestory Kompe- mej bielkoviny vo vzorke.
ako aj študentov gymnázií z Martina, Žiliny
tenčného centra (KC) a Simulačného výV SVC si návštevníci vyskúšali na simu- i vzdialenejšieho Námestova.
učbového centra (SVC). Návštevníci KC látore kardiopulmonálnu resuscitáciu, a to
Poďakovanie za koordináciu a zabezpečemali možnosť oboznámiť sa so základmi i s pomocou použitia externého automa- nie patrí najmä prof. MUDr. Jane Plevkovej,
vedeckej práce v štyroch oblastiach biome- tického defibrilátora AED. Boli poučení PhD., Ing. Eve Kvaltýniovej, doc. Ing. Zuzadicíny. V rámci „Fenoménu elektromagne- o tom, že situácie akútne ohrozujúce život ne Tatarkovej, PhD., RNDr. Veronike Čatických polí“, nachádzajúcich sa v priestore najčastejšie nastanú v domácnosti u našich plákovej, Mgr. Simone Saksonovej, RNDr.
okolo nás, návštevníci, najmä študenti zá- najbližších, a preto je potrebné, aby kaž- Barbore Tóthovej, RNDr. Sandre Hányšovej,
kladných a stredných škôl, mali možnosť dý dokázal poskytnúť prvú pomoc. Keďže Ing. Veronike Tupej, MUDr. Lukášovi Šamaodmerať vyžarovanie zo svojich mobilných resuscitácia je fyzicky namáhavá, žiaci sa jovi, Ing. Jakubovi Míšekovi, Ing. Miroslavovi
telefónov a množstvo vyžiarenej energie pri nej poriadne zapotili. Ďalej si vyskúšali Kohanovi, MUDr. Natálii Kavalčíkovej-Bogv pohotovostnom režime, ako aj počas praktický nácvik auskultácie srdca pomo- dáňovej, kolektívu Centra pre podporu vedy,
uskutočneného hovoru. V oblasti „Svet pod cou simulátorov Harvey a Kyoto Kagaku, výskumu a vývoja JLF UK a vedúcim pracomikroskopom“ sa oboznámili s postupmi ktoré simulujú fyziologický posluchový ná- vísk, ktorí podujatie podporili.
prípravy histologických preparátov tkaniva lez na srdci a pľúcach, ale aj celé spektrum
a ukážkou originálnych pomôcok a parafí- kardiovaskulárnych a respiračných ochoMgr. Martina Antošová, PhD., MBA,
nových bločkov. Nakoniec si sami pozreli, rení. Nakoniec si vyskúšali prácu chirurriaditeľka Centra pre podporu vedy,
ako vyzerajú ľudské tkanivá pod mikrosko- gov počas laparoskopickej operácie. Táto
výskumu a vývoja JLF UK

MedGAMES 2016 alebo medici v akcii
Dňa 30. novembra 2016 sa na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine (JLF UK) uskutočnil už tretí
ročník jedinečného projektu – súťaže s názvom MedGAMES 2016.
MedGAMES je originálna súťaž z dielne
Martinského klubu medikov (MKM), fungujúceho v rámci Slovenskej asociácie štu-
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dentov medicíny (SloMSA), organizovaná
pod záštitou dekana JLF UK prof. MUDr.
Jána Danka, CSc., v spolupráci s Asso-

ciation of Norwegian Students Abroad
(ANSA), ako aj združením The Icelandic
Medical Students in Slovakia (FÍLS).

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Veslári si na FTVŠ UK zmerali sily na trenažéroch
Na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK) si koncom roku 2016 mohli veslárski nadšenci otestovať svoju kondíciu. Vysokoškolský športový klub (VŠK) FTVŠ UK Lafranconi totiž dňa 9. decembra 2016 usporiadal
preteky na veslárskych trenažéroch o Pohár dekana FTVŠ UK 2016. Súčasťou podujatia boli aj Akademické majstrovstvá Slovenska v halovom veslovaní štafiet 2016.
Do pretekov jednotlivcov sa zapojili veslári zo Slovenského veslárskeho klubu (SVK)
Bratislava, Veslárskeho klubu (VK) Slávia
STU Bratislava, VK Sĺňava Piešťany, Akademického športového klubu (AŠK) Strojár Bratislava a VŠK FTVŠ UK Lafranconi.
Jednotlivci aj štafetové štvorčlenné tímy
(v zložení: traja muži, jedna žena) si zmerali sily na trati 2000 m. V kategórii mužov
sa na 1. mieste umiestnil Ondrej Kovačovič
(VK Sĺňava Piešťany), 2. miesto si vybojoval Ján Michlík (VK Slávia STU Bratislava)
a 3. miesto v záverečnom hodnotení patrilo Matejovi Šmídovi (VŠK FTVŠ UK Lafranconi). V kategórii mužov do 75 kg zvládol
2000-metrovú trať za najkratší čas Richard
Vančo (AŠK Strojár Bratislava), na 2. mieste
sa umiestnil Jakub Popelka (SVK Bratislava)
a na 3. mieste skončil Adam Štiffel (SVK Bratislava). V kategórii žien podala skvelý výkon
Barbora Šuchová (SVK Bratislava).
Na Akademických majstrovstvách Slovenska v halovom veslovaní štafiet 2016 sa
zúčastnili študenti FTVŠ UK, Lekárskej fakulty UK (LF UK), Prírodovedeckej fakulty UK,
Filozofickej fakulty UK (FiF UK) a Strojníckej
fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU).
Víťazstvo si vybojovalo zmiešané družstvo študentov z FTVŠ UK a FiF UK v zložení Šuchová,
Jenča, Kovačovič, Šmída. Striebro získal tím
z STU v zložení Hlivová, Popelka, Štiffel, Zemaník a z 3. miesta sa tešili Brucknerová, Kulacs,

Pleša, Procházka, súťažiaci z FTVŠ UK a LF
UK.
Na adresu organizácie pretekov sa pochvalne vyjadrili viacerí účastníci podujatia.
Medzi nimi aj predseda Slovenského veslárskeho zväzu Mgr. Alexander Dénes: „Ako
bývalý študent, učiteľ FTVŠ UK, aktívny tréner a športový funkcionár si dovolím vyzdvihnúť aktivitu študentov FTVŠ UK. Chcel by
som tiež poďakovať dekanovi fakulty doc.
Mgr. Mariánovi Vanderkovi, PhD., za vytváranie výborných podmienok na štúdium, ale
aj na športové vyžitie študentov vysokých
škôl. Pohár dekana FTVŠ UK, ktorý usporiadal Vysokoškolský športový klub FTVŠ
UK Lafranconi, dokladuje, že FTVŠ UK aktuálne ponúka a podporuje i ďalšie trendy
v športe. Halové veslovanie na veslárskych
trenažéroch, ktoré dnes nájdeme v každej
posilňovni, hale, lodeniciach, viacerých školách, vie v krátkej časovej relácii kondične
pripraviť široké vrstvy mládeže, športovcov
i seniorov.“ Slovami chvály nešetril ani Mgr.
Ján Žiška, PhD., absolvent FTVŠ UK, súčasný učiteľ na STU, bývalý reprezentant SR vo
veslovaní a olympionik: „Teším sa z každej
aktivity, ktorá úspešne vyústi do športového
zápolenia, lebo šport predstavuje významný
faktor ovplyvňujúci kvalitu života. Pohár dekana FTVŠ UK vo veslovaní je mne ako veslárovi veľmi blízky – a to aj preto, že sa organizuje na mojej alma mater. Realizačnému

Počas MedGAMES súťažili 3-členné
tímy slovenských i zahraničných študentov
v 20 zaujímavých disciplínach týkajúcich sa
rôznych oblastí medicíny. Išlo o skĺbenie
teoretických vedomostí, praktických zručností a schopností tímovej práce v jednej
súťaži.
Disciplíny boli značne komplexné a na
každej z nich bol prítomný zodpovedný
a kompetentný rozhodca v podobe pedagóga (lekára či ošetrovateľa podľa disciplíny), ktorý dozeral na správnosť, rýchlosť
a spôsob vykonania ním zadanej úlohy.
Každý zo súťažiacich tímov si otestoval
svoje zručnosti v chirurgickom šití kožných
rán či anastomóz, zavádzaní periférnych
cievnych katétrov, nazogastrických sond,
ale predviedol aj správnu techniku zacievkovania mužského modelu. Medici ukázali,
ako vedia zaintubovať pacienta, vypalpovať
patológiu orgánov alebo určiť, o aký srdcový šelest ide. Nechýbalo ani široké spektrum náročných teoretických úloh – súťažiaci hodnotili EKG záznamy, RTG a CT

snímky, riešili zaujímavé kazuistiky, napísali
test zo všeobecnej fyziológie, ale i predpisovali lekársky recept.
Toto všetko súťažiaci zvládli na výbornú,
ale keďže iba tí najlepší mohli zvíťaziť, rozhodoval každý detail. Najúspešnejší sa nakoniec stali chalani z tímu Kairos v zložení
Kornel Kapinay (5. r.), Dávid Hrubý (4. r.)
a Michal Bojnický (4. r.) a v tesnom závese
nasledoval tím Homeopati v zložení Tatiana
Kulkovská (5. r.), Ján Sýkora (5. r.) a Milan
Klačanský (5. r.). Na bronzovej priečke sa
umiestnili Michaela Javorková (5. r.), Lucia
Kapustová (5. r.), Birivan Nabová (5. r.)
s názvom tímu Natural Killers.
Tento ročník opäť ukázal, že študenti sú
schopní zvládnuť aj náročné úlohy a popasovať sa s ich riešením. Veríme, že súťaž
MedGAMES sa bude naďalej zlepšovať
a rozvíjať, o čom už teraz svedčí účasť tímov z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, ako aj medikov zo Slovenskej zdravotníckej univerzity
v Bratislave.

tímu sa podarilo pripraviť podujatie hodné
vytvorenia tradície, preto môžem len vyjadriť
vďaku tým, ktorí sa na ňom aktívne zúčastnili ako pretekári, a tiež všetkým, ktorí svojou
prácou a nasadením prispeli k realizácii tejto
regaty.“ Podujatie ocenil aj Richard Vančo,
reprezentant SR a akademický vicemajster
sveta vo veslovaní z roku 2016: „Organizácia
pretekov bola na vysokej úrovni. Na Slovensku nemám veľa možností porovnať svoju výkonnosť s ostatnými veslármi počas zimnej
prípravy. Preto som rád, že chalani zorganizovali takúto akciu priamo v Bratislave, kde
študujem.“
Organizátori ďakujú všetkým zúčastneným
za predvedené výkony a už teraz pozývajú na
ďalší ročník.
Mgr. Matej Šmída,
doktorand na FTVŠ UK
Foto: Mgr. Michal Bábela

Záujem a zápal študentov o takúto súťaž
tiež potvrdil, že medici naozaj cítia potrebu
siahať na svoje maximá, aby tak v budúcnosti dosiahli lepšie výsledky v ich lekárskej praxi, a tak aj skvalitnili starostlivosť
o pacientov.
Filip Schrenk, študent 5. ročníka
všeobecného lekárstva na JLF UK,
podpredseda MKM
Foto: Milan Šulov
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Obrovský prepad výsledkov slovenských žiakov
v testovaní PISA
Štúdia OECD PISA, ktorá sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch, zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek
trhu práce (t. j. funkčnú gramotnosť žiakov z hľadiska teórie celoživotného vzdelávania sa) a sústreďuje sa na žiakov v posledných
rokoch povinnej školskej dochádzky, ktorí píšu testy z matematiky, prírodných vied a preveruje sa aj ich čitateľská gramotnosť.
Dňa 6. decembra 2016 bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa štúdie OECD PISA 2015, podľa ktorej sú výsledky našich
žiakov ešte horšie než tie spred troch rokov a vo všetkých troch kategóriách sme pod priemerom krajín OECD. Navyše, výsledky
našich žiakov klesajú omnoho prudšie, než je priemer v krajinách OECD. Preto sme v tejto súvislosti požiadali o komentár odborníkov
z Univerzity Komenského, ktorí sa venujú didaktike, príp. pripravujú na povolanie budúcich učiteľov daných predmetov.

Kde sa stala chyba? Nemohlo to dopadnúť inak
Môj 6-ročný synovec nastúpil v septembri
do školy. Veľmi sa do nej tešil. Po dvoch mesiacoch som sa ho spýtala: „Ktorý predmet
máš najradšej?“ Jeho odpoveď? „Ani jeden… Hmm, vlastne telesnú, tam sa hráme.“
Ostala som zarazená. Nie pre telesnú, ale
pre jeho prvotnú spontánnu odpoveď. Kde
sa stala chyba? Chlapča, ktoré počas škôlky chcelo vedieť, prečo vyhynuli dinosaury,
ako sa dá dostať na Mesiac, aké je najväčšie
číslo a pod., zrazu nie je nadšené. Áno, síce
mi s radosťou ukazoval, ako sa v škole naučil
driblovať basketbalovou loptou (dovtedy ju
horko-ťažko chytil), alebo mi hrdo na cintoríne čítal mená na hroboch, no inak nič. Do
školy síce chodí rád (má tam nových kamarátov), no nadšenie opadlo. Viaceré štúdie
na tento fakt poukazujú. V rámci konferencie
Dva dni s didaktikou matematiky, ktorú sme
na fakulte organizovali v septembri 2016, odznel aj príspevok Dr. Reiterovej zo Štátneho
pedagogického ústavu, v ktorom sa venovala obľúbenosti matematiky ako vyučovacieho
predmetu. Výskumnou vzorkou bolo viac než
6700 žiakov vo veku 10 až 15 rokov z celého
Slovenska. Žiaci majú matematiku v obľube
priemerne. Pri známkovaní ako v škole má
podľa nich matematika priemernú známku
2,64. Je to však ich druhý najobľúbenejší
predmet. Po telesnej výchove, neprekvapujúco. Ak je to druhý najobľúbenejší predmet,
čakala by som lepšiu známku. Prečo je motivácia k učeniu taká slabá a prečo sú ostatné
predmety vnímané ešte horšie? Čo máme,
my, učitelia matematiky, robiť, aby sme žiakov viac zaujali, motivovali, aby boli viac nadšení pre vec? Aspoň sme sa zamýšľali. O pár
mesiacov prišla správa OECD o výsledkoch
PISA 2015. Naši 15-roční žiaci dosiahli
v matematike horšie skóre než v predchádzajúcich troch meraniach; navyše, zväčšil
sa počet žiakov v rizikovej skupine. Kto by
sa mal teraz zamyslieť? A kto by mal niečo
urobiť? Myslím si, že všetci. Politikmi počínajúc, rodičmi končiac. Nemalo by nám to
byť jedno. Školstvo je (bohužiaľ) dlhodobo
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považované za tú nepodstatnejšiu súčasť
života, učitelia v spoločnosti nie sú vnímaní
ako profesionáli. Aj ja sama som sa stretla
s tým, ako mi otecko dával prednášku o tom,
čo a ako mám učiť. Škoda, že som ho vtedy
pohotovo nevyzvala, aby si to prišiel aspoň
vyskúšať. Počas majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji by polovica národa bola najradšej trénerom hokejovej reprezentácie. Ale
len vtedy, keď naši prehrávajú. Navrhujem,
spýtajme sa našich trénerov v školách, kde
je problém, čo môžeme urobiť inak a lepšie,
aby naši žiaci vyhrávali? Očakávala by som
aj takéto úprimné odpovede: My vlastne
nevieme celkom presne, s akými úlohami
sa v testovaní PISA žiaci stretávajú. Nevieme, na čo ich máme pripravovať. Kedy ich
máme naučiť toto všetko, keď sa v prvom
rade sústreďujeme na prípravu na národný
test (Testovanie 9), ktorý sa skôr zameriava na matematické zručnosti a procedúry
než na matematickú gramotnosť? Ja ich
predsa na matematike nemôžem učiť čítať. Prečo by som mala robiť niečo iné, kto
mi to zaplatí? Ich to nebaví, mňa to už potom dupľom nebaví. Kedysi to bolo úplne
iné, žiaci boli iní. Lepší.
Čo odpovedať? V médiách sa po zverejnení výsledkov ostatného testovania PISA objavilo pár ukážok úloh. Na sociálnych sieťach
som z radov učiteľov zachytila skôr výsmech
týkajúci sa prekladu (guľaté mince verzus
správny preklad okrúhle mince). Nikto z diskutujúcich sa však nahlas nezamyslel, v čom
je tá úloha iná, resp. aké problémy mohla robiť našim žiakom (išlo o úlohu z PISA 2006,
v ktorej mali žiaci navrhnúť sériu mincí s rôznym priemerom, ktorá spĺňa tri podmienky).
NÚCEM na svojej webovej stránke zverejnil uvoľnené úlohy z testovania PISA 2003
i 2012. Takže študujme, analyzujme a hlavne počítajme a rozprávajme sa so žiakmi.
Skúsme sa prípadne rozprávať aj s kolegami
slovenčinármi a hľadať a tvoriť spolu texty
a úlohy, rozvíjajúce čitateľskú i matematickú
gramotnosť. V tomto smere by sme mali ape-

lovať aj na inštitúcie ako NÚCEM, metodické
centrá a ministerstvo školstva. Chcime od
žiakov, aby ukázali, že vedia rozmýšľať. Lebo
oni vedia. Nie sú o nič horší než tí kedysi.
Len ich treba zaujať.
Závery Európskej komisie v správe PISA
2015 pre krajiny EÚ tentokrát dávajú za
príklad Švédsko a Portugalsko, ktorým sa
výrazne podarilo znížiť počet žiakov v rizikových skupinách. Vo Švédsku od roku 2007
beží program na podporu profesijného rozvoja učiteľov vrátane kariérnej reformy, ktorú
spustili v roku 2013. Každý šiesty učiteľ má
tak možnosť polepšiť si finančne i kariérne
postúpiť. Navyše, v roku 2012 spustili doposiaľ ich najviac prepracovaný program
zameraný práve na podporu matematiky
a čítania. Na programe sa zúčastnilo 75 %
učiteľov matematiky a švédčiny a práve to
môže byť dôvodom, prečo sa vo Švédsku
podarilo najviac znížiť počet žiakov v rizikovej skupine najmä v týchto dvoch predmetoch. V Portugalsku zaviedli nové štandardizované testy, zmenili kurikulum matematiky
a portugalčiny, reformovali prípravu učiteľov
a obmedzili skupinkovanie žiakov podľa ich
schopností. Tým slabším sa viac venujú, no
ostávajú v triedach s rovesníkmi. U nás sa
hovorí o chystanej reforme, ktorá chce znížiť
počet žiakov na 8-ročných gymnáziách. Aj
PISA potvrdila, že rozdiely medzi 4-ročnými
a 8-ročnými gymnáziami sú už minimálne.
Áno, nechajme radšej deti na „obyčajných“
základných školách, nesúťažme medzi sebou, tu nejde o našu prestíž, ale o vzdelanie detí. Otázky v PISA testoch sú fajn, o to
vážnejšie je zlyhanie našich žiakov. Žiakov
netreba učiť na testy, ale to, že obsahujú to,
čo treba vedieť. Najlepšie by bolo, keby sa
žiaci učili, učitelia učili a rodičia zodpovedne
pristupovali k rodičovstvu a boli náročnejšími
členmi našej spoločnosti.
PaedDr. Iveta Kohanová, PhD.,
Katedra algebry, geometrie
a didaktiky matematiky FMFI UK
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Problém čitateľskej gramotnosti sa mechanicky redukoval
na tzv. čítanie s porozumením
Zverejnenie výsledkov testovania PISA,
ktoré nelichotivo konštatovali, že výkon slovenských žiakov v sledovaných oblastiach
vzdelávania sa nachádza pod priemerom
krajín OECD, opäť oživilo nekonečné debaty o stave a smerovaní nášho školstva.
Posunú však siahodlhé diskusie na túto
tému naše školstvo ďalej? V prvom rade je
potrebné pripomenúť skutočnosť, že testovanie PISA a jeho výsledky nemožno považovať v absolútnom zmysle slova za bernú
mincu kvality nášho školstva a nášho vzdelávacieho systému. Na margo tohto testovania sa totiž kriticky vyjadrilo a opakovane
vyjadruje množstvo domácich i zahraničných odborníkov. Testovaniu vyčítajú najmä
viacero metodologických nedostatkov, ktoré sa týkajú podoby a štruktúry testov, spôsobu štatistického zverejňovania výsledkov
či spôsobu kreovania testovacej vzorky.
Otázkou je aj to, do akej miery tento spôsob testovania korešponduje s jednotlivými
národnými systémami vzdelávania (teda aj
s naším slovenským). Testovanie PISA teda
nemožno preceňovať, no na druhej strane
ani úplne podceňovať.
Jednou zo súčastí testovania PISA je aj
tzv. čitateľská gramotnosť, ktorá sa už dlhodobo pociťuje ako výrazný deficit nášho
vzdelávania. Práve testovanie PISA, realizované v pravidelných trojročných intervaloch, poukázalo na pokles výkonnosti
našich žiakov v tejto oblasti. Reakciou na
tento stav bolo jednostranné presunutie
zodpovednosti za rozvíjanie tejto kompetencie na predmet slovenský jazyk a literatúra. Výsledkom v našej školskej praxi
však bola iba mechanická redukcia problému čitateľskej gramotnosti na tzv. čítanie s porozumením, orientujúce sa zväč-

ša na povrchovú rovinu textu, na akési
redukované čítanie, ktorého cieľom bolo
odhaľovať často nepodstatné a podružné
významové segmenty textu. Bolo to neraz
na úkor iných kľúčových úloh predmetu
v oblasti čitateľskej gramotnosti, ku ktorým patrí nielen nadobúdanie zručností
a kompetencií čítať, spracovávať, produkovať rôzne typy textov, ale predovšetkým
kritické čítanie a myslenie, teda prienik do
stratégie textu a do jeho hĺbkovej roviny.
Tieto kompetencie má v rámci predmetu
rozvíjať predovšetkým jeho literárna zložka, ktorej aktuálnou úlohou na všetkých
stupňoch vzdelávania má byť práve návrat
k čítaniu a k diskurzívnemu vnímaniu prečítaného. Namiesto toho sme však v tzv.
reformných základných pedagogických
dokumentoch svedkami presadzovania
formalistických a povrchovo-deskriptívnych prístupov k literárnemu textu a akontextového vnímania literatúry, z ktorého sa
vytráca radosť z čítania, hodnotové vnímanie literatúry, vnímanie literárneho textu na
pozadí širších procesuálnych literárnohistorických súvislostí, a najmä diskurzívne
vnímanie literárneho textu ako estetického
komunikátu. Najmarkantnejšie sa to prejavilo najmä v rozpačitom reformnom zásahu do oblasti literárneho vzdelávania na
stredných školách z roku 2008, s ktorého
následkami zápasíme dodnes.
Predmet slovenský jazyk a literatúra
a najmä jeho literárna zložka sa má spolupodieľať na budovaní čitateľskej gramotnosti, túto úlohu iste nik nepopiera, no jej
rovnako závažnou úlohou je aj pestovanie
a rozvíjanie iného, rovnako dôležitého typu
gramotnosti, a to gramotnosti kultúrnej,
ktorá rovnako alarmujúco klesá, čo kaž-

doročne potvrdzujú aj testy všeobecných
študijných predpokladov, ktorými musí
prejsť každý z uchádzačov o štúdium na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave.
Problém čitateľskej gramotnosti však
nemôže zostať iba na pleciach predmetu
slovenský jazyk a literatúra. Ide o „nadpredmetovú“ kompetenciu alebo univerzálnu stratégiu, ktorá by mala byť doménou
každého vyučovacieho predmetu či vzdelávacej oblasti. Problémom nie je len analyticko-interpretačná práca s umeleckým
textom, primárne rozvíjaná na hodinách
literatúry, ale aj čítanie textov z najrozličnejších oblastí ľudského poznania, publicistických a odborných textov, ale aj grafov,
máp, schém, tabuliek či plánov, čo zasahuje takmer každú oblasť či predmet nášho vzdelávania. Ide teda o problém, ktorý
je potrebné vnímať komplexne a riešiť ho
systémovo.
Už v úvode som naznačil, že testovanie
PISA nemožno ani preceňovať, no však ani
podceňovať. Najmä ak jeho výsledky usúvzťažníme s už spomenutou školskou reformou z roku 2008. Zverejnené výsledky
testovania PISA ukazujú, že výrazný prepad
výkonnosti našich žiakov v testovaných oblastiach nastáva práve v rokoch implementácie výsledkov tejto reformy. Je to jasným
dôkazom toho, že neuvážené a dostatočne nepripravené „reformné“ zásahy alebo
„reformy pre reformu“ nášmu školstvu skôr
škodia a posúvajú ho späť.
Doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.,
Katedra slovenskej literatúry
a literárnej vedy FiF UK

Hoci sme chodili do školy všetci, nie sme odborníci na vzdelávanie
Všetci sme chodili určitý čas do školy.
Niektorí len na základnú školu, niektorí na
strednú alebo aj vysokú. Hoci sme v školách
strávili rôzne dlhý čas, nerobí to z nás všetkých odborníkov na vzdelanie. Máme ale
rôzne zážitky a skúsenosti, ktoré potom porovnávame s ďalšou generáciou. Keď potom
počujeme v médiách, že školstvo pripravuje
ďalšiu reformu, každému napadne, či je to
potrebné a či to opäť nebude len krok k horšiemu, alebo pôjde len o kozmetické úpravy
(premenujú sa predmety, ale spôsob výučby
sa nezmení), alebo sa prestane učiť napr.
geológia na základných školách.
Akých chýb sa dopúšťame, keď vzdelávame naše deti, žiakov a študentov? Pri tejto otázke mi napadne názov knihy Roberta
Fulghuma: Všetko, čo naozaj potrebujem
vedieť, som sa naučil v materskej škôlke.
Na základe svojej osobnej skúsenosti viem,

že za pravdu mi dajú aj učitelia prvého stupňa napr. na vidieku, kde deti menej často
navštevujú predškolské zariadenia (napr.
deti zo sociálne slabších rodín) a v prvom
ročníku základnej školy strácajú drahocenný čas vysvetľovaním niečoho, čo sa mohli
naučiť už v materskej škôlke.
Vyberme si len jeden predmet, akým
je napr. biológia. Čo môžeme zlepšiť?
Dnešné deti chodia „von“ oveľa menej než
generácia ich rodičov, čo má vplyv aj na ich
vedomosti z tohto predmetu. Okrem pozitívneho vplyvu na zdravie detí má pobyt v prírode aj dôležitý vzdelávací moment, ktorý
je mimochodom finančne nenáročný (prechádzka v lese). Ak sa učivo nedá vysvetliť
v prírode pozorovaním, vtedy by mal učiteľ
siahnuť po dobre vymyslenom experimente
v triede. Pokus od naplánovania až po samotnú realizáciu a skonštatovanie výsledku

je dôležitý pre pochopenie princípu skúmaného javu, ako aj pre pochopenie ďalších
súvislostí vo vyšších ročníkoch. Navyše
príprava pokusu učí študentov spolupráci
a empatii (veda je dnes tímová práca). Dnes
je však veľa experimentov nemožné s deťmi zrealizovať vzhľadom na obmedzenia
bezpečnosti, ktoré si naša generácia nepamätá. Učiteľom základných škôl by preto veľmi pomohla databáza pripravených
videozáznamov z takýchto experimentov
(urobených na profesionálnej úrovni), ktoré
sa nemôžu z akýchkoľvek dôvodov v triede
realizovať, ale pre pochopenie učiva sú dôležité. Známe „Radšej jedenkrát vidieť než
stokrát počuť“ si všetci pamätáme zo školy.
Pedagógovia základných a stredných škôl
by určite uvítali aj ďalšie vzdelávanie práve
v takých predmetoch, ktoré sa rýchlo rozvíjajú, pretože v čase, keď oni študovali, ešte
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mnohé poznatky neboli známe. Dovzdelávanie by malo priniesť týmto pedagógom
okrem získaných kreditov naozaj nové informácie sprostredkované profesionálne
a zároveň im ukázať, ako tieto poznatky
môžu uviesť priamo do výučby. Organizácia
tohto vzdelávania by sa nemala podceňovať a malo by sa monitorovať, čo si učiteľ
z takéhoto vzdelávania odniesol. Napokon
by vždy mal byť zdôraznený význam daného učiva pre prax/pre život. Je otázne, či
sa majú deti v tretej triede základnej školy
učiť, z čoho pozostáva bunka, keď nemajú
možnosť pozorovať takéto bunky napr. cez
mikroskop. Pritom informácie získané na
hodinách biológie sú potrebné a tesne súvisia napríklad s naším zdravotným stavom.
Hoci sme chodili do školy, nechápeme, čo
sa deje s naším telom, keď sme chorí. Ne-

vieme podať prvú pomoc. Nevieme, ako sa
správne stravovať, hoci naša strava ovplyvňuje výskyt viacerých civilizačných ochorení. Nevieme relaxovať a nechápeme, čo
s nami robí stres.
Veľmi dôležitým momentom pre kvalitné
vzdelávanie je pripraviť dobrého učiteľa biológie. Existencia veľkého počtu vysokých
škôl a rozdeľovanie financií podľa počtu
študentov vedie k ich prijímaniu bez prijímacích pohovorov, napríklad aj na učiteľské
štúdium, o ktoré je dlhodobý nezáujem. Tesne pred bakalárskymi štátnicami má záujem
po skončení VŠ „ísť učiť“ 20 – 30 % budúcich učiteľov, ktorí majú biológiu v kombinácii s iným predmetom. Z týchto 20 – 30 %
potom skutočne ide učiť ešte menšia časť.
Každý z nás môže prispieť k zlepšeniu tým,
že si začne viac vážiť svojich dobrých učite-

ľov. Chýbajú učitelia s charizmou, profesionáli, ktorí sa denne pripravujú dôsledne na
toto neatraktívne povolanie. Keď upustíme
od finančnej motivácie, tak musíme uznať,
že ani spoločenské uznanie učiteľa nie je
oveľa lepšie. Pritom od učiteľa sa dnes očakáva, že bude používať hru, kreativitu a humor. Mal by svojim študentom ukázať, ako
sa majú učiť. Mladým ľuďom často chýba
motivácia a nadšenie a študovať, na vysoké
školy sa často hlásia len preto, aby získali titul, hoci ich vybrané zameranie nezaujíma.
Práve „dobrý“ učiteľ biológie dokáže rozpoznať talent budúceho vedca alebo lekára
a dokáže ho nasmerovať pre ďalšie štúdium
v prospech nás všetkých.
Doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.,
Katedra genetiky PriF UK

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Zuzana Krell-Laluhová na FiF UK:
Tlmočník musí byť zvedavý
Až 150 tlmočníkov z Bruselu zabezpečovalo hladkú komunikáciu počas bratislavských zasadnutí
a stretnutí v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ. „Pod palcom“ ich mala Zuzana Krell-Laluhová z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre tlmočenie, absolventka štúdia tlmočníctva
a prekladateľstva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK). O svoje skúsenosti sa prišla podeliť aj s dnešnými študentmi odboru prekladateľstvo – tlmočníctvo na svojej alma
mater, kde vyštudovala ruský a nemecký jazyk.
Zuzana v Bruseli tlmočí pre Európsku komisiu už desať rokov
a ako hovorí, je to adrenalínové
zamestnanie. „Tlmočník ide vždy
s kožou na trh. Mal by mať preto
rýchle reakcie a analytickú myseľ.
A tiež odvahu – chcieť ísť do rizika,“ hovorí.
„Nešla som študovať s cieľom,
že budem tlmočníčka, ale počas
štúdia sme mali možnosť zvoliť si
Foto: Archív Zuzany Krell-Laluhovej
buď učiteľský, alebo tlmočnícky
smer. Učiteľský ma nelákal, tak
som išla na tlmočnícky. Už na škole sme mali nácviky tlmočenia
v kabíne a to ma hneď chytilo,“ spomína na svoje študentské časy.
Dnes tlmočí najmä z nemčiny a angličtiny, ruštinu využíva menej,
keďže nie je jedným z oficiálnych jazykov EÚ, ale, ako hovorí, občas sa vyskytne i príležitosť na jej uplatnenie v tlmočníckej praxi
– a keď už, tak zväčša hneď na najvyššej úrovni. To je napríklad
prípad, keď nejaký vysoký štátny predstaviteľ hovoriaci po rusky
príde rokovať o energetike.
Tlmočenie podujatí, aké sa konali počas slovenského predsedníctva, má svoje pravidlá. „Sú dva rôzne typy podujatí. Väčšina rád ministrov sa tlmočí v tzv. menšom režime, 6 na 6, teda zo šiestich jazykov do šiestich jazykov. Väčšinou je to 5 veľkých jazykov – angličtina,
nemčina, francúzština, španielčina, taliančina – plus jazyk predsedníctva, ktorým bola v predošlom polroku slovenčina. Rada pre vnútro
a spravodlivosť a rada pre poľnohospodárstvo majú zaužívaný tradičný
tzv. asymetrický režim, teda 23 na 6 – z dvadsiatich troch jazykov sa
tlmočí do šiestich. Rečník teda môže hovoriť svojím jazykom, ale nie
každý má zabezpečené tlmočenie do svojho jazyka,“ hovorí Zuzana.
V ešte špeciálnejšom režime prebiehalo tlmočenie počas septembrového summitu šéfov vlád 26 štátov Únie. „Na summite sme mali tzv.
veľký režim, 23 na 18 – teda tlmočenie z dvadsiatich troch jazykov do
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osemnástich. Robili sme to na diaľku – neboli sme v tej istej miestnosti
ako šéfovia vlád, ale sedeli sme o poschodie vyššie v miestnosti nad
nimi a mali sme v reálnom čase prenášaný zvuk aj obraz,“ spomína.
Ona sama okrem koordinovania svojich kolegýň a kolegov tlmočila
napríklad tlačovú konferenciu premiéra SR Roberta Fica a predsedu
Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera.
Študenti tlmočníctva počas seminára kládli Zuzane množstvo konkrétnych otázok, okrem odborných aspektov ich zaujímala aj praktická stránka života tlmočníka v Bruseli, napríklad to, či sa do práce
musí chodiť každý deň, alebo to, ako sa postupuje v prípade, keď
delegácia, ktorej treba tlmočiť, stretnutie zruší. „Bolo výborné, že
naši študenti mohli hovoriť s niekým, kto priamo pre Európsku komisiu tlmočí a počas slovenského predsedníctva koordinoval všetkých
tlmočníkov v Bratislave počas kľúčových podujatí,“ hovorí Tomáš Sovinec, ktorý vyučuje budúcich tlmočníkov a prekladateľov na Katedre
germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK.
A aké vlastnosti by mal mať podľa Zuzany tlmočník, ktorý chce
tlmočiť na špičkovej úrovni v Bruseli? „Musí byť zvedavý. Musí to byť
,otvorená myseľ‘, schopná veľa absorbovať. Táto práca sa nedá napríklad robiť s tým, že by tlmočníka absolútne nezaujímala politika.
To by bol po chvíli otrávený z toho, čo robí. Musí pozerať správy,
sledovať aktuálnu situáciu, aké sú medzinárodné problémy a debaty,
zvlášť sledovať situáciu v krajinách, kde sa rozpráva ,jeho‘ pracovnými jazykmi,“ hovorí.
Barbora Tancerová, FiF UK

Foto: Denisa Dovičovičová a Adam Kiripolský
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Slovensko-francúzske akademické fórum na FM UK
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) si v roku 2016 pripomenula 25. výročie svojho založenia.
Súčasťou viacerých podujatí organizovaných pri príležitosti osláv tohto významného výročia bolo aj „Bilaterálne akademické fórum –
Slovensko a Francúzsko v perspektíve zahraničnej politiky SR“, ktoré sa konalo 25. novembra 2016 na pôde fakulty.
Medzinárodné podujatie malo význam pre
prehĺbenie slovensko-francúzskych akademických vzťahov, ako aj vedecký rozmer,
keďže v rámci neho mali možnosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce zástupcovia viacerých vysokých škôl zo Slovenska
a Francúzska vrátane pedagógov z FM UK.
Vedeckú konferenciu otvorili dekan FM
UK prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.,
a prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová,
PhD. Podujatie svojou účasťou podporili aj
francúzsky atašé pre vedu a vyššie vzdelávanie Francois-Xavier Mortreuil a europoslanec MUDr. Miroslav Mikolášik, ktorí sa zhromaždeným prihovorili v rámci otváracieho
plenárneho zasadnutia.
Vzhľadom na to, že FM UK dlhé roky úzko
spolupracuje s Informačnou kanceláriou
Európskeho parlamentu v Bratislave, na
akademickom podujatí sa zúčastnila aj Dana
Praženicová. Vo svojom vystúpení poukázala na činnosť Európskeho parlamentu a na
jeho podiel na formovaní politík Európskej
únie. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
(MZVaEZ SR) reprezentovala JUDr. Jana
Vnuková, ktorá sa vo svojom príspevku zamerala na témy slovenského predsedníctva
v Rade EÚ.
Prof. Yves Petit z Université de Lorraine
v Nancy, ktorý na konferencii predsedal
francúzskej sekcii, sa vo svojom vystúpení
venoval otázkam vyplývajúcim z Parížskej
klimatickej dohody upriamujúcej pozornosť
na závažnosť problému globálneho otepľovania. Pedagóg FM UK a zároveň prezident
Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI) JUDr. Frédéric Delaneuville,
PhD., sa v príspevku zameral na migráciu
v kontexte aktuálnych spoločenských nálad
na európskej úrovni. Pálčivým problémom
migrácie sa venovali aj doc. PhDr. Marián
Šuplata, PhD., z Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici, ktorý prezentoval výsled-

ky uskutočneného výskumu, a doc. RNDr.
Darina Saxunová, PhD., z Katedry ekonómie
a financií FM UK, ktorá analyzovala možnosti zapojenia sa univerzít do procesu inklúzie
migrantov do vzdelávacieho procesu na jeho
rôznych úrovniach v kontexte riadenia a financovania.

univerzity v Bratislave analyzovala problémy medzinárodného zdaňovania v kontexte
zneužívania rozdielnych daňových sadzieb
členských štátov EÚ. Výsledky svojej vedeckej práce prezentovali viacerí pedagógovia FM UK, napríklad: prof. Ing. Ľubica
Bajzíková, PhD., prof. JUDr. Daniela No-

Doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc., prorektorka Paneurópskej vysokej školy, vo
svojom vystúpení vyzdvihla proces prehlbujúcej sa európskej integrácie vo viacerých
oblastiach. Ing. Lívia Vašáková, ekonomická radkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, prezentovala aktuálne
problémy týkajúce sa energetickej politiky
Európskej únie. Vysokú školu ekonómie
a manažmentu verejnej správy v Bratislave reprezentovala PhDr. Silvia Matúšová,
PhD., ktorá má bohaté skúsenosti v oblasti
medzinárodných záležitostí a vo vedeckom
príspevku poukázala na dôležitosť vzdelávania ako konkurenčnej výhody pre európske
ekonomiky. Doc. Ing. Jana Kubicová, PhD.,
z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej

váčková, PhD., doc. PhDr. René Pawera,
PhD., doc. Ing. Daniela Zemanovičová,
PhD.
Tóny slovenskej hymny z nástrojov študentského sláčikového kvarteta otvorili
plenárne zasadnutie a uzatvorila ho ľúbezná melódia Na krásnom modrom Dunaji,
nenásilne zdôrazňujúc angažovanosť mladých ľudí pri riešení aktuálnych otázok spoločenského diania. Súčasťou konferencie
bola aj prezentácia študentských posterov
na tému úlohy univerzít v inklúzii migrantov/
utečencov, na ktorej aktívne participovali
študenti 3. ročníka medzinárodného manažmentu. Aktívna participácia študentov
dodala podu
jatiu ďalší rozmer – náhľad
do študentského chápania problematiky
migrácie. Zástupcovia rôznych prítomných
inštitúcií ocenili prácu študentov.
Bilaterálne akademické fórum bolo realizované v rámci rovnomenného projektu
podporeného MZVaEZ SR, ktorého hlavnou
zodpovednou riešiteľkou je doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD. Viacerí pracovníci FM
UK sa zapojili do prípravy a organizácie medzinárodnej vedeckej konferencie na pôde
fakulty. Vďaka ich prístupu a súčinnosti bola
konferencia úspešná.
Naším veľkým želaním je, aby sa 2. ročník
medzinárodného vedeckého fóra konal aj na
budúci rok.
Doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.,
riešiteľka projektu
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Budúcnosť lekárenstva bude taká,
akú si ju urobíme
V januárovom čísle vám predstavujeme úspešného absolventa Farmaceutickej fakulty UK PharmDr. Ondreja Sukeľa,
prezidenta Slovenskej lekárnickej komory (SLeK). O tom, ako sa vyvíjala jeho kariéra až po post prezidenta SLeK, o aktivitách komory, ale i o súčasnej situácii vo farmácii, vám porozpráva v nasledujúcom rozhovore.

Pokúste sa nám na začiatok priblížiť,
prečo ste sa rozhodli pre štúdium farmácie. Mali ste nejaký príklad v rodine
či okolí?
V rodine som príklad farmaceuta nemal
žiadny, ale už počas základnej školy a gymnázia som bol zameraný chemicko-prírodovedným smerom, bol som úspešný aj
v chemickej olympiáde, takže záujem bol
prirodzený. Nuž a farmácia v sebe integruje veľmi zaujímavým spôsobom poznatky
medicínskych, chemických a biologických
vied a má konkrétny aplikačný výsledok.
Nehovoríme len o chémii ako takej, ale vidíme realitu, keď v bežnej praxi dokážu tieto
poznatky liečiť ľudí.
Po ukončení štúdia ste išli do praxe.
Pracovali ste v lekárni?
Áno a dodnes aj pracujem. Po atestáciu, a ešte rok po atestácii, som pracoval
najprv ako zamestnanec verejnej lekárne
v Humennom a v r. 2006 som si tam otvoril
vlastnú lekáreň.
Ako sa potom vyvíjala vaša ďalšia kariérna cesta? Momentálne ste prezidentom SLeK...
Kedysi bolo členstvo v komore povinné
a aj miestne komory fungovali aktívnejšie.
V Humennom je miestna komora dosť aktívna dodnes, stabilne tam fungovali zásluhou
bývalých predsedov stretnutia vzdelávacie
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i neformálne. Takže začlenenie do komory bolo prirodzené. Aj dnes sa snažíme
zachovať tradíciu a udržiavať
určitú komunitu, spoločenstvo, hoci sa už nezapájajú
všetci, lebo počet lekární sa
dramaticky zvýšil a mnohí
kolegovia (napr. zo sieťových
lekární) nechcú vždy participovať na činnosti komory.
V komore som teda začal
normálnou aktivitou, následne som sa v sekcii mladých
lekárnikov angažoval aktívnejšie a postupne som sa cez
funkcie – cez post predsedu
miestnej komory a predsedu
regionálnej prešovskej komory – v r. 2010 stal viceprezidentom komory
a v r. 2014 jej prezidentom.
Už teraz máte za sebou bohaté skúsenosti a vyznáte sa v lekárenstve
dostatočne na to, aby ste sa pokúsili
zhodnotiť, ako sa zmenilo lekárenstvo
na Slovensku za posledných 10 až 20
rokov.
V praxi som 15 rokov, ale už ako študent
som sa reálne zaujímal o dianie vo farmácii,
čítaval som aj komorové časopisy a vnímal
všetky problémy, ktoré nastali v 90. rokoch,
či už boli spojené s privatizáciou, alebo
s definíciou toho, kto môže prevádzkovať
lekáreň, čo bol veľký boj, ktorý nakoniec
vyhrali nelekárnici a neodborníci, a tak
dnes môže lekáreň prevádzkovať aj človek
bez farmaceutického vzdelania. Prezentuje
sa nám to ako európsky trend, pričom to
európsky trend nie je. Dokonca aj krajiny,
ktoré išli podobnou cestou, dnes menia
svoju legislatívu, napr. Maďari a Poliaci,
pretože si uvedomujú, že zaobchádzanie
s liekmi nie je biznis ako každý iný, ale je
to služba, ktorá má vysoký verejný záujem
a týka sa verejného zdravia. Vývoj bol u nás
dosť prudký a za posledných 15 rokov sa
rýchlo menil, čo prinieslo i dramatické zvýšenie počtu verejných lekární, a tak aj zníženie počtu zamestnancov v jednotlivých
lekárňach. Dnes verejná lekáreň na to, aby
zarobila toľko, čo pred 10 rokmi, musí po-

dať dvojnásobný výkon. Pri rastúcom počte
lekární bude nevyhnutné, aby sa tým začal
zaoberať aj štát, lebo o pár rokov to môže
priniesť širšie dôsledky, ktoré sa môžu
prejaviť aj na akademickej pôde – pokiaľ
odborníci nebudú dostatočne zaplatení,
klesne aj záujem kvalitných študentov o toto
štúdium a kedysi výberové školy sa budú
stretávať s tým, že nebudú mať tých najlepších. Stredoškoláci si vyberú odbory, ktoré
budú finančne zaujímavejšie. Už teraz napr.
vidieť, že elitní študenti, najlepší stredoškoláci, nemajú záujem o učiteľské odbory, čo
bude mať ďalekosiahle dôsledky do budúcnosti na všetky typy vzdelávania.
Povolanie lekárnika sa vždy pokladalo
za exkluzívne. Voľakedy bolo na Slovensku možné študovať farmáciu iba v Bratislave, dnes je tento študijný program
už aj v Košiciach. Absolvent farmácie
nikdy nemal problém zamestnať sa. Ako
to vidíte v súčasnosti?
Nie je problém uplatniť sa, ale končiace ročníky by si dnes mali uvedomiť, že je
potrebné postupne obsadzovať aj miesta,
z ktorých boli farmaceuti postupne vytlačení, čiže v štátnej správe, v poisťovniach
či nemocniciach. Kedysi farmaceuti nepracovali iba v lekárňach, ale liberalizáciou
lekárenstva nastalo to, že sa zrazu zdvojnásobil počet lekární, ktoré ponúkali oveľa
lepšie ohodnotenie, ako ponúkala napr.
štátna správa. Kedysi bol v každom okrese
okresný farmaceut, dnes máme problém
obsadiť pozíciu krajského farmaceuta. Farmaceuti chýbajú v poisťovniach, školách,
v nemocniciach v oblasti verejných obstarávaní a klinickej farmácie. Moja generácia
sa stretávala s boomom farmaceutických firiem, kam odchádzala veľká časť mojich rovesníkov. O 5 až 10 rokov mladší kolegovia
išli zväčša do lekární, ktoré ponúkali vysoké
platy, keďže potrebovali kvalifikovaný personál. Teraz nastáva iný fenomén – tým, že
máme veľa lekární, ich obraty nie sú také,
aké boli kedysi. Lekáreň si dnes nemôže
reálne dovoliť zamestnať viacero ľudí a nemôže im dať také platy, aké by očakávali
a zaslúžili si. To znamená, že za posledných
5 – 10 rokov klesol počet farmaceutov v lekárňach. Keď dnes vidia ľudia v lekárni 10
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ľudí „v bielom“, to neznamená, že sú to farmaceuti. Z nich je možno jeden farmaceut,
ostatní sú v lepšom prípade laboranti, ale
často iba pomocné sily. Keďže sa zvýšil
počet lekární, tak sa farmaceuti rozptýlili.
A tým, že sa otvoril študijný program farmácia aj v Košiciach, stúpla ponuka pracovnej
sily. Navyše, mnohí slovenskí študenti študujú aj v Čechách – to všetko viedlo k prepadu platového ohodnotenia paradoxne vo
väčších mestách.
Keď hovoríme o zvýšení počtu lekární,
rozrástli sa aj sieťové lekárne. Aký máte
na ne názor?
Je to model, ktorý je v rámci našej legislatívy legitímny, ale podľa môjho názoru
predstavuje nesprávny prvok v systéme
z toho hľadiska, že v sieti lekární farmaceut nie je stredobodom záujmu. Nemyslím
záujmu ako priority poskytovateľa, pretože
základným stredobodom je vždy pacient.
V sieti lekární však farmaceut často prichádza o prirodzené postavenie toho, kto
rozhoduje o procesoch, definuje činnosť
lekárne, dáva jej svoje meno a dáva do nej
svoj osobnostný vklad. O profile sieťových
lekární rozhodujú často ľudia bez farmaceutického alebo akéhokoľvek vzdelania –
rôzni produktoví manažéri, nákupcovia atď.
Potom sa v r. 2011 menila legislatíva,
ktorá mnohých farmaceutov veľmi nepotešila...
Áno, v r. 2011 vyšiel nový zákon o liekoch
a zdravotníckych pomôckach, v ktorom
verejné lekárne nazvali prevádzkarňami.
Zákon neriešil odbornosť lekární ako zdravotníckych zariadení poskytujúcich kvalifikované služby, ale definoval rôzne praktiky
úzko vyhovujúce obchodným subjektom
– tvorbu sieti lekární, vernostné programy,
zľavy, reexport. Priamo v zákone sa definovalo, že prevádzkareň (ako oni nazvali lekáreň) má predávať lieky určené na vývoz do
zahraničia.
Tu sa teda dostávame k problematike
reexportu...
Presne tak, to bol účelovo napísaný zákon. Je to ukážka, ako sa dá zneužiť lekárenstvo a farmácia na biznisové ciele jednotlivcov.
Dôsledok vidíme v nedostatku niektorých liekov, o čom sa v súčasnosti dosť
diskutuje.
Áno, a som rád, že sa súčasný minister
venuje tejto téme a už v októbri 2016 bola
schválená novela zákona. Diskusia, ktorú
sme my viedli už tri roky, upozorňovala bývalé vedenie ministerstva, ktorým sme boli
obvinení zo šírenia poplašnej správy. Ale
súčasné vedenie rezortu k tomu pristúpilo
razantne a od 1. januára 2017 začala platiť novela zákona o liekoch, ktorá by tento
problém mala vyriešiť a zabezpečiť dostupnosť liekov pre slovenských pacientov.

Pokúste sa nám SLeK predstaviť z pohľadu inštitúcie.
Komora je samosprávna inštitúcia zriadená zákonom, vykonáva niektoré vlastné
činnosti a výkon štátnej správy v oblasti registrácie, vydávania licencií, hodnotenia povinnosti sústavného vzdelávania, posudzovania odbornej spôsobilosti. Aktivity, ktoré
teraz robíme, sú zamerané na to, aby sme
aj verejnosti, či už odbornej, alebo laickej,
ale aj ministerstvu predstavili, že komora je
spoločensky aktívny subjekt, dokáže prinášať riešenia, dokáže mať konštruktívne
návrhy a máme spoločný záujem, ktorým je
stabilita zdravotníckeho systému.
V r. 2015 oslávila SLeK 25. výročie svojho založenia. Čo považujete za najvýraznejšie úspechy, ktoré ste dosiahli?
Základný úspech, ktorý komora dosiahla, bolo to, že sa vôbec obnovila činnosť
stavovských samospráv. Totalitárne režimy
potláčali činnosť samosprávnych inštitúcií,
ale vďaka osvietenosti našich predchodcov, ako bol napr. Dr. Bartunek, sa podarilo v r. 1990 obnoviť činnosť stavovskej
samosprávy. Spoločenský záujem je ten,
aby kvalifikovaní odborníci poskytovali kvalifikované služby – samosprávne inštitúcie sú
efektívnym garantom tohto záujmu. Chvalabohu sa tento model podarilo udržať napriek výkyvom, ktoré tu boli v r. 1999, keď
Ústavný súd SR nie príliš právne konzistentným nálezom rozhodol o tom, že lekáreň
môže prevádzkovať ktokoľvek. V r. 2004
dokonca minister v prvom návrhu zákona
lekárenstvo ani nezahrnul do zdravotnej
starostlivosti. Prežili sme teda viacero otrasov a ja považujem za úspech to, že komora
došla do dnešného obdobia a dokázala si
udržať stabilitu členskej základne, kde sa
dá štatisticky povedať, že všetci slovenskí
lekárnici sú v komore, to zanedbateľné
10 % množstvo nepočítam. Niet na Slovensku lekární, ktoré by nemali zamestnanca,
ktorý by nebol v SLeK. Máme lekárnikov
ochotných zapájať sa do aktivít, ktoré organizujeme a spolupracujeme s viacerými
subjektmi. Ako sa hovorí, každá inštitúcia
dokáže svoju opodstatnenosť, keď prežije
svoju zakladateľskú generáciu. Táto doba,
keď sa vo vedení komory nachádzajú ľudia,
ktorí neboli pri jej zrode ani pri začiatkoch
jej etablovania, je dôkazom toho, že táto inštitúcia je životaschopná.
SLeK organizuje rôzne aktivity, vzdelávacie, osvetové kampane a pod. Ktoré
boli najvýznamnejšie za rok 2016?
Keďže sme mali 25. výročie, tak sme sa
rámcovo zamýšľali nad tým, čo pri tejto príležitosti chceme komunikovať smerom k verejnosti, či už laickej, alebo odbornej. Hlavným posolstvom bolo poukázať na to, že
profesia farmaceuta prešla za 25 rokov určitým vývojom, ktorý dospel do jednoznačnej podoby – farmaceut je tu preto, aby
pomáhal človeku. To je naše základné po-

solstvo. Všetko ostatné je vedľajšie, primárnym cieľom našej práce je pomoc človeku
a aj profesia farmaceuta je pomáhajúcou
profesiou. Preto sme rok 2016 zadefinovali
ako „Rok farmaceuta ako pomáhajúcej profesie“. Všetky projekty, ktoré sme v priebehu roka riešili, mali tento rozmer. Najväčším
na verejnosť komunikovaným projektom
bol projekt osvetových kampaní, kde sme
v troch konkrétnych témach predstavili farmaceuta ako kompetentnú pomáhajúcu
profesiu. Pri prvej téme „Kto má kľúče od
skrinky s jedmi?“ sme poukázali na to, že
liek je súčasťou každej domácnosti, ale je
nevyhnutné mať vedomosti o tom, ako s ním
manipulovať, ako zaobchádzať s domácou
lekárničkou a pod. Potom sme sa zamerali na farmakoterapiu detí kampaňou „Dieťa
nie je malý dospelý“, kde sme upozornili na
rozdielne prístupy liečby dieťaťa a dospelého, s ktorými súvisia iné farmakokinetické
parametre, iné liekové formy, iná symptomatológia základných ochorení a používanie liekov bez lekárskeho predpisu. Tretia
kampaň bola „Lieky počas dojčenia – kedy
áno, kedy nie“, ktorá bola skôr reakciou na
množiace sa rôzne laické poradne, či už
na internete, alebo v časopisoch. Často sú
tam informácie podávané nie celkom správnym spôsobom. My, ako farmaceuti v praxi,
sa stretávame s dôsledkami tohto nesprávneho poradenstva a našou povinnosťou je
aj poukazovať na to, čo je správne a čo nie
je, a tak vzdelávať laickú verejnosť.
Aké projekty plánujete v novom roku
2017?
Kľúčový je projekt „Mladá komora“, čo je
zatiaľ pracovný názov. Mal by byť súhrnom
zameraným na študentov posledných ročníkov farmácie, resp. časť ich absolventov.
Ďalší projekt bude osvetová kampaň týkajúca sa problematiky interakcií liekov, ktorá sa
zameria na laickú verejnosť.
A na záver si položme otázku, aká bude
podľa vás budúcnosť lekárenstva v najbližších rokoch?
Budúcnosť bude taká, akú si ju urobíme. To, čo ma trápilo, keď som sa začal
angažovať v komore, bolo, že my lekárnici
sme neboli hýbateľmi vecí, ale vždy sme sa
uchýlili iba k reakciám – iba sme reagovali na to, čo sa dialo. Mojím cieľom je, aby
ostatní reagovali na nás. Aby sme my boli
tí, ktorí prídu s návrhmi riešení, a aby sme
my selektovali reakcie. Ako komora chceme byť generátorom myšlienok a chceme
zhromažďovať ľudí, ktorí dokážu aplikovať
nové trendy a vízie, chceme spolupracovať
so štátnou správou, Štátnym ústavom pre
kontrolu liečiv, s univerzitami a aj s ľuďmi
z iných odborov, ale budeme si sebavedomo uzurpovať právo hovoriť do toho, ako
má lekárenstvo vyzerať. Toto právo prislúcha nám farmaceutom a nemá ho nikto iný.
Jana Blusková
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FM UK spojila podporu podnikania s umelcami
a remeselníkmi
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK), ktorá existuje už štvrťstoročie, sa od svojho vzniku zameriava
okrem iného aj na vzdelávanie v oblasti podnikania a celkovo na šírenie podnikateľského ducha v spoločnosti. V súčasnosti aktívne participuje na viacerých výskumných a vzdelávacích projektoch a aktivitách súvisiacich s rôznymi tvárami podnikania. Podpora
podnikania je aktuálnou témou aj v takých oblastiach, ako sú umelecko-remeselná výroba a ručne vyrábané (handmade) produkty.
Aj preto FM UK zorganizovala 29. novembra 2016 podujatie s názvom „Podpora mikropodnikania v umení a remeslách“. Podujatie sa
uskutočnilo v rámci medzinárodného projektu OER-CRAFT (Open Educational Resources for Arts & Crafts – Otvorená vzdelávacia
platforma pre umenie a remeslá) podporeného Európskou úniou v rámci programu Erasmus+.
Zámerom podujatia bolo spojiť ľudí, ktorí
sa venujú podpore podnikania a podnikateľskému vzdelávaniu, s tými, ktorí aktívne pôsobia v oblasti umenia a remesiel, patriacich
pod v súčasnosti často skloňované odvetvie
kreatívneho priemyslu. Cieľom bolo zamyslieť sa nad možnosťami pomoci, ktorú tomuto odvetviu môžu vzájomnou spoluprácou
poskytnúť vysoké školy, národné agentúry,
regionálne a ďalšie zainteresované inštitúcie
tak, aby drobní výrobcovia a podnikatelia
mohli uspieť nielen doma, ale preniknúť aj
na zahraničné trhy v rámci Európskej únie.
FM UK pri organizácii podujatia spolupracovala s viacerými partnermi. Hlavným partnerom bola Slovak Business Agency (SBA),
na pôde ktorej sa podujatie uskutočnilo.
SBA je kľúčovou inštitúciou na podporu malého a stredného podnikania v SR. Ďalšími
partnermi podujatia boli internetový portál
SAShE.sk a občianske združenie Tradičné
ľudové umelecké remeslá.

Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 30
účastníkov z radov podporovateľov podnikania, ako aj z radov samotných umelcov
a remeselníkov a tiež ich organizácií a združení. Odniesli si z neho užitočné informácie
a cenné kontakty, vďaka ktorým budú môcť
lepšie pomáhať drobným podnikateľom
v oblasti umeleckej a remeselnej výroby či etablovať a ďalej rozvíjať svoje
vlastné podnikanie. Medzi účastníkmi
boli aj absolventi FM UK, ktorí sa zaujímajú o danú problematiku a niektorí z nich v danej oblasti rozbiehajú aj
vlastné aktivity. Na podujatí sa hovorilo o možnostiach tak finančnej, ako
aj nefinančnej podpory, ktorá je rovnako dôležitá. Príspevkom projektu
OER-CRAFT je vytvorenie otvorenej
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vzdelávacej platformy – portálu
www.craftstraining.eu s tréningovými manuálmi, ktorý bol na po
dujatí predstavený. V tomto roku
na portáli prebehnú aj bezplatné
školenia pre súčasných i budúcich drobných podnikateľov.
Podujatie otvorila prof. Ing.
Anna Pilková, PhD., MBA, prodekanka pre vedu a výskum a vedúca Katedry stratégie a podnikania FM UK, ktorá je zároveň
riešiteľkou projektu OER-CRAFT.
Vo svojom príspevku predstavila
viaceré medzinárodné aj domáce
vedeckovýskumné, ako i prakticky orientované projekty v oblasti podnikania, ktoré tím pod jej vedením realizuje.
Samotný projekt OER-CRAFT predstavil
člen projektového tímu Mgr. Marian Holienka, PhD. Zameral sa najmä na hlavný výstup
projektu, ktorým je otvorená on-line vzdelávacia platforma so široko prístupným
tréningovým obsahom, zameraná na
rozvoj mikropodnikov z oblasti umenia
a remesiel. Táto platforma má podporiť
ich prístup na jednotný trh Európskej
únie a ponúka im na to viacero tréningových modulov. Mgr. Daniel Pitoňák
z SBA vo svojom príspevku zdôraznil
ekonomický význam mikropodnikov
a informoval o možnostiach ich podpory, ktoré im SBA ponúka v rámci viacerých programov. Predstavil aj Národné
podnikateľské centrum a koncepciu
One-Stop-Shop, ktorá uľahčuje registračné povinnosti spojené so zakladaním a prevádzkovaním podnikania.
Jeho kolegyňa Ing. Júlia Mesíková hovorila
o tom, ako môžu malé a stredné podniky
na SR preniknúť na zahraničné trhy, ako aj
o možnostiach podpory ich internacionalizácie a globalizácie zo strany SBA i zahraničných a predovšetkým celoeurópskych
inštitúcií.

Počas nasledovnej panelovej diskusie vystúpili Ing. Miloš Kunkel, predseda OZ Tradičné ľudové umelecké remeslá, Bronislava
Molnárová, M.A., projektová manažérka
z portálu SAShE.sk, Ing. Renáta Lelovská
z OZ Radošinka a Ing. Eva Hvizdová, PhD.,
MBA, prorektorka pre štúdium z Vysokej
školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, ktorá je autorkou viacerých
publikácií mapujúcich kreatívny priemysel
na východnom Slovensku. Všetci účastníci
panelu reprezentujú organizácie, ktoré sa
rôznymi formami snažia pomôcť umelcom
a remeselníkom navonok prezentovať svoje
majstrovstvo. Zhodli sa, že im často chýba
podnikateľské myslenie a niektorí z nich
nevedia v súčasných podmienkach predať
vlastnú hodnotu a ekonomicky tak prežiť.
Niektorí tradiční remeselní výrobcovia vykonávajú svoju činnosť zotrvačnosťou z lásky
k remeslu alebo z úcty k tradíciám. Ďalší,
ktorí v sebe objavili kreatívny talent, zakladajú nové podnikania a snažia sa etablovať
na trhu. Bolo by vhodné, aby si svoje schopnosti mohli vyskúšať bez zbytočnej byrokratickej záťaže, resp. podnikať v drobnom popri zamestnaní. Toto špecifické odvetvie potrebuje pre svoje fungovanie kúpyschopný
dopyt a dobrú informovanosť. Práve k tomu
chce prispieť aj projekt OER-CRAFT
tým, že poskytne umelcom a remeselníkom potrebné informácie na to, aby
si mohli nájsť zákazníkov aj v zahraničí. Tak budú prezentovať nielen svoje
umenie a remeselný fortieľ, ale aj propagovať slovenskú kultúru a šikovnosť
našich ľudí.
Mgr. Peter Gál, PhD.,
Bc. Katarína Grausová, FM UK
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Študenti FM UK ukázali, že podeliť sa je im blízke
Študenti Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) sa počas zimného semestra 2016/2017 rozhodli
prispieť svojou troškou k pozitívnej zmene svojho okolia, a preto sa vo svojich projektoch, spojac tak dobré s užitočným, zamerali na
podporu chvályhodných aktivít.
V rámci predmetu medzinárodné ekonomické vzťahy sa na FM UK
každoročne so študentmi venujeme aktuálnym otázkam s medzinárodným aspektom, ktoré si nevyhnutne vyžadujú pozornosť. Diskutujeme o probléme migrácie, chudoby vo svete a jej možných riešeniach, úlohách jednotlivých medzinárodných aktérov, udržateľnosti
systému svetového hospodárstva a pod., pričom narážame na pomyselný múr, že problémy z toho vyplývajúce sú ďaleko a nás sa týkajú
len okrajovo. Svet sa však mení odtiaľ, kde sa práve nachádzame,
a k zmene môže prispieť ktokoľvek. Myslieť si, že mňa sa to netýka,
je prejav nevedomosti. Preto sme v zimnom semestri rozšírili kurz
o rovinu „môjho individuálneho príspevku“ k zmene, ktorú chceme
vidieť vo svete. Študenti boli na začiatku semestra vyzvaní, aby si jednotlivo alebo v skupinách vymysleli projekt, ktorým by mohli prispieť
k takejto pozitívnej zmene. Mottom sa pre nás stali nožnice, ktorými
vieme „odstrihnúť z nášho času a prostriedkov“, a tak sa o ne podeliť
s inými, každý v rámci svojich možností.
Študenti medzinárodného manažmentu pristúpili k tejto úlohe veľmi aktívne a počas semestra prebiehalo súčasne 9 projektov. V rámci tých individuálnych sa zorganizovala Kvapka krvi v spolupráci s klubom amerického futbalu Nitra Knights, do ktorej sa zapojili nielen
samotní hráči, ale aj verejnosť. Študent Marek Ruman má ambíciu
z tejto aktivity urobiť vo futbalovom klube tradíciu. V ďalšom projekte
sa uskutočnila prehliadka Bratislavy pre utečencov z rôznych krajín
žijúcich v Bratislave a okolí. Anna Lacková pri príprave spolupracovala s iniciatívou Kto pomôže. Študent Marcel Madarász pokračoval
v už rozbehnutom projekte prípravy street workout parku v Devínskej
Novej Vsi. Počas projektu musel komunikovať so zástupcami mestskej časti, dodávateľmi, sponzormi a pod. Z parku bude mať širšia
verejnosť radosť snáď už na jar 2017.
Dva zo skupinových projektov sa zamerali na psíky v núdzi. Zapojené študentky spolupracovali so Slobodou zvierat a občianskym
združením Pes v núdzi. Okrem pomoci s vyvádzaním a fotením psíkov
na uľahčenie adopcie sa dievčatá zapojili aj do prípravy kalendára
Slobody zvierat na rok 2017 a v druhom projekte aj do šírenia osvety
prostredníctvom novospustenej kampane www.adoptujesmilujes.sk.
Tri študentky sa vo svojom projekte rozhodli zorganizovať prednášku
o startupoch pre študentov Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím na Mokrohájskej 3. Cieľom prednášky bolo poskytnúť študentom informácie o možnostiach založenia vlastného startupu
s podporou štátu, resp. s inými možnosťami financovania – napr. cez
crowdfunding. Prednáška sa stretla s veľmi dobrým ohlasom.
Ďalšie skupinové projekty mali charitatívny charakter a vyvrcholili
v predvianočnom období. V rámci projektu „Sladká pomoc“ študentky zorganizovali predaj kuchárskej knižky z dielne občianskeho združenia AneMa, ktoré sa venuje pomoci onkologicky chorým deťom
a ich rodinám. Aby to však nebolo len o knihách, dievčatá napiekli
vianočné koláčiky, ktoré ponúkali za dobrovoľný príspevok. O. z.

AneMa sa veľmi potešilo tejto študentskej iniciatíve, vďaka ktorej sa
predalo 20 kuchárskych kníh a okrem toho vyzbieralo 138 eur na
koláčikoch.
Dva študentské projekty sa dali dokopy pri organizovaní zbierky
oblečenia na FM UK. Jedna skupina študentov sa zamerala na detské oblečenie, ktoré potešilo deti v Detskom domove v Trnave. Zbierku oblečenia tiež obohatili o napečené sladké odmeny pre štedrých
darcov, vďaka čomu vyzbierali vyše 50 eur, ktoré v detskom domove
využili pri príprave mikulášskych balíčkov. Druhá skupina si dala za
úlohu zviditeľniť Sklad solidarity, prevádzkovaný Slovenskou katolíckou charitou, v ktorom darovať (napr. oblečenie, ale aj iné funkčné
veci do domácnosti) znamená pomáhať ľuďom v núdzi. Zo zvyšného
vyzbieraného oblečenia zorganizovali vianočný bazár, ktorý sa konal
6. decembra 2016 v Dome Quo Vadis. Finančný výťažok rozdelili medzi Dom Quo Vadis, ktorý funguje z dobrovoľných príspevkov,
a spomínaný Detský domov v Trnave.
Študenti prostredníctvom svojich projektov dokázali, že myšlienka
humanity a solidarity im nie je cudzia. Vymyslieť projekt nie je náročné, náročnejšia je jeho samotná realizácia. Práve pri nej si mali
možnosť študenti vyskúšať svoje manažérske schopnosti a zručnosti, ako aj ukázať svoj zodpovedný prístup k plneniu úloh, ktoré si
niekedy vyžadujú obetovanie voľného času.
Nielen študenti, ale aj pracovníci FM UK mali možnosť zapojiť
sa do viacerých prebiehajúcich aktivít. Všetky projekty realizované
v priestoroch fakulty mali veľmi pozitívny ohlas a zamestnancom fakulty patrí uznanie za ich otvorenosť a podporu týchto študentských
aktivít a preukázanie, že ani im nie sú problémy našej spoločnosti
ľahostajné.

Vianočný bazár

Zbierka na FM UK

Doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., a študenti 3. ročníka
medzinárodného manažmentu na FM UK

Sladká pomoc
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DÍVAME SA PO SVETE

Kde bolo, tam bolo,
slnko svietilo celý rok

Už konečne viem, kam vtáky odlietali, keď sa v detstve povedalo, že idú do teplých krajín. Viem to, pretože i ja som tam presne
pred rokom odletela. Do sicílskeho mesta Ragusa, kde som vďaka programu Erasmus+ mohla dva semestre študovať na University of Catania a spoznávať popritom povestný temperament a nezameniteľnú srdečnosť južanov. Áno, bola som tam osobne.
Presne 10 malebných mesiacov. Bola som tam, kde 333 dní v roku svieti slnko a kde všetci majú na saláme. Nie ľudí, prirodzene!
Veď ľudstvo by vymrelo, keby človek človeku nepomáhal. A presne o tom to celé je.
Pri ceste dozrievajú pomaranče. Sú kyslé,
potrebujú čas. Budú dobré v januári, možno
až vo februári. Potom ich ochutnám. A možno dovtedy pochopím, prečo je v teplých krajinách vtákom cez zimu tak neskonale dobre.
Spokojne dýcham stredomorský vzduch. Je
december, ulice voňajú od 11 °C a od jedla.
Je tma, na korze cítiť pečúce sa pizze, ktoré
vysokí počerní junáci čochvíľa na hrmotajúcich motorkách roznesú po okolitých panelákoch. Zazvonia, otvoria im, nasmerujú ich
na prvé poschodie doľava, prevezmú od nich
dve rozvoniavajúce ešte teplé papierové škatule a zaplatia im 7 eur a 20 centov. Ľudia
sa zahryznú do jedla a odpočinú si. Večerajú
spolu, prinajmenšom vo dvojici, rozprávajú
sa o uplynulom dni...
Sicília podľa miestnych údajne nie je Taliansko. Talianmi sa cítia len výnimočne,
spravidla počas majstrovstiev vo futbale...
Pešo sa tam nedostanete. Je mi ľúto, musíte
preplávať. No tak, trošku odvahy. Veď more
je slané a pekne nadnáša. Chce to iba odvahu. Rozvaha príde potom, tá sa dostaví.
Alebo, pri najhoršom, niekto vám ju pri najbližšej zastávke vtlčie do hlavy. Zaiste niekto
m ú d r y.
Takých ľudí nájdete... Už viem!
Napríklad na Sicílii.
Múdrosť, to je sloboda, keď ťa každý pozdraví, to je hľadieť cudzím
ľuďom
do očí
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a vidieť tam iskričky života, je to pokoj od
strachu a konvencií. Múdrosť, to je čas na
život. A na blížneho, prirodzene! Pretože
keď ťa skoro cudzí človek poprosí o pomoc, tak zabudneš, čo si mal naplánované,
poskytneš mu informáciu, ktorú potrebuje,
vybavíš mu odvoz, aby sa dostal tam, kam
mal na mierené, pretože je deväť hodín
večer a posledný autobus odišiel o ôsmej,
usmeješ sa naňho a, hľadiac mu uprene
do očí, mu poďakuješ za to, že si ho stretol, a napokon si telefonicky overíš, či sa
pocestný šťastne dostal do svojho cieľa.
Cíťte sa ako doma, vitajte na Sicílii! No tak
sa usmejte, pozrite sa životu do očí. Vari
necítite to slnko, ako krásne hreje? Hoci je
koniec októbra, máte na sebe krátky rukáv,
pred sebou na stole položené pistáciové
špagety so slaninou a vytrvalé lúče vám žltia
tvár s prekrásnou nehou rovno do bronzova.
Neutíchajúci mierumilovný rytmus jesenného leta vám dodáva silu žiť... A mať všetko
– okrem ľudí, prirodzene – na saláme.
A tak som mala na saláme aj ja. Nepribrala som, nestala sa zo mňa saláma, ale
ani som neschudla. Pretože tam, kde sa
nestresuje, tam sa ani nespaľuje. Sicílčania
majú na saláme hodinky, dopravné predpisy, prach, špinavý riad, recyklovanie, minulosť a vari aj budúcnosť. Veď prítomnosť je
oveľa krajšia. Akákoľvek minulosť je na Sicílii dávnou, pradávnou minulosťou a kto by sa
čo i len pokúsil spomenúť minulé hriechy,
toho láskavo pohladkajú, nestriedmo vybozkávajú pomedzi vlasy a oduševnene ho
umlčia tanierom teplého jedla: „Jedz a hlúposti nespomínaj... Veď žijeme prítomnosť,
tak sa sústreď, lebo ti o chvíľu priložím.
Čo, nechutí ti? No vidíš, tak jedz.“ A keď
chcete byť slušný a odmietnuť alebo odplatiť akékoľvek dobrodenie, tak sa urazia. Sú
hrdí ako šľachtici, všetko musia robiť nezištne. Peniaze nemajú, lebo ich nechcú. Majú
autá a všade vás odvezú. Majú srdcia a tie

chcú jesť, a to poriadne. To znamená spolu, nahlas, dlho a veľa! Rodiny jedia z plastových tanierov, pretože sa im lení umyť
po sebe riad. Sú hluční, robia okolo seba
neporiadok a o vzájomnej tolerancii sa hovoriť nedá, pretože nikomu nič z toho príliš
nevadí a nik si nevšimol, že by bolo takéto
správanie potrebné „tolerovať“. Vymenúvajú svoje chyby nie preto, aby sa zmenili, ale
preto, aby reč nestála a aby sa zasmiali.
Na ostrove existuje cestovný rozpis, ale
nie je nikde napísaný, vie ho len jedna čašníčka v staničnej kaviarni a od nej sa odchody autobusov dostávajú posunom rečí
postupne ku všetkým cestujúcim. Keď ti tí
najlepší kamaráti sľúbia, že po teba prídu
autom, napríklad na stanicu, stopercentne
po teba prídu. Budú síce meškať aspoň
polhodinu, ale tvoj autobus bude meškať
tiež minimálne 30 minút, takže v konečnom
dôsledku po teba prídu načas. A aby som
nezabudla: označovač cestovných lístkov
nemá už 8 mesiacov atrament a letisková
hala nie je plná cestujúcich – je plná čakajúcich na cestujúcich.
Až prídu v júli také horúčavy, že sa človeku koža odliepa od tela a v internátnom zariadení sa práve pokazí klimatizácia, ideš si
o polnoci kúpiť zmrzlinu. Stretneš miestnych
rodičov s deťmi naloženými do kočíkov, ako
sa prechádzajú. Detiská majú oči roztvorené
dokorán, čulo vyliezajú z kočíkov. Sú zvedavé
na svet, skoro ako sťahovavé vtáky... A vlastne, prečo sa tie sťahovavé vtáky po zime
vracajú naspäť k nám? Kúpila som na trhu
zelené banány. Jedno kilo ma stálo osemdesiatdeväť centov. Stačilo nechať banány tri
dni na sicílskom slnku a tieto exotické plody
celkom dozreli. Ktovie, koľkokrát ešte slnko
vyjde ponad horizont, kým i ja dospejem. Žlté
banány dovtedy nepochybne pohnijú.

Anna Durmeková, PdF UK
Foto: Fulvio Impoco

NAŠI ŠTUDENTI

Pri tanci je pre mňa vždy
rozhodujúca emócia
Tentokrát vám predstavíme tanečný talent – Samuela Luščana, študenta prvého ročníka na Fakulte managementu UK, ktorý zasvätil
svoju mladosť akrobatickému rokenrolu. Tanečník klubu RRC Hydrorock Bratislava nám v rozhovore prezradil viac nielen o svojich
medzinárodných tanečných úspechoch a plánoch do budúcna, ale i o tom, čím ho príchod na univerzitu najviac šokoval.
Už viac než 15 rokov sa venujete akrobatickému rokenrolu. Rodičmi nanútené
aktivity po takom dlhom čase človeka
zväčša omrzia. Takže ako to bolo vo vašom prípade – kto vás k akrobatickému
rokenrolu vlastne priviedol?
Tancovať som začal ako úplne malý,
v krúžku v škôlke, kde ma prihlásili naši. Začalo to len ako pohybová prípravka, v ktorej
sme sa priučili gymnastickým základom, pocvičili trošku rytmiku, hrali rôzne pohybové
hry. Na konci tohto krúžku boli vybraté 4 deti
(medzi nimi som bol aj ja) s otázkou, či by
sme sa tomu nechceli venovať troška serióznejšie. Tak som sa dostal do páru s mojou
prvou tanečnou partnerkou a jazda sa mohla
začať. ☺ Mal som obdobia, keď ma rokenrol bavil viac, boli aj obdobia, keď bolo toho
nadšenia menej (hlavne počas ZŠ, kedy určité skupiny detí nemali veľmi pochopenie
pre chlapca, čo nehrá futbal alebo hokej, ale
tancuje), ale s drobnými obmenami (polroka
boogie-woogie a aktuálne hip-hop a street
štýly) ma ten šport baviť neprestal.
Prečo vám učarovali práve tieto tanečné
štýly?
Už dlho som popri rokenrole sledoval aj
hip-hop a hlavne breakdance a bol som nimi
neskutočne fascinovaný. Jednak vďaka hudbe, jednak to bolo v porovnaní s rokenrolom
niečo také odlišné, ba priam kontrastné, že
som od toho nevedel odtrhnúť oči. Tancovali
v kolenách, celé telo mali uvoľnené, no i tak
mali nad ním dokonalú kontrolu.
Pri tanci je pre mňa vždy rozhodujúca
emócia. To, ako z tanečníka srší, že miluje
to, čo robí. To, že by nebol nikde radšej ako
na pódiu pred všetkými tými ľuďmi, ukazujúc hodiny a hodiny svojej driny pretavenej
do dokonalého výkonu. Či už je choreografia
vtipná alebo smutná, skôr dynamická alebo
pomalá, vždy je najdôležitejšie to, ako ju
daný tanečník predá a čo to v divákovi vyvolá, zanechá. Sám sa snažím tancovať tak,
aby ľudia videli, že to milujem, a cítili zo mňa
všetku energiu, čo sa snažím vydať.
Na čo by mal byť pripravený človek, ktorý
zvažuje upísať sa tomuto športu naplno?
To najcennejšie, o čo vás aktívne športovanie pripraví, a každý športovec vám to potvrdí, je čas. Dvojhodinový tréning v skutočnosti netrvá 2 hodiny, pretože s cestou do
a z telocvične sú to už 4 hodiny. A to skoro
každý deň. Navyše, tréningy bývajú v čase,
keď sa väčšina rovesníkov baví vonku alebo

zažíva rôzne typy zábavy, na ktorých sa ako
poctivý športovec nemáte kedy zúčastniť.
Sem-tam to zamrzí, no treba na to byť pripravený a nezabúdať na svoj cieľ. Rovnako
treba rátať aj s prácou navyše. Ak cítim, že
mám nejakú partiu tela slabšiu, než by som
potreboval, je na mne samom, aby som si
ju docvičil na potrebný objem. A to nerátam
súťaže cez víkendy, pravidelné ranné behy
a pod. A tým, že je to akrobatický rokenrol, tak úrazy k nemu jednoducho patria, či
chceme, alebo nie, za chyby sa jednoducho
platí. U mňa to boli rôzne natiahnuté svaly,
šľachy, no aj zlomená ruka či noha.
Za ten čas, čo sa akrobatickému rokenrolu venujete, sa vám podarilo uspieť aj
na viacerých medzinárodných podujatiach. Ktoré z týchto úspechov sú pre vás
najcennejšie?
Najväčšie úspechy som dosiahol v kategórii žiakov a juniorských formáciách.
V žiakoch sme sa s partnerkou niekoľkokrát
dostali do finále – či už na svetových pohároch, ale aj majstrovstvách sveta a Európy.
Bohužiaľ, bez medailového umiestnenia. Pokiaľ ide o súťaže v rámci Slovenska, Česka,
Rakúska, končievali sme skoro vždy v TOP
3. Najcennejšími úspechmi sú však pre mňa
práve tie s juniorskou formáciou, čo je vlastne zoskupenie 6 párov, ktoré tancujú 3-minútovú choreografiu. Formácia Slovensko,
ktorej som bol 2 roky súčasťou, ukoristila
dvakrát 3. a raz 2. miesto na majstrovstvách
sveta, na čo budem aj vďaka fantastickému
kolektívu veľmi dlho spomínať.
V športovom klube BENITIM ste trénovali
deti gymnastiku. Musela to byť zaujímavá skúsenosť...
Aktuálne som to kvôli škole musel prerušiť, lebo sa to veľmi nedalo stíhať, ale jednoznačne to bola skúsenosť, ktorá ma posunula o skok ďalej. Keď ste ako jediný dospelý
v telocvični plnej prvostupniarov (a častokrát
aj škôlkarov) a ste na to naozaj sám, uvedomíte si, čo musíte robiť a ako sa správať.
Naučilo ma to zodpovednosti, dochvíľnosti
a vycibrilo to moje organizačné schopnosti.
Každá skupina detí bola špecifická, každá
mala svoje vlastné čaro a predstavovala pre
mňa iný druh výzvy. Zranenia na tréningoch
alebo aktivity, ktoré neboli práve atraktívne
z pohľadu zábavy, to všetko boli problémy,
na ktoré som musel postupne nachádzať riešenia a každým vyriešeným problémom som
sa ako tréner cítil istejšie.

Za BENITIM dokonca hráte TOP ligu
v malom futbale. Akým športom sa ešte
venujete?
V podstate nikto z Hydrorocku nikdy nebol
iba tanečník, za čo sa chcem nesmierne poďakovať nášmu trénerovi. Už od malých deciek sme na tréningoch hrávali aj futbal, florbal, stolný tenis a skúšali aj rôzne iné športy
a tanečné štýly, čo z nás spravilo naozaj
všestranných športovcov a tanečníkov. Dlho
sme to brali iba ako zábavu, no s odstupom
času si každý z nás uvedomil prepojenia
priamo na rokenrol a akrobaciu. Inak mimo
futbalu v TOP lige hrávam tiež futsal v rámci
telesnej priamo na FM UK.
Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na Fakulte managementu UK? Veď štúdium
na Fakulte telesnej výchovy a športu UK
by po takýchto zručnostiach a skúsenostiach bolo pre vás ako stvorené...
Na FTVŠ UK ma to akosi neťahalo, keďže si neviem veľmi predstaviť svoju budúcnosť v práci trénera alebo telocvikára. Skôr
som premýšľal nad IT alebo manažmentom,
no na IT som prešvihol termíny, tak som tu.
 V budúcnosti by som rád viedol svoju živnosť, príp. firmu ideálne orientovanú okolo
webdevu alebo niečoho podobného z IT
brandže, tak uvidíme.
Erika Hubčíková
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AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Ponuka vzdelávacích programov CĎV UK na rok 2017
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) si aj v roku 2017 pripravilo pre záujemcov z radov
širokej verejnosti pestrú ponuku vzdelávacích programov.
CĎV UK odštartovalo vzdelávanie pre verejnosť v novom kalendárnom roku sériou odborno-informatívnych seminárov z kategórie kariérneho a osobnostného rozvoja („Prokrastinácia nie je lenivosť“, „Tréning
optimistického životného štýlu“, „Tréning všímavosti (mindfulness)“)
v druhom januárovom týždni. Po nich nasledovali ďalšie dva semináre
z tejto kategórie: „Ako uspieť na pracovnom pohovore“ a „Komunikácia
na každý deň“. Od druhej polovice januára pokračuje vzdelávanie budúcich mediátorov. Tí začali svoje vzdelávanie na jeseň minulého roka
v 200-hodinovom akreditovanom vzdelávacom programe „Mediátor“.
Na rok 2017 máme pre verejnosť pripravených mnoho zaujímavých vzdelávacích programov z oblasti manažmentu („Personálny manažment“, „Projektový manažment“, „Projektový manažment inovácií“,
„Úspešný manažér – manažérske zručnosti“, „Základy koučingu“,
„Vyjednávanie“, „Zvyšovanie výkonnosti tímov“), marketingu („Efektívna marketingová komunikácia“, „Marketing na internete s dôrazom na
Google Analytics“, „Vizuálna komunikácia v marketingu firmy“), jemných zručností – tzv. soft skills („Spoločenský protokol, biznis protokol,
základy diplomatického protokolu“), legislatívy („Ako uvoľňovať zamestnancov“, „Aktuality v mzdovej učtárni“) a mnoho ďalších.
V rámci jazykového vzdelávania, okrem pokračujúcich kurzov,
otvárame vo februári opäť kurzy cudzích jazykov, a to anglického
jazyka všeobecného („Intenzívny denný program všeobecnej angličtiny“, „Intenzívny denný program všeobecného anglického jazyka
a Business English“) i odborného („Angličtina pre manažérov“, „Obchodné rokovanie v angličtine“, „Prezentácie v angličtine“, „Prekladajte správnejšie než webový prekladač“), ako aj nemeckého jazyka

(„Intenzívny program všeobecného nemeckého jazyka a Handelsdeutsch“).
V Útvare pre jazykovú a odbornú prípravu pokračuje výučba slovenského jazyka v rámci celoročných programov („Jazyková a odborná
príprava na vysokoškolské štúdium“, „Jazyková a odborná príprava na
doktorandské štúdium“, „Intenzívny kurz slovenského jazyka (10-mesačný)“) a zároveň sa od februára otvárajú nové 4- a 5-mesačné programy („Intenzívny kurz slovenského jazyka (5-mesačný)“, „Večerný kurz
slovenského jazyka“, „Kurz slovenského jazyka pre diplomatov“).
V rámci jazykového vzdelávania sú v našej ponuke celoročne aj individuálne kurzy. Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení začalo tento rok funkčným vzdelávaním „Riadenie školy a školského zariadenia“ a funkčným inovačným
vzdelávaním „Inovácie v riadení školy a školského zariadenia“ v druhej
polovici januára v Bratislave. V Námestove a Dolnom Kubíne sa bude
konať vo februári. Vzdelávacie programy pre krajanov – Slovákov žijúcich
v zahraničí – začnú v druhom kvartáli roku, po ich odsúhlasení na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Portfólio metodicko-vzdelávacích a záujmovo-vzdelávacích programov, starostlivo pripravovaných
podľa predchádzajúcich požiadaviek našich krajanov, ale i v nadväznosti
na inovatívne vzdelávanie v školstve, bude opäť veľmi pestré a zaujímavé.
Hoci je ponuka vzdelávacích programov CĎV UK široká, vieme flexibilne pripraviť aj vzdelávanie na mieru, podľa požiadaviek klientov.

		

Mgr. Tatiana Ilavská, PhD.,
manažérka marketingu CĎV UK

P R E D S TAV U J E M E Š T U D E N T S K É S P O L K Y

Bratislavský spolok medikov

Sme Bratislavský spolok medikov, študentský
spolok pôsobiaci na Lekárskej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave (LF UK). Nadväzujúc na
tradíciu Spolku medikov založeného v roku 1920,
existujeme už od roku 1931, čo z nás robí najstarší dodnes fungujúci študentský spolok Univerzity
Komenského. Náš spolok zastrešuje SloMSA
(Slovak Medical Students’ Association) a IFMSA
(International Federation of Medical Students’
Associations), ktorá je jednou z najväčších a najstarších organizácií študentov medicíny na svete.
Naše aktivity majú veľmi široký záber, no v zásade by sa dali rozdeliť do dvoch základných
smerov: vzdelávanie medikov a verejnoprospešné aktivity spojené s vzdelávaním širokej verejnosti.
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Medzi aktivity určené hlavne pre študentov
medicíny patria napríklad kurzy chirurgického šitia, posunkovej reči, obväzovania, ale aj mnoho
ďalších, ktoré naučia medikov mnohým užitočným zručnostiam. Pomáhame im tiež s výberom
klinických aj predklinických zahraničných stáží.
Pre širokú verejnosť organizujeme rôznorodé
akcie, či už formou finančných zbierok, športových i vzdelávacích podujatí, alebo osvetových
aktivít zameraných na problematiku reprodukčného a sexuálneho zdravia, ako aj ľudských práv.
Jednou z obľúbených akcií je aj benefičné podujatie Beh medikov, ktoré sa v roku 2016 dočkalo
už svojho tretieho ročníka a teší sa čoraz väčšej
účasti. Financie zozbierané zo štartovného poplatku a dobrovoľných príspevkov každoročne

putujú vybranej klinike. Naposledy sme takto
podporili Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB.
Bratislavský spolok medikov má na svedomí aj
akciu Freshers’ Day, ktorá je v súčasnom prevedení jedinou svojho druhu na Slovensku. Ako už
vyplýva z jej názvu, ide o uvítanie novoprijatých
študentov na fakulte. Na LF UK sa toto uvítanie
realizuje na začiatku semestra v dvoch kolách.
Jedno je určené pre slovenských a jedno pre
zahraničných študentov. Rozdiel je len v jazyku,
v ktorom sa podujatie koná. Pre prvákov je pripravený celodenný program s príhovorom vedenia fakulty, prednáškami, súťažami a rôznymi tematickými aktivitami, počas ktorých sa zoznámia
s prostredím a životom na LF UK. Na účastníkov
čaká aj uvítací balíček, obed, večerný program
a celý deň sa o nich stará približne osemdesiat
dobrovoľníkov pozostávajúcich zo študentov našej fakulty. Táto akcia sa môže konať vďaka veľkej podpore a ústretovosti zo strany našej fakulty
a usilovnosti našich úžasných spolkáčov, ktorí sú
prvákom k dispozícii i počas celého akademického roka.
Rozsah našej činnosti je naozaj obrovský
a bez (v našich očiach už samozrejmých) podujatí
spolku by sme si život na našej alma mater už ani
nevedeli predstaviť. Na realizácii týchto akcií sa
podieľa veľké množstvo dobrovoľníkov, ktorým
by sme sa aj týmto spôsobom chceli poďakovať.
Ich zásluhy odzrkadľuje aj ocenenie Most 2016,
ktoré Bratislavský spolok medikov dostal v roku
2016 v kategórii Dlhodobý prínos organizácie.

Alexander Pavlík, tajomník BSM

KTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

PREZRADILI STE NÁM O SEBE

Mgr. Soňa Szaboóvá

tajomníčka Fakulty managementu UK

Miesto
narodenia:
Bojnice
Vek: 47
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Ako dieťa som často snívala, že budem
lekárkou a budem liečiť chorých ľudí.

Čo ste študovali a prečo práve tento
odbor?
Na Pedagogickej fakulte UK som vyštudovala odbor špeciálna pedagogika. Vždy
som totiž mala tendenciu pomáhať druhým,
hlavne tým, ktorí to potrebujú, a to chce
predovšetkým pochopiť ich vnútro, spôsob
ich zmýšľania a uvažovania. Neskôr na základe môjho profesionálneho napredovania vyvstala potreba ďalšieho vzdelávania
sa. Preto som vyštudovala i manažment na
Fakulte managementu UK, kde pôsobím aj
v súčasnosti. Poznatky zo štúdia dodnes
naplno uplatňujem vo svojej profesii.

Aké cudzie jazyky ovládate?
Ako každý v mojom veku aj ja som študovala ruský jazyk, ktorého znalosť neuškodí
ani dnes. K nemu počas môjho štúdia pribudol francúzsky jazyk. V súčasnosti pokračujem v zdokonaľovaní sa v anglickom jazyku.

Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Práca, to je predovšetkým chuť do no-

vých úloh a ich úspešných dosiahnutí. Je to
pre mňa zodpovednosť, ktorú mám v prvom
rade za druhých. A radosť z úspechov, ktoré práca prináša, ako aj poučenie sa z nevyhnutných neúspechov. Práca je ako život.

Ako rád trávite voľný čas?
Turistikou a relaxom. Rada navštevujem
hrady a zámky na Slovensku a v Čechách,
dýchajú históriou a pokojom.

Uprednostňujete televíziu alebo knihy? Prečo?
V dnešnom uponáhľanom svete sa rada
utiekam k dobrej knihe. Čítanie zdokonaľuje schopnosti, predstavivosť a prináša
informácie, ktoré si ako čitateľ interpretujem do nových poznatkov. Čítanie je pre
mňa výborný relax a základ pre osobný
rozvoj. Z televízneho vysielania inklinujem
k náučným programom týkajúcich sa najmä
histórie, umenia, psychológie, ale rada si
pozriem aj prírodopisné dokumenty. Nepohrdnem však ani tradičnými komédiami. Ak
však mám rozčítanú dobrú knihu, vždy jej
dám prednosť.

Prezradíte niečo o svojej rodine?
Moja rodina je pre mňa alfou a omegou
môjho života. Mám dve deti, na ktoré som
veľmi hrdá a ktoré milujem celým svojím
srdcom. Aj napriek tomu, že už sú dospelé,
dokázala by som kvôli nim aj nemožné.

Čo vás dokáže zarmútiť?
Ešte stále ma dokáže zarmútiť klamstvo
a faloš. Aj napriek tomu, že už mám dostatočne veľa životných skúseností, vždy, keď
sa stretnem s klamstvom, evokuje to u mňa

tú istú emotívnu reakciu, ako keď som bola
dieťa. Sklamanie a pocit krivdy ma vie vždy
posunúť k činom. Vyrastala som na životných
hodnotách, medzi ktorými čestnosť a spravodlivosť zastávali dôležité miesto. Uznávam
jasné a spravodlivé pravidlá, nemám rada
krivdy páchané na mne ani na iných.

Čo vás dokáže rozosmiať?
Dobrá vtipná poznámka od kolegov na
pracovisku, po ktorej je hneď práca veselšia. Som rada, že mám takých kolegov.
Dobrý vtip a šarmantne úsmevné situácie,
ktorých bolo v mojom živote veľa a dúfam,
že aj veľa bude. Preto sa aj veľmi rada smejem a snažím sa brať život optimisticky s pokojom a úsmevom. ☺

Máte obľúbenú osobnosť (herca, spisovateľa, športovca...)?
Jednu obľúbenú osobnosť? Nie, nemám. Je však veľa ľudí medzi hercami,
spisovateľmi, športovcami, ktorých by som
mohla menovať, ale napríklad aj medzi kolegami, u ktorých obdivujem ich usilovnosť
zakončenú úspechom.

Máte nejaký skrytý talent?
Tí, ktorí ma poznajú bližšie, hovoria, že
mám talent počúvať, čo je i dnes veľmi dôležité. No a čo si myslím ja? Že mám talent
na prípravu chutného jedla, vykúzleného
za chvíľku, a skryté nadanie robiť niekoľko
vecí naraz a na nič nezabudnúť.

Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Najdôležitejšími hodnotami v živote sú
pre mňa čestnosť, lojálnosť, úprimnosť.

JAZYKOVÉ OKIENKO

Aj vy sa budete v januári
sústrediť na skúšky?
Problémom je, že vyjadrovanie budúceho času tvarom budem sa sústrediť nie je
gramaticky správne. Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2003) je sloveso
sústrediť sa dokonavé a budúci čas pomocou gramatickej morfémy budem by sa mal
tvoriť iba pri slovese sústreďovať sa. Takže
budúci čas má v 1. osobe jednotného čísla
tvary sústredím sa alebo analyticky budem
sa sústreďovať, t. j. v januári sa sústredím
na skúšky alebo v januári sa budem sústreďovať na skúšky.
Čoraz častejšie sa však môžeme stretnúť
s použitím nespisovného tvaru: budem sa
sústrediť, a preto sa nám natíska otázka,
či by sme mali nespisovný tvar budem sa

sústrediť odmietnuť a hodnotiť ho ako prehrešok voči slovenčine, alebo ho prijať ako
variantný tvar? Otázka je, či by tvar, ktorý
sa vyskytuje v úze budem sa sústrediť, bol
prijateľný ako alternatívne vyjadrenie budúceho času.
Ako riešenie sa nám ponúka vlastnosť
obojvidovosti niektorých slovies. V slovenčine sa môžeme stretnúť s viacerými slovesami, napr. koncentrovať sa, venovať
sa, ktoré kodifikačné príručky uznávajú za
dokonavé i nedokonavé. Zaujímavé je, že
Krátky slovník slovenského jazyka (2003)
priamo definuje sloveso koncentrovať
sa takto: sústreďovať sa, sústrediť sa.
Pritom aj v opačnom prípade práve slovesá koncentrovať sa, venovať sa slovníky
používajú na definovanie slovesa sústrediť
sa, takže aj tieto (iste podvedome cítené)
paralely k nespochybniteľne nedokonavým

slovesám
„zvádzajú“
používateľov
jazyka
na vnímanie slovesa sústrediť sa ako
zároveň dokonavého
aj nedokonavého. Totiž
takými sú aj synonymné slovesá koncentrovať sa, venovať sa.
Nespisovný tvar budem sa sústrediť
v bežnej komunikácii neodmietame a nezavrhujeme, ale vyzdvihujeme reálnu komunikačnú prax ako dôležitý faktor pri kodifikácii
slovenčiny. Považujeme totiž za dôležité,
že jazyk sa nevytvára izolovane v „kanceláriách“, ale konštruujú ho na prvom mieste
práve používatelia jazyka v reálnej komunikačnej praxi.
Mgr. Perla Bartalošová,
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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JUBILEUM

Životné jubileum prof. RNDr. Viliama Foltána, CSc.
V novembri 2016 oslávil životné jubileum – 70 rokov – prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc., z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK). Zároveň sme si pripomenuli aj 45 rokov jeho profesionálneho pôsobenia na tejto fakulte.
Profesor Foltán sa
narodil 23. novembra
1946 vo Veľkých Uherciach. Štúdium na FaF
UK úspešne ukončil
v roku 1969. Svoju profesionálnu kariéru na
fakulte odštartoval po
ročnom pôsobení vo
výskumnom oddelení n.
p. Slovakofarma Hlohovec. V roku 1976 získal
diplom kandidáta vied
a v roku 1987 mu bol na Lekárskej fakulte
UK udelený vedecko-pedagogický titul docent. V roku 1998 mu bol udelený titul profesor v odbore verejné zdravotníctvo na Trnavskej univerzite v Trnave. Za týmito stručnými
životopisnými údajmi sa skrýva široká škála
aktívnej práce v rámci pedagogického a vedeckého pôsobenia vo farmácii.
Meno profesora Foltána je úzko spojené
s FaF UK a jej Katedrou organizácie a riadenia farmácie. Nielen preto, že tu strávil väčšinu
svojho profesijného pôsobenia, ale predovšetkým pre hmatateľné a viditeľné činy, ktoré jeho
doterajšie pôsobenie zanechalo u všetkých,
s ktorými prichádzal a prichádza do kontaktu
– či to už boli študenti, kolegovia, alebo predstavitelia akademickej obce, inštitúcií, médií,
priemyslu. Pôsobil vo funkcii prodekana FaF

UK a 16 rokov bol vedúcim katedry. Realizoval niekoľko zaujímavých projektov, z ktorých
najúspešnejším bol projekt Excelentná lekáreň, určený študentom fakulty a praktickým
lekárnikom. Jeho pričinením sa skvalitnil pedagogický proces, vytvorili a zrekonštruovali
sa výučbové priestory a zmodernizovalo sa
technické a materiálne vybavenie katedry. Profesor Foltán stál pri zavedení mnohých nových
a progresívnych vzdelávacích predmetov, metód a špecializačného štúdia odboru lekárenstvo na FaF UK, bez ktorých si dnes modernú
farmáciu nevieme predstaviť.
Profesor Foltán patrí k mimoriadne aktívnym vysokoškolským učiteľom a vedeckým
pracovníkom, čo je možné dokumentovať
jeho autorstvom na viac ako 400 vedeckých
a odborných publikáciách, na 23 vedeckých
a odborných knižných publikáciách, na viac
ako stovke prednášok v rámci domácich
i medzinárodných konferencií. Úspešne viedol viac ako sto diplomantov, desiatky rigorozantov, šesť doktorandov a pod jeho vedením sa habilitovali traja docenti. Viac ako 25
rokov pôsobí v oblasti liekovej politiky a farmakoekonomiky. Stál pri zrode tejto vedeckej disciplíny na Slovensku a kreoval Slovenskú spoločnosť pre farmakoekonomiku
v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti
(SLS), v ktorej zastáva funkciu vedeckého
sekretára. Okrem toho bol členom odbor-

ných grémií Ministerstva zdravotníctva SR,
v spolupráci s kolektívom sa podieľal na
príprave a organizácii farmakoekonomických konferencií, medzinárodných podujatí s účasťou renomovaných zahraničných
odborníkov riešiacich špecifické problémy
liekovej politiky, pôsobí v redakčnej rade
a autorsky sa podieľa na časopise Farmakoekonomika a lieková politika, ktorý má dnes
za sebou už desaťročnú tradíciu. Je tiež členom vedeckej rady fakulty, redakčných rád
viacerých odborných časopisov, ako aj člen
redakčného kolektívu a autor celého radu
hesiel v rámci encyklopédie Beliana.
Pracovné i ľudské hodnoty prof. Foltána
boli pri príležitosti jeho životného jubilea ocenené Zlatou medailou SLS a Literárny fond
SR mu udelil Prémiu za rozvoj slovenskej
vedy doma i v zahraničí. Slovenská farmaceutická spoločnosť ocenila prácu prof. Foltána Medailou Jána Halašu.
Za všetkých, ktorí si pri príležitosti tohto
životného jubilea spomenuli na svojho učiteľa, kolegu, nadriadeného, odborníka, spolupracovníka či priateľa, Vám chceme, pán
profesor, vysloviť jedno veľké ĎAKUJEME
a zaželať Vám veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov.
PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.,
Katedra organizácie
a riadenia farmácie FaF UK

SPRAVODAJST VO

Prezentácia troch zbierok básní prof. Karola Kapellera
Dňa 9. novembra 2016 sa v priestoroch Múzea Jána Cikkera v Bratislave uskutočnila prezentácia troch zbierok básní: Oneskorený zber,
Elégie, Nostalgia. Ich autorom je prof. MUDr. Karol Kapeller, DrSc., významný lekár, pedagóg a medzinárodne uznávaný vedecký pracovník – anatóm, histológ, embryológ a elektrónmikroskopik, nositeľ Národnej ceny SSR, laureát ocenenia Identifikačný kód Slovenska, ako
aj ďalších významných ocenení, ktorý bol uvedený do Dvorany slávy slovenskej medicíny a v novembri 2016 dôstojne oslávil svoje
90. narodeniny. Po odchode na zaslúžený odpočinok sa okrem vedecko-odbornej činnosti úspešne venuje básnickej tvorbe.

Editor jeho zbierok básní Pavol Hudík
v úvode vyslovil: „Karol Kapeller vo svojej
básnickej tvorbe dal sebe i ľuďom všetko,
čo mohol, čo vládal. Ale či človek môže
urobiť viac? Bol i je lekár a lekár zachraňuje ľudí. Je básnikom a básnik vie zachrániť
či aspoň pomôcť v ťažkej chvíli. Nielen soľ
je nad zlato. Také je i dobré a pekné slovo
básnika.“
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Ako vo svojom príhovore povedal autorov
priateľ Zdenko Malaník, básnická zbierka
Elégie (2014) je nárekom za tými, ktorí básnika opustili. V priebehu 16 mesiacov odišli do
večnosti jeho drahí: zať, syn, dcéra a manželka. Je emocionálne najsilnejšou básnikovou zbierkou. Vychádza z lásky k rodine, je
výbuchom bolesti, smútku, samoty a výčitiek
svedomia, čo pre svojich drahých mohol i nemohol urobiť a neurobil. Básňami a krátkymi
esejami dokumentuje ľudskú prirodzenosť
a pomalý návrat do každodenného života s trvalou záťažou bolesti a spomienok.
Literárny vedec Peter Tollarovič zdôraznil,
že do konca 20. storočia bol prof. Kapeller
známy predovšetkým ako lekár, pedagóg,
vedec. Nástupom nového storočia vytvoril
všetky svoje básnické zbierky. V poradí 11.
básnická zbierka prof. Kapellera Nostalgia
vyšla v roku autorovho jubilea – má vroče-

nie 2016. I keď v nej pretrváva pochmúrna
atmosféra veršov z Elégií vyvolaná tragickými udalosťami, novým svetielkom autorovho
života je jeho pravnučka Adelka, čo sa prejavilo aj v optimistickejšom ladení tretej časti
zbierky s názvom Lúč svetla v tmavej noci.
Básne predniesol herec a recitátor Jozef Šimonovič. Umelkyňa Eva Golovková,
ktorá viaceré básne zhudobnila, ovlažila prítomných svojím spevom a hrou na gitare.
Úprimná vďaka patrí tým, ktorí nezištne vystúpili v programe, ale i všetkým milovníkom
poézie, ktorí sa na podujatí v hojnom počte zúčastnili. Organizátormi podujatia boli
Sapientia klub na Lekárskej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave, Múzeum Jána
Cikkera a Klub priateľov Milana Rúfusa.
Michal Valent,
emeritný profesor LF UK

SPOMÍNAME

Prof. RNDr. Michal Greguš, DrSc.,
by oslávil 90. narodeniny
Prof. RNDr. Michal Greguš, DrSc., patril k popredným osobnostiam matematického života nielen u nás, ale aj v zahraničí a významne zasiahol do rozvoja matematiky v oblasti vedeckovýskumnej, pedagogickej i organizačno-riadiacej práce. Jeho meno
zostane navždy spojené so vznikom Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (dnes Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky UK).
Profesor Michal Greguš sa narodil 22. decembra 1926 v Zbehoch (okres Nitra).Vyštudoval gymnázium v Nitre a v r. 1950 ukončil
vysokoškolské štúdium matematiky a fyziky na
Prírodovedeckej fakulte (vtedajšej) Slovenskej
univerzity v Bratislave (dnes PriF UK). Krátko
pôsobil na vtedajšej Slovenskej vysokej škole
technickej v Bratislave (dnes STU) a na Vojenskej technickej akadémii v Brne. V r. 1953
– 1968 pracoval na Katedre matematiky a matematickej analýzy PriF UK. Titul kandidáta
fyzikálno-matematických vied obhájil v r. 1957
na Univerzite Jana Evangelisty Purkyně v Brne
a na tej istej škole získal ako 39-ročný hodnosť
doktora vied. Habilitoval sa v r. 1959 a profesorom bol menovaný v r. 1965.
Ako čerstvý docent sa po nestorovi slovenských matematikov prof. RNDr. Jurovi Hroncovi, DrSc., stal v r. 1959 vedúcim Katedry
matematiky PriF UK. Na začiatku 60. rokov
sa na tejto fakulte pričinil o budovanie nových
katedier matematiky. Funkcia vedúceho katedry bola prvým z viacerých význačných postov, ktoré počas svojho života zastával. V r.
1965 sa stal vedúcim Katedry matematickej
analýzy PriF UK. Bol prodekanom (1959 –
1962), následne dekanom PriF UK (1962
– 1965) a neskôr dokonca prorektorom UK
(1965 – 1968). V r. 1968 – 1973 pôsobil
ako námestník povereníka SNR a neskôr ako
námestník ministra školstva SSR. Od r. 1973
zastával funkciu vedúceho československej
delegácie pri UNESCO v Paríži. V r. 1978 sa
vrátil späť na PriF UK, kde pôsobil najprv ako
vedúci Katedry matematickej analýzy. Jeho
dávnym cieľom bolo vytvorenie matematicko-fyzikálnej fakulty na Slovensku. Nová fakulta
vznikla v r. 1980 a prof. Greguš sa stal jej
prvým dekanom. Z Matematicko-fyzikálnej
fakulty UK (MFF UK) počas svojho pôsobenia
vo funkcii dekana vybudoval poprednú vedeckovýskumnú inštitúciu, ktorá dodnes patrí
k najlepšie hodnoteným fakultám na Slovensku. Význačným spôsobom prispel k rozvoju
univerzity aj angažovaním sa pri výstavbe pavilónov v Mlynskej doline.
Vedecká činnosť prof. Greguša bola najviac ovplyvnená významným českým matematikom profesorom Otakarom Borůvkom.
Týkala sa hlavne teórie diferenciálnych
rovníc. Z tejto oblasti publikoval okolo 80
vedeckých prác v domácich i zahraničných
časopisoch. Výsledkom jeho dlhoročnej
intenzívnej činnosti v tejto oblasti je i monografia Third Order Linear Differential Equations, v ktorej spracoval, doplnil a zjednotil
výsledky z teórie lineárnej diferenciálnej
rovnice tretieho rádu mnohých zahraničných
a domácich autorov.

Prof. Greguš sa významne zaslúžil aj o organizáciu česko-slovenských konferencií
o diferenciálnych rovniciach EQUADIFF,
ktoré sa konali od r. 1962 striedavo v Prahe,
Brne a Bratislave, pričom v r. 1966 a 1981
bol práve prof. Greguš ich hlavným organizátorom. Stál tiež pri zrode matematického
časopisu Acta Mathematica Universitatis
Comenianae a bol členom jeho redakčnej
rady, ako aj členom redakčnej rady Mathematica Slovaca a zodpovedným redaktorom
Matematických obzorov. Rozsiahla bola
tiež jeho činnosť ako recenzenta pre Zentralblatt für Mathematik. O svojich výsledkoch prednášal na mnohých konferenciách,
kongresoch, univerzitách, a to doma i v zahraničí. Bol dlhoročným členom Jednoty slovenských matematikov a fyzikov a v r. 1990
– 1993 dokonca jej predsedom.
Dlhé roky členom mnohých vedeckých
rád. Bol predsedom vedeckej rady MFF
UK, členom vedeckých kolégií SAV a ČSAV
a členom Predsedníctva SAV. Vykonával
funkciu predsedu komisie pre obhajoby
kandidátskych a doktorských dizertačných
prác. Bol predsedom Slovenskej komisie
pre vedecké hodnosti. Za vedecké zásluhy
sa stal členom SAV aj ČSAV.
Aj napriek záťaži rôznych funkcií si
prof. Greguš vždy považoval za svoju povinnosť venovať sa s plným nasadením pedagogickej práci. Mal blízky vzťah k študentom,
vždy volil takú formu výkladu, ktorá bola zrozumiteľná a maximálne blízka ich chápaniu.
Jeho snaha o prispôsobenie sa potrebám
študentov prispela k výraznej zrozumiteľnosti a názornosti jeho prednášok a prejavila
sa v učebnici obyčajných diferenciálnych
rovníc, ktorej je spoluautorom, ako i v jeho
vlastnom učebnom texte z parciálnych di-

ferenciálnych rovníc. Študentov si získaval
úprimným záujmom o ich problémy. Ak bol
presvedčený o oprávnenosti ich požiadaviek, neváhal podporiť ich názor aj proti
mienke svojich kolegov na katedre či fakulte.
O učiteľskom zápale prof. Greguša svedčia
aj jeho pedagogické zásady: 1. Učiteľ nesmie dokazovať nasilu, čo študent nevie, ale
preveriť a zistiť, čo študent vie. 2. Pestovať
hrdosť u študentov, že študujú matematiku
a fyziku. 3. Zamyslieť sa nad formami skúšok, študentov neponižovať, voliť také formy, aby študent preukázal, čo vie! 4. Učiteľ
nemá právo žiadať od študenta naštudovať
viac, ako on sám v tom roku naštuduje. Prof.
Greguš svojou vedeckou i pedagogickou
prácou na UK ovplyvnil mnohých študentov,
ašpirantov a matematikov, z ktorých viacerí
dosiahli významné výsledky.
Prof. Gregušovi sa dostalo za jeho vedeckú, pedagogickú a spoločenskú činnosť
viacero vysokých uznaní, napr. medaily z univerzít v Sofii, Gente, Petrohradskej štátnej
univerzity i Moskovskej štátnej univerzity M.
V. Lomonosova, Zlatá medaila UK, Čestná
plaketa SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách, Strieborná plaketa Bernarda
Bolzana Za zásluhy o rozvoj matematických
vied, ako aj medaila Matematicko-fyzikálnej
fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Za pedagogickú prácu mu bola udelená prezidentom
republiky v roku 1983 Medaila J. A. Komenského.
Ďalšiu jeho činnosť znemožnila ťažká choroba, ktorej napokon podľahol 30. januára
2002 v Bratislave.
Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,
dekan FMFI UK,
prof. RNDr. Michal Greguš ml., PhD.,
prodekan FM UK
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Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 10. februára 2017 a vyhrajte magnetku UK z pálenej hliny.
Spomedzi správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity.
Vyhodnotenie z minulého čísla: Debasish Mridha: „Nájdi si čas obdivovať ligot... TAJNIČKA: SNEHOVÝCH VLOČIEK.“ Správnu odpoveď
poslal aj Maroš Gápa. Srdečne blahoželáme!

L I S T U J E M E V S TA R Ý C H Č Í S L A C H

Naša univerzita 1956,
ročník I., č. 6

te?
Našej univerzi
ej
ov
ár
u
br
fe
Čo nájdete vo

JLF
s absolventkou á
or
štofovou, kt
UK Janou Kry
tskej
diatrička v de
pe
o
pôsobí ak
n Franciscu
nemocnici v Sa enska cíti
ov
Sl
zo
r
Ako sa leká
špičkovej
v
–
vybavením,
e“
et
sv
v „inom
technologickým
ím
jš
ne
er
od
jm
nemocnici s na
.?
denými izbami..
komfortne zaria
y
17 svoje brán
rili v januári 20
vo
ot
K
U
lty
ku
ü Až štyri fa
K
nápor streštúdium na U
erí pripravili na
dv
ch
záujemcom o
ný
re
vo
ot
počas dňa
Ako sa fakulty
?
ov
doškolák

ü Rozhovor

ne
SR udelil štát
slavovi
di
La
.
of
pr
vyznamenanie K
iF U
Kováčovi z Pr
rzity
obnosti z Unive
os
ie
lš
ďa
Ktoré
ia?
en
en
prevzali oc
Komenského si
ého čítania
eho zaujímav
ü veľa ďalši

ü Prezident

38

Ak chcete niekoho potešiť originálnou darčekovou krížovkou podľa svojich predstáv, kliknite na:
https://www.jaspravim.sk/profil/DanielaSVK.
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ENGLISH SUMMARY

A joint ceremony for Doctors of
Sciences in the Comenius University
Auditorium

of the founding of Slovakia’s oldest and
largest university. p. 5

On 14 December 2016 there was a joint
ceremony for Doctors of Sciences
(DrSc.) at Comenius University; this was
the second time such an event had taken
place on the university grounds. During
the event – which was held in the Comenius University Auditorium and which was
attended by the President of the Slovak
Republic, Andrej Kiska; as well as the
Minister of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic,
Peter Plavčan – degree certificates were
presented to seventeen new Doctors of
Sciences. They were awarded this qualification (which is the highest academic
qualification in Slovakia) by the scientific
boards of Comenius University, the Slovak University of Technology, and the Slovak Academy of Sciences. p. 3

Comenius University medical student
Tomáš Brngál wins the 2016 Student
Business Award
Tomáš Brngál, a student at the Faculty of Medicine at Comenius University
in Bratislava, became the winner of the
2016 Student Business Award, which
is the eighth annual nationwide competition of student-led business solutions.
He won because of his Virtual Medicine
project, which had already won a number
of awards: he had already won the Science and Medical Technology category
in the Slovak Student Startup Cup, the
Business Idea 2016 competition, and the
Quick Pitch competition at the Startup or
Shutdown conference. The Student Business Award is announced each year by
Junior Chamber International – Slovakia.
p. 5

A Comenius University teacher receives an award for exceptional contribution to the visual arts
On 29 November 2016 the awards ceremony of the Visual Arts Fund for 2016
took place in the exhibition area of the
Pálffy Palace in Bratislava. The Award for
Significant Contribution to the Visual Arts
went to the academic painter Stanislav
Harangozó from the Faculty of Education
at Comenius University. p. 3

A logo for the 100th anniversary of
Comenius University
In October 2016 Comenius University announced a competition which was open
to all students to create a logo for the
100th anniversary of the founding of the
university, which is due to take place in
2019. Any student of Comenius University could take part in this competition,
which ran from 1 October to 20 November 2016, regardless of their level or form
of study. Two hundred and thirty-nine
students took part in the competition and
submitted a total of 568 designs. A commission headed by the Comenius University Rector, Professor Karol Mičieta,
chose a design submitted by Štefan Kukla, a student of the Faculty of Arts, who
received a financial award of 1000 euros.
The successful logo will be used from
2017 to 2019, and it has the purpose
of presenting this significant anniversary

Professor Mučaji becomes the Dean
of the Faculty of Pharmacy for a second term
On 15 December 2016 an election was
held for the office of the Dean of the Faculty of Pharmacy. The elections were announced on 15 November 2016, and the
current dean, Professor Pavel Mučaji, was
put forward as a candidate. Mučaji was
re-elected to the office of dean for a term
starting on 1 March 2017 and ending on
28 February 2021 by the twenty present
members of the faculty’s Academic Senate. After being appointed to this position
by the university’s rector, Mučaji will then
lead the faculty for a second term in office. Mučaji has held the position of dean
since 1 March 2013. p. 7

Comenius University will build the first
university community garden in Slovakia
Comenius University in Bratislava is
planning to build the first university community garden in Slovakia in 2017. This
project, run by the Faculty of Social and
Economic Sciences, will grow on the
faculty’s grounds at Mlynské luhy 4. It
will be primarily aimed at students and
employees of the faculty. The creator of
the project is Associate Professor Júlia
Kanovská Halamová, who is from the
faculty. The project will be financed from

a variety of grants, but the core activities
will be undertaken on a voluntary basis.
The implementation of the first university
garden in Slovakia will be closely linked
to tuition on the Community Psychology
course, which the faculty is offering to
students in the summer semester of the
2016/2017 academic year. p. 10

The Faculty of Education celebrates
its 70th anniversary
On 7 December 2016, the Faculty of Education at Comenius University celebrated
the 70th anniversary of its founding. A special gathering took place in the Comenius
University Auditorium to honour this milestone and was attended by the Minister of
Education, Science, Research and Sport
of the Slovak Republic; representatives of
faculties of education from the Slovak and
Czech Republics; the Comenius University executive body and faculty leadership;
staff and students; and invited guests. As
a token of gratitude for work and supporting the faculty, the faculty dean, Professor Alica Vančová, presented commemorative letters to teachers, administrative
staff, and students of the faculty; the minister of education; and representatives of
the university leadership, the faculties at
Comenius University, and partner institutions. The event included the presentation of a Comenius University gold medal
by the rector, Professor Karol Mičieta, to
the academic artist Associate Professor
Stanislav Harangozó on the occasion of
his 70th birthday. pp 12-13

The Faculty of Natural Scien
ces awards the first Dr Ludmila
Sedlárová-Rabanová Prize
On 13 December 2016, the Faculty of
Natural Sciences awarded the first Dr
Ludmila Sedlárová-Rabanová Prize, which
carries the name of a significant Slovak
natural scientist. From a number of candidates, the award committee selected
Dr Silvia Bágeľová-Poláková, a graduate
of the faculty, from the Institute of Animal
Biochemistry and Genetics at the Slovak
Academy of Sciences. She received the
award for her “significant contribution
towards revealing the relationship of molecular mechanisms of repair of damaged
DNA with meiotic division and the creation
of genetic diversity”. p. 15
Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.
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