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Naša univerzitná loď v septembri 2018 úspešne vplávala do 
100. akademického roka a 27. júna 2019 iba na krátku 
chvíľu zakotví v prístave času s názvom „100 rokov“. Aby sa 

už na druhý deň vydala na ďalšiu výpravu na ceste poznania do druhej 
storočnice mimoriadne konkurenčným medzinárodným univerzitným 
prostredím, pasujúc sa s domácimi nástrahami Scylly a Charybdy 
predstavovanými napr. viacerými úskaliami nového vysokoškolského 
zákona, z ktorých zďaleka nie všetky sa nám napriek vynaloženému 
úsiliu podarilo odstrániť, nedostatočným hodnotením vysokých škôl 
na základe kvality, z toho vyplývajúcim rozložením štátnej dotácie 
a podhodnoteným financovaním i nadbytočnou byrokraciou.

Vo svojom poslednom novoročnom editoriáli preto prajem novému 
rektorovi i novému Vedeniu UK veľa šťastia a úspechov, tvorivých síl, 
energie a kreatívnych riešení na prospech ďalšieho rozvoja našej uni-
verzity. Súčasný vývoj v spoločnosti naznačuje, že UK bude musieť 
stále intenzívnejšie vstupovať do verejného života, kriticky prispievať 
do verejnej diskusie, vytvárať pre ňu priestor a svojimi expertízami 
pomáhať riešiť aktuálne problémy. Výraznou príležitosťou k osloveniu 
verejnosti, absolventov aj budúcich študentov je práve 100. výročie 
založenia UK. Ako univerzita s prívlastkom národná nesieme veľký 
diel zodpovednosti za vývoj slovenskej spoločnosti. Naším poslaním 
je preto využiť osobnostný, znalostný a vedecký potenciál UK a po-
môcť navigovať Slovensko pri stanovení cieľov v strednodobom aj 
dlhodobom horizonte. Pôsobíme v prostredí neodňateľného a neod-
mysliteľného hodnotového rámca akademických slobôd, slobodné-
ho vzdelávania a výskumu, ktoré si môžeme užívať spoločne s našimi 
študentmi. Nedá mi nepripomenúť, že preukázaním svojej odvahy 
a statočnosti v novembri 1989 majú na tom rozhodujúcu zásluhu.

Som presvedčený, že pre budúcnosť a zvýšenie prestížneho po-
stavenia UK je nevyhnutné začlenenie do jednej z novovznikajúcich 
európskych univerzitných aliancií iniciovaných Európskou komisiou 
v záujme efektívnej univerzitnej spolupráce a zvýšenia kvality a kon-
kurencieschopnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania 
a vedy, o ktorých sa hovorilo aj na našej akademickej pôde v rámci 
výročného novembrového stretnutia rektorov univerzít európskych 
hlavných miest siete UNICA.

Našou ambíciou je totiž vytváranie obrazu modernej európskej uni-
verzity s prestížnou medzinárodnou reputáciou. Chcel by som nám pri 
jeho napĺňaní zapriať nielen veľa akademickej slobody, ale aj personál-
nej, finančnej, exekutívnej a manažérskej autonómie v záujme dosa-
hovania excelentnosti nášho výskumu na prospech celej spoločnosti.

Verím, že 100. výročie založenia našej alma mater prispeje k vy-
tváraniu spoločného ducha a značky UK. Pozývam vás podieľať sa 
na ňom a želám vám do nového roka vykročenie šťastnou nohou.

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
rektor Univerzity Komenského v Bratislave
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Viac na str. 8 – 9.



Traja noví profesori na UK
Prezident SR Andrej Kiska dňa 10. decembra 2018 vymenoval 12 nových profesorov vysokých škôl, z ktorých traja pôsobia na Uni-
verzite Komenského v Bratislave.

„Najmä od vás závisí, či budú kvalita na-
šich vysokých škôl a výkony slovenskej vedy 
stúpať alebo sa budeme – až na niekoľko 
cenných výnimiek – potácať kdesi v prie-
mernosti. A spokojní s tým, čo robíme dnes, 
zanedbáme to, čo by sme mohli a mali robiť 

zajtra,“ uviedol vo svojom príhovore prezi-
dent SR Andrej Kiska.

Prezident zdôraznil najmä zásadnú 
a nenahraditeľnú úlohu profesorov v tlaku 
na kvalitnejšie vzdelávanie, vedu a výskum 
na Slovensku. „Od vás preto očakávam, 

pani profesorky a páni profesori, že váš hlas 
bude tieto zmeny viesť, že budete pomenú-
vať problémy, pomáhať hľadať riešenia a na 
ich presadzovaní spolupracovať s tými, ktorí 
sú za to politicky zodpovední,“ dodal.

Novovymenovaní profesori UK:

prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc., odbor fy-
zikálna chémia, Prírodovedecká fakulta UK 
prof. MUDr. Daniela Mokrá, PhD., odbor 
normálna a patologická fyziológia, Jessenio-
va lekárska fakulta UK v Martine
prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD., odbor far-
makológia, Jesseniova lekárska fakulta UK 
v Martine

Kompletný zoznam vymenovaných profe-
sorov je k dispozícii na: www.prezident.sk.

Alexandra Kuliková 
Foto: Marián Garaj,

Kancelária prezidenta SR
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Univerzita Komenského je v TOP 300  
v sociálnych a humanitných vedách

Podľa aktuálneho hodnotenia Round University Ranking, ktorý bol zverejnený koncom roka 2018, sa Univerzita Komenského v Bra-
tislave (UK) v kategórii sociálnych a humanitných vied umiestnila v prvej trojstovke najlepších univerzít sveta. Celkovo patrí UK, ktorá 
v tomto rebríčku naďalej ostáva jedinou hodnotenou univerzitou zo Slovenska, 391. miesto.

Round University Ranking (RUR) je sveto-
vým rebríčkom, ktorý hodnotí 930 popred-
ných svetových univerzít z 80 krajín a posky-
tuje relevantné informácie o celosvetovom 
vysokoškolskom vzdelávaní s cieľom osloviť 
všetky zúčastnené strany: študentov, aka-
demickú obec, vedenie univerzít i tvorcov 
politík. Všetky univerzity sú hodnotené na 
základe 20 indikátorov v štyroch základných 
oblastiach: vzdelávanie (40 %), výskum (40 
%), medzinárodná diverzita (10 %) a finanč-
ná udržateľnosť (10 %).

V najnovšom meraní rebríčka RUR ob-
sadila UK v kategórii sociálnych vied 
293. miesto, čo v porovnaní s predchádzajú-
cim hodnotením znamená polepšenie o 137 
miest a s tým spojený postup z bronzovej do 
striebornej ligy. Najlepšou univerzitou sveta 
v tejto kategórii je Stanford University, dru-
hou University of Oxford a tretie miesto patrí 
Massachusetts Institute of Technology.

V kategórii humanitných vied si UK oproti 
minulému roku polepšila o 31 miest – umiest-
nila sa na 254. mieste, a tak naďalej zostáva 
v striebornej lige, teda v prvej trojstovke sve-
tových univerzít. Prvé miesto v tejto kategórii 

obsadila Stanford University, druhé miesto 
patrí Massachusetts Institute of Technology 
a tretie University of Pennsylvania.

V aktuálnom rebríčku najlepších univerzít 
sveta Univerzita Komenského v každej hod-

notenej kategórii predbehla dokonca aj Ma-
sarykovu univerzitu v Brne, a to o viac než 
100 miest.

Alexandra Kuliková



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

4

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

Vedenie UK rokovalo s predstaviteľmi  
Šanghajskej univerzity

Prorektorka Univerzity Komenského v Bratislave (UK) pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., a prorektorka 
UK pre vzdelávanie RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prijali dňa 18. decembra 2018 delegáciu Šanghajskej univerzity vedenú jej pod-
predsedom pre medzinárodné záležitosti Dr. Xiaotianom Zhangom v sprievode prof. Hea Shuquana, PhD., a doc. Lu Suying, PhD., 
z tamojšej fakulty ekonómie.

Stretnutia sa zúčastnil aj dekan Fakulty 
managementu UK prof. RNDr. Jozef Ko-
morník, DrSc., vedúca oddelenia medziná-
rodných vzťahov RUK Mgr. Magdaléna Bel-
ková, JUDr. Alexandra Strážnická, PhD., 
poverená zabezpečovaním agendy ZVaR, 
a Dr. Gabriel Weibl z Ústavu európskych 
štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty 
sociálnych a ekonomických vied UK.

Zúčastnení predstavili navzájom svoje univer-
zity, pričom hostia zo Šanghajskej univerzity, 
ktorá je o tri roky mladšia a v rebríčkoch sveto-
vých univerzít sa pohybuje na približne podob-
ných miestach ako Univerzita Komenského 
v Bratislave, t. j. v prvej päťstovke najlepších, 
zablahoželali vedeniu k blížiacej sa storočnici 

UK. Spoločne prezentovali záujem o partner-
skú bilaterálnu spoluprácu oboch univerzít pre-

dovšetkým v oblastiach manažmentu, obchodu, 
ekonómie, sociálnych vied a medicíny.

3. 12. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičie-
ta, PhD., viedol zasadnutie Vedeckej rady UK.

4. 12. – Zúčastnil sa na zasadnutí Rady Ve-
deckého parku UK.

5. 12. – Na pôde UK prijal nositeľa Pulitze-
rovej ceny Iana Johnsona. Viac na str. 8 – 9.

6. – 7. 12. – Na pôde Akadémie ozbro-
jených síl generála M. R. Štefánika v Liptov-
skom Mikuláši sa zúčastnil zasadnutia Slo-
venskej rektorskej konferencie.

10. 12. – Zúčastnil sa rokovania zástupcov 
UK v Rade vysokých škôl SR.

Prijal pozvanie Prírodovedeckej fakulty UK 
na slávnostné odovzdávanie Ceny a Štipen-
dia Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 
2018. Viac na str. 6.

11. 12. – Zúčastnil sa zasadnutia Akade-
mického senátu Lekárskej fakulty UK (LF 
UK), kde mu bola slávnostne udelená Hyn-
kova medaila LF UK.

Prijal pozvanie Rímskokatolíckej cyrilome-
todskej bohosloveckej fakulty UK na pre-
zentáciu knihy Umlčaná cirkev a pápežská 
diplomacia 1945 – 1965, za ktorej vznikom 
stoja prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, PhD., 
Mons. prof. Giuliano Brugnotto a ICDr. Peter 
Jurčaga.

13. 12. – Zúčastnil sa zasadnutia Vedec-
kej rady Karlovej univerzity v Prahe, kde mu 
bola slávnostne udelená zlatá medaila naj-
staršej univerzity v strednej Európe.

14. 12. – V Aule UK predniesol príhovor pri 
príležitosti slávnostného odovzdávania diplo-
mov absolventom doktorandského štúdia, 
habilitovaným docentom a doktorom vied.

17. 12. – Na tradičnom vianočnom pose-
dení na VI Družba sa prihovoril súčasným 
i bývalým zamestnancom Rektorátu UK.

18. 12. – Prijal pozvanie primátora mesta 
Modry Mgr. Juraja Petrakoviča na slávnostné 
odhalenie pamätníka Samuela Zocha.

19. 12. – Slávnostne odovzdal Striebor-
nú medailu UK PhDr. Viliamovi Csáderovi za 
celoživotné pôsobenie v Archíve UK a za mi-
moriadnu prácu vykonanú v záujme rozvíjania 

vzťahov medzi slovenskými a maďarskými 
univerzitnými archívmi.

Zúčastnil sa na poslednom zasadnutí Akade-
mického senátu UK v roku 2018.

Spolu s predsedom Správnej rady UK Ing. 
Róbertom Šimončičom prijal jej členov na 
neformálnom zasadnutí.

V Aule UK sa na slávnostnom vianočnom 
koncerte prihovoril profesorom, ako aj zá-
stupcom UK.

20. 12. – Slávnostne ocenil členov Vede-
nia UK a poďakoval sa im za ich vytrvalé úsi-
lie a zásluhy o rozvoj univerzity.

Mgr. Alena Matušíková,
Kancelária rektora UK
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NBS vydá mincu k 100. výročiu založenia 
Univerzity Komenského

Národná banka Slovenska vydá v júni 2019 striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu založenia Uni-
verzity Komenského v Bratislave (UK). Výtvarný návrh autora prof. Mgr. art. Patrika Kovačovského vybrala odborná komisia.

Do súťaže bolo predložených desať výtvarných prác od siedmich au-
torov. Komisia odporučila prvú cenu a realizáciu návrhu prof. Mgr. art. 
Patrika Kovačovského. „Návrh najlepšie vystihuje náplň prvej národnej 
univerzitnej vzdelávacej inštitúcie na Slovensku,“ píše sa v stanovisku 
Komisie na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zbe-
rateľských mincí. Jej odbornými poradcami v procese hodnotenia boli 
PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc., zástupkyňa Historického ústavu SAV, 
a doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., prorektor Univerzity Komenského.

Druhou zníženou cenou bol ocenený ďalší výtvarný návrh prof. Patrika 
Kovačovského a rovnako návrh Márie Podlaufovej. Tretia cena nebo-
la udelená. Ďalšiu cenu za kvalitne spracovaný návrh získal akad. mal. 
Vladimír Pavlica.

„Sté výročie Univerzity Komenského v Bratislave pripadá  
na 27. júna 2019. V súvislosti so storočnicou najväčšej a najstaršej 
slovenskej univerzity bude vydaná aj známka a medaila,“ približuje 
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Slovenská pošta vydá prí-
ležitostnú poštovú známku v nominálnej hodnote 1,90 eura v nákla-
de 200 000 ks. Motívom je portrét Jána Amosa Komenského, prie-
čelie budovy UK a žezlo rektora UK so znakom Slovenskej republiky.

Podobné motívy bude niesť aj pamätná medaila, ktorú univerzita 
dáva vyhotoviť pri príležitosti svojho jubilea v Mincovni Kremnica. 
Na averze medaily z patinovaného striebra je podobizeň Jána Amo-
sa Komenského a na reverze historická budova univerzity na Šafá-
rikovom námestí. Autorom výtvarného návrhu je akad. soch. Alojz 
Drahoš, PhD., ktorý pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy Pedago-
gickej fakulty UK. Návrh vybrala komisia, ktorej členmi boli okrem 
zástupcov Vedenia UK aj rektor Vysokej školy výtvarných umení 
v Bratislave prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., a vedúca Katedry 
dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty UK doc. Mgr. Katarína 
Kolbiarz-Chmelinová, PhD.

Lenka Miller

Dr. Xiaotian Zhang sa zmienil o troch úrovniach možnej spo-
lupráce: výmena študentov a doktorandov na fakultnej úrovni so 
vzájomným uznávaním diplomov systémom 1 + 1 (takúto spolu-
prácu má Šanghajská univerzita napr. s univerzitami vo Fínsku, 
Švédsku, pobaltských krajinách, ale chýba jej podobné partner-
stvo s krajinami strednej Európy – ako uviedli, UK si vyhliadli na 
podobné partnerstvo ako najprestížnejšiu slovenskú univerzitu); 
spolupráca na univerzitnej úrovni a spolupráca v oblasti výskumu 
(Šanghajská univerzita disponuje ročným rozpočtom na výskum 
vo výške 1 miliardy USD). Svoju víziu spolupráce doplnil o mož-
nosť spoločného organizovania odborných konferencií v Šan-
ghaji a Bratislave, keďže Šanghajská univerzita má aj dosta-
točne veľký rozpočet na ich financovanie. Informoval o letných 
pobytoch študentov Šanghajskej univerzity napr. na univerzitách 
v Oxforde a Cambridgi, ale aj v Štokholme a Helsinkách a tiež 
o zastúpeniach/pobočkách Šanghajskej univerzity v Japonsku, 
Uzbekistane, Argentíne a Austrálii.

Prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy prof. Daniela Ostat-
níková navrhla výmenu študentov v rámci programu Erasmus+, 
účasť študentov Šanghajskej univerzity na letných jazykových 
školách UK a uzavretie memoranda o porozumení medzi obomi 
univerzitami. S hosťami sa dohodli na jeho spoločnej príprave 
v blízkej budúcnosti.

PhDr. Mgr. Branislav Slyško, OVV RUK

Poštová známka

Pamätná medaila

Zberateľská minca
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Cenu Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej  
v roku 2018 ovládli matematici

Dňa 10. decembra 2018 sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) uskutočnilo za účasti rektora UK 
prof. Karola Mičietu, dekana PriF UK doc. Milana Triznu, sponzora Ing. Viliama Sedlára, jeho zástupcu Mgr. Petra Robla, predsedu ob-
čianskeho združenia Natura prof. Jordana Kolarova a niekoľkých desiatok členov akademickej obce v prezentačnom centre AMOS 
slávnostné udeľovanie Štipendia a Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2018.

Tretí ročník súťaže (viac na www.naturaoz.org/LSR.html) sa vyznačo-
val veľkou vyrovnanosťou a komisia v zložení prof. Alexander Lux, prof. 
Jozef Nosek a autor tohto textu  preto nemala jednoduché vybrať z troch 
finalistov víťaza. Po dlhej diskusii za laureátku Ceny Dr. Ludmily Sedláro-
vej-Rabanovej vybrali Dr. Katarínu Boďovú z Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky UK (FMFI UK) za prvoautorskú publikáciu v časopise Gene-
tics, kombinujúcu genetické, evolučno-biologické a matematické analý-
zy na vysvetlenie mechanizmov, ktoré zabraňujú samooplodneniu rast-
lín a ktoré vedú k vzniku génov zúčastnených v rozpoznávaní vlastných 
pohlavných buniek a zabraňujúcich príbuzenskému kríženiu. Držiteľka 
ceny je absolventkou FMFI UK, doktorát získala na University of Michi-
gan v Ann Arbor v USA a po štvorročnom postdoktorandskom pobyte na 
Institute of Science and Technology Austria v Klosterneuburgu sa vrátila 
na FMFI UK, kde pôsobí ako vysokoškolská pedagogička.

V tesnom závese za laureátkou skončil čerstvý držiteľ akademického ti-
tulu PhD. Jaroslav Budiš z FMFI UK. Počas svojho štúdia začal spoluprácu 
so skupinou molekulárnych biológov z viacerých bratislavských inštitúcií, 
ktorí sa venujú analýze ľudského genómu, a výrazne prispel k vyvinutiu 
dvoch bioinformatických nástrojov umožňujúcich jednak vyhľadávanie po-
lymorfizmov krátkych tandemových opakovaní (short tandem repeats – 
STRs) a jednak spresnenie molekulárnej prenatálnej diagnostiky z buniek 
plodu cirkulujúcich v tele matky počas tehotenstva. Oba články, publiko-
vané v prestížnom časopise Bioinformatics, prinášajú výsledky, ktoré sú 
významné nielen pre humánnu molekulárnu diagnostiku, ale aj pre širšiu 
komunitu biológov zaoberajúcich sa analýzou genómov. Komisia sa z tohto 
dôvodu rozhodla Dr. Budišovi udeliť špeciálnu cenu.

Treťou finalistkou súťaže bola Dr. Lucia Pokorná z Centra biologických 
vied SAV, ktorej výsledky získané pod vedením Dr. Petra Griača v rámci 
projektu jej dizertačnej práce sa stali podkladom pre publikáciu v časopi-
se Biochimica et Biophysica Acta. V práci okrem iného spolu so svojimi 
kolegami opísala netradičný spôsob tvorby dôležitého enzýmu (kardio-
lipínsyntázy), ktorý je založený na alternatívnom zostrihu mediátorovej 
RNA génu. Komisia tento príspevok ocenila čestným uznaním.

Z Fondu Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej boli podporení aj traja mladí 
vedeckí pracovníci. Štipendium na študijné pobyty na zahraničných pra-
coviskách získali Dr. Barbora Konečná z Lekárskej fakulty UK (LF UK) 

a Bc. Barbora Gromová, pôsobiaca na PriF UK a LF UK, ktoré ho strávia 
na Harvard Medical School v Bostone v USA, a Dr. Filip Červenák z PriF 
UK, ktorému bolo udelené štipendium na podporu pobytu na Central Euro-
pean Institute of Technology na Masarykovej univerzite v Brne.

Okrem Ceny a Štipendia Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej sponzor 
ocenení Ing. Viliam Sedlár v roku 2017 prispel významnou čiastkou na 
vybudovanie laboratória, v ktorom v súčasnosti prebieha výskum evolúcie 
súčasných odrôd pšenice. V roku 2018 získal tento projekt medzinárod-
ný rozmer jednak spoluprácou so špičkovým pracoviskom prof. Jarosla-
va Doležela z Ústavu experimentálnej botaniky AV ČR, jednak tým, že 
členom tímu doc. Miroslava Šveca sa stal Dr. Georgi Bonchev z Ústavu 
rastlinnej fyziológie a genetiky Bulharskej akadémie vied.

Všetky uvedené aktivity ilustrujú, ako nezištná finančná pomoc jed-
ného sponzora dokáže pozitívne ovplyvniť kariéry mnohých prísluš-
níkov komunity ľudí. Fakt, že tentokrát medzi ocenenými hrali prím 
kolegovia matematici, resp. informatici, tento široký dosah aktivity 
iniciovanej Ing. Sedlárom, manželom Dr. Ludmily Sedlárovej-Raba-
novej, ktorá sa zaslúžila o rozvoj genetiky a evolučnej biológie na 
Slovensku v druhej polovici 50. rokov 20. storočia, iba podčiarkuje.

Ľubomír Tomáška, Katedra genetiky PriF UK

Laureátka Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2018 Dr. Katarína Boďová 
s dekanom PriF UK doc. Milanom Triznom (vľavo) a Mgr. Petrom Roblom, zástup-
com sponzora ocenení Ing. Vilama Sedlára (Foto: Ing. Martin Petrík, CIT UK)

Vedúcim LAMatCU bude Dr. Milan Sýkora
Laboratórium pokročilých materiálov (LAMatCU) na pôde PriF UK a Vedeckého parku UK bude od 1. februára 2019 viesť RNDr. 
Milan Sýkora, PhD. Rozhodlo o tom medzinárodné výberové konanie, v ktorom sa o túto funkciu uchádzalo viacero kandidátov.

LAMatCU, ktoré má ambíciu stať sa výskumno-vývojovým centrom pre 
špičkový výskum v oblasti nových materiálov, je projekt programu Horizon 
2020 v rámci schémy ERA Chairs, podporujúcej rozširovanie výskumnej 
excelencie v 15 krajinách EÚ, ktoré sa svojím výskumným výkonom za-
raďujú k „nízko inovatívnej“ časti EÚ. UK pri uchádzaní sa o grant obstála 
v tvrdej konkurencii, keďže z 96 návrhov Európska komisia podporila len 
14. (O LAMatCU sme bližšie informovali už v minuloročnom júnovom 
čísle – pozn. red.)

RNDr. Milan Sýkora, PhD., je medzinárodne uznávaným odborní-
kom v oblasti materiálovej chémie. Výsledky jeho výskumu boli do-
teraz publikované v prestížnych recenzovaných časopisoch ako Na-
ture, The Journal of the American Chemical Society a ACS Nano 
a sú vysoko citované. Je aj spoluautorom ôsmich patentov v oblasti 

materiálovej chémie. Podieľal sa na výskume, ktorého výsledky pred-
stavovali zásadný prielom v niekoľkých oblastiach materiálovej ché-
mie, a zaslúžil sa o získanie nových dôležitých poznatkov o príprave, 
vlastnostiach a použití nových materiálov.

RNDr. Milan Sýkora, PhD., vyštudoval chémiu na PriF UK. Titul PhD. 
získal na Marquette University v Milwaukee v USA a vo svojom vedec-
kom výskume pokračoval na University of North Carolina v Chapel Hill. 
Pred návratom na Slovensko pôsobil v Los Alamos National Laboratory 
v Novom Mexiku v USA. Pod jeho vedením sa LAMatCU bude orientovať 
na výskum a vývoj materiálov využiteľných na konverziu a uskladňovanie 
energie a v optoelektronike.

RNDr. Lucia Demovičová, PhD., PriF UK
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Týždeň celoživotného učenia na CĎV UK 
aj v znamení ocenenia za prínos v oblasti 

celoživotného vzdelávania
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) sa v dňoch 26. novembra až 2. decembra 2018 zapojilo 
do Týždňa celoživotného učenia, ktoré každoročne organizuje Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR. Toto podujatie sa 
snaží upozorniť na význam celoživotného učenia pre zdravie občianskej spoločnosti pomocou organizovania prednášok, worksho-
pov a diskusií po celom Slovensku.

CĎV UK v rámci Týždňa celoživotného učenia ponúklo širokej 
verejnosti možnosť bezplatného otestovania jazykových kompeten-
cií v anglickom jazyku, otvorenú hodinu nemeckého jazyka, Deň 
otvorených dverí na Univerzite tretieho veku CĎV UK (UTV CĎV UK) 
a možnosť absolvovania prednášky zo študijného programu veľké 
divy sveta, predstavenie artefiletiky s aktívnou účasťou, otvorenú 
hodinu v rámci 200-hodinového akreditovaného programu mediá-
tor, Deň otvorených dverí v Jazykovej a odbornej príprave cudzincov 
a krajanov CĎV UK, hodinové informačné okienko o kontinuálnom 
vzdelávaní pre pedagogických a odborných zamestnancov, ako i se-
minár na tému „Kvalitná komunikácia ako nástroj prevencie stresu 
a konfliktov“.

Pri príležitosti Týždňa celoživotného učenia odovzdala ministerka 
školstva JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., dňa 29. novembra 2018 
v Bratislave Cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
za rozvoj celoživotného vzdelávania. Ocenenie, ktoré bolo minulý rok 
udelené po prvýkrát, si z jej rúk prevzala výkonná riaditeľka Slovenskej 
akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) a býva-
lá dlhoročná riaditeľka Národnej agentúry programu Erasmus+ Mgr. 
Irena Fonodová. Ceny za celoživotné vzdelávanie udelila aj Asociácia 
inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, a to v troch kategóriách: vzdelá-
vací projekt, prínos v oblasti celoživotného vzdelávania a popularizácia 
celoživotného vzdelávania. Za prínos v oblasti celoživotného vzdeláva-

nia si cenu prevzala PhDr. Nadežda Hrapková, PhD., dlhoročná hlavná 
metodička UTV CĎV UK a prezidentka Európskej federácie starších 
študentov, ktorá sa významne zaslúžila o rozvoj vzdelávania seniorov 
na Slovensku. Gratulujeme!

Mgr. Tatiana Ilavská, PhD.,
poverená riadením CĎV UK

Študentské osobnosti Slovenska aj z UK
Aby krajina mala budúcnosť, potrebuje vzdelaných a talentovaných ľudí. Napríklad takých, akým bolo dňa 12. decembra 2018 v Pálf-
fyho paláci udelené ocenenie Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2017/2018. Podujatie už po štrnásty raz pripravila 
nezisková organizácia Junior Chamber International – Slovakia (JCI Slovakia) s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod 
odbornou garanciou SAV. Medzi dvanástimi ocenenými opäť nechýbali ani študenti UK.

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov prvé-
ho, druhého alebo tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Jej cie-
ľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách 

v SR, ich talent, ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich 
širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. 
Odborná porota zložená z odborníkov SAV a Slovenskej rektorskej 
konferencie tento rok vyberala úspešných študentov a mladých ved-
cov z 91 nominácií v dvanástich kategóriách.

Študenti UK uspeli v dvoch oblastiach. V kategórii filozofia, po-
litológia, sociológia a pedagogika bol ocenený Mgr. Michal Uhrin, 
doktorand na Katedre etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty 
UK. „Snažím sa nájsť odpoveď na to, čo robí človeka človekom,“ 
prezradil. V kategórii šport ocenenie získal Samuel Baláž z Fakulty 
telesnej výchovy a športu UK. Nadaný kanoista má už v zbierke nie-
koľko medzinárodných cien z pretekov K4 na 500 a 1000 metrov.

Absolútnou víťazkou štrnásteho ročníka sa stala Ing. Silvia Schmid-
tová z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra 
SAV. Porota ocenila jej boj proti tzv. chemorezistencii.

redakcia
Foto: JCI Slovakia
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Ian Johnson na UK o zrode novej veľmoci
Náboženstvá na vzostupe, korupcia vo verejnom živote, úpadok spolupatričnosti, ale aj nárast ekonomiky – i taká je Čína dneška. Ian 
Johnson, ktorý získal Pulitzerovu cenu v roku 2001 za reportáže z Číny, hovoril o zrode tejto novej veľmoci dňa 5. decembra 2018 
v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Návšteva sa mohla uskutočniť vďaka spolupráci s Nadáciou Tatra banky a Petit 
Academy.

Krajinou, s ktorou sa nám spájajú urči-
té zažité predstavy typu politickí disidenti, 
znečistenie vzduchu alebo Čína ako rastúca 
vojenská veľmoc, sa novinár Ian Johnson 
zaoberá už 35 rokov, pričom 20 rokov tam 
strávil na štúdiách. „Všetky tieto fragmenty 
sú pravdivé, ale nie je to skutočná Čína,“ vy-
svetlil Ian Johnson počas prednášky.

„Čína sa veľmi zmenila. Keď som tam 
prvýkrát prišiel v roku 1984, nebola taká 
dôležitá pre globálnu scénu,“ zaspomínal si 
Johnson. Hovoril ďalej o veľkých zmenách 
v Číne, o raste jej ekonomickej sily a o tom, 
že ju dnes môžeme vidieť všade okolo seba.

Jedným z podstatných prerodov, ktorým 
krajina za posledné roky prešla, bol nárast 
významu náboženstva od čias Maovej smrti 
v roku 1976. V 80. a 90. rokoch rástlo po-
stavenie náboženstva spolu s rastom eko-
nomiky. Ľudia sa riadili heslom „zbohatnúť 
je skvelé“. Po období poznačenom búraním 
historických chrámov nastal čas budovania 
nových. V súčasnosti je veľká väčšina obyva-
teľstva, bohatých nevynímajúc, prívržencom 
jedného zo štyroch hlavných náboženstiev 
– budhizmu, taoizmu, islamu a kresťanstva. 
Okrem cirkví registrovaných vládou vznikajú 
aj rôzne undergroundové cirkvi.

Inklinovanie k náboženstvu v súčasnos-
ti vyplýva z dlhého obdobia, keď nebolo 
dovolené žiť podľa náboženského učenia. 
Začiatkom 20. storočia sa v Číne rozpútali 
občianske vojny. V roku 1911 sa zbavili dy-
nastie a mnohých starých zvykov vrátane kul-

túrnych a náboženských, aby začali „odzno-
va“. Zatiaľ čo pred sto rokmi bolo v Pekingu 
900 chrámov, dnes ich je 50.

Vypuklým problémom čínskej spoločnosti 
je podobne ako u nás nezáujem ľudí jeden 
o druhého. Vďaka kamerovým záznamom sa 
po internete rozšírilo viacero videí, na kto-
rých bolo možné vidieť ignoráciu ľudí na uli-
ci o zranené osoby či ľudí, ktorí potrebovali 
pomôcť.

V diskusii z publika zazneli aj otázky 
ohľadom kontroly internetu zo strany vlády, 
zákazu hnutia Falun Gong alebo obavy, že 
pre rastúci vplyv čínskej ekonomiky prídeme 
o pracovné miesta. Johnson priblížil fakt, že 
drvivej väčšine Číňanov neprekáža, že vláda 

zakázala prístup občanov na sociálne siete 
ako Twitter alebo Facebook či Google, keď-
že v Číne majú svoje vlastné.

Vzácnemu hosťovi odovzdala prorektorka 
UK pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. 
Daniela Ostatníková, PhD., Pamätnú medai-
lu UK ako poďakovanie za návštevu univerzi-
ty. Nositeľ Pulitzerovej ceny sa následne za-
písal do Pamätnej knihy UK.

***
Ian Johnson, spisovateľ, ktorý sa zame-

riava na spoločnosť, náboženstvo a dejiny, 
v Číne študoval a neskôr pôsobil ako ko-
rešpondent pre noviny The Baltimore Sun 
a The Wall Street Journal. Venoval sa mak-
roekonomike, vstupu Číny do Svetovej ob-
chodnej organizácie a sociálnym otázkam. 
Johnson sa do Číny vrátil v roku 2009. Mo-
mentálne píše pre viacero periodík, naprí-
klad The New York Times, The New York 
Review of Books a iné. Okrem toho učí 
a vedie postgraduálny program v Pekinskom 
centre pre čínske štúdiá na Univerzite me-
dzinárodného obchodu a ekonomiky v Pe-
kingu, pričom pôsobí aj ako poradca niekoľ-
kých akademických časopisov a expertných 
skupín. 

Vydal tri knihy: Divoká tráva, Mešita v Mní-
chove a Duše Číny: Návrat náboženstva po 
Maovi, ktorá opisuje náboženskú obnovu 
Číny a jej dôsledky pre politiku a spoločnosť. 

Lenka Miller

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

V Číne neexistuje náboženská sloboda,  
iba náboženská tolerancia

Ian Johnson si okrem prednášky v aule našiel v rámci svojej návštevy UK čas aj na rozhovor pre Našu univerzitu. Podelil sa so mnou 
o zaujímavé fakty, ale aj osobné skúsenosti z jeho dlhoročného pobytu v Číne, hodnotiac posun krajiny draka za dve desaťročia 
predovšetkým na poli ekonomiky a náboženskej slobody.

Ako a kedy sa u vás prejavil záujem o Čínu?

Ťažko povedať, ako to presne bolo. 
Určitú rolu v tom určite zohral fakt, že môj 
otec pracoval pre hongkonskú spoločnosť 
a párkrát tam vycestoval. Vždy som sa 
však zaujímal o zahraničie, spoznávanie 
krajín a cestovanie, a keď som študoval na 
univerzite, potreboval som absolvovať jazyko-
vý kurz, a tak som skúsil kurz čínštiny. Hoci 
som sa preň rozhodol viac-menej náhodne 

a skôr pre zábavu, viedla ho veľmi dobrá lek-
torka, ktorej hodiny ma fascinovali a svojím 
rozprávaním o Číne vo mne vzbudila záujem 
o túto krajinu, a tak som sa prihlásil na kurz 
aj v ďalšom semestri, aj v tom nasledujúcom, 
až som sa postupne od kurzov čínštiny stal 
takpovediac závislým. Dá sa teda povedať, 
že môj záujem o Čínu naštartovala práve 
spomínaná lektorka a jej nákazlivé nadšenie 
pre čínsky jazyk a kultúru.

Prvýkrát ste do Číny prišli v roku 1984 
ako študent na výmenný pobyt. Ako ste 
vnímali Čínu v tom čase ako vysokoškolák 
a mladý človek?

Dnešná Čína sa od Číny, ktorú som počas 
svojej prvej návštevy mal možnosť spoznať 
ja, veľmi líši. V tom čase bola len chudobnou 
krajinou na začiatku svojho vývoja. I tak som 
si však ako študent svoj pobyt v Číne užil. 
Bolo to veľké dobrodružstvo, čo súviselo aj 

R O Z H O V O R
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s tým, že som ho absolvoval v dobe pred in-
ternetom a mobilnými telefónmi, takže ak ste 
išli do zahraničia, naozaj ste vykročili do ne-
známa a boli ste odkázaný sám na seba. Po-
čas toho polroka som mal možno tri telefoná-
ty, ale písaval a dostával som veľa listov. Keď 
dnes učím na univerzitách, vidím, že študenti 
sú stále online – na Skype, Facebooku, Twit-
teri a podobne, a keď sa im niečo nepáči, 
môžu to jednoducho vrátiť späť, avšak vtedy 
to bolo oveľa viac zaväzujúce.

Vo vašej knihe hovoríte, že čínska spoloč-
nosť nie je náboženská, prinajmenšom sa 
to o nej hovorí. Ako tomu máme rozumieť?

Čína nie je taká náboženská ako napríklad 
Saudská Arábia alebo iné krajiny, v ktorých 
dominuje náboženstvo. U vás na Slovensku 
môžeme vidieť kostoly všade naokolo, sú tu 
a ľudia ich navštevujú. Čína zažila veľkú vlnu 
náboženského prenasledovania, ktorá začala 
v 19. storočí a skončila v roku 1980, čo malo 
za následok zničenie mnohých sakrálnych 
stavieb, hlavne kostolov a mešít. Napriek 
tomu však v ostatnom čase dochádza v tomto 
smere v Číne k veľkému oživeniu. Miesta kul-
tu sa renovujú, ľudia sú náboženstvu a jeho 
chápaniu sveta otvorenejší než predtým, a to 
nielen tí starší, ale aj mladí, ktorí hľadajú od-
povede na dávne otázky typu: prečo sme tu, 
aký je zmysel života a podobne.

Je teda v Číne náboženská sloboda alebo 
štátna moc, reprezentovaná komunistic-
kou stranou, úplne kontroluje spoločnosť 
aj v tejto oblasti?

Neexistuje tam náboženská sloboda v tom 
zmysle, že by bola zakotvená v ústave. V Číne 
existuje náboženská tolerancia, čo zname-
ná, že vláda toleruje väčšinu náboženstiev, 
ktoré sa nepletú do politiky, t. j. neangažujú 
sa v politických a sociálnych problémoch 
krajiny natoľko, aby voči vládnej politike vy-
stupovali otvorene konfrontačne. Je napríklad 
v poriadku, ak vyzbierate financie na opravu 
kostola zničeného počas zemetrasenia alebo 

ak chcete pomôcť chudobným zbierkou oble-
čenia, ale ak chcete vedieť, prečo alebo ako 
fungujú kostoly a ako sa do toho zapája vláda, 
to sa už štátnej moci nepáči a pre vás ako ak-
térov to „zapácha“ nepríjemnosťami. Ak však 
chcete ísť do kostola alebo tam chodiť aj kaž-
dý deň, to je v poriadku, je to vaša osobná 
vec. Ale ak je náboženstvo nejakým spôso-
bom politicky aktívne alebo kritizuje sociálny 
systém, to je už problém.

V súvislosti s náboženskou (ne)slobodou 
v Číne sa často zvykne spomínať Falun 
Gong, hnutie, ktoré čerpá z budhistické-
ho obrodenia. V 90. rokoch sa k nemu 
v Číne hlásilo viac než 70 miliónov ľudí. 
Čínska vláda jeho prívržencov dodnes 
prenasleduje. Prečo?

Čínska vláda uznáva len päť základných 
náboženstiev, a to budhizmus, taoizmus, 
islam a v rámci kresťanstva protestantizmus 
a katolicizmus. Falun Gong je pomerne no-
vým náboženským hnutím, ktorého počiatky 
verejného učenia siahajú do roku 1992, pri-
čom sa šírilo a šíri bez registrácie, čo zna-
mená, že ho vláda nepovoľuje. Preto jeho 
prívržencov v minulosti začala komunistická 
strana prenasledovať. Zvlášť po veľkom pro-
teste hnutia v roku 1999 rovno pred sídlom 
komunistickej strany v centre Pekingu, kam 
prišlo okolo 10 000 ľudí, žiadajúcich legálne 
uznanie hnutia a slobodu od štátu. V súčas-
nosti sa akákoľvek forma podpory alebo 
praktizovania metód Falun Gong v Číne po-
važuje za trestný čin. Hoci dnes už nemá toľ-
ko prívržencov ako kedysi, Falun Gong bola 
a pravdepodobne aj stále je v Číne najviac 
prenasledovanou skupinou.

Žili ste v Číne viac než 20 rokov. Ako sa Čína 
z vášho pohľadu za tie dve dekády zmenila?

Myslím si, že najväčšou zmenou bol jej pre-
rod na svetového hráča. Čína bola aj predtým 
veľkou krajinou, ale malým medzinárodným 
hráčom. Kým kedysi sme ju vnímali ako exo-
tickú destináciu s Čínskym múrom a bohatou 

históriou, dnes o nej môžeme legitímne hovoriť 
ako o superveľmoci. Rusko napríklad tiež vyni-
ká rozlohou, ale v porovnaní s Čínou má menšiu 
populáciu a nie až takú silnú ekonomiku. Čína 
je tak popri USA jedinou krajinou, ktorá je veľ-
ká aj rozlohou, aj populáciou, ale zároveň má 
aj naozaj silnú ekonomiku. A to je Čína stále 
„len“ akousi junior superveľmocou s dostatkom 
ekonomickej sily na ďalšie dlhé obdobie. Keď 
hovoríme o multipolárnom svete, jeden z pólov 
určite predstavuje práve Čína. Pred 35 rokmi 
asi nikto neveril, že krajina draka sa za pomerne 
krátky čas takto radikálne zmení.

Má podľa vás Čína predpoklady na to, aby 
Spojeným štátom v dohľadnej dobe „vyfúk-
la“ titul svetovej jednotky v ekonomike?

Čína má v porovnaní s USA štyrikrát väčšiu 
populáciu. Priemerný ročný zárobok v Číne 
predstavuje sumu 5000 dolárov, pričom v USA 
je to 30 000 až 40 000 dolárov, takže dostih-
núť USA jej zaberie ešte dlhé obdobie, ale je 
to podľa mňa možné. Čína má však aj veľké 
ekologické problémy a množstvo domácich 
výziev, s ktorými sa musí popasovať. Aj keď je 
to veľká krajina na mape, iba malé množstvo 
ľudí môže žiť v mestách, veľká časť populácie 
žije na dedinách, v púšťach, takže Čína sa musí 
v prvom rade vyrovnať s týmito problémami.

Je podľa vás Európa vôbec schopná kon-
kurovať Číne v ekonomike?

Ak to chce Európa dosiahnuť, musí sa viac 
integrovať. Možno nie je práve najvhodnejšie 
hovoriť to teraz, v tomto období, pretože nie-
ktorí si myslia, že Európa sa integruje až príliš, 
ale i tak sa domnievam, že na to, aby sa Európa 
mohla porovnávať s Čínou, musí mať jednot-
nejšiu hospodársku politiku, napr. nie iba jed-
nu centrálnu banku, ale tiež spoločné finančné 
politiky. Európa má však dynamiku, kreativitu, 
je inovatívna a tiež prekonala ekonomickú 
krízu, takže som v tomto smere optimistický 
a verím, že Európa niekedy v budúcnosti môže 
a dokáže Číne konkurovať.

Alexandra Kuliková
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Prebudiť verejnosť zo spánku
Pred 50 rokmi študenti UK držali hladovku za Jana Palacha

Dvadsať študentov pred 50 rokmi päť dní a päť nocí vo vestibule budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí držalo pro-
testnú hladovku. Medzi nimi boli aj viacerí študenti našej filozofickej fakulty. Týmto radikálnym spôsobom chceli vyburcovať vtedajšiu 
spoločnosť a nadviazať na obeť Jana Palacha. Študent Filozofickej fakulty Karlovej univerzity Jan Palach sa 16. januára 1969 upálil na 
Václavskom námestí na protest proti beznádeji a apatii, ktorá ovládla Československo po vpáde okupačných vojsk v auguste 1968.

Vysokoškolskí študenti patrili k aktívnym účastníkom udalostí 
Pražskej jari, podporovali reformné snahy a angažovali sa v rôznych 
oblastiach. Okupácia v auguste 1968 bola aj pre mladých ľudí ob-
rovským šokom. Keď v priebehu jesene 1968 začalo byť jasné, že 
vojská neodídu a do vedenia štátu sa začali presadzovať politici hlá-
sajúci normalizáciu pomerov, zavládla v spoločnosti dezilúzia a skep-
sa. Študent Jan Palach sa rozhodol vyburcovať spoločnosť radikál-
nym činom. Dňa 16. januára 1969 sa na Václavskom námestí upálil. 
Chcel byť „pochodňou č. 1,“ ktorá prebudí verejnosť.

Čin Jana Palacha silno zarezonoval. Keď Palach v nedeľu 
19. januára 1969 zomrel v pražskej nemocnici na následky popálenín, 
v celej republike sa konali spontánne pietne zhromaždenia a pochody. 
V Bratislave sa študenti rozhodli začať protestnú hladovku.

Medzi hlavných organizátorov patril Stanislav Fila, študent psy-
chológie Filozofickej fakulty UK (FiF UK). „Vďaka organizačnému 
talentu a širokým sieťam Stanislava Filu a ostatných zohnali za pár 
hodín katafalk, čierne súkno, kondolenčnú knihu, vlajky so štátnymi 
a akademickými symbolmi. Hneď na druhý deň 20. januára sme 
začali hladovku,“ spomína Jana Plichtová, vtedy študentka prvého 
ročníka psychológie, dnes profesorka Fakulty sociálnych a ekono-
mických vied UK.

Hladovkári najprv sedeli na úzkom priestore pod krytou časťou vcho-
du do školy a na schodoch, po tom, čo ich príslušníci VB vyzvali, aby 
skončili akciu na verejnom priestranstve, sa po dohode s vedením školy 
presunuli dovnútra do vestibulu. Sedeli rovno na zemi na spacákoch 
a dekách, v zimnom oblečení. „Bola nám zima, vo vestibule sa nekúrilo, 

dvere hlavného vchodu boli stále dokorán, kváril nás hlad, rozčuľovali 
nás pochybovačné poznámky o tom, že hladovku len predstierame, 
ale ... nedalo sa to prirovnať k tomu, aké utrpenie podstúpil Ján Palach,“ 
spomína prof. Plichtová.

Okrem túžby uctiť si Jana Palacha a nejakým spôsobom sa pridať 
k jeho obeti vyburcoval študentov k akcii aj postoj vtedajšej vlády Slo-
venskej socialistickej republiky, ktorá po Palachovom skone vydala 
vyhlásenie, v ktorom uviedla, že Palachov „prekvapujúci tragický čin 
nie je v súlade s našou životnou filozofiou, etickými normami, po-
stojom našich ľudí k životu“. Študentský parlament FiF UK reagoval 
vyhlásením, v ktorom sa ohradil voči takémuto vnímaniu Palachovho 
činu: „Občania/Kolegovia! Tragický čin nášho kolegu Jana Palacha 
opäť prebudil v občanoch nášho štátu potrebu vysloviť sa. Vláda 
hodnotí čin Jana Palacha ako čin mimo našich etických noriem. Pro-
testujeme a vyhlasujeme, že vyznávame rovnaké morálne a etické 
kritériá a rovnako nepríjemne sa nás dotýka všetko, v čom sa naše 
etické normy líšia od noriem našich predstaviteľov.“

Protestujúci študenti sa okamžite stali predmetom záujmu verejnos-
ti. K budove univerzity prichádzali stovky ľudí, ktorí sa zaujímali o ich 
stav, vyjadrovali úctu Janovi Palachovi a solidaritu s ich protestom svoji-
mi podpismi do kondolenčných kníh a zapaľovaním sviečok pri symbo-
lickom katafalku. Prichádzali, samozrejme, aj zvedavci – a tiež prísluš-
níci štátnej moci. „Každý deň ŠTB monitorovalo situáciu a povolalo na 
výsluch Stana Filu alebo niekoho iného. Bolo jasné, že sú z veľkého 
ohlasu verejnosti dosť zaskočení a nervózni. Takže sme vedeli, že stojí 
za to vydržať,“ hovorí prof. Plichtová.

Pred budovou UK študenti vyrobili 20. januára 1969 pietne miesto za Jana Palacha: čierne súkno, československé zástavy, študentskú stráž, horiacu pochodeň i sviečky 
a portrét Jana Palacha spolu s nápisom na plagáte „Prebudiť verejnosť zo spánku zapálením pochodní. Palach“.
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Pohreb Jana Palacha 25. januára v Prahe sa zmenil na masovú 
demonštráciu, zúčastnili sa ho desaťtisíce ľudí vrátane mnohých 
slovenských študentov. „Spolu s kolegom Gustávom Matijekom 
sme sa vybrali do Prahy pohreb. Keď sme kráčali v 200-tisícovom 
sprievode, mal som pocit, že nás Rusi a domáci kolaboranti nemô-
žu pokoriť. Naivita primeraná veku...“ spomína Anton Heretik, vtedy 
študent prvého ročníka, dnes profesor na Katedre psychológie FiF 
UK.

V Bratislave študenti zorganizovali smútočný pochod cez mesto 
a pred budovou UK na Šafárikovom námestí chceli urobiť spomienko-
vú tryznu. Študenti kráčali z vtedajšieho Gottwaldovho námestia (dnes 
Námestia slobody) až po rektorát na Šafárikovom námestí, v čele 
pochodu niesli čiernu zástavu a fotografiu Jana Palacha. Celú trasu 
monitorovalo množstvo príslušníkov VB, ktorí na viacerých miestach 
blokovali ulice, takže študenti museli operatívne meniť svoju trasu. Na 
Šafárikovom námestí sa podľa pamätníkov zišlo až takmer 5000 ľudí. 
„Na schodoch rektorátu prečítal Stanislav Fila emotívny prejav Ivana 
Štrpku, básnika, člena skupiny Osamelí bežci. Situácia sa potom za-
čala komplikovať. Stovky policajtov pred rektorátom sa pohlo smerom 
ku schodom a dav sa uchýlil do vestibulu – tam už polícia nešla, platilo 
akési nepísané pravidlo o nedotknuteľnosti akademickej pôdy,“ spo-

mína účastník pochodu Eduard Krekovič, vtedajší študent, dnes pro-
fesor archeológie na FiF UK.

Príslušníci VB z megafónov vyzývali ľudí, aby sa rozišli a nebloko-
vali dopravu. Pritom to boli práve policajné autobusy, nastúpené po-
licajné jednotky a hasičské vozidlá, ktoré blokovali cesty. Študenti 
sa nakoniec rozhodli ukončiť pietnu spomienku v budove FiF UK. 
„Prejav dokončil Stano Fila v miestnosti č. 127 na Gondovej ulici 
v budove filozofickej fakulty, kde sa konal improvizovaný smútočný 
akt,“ spomína prof. Krekovič.

Po skončení smútočného zhromaždenia skončili študenti aj pro-
testnú hladovku vo vestibule UK. Vydržali tam päť dní a päť nocí.

Za svoj čin hladovkári čelili postihom. „Prišli previerky a Stana Filu 
vylúčili zo štvrtého ročníka psychológie. Musel čakať dvadsať rokov, 
kým si štúdium mohol ukončiť. Potrestaní boli aj organizátori štrajkov 
a statoční profesori, ktorí odmietli súhlasiť s tým, že bratské vojská 
nám prišli pomôcť,“ spomína prof. Plichtová. „Z FiF UK bolo vyhode-
ných päť najaktívnejších predstaviteľov študentov. Iróniou osudu bola 
skutočnosť, že vedenie fakulty, ktoré ich vyhodilo, bolo postupne tiež 
vyhodené,“ spomína prof. Krekovič.

Aj po 50 rokoch pokladá Jana Plichtová čin Jana Palacha a svo-
ju účasť na hladovke za jednu z určujúcich okamihov svojho života. 
„Ján Palach zanechal v mojej mysli dôležité posolstvo, že o slobodu 
treba zápasiť, že humánna spoločnosť pramení z konkrétnych činov, 
že každý z nás nesie zodpovednosť za to, v akej spoločnosti žijeme. 
Každý z nás môže byť inšpiráciou pre iných. Za to, že som to pocho-
pila, keď som mala 18, vďačím Tebe, Jan Palach.“

Barbora Tancerová, FiF UK
Zdroj foto: Archív UK: Zbierka fotografií – udalosti  

(január 1969), fotografie podliehajú autorským právam

V texte boli použité informácie z publikácie Mikuláša Šoóša Roky nádeje 
1968 – 1969: študentské politické aktivity (Bratislava: Hronka, 2014).

Študenti, ktorí sa zúčastnili hladovky  
za Jana Palacha:

Milan Adamčiak, hudobná veda, FiF UK
Miroslav Babušek
Gustáv Dobrovodský, sociológia, FiF UK
Peter Dobrovodský, biológia, PriF UK
Stanislav Fila, psychológia, FiF UK
Zlatica Grznárová
Peter Hysko, historické vedy – archívnictvo, FiF UK
Jozef Lietavec, psychológia, FiF UK
Ivan Korman
Jan Kovář, hudobná veda, FiF UK
Fedor Lajda, právo, PraF UK
Mária Rovná-Michalková, psychológia, FiF UK
Jana Plichtová, psychológia, FiF UK
Bohumil Slezák, právo, PraF UK
Vladimír Segeš, archívnictvo, FiF UK
Dora Šimeková-Šebestová
Eva Šimová, psychológia, FiF UK
Oleg Tatarka
Desana Tatarková, psychológia, FiF UK
Dana Viestová

Pietne miesto za Jana Palacha vo vestibule UK, kde študenti držali hladovku, navští-
vili v januári 1969 stovky ľudí.

Pohľad na plagát nalepený na iný stĺp priečelia historickej budovy UK na Šafáriko-
vom námestí, ktorý pripomína miesta tragédií – vyhasnutých životov 21-ročného 
Jana Palacha († 19. január 1969, Praha, ČR), 25-ročného Josefa Hlavatého  
(† 25. január 1969, Plzeň, ČR) a 17-ročného Sándora Bauera († 23. január 1969, 
Budapešť, Maďarsko). Uvedených inšpiroval čin Jana Palacha a „živými pochodňa-
mi“ sa stali 20. januára 1969.
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Doc. JUDr. 
Ľubomír 
Čunderlík, 
PhD.,
Katedra 
finančného práva 
PraF UK

Udalosťou roka 2018 bolo pre mňa určite 
narodenie dcérky. Jej narodením som napl-
no porozumel skutočnosti, že život nie je len 
o práci, kariére, kamarátoch, záľubách, ale 
aj o signifikantnej rodičovskej zodpovednos-
ti, povinnosti vychovávať v najlepšom záuj-
me, súkromnom i verejnom. Priority sa výraz-
ne upravia, už sa nerieši vedecká hypotéza, 
ale veľmi prozaické existenčné problémy. 
V rámci toho si človek uvedomí, pre koho 
po sebe na svete predovšetkým zanecháva 
stopu, a to nielen emocionálnu. Myslím si, 
že jednou z podstát života je práve uvedo-
menie si tohto poslania. Študenti vstupom 
do kariérneho života niekedy s odstupom 
času zabudnú na svojich pedagógov, pretrh-
nú sa kontakty so spolužiakmi, vo vzdelávaní 
pokračujú „samoštúdiom“ v praxi alebo for-
movaním sa v pracovnom kolektíve, rodina 
však zostáva.

PhDr. 
Daniela 
Čechová, 
PhD., 

Katedra 
psychológie FiF UK

Po pracovnej stránke som najviac hrdá na 
založenie tradície nového typu konferen-
cie International Conference of Individual 
Psychology. Už na jej prvom ročníku, v no-
vembri 2018 vo Viedni, sa jej zúčastnili ko-
legovia zo 16 krajín a svoju prítomnosť na jej 

druhom ročníku potvrdili najväčšie autority 
vo svete individuálnej psychológie ako Eva 
Dreikurs Ferguson, Arthur J. Clark, Richard 
E. Watts a iní. V roku 2018 som sa zúčast-
nila odborných podujatí v Kanade, Nemec-
ku a na Ukrajine a dostala som tiež ponuky 
prednášať a viesť workshopy v USA, Rumun-
sku, Maďarsku, Litve a na Ukrajine, pričom 
som zo strany svojich zahraničných kolegov 
cítila veľkú podporu pre prácu, ktorú robím. 
V osobnej rovine, okrem toho, že máme 
novú vysokoškoláčku, sme s manželom 
oslávili 30. výročie vzťahu a postavili dom, 
čo tiež považujem v realite súčasného sveta 
za úspechy. Bol to dobrý rok.

Prof. RNDr. 
Magdaléna 
Kuželová, 
CSc., 
Katedra farmako-
lógie a toxikológie 
FaF UK

Rada by som spomenula aktivity v novo-
akreditovanom študijnom odbore klinická 
farmácia na Farmaceutickej fakulte UK 
v rámci doktorandského stupňa štúdia, 
ktorého som garantkou. Vyzdvihla by som 
záujem európskych autorít klinickej farmá-
cie o problematiku, ktorú riešili doktorandi. 
Výskum bol zameraný na bezpečnosť uží-
vania liekov u adolescentov. Originálne zis-
tenia poukázali na nedostatočnú informova-
nosť študentov slovenských stredných škôl 
o užívaní liekov. Adolescenti ani ich rodičia 
nemali dostatočné vedomosti o účinkoch 
liekov, ktoré užívali, a nevedeli ani o mož-
nom riziku liekov. Záujem o výskum bol 
potvrdený prijatím pripravenej publikácie 
z výsledkov do oficiálneho karentovaného 
časopisu Európskej spoločnosti klinickej 
farmácie, ktorá vyšla v decembrovom čísle 
časopisu.

Prof. RNDr. 
Jozef Noga, 
DrSc., 

Katedra 
anorganickej 
chémie PriF UK

Za takú považujem spoločnú dovolenku pri 
mori s väčšinou svojich jedenástich vnúčat vo 
veku od dvoch do deväť rokov. Na to sa na-
ozaj nezabúda. V profesijnom živote prežívam 
počas roka veľa udalostí, ktoré sú pre mňa dô-
ležité, aj keď mi nemusia rozbúšiť srdce. A vte-
dy si neviem vybrať. V minulom roku bola však 
jedna udalosť ozaj výnimočná. V prvý jarný deň 
mi elektronickou poštou prišla stručná správa 
z Európskej komisie: „Gratulujeme, Váš návrh 
projektu LAMatCU dospel do štádia prípravy 
zmluvy o poskytnutí grantu.“ Táto jednoduchá 
veta mi to srdce rozbúšila. Už len pre skutoč-
nosť, že obstál v silnej európskej konkurencii, 
keď bola úspešnosť okolo 10 %. O Laborató-
riu pokročilých materiálov na UK (LAMatCU), 
projekte v rámci programu H2020 s celkovou 
dotáciou 2,5 milióna eur, sme už informovali 
v júnovom vydaní Našej univerzity.

Doc. MUDr. 
Jozef 
Záhumenský, 
PhD., 
II. gynekologicko-
pôrodnícka klinika 
LF UK a UNB

Udalosťou roka 2018 bolo v pracovnom ži-
vote ocenenie našej kliniky na vedeckej rade 
fakulty „skokan roka“ pre nárast publikačných 
aktivít. Osobne ma veľmi potešilo aj prijatie 
jedného nášho článku do renomovaného 
časopisu. V súkromnom živote bola pre mňa 
udalosťou roka dovolenka s rodinou.

Čo bolo pre vás udalosťou roka 2018?

Februárová ponuka vzdelávacích programov v CĎV UK
Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK) vám aj novom roku dáva do pozornosti aktuálnu ponuku svojich vzdelávacích progra-
mov, na ktoré sa zamestnanci UK môžu prihlásiť s 10 % zľavou.

• Odbúravanie vnútorných bariér:  
6. 2. 2019 (16.00 – 19.30 hod.)

• Reč tela vo svete biznisu:  
7. 2. 2019 (16.00 – 19.30 hod.)

• Mediátor (200-hodinový akreditova-
ný program): 
začiatok 15. – 16. 2. 2019

• Efektívne riešenie konfliktov:  

18. – 19. 2. 2019 (16.00 – 19.30 hod.)
• Time manažment (120-hodinový 

akreditovaný program):  
začiatok 20. 2. 2019

Prihlásenie na kurz funguje elektronic-
ky – stačí vyplniť prihlášku, ktorú nájdete pri 
každom programe na našej webovej stránke  

(www.cdv.uniba.sk), kde sa dozviete viac aj 
o celej našej ponuke vzdelávania i aktuálnych 
termínoch konania jednotlivých kurzov. Infor-
mácie ponúka aj naša facebooková fanpage: 
www.facebook.com/pg/cdvuk/events.

Zuzana Haváriková,
referentka marketingu CĎV UK
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Prezidentka Medzinárodnej akadémie 
kvantovo-molekulárnych vied v Bratislave

Dňa 14. decembra 2018 navštívila Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. Odile Eisenstein, prezident-
ka Medzinárodnej akadémie kvantovo-molekulárnych vied (International Academy of Quantum Molecular Science, IAQMS), ktorá 
združuje najúspešnejších vedcov z oblasti teoretickej chémie.

Prednášku prezidentky akadémie, ktorá 
bola založená v roku 1967 vo francúzskom 
Mentone a medzi jej členov patrí aj 14 lau-
reátov Nobelovej ceny, si prišli vypočuť 
predovšetkým vedci zaujímajúci sa o teore-
tickú i experimentálnu chémiu. Prof. Odile 
Eisenstein rozprávala totiž o štúdiu chemic-
kých posunov v NMR spektrách organo-
kovových zlúčenín. NMR, nukleárna mag-
netická rezonancia, je bezpochyby jednou 

z najužitočnejších metód používaných na 
charakterizáciu chemických látok a je pre-
to široko využívaná vo všetkých oblastiach 
chémie a biológie. Prof. Eisenstein ukáza-
la, že kombináciou experimentov – NMR 
meraní – a analýzy molekulových orbitálov 
nástrojmi teoretickej chémie dokážeme 
získať informácie o reaktivite komplexov 
obsahujúcich prechodné kovy.

Prof. Odile Eisenstein momentálne pôsobí 
na Institute Charles Gerhardt of Montpellier 
a zároveň v Hylleraas Centre for Quantum 
Molecular Sciences na University of Oslo. 
Vo svojom výskume sa venuje teoretickej 
chémii, reakčným mechanizmom, chémii or-
ganokovových zlúčenín a katalýze.

RNDr. Lucia Demovičová, PhD.,  
PriF UK

Japonský veľvyslanec opäť na LF UK
V roku 2016 sme na Lekárskej fakulte UK (LF UK) založili tradíciu spoločných stretnutí predstaviteľov fakulty s veľvyslancami krajín, 
z ktorých k nám prichádzajú študenti na štúdium. Dňa 11. decembra 2018 sme tak u nás opätovne privítali mimoriadneho a splno-
mocneného veľvyslanca Japonska v SR Juna Shimmiho spolu s Maki Okusa a RNDr. Zuzanou Ondrejkovou-Želinskou.

Stretnutia sa zúčastnili dekan LF UK prof. 
MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., študijní prodekani 
pre výučbu v anglickom jazyku prof. MUDr. 
Ingrid Brucknerová, PhD., a prof. MUDr. Bo-
ris Mravec, PhD., a japonskí študenti.

Stretnutie, ktoré sa konalo na Ústave si-
mulačného a virtuálneho medicínskeho 
vzdelávania LF UK, kde sa realizuje nová do-
plnková forma výučby – simulácia, sa nieslo 
vo veľmi príjemnej atmosfére. Návštevu pri-
vítala prof. Brucknerová, ktorá veľvyslancovi 
predstavila deväť nových japonských štu-
dentov, ktorí v septembri 2018 nastúpili do 
prvého ročníka, a zdôraznila, že o rok bude 
mať LF UK prvého absolventa, ktorý k nám 
prišiel študovať z Japonska. Ďalej informo-
vala o možnostiach simulačnej výučby aj na 
Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny 
LF UK a NÚDCH. Veľvyslanec vo svojom prí-
hovore podporil študentov v štúdiu medicíny 
a vyzdvihol dôležitosť systematickej prípravy 
pre výkon budúceho povolania. Ocenil tiež 
tieto stretnutia s predstaviteľmi lekárskej fa-
kulty, ktorými sa podporuje medzinárodná 
spolupráca medzi našimi kultúrami.

V druhej časti stretnutia, v dialógu so štu-
dentmi, sme diskutovali o motivácii študen-
tov na štúdium na Slovensku, ako aj o prí-
prave študentov pred nástupom na štúdium. 
Študenti opísali svoje vlastné skúsenosti 
a hovorili o prekonávaní jazykovej bariéry. 
Ocenili prístup pedagógov a atmosféru na 
prednáškach a praktických cvičeniach.

Študenti uvítali opätovnú možnosť pria-
mej komunikácie s predstaviteľmi japonskej 

ambasády, ako aj so zástupcami vedenia 
fakulty. Prof. Brucknerová vyzdvihla charak-
terové vlastnosti japonských študentov, ich 
usilovnosť, systematickú prípravu na štúdium 
a snahu zdokonaľovať sa v slovenskom jazy-
ku.

Keďže sa stretnutie konalo v predvianoč-
nom čase, ukončili sme ho so želaním pokoj-

ného prežitia blížiacich sa sviatkov. Veríme, 
že počas štúdia na LF UK japonskí študenti 
spoznajú všetky naše tradície. Tešíme sa na 
ďalšie spoločné stretnutia s cieľom upevňo-
vať túto spoluprácu aj naďalej.

Prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.,
prodekanka LF UK

Prvý rad zľava: prof. Juraj Šteňo, Jun Shimmi, Maki Okusa, Dr. Zuzana Ondrejková-Želinská, prof. Ingrid Bruckne-
rová, prof. Boris Mravec a japonskí študenti
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Marek Števček: Všetky rozumné nápady 
majú u mňa dvere otvorené

S budúcim rektorom UK o pripravovaných zmenách

Od novembrových volieb akademického senátu poznáme meno nového rektora, ktorý od 1. februára 2019 povedie Univerzitu 
Komenského v Bratislave – je ním prof. JUDr. Marek Števček, PhD., súčasný prorektor pre legislatívu. Aké zmeny nás s nástu-
pom nového vedenia čakajú? V čom „naša najväčšia a najstaršia“ nutne potrebuje zabrať? Ako chce nový rektor dosiahnuť ciele, 
ktoré si vytýčil vo svojich programových tézach? Aj na to nám ponúkol odpovede v nasledujúcom rozhovore.

Čoskoro sa stanete rektorom univer-
zity, ktorá sa – napríklad aj na základe 
umiestnení v rôznych medzinárodných 
rebríčkoch hodnotenia kvality – zvykne 
hrdiť tým, že je najlepšou na Slovensku. 
Skúsme však začať z inej strany: v čom 
podľa vás „naša najväčšia a najstaršia“ 
nutne potrebuje zabrať? V čom dosta-
točne nevyužíva svoj potenciál?

Sme nielen najstaršia a najväčšia, no 
predovšetkým najkvalitnejšia a najkomplex-
nejšia slovenská univerzita a mali by sme 
byť aj najprogresívnejšia – v zmysle stať 
sa „trendsetterom“, lídrom vo verejnom 
priestore vo všetkých relevantných otáz-
kach. Skrátka, sme dobrí, v mnohých od-
boroch výborní a porovnateľní (minimálne) 
s okolitým univerzitným svetom, no podľa 
mojej mienky zaostávame v marketingu, 
komunikačných stratégiách, teda v tom, 

čomu sa zvykne hovoriť PR. Troška sme 
stratili kontakt s dobou, v ktorej žijeme... 
Samozrejme, ani ten najlepší marketingový 
obal nevie predať bezobsažné nič, prvo-
radá je kvalita, ktorú vieme ponúknuť a na 
ktorej treba budovať. Hovoríme len o prima 
facie viditeľných veciach, máme viacero 
rezerv, ale na to kapacita tohto rozhovoru 
zrejme nepostačuje.

Vo svojich programových tézach dekla-
rujete cieľ vytvoriť vnútorne silnú univer-
zitu, čo chcete dosiahnuť aj „uprataním“ 
vnútornej organizačnej štruktúry. Čo 
presne si pod týmto uprataním máme 
predstaviť?

V skratke: stať sa popri všetkých spo-
mínaných adjektívach aj najmodernejšou 
univerzitou. Nastaviť všetky procesy a roz-

hodovacie kanály tak, aby sa odbúrala 
zbytočná administratíva, všetky procesy 
– pokiaľ možno – elektronizovať a spraviť 
„užívateľsky príjemnými“, a to tak pre na-
šich zamestnancov, ako aj pre študentov 
a uchádzačov o štúdium.

V diskusii pred voľbami ste sa ako kan-
didát na rektora mali vyjadriť k tomu, 
ako zabezpečiť neutralitu a apolitic-
kosť akademickej pôdy popri tlakoch 
zvonku, a to najmä v oblasti financo-
vania. Ako riešenie ste uviedli multi-
plikáciu zdrojov, t. j. okrem dotačných 
zdrojov efektívne využívať podnikateľ-
skú činnosť univerzity, uplatňujúc ma-
nažérske prístupy k riadeniu. Skúste 
nám trošku priblížiť svoje návrhy v tej-
to oblasti.
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Hráme s kartami, aké máme – len na 
ilustráciu: náš rozpočet z tzv. dotačných 
zdrojov (teda zo štátneho rozpočtu) pred-
stavuje zhruba desatinu rozpočtu Vieden-
skej univerzity a možno dvadsatinu zdrojov 
ETH v Zürichu. Finančné poddimenzovanie 
slovenského vysokého školstva je latent-
ný a verejne často pertraktovaný problém, 
a to problém nanajvýš závažný. Všetko, čo 
hovorím, je: skúsme sa spoľahnúť aj na 
vlastné sily. To, samozrejme, nevyrieši fi-
nančnú situáciu vysokého školstva ani našej 
univerzity, ale umožní nám alokovať zdroje 
tam, kde sú nevyhnutne potrebné (napríklad 
štipendiá pre tzv. postdocovské pozície). 
Máme pomerne veľa majetku, ale v jeho 
využívaní vidím medzery – potrebujeme 
spraviť dôslednú pasportizáciu a pokúsiť sa 
nastaviť pravidlá s nakladaním univerzitného 
majetku tak, aby sme maximalizovali príjmy 
z tzv. nedotačných zdrojov (alebo ak chce-
te, z podnikateľskej činnosti). Prezradím, že 
jeden z prorektorov, ktorých navrhnem Aka-
demickému senátu UK, bude mať prioritne 
v agende práve proble matiku majetku.

V tézach ste načrtli i to, že budete ini-
ciovať zmenu spôsobu financovania 
vysokých škôl. Aký model financovania 
navrhujete? A ako chcete presadenie 
tejto zmeny dosiahnuť?

Úplná iniciácia to, samozrejme, nebude, 
predstavitelia tejto univerzity „bijú“ do spô-
sobu financovania veľmi konštantne a dl-
hodobo. Chcem pokračovať vo verejnom 
tlaku, t. j. najmä vo verejných diskusiách 
o zmene spôsobu financovania, a v spo-
lupráci s ďalšími ľuďmi predostrieť zmenu 
v tzv. metodike rozdeľovania štátnej dotá-
cie na vysoké školstvo. Iste, ambiciózny 
projekt, no chcem sa o to aspoň pokúsiť. 
Treba naozaj na najvyššej úrovni zvážiť, kto-
ré univerzity produkujú naozaj kvalitu a kto-
ré sa na ňu iba hrajú...

V rámci diskusie padla aj otázka týka-
júca sa zlepšenia efektivity práce na 
rektoráte. V tejto súvislosti ste za svoje 
priority označili posilnenie troch oblastí, 
a to administrácie projektov, univerzit-
ného PR a majetkovo-právneho odde-
lenia. Ako si toto posilnenie konkrétne 
predstavujete?

V prvom rade personálne, ale aj akcen-
tom, dôrazom vedenia univerzity na tieto 
oblasti. Spomínal som už prorektora, ktorý 
bude zodpovedať za majetok univerzity, no 
rovnako chcem prvýkrát navrhnúť do vedenia 
univerzity aj prorektora pre PR a marketing.

V tézach píšete, že chcete dostať ana-
lógový a papierový univerzitný priestor 
do digitálneho storočia – dôslednou 
elektronizáciou a odbúraním adminis-

tratívy chcete jednak zefektívniť pracov-
né postupy, jednak zatraktívniť štúdium 
i zamestnanie na UK. Aké konkrétne 
novinky v tomto smere môžeme teda 
očakávať?

Problematika IT je – či chceme, či nie 
– beh na dlhé trate. Niektoré procesy sú 
koordinované centrálne (ministerstvom), 
napríklad projekt elektronickej prihlášky na 
štúdium. Tu vieme len tlačiť (a táto univerzita 
svoj nesporný výtlak má), prípadne koordi-
novať, no chcem sa sústrediť i na veci, kto-
ré vieme zvládnuť – napríklad elektronické 
hlasovanie v univerzitných orgánoch, do-
končiť začatú diskusiu o prípadnej výmene 
elektronického univerzitného systému, ako 
aj defaultne nastaviť pre študentov „svet bez 
papiera“ (áno, ide najmä o tzv. indexy ☺).

Akým spôsobom ešte plánujete moder-
nizovať štúdium na UK?

Čaká nás tvorba a implementácia vnú-
torného systému hodnotenia kvality vedy 
a vzdelávania, to je veľká výzva. A hlavne, 
chcem sa veľa stretávať nielen, ale aj so 
študentmi, diskutovať a počúvať podnety. 
Všetky rozumné nápady majú u mňa dvere 
otvorené.

Podporujete vznik statusu výskumnej 
univerzity. Aké riešenia v záujme väčšej 
podpory vedy a výskumu na UK navrhu-
jete?

Tých opatrení musí byť zrejme oveľa via-
cej, no za všetky chcem vyzdvihnúť podpo-

ru mladých, teda doktorandov a postdok-
torandov, aby sme tých najlepších vedcov 
dokázali udržať na univerzite. Nezanedba-
teľný bude i systém hodnotenia kvality, kto-
rý som už spomínal – našou ambíciou musí 
byť excelentnosť a tomu musia zodpovedať 
i štandardy vedy a výskumu na našej uni-
verzite. A potom, samozrejme, excelentné 
výsledky musia byť i excelentne ohodno-
tené – a zase sme pri vnútornom systéme 
kvality. Tí, ktorí sú najviditeľnejší vo „svo-
jom“ vedeckom svete, musia byť i finančne 
motivovaní. Človeka, ktorý nič nerobí a len 
sa „vezie“, tu naozaj nepotrebujeme... 
Tomu zrejme musia zodpovedať i vnútorné 
štandardy univerzity.

Univerzita Komenského by podľa vás 
mala prejsť z pasívno-rezistentného po-
stoja k aktívnemu ovplyvňovaniu verej-
nej mienky a efektívne využívať potenci-
ál byť významným činiteľom v mnohých 
verejných diskurzoch. V ktorých oblas-
tiach je podľa vás hlas najväčšej slo-
venskej univerzity počuť nedostatočne 
a ako to chcete zmeniť?

Nuž, temer vo všetkých. Máme obrovský 
potenciál, treba pracovať s médiami tak, 
ako na iných (zahraničných) univerzitách. 
Novinári musia vedieť, na koho sa obrátiť 
– disponujeme množstvom erudovaných 
odborníkov, skromnosť bokom, na naozaj 
takmer celú škálu spoločenského, vedec-
kého a politického života, chcem, aby to 
bolo i vidieť. Teda akcelerovať naše komu-
nikačné aktivity smerom navonok – môj 
akcent je zrejmý aj zo spomínaných aktivít 
smerom k budúcim prorektorom.

Na čelo UK nastupujete v roku, keď si 
univerzita pripomína 100. výročie svoj-
ho vzniku. Čo považujete za najväčšie 
výzvy nielen našej univerzity, ale i aka-
demického prostredia ako takého do 
nasledujúcich rokov?

Storočnica univerzity je priam symbo-
lická... Táto v mnohom podivná – slovami 
francúzskeho filozofa Gillesa Lipovetského 
hypermoderná – doba akoby rezignovala 
na hodnoty vzdelania, kultúry, ľudskos-
ti a humanity, teda na tradičné hodnoty, 
ktoré univerzity vyznávali, hájili a šírili od 
stredoveku. Buďme opäť nositeľom týchto 
hodnôt. Spoločnosť, ktorá si neuvedomu-
je, kam ju môže viesť absencia vzdelania 
a kritického myslenia, je odsúdená na „ho-
axizáciu“, vnútorný rozvrat a postupný zá-
nik. Univerzity majú byť nositeľom kultúry 
a vzdelanosti. A medzi slovenskými univer-
zitami má byť v tomto smere práve Univer-
zita Komenského tým najdominantnejším 
nositeľom.

Erika Hubčíková

„Sme nielen najstaršia 

a najväčšia,  

no predovšetkým 

najkvalitnejšia 

a najkomplexnejšia 

slovenská univerzita 

a mali by sme byť aj 

najprogresívnejšia 

– v zmysle stať sa 

,trendsetterom‘, lídrom  

vo verejnom priestore  

vo všetkých relevantných 

otázkach.“
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100 rokov Lekárskej fakulty UK: Kde sme a kam smerujeme
Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., zostáva vo funkcii dekana Lekárskej fakulty UK (LF UK) aj v druhom funkčnom období, ktoré potrvá od 1. februára 
2019 do 31. januára 2023. Pri tejto príležitosti nám v krátkosti priblížil kroky, ktoré vedenie fakulty v záujme zvýšenia kvality výučby počas uplynulých 
štyroch rokov podniklo, a predstavil i svoj program ďalšieho rozvoja LF UK.

redakcia

Pri vstupe do druhej sto-
ročnice LF UK, ktorá sa už 
od svojho založenia zhostila 
úlohy prípravy lekárov pre 
celé Slovensko, stoja pred 
nasledujúcimi vedeniami 
fakulty viaceré výzvy. Na 
obhájenie jej postavenia 
najvýznamnejšej lekárskej 
fakulty v SR, rešpektovanej 

aj v medzinárodnom kontexte, bude totiž nutné nie-
len v plnej miere využiť personálny potenciál fakulty, 
ale i pokračovať v nastúpených reformách.

I keď je pozitívne, že počet absolventov našej 
fakulty ostáva z celoštátneho hľadiska naďalej vý-
znamný (v roku 2017 v SR promovalo celkom 740 
lekárov študujúcich v slovenskom jazyku, z toho 
na LF UK 325), treba povedať i to, že rozsah vý-
učby na LF UK sa v minulosti zvyšoval, niekedy, 
bohužiaľ, aj na úkor jej kvality. Na výučbu 3000 
pregraduálnych študentov v ak. r. 2014/2015 boli 
totiž k dispozícii rovnaké priestory ako pre 1800 
poslucháčov v ak. r. 1999/2000. Zhoršili sa aj 
podmienky pre vedeckovýskumnú prácu. Utlmo-
vali sa činnosti jednotlivých ústavov, ich prístrojo-
vé vybavenie sa neobnovovalo. Stále sa čakalo na 
vybudovanie nových teoretických ústavov LF UK 
v rámci výstavby novej univerzitnej nemocnice 
(kampus). Slepá dôvera orgánov fakulty v sľubo-
vanú nápravu a absencia reálnych aktivít, ktoré 
by k nej viedli, priviedli výučbu takmer na pokraj 
priepasti.

Členovia súčasného Vedenia LF UK boli preto 
nútení klásť dôraz najmä na kvalitatívne aspekty 
činností fakulty. Našou prvou úlohou bolo za-
bezpečenie adekvátnych podmienok pre pre-
graduálnu aj postgraduálnu výučbu. O viacerých 
krokoch, ktoré sme v tomto smere podnikli, ako 
napr. rozsiahle rekonštrukcie, doplnenie potreb-
ného prístrojového vybavenia, dôkladná analýza 
spätnej väzby zo študentských ankiet a na jej zá-
klade prijaté opatrenia na nápravu, mzdová refor-
ma, novelizácia zriaďovacích listín univerzitných 

nemocníc a pod., sme informovali aj v minuloroč-
nom januárovom čísle Naša univerzita (www.bit.
ly/vyzvy_a_inovacie_LF_UK). Uvedené kroky sme 
urobili v situácii, keď je fakulta zo strany štátneho 
rozpočtu výrazne nedofinancovaná. Štátne dotá-
cie nám totiž pokrývajú len 42 % mzdových pro-
striedkov. Po ekonomickej stránke sa fakulta drží 
„nad vodou“ len vďaka výučbe samoplatcov v an-
glickom jazyku. To, čo malo tvoriť „imidž“ fakulty, 
jej prestíž, sa napokon stalo len prostriedkom na 
jej prežitie.

Najdôležitejšou úlohou budúcich rokov bude 
reforma študijného plánu. Bude potrebné zme-
niť náplň výučby viacerých predmetov a inovovať 
metódy teoretickej aj praktickej výučby. Namiesto 
jednosmerného toku informácií na prednáškach 
bude treba posilniť ich interaktívny charakter 
(team based learning), zaviesť ich interdiscipli-
nárny obsah, využívať nové IT technológie.

Priamy kontakt študenta medicíny s pacientom 
je základom praktickej výučby klinických pred-
metov. Niektoré výučbové nemocnice schátrali, 
kozmetické úpravy zďaleka nepokrývajú ich re-
álne potreby, prístrojové vybavenie je žalostné. 
Takmer niet kliniky, ktorej činnosť by neutrpela 
nedostatkom zdravotných sestier, niekde už aj 
nedostatkom lekárov. V porovnaní s minulosťou 
sú možnosti praktickej výučby limitované. Úlohou 
nasledujúcich vedení fakulty bude snaha o ich 
opätovné rozšírenie. Časť praktickej výučby však 
bude potrebné presunúť do ambulantnej starostli-
vosti. Bude ju tiež potrebné doplniť o nové metó-
dy, o výučbu za pomoci „hercov“, o videozáznamy 
a priame prenosy z diagnostických a liečebných 
výkonov. Podstatným rozšírením virtuálnej a simu-
lačnej výučby (3D vizualizácia, simulátory, trena-
žéry a i.) lepšie pripravíme študentov na prvý kon-
takt s pacientom.

Zdokonaľovanie pripravenosti absolventov do 
praxe bude možné len čoraz väčším prepojením 
aktivít vedení LF UK a výučbových nemocníc pod 
gesciou MZ SR. Ideálom je vypracovanie finál-
neho znenia štatútu univerzitnej nemocnice (UN) 

a jeho zavedenie do praxe. Ako prvý krok je po-
trebné prijať štatút pracovníka UN a študenta LF. 
Samozrejmou podmienkou sú aj adekvátne krité-
riá a mechanizmus výberových konaní na funkciu 
prednostu kliniky. Nevyhnutnou podmienkou je 
komplexná moderná univerzitná nemocnica. Ak by 
sa výstavba novej UNB nezrealizovala, znamenalo 
by to deštrukciu univerzitnej zdravotnej starostli-
vosti aj vzdelávania budúcich lekárov a špecialis-
tov s dopadom na všetkých občanov Slovenska.

Rozbehnuté reformy treba vypilovať do najvyššej kvality
„PraF UK prešla v ostatných štyroch rokoch mnohými razantnými reformami. Hlavnou úlohou na nasledujúce obdobie je zabezpečiť, aby nezostali iba 
na papieri a v praktickej rovine kdesi na polceste, ale aby sme ich dotiahli do kvality, v rámci ktorej sa budeme môcť nielen porovnávať s vyspelými 
,západnými‘ univerzitami, ale dokážeme byť pre ne aj inovatívnou inšpiráciou,“ hovorí staronový dekan Právnickej fakulty UK (PraF UK) doc. JUDr. 
Eduard Burda, PhD. Opýtali sme sa ho, s akými víziami vstupuje do svojho druhého funkčného obdobia, ktoré mu začne plynúť od 1. februára 2019.

redakcia

Štúdium
Reforma štúdia sa prejavuje najmä v študijných 

programoch 1. a 2. stupňa. Už druhý rok prijíma-
me uchádzačov na inovatívny Bc. stupeň študijné-
ho programu právo, ktorý reaguje na požiadavky 
praxe. Praktické predmety ako napríklad občian-
ske právo, správne právo či ústavné právo, ktoré 
v minulosti začínali až od 3. semestra, sú situo-
vané už do 1. či 2. semestra a študenti do konca 
3. ročníka absolvujú prakticky všetky vnútroštátne 

odvetvia práva, čo v minulosti trvalo celých päť ro-
kov. Viaceré z týchto predmetov sú zamerané aj 
na získanie teoretických vedomostí, oveľa viac ich 
však postupne naberá praktický rozmer formou 
riešenia simulovaných praktických prípadov.

Na tento Bc. stupeň štúdia bude nadväzovať re-
formovaný Mgr. študijný program, ktorý vychádza 
prevažne z konceptu tzv. klinického právnického 
vzdelávania. Postavený bude okrem medziná-
rodného práva aj na niekoľkých povinných inter-
disciplinárnych klinických predmetoch, ktoré sa 
sústredia na získanie schopností tvorivo pracovať 

v právnej praxi, teda na 
tvorbu hĺbkových právnych 
rozborov, zmlúv, podaní 
a rozhodnutí a najmä ich 
odôvodnení. Na detailnú 
prípravu týchto predmetov 
zriadime prípravné komisie 
zložené z najprogresívnej-
ších študentov, učiteľov 
a zástupcov praxe, pričom 
obsahovo budeme reagovať aj na nastupujúci trend 
čiastočnej algoritmizácie práva. Praktická línia 

1948 – narodil sa v Klenovej
1966 – 1972 – absolvoval štúdium všeobec-
ného lekárstva na LF UK
1972 – doteraz – pôsobí na Neurochirurgickej 
klinike LF UK a UNB
1972 – 1974 – pracoval na Ústave národného 
zdravia mesta Bratislavy
1975 – 1979 – absolvoval externé doktorand-
ské štúdium v odbore neurochirurgia na Bur-
denkovovom neurochirurgickom ústave AMN 
v Moskve
1987 – habilitoval sa v odbore špeciálna neu-
rochirurgia
1992 – 2017 – prednosta Neurochirurgickej 
kliniky LF UK a UNB
2002 – menovaný za profesora v odbore chi-
rurgia
2002 – 2016 – hosťujúci profesor na Depart-
ment of Neurosurgery at Mayo Clinic, Roches-
ter, USA; Neurochirurgische Universitätsklinik 
Erlangen, Nemecko; Neuroscience Institute at 
Albany Medical Center, New York, USA; Neu-
rochirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice 
v Helsinkách, Fínsko; Department of Neuro-
surgery at University of Arkansas for Medical 
Sciences, Little Rock, USA; Department of 
Neurosurgery at the University of Tennessee 
Health Science Center in Memphis, Tennes-
see, USA
2014 – získal titul DrSc.
2015 – doteraz – dekan LF UK
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Myslenie nás naďalej baví
Filozofickú fakultu UK (FiF UK) od 1. februára 2019 povedie nový dekan – prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD. V nasledujúcich riadkoch nám 
prezradil, s akými úlohami sa počas svojho štvorročného mandátu plánuje popasovať.

redakcia

Ako nastupujúci de-
kan FiF UK som v po-
merne dobrej situácii – 
vďaka pôsobeniu môjho 
predchodcu, profesora 
Jaroslava Šušola, pre-
berám spoľahlivo fungu-
júcu fakultu a v progra-
mových tézach nastu-
pujúceho rektora, pro-

fesora Mareka Števčeka, vidím viaceré body, 
ktoré pokladám za dôležité realizovať na úrovni 
fakulty. Ako ukázala posledná komplexná akre-
ditácia či identifikácia špičkových výskumných 
tímov (na fakulte ich pôsobí päť), FiF UK patrí 
v rámci Slovenska k lídrom, ale to neznamená, 
že nie je čo zlepšovať.

V oblasti vzdelávania i vedy pokladám za 
kľúčové, aby sme pokračovali v internacio-
nalizácii – zvyšovali počet študijných progra-
mov v anglickom jazyku, usilovali sa prilákať 
viac doktorandov zo zahraničia a prezentovali 
výsledky výskumu na medzinárodnej pôde. 
Novela vysokoškolského zákona ponúka mož-
nosť vytvárania interdisciplinárnych študijných 
programov a FiF UK chce byť pripravená aj 
takto zatraktívniť a inovovať svoju ponuku. 
Interdisciplinárny prístup treba okrem výučby 
akcentovať aj vo vede. Vo vzdelávaní by sme 
mali posilniť osvojenie si mäkkých zručností, 
ktoré sú dôležité pre uplatnenie absolventov 
v praxi a ich flexibilitu na trhu práce. Ku kvalite 
výučby prispeje aj centrum vzdelávania peda-
gógov, ktoré záujemcom predstaví inovatívne 
metódy. Pre rozvoj fakulty je dôležitá podpora 
v podobe postdoktorandských miest. Vo vede 

sa treba sústrediť na kvalitu, a nie na kvantitu 
vedeckých výstupov a zviditeľňovať sa v eu-
rópskom výskumnom priestore. Fakulta sa už 
v súčasnosti jasne vymedzila proti neetickému 
a pseudovedeckému publikovaniu v predátor-
ských vydavateľstvách.

Počas svojho mandátu chcem systematicky 
posilňovať vnútornú i vonkajšiu komunikáciu fa-
kulty nielen smerom k stredoškolákom, ale aj 
k širšej verejnosti. Akademické kultúrne a kre-
atívne centrum UniverSaal, s ktorého prípravou 
sme už začali, by malo pomôcť otvoriť „slono-
vinovú vežu“ akademickej pôdy všetkým záu-
jemcov o vedu či kultúru. Citlivo vnímam spo-
ločenskú zodpovednosť fakulty zameranej na 
spoločenské a humanitné vedy – mlčanie aka-
demických inštitúcií a elít si naša spoločnosť 
vo veku dezinformácií a relativizovania faktov či 
vedeckého poznania nemôže dovoliť. Som pre-
svedčený o tom, že by malo byť vo verejnom 
priestore viac počuť náš (fakultný aj univerzitný) 
hrdý i sebavedomý hlas.

Za svoju úlohu pokladám vytváranie pod-
mienok na to, aby fakulta bola inšpiratívnym 
a kreatívnym prostredím. Stimulujúca atmosfé-
ra na fakulte a férový prístup môže pritiahnuť 
perspektívne akademičky a akademikov, za 
ktorými budú prichádzať talentovaní mladí ľudia 
na všetkých stupňoch štúdia. V októbri 2021 
budeme oslavovať 100. výročie začatia výučby, 
čo predstavuje okrem iného aj impulz pre sys-
tematickejšiu prácu s našimi absolventmi.

Humanitné a spoločenské vedy zohrávajú 
nezastupiteľnú úlohu pre fungovanie zdravej 
spoločnosti a moderného európskeho štátu. 
Je úlohou a zodpovednosťou každého z nás, 

aby sme o tom svojou erudovanosťou a kompe-
tentnosťou presviedčali tých, ktorí to nechápu. 
Musíme sa vymaniť z defenzívneho postavenia, 
do ktorého bola veda vo verejnom diskurze 
zatlačená, trpezlivo a sústavne vysvetľovať prí-
nos našich disciplín pre spoločnosť, ktorý nie 
je merateľný okamžitými aplikáciami a rýchlym 
ziskom. 

bude doplnená o líniu filozofie práva spočívajúcu 
v predmetoch z právnych dejín zameraných na 
komparatívny vývoj inštitútov, a teda na alternatív-
ne myslenie, právnu etiku, filozofiu práva v užšom 
zmysle a právnu logiku. Výberové predmety sa už aj 
v súčasnosti značne orientujú na tzv. „živé kliniky“, 
akými sú najmä študentská právna poradňa, stáže 
či medzinárodné súťaže v simulovaných súdnych 
sporoch.

V súčasnosti máme už 2. ročník študentov v an-
glickom Mgr. študijnom programe právo orientova-
nom na medzinárodné právo a právo EÚ a ďalej cez 
líniu povinne voliteľných predmetov na medzinárod-
né obchodné právo a diplomatické právo a právo 
medzinárodných inštitúcií. V najbližšom období plá-
nujeme doplniť aj Bc. študijný program v anglickom 
jazyku, ideálne ako dvojodborový v spolupráci s FM 
UK. Zároveň budeme rozvíjať slovenské dvojodbo-
rové študijné programy ekonómia a právo v spolu-
práci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

Veda
V ostatných rokoch sme zásadne zvýšili kvanti-

tu, ale i kvalitu publikačných výstupov. Naším pri-
márnym cieľom je poskytovať slovenskej právnej 
praxi mimoriadne kvalitné vedecké výstupy, ktoré 
budú pozitívne formovať celé právnické prostredie 

a podstatne zvýšia kvalitu právneho štátu. Tematic-
ké priority vedeckého bádania budú najmä v ob-
lastiach algoritmizácie práva (verím, že aj v spolu-
práci s FMFI UK), boja proti klimatickým zmenám, 
právnej etiky a vymožiteľnosti práva.

Spolupráca s praxou
Podarilo sa nám tiež nadviazať a prehĺbiť spolu-

prácu s mnohými inštitúciami verejnej správy a tiež 
s mnohými advokátmi, najmä v oblasti praktického 
zamerania štúdia, ale aj vedeckej spolupráce. Za-
ložili sme Alumni klub PraF UK, vďaka čomu na-
šich absolventov čoraz viac zapájame do diania na 
fakulte. Chceme však spoluprácu s praxou ešte 
zásadnejšie prehĺbiť, nadviazať viacej kontaktov 
so súkromným sektorom a chceme sa tiež zlepšiť 
v poskytovaní praktického ďalšieho vzdelávania.

Osveta právom
Ďalším naším cieľom je popularizácia práva 

a zvýšenie právneho povedomia bežných ľudí. 
Začíname už na základných a stredných školách 
projektom „street law“ a pokračujeme verejným 
vyjadrovaním, často aj v mienkotvorných médiách 
k aktuálnym problémom.

Z času na čas sa vyskytne nejaký problém 
(napr. stratená rigorózna práca) a v takých prípa-
doch a v ďalších citlivých témach (napr. kreovanie 
Ústavného súdu SR) sa snažíme mediálne vystu-
povať s prihliadaním na dve základné zásady. Po 
prvé, neskrývať sa a pristupovať k problémom 
„čelom“. Po druhé, nenechať sa vtiahnuť do poli-
tických hier a vyjadrení. Dôsledne sa totiž snažíme 
udržať fakultu apolitickú.

1981 – narodil sa v Žiline
1999 – 2004 – absolvoval štúdium práva na 
PraF UK
2004 – 2008 – absolvoval doktorandské štú-
dium v odbore trestné právo na PraF UK
2006 – získal titul JUDr. v odbore právo na 
PraF UK
2006 – 2008 – podpredseda Akademického 
senátu PraF UK
2009 – 2011 – člen Rady vysokých škôl SR 
za PraF UK
2010 – 2014 – predseda Akademického se-
nátu PraF UK
2011 – 2015 – člen predsedníctva Akademic-
kého senátu UK
2014 – získal titul docent v odbore trestné prá-
vo
2015 – doteraz – dekan PraF UK

1970 – narodil sa v Bratislave
1988 – 1994 – absolvoval štúdium čínske-
ho jazyka a kultúry na FiF UK
1991 – 1993 – študijný pobyt na Pekinskej 
univerzite v ČĽR
1996 – 1998 – ako štipendista DAAD štu-
doval tibetský jazyk a kultúru na univerzite 
v Bonne
1998 – 2003 – absolvoval doktorandské 
štúdium v odbore všeobecné dejiny na Ústa-
ve orientalistiky SAV
2000 – nastúpil ako odborný asistent na Ka-
tedru východoázijských štúdií FiF UK
2005 – ako štipendista Humboldtovej nadá-
cie absolvoval výskumný pobyt na univerzite 
v Bonne
2007 – habilitoval sa v odbore všeobecné 
dejiny
2007 – 2013 – vedúci Katedry východoá-
zijských štúdií FiF UK
2013 – doteraz – prodekan FiF UK pre 
rozvoj fakulty a informačné technológie (v r. 
2017 do jeho agendy pribudli aj medzinárod-
né vzťahy)
2016 – menovaný za profesora v odbore 
orientálne jazyky a kultúry
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Excelentnosť si dokáže udržať len dynamická inštitúcia
Od 1. februára 2019 bude mať nového dekana aj Prírodovedecká fakulta UK (PriF UK). Fakultu v nasledujúcich štyroch rokoch pove-
die prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. Ani on sa nevyhol našej otázke, na čo chce počas svojho pôsobenia vo funkcii klásť dôraz.

redakcia

Napriek všetkým 
peripetiám súčasné-
ho vysokoškolského 
vzdelávania, vrátane 
celoeurópskeho po-
klesu v záujme o štú-
dium (pripomeniem 
nedávne náreky brit-
ského periodika The 
Guardian: „University 

applications fall despite surge in foreign stu-
dents“), musí ostať pedagogická rovina aka-
demického života primárna. A to aj na pre-
stížnej výskumnej fakulte, ktorá sa neorientu-
je na vedecké výstupy v duchu kompenzácie 
nižšieho podielu výučby, ale ktorá koketuje 
s myšlienkou, že len kvalitný vedec garantu-
je špičkové vzdelávanie. Dôležitým bodom 
je aj toľko pertraktovaná internacionalizácia, 
osobitne doktorandského štúdia, ktoré je 
výkladnou skriňou každej špičkovej fakulty.

Nepopieram, že pozitívny vzťah medzi 
pedagogickou a študentskou komunitou 
je esenciálny pre obojstrannú motiváciu 
a komplementárny progres. Okrem očaká-
vanej modernizácie učebných priestorov či 
inovácie vzdelávacieho procesu je indícia 
nesporne zakódovaná aj v objektívnej evalu-
ácii výučby, či neuveriteľne široký diapazón 
študijných programov našej fakulty spĺňa 
náročné kritériá mladej generácie, dôraz na 
uplatnenie, interdisciplinárnosť a aktuálnosť. 
A potom je tu výzva pre nevídaný potenciál 

alumni klubu našich úspešných a pomocnú 
ruku podávajúcich absolventov.

Nie je žiadnym tajomstvom, že nedávne 
roky života našej akademickej obce poznači-
la pomerne komfortná kondícia ako reflexia 
na kvalitu zameraných mechanizmov delenia 
štátnej dotácie. Ale národná prestíž nesmie 
stačiť. Žijeme skrátka v dobe, keď je kvali-
ta vedy conditio sine qua non pre získanie 
najlukratívnejších dotácií. Kvalitatívne mož-
no isté rezervy stále badať napr. v podpore 
efektívnejšej interdisciplinárnej spolupráce. 
A potom je tu potenciál zahraničných reno-
movaných osobností či podpora postdokto-
randských pozícií, a to aj v rámci už avizova-
ného veľkolepého projektu ACCORD.

O excelentnosti tejto fakulty som nikdy 
nepochyboval. Ale udržať si excelentnosť 
dokáže len dynamická inštitúcia. Taká, ktorá 
nemá strach z času na čas otvorene disku-
tovať o efektívnosti svojej organizačnej štruk-
túry, o vzájomnom prepojení jej jednotlivých 
pracovísk a hľadať účinnejšie modely na-
priek svojej starobylosti a konzervatívnosti. 
Taká, ktorá podporuje intenzívnu spoluprá-
cu s ústavmi SAV ako slovutnými externými 
vzdelávacími inštitúciami so zodpovedným 
prístupom k výchove našich doktorandov, 
mimochodom ročne prispievajúcim k našim 
300 vypublikovaným karentovaným štúdiám 
ďalšími 80 impaktovanými článkami. Ale 
hlavne taká výskumná fakulta, ktorá sa ne-
bojí vzoprieť monotónnosti bolonského pro-

cesu. Nechrlí kvantá navlas identických ab-
solventov napriek tak trošku zvrátenému reb-
ríčku hodnôt tejto spoločnosti. Je schopná 
detegovať prednosti každého z nich, rozvíjať 
špecifický talent a okrem vedomostí vniesť 
do nich aj svoje vlastné myšlienky, svetoná-
zor a cit, pokojne aj mimo prírodných vied.

Najlepšou reklamou je dobre pripravený absolvent
Zmena nastane aj na čele Pedagogickej fakulty UK (PdF UK), ktorú od 1. februára 2019 do 31. januára 2023 povedie doc. RNDr. Edita 
Partová, CSc. O prioritách svojho funkčného obdobia nám prezradila viac v nasledujúcich riadkoch.

redakcia

Pedagogická fakulta UK pripravuje predo-
všetkým učiteľov, a to pre všetky stupne vzde-
lávania v oblasti akademických a umeleckých 
predmetov, ako aj pre všetky stupne škôl pre 
žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávací-
mi potrebami. Okrem toho je na nej možné 
študovať aj neučiteľské odbory nadväzujúce 
na profil fakulty (sociálna práca, logopédia, 
liečebná pedagogika, psychologické a karié-
rové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnu-
tím, cudzie jazyky a kultúry – komparatistika, 
nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúr-
nej komunikácii). Rôznorodosť odborov je 
benefitom fakulty, zároveň rozdielne potreby 
jednotlivých študijných odborov a programov 
komplikujú riadiacu prácu. Moje priority v na-
sledujúcom funkčnom období som sformulo-
vala v štyroch základných oblastiach.

Vo vzdelávacej oblasti je mojím cieľom 
vytvoriť podmienky, ktoré by absolventom 
PdF UK umožňovali, aby sa stali špičkovými 
odborníkmi. Pre dosiahnutie tohto cieľa po-
važujem za nutné posilniť inovácie vo vzde-
lávaní, iniciovať tvorbu študijných programov, 
ktoré reagujú na zmeny rozvoja vedy a potre-
by spoločnosti, rozšíriť možnosti poskytnutia 
študijných programov v cudzích jazykoch, 
zlepšiť dostupnosť knižničných služieb, roz-
víjať profesijné zručnosti pedagógov s dô-
razom na formatívne hodnotenie študentov, 
prispôsobiť študijné materiály požiadavkám 
študentov podporou e-vzdelávania a mobilné-
ho vzdelávania.

Ku skvalitneniu vedeckej a umeleckej 
činnosti prispeje sústredenie síl na výskum 
v niektorých kľúčových oblastiach. Výskum 

v dnešnej dobe vy-
žaduje spoluprácu, 
preto treba vytvoriť 
stratégie na vytvore-
nie vedeckých tímov 
aj s účasťou odbor-
níkov z iných fakúlt 
UK a zahraničných 
odborníkov. Ako 
pedagogická fakul-
ta máme povinnosť 
orientovať výskum vrátane výskumu dokto-
randov na skvalitnenie regionálneho školstva. 
K výchove novej generácie výskumníkov je 
nutné zapojiť do vedeckého bádania čo naj-
skôr študentov napríklad v rámci ŠVOUČ, 
neskôr doktorandského štúdia, ale aj formou 
iných aktivít.

1976 – narodil sa v Čadci
1994 – 1999 – absolvoval štúdium envi-
ronmentalistiky na PriF UK
1999 – 2002 – absolvoval doktorandské 
štúdium v odbore environmentálna ekoló-
gia na PriF UK v spolupráci s Lincoln Uni-
versity na Novom Zélande
2000 – získal titul RNDr. v odbore envi-
ronmentalistika na PriF UK
2002 – 2003 – vedecký pracovník na 
Ústave experimentálnej fytopatológie 
a entomológie SAV
2002 – nastúpil ako odborný asistent na 
Katedru environmentálnej ekológie PriF 
UK (aktuálny názov)
2005 – habilitoval sa v odbore zoológia
2011 – doteraz – prodekan PriF UK pre 
doktorandské štúdium a sociálne záleži-
tosti študentov
2013 – menovaný za profesora v odbore 
ochrana a využívanie krajiny; venuje sa 
štúdiu vplyvu klimatickej zmeny na ekolo-
gické systémy, vrátane potenciálu umelej 
inteligencie v semiautomatizovanej detek-
cii karanténnych a inváznych druhov
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Prioritou je konkurencieschopnosť a interdisciplinarita
Dekanom Fakulty telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK) naďalej ostáva prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD. Jeho druhé funkčné ob-
dobie mu začne plynúť 1. februára 2019. Predstavujeme jeho tézy rozvoja fakulty na roky 2019 – 2023.

redakcia

FTVŠ UK si začiatkom tohto akademic-
kého roka pripomenula 58. výročie svojho 
vzniku. Radi by sme aj naďalej ostali neod-
deliteľnou súčasťou najväčšej, najstaršej 
a – trošku neskromne povedané – aj najkva-
litnejšej univerzity na Slovensku, ktorá one-
dlho oslávi 100. výročie založenia. Stojíme 
pred neľahkými úlohami, ale verím, že my 
športovci sa len tak nevzdáme a dôstojne sa 
s nimi popasujeme. Podobne ako ostatné 
fakulty aj my si uvedomujeme, že prioritou je 
konkurencieschopnosť a interdisciplinarita 
univerzity, čo je možné iba plnením medzi-
národných štandardov kvality v oboch kľúčo-
vých oblastiach, čiže vo výskume a vzdelá-
vaní. V uplynulom období sa nám práve tieto 
atribúty podarilo pomerne slušne naštarto-
vať, čím mám na mysli najmä publikovanie 
v medzinárodne uznávaných periodikách 
a získavanie zahraničných projektov.

Na našej fakulte pracujú ľudia, ktorí si 
uvedomujú toto poslanie, náročnosť svojho 
povolania a tímového ducha, ktorý je ne-
vyhnutným predpokladom úspechu. Som 
hrdý, že máme na našej fakulte špičkových 
odborníkov uznávaných nielen doma, ale aj 
v zahraničí. Tak s nimi, ako aj s ďalšími ko-
legami pracujeme na akvizícii nových pro-
jektov v oblasti vedy, inovatívne poznatky 
pretavujeme do akreditačných spisov a štu-
dijných programov. Príkladom je nedávna 
kolaudácia dobudovania Diagnostického 
centra prof. Hamara na komplexne vyba-
vené pracovisko telovýchovného lekárstva 
spolu s implementáciou doposiaľ najväč-
šieho (rozsahom aj významom) grantového 
projektu na fakulte s názvom „Centrum ak-
tívneho starnutia“ v rámci programu cezhra-
ničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská 
republika – Rakúsko. Pevne verím, že na 

tieto iniciatívy v najbližších rokoch nadviaže 
aj vzdelávanie v predmetných oblastiach 
a podarí sa nám akreditovať v praxi žiadaný 
študijný program fyzioterapia. V tejto oblasti 
viacerí kolegovia z fakulty dlhodobo vyvíja-
jú nielen praktickú, ale aj vedeckú činnosť, 
preto dúfam, že v budúcom akademickom 
roku už prijmeme prvých študentov v tomto 
zdanlivo nešportovom nelekárskom zdra-
votníckom odbore.

Dlhodobo sa snažíme prepájať všetky štu-
dijné programy s praxou, ktorá sa stala integ-
rálnou súčasťou štúdia na fakulte. Odborné 
stáže, praxe a terénne výskumy pripravujú 
študentov na reálny život, budúcu kariéru, 
profesionálny rast. A som presvedčený, že 
tento prístup k vzdelaniu poháňa aj nás pe-
dagógov vpred.

Dovolím si pripomenúť, že my a naši minu-
lí aj budúci absolventi nie sú len športovými 
odborníkmi podieľajúcimi sa na dosahovaní 
vysokej úrovne športovej výkonnosti, ale sú 
istým spôsobom aj misionármi zdravého ži-
votného štýlu. Z tohto pohľadu je naším po-
slaním zveľaďovať nielen šport ako taký, ktorý 
sa zväčša spája s tlakom na výkon, ale aj vy-
chovávať mládež k pozitívnemu vzťahu k aktív-
nemu pohybu. Cieľom reforiem vzdelávania je 
budovanie vedomostnej spoločnosti, s ktorou 
sú nevyhnutne spojené tzv. pohybové kompe-
tencie, niektorými oklieštene nazývané aj po-
hybovou gramotnosťou. Je dôležité získavať 
a šíriť vedecké poznatky aj z oblasti možných 
rizík, no najmä benefitov, ktoré má pravidel-
ná pohybová aktivita na organizmus človeka. 
Zdôrazňovanie všestranného prístupu a bu-
dovanie celoživotných kompetencií v tejto 
oblasti je to, čo nevyhnutne naša spoločnosť 
potrebuje, a našou úlohou je sa na tom čo 
najaktívnejšie podieľať. 

Iba tak sa možno 
dopracovať k väčším 
členským základniam, 
z ktorých môžu vyrásť 
úspešní reprezentanti. 
Nemožno však opo-
menúť ani ekonomic-
ký prínos, pretože, 
ako je známe, jedno 
euro investované do 
športu znamená tri až štyri eurá ušetrené 
v zdravotníctve. Všetky tieto atribúty dlhodo-
bo včleňujeme do obsahových a výkonových 
štandardov nášho vzdelávania, preto verím, 
že sa nám ich bude dariť úspešne napĺňať.

1972 – narodil sa v Ružomberku
1990 – 1994 – absolvoval štúdium atle-
tiky na FTVŠ UK
1994 – 1998 – absolvoval doktorandské 
štúdium v odbore športová kinantropoló-
gia na FTVŠ UK
1998 – nastúpil ako odborný asistent na 
Katedru atletiky FTVŠ UK
2000 – reprezentoval SR na Hrách XXVII. 
olympiády v Sydney ako atlét – šprintér
2002 – reprezentoval SR na XIX. zim-
ných olympijských hrách v Salt Lake City 
ako člen posádky štvorbobov (stal sa tak 
prvým Slovákom, ktorý štartoval aj na 
hrách olympiády, aj zimných olympijských 
hrách)
2009 – získal titul docent v odbore špor-
tová edukológia
2015 – doteraz – dekan FTVŠ UK
2016 – doteraz – člen Výkonného výbo-
ru Slovenského olympijského výboru
2018 – získal titul profesor v odbore 
športová edukológia

V personálnej oblasti pokladám za základ tvorivej pedagogickej a ve-
deckej práce posilnenie povedomia spolupatričnosti k fakulte a tímovú prá-
cu. Špičkové výsledky je možné dosiahnuť len vtedy, ak každý na svojom 
mieste vykonáva prácu zodpovedne, kvalitne a tvorivo. Tento cieľ sa dá na-
plniť zabezpečením stabilizácie pedagogických, výskumných a nepedago-
gických zamestnancov a vytvorením pohodlného, bezpečného a funkčného 
pracovného prostredia pre všetkých, nevynímajúc študentov a pracovníkov 
so zdravotným postihnutím.

Určité nedostatky vidím v komunikácii a propagácii fakulty. Je po-
trebné skvalitniť komunikáciu medzi učiteľmi a študentmi, medzi pracovis-
kami, vedením a ďalšími orgánmi fakulty neobmedzujúc však autonómnosť 
jednotlivých súčastí v rozhodovacích procesoch. Dobrá spolupráca s ve-
dením UK a s fakultami UK je samozrejmosťou, ale v záujme presadenia 
návrhov PdF UK na rôznych fórach je nutná spolupráca aj s inými peda-
gogickými fakultami na Slovensku i v zahraničí. Súhlasím s názorom, že 
naša najlepšia reklama je dobre pripravený absolvent, preto je potrebné 
aktívnejšie budovať sieť absolventov. Na propagáciu fakulty sa ako výbor-
ná príležitosť v tomto akademickom roku ponúka sté výročie univerzity. 
Pri tejto príležitosti plánujeme usporiadať rôzne vedecké aj popularizačné 
podujatia, skvalitniť webovú stránku fakulty a využiť médiá blízke mladej 
generácii.

1959 – narodila sa v Štúrove
1979 – 1983 – absolvovala štúdium UVV: matematika – fyzika 
na FMFI UK
1983 – 1984 – pôsobila ako učiteľka na Základnej škole 
v Gbelciach
1984 – 1989 – pôsobila ako učiteľka na Strednom odbornom 
učilišti stavebnom v Bratislave
1985 – získala titul RNDr. v odbore UVV: matematika – fyzika 
na FMFI UK
1989 – začala pôsobiť ako odborná asistentka na Katedre ma-
tematiky PdF UK
1998 – absolvovala externú vedeckú ašpirantúru v odbore pe-
dagogické vedy: pedagogika na PdF UK
2004 – habilitovala sa v odbore teória vyučovania predmetov 
všeobecnej a odbornej povahy
2014 – začala pôsobiť na Katedre predprimárnej a primárnej 
pedagogiky PdF UK
2017 – doteraz – prodekanka PdF UK pre vedeckovýskumnú 
činnosť a doktorandské štúdium
2017 – doteraz – vedúca Katedry didaktiky prírodovedných 
predmetov pre primárne vzdelávanie PdF UK
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Chceme pokračovať v nastavenom trende rozvoja kvality
Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine (JLF UK) od 1. februára 2019 povedie v ére jej 50-ročnej samostatnosti prvýkrát žena – roz-
hodol o tom Akademický senát JLF UK, ktorý dňa 15. novembra 2018 spomedzi štyroch uchádzačov zvolil za kandidátku na dekanku 
fakulty prof. MUDr. Andreu Čalkovskú, DrSc. O krokoch, ktoré plánuje podniknúť, sa dočítate viac v nasledujúcich riadkoch.

redakcia

Fakulta zaznamenala 
pod vedením dekana 
prof. MUDr. Jána Dan-
ka, CSc., výrazný roz-
voj vo všetkých oblas-
tiach so zameraním na 
kvalitu. V nastavenom 
trende chceme pokra-
čovať. V oblasti vzde-

lávania budeme venovať pozornosť výučbe 
najmä klinických predmetov. Určité riešenie 
môže poskytnúť nová nemocnica, prijímanie 
asistentov po úspešnom absolvovaní PhD., 
výučba v menších skupinách študentov podľa 
možností pracovísk alebo uzatváranie zmlúv 
s externými výučbovými bázami. Nemožno 
zabúdať na intenzívnejšie využitie Simulačné-
ho výučbového centra JLF UK, pričom nepôj-
de len o nové technológie, ale aj o nové formy 
výučby. Silnou stránkou fakulty je doktorand-
ské štúdium. Budeme naďalej podporovať 
najmä získavanie absolventov našej fakulty 
a lekárov vo všeobecnosti. Je potrebné do-
riešiť otázky úväzkov doktorandov na klinic-
kých pracoviskách v Univerzitnej nemocnici 
Martin, otázku súbežného doktorandského 
a špecializačného štúdia. Pokiaľ ide zubné 
lekárstvo, tento študijný program bude mať 
u nás prvýkrát vlastného prodekana. V ob-
lasti nelekárskych študijných programov 
neplánujeme zvyšovať počet odborov, ale 

zamerať sa na kvalitu už existujúcich. V rám-
ci rozvoja študijného programu všeobecné 
lekárstvo v anglickom jazyku bude časom 
potrebné nadviazať spoluprácu s ďalšími kra-
jinami a uvažovať nad otvorením študijného 
programu zubné lekárstvo v anglickom jazy-
ku. Študent je považovaný za partnera, 
ktorý funguje v priateľskom prostredí a aktív-
ne sa zapája do procesov na fakulte, ale záro-
veň si zodpovedne plní svoje povinnosti.

V oblasti vedy dobudujeme systém in-
tegrovanej podpory grantov, budeme pod-
porovať model open science, na ktorý sú 
napojené národné i medzinárodné grantové 
schémy, máme ambíciu zefektívniť transfer 
technológií a aplikácie výsledkov do praxe 
a zlepšiť spoluprácu s podnikateľským sek-
torom. Medzi priority patrí výstavba novej 
univerzitnej nemocnice, ktorá bola nedáv-
no schválená vládou, a vybudovanie bioban-
ky; dobudovanie vnútornej štruktúry Martin-
ského centra pre biomedicínu a efektívne 
využívanie infraštruktúry; vyriešenie parko-
vania na Novomeského ulici; financovanie 
a udržateľnosť všetkých činností fakulty, kde 
majú svoje miesto operačné programy Eu-
rópskej komisie a externé služby poskytova-
né fakultou, s čím súvisí proces akreditácie 
a certifikácie laboratórií; podpora interna-
cionalizácie napríklad v oblasti mobility štu-
dentov a zamestnancov, ako aj zapojenie 

do medzinárodných projektov. Poslanie JLF 
UK chceme realizovať na pozadí korektných 
vzťahov medzi fakultou a Univerzitnou ne-
mocnicou Martin.

Treba dbať na jednotu vedeckovýskumnej  
a pedagogickej činnosti

Na čele Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK) súčasného dekana prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc., po ôsmich rokoch 
strieda prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., ktorý na základe volieb Akademického senátu FMFI UK prevezme vedenie fakulty počas 
funkčného obdobia od 1. februára 2019 do 31. januára 2023. Aj on nám v krátkosti priblížil svoj program ďalšieho rozvoja fakulty.

redakcia

Vo svojej práci hodlám nadviazať na všet-
ko dobré a prospešné, čo na fakulte za-
nechali predchádzajúci dekani. Cením si 
pôsobenie všetkých tých, ktorí svojou kva-
litnou pedagogickou, výskumnou prácou 
a dobrými študijnými výsledkami prispeli 
k výbornej úrovni našej fakulty, ktorá je dl-
hodobo vyhodnocovaná a považovaná za 
jednu z najlepších fakúlt na Slovensku. Uni-
verzita sa vždy mohla spoľahnúť na našu fa-
kultu a ja budem dbať na to, aby sa aj fakul-
ta mohla spoľahnúť na univerzitu a zacho-
vala si svoje výnimočné postavenie. V po-
sledných rokoch sme pre univerzitu urobili 
mnoho – od podpory a solidarity voči iným 

fakultám až po podstatný príspevok k zvý-
šeniu jej prestíže doma i vo svete.

Študenti a učitelia: Škola bez dobrých 
študentov, ako ani škola bez kvalitných učite-
ľov nie je skutočnou vysokou školou. Budem 
teda dbať na jednotu vedeckovýskumnej 
a pedagogickej činnosti. Prvoradým krité-
riom posudzovania činnosti na fakulte bude 
pre mňa hodnotenie kvality študijných, pe-
dagogických a vedeckovýskumných výsled-
kov študentov a akademických zamestnan-
cov fakulty. Chcem podporovať existujúce 
kvalitné študijné programy a pomáhať vytvá-
rať nové interdisciplinárne a medzikatedrové 
programy.

Veda a výskum: 
Kvalitná vedeckový-
skumná práca je pi-
lierom každej kvalitnej 
vysokej školy. Budem 
podporovať zapájanie 
našich výskumných 
kolektívov do domá-
cich a predovšetkým 
zahraničných granto-
vých výziev. Chcem 
významnejšie podporovať vznik medzikated-
rových výskumných tímov a podporovať spo-
luprácu s firmami prostredníctvom vytvárania 
nových spoločných laboratórií či start-upov.

1965 – narodila sa v Žiline
1984 – 1990 – absolvovala štúdium vše-
obecného lekárstva na JLF UK
1990 – 1993 – absolvovala doktorand-
ské štúdium v odbore lekárske vedy: nor-
málna a patologická fyziológia na LF UK
1993 – nastúpila ako odborná asistentka 
na Ústav fyziológie JLF UK
1994 – 1995 – post-doc na Karolinska 
Institutet v Štokholme
1998 – získala titul docentky v odbore 
normálna a patologická fyziológia
2000 – 2001 – študijný pobyt na Karolin-
ska Institutet v Štokholme
2006 – získala titul profesorky v odbore 
normálna a patologická fyziológia
2005 – 2009 – predsedníčka Akademic-
kého senátu JLF UK
2008 – doteraz – vedúca Ústavu fyzioló-
gie JLF UK
2009 – 2010 – študijný pobyt na Karolin-
ska Institutet v Štokholme a BMC v Uppsa-
le
2011 – doteraz – prvá prodekanka a pro-
dekanka JLF UK pre vedu a výskum
2014 – získala titul DrSc.
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Nestačí sa len viezť na vlne úspechu
O tom, že Fakultu sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK) bude naďalej viesť doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD., rozhodol 
Akademický senát FSEV UK dňa 12. septembra 2018. Pri tejto príležitosti nám staronová dekanka FSEV UK predstavila zámery svojho 
druhého funkčného obdobia, ktoré začalo plynúť 14. novembra 2018 a potrvá do 13. novembra 2022.

redakcia

FSEV UK patrí dl-
hodobo k najúspeš-
nejším spoločen-
skovedným fakultám 
na Slovensku. Aka-
demické prostredie 
však predstavuje 
nové výzvy v oblasti 
samotného fungo-
vania, ako aj kvality 

vzdelávacieho procesu či vedeckej činnosti. 
V prvom funkčnom období som predstavila 
svoju víziu. Na vlne úspechu sa nestačí len 
viezť, je potrebné naďalej pracovať, hľadať 
nové možnosti a zviditeľňovať fakultu aj v me-
dzinárodnom prostredí a v oblasti spoluprá-
ce s verejnou sférou a podnikateľským sek-
torom. Môj program na ďalšie štyri roky aj 
preto stojí na štyroch základných pilieroch: 
programy, projekty, publicita a personálna 
politika.

V oblasti vzdelávania je naším zámerom 
poskytovať kvalitné študijné programy prepo-
jené s výsledkami vedy a výskumu. Ponuku 
rozširujeme o ďalšie programy v anglickom 
jazyku, nadväzujeme spolupráce s univerzi-
tami v zahraničí a zvyšujeme počet mobilít 
študentov, učiteľov a výskumných pracovní-
kov. Začlenenie neformálnych vzdelávacích 
aktivít (diskusie, festivaly, workshopy) nám 
pomáha budovať akademickú komunitu. 
Chceme vytvoriť kariérne centrum a posilniť 
spoluprácu s absolventmi fakulty. V oblas-
ti doktorandského štúdia spolupracujeme 
s vedeckými inštitúciami doma a v zahraničí.

Veda je integrálnou súčasťou hlavnej čin-
nosti fakulty. Považujeme za nevyhnutné, 
aby sa výsledky výskumu odrážali v obsahu 
študijných programov, aby študenti získava-

li najnovšie poznatky a mali možnosť sa do 
výskumu zapájať. Naším zámerom je pod-
porovať kvalitné publikačné výstupy (t. j. 
výstupy registrované v medzinárodných da-
tabázach a monografie vydané v uznávaných 
vydavateľstvách vo svetovom jazyku), a to aj 
prostredníctvom existujúceho systému Fon-
du dekanky FSEV UK. Vďaka podpore pro-
jektového manažmentu chceme naďalej zvy-
šovať počet podaných a kontrahovaných 
medzinárodných projektov. 

Publicita je conditio sine qua non oboch 
vyššie uvedených činností. Pre kvalitné 
vzdelávanie musíme motivovať študentov 
prísť k nám študovať. Zároveň musíme byť vi-
diteľní pre partnerov v oblasti výskumu a pro-
jektovej spolupráce. Publicita je založená na 
každodenných aktivitách, komunikácii v mé-
diách, účasti na konferenciách či veľtrhoch, 
participácii na príprave strategických doku-
mentov krajiny alebo v legislatívnej činnosti 
či medzinárodnej reprezentácii. Uvedomuje-
me si dôležitosť moderných komunikačných 
kanálov a považujeme za spoločensky zod-
povedné, aby naši experti prezentovali fakty 
a argumenty.

Pre napĺňanie týchto cieľov sú podstatní 
ľudia – pedagogickí, výskumní a administra-
tívni pracovníci fakulty, ako aj študenti. Kva-
lifikačný rast pedagogických a výskumných 
pracovníkov je nevyhnutnosťou. Vedecká 
rada FSEV UK v októbri 2018 schválila pod-
mienky realizácie krátkodobého uvoľnenia 
z pedagogickej činnosti, tzv. sabbatical. 
Dôležité je i systematicky pracovať v oblasti 
celoživotného vzdelávania administratívnych 
pracovníkov. Z hľadiska medzinárodného 
pôsobenia považujeme za kľúčové nastaviť 
vnútorný organizačný systém tak, aby umož-

nil hosťovanie zahraničných pedagógov a vý-
skumných pracovníkov, ktorých skúsenosti 
môžu posunúť fakultu opäť o kúsok vpred.

Fakulta a zamestnanci: Mám záujem, aby sa každý zamestnanec 
fakulty, či je to učiteľ, vedec, alebo iný pracovník, cítil – pokiaľ mož-
no – dobre a spokojne. Chcem väčšmi podporovať a povzbudzovať 
habilitácie a inaugurácie mladých učiteľov. Väčšina z nich na fakulte 
ostala nie kvôli zárobkom, ale preto, lebo chce niečo v živote dokázať.

Financovanie a rozpočet: Chcem zachovať základné princípy 
metodiky delenia financií na fakulte vychádzajúce z ministerskej me-
todiky, zohľadňujúc však možné zmeny v univerzitnej metodike. Bu-
dem napomáhať realizácii veľkého rozvojového projektu ACCORD. 
Chcem efektívne využiť existujúce a aktívne získavať nové prostried-
ky na dokončenie rekonštrukcie budov fakulty.

Vzťah k stredným a základným školám: Budem sa usilovať, aby 
naša fakulta zastala a posilnila svoje postavenie referenčného bodu 
vzdelávania matematiky, fyziky a informatiky na Slovensku. Chcem 
na fakulte vytvárať ešte lepšie podmienky pre aktivity súvisiace s pro-
pagáciou našich odborov na stredných a základných školách a do-
siahnuť tak stav, keď vzdelávanie budúcich učiteľov bude v spoloč-
nosti opäť vysoko cenené.

1965 – narodil sa v Trenčíne
1983 – 1988 – absolvoval štúdium matematiky na FMFI UK a zís-
kal titul RNDr. v odbore matematická analýza na FMFI UK
1989 – 1993 – absolvoval doktorandské štúdium v odbore mate-
matická analýza na FMFI UK
1993 – doteraz – pôsobí na katedrách matematickej analýzy 
a numerickej matematiky a aplikovanej matematiky a štatistiky na 
FMFI UK
2001 – habilitoval sa v odbore matematika
2012 – doteraz – vedúci Katedry aplikovanej matematiky a šta-
tistiky FMFI UK
2011 – menovaný za profesora v odbore matematika
2017 – získal titul DrSc.
2002 – 2018 – hosťujúci profesor na Hitotsubashi University 
v Tokiu, Karlovej univerzite v Prahe, ČVUT Praha, Masarykovej 
univerzite v Brne, Technickej univerzite v Budapešti, Univerzite vo 
Viedni, Univerzite v Lisabone, Univerzite La Coruña
2015 – doteraz – predseda Akademického senátu UK

1980 – narodila sa v Bojniciach
1998 – 2003 – absolvovala štúdium po-
litológie na Fakulte politických vied a me-
dzinárodných vzťahov UMB v Banskej 
Bystrici
2003 – 2006 – projektová manažérka na 
PraF UK
2001 – 2006 – absolvovala štúdium prá-
va na PraF UK
2003 – 2007 – nastúpila na doktorand-
ské štúdium v odbore politológia, po pre-
stupe obhájila dizertačnú prácu v odbore 
právo na PraF UK
2006 – začala pôsobiť na FSEV UK
2006 – 2009 – pôsobila na Katedre štát-
neho práva PraF UK
2006 – doteraz – pôsobí v EUROIURIS 
– Európske právne centrum, o. z.
2007 – získala titul PhDr. v odbore poli-
tológia na FSEV UK a titul JUDr. v odbore 
právo na PraF UK
2008 – 2010 – štúdium na Institute of 
Continuing Education, University of Cam-
bridge
2010 – 2014 – prodekanka FSEV UK 
pre zahraničné vzťahy a legislatívu
2013 – habilitovala sa v odbore medziná-
rodné právo
2014 – doteraz – dekanka FSEV UK
2017 – doteraz – členka výkonného 
výboru TEPSA (Trans European Policy 
Studies Association) a Rapporteur v In-
tergovernmental Council v UNESCO 
MOST
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Deň novorodenca o kyslíku, iskre života
Dňa 23. novembra 2018 sa na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) konal ďalší ročník Dňa novorodenca, 
odborného sympózia s medzinárodnou účasťou. Hlavnou témou tohtoročného stretnutia bol vzácny plyn: kyslík. Jeho význam a po-
stavenie prezentovali rôzni domáci i zahraniční odborníci nielen z teoretického, ale aj klinického hľadiska.

Deň novorodenca zorganizovala Neona-
tologická klinika intenzívnej medicíny LF UK 
a Národného ústavu detských chorôb (NKIM 
LF UK a NÚDCH) v spolupráci s Ústavom 
lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a te-
lemedicíny LF UK a Ústavom simulačného 
a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF 
UK pod záštitou prof. MUDr. Juraja Šteňa, 
DrSc., dekana LF UK, a generálneho riadi-
teľa NÚDCH doc. MUDr. Ladislava Kuželu, 
CSc., MPH.

Na úvod odborného programu bola do 
života uvedená kniha Neonatology, simple 
& easy 4, nová učebnica neonatológie pre 
anglicky hovoriacich medikov, ktorá vyšla 
vo Vydavateľstve UK. Ide o štvrtý diel sé-
rie učebníc od autorky prof. MUDr. Ingrid 
Brucknerovej, PhD. Tá v krátkosti vysvetlila 
dôležitosť potreby spracovania novorode-
neckej problematiky. Predstavila predchá-
dzajúce diely a vysvetlila význam symbolov, 
ktoré sa nachádzajú na obale učebníc. Pre 
prvý diel je typický obraz motýľa – krídla mo-
týľa sú také krehké, aký je krehký organiz-
mus novorodenca. Pre druhý diel je charak-
teristická lienka – červená farba krehkých 
krídiel symbolizuje srdcovocievnu sústavu, 
ktorej je tento diel venovaný. Na obale tretie-
ho dielu je slniečko s farebnými lúčmi – kaž-
dý lúč symbolizuje deň novorodenca, ktorý 
by nebol možný bez správnej funkcie dýcha-
cej sústavy. Na obale najnovšieho dielu je 
obrázok slimáka s domčekom – len postup-
ným a cieľavedomým učením a prípravou 
môže študent zvládnuť nároky, ktoré sú na 
neho kladené počas štúdia novorodeneckej 
problematiky. Spoločným znakom všetkých 
učebníc je úsmev na každom obrázku, ktorý 
symbolizuje prístup lekára k novorodencovi.

„Krstnou rodinou“ sa stali dekan LF UK 
prof. Juraj Šteňo, riaditeľka Vydavateľstva 
UK Mgr. Agáta Jurášková a Maria Koukou-
vitaki a Dimitra Lekka, zahraničné študentky, 
ktoré sú poslucháčkami 6. ročníka všeobec-
ného lekárstva na LF UK. Krstilo sa ľudskými 
rukami, pretože ruka človeka sa ako prvá 
dotkne rodiaceho sa dieťaťa.

Prof. Šteňo pogratuloval nielen k zorga-
nizovaniu ďalšieho Dňa novorodenca, ale aj 
k téme sympózia: „Kyslík – iskra života“. Vo 
svojom príhovore zdôraznil potrebu aktuali-
zácie učebných textov. Zablahoželal autor-
ke k vytrvalosti a odhodlaniu, vyzdvihol tiež 
zrozumiteľnosť a kvalitné spracovanie učeb-
nice, ako i význam spolupráce medzi teore-
tickými a klinickými pracoviskami.

Odborné sympózium s medzinárodnou 
účasťou bolo tematicky rozdelené do nie-
koľkých častí: technika a teória, prax a te-
oretická aplikácia, prax a klinická aplikácia, 
starostlivosť o novorodenca.

V prvej časti odzneli prednášky venova-

né biofyzikálnemu pohľadu na kyslík. Prof. 
Brucknerová vo svojej úvodnej prednáške 
predstavila pracovisko NKIM LF UK a  
NÚDCH a informovala o dôležitosti využitia 
simulačných modelov vo výučbe na LF UK. 
Kolegovia z Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, 
informatiky a telemedicíny LF UK analyzovali 
fyzikálne princípy merania saturácie kyslíka 
(doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.), pozitívne 
a negatívne účinky kyslíka na organizmus 
(doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc.) a vplyv 
vlhkosti a teploty na kyslík (PhDr. Michal Trn-
ka, PhD.). Dr. Marin Tadič zo Srbska vystú-
pil s prednáškou venovanou vzťahu železa 
a kyslíka. Kolegovia z Ústavu experimentálnej 
farmakológie a toxikológie SAV (doc. RNDr. 
Eduard Ujházy, CSc., RNDr. Michal Dubo-
vický, PhD., RNDr. Mojmír Mach, PhD.) pre-
zentovali problematiku hodnotenia účinkov 
nedostatku kyslíka v experimente. Prvý blok 
prednášok uzatvoril svojím vystúpením hosť 
z Českej republiky doc. MUDr. Petr Štourač, 
PhD., prodekan pre rozvoj a štúdium v kli-
nických odboroch všeobecného lekárstva 
a riaditeľ Simulačného pracoviska Lekárskej 
fakulty Masarykovej univerzity v Brne, ktorý 
prezentoval aktuálny stav výstavby simulač-
ného centra v Brne a zdôraznil dôvody a ne-
vyhnutnosť zaradenia simulačnej výučby do 
kurikula každej lekárskej fakulty. Doc. RNDr. 
Pavol Vitovič, PhD., z LF UK následne opísal 
a názorne demonštroval možnosti merania 
krvného prietoku pomocou ultrazvukového 
simulátora VIMEDIX®.

V časti venovanej praxi a teoretickej apli-
kácie študentky všeobecného lekárstva vo 
forme posterov prezentovali výsledky svo-
jich záverečných prác. Súčasťou tejto časti 
programu boli aj prezentácie simulačných 

pomôcok – novorodeneckého simulátora 
Tory a celotelovej figuríny dieťaťa SmartMan 
Baby Pro+ z dielne Helago-SK, s. r. o.

Tretia časť sympózia sa sústredila na kli-
nickú aplikáciu teoretických poznatkov, 
napr. na postavenie a úlohu kyslíka v proce-
se oxidačného stresu (prof. Ingrid Bruckne-
rová), vplyv kyslíka na imunologické para-
metre (MUDr. Jana Šemberová, PhD.), funk-
ciu kyslíka v biochemických reakciách (Jana 
Brucknerová, Mgr. Lucia Lauková, PhD.). Na 
záver si poslucháči vypočuli v podaní MUDr. 
Ivany Letenayovej komplexné zhrnutie úlohy 
kyslíka v metabolizme novorodenca.

V poslednej časti sympózia, zameranej na 
starostlivosť o novorodenca, prezentovali ko-
legovia z Prahy svoje výsledky z analýzy vply-
vu rizikových perinatálnych faktorov na men-
tálny vývoj (prof. PhDr. Radek Ptáček, PhD., 
a kol.). MUDr. Dušan Doboš z LF UK pre-
zentoval najnovšie možnosti neinvazívneho 
monitoringu tkanivovej oxygenácie u novoro-
denca. O tom, že kyslík má svoje nezastu-
piteľné miesto aj v ambulancii všeobecného 
lekára pre deti a dorast, prednášala MUDr. 
Beata Slezáková.

Všetky prednášky odzneli v časovom li-
mite, čím vytvorili priestor pre živú diskusiu. 
Sympózium ukončila prof. Ingrid Brucknero-
vá, ktorá sa všetkým účastníkom poďakovala 
za účasť a popriala im pokojné prežitie pri-
chádzajúceho adventného obdobia a spo-
kojnosť v duši a v srdci. V dobrej nálade, 
spokojní a s úsmevom na tvári sme sa si 
sľúbili, že sa stretneme opäť na ďalšom Dni 
novorodenca. 

Prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.,
prednosta NKIM LF UK a NÚDCH

Krst učebnice Neonatology, simple & easy 4 – sprava: prof. Juraj Šteňo, prof. Ingrid Brucknerová, Dimitra Lekka, 
Maria Koukouvitaki, Mgr. Agáta Jurašková
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Na prestížnej medzinárodnej lekárskej konferencii 
nechýbali ani naši doktorandi 

V dňoch 22. až 23. novembra 2018 sa na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Hradci Králové uskutočnila už 15. medzinárodná 
lekárska postgraduálna konferencia „New Frontiers in the Research of Ph.D. Students“. Na konferencii sa zúčastnilo 32 študentov 
doktorandského štúdia, ktorí boli nominovaní lekárskymi fakultami z jedenástich krajín Európy – ČR, SR, Chorvátska, Nemecka, 
Portugalska, Spojeného kráľovstva, Gruzínska, Maďarska, Poľska, Rakúska a Holandska. Svoje zastúpenie na nej mala aj Univerzita 
Komenského v Bratislave (UK).

Konferencia mala súťažný charakter 
a prezentácie v anglickom jazyku boli hod-
notené 8-člennou medzinárodnou odbor-
nou komisiou, pričom príspevky s najvyš-
ším počtom bodov sa už tradične dočkali 
aj finančnej odmeny. Príspevky tematicky 
pokrývali široké spektrum lekárskych vied, 
prezentujúc výsledky experimentálnych štú-
dií in vitro, klinických štúdií a aplikovaného 
výskumu. Práce, ich výsledky a závery pod-
necovali k aktívnej diskusii na multidiscipli-
nárnej úrovni rôznych biomedicínskych od-
borov.

Z Lekárskej fakulty UK (LF UK) sa kon-
ferencie zúčastnili dve doktorandky: Miriam 
Fulová z ústavu epidemiológie s prezentá-
ciou „Legionella spp. in the Hospital Water 

System – Infection Risk and Prevention“ 
a Ľubica Janovičová z ústavu molekulár-
nej biomedicíny s prednáškou „Deoxyribo-
nuclease Activity in Animal Model of Sep-
sis“. Z Jesseniovej lekárskej fakulty UK 
v Martine na konferencii vystúpili Dana Ces-
neková z psychiatrickej kliniky, ktorá pred-
niesla príspevok na tému „Fluoxetine Mo-
notherapy and Augmentation Treatment in 
Adolescent Depression – Our Clinical Ex-
perience“, a Zuzana Nová z ústavu fyzioló-
gie s prezentáciou „Exogenous Surfactant 
and Pulmonary Homeostasis in an Animal 
Model of LPS-induced Acute Lung Injury“. 

Odbornú porotu, ktorá v rámci závereč-
ného hodnotenia s potešením skonštatova-
la, že úroveň príspevkov bola vysoká a kaž-

dým rokom stúpa, tento rok najviac zaujala 
prezentácia Elisabeth Boudriot z Univerzity 
v Drážďanoch na tému „The Role of Ve-cad-
herin Expression in Triple Negative Breast 
Cancer Cells for Lymphatic and Vascular 
Extravasation“. Všetky príspevky, ktoré na 
konferencii zazneli, vyšli v zborníku vo for-
me brief communication, ktorú dopĺňa 
grafická a tabuľková dokumentácia.

Veľmi si cením možnosť zúčastniť sa na 
tomto podujatí, skúsenosť z prezentovania 
vlastnej práce v cudzom jazyku a posudzo-
vania viacodborovou medzinárodnou komi-
siou považujem za veľmi obohacujúcu.

MUDr. Mgr. Miriam Fulová,
Ústav epidemiológie LF UK

Perspektívy medzinárodnej spolupráce  
na Ústave cudzích jazykov LF UK

Jednou z hlavných úloh Ústavu cudzích 
jazykov LF UK (ÚCJ LF UK) je zvyšovať ja-
zykové a komunikačné kompetencie študen-
tov v rámci pregraduálnej a postgraduálnej 
výchovy. V súčasnosti pracovisko zastrešuje 
odborné jazykové vzdelávanie v anglickom, 
latinskom a slovenskom jazyku. ÚCJ ako 
aktívna súčasť LF UK má záujem poskytovať 
všetkým študentom kvalitné jazykové vzde-
lanie, ktoré je na expandujúcom globálnom 
trhu vzdelávania vnímané ako konkurenčná 
výhoda. 

Modernizácia európskych systémov vy-
sokoškolského vzdelávania a zvyšujúce sa 
nároky na vzdelávanie a kvalifikáciu pred-
stavujú výzvu, ktorú sa rozhodol ÚCJ LF UK 
prijať. Predovšetkým prostredníctvom medzi-
národných mobilít zamestnancov do ďalších 
krajín strednej a východnej Európy a nadvia-
zaním strategických partnerstiev s univerzi-
tami a jazykovými pracoviskami v Bulharsku, 
Českej republike, Maďarsku a Slovinsku sa 
podarilo vytvoriť obojsmerný kanál a rozvinúť 
aktívnu spoluprácu nielen v oblasti jazykové-
ho vzdelávania. Aktuálne náš ústav posilňuje 
medzinárodné kontakty s Medical Universi-
ty v Plovdive, Semmelweis University v Bu-
dapešti, University of Ljubljana v Slovinsku, 

Masarykovou univerzitou v Brne a Karlovou 
univerzitou v Prahe. 

Komunikácia s obdobnými pracoviskami 
je realizovaná predovšetkým formou pred-
nášok venovaných odbornej medicínskej 
angličtine, ktorá je v súčasnosti lingua 
franca medzinárodnej komunikácie v oblas-
ti medicíny. Skutočnosť, že ÚCJ LF UK je 
medzinárodne certifikovaným pracoviskom 
pre poskytovanie vzdelávania v odbornej 
medicínskej angličtine (UNIcert® III), výraz-
ne prispieva k možnostiam medzinárodnej 
spolupráce.

Doterajšie snahy o rozvoj rámcov kvality 
vzdelávania priniesli so sebou aj možnosti 
výskumnej činnosti, a to predovšetkým v ob-
lasti lekárskych kolokácií (medical colloca-
tions). V spolupráci s University of Ljubljana 
v Slovinsku má ÚCJ LF UK možnosť realizo-
vať v tejto oblasti pilotnú výskumnú aktivitu, 
ktorej cieľom je ďalej sa rozvinúť do širšej vý-
skumnej činnosti s viacerými participujúcimi 
zahraničnými partnermi.

Medzinárodná spolupráca ÚCJ LF UK sa 
na základe uvedeného začala perspektívne 
rozvíjať s ambíciou pokryť čo možno najširší 
priestor, a tým prispieť k využitiu medziná-
rodných skúseností zamestnancov s cie-

ľom rozšíriť ponuku možnosti jazykového 
vzdelávania pre študentov. Maximalizovanie 
prínosov jazykových, komunikačných a in-
terkultúrnych kompetencií zamestnancov 
priamo zabezpečí nielen výmenu poznatkov 
a skúseností medzi pedagógmi, ale zároveň 
umožní získať komplexnejší obraz o diskuto-
vanej problematike a rozšíriť okruh poznania 
a vedomostnú bázu študentov, ktorí sa aktív-
nou formou zúčastňujú na odbornej jazyko-
vej príprave realizovanej ÚCJ LF UK. Znalosť 
jazykov rozširuje okruh kariérnych možností 
a čiastočne ovplyvňuje rozhodovanie kvalifi-
kovaných absolventov LF UK, či ostanú pra-
covať na Slovensku alebo budú pokračovať 
v ďalšom štúdiu.

Posilnenie a kontinuálne budovanie me-
dzinárodnej spolupráce je kľúčovým fakto-
rom, ktorý ovplyvňuje konkurencieschop-
nosť ÚCJ LF UK z dlhodobého hľadiska, 
a teda patrí medzi kľúčové priority pracovis-
ka. Využitie potenciálu takejto spolupráce 
zároveň otvára priestor pre možnú projekto-
vú spoluprácu.

PhDr. Elena Nikolajová  
Kupferschmidtová, PhD., LF UK
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Archeológovia spomínali na minulosť
Rok 2018 bol pre celú československú verejnosť rokom významných výročí a premietania o dôležitých celospoločenských udalos-
tiach. Tento trend neobišiel ani archeologickú obec. Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF 
UK) sa preto v dňoch 3. – 6. decembra 2018 rozhodla usporiadať konferenciu zameranú na dejiny archeológie, a to predovšetkým 
na obdobie rokov 1918 – 1948.

Ako sa ukázalo, téma „spomienok na mi-
nulosť“ prilákala množstvo pamätníkov, no 
i zástupcov mladšej generácie. Tí neváhali 
prísť zo všetkých končín oboch republík, 
aby sa podelili so svojimi spomienkami či 
získanými poznatkami. Zastúpení boli nielen 
kolegovia z univerzít (Praha, Hradec Králo-
vé, Olomouc, Opava, Banská Bystrica), no 
i z regionálnych múzeí (Ústí nad Labem, 
Most, Plzeň, Brno, Rakovník, Bratislava, 
Komárno, Žilina, Ružomberok, Oravský 
Podzámok, Rimavská Sobota, Spišská Nová 
Ves, Trebišov) či archeologických a pamiat-
kových ústavov (Praha, Brno, Most, Nitra).

Konferenciu otvoril slávnostným príhovo-
rom prodekan FiF UK prof. Marián Zouhar 
a následne vedúci katedry archeológie 
prof. Jozef Bátora. Nasledovali jednotlivé 
tematické bloky. Prvý z nich sa zameral 
na zhodnotenie stavu archeologického 
bádania v Československu v rokoch 1918 
– 1948. Naň nadviazali príspevky reflek-
tujúce archeológiu v regiónoch, pričom 
špeciálnej pozornosti sa dostalo vzťahu 
československej a nemeckej archeológie 
pred, no i počas 2. svetovej vojny. Posled-
ný z blokov bol venovaný významným osob-
nostiam (Jan Eisner, Vojtech Budinský-Krič-
ka, Innocenc L. Červinka, Karel Absolon, 
Mikuláš Kubínyi, Pavol Čaplovič, Štefan 
Horváth, Anton Petrovský-Šichman). Veľkú 
pozornosť vzbudil príspevok o podporných 
aktivitách prezidenta Tomáša G. Masaryka 

na poli archeológie, no i osobné spomien-
ky prof. Václava Furmánka na osobnosť V. 
Budinského-Kričku.

Zázemie pre konferenciu poskytla se-
minárna knižnica Katedry archeológie FiF 
UK, ktorej vynovené priestory tvorili dôstoj-
nú kulisu celého stretnutia. Tu sa konal aj 
spoločenský večer, na ktorom sa zúčastnila 
väčšina účastníkov konferencie. Vhod prišlo 
i paralelné organizovanie „Vianoc na fakulte“ 
v átriu, kam sa po vyčerpávajúcom dni pre-
sunula časť spoločnosti.

Štvordňová konferencia bola zakončená 

exkurziou do Múzea mesta Bratislavy. Po-
zornosť pútala najmä archeologická expo-
zícia, no i výstava k 150. výročiu založenia 
múzea. Samotná exkurzia, no i spoločenský 
večer vytvorili vhodný priestor na nadväzova-
nie nových kontaktov a spolupráce naprieč 
generáciami. Aj vďaka tomu by sa mal druhý 
ročník konferencie o dejinách archeológie 
konať na pôde Moravského zemského mú-
zea v Brne v pavilóne Anthropos.

Mgr. & Mgr. Martin Neumann, PhD.,
Katedra archeológie FiF UK

O nových výzvach pre komunitných psychológov

V dňoch 3. – 4. decembra 2018 sa na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK) uskutočnil už 5. ročník konferencie 
„Komunitná psychológia na Slovensku“. Podujatie už tradične zorganizovala doc. Júlia Halamová pod záštitou Ústavu aplikovanej 
psychológie FSEV UK, European Community Psychology Association (ECPA) a tiež The Society for Community and Action Research 
(SCRA) Division 27 American Psychological Association.

Program piateho ročníka konferencie, kto-
rý zaznamenal výraznú účasť zahraničných 
hostí, otvorila prezidentka ECPA Dr. Maria 
Vargas-Moniz. Vo svojom príspevku priblížila 
kontext komunitných psychológií v Európe, 
akcentujúc problematiku ľudí bez domova, 
ktorú je podľa jej slov nutné riešiť až dovte-
dy, kým nezostane nik, kto by bol odkázaný 
na život na ulici.

Prínosné boli i nasledujúce prednášky 
odborníkov v komunitnej psychológii, kto-
rí priniesli pohľad na rôzne oblasti tejto 
disciplíny. Z mnohých nanajvýš aktuálnych 
pertraktovaných tém spomeňme aspoň 
niektoré: prof. Wolfgang Stark z University 
of Duisburg-Essen prednášal o tacitnom 

poznávaní v sociálnych systémoch; prof. 
Donata Francescato z Association for the 
Psychological Development of the Indivi-
dual and the Community v Ríme hovorila 
o nových výzvach pre komunitných psycho-
lógov, ktoré prináša technický pokrok; prof. 
Caterina Arcidiacono z University of Naples 
Federico II sa v príspevku sústredila na indi-
viduálne šťastie v sociálnom kontexte; doc. 
Júlia Halamová a prof. Martin Kanovský zo 
FSEV UK prednášali o intervencii, ktorá je 
zameraná na znižovanie sebakritiky. Pred-
nášky vyvolali podnetné diskusie.

V rámci konferencie sa pod taktovkou 
prof. Rubena Davida Fernándeza a prof. 
Moisésa Carmonu z University of Barcelo-

na v spolupráci s ich študentmi uskutočnil 
workshop s názvom „Teatro dell´Oppres-
so“. Účastníci si prostredníctvom divadel-
ných techník mali možnosť na vlastnej koži 
vyskúšať situácie útlaku, ktoré sa aj dnes 
bežne dejú v rôznych spoločenských kon-
textoch. Vyjadrenie týchto situácií pohybom 
prispelo k zážitkovému uchopeniu diania 
v našej spoločnosti.

Už teraz sa tešíme, čo prinesie 6. ročník 
konferencie, ktorý sa uskutoční 2. – 3. de-
cembra 2019. Srdečne vás pozývame!

Mgr. Martina Baránková,
Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK
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Preslava – spolok študentov histórie UK
Preslava okolo seba združuje študentov histórie a príbuzných odborov, ktorí majú chuť venovať svoj čas univerzite a dejinám aj nad rámec 
svojich bežných študijných povinností.

Náš spolok vznikol v roku 2015 pri Kated-
re slovenských dejín a Katedre všeobecných 
dejín Filozofickej fakulty UK s cieľom podpo-
rovať a rozvíjať vedecké a voľnočasové aktivity 
študentov. S týmto zámerom organizujeme od-
borné prednášky, diskusie a ďalšie vzdelávacie 
a spoločenské akcie nielen v rámci spolku, ale 
aj pre verejnosť. Našimi aktivitami tak chceme 
prispieť ku skvalitneniu úrovne štúdia histórie na 
našej fakulte a spopularizovať náš odbor i histó-
riu ako takú aj za prahmi našich katedier.

Jednou z posledných verejných akcií spolku 
bol filmový večer s diskusiou s názvom „Nádej 
či katastrofa?“. Premietanie sa uskutočnilo kon-
com novembra 2018 pri príležitosti stého výro-
čia konca 1. svetovej vojny a rozpadu rakúsko-
-uhorskej monarchie. Rok 1918 je však neod-
mysliteľne spätý aj so vznikom prvej Českoslo-
venskej republiky, preto sme si zvolili aj takýto 
provokatívny názov. Pozvanie na podujatie prija-
la Dr. Eva Škorvanková z katedry všeobecných 
dejín, ktorá povedala niekoľko úvodných slov 

a prítomných uviedla do problematiky. Násled-
ne sme premietli dokumentárny film českej pro-
dukcie Poslední Habsburk na českém trůně, 
ktorý nám toto obdobie priblížil prostredníctvom 
osobnosti Karola Habsburského, posledného 
panovníka Rakúsko-Uhorska, a jeho rodiny. Po 
ňom nasledovala podnetná diskusia. 

Preslava spolupracuje tiež s Kanceláriou 
prezidenta Slovenskej republiky – počas dňa 
otvorených dverí pravidelne sprevádza náv-
števníkov Prezidentského paláca. Vďaka to-
muto podujatiu sme nadobudli nielen mnoho 
nových vedomostí, ale hlavne skúseností so 
sprevádzaním väčších skupín po priestore tejto 
výnimočnej historickej budovy, ktorá je širokej 
verejnosti sprístupnená len raz v roku. Zároveň 
sme mali možnosť nahliadnuť do takých zákutí 
paláca, do ktorých sa návštevník bežne nedo-
stane, ako i do zákulisia organizácie takejto 
výnimočnej akcie. Svojím osobným pozvaním 
a vďakou nás poctil aj prezident SR Andrej Kis-
ka – práve za jeho úradovania sa komentované 

prehliadky po Grasalkovičovho paláci začali 
organizovať.

Na záver sa možno pýtate: Prečo práve 
„Preslava“? Dôvod je jednoduchý. Názov spol-
ku je odvodený od nápisu na reverze denára 
uhorského kráľa Štefana I.: „PRESLAVVA  
CIV(ITAS)“, ktorý vyrazili na území dnešnej Bra-
tislavy začiatkom 11. storočia. Spolok tak odka-
zuje na historický názov mesta, v ktorom sídli aj 
naša alma mater.

Ak by ste sa k nám chceli pridať, neváhajte. 
Riadnym členom Preslavy sa môže stať každý 
študent zapálený pre históriu, ktorý sa chce ak-
tívne podieľať na činnosti spolku spolu s nami.

Jana Magdaléna Májeková,
predsedníčka spolku Preslava

O hanbe a sebakritike s Nicolom Petrocchim
Na prelome novembra a decembra sa na 

Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK 
(FSEV UK) konal nadstavbový tréning v tera-
pii zameranej na súcit, ktorý opäť viedol Dr. 
Nicola Petrocchi z John Cabot University v Ta-
liansku. Tréning pod záštitou Ústavu aplikova-
nej psychológie FSEV UK zorganizovala doc. 
Mgr. Júlia Halamová, PhD.

Kým prvý modul, ktorý sa na FSEV UK 
konal začiatkom júna 2018, účastníkom pri-
blížil kognitívno-behaviorálnu terapiu (Cogni-
tive Behavioral Therapy – CBT) a terapiu 
zameranú na súcit (Compassion Focused 
Therapy – CFT), a to nielen v teoretickej 
rovine, keďže si účastníci zároveň mohli na 
vlastnej koži vyskúšať aj cvičenia na rozvoj 

sebasúcitu a súcitu využívané v terapeutic-
kej praxi; druhý modul sa okrem prehĺbenia 
predošlých teoretických poznatkov daného 
prístupu zameral aj na rozšírenie vedomostí 
o prácu s hanbou a sebakritikou. Jeho sú-
časťou bolo množstvo praktických ukážok 
a intervencií práce s klientom. Tréningu sa 
zúčastnilo viac než 30 odborníkov z rôznych 
krajín Európy pracujúcich v oblasti mentál-
neho zdravia, avšak účasť na tréningu bola 
umožnená aj študentom psychológie.

Dr. Nicola Petrocchi, ktorý sa okrem vý-
skumu v oblasti súcitu a sebasúcitu venuje aj 
terapeutickej praxi, úzko spolupracuje s prof. 
Paulom Gilbertom, zakladateľom CFT. V tomto 
roku má vyjsť ich spoločne napísaný Manual 
for Compassion Focused Therapy.

Mgr. Jana Koróniová, FSEV UK
Foto: Júlia Halamová

Preslava s Máriou Teréziou a Františkom I. Lotrinským počas sprevádzania na 
DOD v Prezidentskom paláci
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Slovenský kapucín biskupom na Islande:  
Cirkev je nádherne pestrá

Na ostrov ohňa a ľadu sa dostal ako misionár pred 14 rokmi, v roku 2015 ho pápež František menoval za biskupa reykjavíckej diecézy, jedi-
ného biskupstva na Islande, ktorého rozloha je cca 103 000 km2. Hoci štatisticky to vychádza tak, že tu žije spomedzi škandinávskych krajín 
percentuálne najviac katolíkov, v skutočnosti je ich – vzhľadom na malý počet obyvateľov Islandu – len hŕstka. Ku katolíckej viere sa hlásia 
takmer 4 % obyvateľov, čo predstavuje cca 14 000 ľudí. Ako sa spravuje diecéza s takýmito špecifikami? Akým najčastejším výzvam pri 
pastorácii musí čeliť? Akí sú Islanďania v porovnaní so Slovákmi? Prečo nevedia celkom pochopiť to, že sa islandčina zdá cudzincom ťažká? 
Aj na to sme sa opýtali Dávida Bartimeja Tencera, ktorého od prihlášky do kňazského seminára Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohoslo-
veckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave neodradila ani vidina nekončiacej totality.

Narodili ste sa do neľahkej doby, ktorá 
rozkvetu kňazského povolania práve ne-
priala. Ešte ani v čase, keď ste sa hlásili 
do seminára, ste nemohli s istotou vedieť, 
že totalita čoskoro padne. Napriek tomu 
ste sa rozhodli stať kňazom. Kedy vo vás 
dozrelo toto odvážne rozhodnutie?

Žiadna doba nie je ľahká, ale pamätám si, 
že som počítal s tým, že budem žiť a možno 
aj zomriem v komunizme. Na druhej strane si 
však spomínam aj na slová svojho kamaráta 
z detstva, ktorý sa stal tiež kňazom. Zvykol 
totiž citovať svojho starkého, ktorý mali vravie-
vať: „Ja som už dva prevraty prežil a na ten 
tretí sa najviac teším...“ A pri prípitku vraj vin-
šovali: „Nech nám dá Pán Boh zdravia a ko-
munistom, čo im patrí...“ Zaujímavé, že všetci 
vedeli, čo tým starý otec myslia. ☺ Takže tá 
nádej tam kdesi vždy bola. A napokon sa to aj 
podarilo. Pán Boh zaplať za to!

Pokiaľ ide o rozhodnutie stať sa kňazom, 
nepochybne naň malo vplyv to, že som vyras-
tal v normálnej katolíckej rodine, pravidelne 
sme chodili do kostola, odmalička som bol mi-
ništrantom a mal som možnosť zažiť dobrých 
kňazov, ktorí v Novej Bani pôsobili. Práve ich 
vzor bol pre mňa veľmi výraznou pohnútkou, 
keď som sa rozhodoval, kam si podať pri-
hlášku.

A kedy to dozrelo? Povedal by som, že po-
volanie je tak trochu ako víno – zreje stále, 
a čím je staršie, tým je lepšie. Kňazom som 
bol vždy rád, teraz som ním ešte radšej a mys-
lím si, že to najlepšie ešte len prichádza...

Kňazskú vysviacku ste prijali v roku 1986, 
o štyri roky nato ste vstúpili do rádu men-
ších bratov kapucínov. Čo vás k tomu vied-
lo?

Pred seminárom som toho veľa o rehoľní-
koch nevedel, aj keď som bol trochu v kon-
takte s niektorými tajnými rehoľníkmi (napr. 
saleziánmi, jezuitmi a pod.). Pre ideály kláštor-
ného života ma nadchol najmä pán profesor 
Anton Bagin svojimi prednáškami o reholiach, 
hoci on sám nebol rehoľníkom. A potom to už 
bolo skôr o voľbe, do akej rehole ma to vlast-
ne ťahá. Sv. František z Assisi a kapucíni to 
u mňa jednoznačne „vyhrali“ pre svoju chudo-
bu, bratstvo, kláštorný život a jeho jednodu-
chosť.

Po noviciáte ste pokračovali v štúdiách 
v Ríme, kde ste v roku 1994 dosiahli licen-
ciát z teológie. V rokoch 2001 – 2004 ste 
pôsobili aj v Kňazskom seminári sv. Fran-
tiška Xaverského v Badíne, kde ste vyu-

čovali homiletiku. Neťahalo vás to týmto 
akademickým smerom?

Nie. Nepýtal som sa ani na štúdiá, ani som 
sa nehlásil za vyučujúceho. A hoci som sa me-
dzi študentmi na univerzite cítil veľmi dobre, 
pričom som vyučoval nielen homiletiku, ale aj 
ďalšie dva senzačné predmety – spirituálnu 
teológiu a časť pastorálnej teológie, po aka-
demickej kariére som netúžil. Po čase by som 
to tam asi len kazil... Pán Boh dá každému 
človeku vedieť, kde je jeho miesto.

Na misie na Island ste odišli v roku 2004. 
Na otázku, ako ste sa tam dostali, zvyk-
nete odpovedať: „Lietadlom.“ ☺ Tak teda 
prečo práve Island?

Chcel som ísť na misie a vždy ma to viac 
ťahalo kamsi na sever. Možno na to mal vplyv 
aj film, čo sme ako deti pozerali večer po 
zotmení u našich susedov Lukáčov, ktorí ho 
premietali na posteľnú plachtu zavesenú na 
bráne. Volal sa Komayak a bol o misionároch 
medzi Eskimákmi. No a Island sa v procese 
rozoznávania postupne vyrysoval ako najpri-
jateľnejšia ponuka aj pre našu kapucínsku 
provinciu. A ja som aj dnes ohromne rád, že 
to takto vyšlo.

Prvé roky ste zasvätili štúdiu islandskej 
kultúry. Čo vás na nej najviac fascinuje?

Nepovedal by som, že ma fascinuje – ako 
všetky ostatné kultúry má svoje plusy a mínu-
sy. Ale vo všeobecnosti ma na poznávaní priťa-
huje to, ako sa kultúra a vôbec spôsob života 
vytvára samotným žitím v nejakých podmien-
kach. Niečo si človek musí pretrpieť, niečím 
sa prehrýzť, ale niečo nájde ako bonbónik, 

ktorý mu uľahčí to prispôsobovanie sa a urobí 
ho radostnejším. Ale ak mám spomenúť pred-
sa len aj nejakú konkrétnu črtu islandského 
naturelu, tak asi to, že Islanďania sa neboja 
byť inakší a v nadväznosti na to vedia dať mož-
nosť aj iným, aby boli sami sebou. Ak napr. 
Islanďan vidí, že robíte niečo inak ako on, tak 
vás nebude kritizovať, ale bude sa so záujmom 
pozerať a čakať, ako to dopadne. ☺

Čím sú Islanďania ešte iní – napríklad 
v porovnaní so Slovákmi?

Sú zdržanlivejší, utiahnutejší, naučení na 
tvrdší život. Keď sa do niečoho púšťajú, dobre 
si to rozmyslia, lebo vedia, že človek nemá ne-
vyčerpateľné baterky. Keď som jedného ka-
maráta farmára pokúšal, že by sme v sobotu 
mohli vyjsť na kopec, ktorý stál za jeho farmou 
a mal takmer 1000 m n. m. (a to sa tá jeho far-
ma rozprestierala na brehu fjordu), vyvalil na 
mňa prekvapene očiská a vyrazil zo seba len 
jedno slovo: „Prečo?“ ☺

Na druhej strane im oproti našej mentalite 
chýba taká naša otvorenosť a spontánnosť. 
Za 14 rokov som nevidel ešte Islanďana pla-
kať alebo si pospevovať pesničku len tak, 
pre seba. A doma som to i to videl aj u svojho 
ocka, aj u maminky.

Od začiatku ste sa venovali aj štúdiu is-
landčiny, o ktorej náročnosti sme si mohli 
vytvoriť základnú predstavu pri začutí ná-
zvu sopky Eyjafjallajökull, ktorej výbuch 
v roku 2010 – sprevádzaný nebezpečným 
šírením sopečného prachu – vydesil celú 
Európu. Vtedy ste už tri roky spravovali 
farnosť sv. Thorlaka na východe ostrova 
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v mestečku Reyðarfjörður. Ako ste si zvykli 
na islandskú klímu a jej špecifiká?

Islandčina je ťažká len pre cudzincov, ale Is-
lanďania to nevedia celkom pochopiť. Oni len 
spoja niekoľko slov do jedného. Tak napríklad 
názov spomínanej sopky pozostáva z troch 
slov: Eyja („ostrov v mori“ alebo aj „osamote-
ný vrch“, ako napr. naša Osobitá v Západných 
Tatrách), Fjalla („vrchy“), Jökull („ľadovec“), 
čo dokopy možno preložiť ako „Ľadovec na 
osamotených horách/vrchoch“. Čo je na tom 
ťažké? Akurát, že Islanďania veľmi nerozume-
jú tomu, prečo potrebujeme okolo toho toľko 
„navyprávať“, keď sa to dá povedať jedným 
slovom. ☺

Pokiaľ ide o počasie a to privykanie si naň, 
na niečo som si zvykol veľmi rýchlo a na niečo 
si nezvyknem do smrti. Ale to nevadí. S tým 
sa len musíme naučiť žiť. Ako inak prijať napr. 
snehové búrky, ktoré vedia trvať aj týždeň 
v kuse, alebo polárne dni, či polárne noci. 
Jednoducho tak to tu je. A komu to nevyhovu-
je, nájde si svoje miesto inde. Svet je predsa 
taký veľký...

Hoci prvými obyvateľmi ostrova boli mní-
si, vplyvom historického vývoja sa dnes až 
68 % tunajšieho obyvateľstva hlási k Is-
landskej národnej luteránskej cirkvi. Aké 
tu panujú vzťahy medzi katolíkmi a lute-
ránmi?

Nadštandardne dobré. Zvlášť tie osobné 
(s mnohými luteránskymi pastormi na seba 
hovoríme spôsobom: „Hej, ty, počuj...“, 
a keby som mal dnes chuť na kávu, vedel by 
som presne, ku komu pôjdem), ale potom aj 
tie oficiálne. Nepodrážame sa, nevadíme sa, 
a keď treba, vieme spolupracovať. Ale názo-
ry máme rozdielne, v niektorých otázkach 
(napr. interrupcia, eutanázia, spolužitie pred 
sobášom či sobáš rovnakých pohlaví a pod.) 
by som povedal, že dokonca až diametrálne 
rozdielne.

V roku 2015 vás pápež, ktorý už výberom 
mena preukázal sympatie k zakladateľo-
vi františkánskeho rádu ☺, menoval za 
biskupa reykjavíckej diecézy. Ako sa vám 
spravuje? Akým najčastejším problémom/
výzvam pri pastorácii musíte čeliť?

Jaj! Moja diecéza! Tú veľmi ľúbim! ☺ Veľa-
krát som to už opakoval, že ma Pán Boh veľmi 
obdaroval, lebo mi dal milosť byť nielen kňa-
zom, ale aj rehoľníkom, misionárom a potom 
aj biskupom, a to ešte aj biskupom na Islande! 
Som tomu veľmi rád. Samozrejme, že máme 
aj svoje problémy, ako napr. rozsiahlu multikul-
túrnosť aj priamo v kostole (schádzajú sa nám 
tu veriaci mnohých národností – registrujeme 
tu pomaly sto rôznych jazykov), čo je nespor-
ne darom, ale nie je vždy jednoduché udržať 
to v normálnych medziach v konfrontácii napr. 
s národným cítením, ktoré však niekedy pre-
rastá až do nacionalizmu a pod. Ale kde je 
dobrá vôľa, tam sa vždy dá k stolu pridať ešte 
jedna stolička.

Pestrosť kultúr prezrádza už rýchly pohľad 
na webovú stránku vašej diecézy – podľa 
nej u vás aktuálne pôsobia kňazi ôsmich 

národností, pričom omše pravidelne slú-
žite v štyroch jazykoch. Ako to ovplyvňuje 
vašu prácu?

Na jednej strane je to starosť, lebo všet-
ko robíme v takpovediac núdzovom režime,  
keďže nemáme ani len základné materiály 
napr. na katechézu a pod. Ale ako som už na-
značil, to, že sa u nás stretávajú rôzne kultúry, 
je pre nás aj veľkým obohatením. Odzrkadľuje 
to i každodenné fungovanie nášho cirkevného 
spoločenstva s liturgickým životom na milión 
spôsobov. Výrazne sa to prejavilo napríklad aj 
teraz nedávno pri organizovaní Štedrej večere, 
spojenej pochopiteľne s množstvom rôznych 
obyčají pomaly z celého sveta. Cirkev je nád-
herne pestrá! A stojí za to tú krásu obdivovať 
a pestovať, aj keď to zveľaďovanie a dolaďo-
vanie človeka stojí niekedy dosť síl a námahy.

Akým aktivitám sa v rámci pastorácie ve-
nujete?

Takým istým, ako aj biskupi na Slovensku: 
denne sa modlím za svoju diecézu, navšte-
vujem farnosti, birmujem, prijímam do cirkvi, 
svätím kňazov, zháňam prostriedky na bež-
ný život diecézy a aj na mimoriadne situácie 
(stavby nových kostolov, pastoračné projekty 
a pod.), lebo sem-tam aj chýbajú, stretávam 
sa so svojimi cirkevníkmi jednotlivo a aj v sku-
pinách a tak isto aj s ľuďmi, ktorí sú „spoza 
múrov kostola“, so štátnou správou či s politik-
mi. Ako tunajší najvyšší predstaviteľ katolíckej 
cirkvi píšem aj pastierske listy, vyjadrujem sa 
aj k návrhom zákonov alebo k aktivitám, kto-
ré vplývajú aj na náš vnútrocirkevný a spolo-
čenský život, ako sú voľby a pod. A niekedy 
musím zabŕdnuť aj do osieho hniezda, lebo 
aj tu sa občas nájdu ľudia, ktorí by nás chceli 
rožkom opiť a v papučiach cez vodu previesť. 
Z toho, že všetci ľudia majú cirkev radi a vážia 
si ju, som už dávno vytriezvel.

Ostrov ohňa a ľadu turisti vyhľadávajú pre 
jedinečné prírodné krásy, ktoré sa v takej 
miere nedajú nájsť nikde inde na svete – 
nachádza sa tu veľké množstvo činných 

vulkánov, termálnych prameňov a gejzí-
rov, ale aj ľadovcových riek, jazier a národ-
ných parkov. Čo ste si po tých rokoch na 
Islande najviac zamilovali vy?

Ľudí. Kopce máte aj inde. Všade je pekne. 
Možno inak, ale pekne. Ale ľudia sú to najlep-
šie a najkrajšie, čo Pán Boh stvoril. Darmo – 
sme na Jeho podobu. Voláme sa Božími deťmi 
a nimi aj sme!

Čo je podľa vás najdôležitejšie pre činnosť 
misie a pre vašu prácu?

Božia milosť a Jeho požehnanie. To sebe 
a všetkým, ktorí sú mi zverení, denne od Pána 
Boha vyprosujem.

V čom vidíte najväčšie výzvy cirkvi pre na-
sledujúce obdobie?

Asi to, čo tou výzvou aj vždy bolo: ohlaso-
vať Božie kráľovstvo – a to za každých okol-
ností, nielen vtedy, keď nám to príde vhod... 
Samozrejme, tým ohlasovaním nemyslím len 
kázanie v kostoloch, ale normálny, poriadny, 
katolícky život. Aby nami prežívaná radosť 
z evanjelia bola z nášho konania taká zjavná, 
že by sme nemuseli až tak veľa vysvetľovať...

Máme za sebou vstup do nového kalen-
dárneho roka. Čo by ste si doň pre seba, 
svojich veriacich i všetkých ľudí dobrej 
vôle priali?

Pamätám si, že keď sme sa ako mládežní-
ci na všelijakých stanovačkách a tajných du-
chovných cvičeniach modlievali pred jedlom, 
tak sme mali aj takú „cool“ modlitbu (teda 
aspoň vtedy sa nám videlo, že je „cool“): 
„Pane Bože, daj nám chleba a po smrti šup 
(!) do neba.“ ☺ Tak asi len to, aby nám – a to 
všetkým bez rozdielu – Pán Boh pomohol aj 
v tomto roku viesť pobožný život, aby sme boli 
dobre prichystaní kajúcne umrieť, kedykoľvek 
nastane tá chvíľa, a po smrti šup do neba!

Erika Hubčíková
Foto: Archív D. Tencera
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Známky sú hodnotením výkonov žiaka, nie jeho osobnosti
Psychologička radí rodičom, ako pristupovať k polročným vysvedčeniam detí

Blíži sa čas polročných vysvedčení. Ako by rodičia mali správne pristupovať k hodnoteniam svojich detí, na čo by nemali zabúdať 
a čomu sa v ich najlepšom záujme treba, naopak, vyhnúť, nám prezradila PhDr. Daniela Čechová, PhD., z Katedry psychológie Filozo-
fickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK).

redakcia

Čas po Vianociach beží rýchlo, január býva 
v škole plný písomiek a skúšok, napäté sú 
deti i rodičia. Preto by som najprv rodičom po-
radila spomaliť, stíšiť sa a rozpomenúť sa 
na svoje školské roky. Aké to pre nich bolo, 
keď prišli domov s vysvedčením, ako sa cítili, 
ako reagovali ich rodičia, čo si vtedy mysleli. 
Má to dva dôvody. Jednak im to môže pomôcť 
nastaviť sa viac empaticky na svoje dieťa, 
„vojsť do jeho kože“ a precítiť jeho emócie. 
Jednak si môžu rodičia viac uvedomiť, prečo 
sú pre nich známky dôležité. V rámci medzi-
generačného prenosu rodičovstva platí, že 
zážitky prežité v detstve, v spleti rodinných 
vzťahov, sa odtlačia do nášho nervového sys-
tému. Tento prenos je implicitný, je to tvorivá 
odpoveď na situáciu v rodine, rodinnú atmo-
sféru, modely a hodnoty v rodine. V reakciách 
dnešných rodičov na vysvedčenia svojich detí 
sa odrážajú hodnoty a správanie ich rodičov, 
i keď si to neuvedomujú.

V tejto súvislosti je vhodné poznať odpo-
veď na otázku: „Čo chcem, aby z môjho die-
ťaťa vyrástlo?“ V momente, keď vidíme nie 
celkom dobré vysvedčenie svojho potomka, 
je vhodné pripomenúť si, čo má byť cieľom 
našej výchovy. Málokedy v mojej praxi mi 
rodičia povedia, že chcú, aby ich dieťa do-
sahovalo vysoké výkony, úspechy. Väčšinou 
vravia, že chcú, aby ich deti boli šťastné, ve-
deli sa rozhodovať, robili to, čo ich baví, boli 
spokojné a podobne, len na to v kritických 
situáciách zabúdajú.

Ako by sme sa teda mali ako rodičia kon-
krétne zachovať, keď deti prinesú domov 
svoje polročné vysvedčenia?

Pripraviť sa na to, premyslieť si, 
čo povieme, čo urobíme

Ak sa svojmu dieťaťu venujeme, máme 
prehľad o jeho škole a známky na vysvedčení 
by pre nás nemali byť prekvapením. Príprava 
robí majstra. Ak sa pripravíme, budeme rea-
govať výchovne, s dôrazom na dlhodobý cieľ 
rodičovstva, nie splašene a nerozvážne, pod 
vplyvom negatívnych emócií.

Nedať ani neverbálne najavo,  
že sa hneváme

Známky dieťaťa nie sú výrazom jeho in-
teligencie. Nie sú ani prediktorom úspechu 
v živote. Ak dáme najavo hnev, deti, najmä tie 
malé, si budú myslieť, že neschvaľujeme ani 
ich. Môžu o sebe začať pochybovať. Môžu 
si myslieť, že ich nemáme radi. Známky sú 
hodnotením výkonov žiaka, nie jeho osob-
nosti, ale deti to tak nechápu, dokonca ani 
vysokoškoláci.

Vyzdvihnúť úspechy a silné 
stránky vysvedčenia

Rodičom by som poradila zamerať sa na 
dobré známky, vidieť silné stránky dieťaťa 
v jeho vysvedčení. Môžeme si všímať zlep-
šenia v porovnaní s minulým rokom, menej 
vymeškaných hodín, viacej krúžkov, všetko, 
čo je možné oceniť. Kdesi som čítala príbeh 
o tom, ako reagoval jeden otec, keď vysved-
čenie jeho syna tvorila jedna štvorka za dru-
hou: „Pri takýchto známkach je jasná jedna 
vec: určite si v škole nepodvádzal.“

Nepreceňovať ani nepodceňovať 
hodnotu známok

Ak sme pokojní a vecní, dokážeme so 
svojimi deťmi o známkach diskutovať. Od-
porúčam vyhnúť sa komentárom: „Máš síce 
dvojku, ALE... keby si sa viac snažila, mohla 
si mať jednotku.“ Slovíčkom ALE negujeme 
prvú, možno povzbudivú časť vety.

Neporovnávať dieťa so 
spolužiakmi alebo súrodencami

Porovnávanie takmer vždy pôsobí demoti-
vujúco. Aj žiakov s výbornými výsledkami po-
teší len v danej chvíli, prispieva však k úzkos-
ti, keď sa im nedarí. Ak už porovnávať, tak 
porovnávať dieťa s ním samým, nadviazať na 
jeho minulé úspechy a vidieť jeho potenciál.

Pýtať sa svojich detí,  
nedávať inštrukcie

Rodičom radím, aby sa naučili viac klásť 
otázky než dávať rady a príkazy. Keď deti 
dostanú dobré otázky, spolu s pozitívnym 
záujmom rodičov, je to začiatok cesty, ako si 
seba viac uvedomovať, hľadať riešenia, učiť 
sa prijímať dobré rozhodnutia, robiť plány. 
Súčasne sú k svojim rozhodnutiam lojálne. 
Pôsobí tam úplne iná vnútorná dynamika než 
v prípade externej motivácie formulovanej 
rodičmi.

Viesť dieťa k orientácii  
na budúcnosť

Všetci zažívame úspechy i neúspechy, 
otázkou je, čo s nimi spravíme. Neúspechy 
môžu byť katastrofou, alebo skúsenosťou – 
výzvou. To, čo momentálne prežívame ako 
krízu, sa za určitých okolností môže v bu-
dúcnosti stať najlepšou vecou, ktorá sa nám 
udiala. Zlyhania sú potrebné, aby sme sa 
z nich poučili. Omyly sú súčasťou procesu 
učenia a zrenia. To je základ, na ktorom mô-
žeme s dieťaťom pracovať na tvorbe plánu, 
ako známky zlepšiť.

Pomôcť dieťaťu nájsť jeho 
„vnútorných pomocníkov“

Rozprávajme sa s dieťaťom o jeho „vnútor-
ných pomocníkoch“, ktorí mu môžu pomôcť 
jeho plány uskutočniť. Vyzdvihnime jeho 
schopnosti ako motiváciu, vytrvalosť, schop-
nosť koncentrovať sa, vypracovať detaily, 



29

Z A U J A L O  N Á S

V Y B R A N É  N O V I N K Y  Z  V Y D A V A T E Ľ S T V A  U K

dokončovať veci, učiť sa z chýb, dokonca 
i schopnosť využiť externé zdroje. Presvedč-
me dieťa, že je kompetentné a má moc roz-
hodovať o svojom osude.

Povzbudzujme, povzbudzujme, 
povzbudzujme

Ako povedal Rudolf Dreikurs, keby sme 
mali naučiť svoje dieťa jedinú schopnosť, 
mala by to byť odvaha. Znechutené a málo 
motivované dieťa je také, ktoré pochybuje 
o sebe a ľahko sa vzdáva. Veľmi chválené 
deti sa pri problémoch tiež vzdávajú. To je 

častý problém dnešných mladých dospe-
lých, generácie mileniánov, ktorých nazý-
vajú aj snehovými vločkami, pretože sa pri 
styku s realitou často roztopia. Pochvala to-
tiž nie je to isté ako povzbudenie. Dieťa po-
vzbudzujeme za snahu, úsilie, pokrok, pre-
javenú pomoc, a nie za grandiózny úspech 
či za to, že ráno otvorí oči.

Vytvárajme príležitosti,  
aby deti zažili úspech

Hodnota dieťaťa sa síce nemeria známka-
mi na vysvedčení, avšak úspech je pre zdra-

vý vývin dôležitý. Buďme ako rodičia citliví 
na to, aby sme využili možnosti, ktoré život 
prinesie, aby si naše deti mohli rozvíjať roz-
ličné schopnosti, prispievali a cítili svoju hod-
notu. Buďme tvoriví. Využime životné príbehy 
známych ľudí, literárne príbehy. Ponúkajme 
deťom podnety, aby si mohli robiť závery. 
Ako vychovávatelia menej rozprávajme. Nie-
ktoré deti nikdy nebudú mať samé jednotky, 
napriek tomu sa môžu cítiť schopné, zdravo 
sebavedomé a šťastné.

PhDr. Daniela Čechová, PhD.,
Katedra psychológie FiF UK

Mária Belešová: 
Primárne vzdelávanie 

v teórii a v praxi

Marek Mentel –  
William F. Martin:  

Mitochondrie a anaeróbny 
energetický metabolizmus 

eukaryotov – biochémia 
a evolúcia

Mária Potočárová: 
Intercultural differences 
in family upbringing and 
in the education system 

in Solomon Islands

Predkladaná učebnica z Pedagogic-
kej fakulty UK je určená predovšetkým 
študentom vysokých škôl odboru pred-
primárna a primárna pedagogika, ktorí 
sa pripravujú na svoje budúce učiteľské 
povolanie. Publikácia ponúka náčrt hlav-
ných a najviac diskutovaných pilierov 
problematiky primárneho vzdelávania. 
Monografia je koncepčne poňatá ako te-
oretický model fungovania súčasnej pri-
márnej pedagogiky v praxi. V niektorých 
kapitolách je interpretovaný aj stručný 
náčrt výskumu, ktorý sa danou témou 
v príslušnej kapitole zaoberal. Cieľom 
bolo daný stav opísať nielen po teore-
tickej stránke, ale poukázať na to, ako 
didaktická prax na školách reálne fungu-
je. Prezentovaná didaktika primárneho 
vzdelávania ponúka pohľad na spôsob 
výučby, ktorý je uplatniteľný práve pri 
práci so žiakmi v mladšom školskom 
veku.

Pohľad na evolúciu eukaryotov pre-
chádza v poslednom období významným 
vývojom podnieteným najnovšími, vzá-
jomne sa dopĺňajúcimi objavmi vo via-
cerých vedeckých disciplínach. Ukazuje 
sa, že takmer rovnako ako bunkové jad-
ro sú definujúcou organelou eukaryotov 
mitochondrie a z nich odvodené orga-
nely hydrogenozómy a mitozómy, ktoré 
predstavujú evolučne najredukovanejšiu 
formu mitochondrií. Predložená práca, 
ktorá vznikla vďaka spolupráci Prírodo-
vedeckej fakulty UK s Univerzitou Heinri-
cha Heineho v Düsseldorfe, má ambíciu 
poskytnúť čo najkomplexnejšie informá-
cie o biochémii a možnej evolúcii ana-
eróbneho energetického metabolizmu 
eukaryotov, pričom vzájomne prepája 
najnovšie poznatky z biológie, bioché-
mie, geochémie a biogeochémie do 
jedného uceleného obrazu.

Autorka publikácie, pôsobiaca na 
Filozofickej fakulte UK, sa zaoberá vý-
skumom reakčných vzorcov, ktoré apli-
kuje na adolescentov a ich rodiny. Tieto 
reakčné vzorce (reaction pattern rese-
arch) skúmala počas svojho vedeckého 
trojmesačného pobytu na Šalamúno-
vých ostrovoch v Melanézii. V práci sa 
odráža vedecko-pedagogický pohľad na 
sociálnu organizáciu domorodcov, tiež 
sa tu reflektujú mladí ľudia čeliaci svojim 
sociálnym limitom vo výchove a vzdelá-
vaní. Ďalším kúskom do skladačky po-
znania, ktorým nás táto kniha môže in-
špirovať, je objav rozmanitosti ľudských 
kultúr a ich jedinečného a autentického 
spôsobu života, ktorý umožňuje vyvíjať 
sa nielen jednotlivcovi, ale aj celým kme-
ňom a národom. Autorka sa tu zaoberá 
otázkami komparatistiky, multikulturality, 
rodinne orientovanej pedagogiky a čias-
točne tiež kultúrnou antropológiou.
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Basketbalu sa chcem venovať na sto percent
Dalibor Hlivák, študent Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave (UK), je talentovaný 23-ročný basketbalista, ktorý 
momentálne hrá za MBK Rieker COM-therm Komárno. Ešte ako kadet reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta v indonéz-
skej Jakarte, minulý rok vyhral s tímom vysokoškolskú ligu, na konte má však aj zisk dvoch zlatých medailí a jednej bronzovej z maj-
strovstiev Slovenska. Porozprávali sme sa s ním nielen o jeho úspechoch.

Prečo ste sa rozhodli na UK študovať ma-
nažment a nie napr. trénerstvo na Fakul-
te telesnej výchovy a športu UK, keďže 
ste športovec?

Nechcel som študovať odbor spojený so 
športom, chcel som sa vybrať inou cestou 
a štúdium manažmentu som považoval za 
výbornú príležitosť, ako sa naučiť nové veci 
a získať skúsenosti v tejto oblasti, čo by som 
neskôr mohol využiť pri podnikaní.

V čom by ste chceli podnikať? Bol by to 
práve šport v spojení s manažmentom?

V tomto smere zatiaľ nerozmýšľam nad 
ničím konkrétnym. Mojou prioritou je teraz 
ukončiť školu a potom sa venovať basket-
balu na sto percent, pokiaľ mi bude zdravie 
slúžiť. Uvidíme, čo budúcnosť prinesie.

Dá sa skĺbiť škola s tréningami? Študuje-
te denne alebo externe?

Som denný študent, ale s individuálnym 
študijným plánom (IŠP), ktorý mám len od 
tohto ročníka. Počas predchádzajúcich 
ročníkov som hrával v Bratislave a nemal 
som problém dochádzať do školy, takže sa 
to dalo všetko stíhať. Tento rok som však 
musel požiadať o IŠP, keďže hrám v Ko-
márne a s dochádzaním by to bolo oveľa 
ťažšie.

Patríte k mladým a talentovaným hrá-
čom, aké sú vaše športové ambície?

Chcem v prvom rade hrať najvyššiu súťaž 
a dokončiť školu tu v Bratislave. Po ukončení 
štúdia by som rád vyskúšal aj iné, zahraničné 
súťaže.

Aké sú vaše záľuby okrem basketbalu? 
Máte vôbec čas na koníčky popri trénin-
goch a škole?

Nepovedal by som, že sú to koníčky, na-
zval by som ich skôr voľnočasovými aktivita-
mi. Rád trávim čas s rodinou alebo vybeh-
nem na kávu s kamarátmi, pozriem si dobrý 
film alebo počúvam hudbu.

Dočítala som sa, že váš otec bol tiež 
basketbalista a hral za Komárno. Bol to 
práve on, kto vás priviedol k basketbalu?

Môj otec hral basketbal za Komárno, keď 
sme sa tam prisťahovali z Rožňavy v roku 
1995. Áno, práve on ma naučil základy 
basketbalu v Šamoríne, kde sme chodili aj 
s mojím bratom do basketbalového krúžku. 
Neskôr, keď tento krúžok skončil, začal som 
hrávať basketbal v Bratislave.

Venovali ste sa v minulosti aj iným špor-
tom?

Pred basketbalom som hral futbal za Ša-
morín.

V roku 2013 ste reprezentovali Slovensko 
na Majstrovstvách sveta v basketbale mu-
žov do 18 rokov v Jakarte v Indonézii. Čo 
sa vám na turnaji najviac páčilo a čo vás 
najviac zaujalo na tejto exotickej krajine?

Bol to obrovský zážitok a taktiež jedinečná 
možnosť porovnať sa v športe a basketba-
le s inými hráčmi z rôznych krajín. Skončili 
sme na 17. mieste, ak si dobre pamätám. 
Toto podujatie bolo perfektne zorganizova-
né a bolo o nás veľmi dobre postarané. To, 
že som mohol reprezentovať Slovensko na 

šampionáte takéhoto rangu, navštíviť a spo-
znať inú krajinu a inú kultúru, považujem za 
úžasnú skúsenosť. Veľmi ma zaujala miest-
na exotická kuchyňa, ale i samotná Jakarta. 
Mesto bolo krásne, obrovské, centrum mo-
derné, boli sme obklopení mrakodrapmi, no 
na druhej strane v častiach na kraji mesta 
prevládala chudoba. 

Ktoré víťazstvo bolo pre vás to naj, ktoré 
si zapamätáte do konca života?

Spomenul by som víťazstvo na finálovom 
turnaji kadetov proti Handlovej, po ktorom 
sme mohli oslavovať titul majstra Slovenska. 
Bolo to nezabudnuteľné.

Niekoľko sezón ste pôsobili v basketbalo-
vom klube Karlovka. Čím vám učaroval?

Keď som do Karlovky prestúpil z Interu 
Bratislava, najviac sa mi zapáčil spôsob, 
akým tam pracovali s hráčmi a ako sa im ve-
novali. Mali sme tam vytvorené dobré pod-
mienky pre individuálny aj tímový rast.

Chceli by ste niečo na záver odkázať na-
šim čitateľom, študentom UK?

Robte to, čo vás baví, plňte si svoje sny 
a nenechajte sa odradiť žiadnymi neprajník-
mi. Tým nemusíte dokazovať nič. Stačí, keď 
to, čo viete, dokážete ľuďom, ktorí vo vás ve-
ria a stoja pri vás.

Alexandra Kuliková
Foto: Archív D. Hliváka
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Univerzitnou športovkyňou roka 2018 je študentka FTVŠ UK
Dňa 5. decembra 2018 boli v bratislavskej športovej hale Mladosť vyhlásené výsledky obľúbenej ankety Slovenskej asociácie univerzitného 
športu (SAUŠ). Ocenenie Univerzitný športovec roka 2018 získala slovenská reprezentantka vo vzpieraní Karin Freyová, študentka Univerzity 
Komenského v Bratislave (UK), ktorá tak na tróne vystriedala úspešného atléta Jána Volka. Na slávnostnom galavečere spojenom s odovzdá-
vaním cien čerstvej laurátke k úspechu pogratuloval aj prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK.

Karin Freyová, ktorá na Fakulte telesnej vý-
chovy a športu UK (FTVŠ UK) študuje tréner-
stvo a učiteľstvo telesnej výchovy, cenu získala 
za svoje výsledky na Svetových univerzitných 
majstrovstvách vo vzpieraní 2018 v Poľsku. Od-
niesla si odtiaľ tri strieborné medaily v kategórii 
žien do 75 kg v disciplínach dvojboj (205 kg), 
trh (92 kg) a nadhod (113 kg). Okrem Karin 
Freyovej boli ocenení aj ďalší športovci, ktorí 
v minulom roku úspešne reprezentovali Slo-
vensko na akademických majstrovstvách sve-
ta. Medzi športovcami, ktorým odovzdal ceny 
prezident SAUŠ PaedDr. Július Dubovský, bol 
aj Attila Gaál, takisto študent FTVŠ UK, ktorý 
sa na Svetových univerzitných majstrovstvách 
v zápasení 2018 v Brazílii umiestnil vo voľnom 
štýle na 5. mieste.

Slávnostné oceňovanie neminulo ani domá-
ce podujatia. Ceny si tak už tradične prevzali 
aj riaditelia a športoví garanti súťaží minuloroč-
ných akademických majstrovstiev SR, naprí-
klad aj prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD., 
z Katedry športov v prírode a plávania FTVŠ UK 
(za plávanie) a doc. PaedDr. Oľga Kyselovičo-
vá, PhD., z Katedry gymnastiky FTVŠ UK (za 
športový aerobik).

SAUŠ sa každoročne snaží poďakovať kole-
gom, spolupracovníkom, trénerom či funkcio-
nárom za ich dlhoročnú prácu a angažovanosť 
v športovej oblasti, a to zväčša v spojení s ich 
životným jubileom. Cenu od prezidenta Sloven-
ského olympijského výboru Ing. Antona Siekela 
si v roku 2018 z UK prevzali: doc. PhDr. Miro-
slav Ďurech, CSc., jeden z nestorov úpolových 
športov na Slovensku, ktorý dlhé roky pôsobil 
na FTVŠ UK; PaedDr. Gustáv Argaj, PhD., z Ka-
tedry športových hier FTVŠ UK, dlhoročný pred-
seda komisie basketbalu SAUŠ a tréner bas-
ketbalového výberu žien, ktorý sa podieľal na 
organizácii viacerých slovenských univer ziád, 
akademických majstrovstiev SR a finálových 
podujatí univerzít; prof. PhDr. Eugen Laczo, 
PhD., člen Katedry atletiky FTVŠ UK, úspešný 
tréner viacerých vrcholových atlétov v šprinte 
a behu cez prekážky a predseda trénersko-me-
todickej komisie Slovenského atletického zväzu, 
ktorý sa v ostatných rokoch venuje konzultač-
no-poradenskej činnosti športovcov úspešne 
reprezentujúcich Slovensko na univerziádach 
(kanoistika, vodný slalom, biatlon, beh na ly-
žiach); PaedDr. Peter Petrovič PhD., odborný 
asistent na Katedre športov v prírode a plávania 

FTVŠ UK, dlhoročný predseda komisie biatlonu 
SAUŠ, viacnásobný „Najúspešnejší akademický 
tréner SAUŠ“ za biatlon a mnohonásobný orga-
nizátor akademických majstrovstiev SR v biatlo-
ne. Srdečne gratulujeme!

redakcia
Zdroj foto: www.saus.sk

Naši medici víťazmi vysokoškolskej ligy vo futsale
Druhý decembrový utorok sa v hale Mladosť tešili zo svojho prvého víťazstva vo vysokoškolskej lige vo futsale medici z Lekárskej fakulty UK (LF UK).

V tomto ročníku vysokoškolskej ligy sa do bo-
jov o futsalového kráľa Bratislavy zapojilo celkovo 
13 fakúlt z troch univerzít, z Akadémie Policajné-
ho zboru v Bratislave a Vysokej školy ekonómie 
a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Tímy 
boli rozdelené do dvoch skupín, pričom do semi-
finále z nich postúpili iba prvé dva. Sedemčlen-
nú skupinu A ovládla LF UK pred Ekonomickou 
univerzitou v Bratislave (EU). V skupine B sa stali 
víťazmi hráči Fakulty elektrotechniky a informatiky 
STU (FEI STU), druhá skončila Fakulta matema-
tiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK). Poradie 
po základnej časti poslalo do prvého semifinále 
elektrotechnikov a ekonómov. Úspešnejší boli zá-
stupcovia STU a po výhre 3 : 2 postúpili do finále. 
Druhé semifinále bolo súbojom dvoch fakúlt Uni-
verzity Komenského – LF UK a FMFI UK. Zápas 
mal vysokú úroveň, hralo sa s obrovským nasa-
dením a tímy si nič nedarovali. V riadnom hracom 
čase sa zápas skončil nerozhodne 2 : 2 a nasle-
dovali pokutové kopy. V nich mali pevnejšie nervy 
a viac športového šťastia medici a po výsledku   
7 : 6 postúpili do finále.

Zápas o tretie miesto lepšie zvládli zástup-
covia FMFI UK, ktorí zdolali EU 5 : 3. Hlavná 
pozornosť sa však sústredila na finále. Finálo-
vý súboj zviedli úspešní semifinalisti a zároveň 
aj víťazi základných skupín: hráči LF UK a FEI 
STU. V bojovnom zápase so zabezpečenými 
obranami boli dominantnejší medici, ktorí sa 
dokázali trikrát gólovo presadiť, a keďže súpe-
rovi nedovolili ani raz skórovať, zaslúžene sa te-
šili z víťazstva 3 : 0 po góloch Vladimíra Grúsa, 
Juraja Ganaja a Jozefa Žiaka.

Pohár pre víťaza ligy prevzal kapitán tímu LF 
UK Juraj Ganaj z rúk predstaviteľov Slovenskej 
asociácie univerzitného športu, ktorí organizujú 
vysokoškolské ligy.

Z pohľadu Univerzity Komenského dopadol 
tento ročník mimoriadne úspešne, pretože jej 
študenti obsadili 1. a 3. miesto. Toto umiestne-

nie im zabezpečilo účasť na Finále univerzít Slo-
venskej republiky vo futsale, ktoré sa uskutoční 
v máji 2019. Už teraz držíme palce!

PaedDr. Róbert Važan, PhD.,
Ústav telesnej výchovy a športu LF UK

Horný rad zľava: Andrej Poljak, Viktor Bódi, Martin Maňovský, Dávid Marsal, David Krta, Jozef Žiak, Martin Vereš
Stredný rad zľava: Tomáš Rác, Matej Matejčík, Michal Vodecký, Vlado Grús, Juraj Ganaj
Spodný rad zľava: Róbert Važan – tréner, Filip Urbanovský



32

P R E Z R A D I L I  S T E  N Á M  O  S E B E

Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.,
Katedra liečebnej pedagogiky PdF UK

Miesto narodenia: 
Bratislava

Vek: 69

Čím ste chceli byť ako dieťa?

Najprv som chcela byť detskou sestrou. 
Ako malá som často bola v nemocnici 
a sestričky som mala rada. Keď ma pre 
nedostatok miesta nevzali do zdravotníckej 
školy, išla som na gymnázium.

Čo ste študovali a prečo práve tento 
odbor?

Študovala som na Inštitúte špeciálnej 
a liečebnej pedagogiky Filozofickej fa-
kulty Univerzity Komenského v Bratisla-
ve (FiF UK) odbor liečebná pedagogika 
(1969 – 1973). Priviedla ma tam letná 
brigáda počas štúdia na strednej škole. 
Našla som si ju v detskom domove pre 
deti predškolského veku. Mala som tam 
zastúpiť vychovávateľku. V jednej skupine 
bolo okolo 30 detí. Keď som prvý raz pri-
šla, ukázali mi ramienka na šaty ukryté za 
skrinkou a poradili mi, aby som ich pou-
žila, ak ma deti nebudú poslúchať. Ak sa 
„počúrajú, musia si plachtu oprať“. Tiež 

som dostala radu, aby som ich nehladka-
la a nebola k nim láskavá, lebo to „zneuži-
jú“. A odišli. Zostala len kuchárka. Bola 
to výzva. Deti skúšali, čo som zač. Cítila 
som ich očakávanie a rozhodla som sa ich 
nesklamať. Vešiaky som nepoužila. Hneď 
v prvý deň som jedno z detí pohladila po 
hlave. Prišlo druhé a ticho stálo. Pohladila 
som ho tiež. Skončilo to tak, že stáli husto 
okolo mňa a ja som hladkala jednu hlávku 
za druhou. Iba chlapček s autistickou po-
ruchou zostal bokom a mával si paličkami 
pred očami. Ich túžba po obyčajnej blíz-
kosti, ich vďačnosť a moja „nevedomosť“ 
ma po jednom mesiaci práce obrali o po-
koj. Keď som počula, že existuje odbor 
osobitná pedagogika a dá sa študovať na 
FiF UK, išla som na dodatočné pohovory 
a prijali ma. 

Aké cudzie jazyky ovládate?

Na strednej škole som bola v jazykovej 
triede, maturovala som z ruštiny. Získala 
som základy z latinčiny, nemčiny a angličti-
ny. Najviac využívam nemčinu, lebo je v nej 
veľa odbornej literatúry a je to preferovaný 
komunikačný jazyk zahraničných kolegov.

Čo vám napadne, keď sa povie „prá-
ca“?

Vyučovala som ergoterapiu v liečebnej 
pedagogike, preto prácu vnímam ako for-
matívny fenomén (človek sa stáva tým, čo 
robí). Práca je aj nástrojom na podporu 
zdravia a riešenie problémov nielen v zdra-
votnej, ale aj v osobnej a sociálnej oblasti. 
Zamestnanie ma bavilo, prácu som nachá-
dzala skôr doma – v domácnosti, pri mojej 
šesťčlennej rodine, ktorá sa ešte často 
rozširovala o príbuzných.

Ako rada trávite voľný čas?

Ja som už dôchodkyňa (pracujúca) 
a ako je známe, dôchodcovia nemajú voľ-
ný čas. Ale vážne, teraz hlavne rehabilitu-
jem.

Uprednostňujete televíziu alebo knihy? 
Prečo?

Televízia mi občas robí kulisy, keď je 
okolo mňa pridlho ticho. Knihy sú mi mil-
šie. Najviac čítam odborné knihy, rada 
mám životopisné knihy a knihy o prírode. 
Mrzí ma, že ich nestíham prečítať viac.

Prezradíte niečo o svojej rodine?

Mám štyri dospelé deti a štyri vnúčatká. 
Sú mojou radosťou.

Čo vás dokáže zarmútiť?

Keď je naokolo veľa smutných vecí 
a udalostí, je skôr umením nezarmútiť sa 
priveľmi a nestratiť nádej. Aj pokiaľ ide 
o vysokoškolské vzdelávanie. Prichádzajú 
k nám študenti, ktorí dobre zvládajú tes-
ty, ale čítanie kníh, premýšľanie, kritické 
myslenie, prepájanie poznatkov je už ako-
si nad ich sily. Učitelia získavajú projekty, 
aby finančne podporili chod katedry a vý-
skumy robia za to, čo im zostane. Majú 
spolupracovať so zahraničím, ale vyces-
tujú s podporou len zriedka. Naháňajú 
citačné indexy a podporujú akademickú 
korupciu zahraničných agentúr, lebo si 
musia za uverejnenie príspevku zaplatiť 
a ešte pred tým odcitovať v danom časo-
pise už uverejnené práce. Požiadavky na 
habilitácie a inaugurácie vyrástli tak, že 
si vyžadujú desaťročia usilovnej práce. 
Možno, keby sa overilo, či ich spĺňajú čle-
novia komisií, bol by problém ich zostaviť.

Zarmucuje ma aj situácia v mojom od-
bore. Pred 40. rokmi bol kreovaný na eu-
rópskej úrovni a absolventi vyplnili značnú 
medzeru na pracovnom trhu v oblasti po-
máhajúcich profesií. Ale tvrdo ho zasiahla 
normalizácia. Bol zrušený v roku 1975. 
Absolventi sa dobre uchytili v praxi, ale 
nemohli publikovať a neboli ďalej vzdelá-
vaní. V 90. rokoch bol odbor liečebná pe-
dagogika rehabilitovaný a znovu sa začal 
rozvíjať. V rámci pravidelných liečebnope-
dagogických dní vznikal priestor na výme-
nu skúseností a tvorbu teórií. Vznikli pub-
likácie, programy vzdelávania, riešila sa 
legislatíva. Najskôr liečebných pedagógov 
uznalo zdravotníctvo (1966) a umožnilo im 
špecializačné vzdelávanie (2006). Škol-
stvo poznalo len dve profesie: učiteľ a vy-
chovávateľ. Zmenilo sa to zákonom o pe-
dagogických a odborných zamestnancoch 
o 20 rokov. Pracovníci katedry a odborníci 
v praxi však mali naďalej sťažený kariérny 
postup na materskej fakulte. Museli hľadať 
možnosti na iných univerzitách, v iných od-
boroch i v zahraničí. Pri akreditáciách na-
šich programov sa však vyžadovali docenti 
a profesori rovnako ako pri odboroch, kto-
ré sa rozvíjali dlhé desaťročia. Ak publiko-
vali v príbuznom odbore, neuznali ich. Pra-
coviská prechádzali zmenami, aby sa lep-
šie prispôsobili požiadavkám. Skúsených 
odborníkov z praxe vymenili (ale iba slabo 
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Deväťdesiate narodeniny Milana Rúfusa  
– nedožité, a predsa živé

Dňa 5. decembra 2018 si v Múzeu Jána Cikkera v Bratislave milovníci poézie básnika a filozofa Milana Rúfusa pripomenuli 
nedožité 90. narodeniny tohto nášho rebelujúceho Sokrata a múdreho Platóna, velikána doby, ktorý bol nielen majstrom slova, 
ale i mužom neobyčajných človečenských rozmerov.

Už v čase medicínskych štúdií som po-
znal jeho básne. Najmä Rakvy z vojen. 
Osobne sme sa stretli začiatkom deväť-
desiatych rokov. My, generační druhovia: 
majster s počiatkom v decembri 1928, ja 
v októbri 1929. Čosi nepoznané, ale veľmi 
ľudské nás držalo spolu po celý život. V máji 
2006 sa Milan Rúfus zúčastnil stretnutia 
Sapientia klubu LF UK. Dňa 17. decembra 
2008 sme v klube dôstojne oslávili jeho 
80. narodeniny. Bolo to jeho posledné 
vystúpenie na verejnosti. Dňa 11. januára 
2009 odišiel do nečasu večnosti. Odpočí-
va v rodnej Závažnej Porube. V snahe za-
chovať a pripomínať jeho pamiatku sa od 
roku 2009 dvakrát ročne konajú stretnutia 
priateľov a milovníkov poézie Milana Rúfusa 
v Múzeu Jána Cikkera v Bratislave. Na os-
tatnom XXI. stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 
5. decembra 2018, sme si pripomenuli 
90. výročie jeho narodenia.

Program stretnutia pripravili členovia 
OZ Naveky Závažná z majstrovej rodnej 
obce. Prítomných privítala Mgr. art. Ire-
na Michalicová. Slovo na úvod mal ko-
ordinátor stretnutia prof. MUDr. Michal 
Valent, DrSc. Vystúpenie OZ moderova-
la PaedDr. Soňa Barániová, správkyňa 
a lektorka Domu Milana Rúfusa. V poda-

ní recitátorky Mgr. Kvetoslavy Staroňovej 
zazneli Rúfusom prebásnené žalmy, ku 
ktorým ponúkol teologický výklad Mgr. 
Vladimír Pavlík, kňaz ECAV zo Závažnej 
Poruby. Nechýbal ani hudobný program, 
o ktorý sa okrem Vladimíra Pavlíka posta-
rala aj Mgr. Patrícia Ambróz, zástupkyňa 
riaditeľky evanjelického gymnázia v Lip-
tovskom Mikuláši.

Prítomných pozdravila aj PhDr. Magda 
Rúfusová, ktorá poďakovala účinkujúcim 
a priateľom a milovníkom poézie jej zo-
snulého manžela za účasť na stretnutí. 
Koordinátor zaprial všetkým pokojné pre-
žitie vianočných sviatkov, šťastný a vese-
lý rok 2019 a následne prítomných pozval 
na priateľské stretnutie a „koštovku“ da-
rov zo Závažnej Poruby.

Vôňa vína i chuť chlebíka sa pominú. 
Neskromne si však myslím, že utajená 
múdrosť a pravdy v básňach Milana Rú-
fusa nezapadnú nikdy do zabudnutia. 
Jemnocitne a niekedy v inotajoch za-
nechal akoby Boží odkaz nám všetkým. 
Možno nie tým, ktorých nadbytok trápi 
viac než iných núdznosť. Rúfusov „vyšší 
princíp“ asi postrehnú najmä tí, pre kto-
rých je myslenie a múdrosť najvyšším da-
rom od Boha.

Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc.,
professor emeritus LF UK

nahradili) čerství absolventi doktorandské-
ho štúdia. Ak za rok nenapísali väčšiu prá-
cu a nezískali projekt, museli odísť a prišli 
noví a rovnako neskúsení. Kvalita výučby 
tými zmenami veľmi utrpela.

Dnes sme v kontexte inklúzie čakali, 
že tento od počiatku silne proinkluzívny 
odbor dostane plnú podporu. Ale rea-
lita je taká, že ak v najbližších týždňoch 
nenájdeme profesora, už na jeseň nebu-
deme môcť otvoriť magisterské štúdium 
a katedra zase pôjde do útlmu. To je dosť 
dôvodov na zármutok, lebo študenti chcú 
študovať a učitelia učiť. 

Čo vás dokáže rozosmiať?

Najviac ma rozosmejú malé deti. Ale 
koncom roka som sa smiala aj od rados-

ti, že po vyše 20 rokoch od získania prvej 
akreditácie bude od budúceho roku mi-
nisterstvo školstva dotovať prax aj našim 
študentom. 

Máte obľúbenú osobnosť (herca, spi-
sovateľa, športovca...)?

Mám viacero obľúbených ľudí a auto-
rov. Napr. prof. Jaro Křivohlavý, neurológ 
Oliver Sacks, prof. Gejza Dobrotka, doc. 
Iva Vaňková, z herečiek Zuzku Kronero-
vú, Ivu Janžurovú, zo spisovateľov je to 
Sándor Márai.

Máte nejaký skrytý talent?

Asi nie, všetky som už buď objavila 

a nejako použila, alebo je ten talent taký 
skrytý, že o ňom neviem ani ja.

Aké hodnoty sú pre vás v živote najdô-
ležitejšie?

Mohla by som vymenovať tie klasické 
– zdravie, rodina, spokojnosť... Vekom 
sa všeličo zmení. Zdravie oslabne, rodi-
na sa rozbehne do sveta, všeličo už nie 
je aktuálne a iné veci nadobúdajú význam. 
Pre mňa je podstatnou hodnotou človek 
ako bytie a sám život. S tým súvisí úcta, 
spoluúčasť, napomáhanie k rastu, k dob-
ru, postavenie sa proti zlu a nespravodli-
vosti, služba životu v každej jeho podobe, 
otvorenosť pre príležitosti pomôcť. To dá 
dosť práce, hlavne tej malej, nenápadnej 
a vytrvalej.
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Martinskí medici nelenia

Ak si myslíte, že vás štúdium medicíny náročnosťou a kvantom učenia na šesť rokov oberie o plnohodnotný spánok a možnosť zapá-
jať sa do ďalších aktivít, úspešní študenti všeobecného lekárstva z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (JLF UK) vás v nasledu-
júcich rozhovoroch presvedčia o opaku.

Dávid Trabalík

študent 6. ročníka, rodák z Námestova, aktívny člen Martinského klubu medikov,  
člen Študentskej rady vysokých škôl SR za JLF UK

Aké máš plány do 
budúcnosti?

I keď mám o svo-
jej budúcnosti isté 

predstavy, s čím úzko 
súvisia i moje plány, sám 

presne neviem, kam ma 
vietor zaveje. Som otvorený všetkým možnos-
tiam, krajinám a príležitostiam. Rád by som sa 
venoval rekonštrukčnej chirurgii a uvažujem aj 
o doktorandskom štúdiu u nás na fakulte.

Je o tebe známe, že sa na fakulte realizuješ 
aj nad rámec svojich študentských povin-
ností...

Mám rád, keď môžem byť aktívny a produk-
tívny, preto som sa už od 1. ročníka venoval 
mimoškolským aktivitám. Aktívne som sa začal 
realizovať v Martinskom klube medikov, po-
stupne som sa stal národným koordinátorom 
pre zahraničné stáže a práve pre moju vášeň 
pre cestovanie to pre mňa nebola len práca 
navyše popri škole, ale aj radosť stretávať sa 
so študentmi z iných krajín, ukázať im krásy 

Slovenska, zažiť iné kultúry a zistiť niečo viac 
o školských a zdravotníckych systémoch v ich 
krajinách. Nedávno som sa uchádzal o pozí-
ciu delegáta našej fakulty do Študentskej rady 
vysokých škôl SR. Úspešne. Som nesmierne 
vďačný našim študentom za ich podporu – vy-
nasnažím sa ich nesklamať.

Aké bolo tvoje najväčšie dobrodružstvo?

Za jedno z najväčších dobrodružstiev pova-
žujem ročné štúdium v Číne, ktoré som absol-
voval v 4. ročníku, niečo ako Erasmus+, ale 
mimo Európy. Bola to veľká výzva, a to po aka-
demickej, ako aj osobnostnej stránke. Čínska 
kultúra sa od tej našej veľmi líši a premieta sa 
to aj do školského systému. I keď sa štúdium, 
našťastie, realizovalo v anglickom jazyku, mu-
sím sa priznať, že neznalosť čínštiny mi tamoj-
ší pobyt dosť komplikovala, a to hlavne v bež-
nom živote mimo univerzity. No práve toto roz-
hodnutie ísť na rok do Číny mi úplne zmenilo 
život a pohľad na svet. Zažil som niečo, čím by 
si podľa mňa mal prejsť každý mladý človek, 
t. j. dostať sa von zo svojej osobnej bubliny 
a vystaviť sa – aspoň na istý čas – určitému 
potenciálne formatívnemu diskomfortu.

Ak by si mal dať ostatným radu, ako zvládať 
život, ako by znela?

Každý z nás je v niečom špecifický a vý-
nimočný, a preto asi neexistuje univerzálne 
platná rada. Jediné, čo z vlastnej skúsenosti 
môžem povedať a odporučiť, je udržiavať si 
rovnováhu. Rovnováhu medzi školou a vlast-
ným životom. Neoplatí sa investovať úplne 
všetku svoju energiu do školských povinností, 
zvlášť, ak by vám potom nezvýšila skoro žiad-
na na rodinu, kamarátov a seba. Lebo časom 
si uvedomíte, že všetky tie nadobudnuté úspe-
chy, ktoré ste tvrdou prácou získali, nemáte 
s kým poriadne osláviť a bude vám chýbať to 
„vlastné“ šťastie.

Na tomto mieste by som sa chcel veľmi pek-
ne poďakovať pani prodekanke prof. Renáte 
Péčovej za jej podporu, ústretovosť a hlavne 
ochotu a pomoc študentom. Taktiež pani Ing. 
Eve Tišliarovej a Kataríne Kuzmovej zo študij-
ného oddelenia za ich pomoc vo všetkých ob-
lastiach štúdia a v neposlednom rade aj páno-
vi dekanovi prof. Jánovi Dankovi za podporu 
študentov a vedenie našej fakulty.

Pavol Vigláš
študent 3. ročníka, rodák z Levíc, aktívny člen Martinského klubu medikov a organizátor Martinského behu medikov

Prečo si sa rozhodol organizovať Martin-
ský beh medikov?

Prvý ročník Martinského behu medikov or-
ganizovali šiestaci, a keď hľadali mladších ná-
stupcov, tak oslovili dvoch kamarátov a mňa. 
Druhý ročník sa veľmi vydaril, dvojnásobný 
počet účastníkov a trojnásobná vyzbieraná 
suma oproti prvému ročníku všetkých prekva-
pili. Vtedy sme si uvedomili, že to organizova-
nie stojí za to a že táto udalosť má potenciál 
pomôcť mnohým ľuďom. Tretí ročník sme zase 
pozdvihli o úroveň vyššie – okrem štartovacích 
balíčkov sme pre účastníkov pripravili aj bohatú 
tombolu a nakoniec až 506 bežcov podporilo 
Kliniku detskej chirurgie UNM sumou 3675 
eur, ktoré boli použité na kúpu dvoch infúz-
nych púmp. Veríme, že štvrtý ročník poduja-
tia prekoná hranicu 800 účastníkov. Okrem 
vyzbierania finančných prostriedkov na chari-
tatívne účely by sme Martinský beh medikov 
chceli využiť aj na organizáciu workshopov, 

prostredníctvom ktorých plánujeme zvýšiť po-
vedomie účastníkov o rizikách civilizačných 
chorôb a rakoviny.

Aké máš plány v najbližších piatich rokoch?

Keďže by som sa po výške chcel naplno 
venovať ortopédii, rád by som k nej viac „pri-
čuchol“ už počas štúdia. Absolvovanie praxe 
a stáží v zahraničí a pokračovanie v práci sa-
nitára v tomto odbore bude pre mňa priorita. 
Okrem toho máme cieľ do dvoch rokov po-
koriť hranicu 1000 účastníkov Martinského 
behu medikov. Tiež by som sa chcel naďalej 
venovať aktivitám Martinského klubu medikov 
a zastávať pozíciu hospodára.

Čo ťa vždy vie rozosmiať?

Zbožňujem staršie francúzske komédie, 
v ktorých hrá skvelý herec Louis de Funès. 
Jeho filmy ma aj po rokoch dokážu stále rozo-
smiať.

Čo považuješ za 
najväčšie dob-
rodružstvo svoj-
ho života?

Zatiaľ jednoznač-
ne vyhráva mesačná vý-
skumná stáž, ktorú som absolvoval po 2. roč-
níku na jednom ústave mikrobiológie v Rusku. 
Z hľadiska materiálneho vybavenia tam vládli 
takmer povojnové podmienky, ktoré ani zďale-
ka nepripomínali naše luxusné laboratóriá. Člo-
vek si občas nebol istý, či sú niektoré postupy 
pre havarijný stav zariadenia vôbec bezpečné. 
Taktiež som mal možnosť porovnať vzťah lekár 
– pacient a základnú zdravotníctvu starostlivosť 
v Rusku a na Slovensku. Výsledkom pobytu tak 
bolo okrem zážitkov z FIFA World Cup v Moskve 
a Russian Navy Day Parade v Petrohrade aj 
zistenie, že na Slovensku sa máme predsa len 
dobre a aj napriek kritike nášho zdravotníctva tu 
máme všetko, čo potrebujeme.
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Mária Mikitová
študentka 2. ročníka, rodáčka z Hanušoviec nad Topľou, aktívna členka Martinského klubu medikov, členka Akademic-
kého senátu JLF UK, národná koordinátorka pre verejné zdravie v Slovenskej asociácii študentov medicíny (SloMSA)

Ako zvládaš svoje aktivity popri štúdiu na 
medicíne?

Mimoškolské aktivity nevnímam ako stratu 
času, práve naopak, znamenajú pre mňa na-
sávanie energie, skúseností, odovzdávanie 
seba a pomáhanie druhým. Preto medicínu aj 
svoje aktivity s takýmto prístupom a s Božou 
pomocou zvládam a nevynechám ani párty.

Aké máš plány v najbližších piatich ro-
koch?

Nerobiť dlhy a hanbu rodičom. A keďže som 
momentálne študentkou 2. ročníka, mojím ďal-
ším plánom na najbližších päť rokov je úspešne 
zvládať a dokončiť štúdium medicíny. Taktiež 
verím, že do môjho života vstúpi človek, s kto-
rým budem chcieť ošedivieť.

Čo ťa viedlo k tomu, aby si sa stala ročníko-
vou vedúcou?

Už v materskej škôlke, kde som spolužia-
kom zaväzovala šnúrky na topánkach, som 
videla svoju úlohu v pomáhaní (nielen) svojim 
rovesníkom. Počas základnej školy som bola 
hovorkyňou triedy, na gymnáziu som sa stala 
predsedníčkou žiackej školskej rady. Akosi mi 
rola malej „šéfky“ prischla a aj na základe do-
posiaľ získaných skúseností som vnímala ako 
poslanie stať sa oporou pre svojich spolužiakov 
aj na vysokej škole.

Ako rada tráviš voľný čas?

Veľmi si užívam spoločenstvo ľudí, rozho-
vory, hry, smiech, výlety s priateľmi či šante-
nie so svojimi psíkmi. Veľa pre mňa znamená 
možnosť tráviť čas s rodinou – či už doma 

v obývačke, alebo 
pri práci na záhrade. 
Počas voľných víken-
dov sa ako čašníčka 
v reštaurácii rada zvŕtam 
pri obsluhovaní zákazníkov. 
Ako hrdej východniarke a folkloristke mi srdce 
podskočí pri ľudovom tanci a deň si niekedy 
spríjemním aj hrou na klavíri.

Čo považuješ za svoj najväčší úspech?

To, že som sa naučila jesť chlieb s maslom 
tak, že už nie som zamastená až za ušami. ☺

Čo ťa najviac napĺňa?

Pocit, keď môžem robiť všetko, čo ma baví, 
bez výčitiek a s vedomím, že to má pozitívny 
efekt nielen pre mňa, ale aj pre okolie.

Michal Bojnický
študent 6. ročníka, rodený Martinčan, vzorný medik, záchranár a otec rodiny

Ako rád tráviš voľný 
čas?

Rád trávim čas 
s rodinou, chodím na 

turistiku, výlety, veľ-
mi rád poznávam nové 

miesta, kde som ešte ne-
bol, ale aj históriu miest. Rád 

chodím na skialp, leziem po ska-
lách. Ako odreagovanie obľubujem plávanie, 
beh, cyklistiku alebo stretnutie s priateľmi.

Čo ťa vždy vie rozosmiať?

Naša malá dcérka Dorotka, moja manželka 
a niekedy aj kuriózne situácie na výjazdoch na 
záchranke. Takisto aj vtipné príhody alebo situač-
ný humor. Niekedy aj sám seba rozosmejem. ☺

Keby si si mohol vybrať „zázračnú“ schop-
nosť, aká by to bola?

Rád by som mal zázračnú schopnosť vedieť 
sa priblížiť k srdciam druhých tak, aby vnímali 
prijatie a bezpodmienečnú lásku, aby ich to za-
siahlo a obohacovalo v láske k druhým.

Čo považuješ za svoj najväčší úspech?

Asi to, že som vstúpil do manželstva a že 
máme s manželkou dcérku, teda to, že som 
manželom a otcom, čo je pre mňa stále výzva 
a veľká škola lásky. Potom aj to, že som sa do-
stal s Božou pomocou na medicínu a pracujem 
na záchranke a stále ma to baví a fascinuje. 
Z detských úspechov to je asi víťazstvo na maj-
strovstvách Slovenska vo vodnom póle.

Čím ťa tvoja činnosť najviac napĺňa?

Najmä práca na záchranke ma napĺňa poko-
rou, uvedomením si, že nie som Pán Boh, že 
nemám moc nad životom a smrťou. Na druhej 
strane mám radosť z toho, že môžem v tomto 

odbore slúžiť a pomáhať a že to má nesmierny 
zmysel. Ešte väčšiu radosť prežívam, keď som 
s rodinou, keď vidím, ako rastie naša dcérka, 
keď môžem byť otcom.

Čo považuješ za najväčšie dobrodružstvo 
svojho života?

Bolo toho viac, ale silno sa mi zapísalo do 
srdca „dobrodružstvo“, keď som bol v Afrike 
na misii ako zdravotník v Južnom Sudáne, kde 
som zažil tropickú aj vojnovú medicínu.

Ak by si mal dať ostatným radu, ako zvládať 
život, ako by znela?

Asi by som im povedal: neberte sa príliš váž-
ne, nerobte si zbytočne starosti, neupadnite 
do pasivity a dajte šancu veciam, o ktorých si 
myslíte, že má zmysel za ne bojovať. Nebojte sa 
slúžiť a obetovať pre druhých. S Bohom je všet-
ko možné.

Terézia Peticová
študentka 5. ročníka, rodáčka z Prievidze, aktívne sa zúčastňuje na rozvoji duchovného života na internáte JLF UK,  

organizátorka Celoslovenskej kresťanskej medickej konferencie v Martine

Prečo si sa rozhodla venovať projektu Ce-
loslovenskej kresťanskej medickej konfe-
rencie?

Prišlo to akosi prirodzene. Lebo keď raz po-
viete Bohu „áno“, pozve vás do vecí, o akých 
ste predtým ani nesnívali. Vychádza to aj z po-
treby mladých v mojom okolí, aby boli duchov-
ne sprevádzaní. Špeciálne mi ale leží na srdci 
slovenské zdravotníctvo a kresťania v zdravot-
níctve. Túžim po tom, aby sa spájali, vzájomne 
povzbudzovali a duchovne rástli.

Ako rada tráviš voľný čas?

Nie je ho veľa, ale keď je, rada siahnem po 
dobrej knihe alebo idem s priateľmi na hory.

Máš nejaký skrytý talent?

Viem tkať koberce.

Čo považuješ za svoj najväčší úspech?

Nič, čo som v živote dosiahla, som nedo-
siahla sama. Vždy som mala okolo seba ľudí, 
s ktorými sme tvorili jeden tím. Ale najviac sa 
teším, že sa nám podarilo zorganizovať už dva 
ročníky Celoslovenskej kresťanskej medickej 
konferencie, ktorej sa zúčastnili medici nielen 
zo všetkých slovenských fakúlt, ale aj z Českej 
republiky.

Máš pred sebou nejakú výzvu?

Skôr by som hovorila o vízii. Túžim po tom, 
aby ľudia, ktorých stretnem a ktorým sa venu-
jem, stretli a spoznali živého Boha, takého, aký 
je. A aby túto Nádej stále niesli vo svojom srdci 
a ďalej ju odovzdávali.

Aký bol tvoj detský sen?

Stať sa cukrár-
kou. ☺ (Stále rada 
varím a pečiem.)

Ktoré rozhodnutie 
ti najviac ovplyvnilo 
život?

Rozhodnutie pre živý vzťah 
s Bohom.

Ak by si mala dať ostatným radu, ako zvlá-
dať život, ako by znela?

Hľadajte najskôr Božie kráľovstvo a jeho 
spravodlivosť a všetko ostatné dostanete navy-
še. (Mt 6,33)

Monika Kučeríková,
študentka 5. ročníka na JLF UK
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Zahraniční Slováci privoňali k vianočnej atmosfére  
na Slovensku

V dňoch 6. až 9. decembra 2018 Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) usporiadalo už tradičné 
podujatie „Mikuláš a Vianoce na Slovensku“, ktorého cieľom bolo i tento rok umožniť našim krajanom – učiteľom a žiakom slovenských škôl 
v zahraničí – zažiť a spoznať zvyky a obyčaje na sviatok sv. Mikuláša, ako i predvianočnú atmosféru na Slovensku, konkrétne v Bratislave a jej 
blízkom okolí.

CĎV UK realizovalo túto formu zážitkového 
vzdelávania pre Slovákov žijúcich v zahraničí už 
po siedmykrát, a to opäť pod finančnou záštitou 
a v úzkej spolupráci s Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). 
Zúčastnilo sa na ňom 12 učiteľov a 78 žiakov  
II. stupňa ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským 
zo Srbska, Rumunska, Maďarska, Chorvát-
ska, Ukrajiny a Poľska.

Program zúčastneným začínal hneď v deň prí-
chodu, po spoločnej večeri, na ktorej vystúpili 
Fidlikanti s folklórnym pásmom zvykov a obyčají 
ročného obdobia od Kataríny po Troch kráľov, 
so spevom a ľudovým orchestrom.

Počas druhého dňa pobytu na účastníkov 
čakala zábavná show kúzelníka Talostana, 
návšteva Múzea dejín mesta v Starej radnici 
a spoznávanie historickej časti bratislavského 
Starého Mesta. Okrem toho mali žiaci a učitelia 
možnosť zažiť atmosféru vianočných trhov. Za-
vítali aj do Mestského divadla P. O. Hviezdosla-
va, ktoré si pre našich krajanov pripravilo pred-
stavenie Traja veteráni. V podvečer sa konala 
slávnostná večera v Študijnom a kongresovom 
stredisku CĎV UK v Modre-Harmónii, kde boli 
účastníci počas celého pobytu ubytovaní. Výni-

močnú atmosféru znásobila svojím príhovorom 
Mgr. Tatiana Ilavská, PhD., poverená riadením 
CĎV UK. Vyjadrila nadšenie zo záujmu krajanov 
o tento vzdelávací program, vyzdvihla dlhoroč-
nú spoluprácu s MŠVVaŠ SR, ktorá realizáciu 
podujatia umožnila, pričom špeciálne poďako-
vala Ing. Kataríne Čamborovej, vedúcej odde-
lenia rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpe-
čenie medzinárodnej spolupráce, ktorá prijala 
pozvanie na slávnostnú večeru a na ňu nadvä-
zujúci program. Po večeri prišiel sv. Mikuláš, 

ktorý s čertom a anjelom odovzdával deťom 
a učiteľom hodnotné darčeky za nimi pripra-
venú pesničku alebo básničku. Bodkou za prí-
jemným dňom bola veselá mikulášska zábava.

Ďalší deň sa účastníci premiestnili do Brati-
slavy, kde na nich čakalo folklórne pásmo det-
ského súboru Vienok pod umeleckým vedením 
Mgr. Danky Blahovej a pedagogickým vedením 
Mgr. Janky Blahovej. V spoznávaní hlavného 
mesta nesmel chýbať ani Bratislavský hrad, na 
ktorý sa nielen deti, ale aj samotní učitelia veľmi 
tešili. Záverečný večer zakončilo vystúpenie ta-
nečno-zábavnej skupiny Step up step.

Posledný vzdelávací program pre zahranič-
ných Slovákov v roku 2018 ukončila poďa-
kovaním Mgr. Ľudmila Ábelová, manažérka 
vzdelávania krajanov CĎV UK. Podľa vyjadrení 
účastníkov malo realizované podujatie veľmi 
pozitívny charakter a obohatilo ich poznanie 
o nové krásne zážitky a skúsenosti z predvia-
nočného obdobia na Slovensku. Veríme, že 
sa s nimi stretneme pri rovnakej príležitosti aj 
v roku 2019.

Zuzana Haváriková,
referentka marketingu CĎV UK

O testovaní slovenského jazyka na seminári  
v Salamanke podľa ALTE

V novembri 2018 sa lektorky PhDr. Katarína Nevrlová a Mgr. Katarína Chlpíková z Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov Centra 
ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ÚJOP CĎV UK) zúčastnili kurzu pod názvom „The ALTE course in Item Writing 
v španielskej Salamanke“. Odborný kurz organizovala Asociácia jazykových testovateľov v Európe (Association of Language Testers in Euro-
pe, ALTE). Kurz bol určený pre učiteľov cudzích jazykov, testovateľov a tvorcov testových položiek. 

ÚJOP CĎV UK je od roku 2016 pridruženým 
členom ALTE . V súlade s danými požiadavkami 
realizuje a uplatňuje štandardy kvality v testova-
ní jazykových kompetencií pri vykonávaní cer-
tifikovanej skúšky zo slovenčiny ako cudzieho 
jazyka. Útvar vykonáva i priebežné a záverečné 
testovanie slovenského jazyka, ktoré slúži na 
overovanie dosiahnutej úrovne ovládania jazyka 
a zároveň je nenahraditeľným zdrojom spätnej 
väzby pre lektorov aj študentov.

Odborný kurz na najstaršej univerzite v Špa-
nielsku v Salamanke bol zameraný na teore-
tické a praktické poznatky tvorby testových 
položiek, ktoré sa využívajú na preverenie jed-
notlivých jazykových kompetencií študentov 
učiacich sa cudzí jazyk. Existujú špecifické kri-
tériá, podľa ktorých sa postupuje pri kontrole 
a vyhodnotení týchto jazykových kompetencií: 
počúvanie a čítanie s porozumením, písanie 
a hovorenie. Kurz nám poskytol možnosť pre-
zentovať spôsoby testovania slovenčiny ako cu-
dzieho jazyka a rovnako tak i výbornú príležitosť 
podeliť sa o výsledky dobrej praxe zo sloven-
skej inštitúcie na zahraničnej univerzite.

Tvorba testových úloh je zložitý proces, ktorý 
má striktné pravidlá. Pre komunikatívne testova-
nie, ktoré v najväčšej miere dokáže overiť ovlá-

danie komunikatívnej úrovne jazyka, je dôležitý 
výber vhodného autentického textu, resp. jeho 
upravenie v závislosti od požadovanej jazykovej 
úrovne. Ďalším krokom je vypracovanie testo-
vých úloh, napr. úlohy s výberom odpovedí, 
dichotomické úlohy typu správne-nesprávne, 
otvorené úlohy a pod. Je nutné dbať na dosta-
točnú obťažnosť testových položiek a logické 
zoradenie v štruktúre testu. Súčasne test ako 
overovací nástroj musí spĺňať kritériá validity 
a reliability, čo inými slovami znamená stanove-
nie a dodržanie cieľa, ktorý mienime testovať, 
pričom test musí byť zároveň presný a spoľahli-
vý. Naši lektori sa účasťou na odborných semi-
nároch vzdelávajú v danej oblasti, a tak prispie-
vajú ku skvalitneniu už existujúceho systému 
testovania slovenčiny ako cudzieho jazyka.

ÚJOP CĎV UK vykonáva certifikovanú 
skúšku zo slovenčiny ako cudzieho jazyka 
od roku 2003. Kontinuálne implementujeme 
získané poznatky z prestížnej asociácie do 
moderného testovania jazykových kompeten-
cií a do priebežného testovania zahraničných 
študentov, ktorí sa u nás zdokonaľujú v sloven-
čine a pripravujú sa na vysokoškolské štúdiá 
v rámci Slovenska. Našou snahou je naďalej 
spĺňať požadované štandardy kvality formulo-

vané asociáciou ALTE a európske požiadavky 
podľa Spoločného európskeho referenčného 
rámca pre jazyky.

PhDr. Katarína Nevrlová,
metodička CĎV UK pre slovenčinu  

ako cudzí jazyk



37

D Í V A M E  S A  P O  S V E T E

Fínsko – zasnežený sever, skrývajúci mnohé poklady
Keď som si vyberala destináciu pre zahraničný študijný pobyt cez program Erasmus+, Fínsko bolo pre mňa jasnou voľbou. Vynika-
júca úroveň školstva, zasnežená príroda a zaujímavá kultúra sú len jedny z mála lákadiel, ktorými si ma táto škandinávska krajina 
získala. Preto som sa rozhodla stráviť jeden semester na Faculty of Science at University of Helsinki.

Jednou z prvých vecí, ktoré si po príchode 
do Fínska všimnete, je, že všade vládne po-
riadok a veci sú skvele zorganizované. Fakul-
ta nám pridelila tútorov, ktorí sa nám venovali 
počas celého pobytu – aj vďaka nim bolo 
jednoduché vybaviť administratívu a vyriešiť 
všetky problémy spojené s mobilitou.

Samotné štúdium bolo náročné, no nabra-
la som obrovské množstvo skúseností a vy-
skúšala si iný prístup k vyučovaniu. Páčilo sa 
mi, že študenti sa tam zvyknú stretávať, aby 
sa spolu učili a robili úlohy. Takto si navzájom 
pomáhajú, odovzdávajú poznatky a dokon-
čia úlohy rýchlejšie. Najlepším zážitkom boli 
jednoznačne astronomické pozorovania s te-
leskopom svetovej úrovne – Nordic Optical 
Telescope. Pre mňa ako pre astrofyzičku to 
bola neoceniteľná príležitosť pracovať s do-
siaľ nepreskúmanými galaxiami a získať za-
ujímavé dáta. Na ďalšom predmete sme sa 
naučili tieto dáta spracovávať a interpretovať, 
čo pre mňa bola nová významná skúsenosť.

K Erasmu, samozrejme, patrí aj študent-
ský život a cestovanie. Fínska kultúra je bo-
hatá na rôzne tradície, ktoré sa domácim 

i „cezpoľným“ postarajú o zába-
vu počas celého roka. Pod ná-
zvom Fuksiseikkailu sa skrýva 
niekoľkohodinová aktivita, po-
čas ktorej prihlásené tímy štu-
dentov prejdú celé mesto a na 
určených stanoviskách plnia 
rôzne úlohy. Tie môžu zahŕňať 
čokoľvek – od vedomostných 
kvízov až po športové úlohy. 
Často je nevyhnutné do tých-
to aktivít zapojiť aj náhodných 
okoloidúcich. Nebuďte preto 
prekvapení, keď si od vás pri 
prechádzke vo fínskom parku 
chcú študenti požičať topánku, 
pravdepodobne ju potrebujú na 
splnenie nejakej bizarnej úlohy.

Ďalšou tradíciou, ktorú sa oplatí vyskúšať, 
je tzv. sitsit. Ide o honosnú večeru spojenú 
so spevom, ktorá trvá niekoľko hodín a má 
veľmi prísne pravidlá. Počas sitsitu môže 
ktokoľvek požiadať o slovo, prihovoriť sa 
ostatným a potom vybrať tradičnú pieseň, 
ktorú začnú všetci spievať. Podľa pravidiel 

sa počas spevu nesmie 
rozprávať ani jesť, večera 
vám teda určite vychlad-
ne. Takisto je presne 
stanovené, v akom pora-
dí si musíte štrngnúť so 
spolusediacimi či kedy 
môžete odísť od stola. 
Sitsity sa konajú počas 
celého roka, majú rôzne 
témy, no repertoár sa nik-
dy nelíši a vždy je to veľká 
zábava.

Medzi ďalšie populár-
ne aktivity patrí každoroč-

ná plavba do Štokholmu, študentský pochod 
na výročie nezávislosti Fínska šiesteho de-
cembra či piknik na bývalej vojenskej pev-
nosti Suomenlinna.

Počas štúdia budete mať takisto možnosť 
navštíviť blízky Tallinn, Petrohrad alebo sa 
pozrieť za polárny kruh do Laponska. Veľa 
možností trávenia voľného času ponúkajú 
aj Helsinki. Za zmienku stojí národný park  
Nuuksio, kde sa len po hodine cesty z fín-
skeho hlavného mesta ocitnete v nedotknu-
tých lesoch skrývajúcich priezračné jazerá. 
Helsinki nemajú historické centrum, no náj-
dete v nich množstvo parkov, galérií či kostol 
vytesaný do skaly.

Kombinácia skvelého školstva, priateľ-
ských ľudí a zaujímavej krajiny robia z Fín-
ska ideálnu destináciu na Erasmus+ pobyt, 
preto ak chcete vyskúšať počas štúdia niečo 
nové, rozhodne sem zavítajte.

Mgr. Žofia Chrobáková,
absolventka FMFI UK
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Prvé vysokoškolské chemické pracovisko  
na Slovensku vzniklo na UK

S blížiacou sa storočnicou Univerzity Komenského v Bratislave (UK) chceme pripomenúť jej mimoriadny význam v počiatočnom 
rozvoji prírodovedných disciplín na Slovensku. Teoretické ústavy Lekárskej fakulty UK (LF UK) boli okrem základnej výchovno-vzde-
lávacej činnosti postavené pred úlohu položiť základný kameň aj pre celonárodné odborné a organizačné dianie v jednotlivých ved-
ných oblastiach. Medzi nimi možno uviesť aj Ústav pre lekársku chémiu LF UK (dnes Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej 
biochémie LF UK) v začiatkoch jeho pôsobenia.

Konštituovanie tohto ústavu sa datuje do 
obdobia 1922 – 1923, keď bol do funkcie 
prednostu ustanovený olomoucký rodák 
prof. MUDr. Jan Buchtala, absolvent Lekár-
skej univerzity v bývalom Štajerskom Hradci 
(dnešný Graz v Rakúsku). Už počas štúdia 
bol demonštrátorom a po promócii asisten-
tom na Ústave pre lekársku chémiu LF UK. 
Neskôr sa ako súkromný docent stal vedúcim 
jeho súdno-lekárskeho oddelenia. Odborné 
uznanie dosiahol pôvodnými prácami o mik-
roanalýze organických biomolekúl (proteínov, 
žlčových kyselín a i.), pričom niektoré z nich 
vznikli v spoluautorstve s laureátom Nobelo-
vej ceny za chémiu Fritzom Preglom, ktorý bol 
jeho kolegom. Do funkcie prednostu ústavu 
nastúpil, keď o jeho výbere rozhodla erudícia 
v požadovanom odbore (aj v súdnej chémii 
a toxikológii), tiež na odporúčanie prof. MUDr. 
Emanuela Formánka, vtedajšieho prednostu 
Ústavu lekárskej chémie Lekárskej fakulty 
Karlovej univerzity v Prahe. Pred nástupom do 
funkcie krátko pôsobil ako inšpektor Ústavu 
pre skúmanie potravín v Bratislave. V r. 1922 
bol menovaný mimoriadnym profesorom a r. 
1928 sa stal riadnym profesorom lekárskej 
chémie. Počas pôsobenia na LF UK bol čle-
nom vedeckej rady, v r. 1932 – 1934 deka-
nom a prodekanom, v r. 1923 – 1924 hlav-
ným redaktorom a neskôr členom Redakčnej 
rady Bratislavských lekárskych listov, ako 
súdny znalec členom Súdnej lekárskej rady 
a delegátom UK v Akčnom výbore pre vybu-
dovanie Slovenskej vysokej školy technickej 
v Bratislave (SVŠT, dnes STU).

Prvá prednáška prof. Buchtalu pre medi-
kov mala názov „Jaký význam má chemické 
studium a chemické myšlení pro lékaře“. V pl-
nom znení bola publikovaná v Bratislavských 
lekárskych listoch. V nej formulované posta-
venie predmetu v systéme teoretickej prípravy 
medikov s vyústením do praktickej medicíny 
má trvalú platnosť. Pre výučbu napísal učeb-
né texty Repetitórium lekárskej chémie. 
Ústav, v tom čase ako prvé a jediné vysoko-
školské chemické pracovisko na Slovensku, 
sa podieľal aj na výchove lekárnikov a che-
mikov, čím prispel k rozvoju prírodovedného 
školstva na Slovensku. V skromných pod-
mienkach pôsobil ako pracovisko pre súdnu 
chémiu a toxikológiu (otravy anorganickými 
a organickými jedmi, ich príznaky, možnosti 
ochrany a spôsob liečby, detekcia v mŕtvol-
ných orgánoch). Na monitorovanie škodlivín 
v priemyselnom a banskom prostredí zostro-
jil prof. Buchtala originálny patentovaný prí-
stroj – tzv. mikrodynamograf s registračným 
zariadením, pomocou ktorého bolo možné 
merať a analyzovať explozívny výkon pohon-
ných látok a výbušných zmesí. Výskumne sa 
zameral ďalej na chemickú analýzu viacerých 
prameňov minerálnych a liečivých vôd na Slo-
vensku a objasnenie mechanizmu periodickej 
eruptívnej činnosti vzácneho studeného gej-
zíru v Herľanoch. Podmienky pre všestrannú 
činnosť sa výrazne zlepšili v r. 1926, keď pra-
covisko získalo veľkorysé priestory v novej 
budove teoretických ústavov LF UK na Sasin-
kovej ulici – laboratóriá, vlastnú poslucháreň, 
knižnicu, pracovňu prednostu a i.

Ústav sa svojou odbornou a organizač-
nou činnosťou významne podieľal aj na 
chemickom dianí v rámci Slovenska. Prof. 
Buchtala bol iniciátorom založenia krajin-
skej pobočky Československej spoločnosti 
chemickej v Bratislave, prvej stavovskej 
organizácie chemikov na Slovensku. Ako 
jej predseda bol hlavným organizátorom 
celoštátneho zjazdu chemikov, ktorý sa 
mal konať v r. 1938 v Bratislave, prvýkrát 
na Slovensku. Rezervované bolo aj samo-
statné „slovenské“ číslo Chemických lis-
tov, periodika spoločnosti, s prácami, kto-
ré mali byť prezentované na tomto zjazde. 
Zjazd sa nakoniec nekonal pre nepriaznivú 
medzinárodnú situáciu smerujúcu k rozpa-
du Československa. Prof. Buchtala sa ako 
člen American Chemical Society, Deutsche 
Chemische Gesellschaft a Royal Society 
of Arts v Londýne aktívne zúčastňoval na 
kongresoch týchto odborných spoločností 
a udržiaval tak medzinárodné kontakty do-
mácej organizovanej komunity chemikov. 
Dlhoročným asistentom ústavu bol RNDr. 
Václav Dostál, krátkodobo tu pôsobili MUDr. 
Štefan Králik (neskôr spisovateľ), MUDr. 
Vladimír Fábry, MUDr. Ján Trokan a MUDr. 
Ferdinand Habart. V r. 1938 sa novým čle-
nom ústavu stal doc. Ing. Dr. techn. Fran-
tišek Valentin, neskorší rektor UK a SVŠT, 
ktorý bol ustanovený do funkcie prednostu 
ústavu v období 1939 – 1947.

Prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc.,
emeritný profesor UK

Prof. J. Buchtala pri prednáške z lekárskej chémie v posluchárni Ústavu pre lekársku chémiu LF UK na Sasinkovej ulici.
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Šesť dekád slovenskej hydrogeológie
V dňoch 6. až 9. novembra 2018 sa v kúpeľoch Nimnica konala 19. slovenská hydrogeologická konferencia, ktorá bola venovaná významným 
výročiam súvisiacim s rozvojom hydrogeológie na Slovensku, a to vrátane 40. výročia vzniku samostatnej Katedry hydrogeológie Prírodove-
deckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) a životného jubilea prof. RNDr. Igora Muchu, DrSc.

Miesto konania konferencie nebolo vybrané 
náhodne, viaže sa k nemu história slovenskej 
hydrogeológie. Pri budovaní Nosickej priehra-
dy bola totiž objavená vzácna minerálna voda, 
a tak ešte pred tým, než bola ukončená výstav-
ba priehrady, boli postavené kúpele Nimnica. 
Objav jedinečnej minerálnej vody poukázal na 
nutnosť riešiť inžinierskogeologické problémy 
spolu s hydrogeologickými. Preto bol do Bra-
tislavy na prednáškový pobyt pozvaný profesor 
Alexander M. Ovčinnikov z Moskovského geo-
logicko-prieskumného inštitútu a do štúdia boli 
zaradené predmety základná hydrogeológia, 
hydraulika podzemných vôd, hydrogeoché-
mia, minerálne a termálne vody. Od roku 1958 
sa tak geologické vzdelávanie na UK rozšírilo 
o hydrogeologické predmety a hydrogeológia 
sa dostala aj do názvu katedry inžinierskej geo-
lógie (založenej v roku 1952) jej premenovaním 
na Katedru inžinierskej geológie a hydrogeoló-
gie PriF UK, od ktorej sa katedra hydrogeológie 
odčlenila v roku 1977.

Hydrogeológia patrí k aplikovaným odborom 
v geológii. V celej histórii Katedry hydrogeoló-
gie PriF UK (a jej predchodkýň) boli využívané 
poznatky všetkých geologických odborov na 
výchovu vysokoškolsky vzdelaných odborníkov 
a riešenie výskumných úloh a úloh pre prax 
pri zabezpečovaní ochrany, množstva a kvality 
podzemných vôd. Pri bilancovaní je potrebné 
pripomenúť profesorov (prof. Ing. Dušan Duba, 
DrSc., prof. RNDr. Ladislav Melioris, DrSc., 
prof. RNDr. Igor Mucha, DrSc., prof. RNDr. 
Miriam Fendeková, CSc., prof. RNDr. Zlatica 
Ženišová, PhD.), docentov (doc. RNDr. Vavri-
nec Böhm, CSc., doc. RNDr. Peter Némethy, 
CSc., doc. RNDr. Dávid Krčmář, PhD.) a vý-
znamných učiteľov (Ing. Kvetoslava Hyánková, 
CSc., RNDr. Eva Pavlíková, CSc., a Ing. RNDr. 
Pavol Pospíšil, CSc.), ktorý sa zaslúžili o rozvoj 
výučby hydrogeológie na PriF UK.

Hydrogeologické 
vzdelanie  

v troch stupňoch štúdia
Katedra hydrogeológie PriF UK je jediné pra-

covisko na Slovensku, ktoré poskytuje hydro-
geologické vzdelanie v troch stupňoch štúdia, 
zároveň jediné s takým rozsahom a pestrosťou 
hydrogeologických predmetov. V súčasnosti 
je štúdium hydrogeológie realizované v rámci 
geologického vzdelávania ako súčasť dvoch 
akreditovaných bakalárskych študijných progra-
mov – geológia a geológia vo využívaní kra-
jiny. Magisterský stupeň štúdia hydrogeológie 
sa realizuje v rámci akreditovaného študijného 
programu inžinierska geológia a hydrogeoló-
gia. Jeho absolventi majú rozsiahle teoretické 
vedomosti a praktické zručnosti, ktoré sú za-
ložené na širokom geologickom základe, zís-
kanom počas prvého stupňa štúdia. V oblasti 
hydrogeológie sú schopní samostatne riešiť od-
borné problémy spojené s vyhľadávaním, návr-
hom zachytenia a využívania obyčajných, mine-

rálnych a geotermálnych vôd, navrhovať systém 
ich ochrany, preventívne a sanačné opatrenia. 
Získané teoretické a praktické vedomosti im 
umožnia rozvíjať metódy sledovania kvantitatív-
nych a kvalitatívnych vlastností prírodných vôd, 
modelovania a prognózovania. Sú schopní tímo-
vej spolupráce, ale aj samostatného predklada-
nia a vedenia projektov v oblasti hydrogeológie, 
hydrogeochémie a vodného hospodárstva. 
Doktorandské štúdium hydrogeológie sa na ka-
tedre v súčasnosti uskutočňuje v rámci akredi-
tovaného študijného programu inžinierska geo-
lógia. Poslucháči majú možnosť zamerať sa na 
hydrogeológiu výberom témy dizertačnej práce 
a výberových predmetov.

Prvé výskumné úlohy 
katedry

Prvé výskumné úlohy na našej katedre boli 
v začiatkoch venované zostavovaniu hydroge-
ologických máp, a to hlavne v oblasti stredo-
slovenských neovulkanitov (Vavrinec Böhm 
a Ladislav Melioris). V 60. a 70. rokoch mi-
nulého storočia sa výskum orientoval na štú-
dium podzemných vôd z hľadiska stavebníctva 
(Vavrinec Böhm), začali sa riešiť aj teoretické 
problémy spojené s prúdením podzemných 
vôd (Dušan Duba, Igor Mucha, Pavol Pospíšil, 
Peter Némethy a Eva Pavlíková), napr. výskum 
neustáleného prúdenia preplynenej kvapaliny 
v pórovitom prostredí, teoretické riešenie a zo-
stavovanie programov na modelovanie prúdenia 
podzemnej vody a s tým spojené vyhodnoco-
vanie čerpacích skúšok. Ďalšou oblasťou ve-
deckého výskumu bolo využitie hydrologických 
metód pri hydrogeologickom výskume v oblas-
tiach s nedostatkom hydrogeologických dát. Po 
vzniku samostatnej Katedry hydrogeológie PriF 
UK bola jej vedecká činnosť venovaná vypraco-
vaniu metodík vyhodnocovania čerpacích skú-
šok, hydraulickému výskumu termálnych vôd, 
využívaniu hydrologických metód v hydrogeo-
logickom výskume horských oblastí, hydroge-
ochemickému výskumu, výskumu agresívnych 
vlastností podzemných vôd a metódam nume-
rického modelovania priestorového prúdenia 
podzemných vôd. Od roku 1976 boli na katedre 
riešené aj úlohy s orientáciou na ochranu život-
ného prostredia, napr. hydrogeologický a inži-
nierskogeologický výskum bratislavskej oblasti 
z hľadiska ochrany životného prostredia (Pavol 
Pospíšil a Vladimír Letko), v rámci ktorého bola 
zhodnotená kvalita podzemných vôd, plošné 
rozšírenie ich znečistenia a jeho príčiny.

Po roku 1980
Po roku 1980 sa ťažisko vedeckého výsku-

mu na katedre presúvalo do oblasti optimali-
zácie využívania zdrojov obyčajných, minerál-
nych a termálnych vôd a ich ochrany (Peter 
Némethy, Kvetoslava Hyánková), bol vypra-
covaný nový priestorový hydraulický model, 
umožňujúci diferencovanie pružnej a voľnej 

zásobnosti, sledovanie dráhy čiastočky vody 
v priestore, bol tiež vypracovaný algoritmus 
modelovania prúdenia podzemných vôd s voľ-
nou hladinou, ako aj algoritmus modelovania 
disperzných procesov pri šírení znečistenia. 
Ako modelové lokality boli využité vodárenské 
lokality Brezovička, Brezovica nad Torysou 
a Nemšová. Veľká pozornosť sa zameriavala aj 
na metódy sledovania kvalitatívnych vlastností 
vody a na metódy racionálnej ochrany minerál-
nych a termálnych vôd (Kvetoslava Hyánková, 
Zlatica Ženišová). V rámci výskumu sa vykonalo 
komplexné zhodnotenie chemického zloženia 
minerálnych a termálnych vôd Západných Kar-
pát, ktoré naznačilo, že minerálne vody viaza-
né na paleogénne a neogénne sedimentárne 
komplexy majú nižšiu stabilitu než minerálne 
vody viazané na staršie komplexy. Pracovníci 
katedry sa podieľali na vypracovaní prehľad-
ných inžinierskogeologických máp Slovenska 
vypracovaním metodiky hodnotenia a zostave-
ním máp agresívnych vlastností podzemných 
vôd v mierke 1 : 200 000 (Kvetoslava Hyánko-
vá, Vavrinec Böhm, Miriam Fendeková).

Oblasti výskumu 
ostatných rokov

Novými oblasťami výskumu po roku 1985 
sa stal výskum režimu podzemných vôd v pod-
mienkach klimatickej zmeny (Miriam Fendeko-
vá). Významnou oblasťou výskumu sa stalo aj 
vypracovanie progresívnych metodík kvantita-
tívneho a kvalitatívneho hodnotenia a ochrany 
podzemných vôd v pohoriach Západných Kar-
pát (Miriam Fendeková, Peter Némethy a Zla-
tica Ženišová). Vedecký výskum sa orientoval 
na metodiku hodnotenia zraniteľnosti podzem-
ných vôd a metodiku zostavovania máp kvality 
podzemných vôd (Zlatica Ženišová, Renáta 
Fľaková). Z nového pohľadu bola intenzívne 
skúmaná problematika kvantitatívneho hodno-
tenia podzemných vôd v medzizrnových kolek-
toroch (Peter Némethy, Miriam Fendeková), 
ktorá vyústila do vypracovania novej metodiky. 
K novým smerovaniam vedeckého výskumu 
pribudol výskum banských vôd, ich vplyvu 
na životné prostredie a možnosti využitia ako 
zdrojov pitných vôd (Marek Hudáček, Renáta 
Fľaková a Zlatica Ženišová) a kontaminácii vôd 
v oblastiach opustených antimónových ložísk 
Slovenska (Zlatica Ženišová, Renáta Fľaková 
a Dávid Krčmář). Pozornosť je venovaná aj 
vedeckému výskumu hydrosféry urbanizova-
ných oblastí, najmä štrkovísk, ich chemickému 
zloženiu a mikrobiálnemu oživeniu, ako aj hyd-
rogeologickým problémom jaskynných systé-
mov Slovenska s využitím izotopovej geológie 
(Renáta Fľaková, Zlatica Ženišová). Vedecký 
výskum sa v súčasnosti orientuje do oblasti 
modelovania prúdenia podzemných vôd (Dávid 
Krčmář) a novým metódam prieskumu pre te-
pelné čerpadlá typu voda-voda.

Doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.,
Katedra hydrogeológie PriF UK
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K 80. narodeninám prof. Andreja Pázmana
V decembri oslávil svoje jubilejné 80. narodeniny významný slovenský matematik – Andrej Pázman, emeritný profesor a stále aktívny 
člen Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK), kde pôsobí od r. 1991. Spolu 
s prof. Lubomírom Kubáčkom patria k zakladateľom modernej matematickej štatistiky na Slovensku.

Andrej Pázman úspešne 
absolvoval štúdium fyziky 
na PriF UK v r. 1961. Po-
čas svojho doktorandského 
štúdia na (dnešnom) Ústa-
ve merania SAV sa venoval 
problematike pravdepo-
dobnosti a štatistiky a teórii 

informácie. Na tejto inštitúcii pokračoval ako 
vedecký pracovník do r. 1981. Jeho výskum 
v tomto čase výrazne ovplyvnili pobyty v zahra-
ničí: v r. 1966 – 1969 sa zúčastnil medzinárod-
ného výskumu v rámci Spojeného ústavu jadro-
vých výskumov v Dubne, neskôr absolvoval štu-
dijný pobyt na Université Paris VI pod vedením 
prof. Jacqua Neveua. Po obhajobe doktorskej 
dizertačnej práce v r. 1980 začal pôsobiť na 
Matematickom ústave SAV (MÚ SAV). Vedecká 
činnosť zameraná na problematiku optimálne-
ho návrhu experimentu mala už v tomto čase 
významnú medzinárodnú odozvu, Andrej absol-
voval pozvané prednášky na dôležitých medzi-
národných podujatiach zo štatistiky ako Euro-
pean Meeting of Statisticians (v r. 1977 v Leu-
vene, v r. 1987 v Solúne) a neskôr pôsobil ako 
hosťujúci profesor na univerzitách vo Viedni 
a Augsburgu. Okrem vedeckej práce sa zau-
jímal o výchovu mladých odborníkov. Na FMFI 

UK, kde sa habilitoval a inauguroval, pôsobí od 
r. 1992 ako profesor. Jeho bohatá pedagogická 
činnosť obsahovala základné prednášky z prav-
depodobnosti a štatistiky, ako aj špecializova-
né prednášky venované regresným modelom 
či Bayesovským metódam. Všetky sú pokryté 
učebnicami, ktoré napísal samostatne alebo 
s kolegami a študenti ich radi používajú. Andrej 
Pázman vyškolil deviatich doktorandov a spolu-
pôsobil pri výchove mnohých ďalších, najmä pro-
stredníctvom seminára zo štatistiky, ktorý sa pod 
jeho vedením organizuje na fakulte už desiatky 
rokov. Navštevovali a navštevujú ho doktorandi 
a štatistici aj z iných slovenských univerzít a vý-
skumných ústavov a prednášky na ňom mávajú 
aj zahraniční odborníci, medzi nimi aj dlhoroční 
spoluautori prof. Pázmana. Dňa 10. decembra 
2018 sa na FMFI UK konal slávnostný seminár, 
na ktorom o spoločných vedeckých výsledkoch 
s prof. Pázmanom hovorili Dr. Luc Pronzato 
z Université Nice Sophia Antipolis a prof. Werner 
Müller z Johannes Kepler Universität Linz (JKU). 
Viacerí doktorandi a účastníci seminára sú vo 
svete známi matematici a štatistici, patria medzi 
nich prof. Anatolij Dvurečenskij, dlhoročný riadi-
teľ MÚ SAV, doc. Viktor Witkovský, v súčasnosti 
riaditeľ Ústavu merania SAV, doc. Radoslav Har-
man z FMFI UK, doc. Jaroslava Mikulecká, bý-

valá rektorka Univerzity v Hradci Králové, a Dr. 
Milan Stehlík, ktorý pôsobí na JKU.

S Andrejovou profesiou súviselo množstvo 
ďalších aktivít: pôsobil ako predseda Vedeckej 
rady MÚ SAV, vedúci Katedry teórie pravdepo-
dobnosti a matematickej štatistiky FMFI UK či 
ako člen vedeckej rady a predseda matematickej 
sekcie na fakulte. Od ak. r. 2016/17 pôsobí na 
FMFI UK ako emeritný profesor so stále aktívnym 
prínosom pre katedru – prednáša, vedie seminár 
a v tomto roku sa očakáva obhajoba jeho ďalšej 
doktorandky.

Jeho dielo v oblasti štatistiky zahŕňa deväť 
knižných publikácií, z toho tri monografie v za-
hraničných vydavateľstvách, viac než 100 ve-
deckých publikácií so stovkami citácií. Za svoje 
dielo dostal mnoho odborných ocenení, okrem 
iných Zlatú medailu SAV v r. 2014, od r. 2004 je 
členom Učenej spoločnosti Slovenska a za ce-
loživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky bol 
v r. 2014 ocenený ministrom školstva SR.

K výročiu a úspechom Andrejovi blahoželáme 
a prajeme veľa zdravia a chuti do ďalších aktivít.

Doc. RNDr. Katarína Janková, PhD.,
Katedra aplikovanej matematiky  

a štatistiky FMFI UK
Foto: Mgr. Gábor Szűcs, PhD.

Životné jubileum prof. Igora Muchu
V r. 2018 sa prof. RNDr. Igor Mucha, DrSc., jeden z najznámejších odborníkov na problematiku podzemných vôd a súvisiacich otázok 
životného prostredia, dožil významného životného jubilea. 

Igor Mucha sa narodil 
12. júna 1938 v Bratislave. 
Po absolvovaní gymnázia štu-
doval na Prírodovedeckej fa-
kulte UK (PriF UK) inžiniersku 
geológiu a hydrogeológiu. Po 
úspešnom absolvovaní vyso-
koškolského štúdia v r. 1961 

začal pracovať v Geologickom prieskume, n. p. 
V r. 1962 nastúpil na Katedru inžinierskej geoló-
gie a hydrogeológie PriF UK. V r. 1967 získal titul 
doktora prírodných vied (RNDr.) a obhájil kandi-
dátsku prácu (CSc.). V r. 1973 napísal habilitačnú 
prácu a v r. 1977 bol menovaný docentom. Dok-
torskú dizertačnú prácu odovzdal v r. 1987, ob-
hájil ju v r. 1989 a v r. 1990 bol menovaný profe-
sorom geológie v odbore hydrogeológia.

V r. 1981 – 1990 bol vedúcim Katedry 
hydrogeológie PriF UK (niekdajšej katedry 
podzemných vôd). Pôsobil tiež ako hosťujú-
ci profesor na Technickej univerzite v Lyngby 
v Dánsku, podieľal sa na riešení problémov so 
zásobovaním vody v Jemene, Mexiku, spolu-
pracoval s Technickou univerzitou v Drážďa-
noch a Moskovskou štátnou univerzitou M. V. 
Lomonosova. Spoločne s prof. Vsevolodom M. 
Šestakovom napísal učebnicu Hydraulika pod-

zemných vôd a je autorom viacerých vysoko-
školských učebníc, z ktorých najvýznamnejšie 
sú Hydrogeológia aridných oblastí a Podzem-
ná voda – metódy výskumu a prieskumu.

Popri pedagogickej činnosti, ktorej výsled-
kom bolo vytvorenie vlastnej vedeckej školy, 
sa intenzívne venoval vedeckému výskumu 
a aplikácii výpočtovej technicky pri riešení 
hydrogeologických úloh. Na poli hydrauliky 
podzemných vôd a matematického mode-
lovania prúdenia podzemných vôd dosiahol 
mnoho významných úspechov. Významné boli 
jeho práce súvisiace s vodárenskými zdrojmi 
pre Bratislavu (Kalinkovo, Šamorín, Pečnian-
sky les, Rusovce), s odvodňovaním banských 
diel a odvodňovaním stavebných jám pre bra-
tislavskú rýchlodráhu. Trojrozmerný model 
Žitného ostrova zostavený za jeho pôsobenia 
na katedre hydrogeológie tvoril základ modelu 
slúžiaceho aj v súčasnosti pri riešení proble-
matiky vodného diela Gabčíkovo. 

Od leta 1990 sa na požiadanie splnomocnen-
ca vlády ČSFR pre výstavbu a prevádzku Sústavy 
vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (SVD G-N) 
začal intenzívne venovať otázkam vodného die-
la a viedol tím odborníkov Konzultačnej skupiny 
Podzemná voda, s. r. o., ktorý pripravil podkla-

dy pre projekt PHARE/EC/WAT/1. Projekt bol 
schválený Komisiou Európskej únie ako vôbec 
prvý projekt PHARE v ČSFR. Prof. Mucha bol 
menovaný vedúcim projektu, ktorého riešiteľom 
sa stalo konzorcium firiem pod vedením Dánske-
ho hydraulického inštitútu. 

Od júla 1993 bol členom právneho tímu, 
pripravujúceho podklady a zastupujúceho 
Slovenskú republiku pred Medzinárodným 
súdnym dvorom (MSD) v Haagu v kauze pro-
jektu Gabčíkovo-Nagymaros, ako prírodoved-
ný a technický expert. Bol tiež členom vládnej 
delegácie a jej technickej sekcie pre rokova-
nie s maďarskou stranou o implementácii roz-
sudku MSD v kauze SVD G-N.

V r. 2005 dostal cenu Slovenskej geologickej 
spoločnosti za najvýznamnejšiu geologickú prá-
cu z aplikovaného výskumu za r. 2001 – 2004. 
V r. 2006 si za významné zásluhy o hospodársky 
rozvoj Slovenskej republiky najmä v oblasti hyd-
rológie a ochrany životného prostredia prevzal 
z rúk prezidenta SR Pribinov kríž II. triedy. 

Oslávencovi želáme pevné zdravie, šťastie 
a rodinnú pohodu.

Doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.,
Katedra hydrogeológie PriF UK
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Udeľovanie čestného doktorátu
K vrcholným a naj-

slávnostnejším akade-
mickým podujatiam na 
UK patrí udeľovanie 
čestného titulu doctor 
honoris causā (čestný 
doktor). Slávnosť, ktorá 

sa nezaobíde bez latinčiny, sa koná v Aule 
UK a je organizovaná ako slávnostné za-
sadnutie Vedeckej rady UK rozšírené 
o vedecké rady jej fakúlt.

Udeľovanie titulu doctor honoris causā 
má svoj pôvod na stredovekých univerzi-
tách, ktoré týmto čestným titulom vyzna-
menávali významné osobnosti, najčas-
tejšie šľachticov. Noví čestní doktori boli 
potom povinní dva roky zadarmo predná-
šať a dišputovať na fakultách, čím získali 
potrebnú prax a zároveň bolo na fakultách 
postarané o dostatočný počet prednášok. 
Z týchto tradícií a zvyklostí vychádzajú aj 
zásady udeľovania čestného doktorátu na 
Univerzite Komenského. Univerzita ude-
ľuje tento čestný titul významným domá-
cim aj zahraničným osobnostiam, ktoré 
svojím celoživotným dielom podstatným 
spôsobom prispeli k šíreniu myšlienok 
humanizmu, demokracie a porozumenia 
medzi národmi, a to v oblasti vzdelávania, 
vedy, umenia alebo politiky.

Slávnostný obrad otvára prorektor pre 
vedeckú činnosť univerzity. Po privítaní 
prítomných a kandidáta na udelenie titu-
lu doctor honoris causā odovzdá slovo 
rektorovi, ktorý prednesie slávnostný pre-
jav. Nasleduje vystúpenie dekana fakulty 

podávajúcej návrh na udelenie čestné-
ho doktorátu, v ktorom referuje o osobe 
a pôsobení kandidáta. S rozhodnutím 
Vedeckej rady UK udeliť titul doctor ho-
noris causā rektor vyjadrí súhlas a vyzve 
promótora, aby vykonal promočný akt. 
Promótor prednesie v latinčine promočnú 
reč, kde sa vyzdvihujú zásluhy kandidáta 
na čestného doktora. Kandidát je vyzvaný, 
aby zložil sľub: Spondēbis igitur: prīmum, 
tē huius Ūniversitātis, in quā summum in 
scientiīs gradum ascendēris, piam per-
petuō memoriam habitūrum eīque auc-
tōritāte auxiliō consiliō tuō numquam 
dēfutūrum? Dein, scientiārum studia, 
sīcut adhūc facere semper consuēvis-
tī, provehere non dēsitūrum, ut vēritās 
propāgētur et lūx eius, quā salūs gene-
ris hūmānī continētur, terrārum orbem 
illūstret. Haec tē ex animī tuī sententiā 
spondēbis ac pollicēberis? („Sľúbiš 
teda, že: po prvé uchováš vo vďačnej pa-
mäti túto univerzitu, na ktorej vystupuješ 
na najvyšší stupeň vo vedách, a budeš jej 
vždy pomáhať svojou vážnosťou, podpo-
rou a radou? Po druhé vedecké štúdiá, 
ako si to robil doteraz, neprestaneš rozví-
jať, aby sa šírila pravda a aby jej svetlo, od 
ktorého závisí blaho ľudstva, osvecovalo 
celý svet? Tomuto sa celou svojou dušou 
zaväzuješ a sľubuješ?“). Kandidát násled-
ne pristúpi k rektorskému žezlu a polo-
žením pravej ruky na žezlo a vyslovením 
spondeō ac polliceor potvrdí sľub.

Napokon promótor po latinsky vyhlá-
si pridelenie titulu: Itaque nihil impedit, 

quōminus honorēs, quibus tē senātus 
Ūniversitātis Comeniānae ōrnāre cupit, 
tibi impārtiamus. Ergō ego prōmōtor lē-
gitimē constitūtus tē doctōrem honoris 
causā creō, creātum renūntiō omniaque 
ordinis doctōrum iūra et prīvilēgia in tē 
cōnferō, cuius reī in fidēm haec diplō-
ma Ūniversitātis sigillō maiōre īnsignī-
tum tibi in manūs trādō. Decorēris etiam 
īnsignibus Universitātis, quibus vincula 
tua cum Universitāte Comeniāna per 
omnēs annōs dūratūra apertē ac sym-
bolicē significentur. („A preto nič nebráni 
tomu, aby ti bol udelený titul, ktorým ťa 
chce ozdobiť senát Univerzity Komenské-
ho. Menujem ťa teda, ja legitímne ustano-
vený promótor, čestným doktorom a vy-
hlasujem za menovaného, dávam ti všetky 
práva a privilégiá doktorského stavu a na 
potvrdenie tejto veci ti do rúk predávam 
tento diplom opatrený veľkou pečaťou. 
Buď ozdobený aj odznakmi univerzity, 
ktorými bude verejne aj symbolicky ozna-
čené tvoje puto s Univerzitou Komenské-
ho trvajúce po všetky roky.“). Promótor po 
týchto slovách čerstvému čestnému dok-
torovi odovzdá tubus s diplomom a deko-
ruje ho reťazou a medailou.

Program slávnostného zasadnutia ve-
deckých rád končí študentskou hymnou 
Gaudeāmus igitur, počas ktorej sprievod 
odchádza z Auly UK.

Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.,
Katedra klasickej a semitskej filológie 

FiF UK

Prednáška začína o ôsmej alebo prednáška  
sa začína o ôsmej?

Skúsme si predstaviť puzzle, poskladáme 
ich takmer celé, vynecháme iba jeden die-
lik. Vidíme obraz, ktorý je zrozumiteľný, ale 
predsa nám na ňom niečo chýba. Hoci sme 
pochopili, čo je na obrázku, máme potrebu 
ho upraviť a dokončiť. Prečo niekedy nemá-
me túto potrebu aj pri skladaní slov do viet 
a viet do textov?

Skúsme si teraz predstaviť vetu ako skla-
dačku, v ktorej musí všetko do seba zapa-
dať. Ak vynecháme nejakú jej časť, veta 
síce splní svoju dorozumievaciu funkciu, ale 
bude jej chýbať estetika i celistvosť a grama-
tická korektnosť. Táto veta nebude presne 
zodpovedať skutočnosti, ktorú sme chceli 
ostatným sprostredkovať. Často sa v bežnej 
reči stretávame s podobným vynechávaním 
„dielika“ sa pri slovese začať.

Sloveso začať znamená „uskutočniť za-
čiatok“. Ide o nezvratné sloveso, čiže jeho 
neurčitok neobsahuje morfému sa. Zároveň 

je subjektovo-objektové, takže si vo vete vy-
žaduje spojenie s podmetom i s predmetom. 
Inak povedané, ak použijeme vo vete slo-
veso začať, z vety musí byť zjavné, kto/čo 
niečo začína (podmet) a čo/s čím/od čoho 
sa začína (predmet). Napríklad: (My) začí-
name prednášku/s prednáškou o ôsmej 
ráno. (Ja) začínam písať diplomovú prácu.

Ak vo vete nie je zreteľne vyjadrený vyko-
návateľ deja, používame zvratné sloveso – 
k slovesu začať jednoducho pridáme mor-
fému sa. Napríklad: Prednáška sa začína 
o ôsmej. Škola sa začala druhého sep-
tembra. Prednáška i škola síce sú podme-
tom vety, avšak nie sú vykonávateľom deja, 
ale jeho nositeľom. Ráno teda začíname 
prednáškou, avšak seminár z jazykovedy 
sa začína až o desiatej.

Obdobne používame aj slovesá končiť/
končiť sa. Význam slovesa končiť je pod-
ľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka 

(2003) „robiť koniec, 
završovať“. Z významu 
slova si môžeme všim-
núť, že sloveso vyžadu-
je vykonávateľa deja, 
preto: (My) končíme 
schôdzu.

Význam zvratného slovesa končiť sa je 
„mať koniec“. Z významu tohto slova vyplýva, 
že si nevyžaduje vykonávateľa deja, preto 
správne hovoríme: Rodičovské združenie 
sa končí o piatej poobede a náš deň sa 
končí úderom polnoci. Keď my končíme 
v práci, začína sa voľné poobedie. Výcho-
dom slnka sa končí noc a my začíname 
nový deň.

Bc. Romana Krolčíková,  
Bc. Lenka Kubriczká,

Bc. Erika Ondrejková, Katedra sloven-
ského jazyka a literatúry PdF UK
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Ak chcete niekoho potešiť originálnou darčekovou krížovkou podľa svojich predstáv, kliknite na: www.sashe.sk/Daniela-krizovky.

Jane Goodall: „To, čo nás robí ľuďmi, je naša... (tajnička).“
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Autorka: RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.
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Jane Goodall: "To, čo nás robí ľuďmi, je naša... (tajnička)."

Správne znenie tajničky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 15. februára 2019 a vyhrajte plátenný batoh s univerzitným 
diárom UK. Spomedzi správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity. Vyhodno-
tenie z minulého čísla: Peg Bracken: „TAJNIČKA: DARČEKY ČASU A LÁSKY sú jednoznačne prísady naozaj krásnych veselých Vianoc.“ 
Správnu odpoveď poslal aj Ondrej Brachtýr. Srdečne blahoželáme!

• Rozhovor so známym moderátorom Martinom 
Strižincom, doktorandom na FiF UK 

 Ako vníma súčasnú žurnalistiku? O čom bude jeho 
dizertačná práca? Ako z pohľadu moderátora ve-
decko-popularizačnej relácie Experiment vníma 
vzťah vedy a verejnosti?

• Až štyri fakulty otvorili v januári svoje brány zá-
ujemcom o štúdium na UK Ako sa fakulty počas dňa otvorených dverí pripravili 

na nápor stredoškolákov?
• S párovou terapeutkou doc. Júliou Halamovou 

zo FSEV UK o partnerských vzťahoch
 Čím sú špecifické dnešné partnerské vzťahy? Po-

môže pauza vyriešiť partnerskú krízu? Bez čoho 
vzťah nemôže fungovať?

• veľa ďalšieho zaujímavého čítania

Čo nájdete vo februárovej Našej univerzite?

Z  N O V I N I E K  N A  N A Š O M  I N S TA G R A M E

Zapojili sme sa do #10yearchallenge  

#ukpozitiv
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Comenius University is in the worl-
d’s top 300 in the humanities and so-
cial sciences

According to the latest Round Uni-
versity Ranking evaluation, which was 
published at the end of 2018, Come-
nius University ranked 293th in the social 
sciences, which, when compared to the 
previous assessment, means an impro-
vement of 137 places; in the category of 
humanities, the university improved its 
ranking by 31 places to 254th. Overall, 
Comenius University was ranked 391st 

and remains the only university in Slova-
kia to be included in the ranking. p. 3

Comenius University has three new 
professors

On 10 December 2018, the Presi-
dent of the Slovak Republic, Andrej Kis-
ka, appointed twelve new university pro-
fessors to their positions. Three of them 
work at Comenius University; they are 
Juraj Bujdák, Daniela Mokrá, and Juraj 
Mokrý. p. 3

The National Bank of Slovakia will 
mint a coin for the 100th anniversary 
of Comenius University

The author of the design is Professor 
Patrik Kovačovský. In addition, Slovak 
Post will issue a special postage stamp 
at a nominal value of €1.90 euros in 
a quantity of 200,000 pieces. The mo-
tif is a portrait of John Amos Comenius, 
the facade of the Comenius University 
building, and the rector’s mace with the 
symbol of the Slovak Republic. Similar 
motifs will appear on the commemorati-
ve medal, which the university is having 
made at the Kremnica Mint. The obver-
se of the silver medal features an image 
of John Amos Comenius and the rever-
se features the university’s historical 
building on Šafárik Square. The author 
of the design is the academic sculptor 
Alojz Drahoš, who teaches at the Facul-
ty of Education. p. 5

The 2018 Dr Ludmila Sedlárová-Ra-
banová Prize is dominated by mathe-
maticians

On 10 December 2018 a ceremo-
ny took place at the Faculty of Natural 
Sciences for the awarding of the Dr 
Ludmila Sedlárová-Rabanová Prize and 
Scholarship for 2018. The prize winner 
was Dr Katarína Boďová from the Faculty 
of Mathematics, Physics and Informatics 

for her publication in the journal Gene-
tics. In a competitive evaluation, Dr Jaro-
slav Budiš finished just behind the winner 
and was awarded a Special Prize for Ex-
ceptional Scientific Results in the field of 
developing new bio-informatics tools for 
analysing genomic DNA sequences. An 
honorary mention was given to the third 
place-getter, Dr Lucia Pokorná from the 
Slovak Academy of Science’s Centre for 
Biosciences. The Dr Ludmila Sedlárová-
-Rabanová Fund also supported three 
young researchers with a scholarship to 
do their work at universities abroad; they 
are Dr Barbora Konečná, Barbora Gro-
mová, and Dr Filip Červenák from Come-
nius University. p. 6

The head of LAMatCU will be Dr Milan 
Sýkora

The Laboratory for Advanced Mate-
rials (LAMatCU) based at the Faculty 
of Natural Sciences and the Comenius 
University Science Park, which has 
the ambition to become an elite scien-
ce and research centre in the study of 
new materials, will be led from 1 Feb-
ruary 2019 by Dr Milan Sýkora, who 
is an internationally renowned expert 
in the field of material chemistry. This 
decision was made in an international 
selection process which saw several 
candidates express interest in the posi-
tion. Under the leadership of Professor 
Sýkora, LAMatCU, which was founded 
as a part of a Horizon 2020 programme 
project within the ERA Chairs scheme, 
will focus on the research and develop-
ment of materials which can be used for 
energy conversion and storage and in 
optoelectronics. p. 6

Student personalities of Slovakia 
from Comenius University

The fourteenth edition of the Stu-
dent Personality of Slovakia competi-
tion, which is traditionally organized by 
Junior Chamber International Slovakia 
with the support of the Slovak Rectors’ 
Conference and the Slovak Acade-
my of Sciences, announced its award 
winners on 12 December 2018 for the 
2017/2018 academic year. Among the 
twelve awarded individuals, there were 
two students from Comenius Universi-
ty. In the category of philosophy, poli-
tical science, sociology, and education 
the award went to Michal Uhrin, who is 
a doctoral student at the Department 
of Ethnology and Museology at the Fa-
culty of Arts of Comenius University. In 
the category of sport, the award went to 

Samuel Baláž from the Faculty of Phys-
ical Education and Sport. This talented 
canoeist already has several internatio-
nal prizes from K4 races over 500 and 
1000 metres. The overall winner at the 
awards was Silvia Schmidtová from the 
Institute for Experimental Oncology at 
the Slovak Academy of Sciences’ Bio-
medical Research Centre. p. 7

Pulitzer Prize winner Ian Johnson at 
Comenius University

On 5 December, Ian Johnson, who 
won a Pulitzer Prize in 2001 for his re-
porting from China, gave a lecture at 
Comenius University. In the Comenius 
University Auditorium, he spoke of Chi-
na as a new world powerhouse, where 
religion is on the rise. He also spoke 
of corruption in public life, the decline 
in solidarity, and economic growth. His 
visit was made possible with help from 
the Tatra banka Foundation and the Petit 
Academy. As the university’s special gu-
est, Johnson received a Comenius Uni-
versity Commemorative Medal from the 
Vice-Rector for International Relations, 
Professor Daniela Ostatníková. The Puli-
tzer Prize winner then signed the univer-
sity’s Visitors’ Book. pp. 8-9

Changes in leadership at many facul-
ties from February 2019

From 1 February 2019, several facul-
ties will have new deans who will lead 
them over the next four years. Elections 
at each faculty’s academic senate were 
held at the end of last year to determine 
who would assume these positions. The 
new dean of the Faculty of Arts will be 
Professor Martin Slobodník, Professor 
Peter Fedor will lead the Faculty of Na-
tural Sciences, and the Faculty of Edu-
cation will be led by Associate Professor 
Edita Partová. For the first time in its his-
tory, the Jessenius Faculty of Medicine 
will be led by a woman, Professor Andrea 
Čalkovská. The new dean of the Faculty 
of Mathematics, Physics and Informatics 
will be Professor Daniel Ševčovič. The 
faculties’ academic senates elected to 
a second term in office Professor Juraj 
Šteňo (Faculty of Medicine), Associa-
te Professor Eduard Burda (Faculty of 
Law), Professor Marián Vanderka (Facul-
ty of Physical Education and Sport), and 
Associate Professor Lucia Mokrá (Facul-
ty of Social and Economic Sciences). 
pp. 16-21

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.
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Univerzita Komenského v Bratislave
TOP voľba so 100-ročnou tradíciou

Lekárska fakulta UK www.fmed.uniba.sk
Právnická fakulta UK www.fl aw.uniba.sk
Filozofi cká fakulta UK www.fphil.uniba.sk
Prírodovedecká fakulta UK www.fns.uniba.sk
Pedagogická fakulta UK www.fedu.uniba.sk
Farmaceutická fakulta UK www.fpharm.uniba.sk
Fakulta telesnej výchovy a športu UK www.fsport.uniba.sk
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine www.jfmed.uniba.sk
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK www.fmph.uniba.sk
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK www.frcth.uniba.sk
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK www.fevth.uniba.sk
Fakulta managementu UK www.fm.uniba.sk
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK www.fses.uniba.sk

• vyber si z najširšej ponuky 
– až 800 študijných 
programov v troch stupňoch

• zapoj sa do výskumu, 
zúčastni sa na odborných 
stážach a vycestuj cez 
Erasmus+

• spoznaj ľudí z celého sveta 
– 10 % našich študentov 
je zo zahraničia 

• zaži atmosféru kultového 
študentského mesta Mlyny 
a vychutnaj si Bratislavu 
– „Little Big City“ – 
s množstvom kultúrnych 
i pracovných príležitostí

• ľahko nájdeš uplatnenie 
a ako absolvent UK sa 
zaradíš medzi najlepšie 
zarábajúcich na Slovensku




