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Vážené čitateľky a vážení čitatelia,
teším sa, že v zložitých časoch sa na Slovensku rozvíja niečo
také vzácne, ako je naša humanitne a sociálne orientovaná
univerzita, kde našlo útočisko mnoho zamestnancov, učiteľov a študentov, ktorým sú príjemné spravodlivosť a tvorivosť v prospech ľudí. Je ich väčšina, ďaleko prevažujú nad
sklamaniami, a to je práve to výnimočné. Teším sa z našich
úspechov, ktoré sú konkrétne a tvoria základ pre to, aby
každý z nás mohol spokojne pridať svoj diel dobrých vecí
k tomu, čo už je vytvorené ako základ. K výsledkom ostatnej komplexnej akreditácie,
k systémovému procesnému riadeniu, k získaniu Národnej ceny kvality, k rozšíreniu
materiálnej základne, k zvládnutiu korekcií k eurofondom, k rekonštrukciám a získaniu starobylého Adalbertina, ku každodennému pozitívnemu posunu vo výskume
a vede, k dobre pripraveným absolventom fakúlt...
Trnavská univerzita je veľkým vkladom do života spoločnosti a to nielen v regionálnom a slovenskom rozmere. Sme aktívni v European University Association, Organizácii Spojených národov, Európskej únii či v akademických a profesijných medzinárodných a európskych organizáciách, medzinárodnej akreditácii, ako aj bilaterálnej
medzinárodnej spolupráci. Je však jedna vec, ktorá akoby nepatrila do tohto pozitívneho rámca. Záujem študentov a zamestnancov o využitie Erazmu plus je prekvapivo
nízky, či už ide o študijné pobyty, ale aj stáže. A to napriek úsiliu vedenia univerzity
a fakúlt venovať sa tejto veci. Máme mimoriadne kladné príklady našich šikovných
študentov a zamestnancov na zahraničných inštitúciách. Máme však aj postoje našich zamestnancov, učiteľov a študentov, ktorí akoby nevnímali, o akú dôležitú vec
ide. Áno, chápem všetko problematické a zložité, nadmerné potrebné úsilie študentov,
problémy s uznávaním kreditov, dobiehanie s povinnými skúškami, jazykové bariéry,
finančné podhodnotenie a vôbec, vo všeobecnosti, robiť niečo navyše v príliš tvrdej
realite. Je to trend v celej slovenskej i okolitej spoločnosti. Treba však byť v potrebnej
miere opatrný a predvídavý.
Naša univerzita má dobré meno, vedecké výsledky, uchádzačov o štúdium, z toho vyplývajúce primerané finančné zázemie a silné postavenie aj vďaka povedomiu o svojom silnom medzinárodnom a európskom pôsobení. Jednoducho má iný než lokálny
rozmer svojej prezentácie navonok. Toto musí zodpovedať skutočnosti. Najpodstatnejšie je však to, že ten, kto sa nadýchal iného prostredia v zahraničí, bude už vždy
vidieť veci z potrebného nadhľadu a v širších súvislostiach. Možno prekročím určité
hranice obvyklej citlivosti, keď poviem, že byť vo vnútri vajíčka znamená vidieť veci
omnoho nesprávnejšie, než sa z neho rozhliadnuť po svete. Tie veci treba zažiť, ale to
bez nás všetkých nepôjde.
Skúsme k tomu prispieť každý na svojom mieste; ide o nás, naše deti a priateľov, ale aj
o to, aby sme mohli povedať, že robíme dobrú prácu aj v tejto zložitej výzve.
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Štátne vyznamenanie pre prof. Alexandru Krskovú
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dňa 9. januára 2017 odovzdal najvyššie štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a rozvoj
práva a právnej etiky prof. JUDr. Alexandre Krskovej, CSc., jednej zo zakladateľov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a jej dlhoročnej pedagogičke. Okrem právnickej fakulty pôsobila aj na Teologickej fakulte TU. Venovala
sa predovšetkým profesijnej etike. Nosnými témami jej publikácií je európske
politické a právne myslenie. Sudcom roky prednášala o sudcovskej etike. Zasadzovala sa za prijatie etického kódexu sudcov. Tešíme sa z ocenenia a pani
profesorke srdečne blahoželáme.
Michaela Moravčíková
Foto: F. Hanušiak

Šestnásty reprezentačný ples Trnavskej univerzity je už za nami
Poslednú sobotu v mesiaci január 2017 sa konal
v priestoroch Smolenického zámku už 16. ročník reprezentačného plesu Trnavskej univerzity v Trnave.
Ples otvoril Marek Šmid, rektor Trnavskej univerzity
v Trnave, slávnostným príhovorom a úvodným tancom
s manželkou vtiahli do tanca viac ako 200 prítomných
hostí.
Medzi hosťami sme mali možnosť privítať aj rektora
Univerzity sv. Cyrila a Metoda Trnava Jozefa Matúša,
emeritného rektora Trnavskej univerzity v Trnave Mar-

tina Mišúta, ako aj ďalších významných predstaviteľov
spoločenského života a partnerských inštitúcií.
Na tanečné parkety pozývali DJ Drobec, sólisti hudobnej kapely Andreja Záhorca a DJ Pago. Hlavným hosťom večera bola džezová speváčka Adriena Bartošová
v sprievode gitaristu Pavla Berezu. Po polnočnom žrebovaní tomboly mali hostia možnosť vidieť aj ohňovú
šou, ktorú predviedol študent Adrián Kobetič, predseda
Študentskej rady Trnavskej univerzity v Trnave.
Programom večera hostí sprevádzal Štefan Bučko, herec Slovenského národného divadla.
Ples splnil aj dobročinné účely a výťažok z neho bude
venovaný na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.
Reprezentačný ples Trnavskej univerzity sa už tradične
stal miestom, kde sa možno nielen dobre zabaviť, ale
aj stretnúť s priateľmi, nadviazať nové kontakty a podporiť správne veci.
Ďakujeme všetkým hosťom a sponzorom za podporu
a tešíme sa na stretnutie o rok, na 17. reprezentačnom
plese Trnavskej univerzity v Trnave.

Adriana Krupová
Foto: Mário Dobšovič

Ples otvoril úvodným tancom rektor TU Marek Šmid s manželkou

Cielenými postupmi udržiavať vysoké renomé našej inštitúcie
(Trnavská univerzita víťazom Národnej ceny SR za kvalitu)
Môžeme si položiť otázku, prečo sa vysokoškolská inštitúcia založená na pevnom historickom základe univerzitných hodnôt usiluje o získanie ceny, ktorou preukazuje
svoje výsledky. Slovenské inštitúcie vysokoškolského
vzdelávania sú súčasťou Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA). Tento status získali podpísaním Bolonskej deklarácie v roku 1999, čím sa Slovenská republika stala aktívnou zložkou Bolonského procesu,
cieľom ktorého je vybudovanie európskeho priestoru vy-

sokoškolského vzdelávania so zárukou štandardov kvality
v celej Európe.
Záruka kvality vysokoškolského vzdelávania
Bolonský proces je podporovaný Európskou komisiou
a Radou Európy, aktívnymi súčasťami sú viaceré organizácie, ktoré sa podieľajú na príprave zásadných dokumentov a aktivít. Dôležitou súčasťou Bolonského procesu je
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záruka štandardov kvality vzdelávania v celej Európe. Na
dosiahnutie a podporu tohto cieľa sa v Európe prijala pre
oblasť akreditácie vysokého školstva vlastná legislatíva,
ktorá bližšie upravuje zabezpečovanie kvality. Za kľúčové
možno považovať Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v európskom priestore vysokoškolského
vzdelávania (ESG), doplnené v roku 2015.
Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania sú zostavené na primerane všeobecnej úrovni, aby bola zabezpečená ich vhodnosť a použiteľnosť vo všetkých druhoch
poskytovaného vysokoškolského vzdelávania. Vysoký dôraz pri zabezpečovaní kvality sa kladie na primárnu zodpovednosť vysokej školy. ESG vytvárajú rámec, v ktorom
možno rôznym spôsobom použiť a implementovať odporúčania na jednotlivých vysokých školách, v agentúrach
i samotných krajinách. EHEA je priestor charakteristický
rozmanitosťou politických systémov, systémov vysokoškolského vzdelávania, sociálno-kultúrnych a vzdelávacích tradícií či jazykov. Z tohto dôvodu je jednotný, monolitický prístup ku kvalite a zabezpečovaniu
kvality nevhodný.
Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania sú
založené na štyroch princípoch vychádzajúcich z modelov komplexných systémov manažérstva kvality:
1. vysoké školy majú primárnu zodpovednosť za kvalitu nimi poskytovaného
vzdelávania a jej zabezpečovanie;
2. zabezpečovanie kvality reaguje na rôznorodosť systémov vysokoškolského
vzdelávania, jednotlivých vysokých škôl,
ich študijných programov a študentov;
3. zabezpečovanie kvality podporuje rozvoj
kultúry kvality;
4. zabezpečovanie kvality berie do úvahy potreby a očakávania študentov, ostatných zainteresovaných strán
a spoločnosti.
Vychádzajúc z práva EÚ na úrovni Slovenskej republiky
sa realizovali viaceré zmeny a úpravy právnych predpisov. Za podstatnú zmenu sa považuje prijatie § 87a zák.
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, ktorý ukladá vysokým školám povinnosť mať vypracovaný, zavedený, používaný a funkčný vnútorný systém zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania, podrobnejšie upravený na
podmienky jednotlivých súčastí vysokej školy vo vnútorných systémoch kvality týchto súčastí. Vnútorný systém
kvality musí byť upravený vnútorným predpisom vysokej
školy, ktorý zahŕňa politiku v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a postupy vysokej školy
v oblasti zabezpečovania kvality. Práve „postupy“ vychádzajú z európskych noriem a smerníc na zabezpečovanie
kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG), ktorých cieľom je vytvoriť plne funkčný európsky rozmer zabezpečovania kvality.
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Výnimočnosť Trnavskej univerzity
Motiváciou účasti Trnavskej univerzity v Národnej cene
SR za kvalitu bol na jednej strane uvedený európsky a národný právny rámec, ale zároveň aj vnútorné rozhodnutie
manažmentu univerzity a jej fakúlt cielenými postupmi udržiavať vysoké renomé tejto vzácnej inštitúcie a maximálne
sa usilovať o dosiahnutie stanovených zámerov – stať sa
preukázateľne porovnateľnou univerzitou s renomovanými európskymi univerzitami. Motiváciou bola pre nás tiež
možnosť získať nový a nezávislý pohľad na fungovanie
našej inštitúcie, a to z dvoch pohľadov – od zamestnancov, ktorí spracovali samohodnotiacu správu, a od odborných posudzovateľov, ktorí nám poskytli externú spätnú
väzbu.
V našej vysokoškolskej inštitúcii si dlhodobo uvedomujeme, že vo vzdelávaní, vedecko-výskumnej a umeleckej
činnosti, ako aj v spoločenskej misii univerzity každá činnosť, ak sa robí kvalitne, poctivo, dôsledne, cieľavedome,
a teda dobre, spolu s osobným vkladom a záujmom, stáva sa výnimočnou. Výnimočnosť Trnavskej
univerzity charakterizuje dôraz na tímovú
prácu zamestnancov i študentov. Vedome
podporujeme ich silné uvedomovanie si
identity k tejto vzácnej inštitúcii.
Na základe doterajšej praxe sa pri vytváraní vlastného unikátneho systému kvality
Trnavskej univerzity ukázalo, že jedným
z najvhodnejších prostriedkov na rozvíjanie kvality, zvyšovanie efektívnosti a vlastnej výkonnosti pomocou nástrojov kvality
v akademickom prostredí je Spoločný systém hodnotenia kvality – model CAF. Získanie titulu Efektívny používateľ modelu CAF
v roku 2015 bolo pre nás potvrdením, že
rozhodnutia a postupy, ktoré sme vykonali v záujme sledovania, udržiavania a zvyšovania kvality
našich činností, sú hodnotené pozitívne z hľadiska medzinárodne používaných štandardov pre hodnotenie kvality
procesov v inštitúcii, akou je verejná vysoká škola.
Účasť v tejto súťaži je pre nás veľkou skúsenosťou, ktorá
nám poskytla nový, štruktúrovaný pohľad na našu činnosť.
Absolvovaním externého hodnotenia sme získali cennú
spätnú väzbu o správnom postupe pri implementácii systému manažérstva kvality podľa modelu CAF. Potvrdilo sa, že
inštitúcia má veľký potenciál vo vedeniach univerzity a fakúlt, ale najmä v zamestnancoch a študentoch. Zároveň
sme získali prehľad o oblastiach našej činnosti, ktoré sme
zadefinovali ako oblasti na zlepšenie, a tým sme vytvorili
priestor na hľadanie spôsobov a nástrojov na ich elimináciu.
Trnavská univerzita v Trnave napĺňa svoje poslanie stanovené v dlhodobom zámere na roky 2015 – 2020, pričom si
za priority stanovila hodnoty, kvalitu a hospodárenie.
Svoje ďalšie zlepšovanie chce nasmerovať do oblastí,
ktoré sú definované v samohodnotiacej správe a Akčnom
pláne zlepšovania. Akčný plán zlepšovania je aktívnym
dokumentom s reálne nastavenými cieľmi, zabezpečujúcimi zlepšovanie vo všetkých zásadných oblastiach činnosti univerzity. V našich činnostiach sme zvýšili dôraz na
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výsledky, ich merateľnosť, trvalé zlepšovanie a inovácie
v hlavných, riadiacich aj podporných činnostiach. Súčasne
si uvedomujeme dôležitosť intenzívnejšej a efektívnejšej
komunikácie so zainteresovanými stranami a porovnávania sa na vnútroštátnej, národnej i medzinárodnej úrovni.
Podpora reformných opatrení
Trnavská univerzita v Trnave sa podieľala na organizovaní
národného seminára s názvom Podpora rozvoja vnútorných
systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl (1. – 2. 12.
2016). Realizoval sa v rámci projektu Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so SAAIC, národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, s názvom Podpora reformných opatrení
v slovenskom vysokoškolskom vzdelávaní (Support for Implementation of Reform Tools in Slovak Higher Education;
SIHE). Cieľom tohto projektu je posilniť implementáciu reforiem vysokoškolského vzdelávania v krajinách európskeho
priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA).
Cieľom spomínaného seminára za účasti zahraničného
a národného experta, vysokého predstaviteľa ministerstva
školstva a ďalších relevantných subjektov bolo vytvoriť pre
vysoké školy priestor na výmenu skúseností s implementáciou a rozvojom vnútorných systémov zabezpečovania
kvality a formulovanie odporúčaní pre inštitúcie, ktoré sa
na seminári zúčastnia. Jeho súčasťou bol aj dotazníkový prieskum, do ktorého sa zapojilo 22 vysokých škôl. Na
základe jeho prezentovaných výsledkov možno konštatovať, že vysoké školy v SR majú implementované vnútorné
systémy kvality SR rôznorodo, čo korešponduje s princípom primárnej zodpovednosti a všeobecnosti s ohľadom
na špecifiká a rozmanitosť prostredí. Vysoké školy napriek
tomu očakávajú podporu v tejto oblasti najmä zreteľnou
procesnou štruktúrou vzájomných vzťahov medzi vnútorným systémom kvality, akreditačnými a finančnými kritériami, právnymi predpismi a ESG tak zo strany ministerstva školstva, ako aj akreditačnej komisie. V obsahovej
oblasti, týkajúcej sa napĺňania štandardov, je potrebný
interný a externý benchmarking.
Jedným zo zaujímavých výstupov seminára bola aj definícia vnútorného systému kvality: Vnútorný systém kvality
je súbor pravidiel a postupov, ktorými sa regulujú procesy

vo všetkých činnostiach vysokej školy a jej súčastí v oblastiach vzdelávania, výskumu, riadenia a spoločenskej
misie. Nachádza sa v externých a interných normách týkajúcich sa vysokého školstva a v rozhodnutiach vysokej
školy a slúži na plánovanie, realizáciu, monitorovanie, vyhodnocovanie, zlepšovanie a preukazovanie jej kvality.
Výzvy pre rozvoj výchovy a vzdelávania
Myšlienky koncentrácie na význam vnútorných systémov
kvality na vysokých školách obsahuje aj pripravovaný dokument ministerstva školstva s názvom Národný program
rozvoja výchovy a vzdelávania.
Výzvami do nastávajúceho obdobia zostáva:
• podporiť vyššie uvedený proces implementáciou ESG
2015 a správne fungujúcej inštitúcie VSK do právnych
predpisov týkajúcich sa VŠ, ako aj do akreditačných
a finančných kritérií. Otázkou zostáva, v akej miere
všeobecnosti;
• zlepšiť procesy na vysokých školách smerujúce k vytvoreniu funkčných vnútorných systémov zabezpečovania kvality, ktoré by mali byť reálnym manažérskym
nástrojom pre vedenia univerzít a fakúlt, ale aj nástrojom pre všetky zainteresované strany (študentov, zamestnávateľov, štát) na neustále zlepšovanie činností
vysokej školy a jej hodnotenie;
• zabezpečiť, aby sa Akreditačná komisia stala plnohodnotným členom EQAR;
• legislatívny rámec by mal byť schopný zabezpečiť príležitosť pre VŠ realizovať ich akreditáciu medzinárodným alebo zahraničným akreditačným subjektom;
• vytvárať platformy na komunikáciu o výrazoch a aktivitách, ako napr. student centred learning a podobne;
• odporúča sa pracovať s príkladmi dobrej praxe na jednotlivých univerzitách;
• v oblasti sledovania zamestnanosti je potrebné vytvoriť technické prostriedky na úradoch práce tak, aby
pri záznamoch o zamestnaní (prijímaní a žiadostiach)
uchádzači uvádzali, aký odbor alebo ŠP absolvovali,
aby bolo možné sledovať uplatniteľnosť, nielen zamestnanosť.
PhDr. Adriana Krupová
koordinátorka pre kvalitu TU

Ad fontes
V čitárni našej univerzitnej knižnice listujem v starších vydaniach nášho univerzitného časopisu Universitas Tyrnaviensis (UT). Prvé vydanie je datované „1. máj 1996“, časopis vychádzal jeden rok s troma číslami. V prvých dvoch
bol šéfredaktorom prof. PhDr. Bohuslav Novotný, DrSc.,
ktorý zomrel 31. októbra 1996, a šéfredaktorkou 3. čísla bola RNDr. Alena Erdziaková. Universitas Tyrnaviensis v tohto ročníku obsahuje dôležité informačné zdroje
k prvým rokom existencie obnovenej Trnavskej univerzity
v Trnave.
Ďalšia etapa časopisu Universitas Tyrnaviensis sa viaže
na roky 2005 až 2007, ročne vyšli tiež tri čísla. Predsedom

redakčnej rady bol prorektor prof. MVDr. Alexander Sabó,
DrSc. Obsahovo i formou je UT podobný časopisom tretej
etapy vydávania od roku 2012. V tom roku vyšli dve čísla
a od ročníka 2013 vychádza ako štvrťročník.
Listujem, čítam... V priebehu rokov sledujem zmeny tlače – od čiernobielej k farebnej, zmeny v kvalite papiera,
ale najmä obsahové zmeny. Zostup k informačným prameňom TU, svedčiacim o začiatkoch a rozvoji našej alma
mater, je v roku jej 25. výročia obnovenia potrebný a inšpiratívny.

Bohumil Chmelík
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Pohyb a vedomosť lieči
Pojem zdravie je podľa WHO stav úplnej telesnej, duševnej
a sociálnej pohody pri zachovaní funkcií všetkých telesných
orgánov a významných spoločenských funkcií človeka pri zachovaní schopnosti organizmu prispôsobovať sa meniacim
podmienkam prostredia. Definícia je výstižná, ale treba si
uvedomiť podstatné skutočnosti, ktoré sa dotýkajú nás ľudí
21. storočia. Technológie napredujú míľovými krokmi, ale ľudia a ich genetika, ktorá sa vyvíjala dlhé tisícročia, sa nedokážu zmeniť tak rýchlo, ako si predstavujeme, a tak dnešný
moderný človek dopláca na svoj súčasný životný štýl. Z vlastnej odbornej praxe si všímam, že túto zmenu si ľudia neuvedomujú a nepripúšťajú. Bažíme po vedomostiach, ale zabudli
sme na odkaz dávnych Grékov, že rozvoj duševných schopností má byť harmonicky spojený so všestranným telesným
rozvojom – a naopak. To znamená, že pohyb a vedomosť idú
ruka v ruke k zdraviu.
Treba sa zamyslieť nad tým, že problémy s pohybovým aparátom, ako sú bolesti chrbta (diagnóza M54 dorzalgia), začínajú mať v rozvinutých krajinách epidemiologický charakter.
Podľa Institute for Health Metrics and Evaluation najčastejšími príčinami „rokov života strávených v invalidite“ (YLDs)
boli v Slovenskej republike v rokoch 2005 až 2015 neinfekčné
ochorenia. Na prvom mieste muskuloskeletálne deformity, na
druhom duševné poruchy a závislosti, na treťom iné nešpecifikované neinfekčné ochorenia (zdroj: GBD, 2015). Fenoménom ostatných rokov je organizovanie masových športových podujatí, napríklad maratónov. Na jednej strane treba
vítať nadšenie pre pohyb, na druhej strane aj pohyb môže
byť zdraviu škodlivý, a to najmä pre tých, ktorí ho nevykonávajú správne. Náš životný štýl, naplnený sedením, jazdením autom, stresom, nevyváženou stravou a fajčením, vedie
k degenerácii pohybového aparátu, hlavne chrbtice. A keď
sa rozhodneme, že sa pustíme do športovej aktivity, musíme
si uvedomiť, že zdravý nie som vtedy, keď športujem veľa,
ale vtedy, keď športujem správne a uvedomelo. Prioritou pre
správny pohyb by mala byť túžba po zdravom tele bez bolesti
a choroby. Cesta k zdraviu vedie cez poznávanie a vzdelávanie, pretože najdôležitejším výsledkom každého vzdelania je
poznanie seba samého. Z mojich skúsenosti v PRO TRUNI
fitness ide o vedomosti a informovanosť ľudí v danej posturologickej problematike (posturológia je náuka o držaní tela).
Po každej prednáške a konzultácii sú ľudia prekvapení, koľko
nových informácií sa dozvedeli, a kladú si otázku, prečo sa

o tomto nehovorí v školstve, zdravotníctve či športe. Zrejme
preto, že kedysi to nebolo potrebné, životný štýl nemal taký
závažný dosah na zdravie, a preto je aktuálna nová úloha pre
trénerov, učiteľov, zdravotníkov a terapeutov: prepracovať zastarané plány pre pohybový rozvoj a prispôsobiť ich človeku
dnešnej doby. Veď už pohybová gramotnosť našich detí má
výrazne klesajúcu tendenciu. V takomto intervenovaní je význam verejného zdravotníctva – orientácia na primárnu podporu zdravia populácie.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU každý rok organizuje Týždeň fakulty, keď študenti a zamestnanci univerzity
majú možnosť preventívnej kontroly zdravia. Ako nasledujúci
krok na podporu primárneho zdravia pripravujeme na fakulte
otvorenie poradne zdravia, ktorá bude výučbovou základňou
katedry verejného zdravotníctva s prínosom pre vedecký rozvoj. A nechceme ostať len pri radách a odporúčaniach, ale
chceme umožniť zapojenie do cvičení v PRO TRUNI fitness,
kde cvičíme špirálovo-mobilizačné cvičenia SM systému (na
obr.). Tie sú určené pre dnešného človeka, ktorý prevažne
sedí a vykonáva stereotypne zaťažujúce pohyby. Táto metóda pracuje na princípe jednoduchých a účinných cvikov, ktoré
na princípe špirálových svalových zreťazení vyťahujú chrbticu smerom nahor a vyrovnanie chrbtice stabilizujú. Ak sa cvičenia vykonávajú optimálnym spôsobom, uvoľňujú preťažované časti chrbtice, znižujú svalovú dysbalanciu a prispievajú
k celkovému zdraviu.

Michal Rafajdus
Foto: archív UT

Diskusný seminár katedry občianskeho a obchodného práva
Katedra občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave usporiadala 20. januára 2017
v rámci riešenia grantu APVV Rozširovanie sociálnej funkcie
slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva diskusný seminár na dve témy: prvou bola Viazanosť súdu rozhodnutím správneho orgánu (a vice versa?)
vo veci neprijateľných podmienok a účinky rozhodnutia o neprijateľnej podmienke (príp. aj o nekalých praktikách) a druhou Kompetenčný konflikt medzi správnymi orgánmi.
Účastníkmi diskusného seminára boli sudcovia Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky, zástupcovia Národnej banky Slovenska, Slovenskej obchodnej inšpekcie, ako aj zástupcovia
súkromného sektora a akademici.

6

Téma seminára bola aktuálna a zároveň aj nadčasová, keď
že v súčasnosti porušenie noriem na ochranu práv spotrebiteľov sankcionuje správny orgán, ale súčasne môže byť
zmluvný vzťah podnikateľa a spotrebiteľa posudzovaný tiež
všeobecným súdom. Účastníci diskutovali o tom, či môže
dôjsť k ovplyvňovaniu, resp. viazanosti medzi rozhodnutiami správnych orgánov a súdov. Zaujímavou bola tiež otázka
kompetenčného konfliktu v prípade dozoru nad dodržiavaním
noriem na ochranu spotrebiteľa zo strany správnych orgánov,
ku ktorému v praxi došlo v prípade medzi Slovenskou obchodnou inšpekciou a Úradom pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb.
Marek Maslák

Čo nás teší
Hovoríme s naším úspešným vedcom doc. Pavlom Prokopom

O publikovaní, ale aj pavúčích svadobných daroch
Doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD., je vyučujúci na Katedre biológie
Pedagogickej fakulty TU v Trnave. V poslednom čase sa mu hrnú ocenenia
jedno za druhým, veď posúďte: V roku 2013 mu sekcia pre vedeckú a odbornú
literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelila prémiu za najvyšší
trojročný vedecký ohlas v kategórii spoločenské vedy. V roku 2015 si prevzal
z rúk rektora Trnavskej univerzity Cenu Antona Hajduka za mimoriadne
výsledky; je to cena pre tých, ktorí sa svojou úspešnou vedeckou a výchovnovzdelávacou prácou pričinili o zvýšenie vedeckého aj pedagogického kreditu
Trnavskej univerzity v Trnave nielen v celoštátnom, ale aj v medzinárodnom
kontexte. V roku 2015 mu sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové
programy Literárneho fondu opäť udelila prémiu za najvyšší trojročný vedecký
ohlas v kategórii spoločenské vedy... A ja sa ako kolegyňa pýtam:
To, že človek na vysokej škole učí
a zároveň aj píše a publikuje, je v našej brandži viac ako normálne, máme
to dokonca v náplni práce. Horekujeme – niekedy oprávnene a niekedy
nie –, že s vedou na Slovensku je to
tak, že zväčša nie je kde publikovať.
Súhlasíte s tým?
– Vôbec nie, nesúhlasím. Publikačného
priestoru je dosť, no mám pocit, že niektorí akoby čakali, že im v prestížnych
časopisoch sami redaktori ponúknu
možnosť publikovať. Tak to nie je, aktívny musí byť jedinec. Aj keď publikovanie v karentovaných a vedecky vysoko
hodnotených časopisoch nie je vôbec
ľahké, publikovať sa dá. Ani mne hneď
všetky príspevky neprijali, ale to neznamená, že keď neprijmú prvý, neprijmú
ani druhý raz. Treba sa o to pokúšať,
a nie iba čakať a nadávať...
Vy ste dostali už dvakrát prémiu za
najvyšší trojročný vedecký ohlas
v kategórii spoločenské vedy – a to
sa hodnotia iba citácie zaznamenané
v databáze Web of Science (Thomson Reuters), nuž, len tak ďalej...
– No, je viac isté, že už v tom pokračovať nebudem...
Ako to myslíte?
– Tú prémiu môže totiž jeden človek dostať najviac dvakrát za život – a ja som
ju dostal v roku 2013 a v roku 2015.
Takže – priestor majú ostatní. J
Ach tak! No povedzme to otvorene,
nemajú všetci rovnakú štartovaciu
čiaru. Ak chce niekto publikovať
v zahraničných odborných periodikách s vysokým ratingom, musí mať
až niekoľkorakú výbavu. Čo s tými,

Doc. Pavol Prokop v teréne

ktorí sú výborní odborníci vo svojom
odbore, no na štúdium cudzích jazykov im nevyšiel čas (alebo k tomu
jednoducho nikdy neinklinovali) –
a brána publikovania v zahraničných
periodikách sa im týmto uzatvára?
– Nie, neuzatvára, môžem to posúdiť na
sebe. Ja tiež nie som bohvieaký angličtinár. Najlepšie to vyjadrím takto: ľahšie
sa mi pohybuje v anglickom odbornom
texte, lebo poznám terminológiu a človek si neustálym čítaním odborných
publikácií svoju schopnosť rozumieť odbornému textu zvyšuje. No v hovorenej
angličtine som ťažkopádny. Ani ja nie
som príklad takého vedca, čo bezchybne komunikuje v angličtine, no na to sú
predsa páky. Odborný článok dávam
pred uverejnením čítať svojmu korektorovi v Prahe. Okrem toho, že je rodený
Angličan, pozná terminológiu, a tak vie
poradiť, opraviť. Takých ľudí je však, našťastie, v každom odvetví dosť.
Keď som si pozerala váš profil na
katedrovej stránke, obdivovala som,

v koľkých časopisoch pracujete ako
člen redakčnej rady. Napríklad: The
Journal of General Psychology, Biologia, International Journal of Science and Environmental Education, European Journal of Ecology a mnoho
ďalších. Sama viem, aké je ťažké byť
v aktívnom členstve čo i len jedného
časopisu: čítate, čítate a donemoty
korigujete... Zvláda vyťažený človek,
ako ste vy, aj rodinu či iné koníčky?
– Hm... Je to ťažké. Zvládam? Hádam
áno. Ja mám to šťastie, že mojím koníčkom je to, čo robím: veda, štúdium,
čítanie... a potulky prírodou. To sú moje
koníčky.
Sú tie prechádzky motivované vždy
vaším odborným záujmom alebo sa
môže stať, že navrhne romantickú
prechádzku aj manželka? J
– No... zväčša to navrhujem ja, lebo
moje prechádzky mávajú odborný cieľ.
Ale manželka navrhuje dovolenky, to
sa zasa prispôsobujem ja jej a rodine.
Zväčša ideme k moru alebo len prebrázdime Slovensko. Zimu však nemám rád, zimu si odtrpím...
Medzi množstvom VEGA projektov,
v ktorých ste ako riešiteľ či spoluriešiteľ, som našla takmer rozprávkový
názov jedného z nich: Predsvadobné
kŕmenie a imunitné funkcie lovčíka
hájneho. Čo je na takejto výskumnej
úlohe poetické a čo prísne vedecké?
– No, ak mám pravdu povedať, rozprávkové tam nie je takmer nič. J Lovčík
hájny je bežný pavúk, ktorý sa nachádza všade okolo nás – možno aj tu za
tým množstvom mojich kníh... J Z vedeckého hľadiska sú zaujímavé jeho
prejavy k družke. Ak chce, aby prišlo
k páreniu, musí jej priniesť nejaký dar.
Je to kúsok potravy (drobného hmyzu),
obalí to pavučinou a prinesie samičke.
Ak partnerka dar prijme, začne sa hostiť
a samček sa s ňou začne páriť. Vyhráva
vtedy, keď je dar veľký, lebo kopulácia
trvá tak dlho, kým samička potravu nezje. Aj hodinu...
Hodinu? A ak je dar menší, skracuje
sa aj doba párenia?
– Áno. Dokonca samička pri krátkom
párení (teda ak jej partner ponúkne
len malý hlt), spermie vylúči. Stane
sa aj to, že samček samičku zacíti, no
nemá žiaden dar. V takomto prípade
však nemá ako sexuálny partner nijakú
šancu, ibaže by samičku hryzadlami
usmrtil.
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Čo nás teší
Aj to sa stáva?
– Áno, aj takýto prípad sme skúmali.
Samec potom usmrtenú samičku zabalil do pavučiny a ponúkol ďalšej samičke, ktorá ju ako svadobný dar prijala
a s chuťou sa do nej pustila.

staviť, že by som neučil, ale nevedel
by som si predstaviť, že by som nerobil
vedu. Takže sa považujem viac za vedca ako za pedagóga.

Nuž, veru, málo poetické, priam drastické!
– Veď – ako hovorím: poézie je tu veľmi málo... Ale teraz skúmam jednu zaujímavú vec: aj pavúky totiž môžu mať
svoju povahu, nie je každý rovnaký.
Je to niečo ako delenie ľudí podľa
temperamentu? Sangvinik, cholerik...
– Niečo podobné... Jeden samček je
bojazlivý, iný povedzme výbojnejší či
zákernejší... Ako v ľudskom rode.
Ste otcom dvoch detí vo veku 4 a 11
rokov. Povedzte, dostali ste niekedy
impulz od samotných detí, ktorý vás
potom naviedol na veľkú bádateľskú
myšlienku? Otázky detí totiž niekedy
bývajú viac ako inšpirujúce...
– Na také čosi ešte len čakám. Je možné, že sa to stane, ale zatiaľ boli realizované myšlienky spracované výlučne
v mojej hlave. J

Darček pre samičku

Prv, ako som sem vošla, naklikala
som si PINDEX, teda portál študentov, na ktorom hodnotia (aj anonymne) svojich vyučujúcich. Máte tam
vysoké percento spokojnosti – 97 %.
Ste viac vedec alebo učiteľ? V ktorej
polohe sa cítite lepšie?
– Učím rád, to áno, ale výlučne predmety, ktoré mám rád, nie tie, ktoré učiť
musím. Lepšie sa cítim, ak učím zoológiu chordátov či etológiu ako niečo iné.
Poviem to takto: vedel by som si pred-

A na záver – povedzte: majú mladí ľudia záujem o ochranu životného prostredia? Myslíte, že súčasná generácia mladých pozná hodnoty, ktorými
nás príroda obdarúva?
– Nemyslím si, že mladá generácia je
k prírode vnímavá, skôr si myslím, že
naše správanie k prírode vedie zákonite
do záhuby. Pozrite sa len na Veľkonočné
ostrovy. Nádhera, neporušená príroda,
raj na zemi..., pravda, kým tam neprišiel
človek. Napriek tomu, že tam bolo dosť
potravy pre všetkých, nestačilo mu to.
Začal drancovať, dnes je ostrov symbol
ekologickej katastrofy. Keďže myslenie
ľudí sa stále viac a viac posúva ku komercii, zánik je nevyhnutný!
Takto pesimisticky uzatvoríme náš
rozhovor?
– Ja nie som pesimista, som len racionalista. J
Za príjemný rozhovor ďakuje
G. Magalová

Ako pracovať s frazeologizmami
Magalová, Gabriela: Frazeológia pre pedagogickú prax.
Trnava : TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS – VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016, 118 s., ISBN 978-80-8082-985-8.
Vysokoškolské skriptá Frazeológia pre pedagogickú prax ponúkajú materiál primárne určený študentom pedagogických
fakúlt, ktorí budú vzdelávať žiakov základnej školy sekundárneho vzdelávania (2. stupeň ZŠ a osemročných gymnázií).
Reflektujú na aktuálne požiadavky vysokoškolského štúdia
budúcich učiteľov slovenského jazyka a literatúry, ktorým sa
frazeologická problematika stane takpovediac „povinnou jazdou“. Ich ambíciou je však osloviť aj dlhoročných učiteľov slovenského jazyka na základných školách a gymnáziách a ponúknuť im nielen stručný prehľad o tejto vedeckej disciplíne,
ale zároveň poskytnúť pomôcku a návod, ako pracovať s frazeologizmami na hodinách literárnej výchovy.
Autorka posudzovanej publikácie má dlhoročné pedagogické skúsenosti, preto aj jej koncipovanie skrípt je praktické,
rešpektujúce zákonitosti myslenia a uvažovania o danom
probléme. Gabriela Magalová nevstupuje do problematiky „in
medias res“, ale presne tak, ako to študent (žiak) potrebuje:
pekne a logicky s uvedením širších (nielen jazykových) súvislostí. Preto najskôr, po motivačnom (motivujúcom) úvode
nasleduje zasadenie frazeológie do kontextu ostatných jazykových disciplín.
Skriptá sú rozčlenené na dve časti – teoretickú a praktickú.
Teoretická obsahuje kapitoly: Frazeológia a jej miesto v systéme jazyka, Základné frazeologické pojmy, Frazéma a jej
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vlastnosti, Delenie frazém, Osobitné druhy frazém. Gabriela Magalová už v úvode naznačuje, že frazeológii sa vo vyučovaní nevenuje
dostatok pozornosti (na základných
školách sa frazeológia zväčša zužuje na poznanie či vysvetľovanie
istých prísloví, porekadiel alebo
pranostík) a učitelia sú často bezradní, pretože súčasní žiaci mnohým frazeologizmom, využívajúcim
historické reálie, dnes nerozumejú.
V tejto súvislosti považujem za najkvalitnejšiu a najprínosnejšiu časť
skrípt ich druhú časť, ktorej nosnou myšlienkou je „...nesmerovať frazeologickú problematiku iba na oblasť jazykovedy,
ponúknuť ju ako súčasť aktivít pri práci s literárnymi textami a naznačiť aj možné presahy do iných oblastí poznania”
(G. M.). V súlade s týmto prísľubom je preto súčasťou praktickej časti 25 umeleckých textov literatúry pre deti a mládež
s vypracovanými úlohami a aj manuálom pre učiteľov. Zozbieraný materiál svedčí o mravčej práci, ktorú musela autorka vykonať pri hľadaní, triedení a systematizovaní materiálu.
Vysokoškolská učebnica Frazeológia pre pedagogickú prax
ponúka budúcim učiteľom študijný materiál i praktické námety. Bude prínosná pre súčasných študentov i pre pedagógov,
ktorí už pôsobia v praxi.
Eva Vitézová

Profily osobností

MUDr.

Alexandra Bražinová,

PhD., MPH

Je odbornou asistentkou na Katedre verejného zdravotníctva FZaSP
TU, autorkou mnohých odborných a vedeckých prác publikovaných
v prestížnych zahraničných časopisoch. Dlhodobo sa venuje výskumu
úrazov mozgu, skúma rovnosť mužov a žien v akademickom prostredí,
spolupracuje s Ligou za duševné zdravie, je lektorkou programu
zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch u detí. V súčasnosti
je nominovaná na ocenenie Slovenka roka v kategórií Veda a výskum.
Je matkou 15-ročného syna, ktorý jej robí veľkú radosť. Najväčším
relaxom sú pre ňu lesné prechádzky so psom a čítanie a jej netradičnou
záľubou je hra na bicie, ktorá je pre ňu zároveň najlepším prostriedkom
na odbúranie pracovného stresu. Predstavujeme vám doktorku
Alexandru Bražinovú.

Narodila do rodiny matky psychologičky a otca filozofa a politológa
a podľa jej vlastných slov práve toto
prostredie ju formovalo a prispelo
k tomu, že sa dostala k akademickej
a výskumnej práci. Jej snom bolo pracovať v oblasti hygieny alebo ochrany životného prostredia vo vzťahu
k zdraviu ľudí. Nastúpila na Fakultu
hygieny Karlovej univerzity v Prahe,
ktorá sa však v deväťdesiatom roku
zmenila na tretiu lekársku fakultu.
Doktorka Bražinová sa tak stala absolventkou lekárskej fakulty, nevydala
sa však na klinickú dráhu, ale hneď
po štúdiách absolvovala stáž v Spojených štátoch amerických na George
Washington University vo Washingtone D. C., kde absolvovala niekoľko
kurzov z programu Master of Public
Health a kde pochopila, čo je verejné
zdravotníctvo. Práve tam sa začala jej
kariéra, ktorá ju priviedla naspäť na
Slovensko, konkrétne na ministerstvo
zdravotníctva, na ktorom pracovala
štyri roky a kde sa začala venovať
projektom na ochranu práv pacientov.
Pôsobila v tíme, ktorý vytvoril Chartu
práv pacientov, následne propagovanú po slovenských zdravotníckych
zariadeniach formou rôznych vzdelávacích seminárov. Problematike práv
pacientov, tentoraz však ľudí s duševnou poruchou, sa napokon začala venovať v Lige za duševné zdravie. Následne ju však jej cesta priviedla opäť
do USA na dvojročnú výskumnú stáž
na University of California v Berkeley,

kde sledovala a skúmala epidemiológiu duševných porúch. Po návrate
sa zamestnala v Medzinárodnej nadácií na výskum úrazov mozgu, ktorú založil prof. MUDr. Martin Rusnák
a ktorú MUDr. Bražinová v súčasnosti
vedie. Medzičasom sa zamestnala na
Katedre verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
TU, kde vyučuje študentov verejného
zdravotníctva a naďalej sa intenzívne
venuje epidemiológii úrazov mozgu,
no taktiež epidemiológii duševných
porúch a ďalším odvetviam epidemiológie chronických chorôb.
Doktorka A. Bražinová je v súčasnosti
zapojená do dvoch veľkých medzinárodných projektov. Jedným je projekt
GENOVATE, zameraný na rovnosť
príležitostí pre ženy a mužov v akademickom prostredí a realizovaný na
siedmich univerzitách v Európe. Porovnáva, s čím všetkým sa stretajú
ženy a muži v akademickom prostredí
a aké prípadné bariéry bránia tomu,
aby ich podmienky a možnosti boli
rovnaké. „V rámci výskumov k projektu sme vychádzali zo základných
údajov, ktoré sú nespochybniteľné,
napríklad zastúpenie žien a mužov
v klasickom postupe v akademickej
kariére: doktorand – odborný asistent – docent – profesor. Štatisticky je
na tej najvyššej úrovni (na Slovensku
rovnako ako vo svete), na úrovni profesorov, až 80 % mužov a iba 20 %
žien, čo je teda výrazný rozdiel. A my
sme sa práve v tomto projekte zame-

rali na to, prečo je to tak a čo by sa
dalo urobiť, aby sa tento rozdiel aspoň trošku zmenšil,“ hovorí A. Bražinová.
Ďalším medzinárodným vedeckým
a odborným projektom, ktorému sa
dlhodobo venuje, je CENTER – TBI,
do ktorého je zapojených viac ako
30 partnerských inštitúcií. Projekt sa
zameriava na výskum úrazov mozgu
a jeho cieľom je zlepšiť opis a liečbu týchto úrazov. Pracovná skupina, ktorú A. Bražinová vedie, má na
starosti opis epidemiológie úrazov
mozgu v Európe. „Úrazy mozgu sú
najzávažnejšie zo všetkých úrazov,
vedú k najvyššej úmrtnosti a taktiež
často k dlhodobým následkom. Navyše sú veľmi spoločensky nákladné,
pretože sa musí dávať veľa peňazí
na ich liečbu a na ďalšiu následnú
starostlivosť. Z veľkej miery sú však
preventabilné, a práve epidemiologickým sledovaním možno zistiť, ktoré
sú rizikové populačné skupiny, čo sú
najčastejšími mechanizmami úrazov,
a potom následne cielene plánovať
a realizovať preventívne aktivity. Ďalším epidemiologickým sledovaním
možno zlepšiť liečbu tým, že opíšeme
faktory liečby, ktoré najlepšie pôsobia
na uzdravenie pacienta, a teda zlepšenie aj tých dlhodobých výsledkov,“
hovorí.
Okrem toho Dr. A. Bražinová vo svojom voľnom čase spolupracuje s Ligou za duševné zdravie, mimovládnou organizáciou, ktorá sa jednak
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venuje ľuďom s duševnou poruchou,
no taktiež sa snaží zvýšiť povedomie
verejnosti o duševnom zdraví a snaží
sa búrať stigmu, ktorú duševné poruchy stále so sebou nesú. V rámci tejto
organizácie koordinuje program pre
deti vo veku 5 až 7 rokov s názvom
Zippyho kamaráti, prostredníctvom
ktorého sa zlepšujú sociálne zručnosti u týchto detí, čím sa dlhodobo posilňuje ich duševné zdravie.
MUDr. A. Bražinová má za sebou bohatú publikačnú činnosť. Nedávno bol
napríklad uverejnený Systematický
prehľad epidemiológie úrazov mozgu v Európe, ktorým kolektív autorov
pod jej vedením poukázal na veľké
rozdiely výskytu týchto úrazov medzi
jednotlivými krajinami, no takisto aj na
potrebu štandardizácie metód zberu
a spracovania analýzy údajov. Jej nateraz posledná publikácia sa venuje
epidemiológii samovrážd na Slovensku za celé obdobie existencie republiky. Vyšla v cenenom odbornom
časopise a okrem iného poukázala
na oveľa vyšší počet dokončených
samovrážd u mužov v porovnaní so
ženami, ako je to inde vo svete.
Doktorka A. Bražinová má za sebou
mnoho kvalitne odvedenej akademickej a výskumnej práce, profesionálne
úspechy a pestrú publikačnú činnosť,
ktoré našťastie nezostali nepovšimnuté, lebo bola nominovaná na ocenenie Slovenka roka a v súčasnosti
je jednou z troch finalistiek v kategórii veda a výskum. Svojím hlasom ju
môžete viacerými spôsobmi (napr.
prostredníctvom sms alebo na webe)
podporiť aj vy, naši čitatelia. Dr. Bražinová k tejto nominácii podotýka: „Pre
mňa je veľmi významným ocenením
už to, že som sa dostala medzi finalistky. Je príjemným zistením, že niekto oceňuje moju prácu, lebo práca,
ktorú robím, je dlhodobá, je to proste
neustále sledovanie výstupov iných
výskumov, neustála práca s údajmi,
čítanie, počítanie, písanie a tak ďalej,
takže niekedy sme v tom takí zahrabaní, že nevidíme nejaké konkrétne
výsledky našej práce. Práve takéto
ocenenie je možno reflexia toho, že
niekto vás vníma. Takže je to príjemný pocit.“
Pani doktorka, držíme vám palce!

Klaudia Vidová
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Prof. PhDr.

Milan Katuninec,

PhD.

Kvalitnou občianskou spoločnosťou proti extrémizmu
Absolvent odboru žurnalistika, historik, politológ, vedec, autor
niekoľkých zaujímavých publikácií. Ale aj športovec, náruživý čitateľ,
milovník kultúry. Dve funkčné obdobia zastával funkciu prorektora
Trnavskej univerzity, najskôr pre vedeckú a umeleckú činnosť, potom
pre vonkajšie vzťahy. Od roku 2016 je dekanom Filozofickej fakulty
Trnavskej univerzity. Prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.
Oblasť tvojho odborného zamerania má pomerne široký zámer.
Prednášaš a publikuješ o politických dejinách Slovenska, sociálnej politike, totalitných ideo
lógiách, venuješ sa otázkam
odborového hnutia. Čo je predmetom tvojho záujmu teraz?
– Pripravujem novú monografiu
s pracovným názvom Európa v pohybe, ktorú však pravdepodobne nestihnem dopísať tento rok. V posledných mesiacoch som bol viackrát
požiadaný, aby som sa venoval aj
téme radikalizácie spoločnosti a extrémizmu. Nedávno som napísal štúdiu o „zlej nálade“ v Európe a teraz
finišujem na posudku k prvej časti
medzinárodného výskumu venovaného problematike totalitarizmu. Výskum zastrešuje európska sieť Pamäť a solidarita a participujú na ňom
odborníci z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska,
Slovenska a Nemecka.

Okrem toho skúmaš slovenské
dejiny a odkrývaš zložitosť bytia
osobností, na ktoré súčasná verejnosť nazerá cez čierno-bielu
optiku. Ktorá zo skúmaných postáv ťa zaujala svojím vnútorným
svetom?
– Mnohé politické osobnosti slovenského národa pútajú pozornosť nielen odbornej, ale aj širšej verejnosti
a často sa aj v samotných vedeckých kruhoch hodnotia diametrálne
odlišne. Patrí k nim aj slovenský novinár, politik a diplomat Karol Sidor,
ktorý stál v marci 1939 tri dni na čele
autonómnej slovenskej vlády. Vo
svojom výskume som, samozrejme,
venoval pozornosť tomu, ako sa politicky radikalizoval a ako sa dostal
do nemilosti nacistického Nemecka,
ale mojou snahou bolo sledovať aj
to, ako sa vyvíjal jeho vnútorný svet.
K osobnostiam, ktoré ma zaujali
svojimi postojmi v zložitom období
prvej polovice 20. storočia, určite
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patrí Rudolf Čavojský, ktorý ani ako
politik nezabudol na sociálne slabšie
skupiny obyvateľstva. Nedávno som
posudzoval s Petrom Zajacom zaujímavý text Ivana Dérera, pripravený
do tlače mojimi bývalými študentmi
Romanom Jančigom a Tomášom Jahelkom, ktorý je v súčasnosti už mojím kolegom na katedre politológie.
Dérer je tiež často hodnotený len
čierno-bielo. Jeho text, ktorý vyšiel
pod názvom Antifierlinger II. Politické
pamäti 1914 – 1938, však ukazuje,
že sa neohýbal podľa vetra. Keď sa
zmieňujem o prvej polovici 20. storočia, musím spomenúť ďalšie dve
veľké osobnosti slovenského národa: Milana Hodžu a Andreja Hlinku.
Boli nielen politickými súpermi, ale aj
priateľmi. Žiadnu osobu ani historické obdobie nie je možné tabuizovať
ani spoločensky zaškatuľkovať len
nejakým paušálnym konštatovaním.
Ale to už je na dlhšiu a odbornejšiu
tému.
Vráťme sa však do súčasnosti...
Vo svojich ostatných publikačných výstupoch sa zaoberáš radikalizáciou spoločnosti a extrémizmom. Existuje návod na správny
občiansky postoj k pálčivým otázkam dneška?
– Každý, komu nie je ľahostajná budúcnosť vlasti, určite zaregistroval,
že podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý robila na prelome októbra
a novembra 2016 agentúra Focus,
si takmer štvrtina Slovákov vie predstaviť diktatúru ako alternatívu k demokracii. V polovici januára síce
podpora takejto „alternatívy“ o niečo klesla, ale otázka potenciálneho
nebezpečenstva návratu niektorej
z nedávnych totalít alebo nástupu
ich moderných klonov nemôže byť
podceňovaná. Demokratický svet
je podrobovaný neustále kritickému
testu a s tými, ktorí ponúkajú jednoduché riešenia zložitých problémov,
ako by sa v poslednom období opäť
roztrhlo vrece. Vážnym problémom
modernej spoločnosti, ktorej sociálne väzby silne závisia od nových
informačných technológií, je aj to,
že v spletitom svete sociálnych sietí,
presýtenom arogantnými i sofistikovanými polopravdami a klamstva-

mi, sa pravda hľadá ako ihla v kope
sena. A situácia sa zhoršuje aj tým,
že vo verejnom priestore sa stráca
kritické myslenie a podceňuje sa
význam humanitných a spoločenských vied. Univerzálny návod na
správny občiansky postoj k pálčivým
témam dneška neexistuje. Formovanie osobnosti s vlastným názorom
sa však určite začína v rodine a pokračuje v škole. Uvedomujem si, že
výchovu k demokracii a odmietnutiu
extrémizmu nemožno redukovať len
na pekné slová o hodnotách a organizovanie povinných exkurzií do
bývalých koncentračných táborov.
To môže byť niekedy i kontraproduktívne. Ale stáť so založenými rukami
tiež nie je riešenie. Na to, aby demo
kraciu neprevalcovala nová vlna extrémizmu, potrebujeme kvalitnú občiansku spoločnosť. Existuje mnoho
možností, ako demokraciu udržiavať
v dynamickom stave, aby neupadala v politickej, kultúrnej a duchovnej
sfére. Jednou z nich môže byť aj študijný program zameraný na moderné
a najnovšie dejiny. Takéto programy
úspešne fungujú na viacerých univerzitách v zahraničí. Pevne verím,
že si získa podporu aj v Akreditačnej
komisii na Slovensku. Uvedomujem
si, že prioritou musí byť kvalita, teda
schopnosť pedagóga byť prirodzenou autoritou, zrozumiteľne podať
súvislosti, prezentovať sa vlastnými
vedeckými výstupmi a vedieť komunikovať s mladými.
Táto myšlienka môže hlasnejšie
zarezonovať aj v tomto jubilejnom
roku, keď si naša univerzita pripomína 25. výročie svojho obnovenia. Filozofická fakulta bola jednou zo zakladajúcich fakúlt tak,
ako to bolo aj pri zakladaní starobylej Universitas Tyrnaviensis
v roku 1635. V čom ako súčasný
dekan tejto fakulty vidíš jej poslanie?
– Naša univerzita sa hrdo hlási k dedičstvu svojej predchodkyne, ktorá
pôsobila v Trnave v rokoch 1635
– 1777. Už to, že sa hlásime k takémuto vzácnemu dedičstvu, nás
morálne zaväzuje odovzdávať budúcim generáciám hodnoty slobody,
zodpovednosti, múdrosti, úcty a vzá-

jomného rešpektu. Napriek mnohým
problémom, s ktorými na Slovensku
filozofické fakulty zápasia, môžem
zodpovedne povedať, že Filozofická
fakulta Trnavskej univerzity má vo
svojich radoch výborných, medzinárodne uznávaných odborníkov. Personálnym obsadením sme takmer
v každom študijnom programe zabezpečení garantmi, kogarantmi
a ďalšími profesormi a docentmi,
a to nielen zo Slovenska, ale aj zo
zahraničia. A naďalej podporujeme
aj kvalifikačný rast mladých kolegov.
Odovzdávanie kvalitných poznatkov
a posilňovanie dôvery, úcty, ľudskosti, solidarity a zodpovednosti je tou
najlepšou možnosťou, ako šíriť dobré meno Trnavskej univerzity a našej
fakulty.
Ako jeden z mála pedagógov pravidelne študuješ v našej univerzitnej knižnici. Čo pre teba štúdium
a prostredie knižnice znamená?
– Zažil som obdobie, v ktorom som
nemohol študovať na univerzite, obdobie, v ktorom sme sa veľmi ťažko
dostali ku kvalitnej knihe. Dnes som
hrdý, že na pôde našej univerzity môžem čítať veľa kvalitných najnovších
publikácií. Keď potrebujem na univerzitnej pôde „nabiť baterky“, idem
do študovne. Príjemné prostredie
univerzitnej knižnice a jej študovne
je magnetom pre každého pedagóga a študenta, ktorí si uvedomujú, že
univerzitné štúdium je vo významnej
miere samoštúdiom.
Tento rozhovor pripravujeme
v marci. Tento mesiac sa zvykne
nazývať aj mesiacom knihy. Akú
knihu práve čítaš?
– Na stole pred sebou mám knihu od
môjho vzácneho priateľa Silvestra
Krčméryho Pravdou proti moci a cez
niektorý víkend si chcem „prelistovať“ knihu Viktora E. Frankla A napriek všetkému povedať životu áno.
Obe knihy som už čítal, ale vždy sa
k nim rád vraciam. Rozčítané mám
aj Dějiny sjednocené Evropy od Václava Vebera.

Za rozhovor ďakuje

Zuzana Martinkovičová
Foto: Erik Hrnčiarik
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Filozofická fakulta
Spolupráca archeológov s Univerzitou v Oxforde
Na jeseň roku 2016 sa pracovníci
Katedry klasickej archeológie FF
TU pod vedením doc. E. Hrnčiarika
zapojili do medzinárodného projektu Coin Hoards of the Roman
Empire, ktorý zastrešuje Univerzita
v Oxforde a Ashmolean Museum of
Art and Archaeology University of
Oxford (na obr.).
Na tomto rozsiahlom medzinárodnom projekte spolupracujú vedecké inštitúcie a univerzity z 13
európskych, ázijských a afrických
krajín, medzi nimi napr. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Münzkabinett, Staatliche Museen
zu Berlin, Rakúska akadémia vied,
The Israel Antiquities Authority, Inventaire des trouvailles monétaires
suisses (Švajčiarsko), Varšavská
univerzita a pod. Jeho cieľom je
vytvorenie databázy hromadných

nálezov rímskych mincí, ktoré boli
razené medzi rokmi 30 pred. Kr.
až 400 po Kr. Zhromaždené údaje
budú výborným východiskom pre
systematický výskum nielen rímskej numizmatiky, ale aj ekonomiky Rímskej ríše, použitia mincí pri
vnútornom, cezhraničnom a diaľkovom obchode, ich významu
mimo jej hraníc a pod.
Pracovníci
katedry
klasickej
archeológie boli poverení zozbieraním všetkých hromadných nálezov
mincí z územia dnešného Slovenska, ich chronologickým zaradením
a publikovaním v databáze prístupnej na http://chre.ashmus.ox.ac.uk/.
Projekt je momentálne vo svojej
prvej fáze (roky 2013 – 2017) a po
jej úspešnom ukončení sa počíta
s ďalším spracovaním tohto mimoriadne zaujímavého archeologické-

ho materiálu v podobe monografií
alebo analytických štúdií, ktoré
budú vychádzať v edícii Oxfordskej
univerzity.

Deň otvorených dverí
Dňa 21. januára 2017 otvorila Filozofická fakulta TU svoje
dvere nielen pre potenciálnych záujemcov o štúdium, ale
aj pre širokú verejnosť. Počas dňa bol pripravený bohatý
program. Návštevníci si mohli prezrieť priestory fakulty
a zároveň mali možnosť vypočuť si sériu vedecko-populárnych prednášok, v ktorých pedagógovia prezentovali
výsledky svojej vedeckej činnosti.
Prednášali odborníci z rôznych humanitných a spoločenskovedných disciplín. Doc. Eva Orbanová si pripravila prednášku o bioetike a etike v médiách. Určite
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zaujalo vystúpenie Dr. Martina Tibenského, ktorý sa
pokúšal zistiť, či stredoveký rytier nosil „trenky“. Svoje
výsledky prezentoval priamo na stredovekom rytierovi,
ktorého pozval na prednášku. Z katedry klasickej archeológie predstavila Dr. Andrea Ďurianová každodenný život rímskeho gladiátora. Tajné zákutia a novoobjavené
skvosty Kostola sv. Jána Krstiteľa v Trnave ukázala vo
svojej prezentácii Dr. Zuzana Dzurňáková. O tom, že latinčinu používame dodnes a ani si to neuvedomujeme,
porozprávala Dr. Katarína Karabová. Filozof prof. Andrej
Démuth sa pokúsil vysvetliť, prečo sa nám páči, čo sa
nám páči, a sociológ Ivan Chorvát zas porozprával niečo
o voľnom čase a jeho využití. Fenomén EXTRÉMIZMU,
ktorý rezonuje aj v súčasnej politike, ozrejmil Dr. Tomáš
Zálešák a výsledky jedného zaujímavého psychologického experimentu predstavila Mgr. Lucia Martinčeková.
V roku 2017 získal deň otvorených dverí na filozofickej
fakulte nový formát a pevne veríme, že svojím obsahom
zaujal množstvo návštevníkov, o čom svedčia aj pozitívne správy v rôznych regionálnych, ale aj celoslovenských médiách.
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Varšavský seminár o archeológii pod vodou
Členovia katedry klasickej archeológie – asistentka Miroslava Daňová
a študenti Milan Hrabkovský a Timea Nikolová (na obr.) sa v januári
2017 zúčastnili na 2. seminári o archeológii pod vodou v poľskej Varšave (2nd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology). V zastúpení
krajín (Austrália, Chorvátsko, Irán,
Nemecko, Nigéria, Nórsko, Poľsko,
Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Taliansko a Ukrajina) odznel aj príspevok zo Slovenska s názvom Potential and Perspectives of Underwater
Archaeology in Slovakia. Autorkami
príspevku boli K. Daňová, M. Daňová a J. Stehlíková. Slovensko je
poslednou krajinou strednej Európy, ktorá nemá špecializovaných

archeológov ani metodiku na tento
typ výskumov, preto vízie autoriek
a potenciál krajiny zaznamenal
v auditóriu veľký ohlas, diskusiu
a podporu. Súčasťou seminára bola
okrem prednášok z výskumov na 4
kontinentoch aj výstava posterov,
návšteva varšavského Múzea potápania (Muzeum nurkowania) a možnosť zoznámiť sa s niektorými modernými technológiami.
Po podpise zmluvy o spolupráci
medzi Katedrou klasickej archeológie FF TU, Archeologickým ústavom SAV a slovinskou spoločnosťou Zavod za podvodno arheologijo
je účasť vo Varšave a rozhovory so
zúčastnenými inštitúciami ďalším
krokom k etablovaniu archeológie

pod vodou na Slovensku. A katedra
klasickej archeológie budú pevnou
súčasťou tohto procesu.

Druhý ročník sympózia SandrArt
V dňoch 14. – 15. februára sa konal
2. ročník medzinárodného umelecko-historického sympózia SandrArt
pod záštitou katedry dejín a teórie umenia. Pozvanie naň prijala
európska kapacita v oblasti dejín
umenia – doc. Ivan Foletti (na obr.),
ktorý v súčasnosti pôsobí ako vedúci Centra rano-stredovekých štúdií
Masarykovej univerzity v Brne a súčasne je členom Katedry dejín umenia na Univerzite v Lausanne vo
Švajčiarsku. Jeho excelentná prednáška na tému Predmety: obraz
a telo – živá skúsenosť 400 – 1200

n. l. s dôrazom na analýzu oltára
a cibória Baziliky sv. Ambrózia v Miláne priniesla nielen odborné obo-

hatenie pre študentov a pedagógov,
ale i osobnú skúsenosť s touto inšpiratívnou osobnosťou.
Druhý deň sympózia bol venovaný
študentskej konferencii, na ktorej
odznelo desať príspevkov domácich, ale najmä zahraničných študentov z Masarykovej univerzity
v Brne a z Palackého univerzity
v Olomouci, ako aj z Prešovskej
univerzity. Prednesené príspevky
dokázali medzi študentmi rozpútať
konštruktívnu diskusiu, ktorá bude
určite prínosná pre ich budúce vedecké bádanie.

Fikcia ako filozofická téma
Posledný februárový deň privítalo Centrum kognitívnych štúdií Katedry filozofie FF TU Dr. Zsófiu Zvolensky, ktorá pôsobí na Katedre logiky Filozofickej fakulty
budapeštianskej Univerzity Eötvösa Lóranda a v rokoch
2016 – 2018 je hosťujúcim vedeckým pracovníkom vo
Filozofickom ústave SAV v rámci mobilitného programu
SASPRO. Na pôde našej univerzity odznela jej prednáška na tému Kto sa obáva mimovoľne vytvorených

fiktívnych charakterov?, pričom ústredným tematickým
rámcom na uchopenie problematiky vymyslených postáv bola filozofia jazyka S. Kripkeho a problém referencie vlastných mien. Z pohľadu prístupu tzv. fiktívneho
artefaktualizmu sa zdá, že niektoré charaktery môžu byť
autormi vytvorené náhodne, no doktorka Zvolensky sa
snažila poukázať na existenciu limitácií autorových intencií pri tvorbe vymyslených charakterov.

Erik Hrnčiarik, Miroslava Daňová,
Katarína Ihringová, Michaela Rušinová
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Pedagogická fakulta
Rozvojová spolupráca vo výskume kenského detstva
Memorandum o spolupráci medzi Pedagogickou fakultou
TU a Techars’ training college pri DICECE (District Centre
for Early Childhood Development and Education) v kenskom Kwale už viac rokov ukazuje svoju životaschopnosť
a prospešnosť pre obe zmluvné strany. Našou spoločnou
platformou je príprava učiteľov predškolského vzdelávania
a spolu s tým aj dôkladnejšie poznávanie povahy detstva
v rozličných kultúrnych podmienkach. V rámci našej rozvojovej spolupráce ide najmä o štúdium detstva v regionálnych podmienkach Kwale county, kde sa, napokon ako
v celej Keni, rozvíja rozsiahla snaha o zlepšovanie kvality predškolského vzdelávania, pričom regionálny výskum
v predškolskej pedagogike túto snahu podporuje a dáva jej
hmatateľný základ.
Na doterajšiu spoluprácu v danej oblasti nadviazal aj môj
nedávny trojtýždňový pracovný pobyt na uvedenom kenskom pracovisku, uskutočnený na prelome novembra a decembra uplynulého roka. Ak sa vrátim k dovtedajšej spolupráci, najmä v oblasti výskumu, tak rád pripomeniem, že
už v predchádzajúcom období sme v medzinárodnej spolupráci a v intenzívnej kooperácii so študentmi a lektormi
z kwalskej Techars’ training college pracovali na spoločnom
výskume regionálneho detstva, ktorý bol zavŕšený publikovaním štúdie s názvom Re-negotiating an ethics of care in
Kenyan childhoods v časopise Human affairs (26/3, 2016).
Na tejto štúdii, najmä na zbere údajov a ich prvotnom spracovaní, sa podieľali viacerí študenti a lektori kwalskej College. Ako znalci miestneho prostredia mali prístup k informáciám, ktoré by sa nám ako cudzincom nikdy nepodarilo
získať. Spôsob zberu údajov, ich zaznamenávanie, ako aj
samotné metodologické nastavenie výskumu boli súčasne
predmetom našich metodologických stretnutí a diskusií so
študentmi, čo bolo akousi pridanou hodnotou v ich štúdiu
predškolskej pedagogiky a jej výskumných základov.
Pracovný pobyt, o ktorom referujem, nadväzoval na obsah
i formy predchádzajúcej spolupráce. Tentoraz sme sa sústredili na skúmanie skutočnosti, ako dospelí ľudia v danej

lokalite vnímajú deti, detstvo, resp. – inak povedané – akú
hodnotu pripisujú dospelí v danom prostredí deťom. Študenti i lektori z kwalskej College boli spolupracovníkmi, respondentmi i tlmočníkmi pri realizácii tohto výskumného projektu.
Naše stretnutia sa zamerali na vysvetľovanie metodológie,
na ktorom je výskum založený, ďalej na preklad podkladových materiálov do swahilského jazyka, na zhromažďovanie výskumných údajov od samotných študentov a lektorov,
no a v neposlednom rade aj na to, že práve kenskí študenti
boli tí, ktorí nám znovu zabezpečili prístup do miestnych komunít, do predškolských zariadení či do rodín v okolitých
dedinách, aby sme mohli získať všestranný obraz miestneho života a čo najspoľahlivejšie údaje. Dodávam, že údaje
z tohto výskumu sú v štádiu spracovania a budú súčasťou
medzinárodného porovnania analogických údajov z Kene,
Slovenska, Indonézie a Indie.
Celý proces zberu údajov a práce na tomto projekte v Kwale county bol veľmi produktívny, pre mňa znovu fascinujúci.
Viem, že to určite bolo aj študijné a poznávacie dobrodružstvo pre študentov a lektorov, s ktorými som spolupracoval.
Išlo o živú spoluprácu, obojstranný záujem, ako aj o veľkú
ochotu zo strany mojich miestnych spolupracovníkov naučiť
sa niečo nové pri skúmaní vlastného, ale i medzinárodného prostredia. Stretnutia, ktoré som s nimi absolvoval, mali
ucelený charakter akéhosi metodologického kurzu, preto
sme ich aj formálne zavŕšili tým, že naša fakulta vydala
účastníkom výskumu certifikát o účasti na tomto projekte,
ktoré som im osobne a s veľkým potešením odovzdal. Pre
nich má tento dokument celkom serióznu hodnotu a predstavuje pre nich benefit pri preukazovaní kvalifikácie.
Som vďačný svojej vlastnej fakulte, že aktivity tohto druhu
finančne podporuje z vlastných zdrojov. Rovnako som vďačný vydavateľstvu RAABE, ktoré taktiež prispelo k tomu, aby
naša rozvojová spolupráca s Keňou mohla fungovať a naplnila jeden zo svojich čiastkových cieľov.

Prof. Branislav Pupala medzi študentmi i lektormi z kwalskej Techars’ training
college

Účastníci výskumu s certifikátmi o účasti na projekte
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Mama má Emu...
Početné prieskumy naznačujú, že mladí slovenskí čitatelia
v čitateľskej gramotnosti zaostávajú za svojimi rovesníkmi
z iných krajín. Rok čitateľskej gramotnosti je teda dobrou
príležitosťou tento nedostatok napraviť. Slovensko sa pridalo k európskym aktivitám zameraným na rozvoj a zlepšenie
čitateľskej gramotnosti prijatím národnej stratégie zvyšovania
úrovne a kontinuálneho rozvoja čitateľskej gramotnosti.
Knižnice tvoria neoddeliteľnú súčasť v procese získavania
a upevňovania dobrých čitateľských návykov. V praxi slovenských knižníc existuje štandardne dobrá spolupráca knihovníkov a pedagógov. Katedra slovenského jazyka a literatúry
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a univerzitná knižnica pripravili cyklus prednášok výstižne nazvaný Mama má
Emu, akcentujúci zaujímavé skúsenosti v oblasti výskumu
čítania, vnímania a porozumenia textu.
Stav a perspektívy čítania detí v Českej republike predstavila
doc. Iva Gejgušová z Katedry českého jazyka a literatúry s didaktikou Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity. Kultúrny,
emocionálny, psychický, sociálny a jazykový vývin dieťaťa
v závislosti od čítania objasnila doc. Oľga Zápotočná z Katedry
školskej pedagogiky Pedagogickej fakulty TU. Doc. Gabriela
Magalová z Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TU sa venovala práci s umeleckým textom a ponúkla inšpiratívnu praktickú ukážku tvorivého vyučovania.

Zľava: PhDr. Zuzana Martinkovičová, doc. Iva Gejgušová a doc. Gabriela Magalová

O tom, že táto téma u poslucháčov zarezonovala, svedčí aj
pomerne otvorená neformálna diskusia do večerných hodín.
Problematika čitateľskej gramotnosti by mala byť kľúčovou
a nepodceňovanou sférou vo výchove a vzdelávaní budúcich
učiteľov, keď chceme predísť averzii a ľahostajnosti voči čítaniu ako takému.
Zuzana Martinkovičová

Prezentácia Heineho poézie v Trnave
Dňa 14. decembra 2016 sa
na pôde Pedagogickej fakulty
Trnavskej univerzity uskutočnila prezentácia knihy Piesne
a vzdychy, ktorú tvorí výber z lyriky nemeckého básnika Hein
richa Heineho (1797 – 1856).
Preložil ju známy slovenský
germanista a prekladateľ Ladislav Šimon a vyšla zásluhou
nadácie Studňa, ktorá sa zameriava na svetovú a slovenskú
poéziu.
V otváracom príhovore načrtla
Dr. Viera Lagerová, vedúca katedry nemeckého jazyka a literatúry, širší kontext podobných
podujatí. Milan Žitný z tej istej katedry, ktorý podujatie moderoval, zdôraznil fakt, že dialóg slovenskej kultúry s nemeckou
trvá niekoľko storočí. Ako príklad uviedol Bardejovský katechizmus, najstaršiu slovenskú knihu z roku 1581, prvý preklad z nemčiny. Aj slovenský záujem o Heineho tvorbu trvá už
stopäťdesiat rokov.
Heine písal básne po celý život – od búrlivých ľúbostných
veršov Knihy piesní cez voľne plynúce verše cyklu Severné
more až po strhujúce verše záverečného tvorivého vzopätia
v zbierke Romancero. Slovenským čitateľom už dlhší čas
chýbala sonda do Heineho lyrickej tvorby, ktorá by nemeckého básnika prezentovala moderným prístupom. Tento fakt sa
pociťoval dlhodobo a napokon sa stal popudom pre Ladislava
Šimona, aby pripravil sviežu prezentáciu tvorby velikána nemeckej literatúry.

Ladislav Šimon (1938), básnik, prekladateľ a literárny vedec, vyštudoval slovenčinu a nemčinu. Debutoval básnickou
zbierkou Dýchanie (1965) a radom ďalších podnetných kníh
potvrdil, že sa vie úsporným jazykom vysloviť k otázkam ľudskej existencie. Literárnovedné štúdie venované nemeckému
expresionizmu, slovensko-nemeckým literárnym vzťahom
či teórii prekladu zhrnul v knihách Nemecká literatúra a stredoeurópsky kultúrny priestor (2000) a Zwischen zwei Kulturen
(2000). Je aktívny aj v oblasti translatológie – napísal Úvod
do teórie a praxe prekladu: nielen pre nemčinárov (2005).
Ladislav Šimon disponoval dostatočnými skúsenosťami na
to, aby pri preklade Heineho básní postupoval inak ako jeho
predchodcovia. V ostatnom období sa sústavne venuje prekladu nemeckej literatúry epochy klasiky a romantiky. Preložil
výbery básní Hölderlina a Goetheho. Najnovší výber z Heineho zostavil na základe kompletného vydania mníchovského nakladateľstva Hanser Verlag. Ako uvádza v štúdii Ironik
s dušou romantika, Heine bol nielen bytostným lyrikom, ale
aj mysliteľom, ktorý vo svojej tvorbe rozohrával ironické i satirické struny. Prínos najnovšieho prekladu treba vidieť v tom,
že prekladateľ umelecky účinne transponoval rytmus i rýmové štruktúry, myšlienkový rozmer pôvodiny a darilo sa mu
zohľadniť jej ironické ladenie. Vďaka odvahe a invencii vytvoril preklad, ktorý disponuje všetkými znakmi modernej interpretácie. Právom zaň dostal Cenu Jána Hollého za rok 2015.
Ladislav Šimon vo svojom príhovore uviedol poslucháčov do
problematiky prekladu poézie a motivoval ich, aby Heineho
pokladali za súčasť kultúrnej identity modernej Európy. Súčasťou podujatia bol aj prednes Heineho veršov v podaní samotného prekladateľa a autogramiáda.
Milan Žitný
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Fakulta zdravotníctva
a sociálnej práce
Nové trendy v ošetrovateľstve
Katedra ošetrovateľstva pripravila na
8. novembra 2016 vedeckú konferenciu s názvom Nové trendy v ošetrovateľstve III. s tematickým zameraním
na ošetrovateľskú prax založenú na
dôkazoch a ošetrovateľstvo v kontexte vzdelávania. Záštitu nad podujatím
prevzali rektor Trnavskej univerzity
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.,
a dekan FZaSP prof. MUDr. Jaroslav
Slaný, PhD.
Ošetrovateľstvo je vedná disciplína,
ktorá podlieha neustále sa meniacim
vplyvom vonkajšieho aj vnútorného
prostredia. Tie súvisia s rozvojom
diagnostických a terapeutických postupov, vývojom prístrojovej techniky,
zdravotníckeho materiálu a vplývajú
aj na ošetrovateľské postupy. Sestry sa týmto zmenám musia prispôsobovať a získavať nové vedomosti
počas celého svojho profesionálneho
života. Hovoríme o zavádzaní a realizácii praxe založenej na dôkazoch.
Významným prostriedkom, ako najnovšie vedomosti získavať, sú vedec-

ké a odborné konferencie, na ktorých
sa zúčastňujú sestry z rôznych kútov
Slovenska i Českej republiky. Prezentáciou vedeckých príspevkov, kazuistík a diskusie si môžu sestry vzájomne
odovzdávať svoje skúsenosti s využívaním pomôcok pri ošetrovaní pacienta, s riešením vzniknutých problémov, s najnovšími ošetrovateľskými
postupmi a podobne. Z týchto faktov
vychádzali aj členovia organizačného

výboru pri tvorbe názvu a koncepcie
konferencie.
Program konferencie bol bohatý, nabitý poznatkami z praxe založenej na
dôkazoch a zo vzdelávania v ošetrovateľstve. Potešila nás vysoká účasť
sestier z Fakultnej nemocnice v Trnave a účasť akademických zamestnancov, ako aj sestier z Českej republiky.

Andrea Lajdová

Na skusoch vo vojenskej nemocnici v Prahe
V dňoch 22. – 24. novembra 2016 sa zúčastnilo 22 študentov 3. ročníka ošetrovateľstva na exkurzii v Prahe.
Cieľom našej cesty bola Ústredná vojenská nemocnica
(ÚVN). Ubytovali sme sa v príjemnom prostredí na Malej
Strane asi 100 m od Karlovho mosta a voľný deň sme využili na prechádzku po stovežatej českej metropole.
Na druhý deň ráno nás električka odviezla priamo pred
ÚVN. Tam sme sa stretli s doktorkami Martinkovou a Doktorovou, ktoré boli naším pedagogickým dozorom. O tom,
že nás v budove riaditeľstva čakajú, nás presvedčila tabuľka na dverách zasadacej miestnosti – „Trnavská univerzita – exkurze“. Presne o 9. hod. vošla do zasadačky
pani PhDr. Magda Hubner, ktorá nás srdečne privítala
a mala pre nás prichystanú prezentáciu. Oboznámila nás
so všeobecnými informáciami o nemocnici, o jej histórii, oddeleniach, ktoré sa v nemocnici nachádzajú. Zaují-
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mavosťami boli pre nás oddelenie ako napr. Ochorenia
z povolania alebo Domov starostlivosti o vojenských veteránov. Dozvedeli sme sa aj o podujatiach, ktoré sa v nemocnici konajú, o programoch, akým je
napr. Zdravá nemocnica, či o akreditáciách udelených nemocnici. Takou akreditáciou je napr. Kvalita a bezpečnosť
poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorú ÚVN pridelila
organizácia Joint Commission International (JCI) v roku
2004 ako prvému zdravotníckemu zariadeniu v strednej
a východnej Európe.
Po úvodných informáciách sme sa rozdelili na dve skupiny a rozišli sa na vybrané oddelenia. Prvými oddeleniami
boli POHOTOVOSŤ a EMERGENCY. Sprevádzal nás zamestnanec, ktorý na tomto oddelení pracuje ako sestra.
Pri vstupe na pohotovosť je situovaná recepcia úrazových
ambulancií, kde pracovala tzv. triage nurse, teda triážna
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sestra. Jej úlohou je podľa vopred pripraveného dotazníka zatriediť pacientov do štyroch skupín podľa závažnosti
ich aktuálneho stavu. Sestra na recepcii úrazovej ambulancie alebo dispečingu akútnej haly EMERGENCY zistí
základné anamnestické údaje pacienta, zhodnotí celkový
stav chorého podľa kritérií „triage“ a prenecháva pacienta
buď odbornému lekárovi-traumatológovi, chirurgovi, internistovi, neurológovi alebo lekárovi LSPP. Emergency
zaisťuje akútnu starostlivosť na vysokoprahovom úseku
(akútna hala) a tu prijíma všetkých pacientov s ohrozením
alebo zlyhávaním životných funkcií. Súčasťou boli aj tri
expektačné lôžka, ktoré slúžia na krátkodobé ambulantné
pozorovanie s maximálnym časom pobytu 24 hodín.
Potom sme sa vyviezli výťahom na strechu tohto pavilónu,
kde sa nachádza heliport, ktorý slúži na príjem pacientov
transportovaných do ÚVN leteckou záchrannou službou.
Tu sa nám naskytol asi najkrajší výhľad na Prahu. To bol
ďalší benefit našej exkurzie. Veď kto sa môže pochváliť,
že zo strechy ÚVN videl Prahu!? Ďalší heliport sa nachádzal vedľa tohto pavilónu, ale ten bol už pozemný.
Neskôr sme sa presunuli na chirurgickú kliniku, ktorej
prednostom je prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Vrchná
sestra nás previedla po oddelení. Klinika sa zameriava na
terapiu ochorení pankreasu, pečene, žlčových ciest, tráviacej trubice či na onkochirurgiu a už 10 rokov operujú
metódou miniinvazívnej robotickej chirurgie. Zameranie
tejto kliniky je aj v oblasti bariatrie, teda komplexnej liečby
obezity. Nachádza sa tu 46 štandardných lôžok a 18 lôžok
intenzívnej starostlivosti v jedno- a dvojlôžkových boxoch.
Pre nás možno zvláštnosťou bol systém ošetrovateľskej
starostlivosti pomocou „tabletov“. Každá sestra mala svoj
vlastný tablet, v ktorom boli zaznamenané všetky údaje
týkajúce sa pacienta a predovšetkým medikácie. Každý
pacient mal svoj kód, a tak sa nemôže stať, aby prišlo
k zámene liekov alebo odberov.
Našou poslednou zastávkou bola liečebňa pre dlhodobo
chorých s odbornou lekárskou a ošetrovateľskou starostlivosťou, ktorá je hradená zdravotnou poisťovňou. Starostlivosť sa zameriava na zlepšenie sebestačnosti s cieľom obnovy sebaobsluhy, na doliečenie a stabilizáciu zdravotného

Študenti 3. ročníka ošetrovateľstva pred jednou z kliník Ústrednej vojenskej
nemocnice v Prahe

stavu a zapojenie klienta do bežného života. Pacientom je
poskytovaná aj fyzioterapia a ergoterapia. Pri našej návšteve sme mali možnosť vidieť ergoterapiu priamo v akcii.
Tváre pacientov prejavovali zjavné nadšenie, lebo práca
ergoterapeutky ich aspoň na chvíľu odpútala od myšlienok
na chorobu. Oddelenie, mimochodom, veľmi čisté a pekné,
ponúkalo pre pacientov veľa aktivít. Jednou z nich je aj canisterapia (terapia psom), ktorá sa vykonáva aj na oddelení
a za pekného počasia aj na neďalekej „psej lúke“.
Cestou z nemocnice, plní zážitkov, sme diskutovali o rozdieloch v starostlivosti, materiálno-technickom i personálnom vybavení medzi ÚVN a našimi pracoviskami, kde vykonávame klinickú prax. A k čomu sme dospeli? Napríklad
že nie o všetkom rozhodujú peniaze. Niekedy stačí maličkosť – úsmev, dotyk, čas si pacienta vypočuť, posedieť si
pri ňom, aby pacient cítil, že sme tam pre neho. Nič nás to
nestojí a chorý človek si váži našu pozornosť.
Posledný deň pobytu sme si ešte trochu užili Prahu a autobusom sme došli do Trnavy vo večerných hodinách.
Zhodli sme sa na tom, že exkurzia bola pre každého z nás
veľmi obohacujúca a mali sme možnosť vidieť aj niečo iné,
ako je zaužívané u nás Slovensku.

Patrícia Orthová, Stanislav Vaněk, Gabriela Doktorová

Valentínska kvapka krvi 2017
Tohtoročná Valentínska kvapka krvi sa na Trnavskej univerzite v Trnave konala 21. februára už tradične v priestoroch Študentského domova Petra Pázmaňa na Rybníkovej
ulici. Touto aktivitou sme sa pripojili k celoslovenskej kampani, ktorú každoročne organizuje Slovenský Červený kríž
v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a HTO
nemocníc na celom Slovensku. Pre Slovenský Červený
kríž to bol už 22. ročník kampane s týmto názvom. Celoslovenský štart Valentínskej kvapky krvi sa začal mobilným odberom krvi v Bratislave, ktorý podporili aj generálny
riaditeľ SND Marián Chudovský, členovia Činohry SND,
sólisti Opery a Baletu SND i ďalší zamestnanci divadla.
Na Trnavskej univerzite sa do akcie zapojili študenti,
pedagógovia a zamestnanci univerzity v počte 53 darcov, za čo im patrí úprimná vďaka. Za všetkých organi-

zátorov treba vyzdvihnúť obetavú prípravu tejto akcie
zo strany PhDr. Andrey Bratovej, PhD., z FZaSP, akciu
podporili aj prorektorka TU pre vzdelávanie Ing. Viera Peterková, PhD., a zamestnanci ŠD Ing. Juraj Marko, Ing.
Miroslava Baranová a Bc. Zuzana Sedláková. Z radov
pedagógov sa aktívne na príprave podujatia podieľala
z Katedry sociálnej práce FZaSP TU doc. PhDr. Martina
Žáková, PhD. K vydarenému priebehu pomohli aj dobrovoľníci z radov študentov TU: Kristína Bajčičáková,
Barbora Jevičová, Miroslava Kulanová, Terézia Kubicová a Bc. Vladimír Hlinka, za čo im patrí veľká vďaka.
Organizátorom podujatí Kvapka krvi je Miestny spolok
Slovenského Červeného kríža Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Katedrou ošetrovateľstva FZaSP.

A. B.
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Teologická fakulta
Poslanie otvárať srdcia a mysle
Dňa 15. januára privítala Teologická fakulta Trnavskej
univerzity v Trnave nových záujemcov o štúdium na dni
otvorených dverí. Okrem už tradičného príhovoru doc.
ThLic. Miloša Lichnera SJ, D.Th., dekana fakulty, sa
uskutočnila aj repríza divadelného predstavenia Mgr.
et Mgr. Lukáša Jeníka, PhD., Odpoveď Wernerovi H.
Dekan teologickej fakulty začal svoj príhovor odkazom
na duchovno-intelektuálne dedičstvo jezuitov. Základným cieľom fakulty je vychovať človeka spôsobilého
uskutočňovať vlastné rozhodnutia, niesť zodpovednosť
za seba a svoje činy, vedieť prejavovať lásku k druhým,
získať schopnosť žiť a pôsobiť v rôznych spoločenstvách a v neposlednom rade pomáhať svojou intelektuálnou kapacitou všade tam, kde je to potrebné. Na
záver svojho príhovoru dodal, že práve v dnešnej dobe
plnej demagógie je o to viac potrebné šíriť toto posolstvo jezuitov. Uchádzači o štúdium sa dozvedeli, že
teologická fakulta vyniká osobným prístupom, dobrou
atmosférou a formáciou jej študentov. Jej poslaním je
vychovávať skutočných lídrov duchovného a spoločenského života.

Po takmer piatich rokoch štúdia môžem len jeho slová
potvrdiť. Teologická fakulta mi otvorila dvere a pootvorila srdce a myseľ.
Následne si študenti prehliadli priestory teologickej
fakulty, knižnicu a kaplnku. Potom pokračovala druhá
časť dňa otvorených dverí divadelnou hrou L. Jeníka,
Odpoveď Vernerovi H. Inscenácia vychádza z tradície
jezuitského divadla, ktorého cieľom je celkový rozvoj
osobnosti. Hra je filozoficky ladená a autor sa v nej pokúšal predstaviť tie myšlienky Dostojevského, Camusa
a Epikura, ktoré sa týkajú slobody a zmyslu života.
Rozhodne nešlo o nenáročnú hru, pri ktorej by ste si
oddýchli. Myslím si, že jej cieľom bolo skôr vyvolať rôzne otázky, o ktorých diváci tak často nepremýšľajú. No
v každom prípade po skončení hry nasledovalo standing ovation, ktoré trvalo zopár minút. Na divákoch bolo
vidieť, že sa im toto netradičné stvárnenie filozofických
myšlienok skutočne páčilo. Po inscenácii nasledovalo
ešte občerstvenie. Teologická fakulta Trnavskej univerzity opäť zasa raz ukázala, že dokáže otvoriť dvere do
sŕdc a myslí ľudí.			
Matej Hákač

Umenie na teologickej fakulte. Ale aké?
Teologická fakulta si v tomto akademickom roku pripomína viacero výročí: 75 rokov od ustanovenia Inštitútu sv. Alojza, 20 rokov od založenia Teologickej
fakulty a napokon 15 rokov existencie Centra spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach.
Pri príležitosti týchto jubileí bola 2. marca otvorená
v poradí už druhá výstava výtvarného umenia, ktorého obsah sa dotýka témy sakrálneho. Výstavy umeleckých diel, ktoré vedú dialóg so svetom sakrálneho, kurátorsky pripravuje Daniela Čarná z Kunsthalle
Bratislava.
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Nateraz je na pôde fakulty vystavené dielo Anonymus (pozri na obálke časopisu), ktorého autorom je
Monogramista T∙D (Dezider Tóth). Možno ho vidieť
do 21. apríla t. r. Prof. Dezider Tóth (*1947) vyštudoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde pôsobil aj ako pedagóg, a v slovenskom
umení predstavuje dnes už etablovanú autoritu. Známy
výtvarník na pôde fakulty vystavil jedno z jeho najčastejšie vystavovaných diel. Anonymus sú už nepotrebné
pozadia obrazov krížovej cesty, ktoré autor „recykloval“
a transformoval do inštalácie. Divák má zrazu možnosť
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vidieť siluetu zosnímaného a už neviditeľného výjavu
z krížovej cesty. Vidí len pozadie a tam, kde chýba reliéf, vzniká prázdno, ktoré musí dotvoriť on sám. Inštalácia veľmi efektne vtiahne diváka do vzťahu medzi dielom a autorom. Divák stojí pred situáciou, keď ho dielo
vyzýva prijať prázdny obsah, pýtať sa po ňom a tiež
doplniť to, čo chýba.
Anonymus je jedno z najvýraznejších diel slovenského
umenia so sakrálnou tematikou. Ako by povedal Klee,
zviditeľňuje neviditeľné, no zároveň sa toto dielo hodí
do priestoru i času Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Átrium, ktoré je takpovediac predsieňou fakultnej
kaplnky, je v príhodnom čase touto výstavou povýšené
na miesto, kde môže divák kontemplovať pointu diela
a následne aj hľadať správnu orientáciu. Po výstave
Energia Kríža od prof. Rudolfa Sikoru je výstava Anonymus druhou prezentáciou významných umeleckých
diel, ktorou sa fakulta doslovne hlási k heslám svojej
charizmy. Teologická fakulta TU má byť „viac než len
škola“ a predovšetkým má byť „tradíciou otvorenou
premýšľaniu“. Výzva viacerých pápežov a generálov
rehole k jezuitom, aby išli na hranice, rezonuje práve aj
v týchto aktivitách.
Ak si kladieme otázku, aké umenie vystaviť na pôde
teologickej fakulty, možno slobodne povedať, že otvorenie sa umeniu rozhodne neznamená ostať len na
úrovni prvoplánového symbolizmu. To ozaj neznamená ísť na hranice. Sakrálne či kresťanské umenie určite nemožno stotožniť len s jednoduchou symbolikou.
„Kresťanské“ potom nie je len záležitosťou symbolov,
pretože potom by boli obchody s rybárskymi potrebami
miestami s najväčšou koncentráciou jedného z kresťanských symbolov. Teologická fakulta sa musí snažiť
hľadať a „loviť“ vo vodách, ktoré obmývajú brehy kresťanského myslenia a kultúry. Koniec koncov práve za

Energia Kríža od prof. Rudolfa Sikoru

hranicami sú často prítomné dynamické sily, na rozdiel
od bezpečných, ale stojatých vôd na domácej pevnine.
Lukáš Jeník

Pochovávanie nenarodených detí
Človek má ľudskú dôstojnosť od počatia. Zákon umožňuje
pochovať nenarodené deti. Naprieč Slovenskom vznikajú
na cintorínoch pomníky nenarodených a hrobové miesta
rezervované pre potratené deti.
Väčšina potratených detí končí v spaľovni nemocničného
odpadu. Súčasná legislatíva umožňuje rodičom potratené telíčka detí prevziať a pochovať. V ostatných rokoch

povedomie občanov o tejto možnosti narastá. Na cintorínoch vznikajú hrobové miesta vyhradené pre pochovanie
nenarodených detí. Na nich býva umiestnený pamätník
nenarodeným deťom a tieto miesta sa stávajú miestom
spomienky na všetky potratené deti. Pochovanie na týchto
miestach je zdarma. Napĺňa sa tým právo rodičov pochovať svoje nenarodené dieťa.			
bch

Kto je PÁN
S oslovením PÁN/PANE sa stretávame v textoch Svätého
písma, kresťanských modlitbách, literatúre aj vo výtvarnom umení. Čo znamená titul „Pán“?
V Písme svätom titul Pán označuje zvrchovaného Boha. Tento titul sa pripisuje aj Ježišovi. Zjavuje Ježišovu božskú zvrchovanosť, ktorú má nad prírodou, chorobami, nad hriechmi,
aj nad smrťou, ktorú potvrdzuje svojím zmŕtvychvstaním.

Prvé kresťanské vyznania zverejňujú, že moc, česť a sláva patriaca Bohu Otcovi, patrí tiež Ježišovi, pretože „ho
Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé
iné meno“ (Flp 2,9), aby každý jazyk vyznával „Ježiš Kristus je Pán“ (Flp 2,11).

(bch)
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Právnická fakulta
Právnické vzdelávanie v histórii a v súčasnosti
Všetko sa začalo dňa 16. januára 1667 slávnostnou homíliou v Katedrále, dnešnej Bazilike, sv. Mikuláša v Trnave
za účasti profesorov, študentov a viacerých vznešených
hostí. Po svätej omši Adam Ján Textor, prvý profesor rímskeho práva, predniesol slávnostný príhovor o význame
a potrebe poznania rímskeho práva. Slávnostný sprievod
sa potom odobral do Kostola sv. Jána Krstiteľa (dnes Katedrála), kde profesor kánonického práva Ferdinand Preischaff prednášal o význame poznania kánonického a rímskeho práva.
Tento významný deň si Právnická fakulta TU uctila prácou,
keď sa na jej pôde 16. januára 2017 uskutočnila vedecká
konferencia Právnické vzdelávanie v histórii a v súčasnosti. Aktívne sa na nej zúčastnilo dvadsať odborníkov
z takmer všetkých oblastí práva a všetkých katedier fakulty, aby diskutovali o najdôležitejších historických a súčasných poznatkoch o právnickom vzdelávaní pre jeho budúci rozvoj. Po skončení podujatia nasledoval duchovný
program, tak ako pred 350 rokmi – slávnostná svätá omša
v Bazilike svätého Mikuláša. Votívnu svätú omšu k Duchu
Svätému so spievaným latinským omšovým kánonom ce-

lebroval doc. Stanislav Přibyl a koncelebroval Dr. Martin
Šabo, obaja členovia právnickej fakulty. Homília sa zamerala na dary Ducha Svätého, predovšetkým na múdrosť,
rozum a radu. Neobišla sa ani bez tematiky vzťahov a odpustenia, ku ktorým dáva Duch Svätý odvahu a silu.
Michaela Moravčíková
Foto: František Hanušiak

1956 – Rok maďarskej slobody
Pri príležitosti 350. výročia založenia
Právnickej fakulty historickej Trnavskej univerzity a 25. výročia obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave
právnická fakulta organizuje cyklus
vedeckých podujatí pod názvom Naši
susedia – naši priatelia, naši sousedé, naši přátelé – szomszédaink, barátaink – nasi sąsiedzi, nasi przyjaciele – наші сусіди, наші друзі – unsere
Nachbarn, unsere Freunde, zameraných na právne, spoločenské a politické medzníky v dejinách krajín susediacich so Slovenskou republikou.
Prvým z cyklu podujatí už v predvečer
výročí, dňa 9. novembra 2016, v roku,
keď si svet pripomínal 60. výročie
Maďarskej revolúcie, bolo vedecké
kolokvium 1956 – Rok maďarskej
slobody, zorganizované v spolupráci
s Maďarským inštitútom v Bratislave.
Na úvod riaditeľ Maďarského inštitútu
Dr. Imre Molnár vo foyeri právnickej
fakulty otvoril výstavu pod názvom
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1956 – Za slobodu a nezávislosť, ktorá približuje Maďarskú revolúciu a boj
za slobodu. I keď revolúcia trvala iba
dva týždne, ohromila celý svet a vypudila na povrch dlhé roky potláčané zúfalstvo a hnev. Výstava vzdáva
hold revolucionárom, ktorých odvaha
ochromila sovietsku ríšu.
Vedecké kolokvium otvorila doc. Andrea Olšovská, dekanka právnickej
fakulty. Nasledovala prednáška doc.
Miriam Laclavíkovej z Katedry dejín
práva PF TU, v ktorej ponúkla pohľad
na historické korene Právnickej fakulty
v Trnave a ich súčasný odkaz pre obnovenú fakultu a univerzitu. Súčasná
Právnická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave obnovila svoju činnosť v októbri 1998 v nadväznosti na historický odkaz starobylej právnickej fakulty
pôsobiacej na Trnavskej univerzite
v rokoch 1667 – 1777. Jej zriaďovaciu listinu vydal rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. MUDr. Ladislav

Šoltés, DrSc., 1. októbra 1998 s cieľom vytvoriť regionálne centrum slovenskej právnej vzdelanosti, založené
na morálnych princípoch kresťanstva
a rímskoprávnych zásadách. Úskalia
procesu vzniku obnovenej právnickej
fakulty, spojené s jej finančným
a personálnym zabezpečením, boli
vo svojej podstate veľmi podobné
tým, ktoré sprevádzali počiatky vzniku
starobylej Právnickej fakulty v Trnave
v druhej polovici 17. storočia. Dejiny
historickej právnickej fakulty sa začali
oficiálne písať od nedele 16. januára
1667. Podľa znenia zakladacej listiny
sa na fakulte prednášalo kánonické,
rímske a domáce uhorské právo. Fakultu sa podarilo personálne stabilizovať až v rokoch 1736 – 1749, keď
na nej pôsobila trojica renomovaných
profesorov Rendek, Khlosz a Kregar.
Po nástupe osvietenskej panovníčky
Márie Terézie a jej reformných snáh aj
v oblasti najvyššieho školstva nastala
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nová etapa v dejinách Trnavskej univerzity a jej právnickej fakulty, ktorá
vyvrcholila rokom 1777, keď sa z dôvodov lepšieho plnenia úloh univerzity kráľovná rozhodla preniesť sídlo
univerzity a jej právnickej fakulty do
Budína a aj profesorský zbor v takmer
nezmenenej podobe prešiel na nové
pôsobisko. V Trnave sa zriadila len
dvojročná právnická akadémia, ktorá v meste pôsobila v rokoch 1777 –
1784. Počas 110-ročného pôsobenia
starobylej Právnickej fakulty v Trnave
sa na postoch profesorov aj v radoch
študentov
vyskytli
mimoriadne
osobnosti právnej vedy a právnickej
vzdelanosti. Spoločným pre obe
fakulty, či už historickú, alebo súčasnú,
je plnenie ušľachtilého cieľa rozvoja
akademickej slobody na platforme

otvoreného vedeckého diskurzu, ktorý
by iste mal rešpektovať limity zodpovednosti a morálky každého ľudského
konania.
Prof. Gábor Hamza z Maďarskej akadémie vied sa venoval postaveniu
Maďarska v Európe. Predstavil pohľad na formovanie uhorského a maďarského ústavného práva v právno-historickej perspektíve. Uhorské
a maďarské ústavné právo má podobne ako ústavné právo Veľkej
Británie základ v ústavnej tradícii
a kontinuite udržiavanej po stáročia.
V historickej perspektíve ho tvorili
normy rôznej právnej sily, pochádzajúce z rôznych historických období (napr. aj Zlatá bula Ondreja II.
z roku 1222 je porovnateľná s Magnou Chartou Libertatis z roku 1215).

Priblížil aj novodobý právny vývoj
a zdôraznil silný historický kontext
preambuly súčasného ústavného
zákona Maďarska a proces prijímania
predmetného
ústavného
textu.
Mimoriadne zaujímavá prednáška
tak predstavila pozíciu Maďarska
a jeho ústavné a historické základy
s prihliadnutím na jeho miesto
v Európskej únii v duchu myšlienky
Európa je jednotná v jej rozmanitostiach. Napokon Dr. Imre Molnár, riaditeľ Maďarského inštitútu v Bratislave,
hovoril o maďarsko-slovenskom kultúrnom priestore v Karpatskej kotline.
Podujatie rámcovali dva tematické
krátke filmové dokumenty.

Miriam Laclavíková,
Michaela Moravčíková

Uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy
Dňa 11. novembra 2016 sa v rámci výučby predmetu klinika
antidiskriminačného práva uskutočnil seminár k uplatňovaniu
antidiskriminačnej legislatívy v Slovenskej republike. Seminár
pre študentov a študentky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity sa konal v priestoroch Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) v Bratislave.
Na seminári vystúpil Marián Mesároš, výkonný riaditeľ
SNSĽP, ktorý prítomným študentom a študentkám pripravil
úvod do antidiskriminačnej legislatívy a prezentoval prípady z praxe, ktorými sa SNSĽP zaoberalo. Prípady sa
týkali tak šikanovania na pracovisku a jeho rôznych foriem (mobbing, bossing) z pohľadu antidiskriminačnej legislatívy, ako aj oznamovania protispoločenskej činnosti

a právnych možností ochrany oznamovateľa protispoločenskej činnosti.
Následne vystúpila právnička SNSĽP Soňa Rišianová, ktorá sa sústredila na predzmluvné pracovnoprávne vzťahy
z pohľadu antidiskriminačného zákona. Na úvod ozrejmila vnímanie pojmu diskriminácia v kontexte predzmluvných
pracovnoprávnych vzťahov a následne sa venovala otázkam
zverejňovania ponúk na zamestnanie a prezentovaniu prípadov z praxe SNSĽP. Vo svojom vystúpení otvorila taktiež
otázku diskriminácie ľudí so zdravotným postihnutím, pričom
prezentovala prípad diskriminácie študenta so zdravotným
postihnutím pri získavaní vysokoškolského vzdelania.
Peter Varga

Aktuálne otázky v kánonickom a konfesijnom práve
Vedecké kolokvium s medzinárodnou
účasťou pod názvom Aktuálne otázky v kánonickom a konfesijnom práve
usporiadal 2. decembra 2016 Ústav
pre právne otázky náboženskej slobody v spolupráci s Katedrou rímskeho
a cirkevného práva Právnickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave. Podujatie sa konalo pri príležitosti 350. výročia
založenia Právnickej fakulty historickej
Trnavskej univerzity (1667) a 25. výročia obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave (1997).
K aktuálnosti vedeckého kolokvia
prispeli viaceré normatívne akty posledného obdobia, v neposlednom rade aj
prijatie novely zákona č. 308/1991 zb.
o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností,
ktorým sa upravil vyžadovaný počet čle-

Doc. Damián Němec počas diskusie. Foto: M. Moravčíková

nov cirkví a náboženských spoločností,
ktoré žiadajú Slovenskú republiku o štatút uznanej, registrovanej cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti. Nový právny
stav v blízkej budúcnosti nepochybne

prinesie ďalšie diskusie aj v širšom medzinárodnom kontexte. Ďalšou významnou udalosťou budú určite aj zmluvy
a dohody medzi štátom a cirkvami a náboženskými spoločnosťami a ich realizácia v rôznych segmentoch spoločenského života.
V oblasti kánonického práva sa v súčasnosti diskutuje najmä o pápežských
dokumentoch s priamym dosahom na
právo cirkvi a o problematike novelizácií v kánonickom práve, predovšetkým
o dôsledkoch a dosahu pápežskej reformy manželského procesného práva
na prax. Týmto, ale aj ďalším súvisiacim
otázkam sa venovali účastníci kolokvia
nielen z domácej fakultnej pôdy, ale
aj z Univerzity Palackého v Olomouci
a Juhočeskej univerzity v Českých
Budějoviciach.
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Univerzita očami cestovateľov
Cestopis – ako literárne dielo – je
charakterizované ako práca opisujúca cesty na základe zážitkov, subjektívnych postrehov a skúseností autora. Autor v ňom stvárňuje svoj pohľad
na cudzie krajiny a ponúka čitateľovi
svoje poznanie o ich geografických,
spoločenských, kultúrnych, národopisných a iných zvláštnostiach.
Po vyhnaní Osmanov a poslednom
stavovskom povstaní sa v Uhorsku
v mierových časoch, najmä od druhej
polovice 18. storočia, viditeľne zintenzívnil cestovný ruch. Krajinu navštívili
viacerí európski cestovatelia a vedci,
z ktorých sa mnohí zastavili aj v slobodnom kráľovskom meste Trnave.
Trnava bola v tomto období sídlom
ostrihomského arcibiskupa a kapituly,
centrom uhorských rímskych katolíkov a univerzitným mestom. Univerzita bola založená v roku 1635, mala
filozofickú a teologickú fakultu, v roku
1667 pribudla právnická a o tri roky
neskôr aj lekárska fakulta. Štúdium
na univerzite prebiehalo pod vedením jezuitov až do poštátnenia v roku
1770. V roku 1777 bola univerzita
z Trnavy presťahovaná do Budína
a odtiaľ v roku 1784 do Pešti.
Prvým z cestovateľov, ktorý upozornil
v Trnave na existenciu jezuitskej univerzity, bol nemecký cestovateľ Johann Georg Keyßler (1693 – 1743).
Bol spolužiakom Mateja Bela na univerzite v Halle a neskôr sa stal dopisujúcim členom londýnskej Kráľovskej spoločnosti (Royal Society). Po
štúdiách pracoval ako vychovávateľ,
od roku 1716 v službách grófa von
Bernstorffa v Gartowe, a podnikol niekoľko poznávacích ciest po Európe.
V roku 1730 navštívil Bratislavu a na
ceste do stredoslovenských banských miest sa zastavil v Trnave, ktorej venoval vo svojom cestopise Nové
cesty po Nemecku, Čechách, Uhorsku, Švajčiarsku, Taliansku a Lotrinsku... len krátku poznámku, že je to
„mesto známe univerzitou a jezuitským kolégiom“.
Trnavskú univerzitu spomína aj anonymný autor M. du B. v 64-stránkovej
knihe Listy o Uhorsku, ktorá bola vydaná vo francúzskom jazyku v Amsterdame v roku 1742. Autor kritizuje
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Portrét nemeckého cestovateľa Johanna Georga
Keyßlera (1693 – 1743)

pomery v Uhorsku a v treťom – najrozsiahlejšom – liste spomína, že
univerzitu v Trnave ovládajú jezuiti,
ktorí mali v krajine v rukách aj väčšinu gymnázií. Negatívne sa vyslovil
o výučbe, pretože podľa neho sa žiaci

Titulná strana cestopisu Franza Josefa Sulzera
Staré a nové alebo literárna cesta cez Sedmohradsko..., ktorý ho publikoval pod iniciálkami F. J. S.

okrem latinčiny a niekoľkých piesní
nič nové neučili. Pochvalne sa však
vo štvrtom liste vyjadruje o uhorských
ženách, ich charaktere, pričom vyzdvihuje ich krásu.
Presťahovanie univerzity z Trnavy
do Budína je v cestopisných dielach
zaznamenané viackrát. Jezuitský páter Joseph de Laporte (1714 – 1779)
bol autorom 26 zväzkov cestopisu,
písaného formou listov o jednotlivých
krajinách, s názvom Francúzsky cestovateľ alebo poznatky o starom a novom svete, ktoré neskôr vychádzali
aj v Lipsku v nemeckom preklade
s poznámkami. Prekladatelia a editori Christian August Wichmann (1735
– 1807) a Gustav Bergmann (1749 –
1814) opis návštevy Uhorska, kde sa
Laporte rozsiahlo zmieňuje o školstve
v 25. diele, doplnili o údaj o presťahovaní univerzity z Trnavy do Budína.
O Uhorsku aj Trnave sú uverejnené
listy v 23. zväzku francúzskeho originálu.
O Trnave ako o hlavnom meste tzv.
slovenskej zeme píše Franz Josef
Sulzer (1727 – 1791), rodák z nemeckého Laufenburgu, osvietenec, ktorý
slúžil v rakúskej armáde a literárne bol
činný pod skratkami F. J. S. Istý čas
velil jednotkám rozmiestneným v oblasti Pezinka a býval v Šenkviciach.
V cestopise Staré a nové alebo literárna cesta cez Sedmohradsko, Temešvársky banát, Uhorsko, Rakúsko,
Bavorsko, Švábsko, Švajčiarsko, Alsasko atď. v troch listoch pre pána
kazateľa Teodora Langeho v Braşove
v Sedmohradsku z roku 1782 spomína Budín a bývalých jezuitov, profesorov univerzity, ktorí prišli z Trnavy.
Chválil profesora prírodných vied pátra Matúša Pillera, ktorý na vlastné náklady udržiaval prírodovedné zbierky.
O zbierke profesora Pillera, ktorá bola
súčasťou prírodovedného múzea,
píše ako o jednej z najhodnotnejších
v Európe aj anglický cestovateľ Robert Townson (1762 – 1827). Trnave
venoval len jeden odsek: „Počet kostolov a veží ponad hradbami ohlasuje
z diaľky prednosti Trnavy, ktorá vás
nesklame. Trnavu možno pokladať za
jedno z najstarších miest kráľovstva;
vybudovaná je pekne, pravidelne, uli-
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Titulná strana prvého zväzku cestopisu pátra Josepha de Laporte Francúzsky cestovateľ alebo poznatky o starom a novom svete

ce sú široké a pre veľký počet kostolov a kláštorov je nazývaná Malým
Rímom. Má okolo 7 000 obyvateľov.
Až do vlády Márie Terézie alebo jej
syna Jozefa II. bola sídlom univerzity,
ktorá je v súčasnosti v Pešti, v centre
kráľovstva. Budovy patriace pôvodne
univerzite s ďalšími zatvorenými inštitúciami podobného charakteru boli
adaptované na nemocnicu pre invalidov. Muži a dôstojníci, ktorých počet
je okolo 1 000, sú dobre ubytovaní.“
Budovy Trnavskej univerzity v rokoch
1777 – 1784 slúžili Kráľovskej akadémii a po jej presťahovaní do Bratislavy
vojenským vyslúžilcom. Robert Townson bol lekár a prírodovedec, navštívil Uhorsko v roku 1793 s cieľom prebádať tunajšiu flóru, faunu, nerasty
a ako jeden z prvých sa venoval aj
výskumu našich veľhôr – Vysokým
Tatrám. Svoje poznatky publikoval
v roku 1797 v Londýne v cestopise
s názvom Cesty po Uhorsku s krátkym opisom Viedne z roku 1793. Neskôr bol jeho cestopis vydaný aj vo
Francúzsku a Holandsku. R. Townson je autorom viacerých vedeckých
diel a posledné dve desaťročia svojho
života prežil v Austrálii.
V roku 1793 uverejnil vo Frankfurte
a Lipsku cestopis Cesty z Bratislavy
cez Moravu, obe Sliezska a Uhorsko
do Sedmohradska a späť do Bratislavy Christoph Ludwig Seipp (1747
– 1793), ktorý používal aj pseudo-

nym Johann Lehmann. Cez Trnavu
prechádzal na jar 1792 a píše o nej
ako o bývalom univerzitnom meste,
porovnáva ho s nemeckými mestami
ako Erlangen, Giessen, Jena, Marburg, Göttingen, Frankfurt. Uvádza,
že univerzita bola presťahovaná do
Budína pred 16 rokmi a potom v roku
1784 do Pešti. Trnava má podľa Seippa veľmi príjemnú polohu, mesto
nie je veľké, ale je tu stále dostatok
priestoru pre množstvo študentov.
Meštianske domy hodnotil ako nenákladné, ale úhľadné, biskupský palác
a domy kanonikov zaostávali za prepychom olomouckých, jedine budovy
bývalých seminárov, univerzity a jezuitského kolégia boli obdivuhodné.
Boli ozdobou nielen mesta, ale celej
krajiny. Ch. L. Seipp bol dramatik, herec, riaditeľ divadla, ktorý so svojou
divadelnou spoločnosťou hosťoval aj
v Trnave v rokoch 1790 – 1791. Jeho
manželkou bola Sophia Kovácsová,
dcéra radného a správcu mestských
financií v Bratislave, ktorá sa pod jeho
vedením stala uznávanou herečkou.

Titulná strana anglického diela Cesty po Uhorsku
s krátkym opisom Viedne z roku 1793

Niekoľko rokov pôsobil ako divadelník
aj v Bratislave a v ďalších mestách
habsburskej monarchie.
Univerzitné budovy v Trnave patria
k vynikajúcim architektonickým dielam. Predovšetkým ony pútali pozornosť cestovateľov v 18. storočí. Dúfajme, že barokový komplex budov
Trnavskej univerzity, ktorý predstavuje súčasť nášho kultúrneho hmotného

Portrét dramatika a herca Christopha Ludwiga
Seippa (1747 – 1793)

dedičstva, bude naďalej ešte mnoho
stáročí udivovať cestovateľov a návštevníkov Trnavy.
Henrieta Žažová,
Ústav dejín Trnavskej univerzity
Použitá literatúra:
De LAPORTE, Joseph. Reisen eines Franzosen oder Beschreibung der vornehmsten
Reiche in der Welt nach ihrer ehemaligen
und itzigen Beschaffenheit. Theil 25. Leipzig
: Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, 1781,
s. 475 – 476; J. F. S. Altes und neues oder
dessen litteralische Reise durch Siebenbűrgen, den Temeswarer Banat, Ungarn, Oesterreich, Bayern, Schwaben, Schweiz und
Elsaß etc. in drey Sendschreiben an Herrn
Prediger Theodor Lange, zu Kronstadt in
Siebenbűrgen. 1782, s. 6 – 7; KEYβLER, Johann Georg. Neueste Reisen durch Deutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweitz, Italien
und Lothringen, worinnen der Zustand und
daß Merkwürdigste dieser Länder beschrieben und vermittelst der natürlichen, gelehrten und politischen Geschichte, der Mechanik, Maler-, Bau- und Bildhauerkunst,
Müntzen und Alterthümer, wie auch mit
verschiedenen Kupfern erläutert wird. Theil
2. Hannover, 1741, s. 1269; [SEIPP, Christoph.] Reisen von Preßburg durch Mähren,
beyde Schlesien und Ungarn nach Siebenbűrgen und von da zurück nach Preßburg.
Frankfurt und Leipzig, 1793, s. 470 – 471,
474 – 475; TIBENSKÝ, Ján – URBANCOVÁ,
Viera. Slovensko očami Európy 900 – 1850.
Bratislava : Vydavateľstvo Academic Electronic Press, 2003, s. 174, 178, 183, 187, 194,
211; TOWNSON, Robert. Travels in Hungary, with a short account of Vienna in the
year 1793. London : G. G. and J. Robinson,
Paternoster-row, 1797, s. 79, 439; ŽAŽOVÁ,
Henrieta. Trnavská univerzita (1635 – 1777)
v cestopisnej literatúre. In ČERVENKOVÁ,
Ivana – TVRDOŇOVÁ, Daniela (eds.). Škola
základ života... História školstva v archívnych dokumentoch. Bratislava : Slovenský
národný archív, 2016, s. 172 – 189.
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Prečo používam bibliografické databázy
Nový rok sa začal krikom a plačom o zrušení prístupu
k niektorým bibliografickým databázam. Zo dňa na deň sa
objavili výroky o konci slovenskej vedy a na druhej strane
apologéti dneška sa dali počuť, že databázy sú k ničomu
a len kazia vynikajúce výsledky našej vedy. Minister sa
ponáhľal s vysvetlením, že hneď chybu napraví, peniaze
nasmeruje správnym smerom a požadovanú licenciu
zakúpi.
Vždy zbystrím pozornosť, keď sa začnú ozývať hlasy,
ktoré hrozia apokalypsou sveta, počasia či vedeckej
tvorby. V tomto prípade ma zaujalo niekoľko príspevkov
v rôznych periodikách, ktoré opisovali obmedzenia či
dokonca nízku kvalitu bibliografických databáz. Vychádzali z premís obmedzenia databáz na určité oblasti, časopisy, čitateľov a zároveň z nevhodnosti kvantifikácie
výsledkov bádania na základe ich odrazu v tomto type
médií. Čo ma najmä zarazilo, bol spôsob uvažovania autorov-vedcov, ktorí vidia úlohu bibliografických databáz
len ako nástroja bibliometrie (meranie počtov a druhov
publikácií, citácií a podobne). Jeden z autorov dokonca
spomína pána Garfielda, ktorý veľmi zbohatol na nešťastí vedcov, keď založil Institute for Scientific Information.
Ako to bolo v skutočnosti, možno sa dočítať v článkoch
venovaných tomuto človeku a jeho dielu (Cawkell, T. and
E. Garfield (2001). Institute for Scientific Information.
A Century of Science Publishing: A Collection of Essays.
E. H. Fredriksson, IOS Press: 149 – 160).
V období, keď nebol k dispozícii internet, sme na Slovensku, ale aj v iných krajinách sveta čítali odborné časopisy
zo svojej oblasti profesionálneho záujmu a sledovali Current Contents. Knižnice Výskumného ústavu lekárskej
bioniky, nemocnice na Kramároch, Inštitútu pre ďalšie
vzdelávanie lekárov a farmaceutov a Lekárskej fakulty
UK objednávali rôzne časopisy a ja som sa zapísal do
poradia na ich cirkuláciu. Teda nechodili len mne, ale
hierarchicky išli najprv prednostom, starším kolegom
a nakoniec ohmatané skončili u mňa. Každý týždeň bolo
možno zájsť do jednej z knižníc a vypísať si z Current
Contents nové články, ktoré sa v danom týždni objavili
v tlači vo svete. Volalo sa to separátne výtlačky, a tak som
si vypísal lístok s anglickou žiadosťou autorovi o zaslanie
výtlačku – „separátky“. Zhruba na tri žiadosti som dostal
jeden výtlačok. O tie, čo neprišli, bolo možné požiadať
knižnicu, aby mi ich získala medziknižničnou výpožičnou
službou, ktorá pokrývala celé Československo. Bolo to
síce zdĺhavé, ale prístup k informáciám sme mali – teda
tí, ktorí mali záujem a ochotu tento proces podstúpiť. Pre
svoje potreby som si neskôr urobil vlastnú databázu, kde
som mohol počítačom sledovať, čo mám a o čo som požiadal. Bibliometria nebola mojím hlavným problémom.
Pre hodnotenie vedeckých výstupov sa vtedy okrem iného bral do úvahy aj záujem o publikácie formou predloženia žiadaniek o separátne výtlačky, ktoré boli doručené hodnotenému autorovi. Knižnice bežne vykonávali
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citačné rešerše na základe tzv. Index Medicus, čo bola
kniha, lepšie povedané hrubé zväzky kníh, ktoré uvádzali citácie prác autora. Hlavným využitím bibliografického
indexu Current Contents však bolo úsilie poznať, čo sa
deje vo svete vedy a výskumu v mojej oblasti.
Až koncom osemdesiatych rokov uplynulého storočia
som mal možnosť získať občasný prístup k elektronizovaným formám prostredníctvom čerstvo sa rodiaceho
spojenia medzi počítačmi. Bola to hudba budúcnosti.
Postupne sa stávala viac a viac súčasťou nášho života
a dnes, keď sú tieto informácie na dosah ruky, zrazu niet
o ne záujem. Teda nie u všetkých, niektorí pokračujeme
v sledovaní diania vo svete vedy a techniky. Mali sme
prístup k niektorým databázam, ale sa stratil. Pokračuje
prístup zdarma k iným, napríklad k PubMed. Pre mňa
ako zdravotníka je to stále kľúčový zdroj informácií o novinkách vo svete rozvoja zdravia.
Centrum vedecko-technických informácií stratilo prístup
do SCOPUS-u a Science Direct. Treba však povedať aj
to, že veľmi málo skutočne hodnotných odborných časopisoch sprístupnilo plné texty článkov aj pre užívateľov
uvedených databáz. Takže je to strata, či nie? Na jednej
strane to, prirodzene, stratou je, pretože obe databázy
mali svoju dôležitú úlohu pre sledovania vývoja vo svete. Na druhej strane túto funkciu dávno plnia jednotlivé
časopisy, ktoré mi ochotne a zdarma posielajú obsah
najnovších čísel. Môžem si tak prečítať články, ktoré sú
otvorené všetkým čitateľom a prípadne požiadať autora
(e-mailom) o zaslanie plného článku z plateného obsahu. Väčšinou mi ho promptne zašlú. Tak ho zaradím do
mojej osobnej databázy plných textov, ktorú používam
pri písaní. Keď potrebujem, zájdem na PubMed, Google
Scholar alebo do Cochrane knižnice. Kedysi som sa
snažil získať pre fakultu prístup na OVID, čo je plnotextová databáza pre zdravotníkov a právnikov, záujem bol
minimálny. V zahraničí, napríklad na Viedenskej univerzite, je pre študentov a učiteľov táto a ďalšie služby online. Potom nie sú starosti s naučením študentov správnej
práci s literárnymi zdrojmi.
Záverom: skutočnosť, že štát prestal platiť za prístup do
uvedených dvoch databáz, nedal smrteľnú ranu slovenskej vede. Tá má iné problémy. Fakt, že sa úloha oboch
zužuje na bibliometriu, je odrazom smutnej reality vysokoškolského poznania, bádania a vzdelávania. Poukazuje aj na tú stránku myslenia, v ktorom sa očakáva, že
štát splní všetky naše potreby a my prispieť nemusíme.
Univerzity a vysoké školy, ktoré nemajú iné prístupy
k vedecko-technickým informáciám pre svojich vedcov,
učiteľov a študentov podľa môjho názoru nespĺňajú podmienky pre rozvoj vedy a výskumu a je otázne, akú kvalitu svojim klientom poskytujú.

Martin Rusnák
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Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Modre
pod drobnohľadom archeológov
Popri výskume generálneho seminára a exteriéru Baziliky sv. Mikuláša, o ktorom sme informovali v minulom
čísle časopisu, sa pracovníci a poslucháči klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave zamerali aj na
Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Modre, národnú
kultúrnu pamiatku. Kostol sa nachádza na južnom okraji historickej časti Modry v areáli dnešného cintorína.
V tomto priestore sa predpokladá aj pôvodné mestské
osídlenie, ktoré bolo v stredoveku a novoveku nazývané nemeckými kolonistami aj ako Altstadt. Ide o najstaršiu zachovanú sakrálnu stavbu v Modre. Ako farský
kostol slúžil až do roku 1876, keď túto funkciu prebral
novopostavený Kostol sv. Štefana kráľa v centre mesta.
V roku 2011 bol v objekte realizovaný architektonicko-historický a umelecko-historický výskum pod vedením
Mgr. M. Haviarovej, absolventky FF TU. Na základe jeho
výsledkov výskumníčka vyčlenila až 10 hlavných stavebných fáz. Prvá z nich je datovaná už do polovice 13.
stor. a najmladšia až do začiatku 20. stor. Podarilo sa
odkryť vzácne zvyšky najstarších fresiek zo života svätcov z druhej tretiny 13. stor. K unikátnym, o čosi mladším maľbám patrí nález pašiového cyklu datovaného na
koniec 13. a začiatok 14. stor. Jeho súčasťou je aj obraz
Ukrižovaného, pod ktorým sú znázornené dve postavy,
pravdepodobne donátori kostola.
Pracovníci Katedry klasickej archeológie FF TU vykonávajú záchranný archeologický výskum už od roku 2013.
Počas predošlých sezón sa podarilo odkryť zvyšky architektúry zo stredovekých a novovekých fáz stavebno-historického vývoja kostola, pôvodného západného
ukončenia kostola, základov kostnice, hrobiek z 19.
a 20. stor. a pôvodnej novovekej cesty. V tomto roku sa
Občianskemu združeniu záchrany cirkevných pamiatok
v Modre, ktoré zastrešuje rekonštrukciu kostola, podarilo
získať okrem podpory na reštaurovanie fresiek financie
aj na výmenu podlahy v západnej predsieni. Po odstránení modernej betónovej dlažby a novovekých násypov
sme zachytili mohutné, v niektorých miestach až 170 cm
široké kamenné murivo zaniknutej obdĺžnikovej stavby
(550 x 770 cm). Na východe bolo jej murivo previazané
s loďou kostola, z čoho vyplynulo, že stavba vznikla súčasne s ňou. Na základe štruktúry a úpravy povrchu murív sa dá predpokladať, že sa tu podarilo zachytiť nielen
zvyšky základov, ale aj nadzákladovú časť, ktorá miestami siahala do výšky asi 45 cm. Odkryté murivá patrili vežovitej stavbe, ktorá svojou orientáciou a umiestnením
korešpondovala s prestavbou kostola v poslednej tretine
14. stor. Veža bola v spodnej časti pravdepodobne otvorená. Vstupovalo sa do nej od západu, odkiaľ sa ďalej
cez gotický portál vchádzalo do kostola. K jej zničeniu
muselo dôjsť niekedy v 16. stor., avšak prečo sa tak stalo,
nie je úplne jasné. K najradikálnejším prestavbám kostola došlo po tom, čo ho pravdepodobne spustošili turec-

ké nájazdy. Po tomto rabovaní bol na prelome 16. a 17.
stor. opravený nemeckými evanjelikmi, ktorí ho vlastnili
až do roku 1635. Zdá sa, že sa rozhodli poškodenú vežu
už neopravovať, ale strhnúť. Pre túto možnosť hovorí aj
fakt, že si evanjelici ešte v novoveku nemohli pri svojich
kostoloch stavať veže. Objav základov stredovekej veže
zároveň ukončil diskusiu v odborných, ale aj laických
kruhoch, prečo taká významná stavba, akou bol tento
pôvodne farský kostol, nemala vežu.

Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa, v hornom rohu nález hracej kocky zo zásypu podlahy

Trnavská katedra klasickej archeológie už od svojich
počiatkov kládla dôraz na to, aby jej poslucháči počas
štúdia získavali nielen teoretické poznatky, ale zároveň
sa naučili správne viesť a vyhodnotiť aj práce v teréne.
Počas takmer dvadsaťročnej existencie katedry sa študenti zúčastňovali na výskumoch doma (napr. rímsky
tábor Iža, antická Gerulata a i.) alebo v zahraničí (napr.
v talianskej Ostii, tureckom Efeze a i.). Inak to nebolo ani
minulý rok, keď mali možnosť preveriť si svoje praktické
skúsenosti nielen v zahraničí, ale aj na všetkých troch
archeologických výskumoch realizovaných katedrou. Aj
napriek tomu, že išlo o výskumy, ktoré chronologicky len
okrajovo súvisia s klasickou archeológiou, mohli si počas nich osvojiť všeobecné základy práce v teréne, ako
začisťovanie archeologických objektov, fotodokumentácia, kresbová dokumentácia, vedenie denníka, kreslenie
črepov a drobných nálezov a pod., ktoré môžu aplikovať pri výskume rôznych lokalít. Keďže tieto práce neboli zamerané len na archeologické odkrývanie objektov
a murív, ale išlo o interdisciplinárny výskum rôznych odborníkov, mohli sa počas svojej odbornej praxe oboznámiť aj s prácou architektov, historikov umenia, geodetov
a pod. Získané zručnosti si budú môcť overiť na nových
výskumoch vedených katedrou alebo inými archeologickými inštitúciami doma aj v zahraničí.

Erik Hrnčiarik, Katedra klasickej archeológie FF TU
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Hovoríme s vladykom
Mons. SEODr. Milanom Lachom SJ
Jednoducho – slúžiť!
Vladyka Mons. SEODr. Milan Lach SJ (18. 11. 1973, Kežmarok) je
pomocný biskup a protosynkel Prešovskej archieparchie, ostracinský
titulárny biskup a delegát Kongregácie pre východné cirkvi pre pápežské kolégia a rehoľné študentáty v Ríme. Základnú školu vychodil
v Ľubici a Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku navštevoval od
roku 1988. V 1992 bol prijatý do gréckokatolíckeho kňazského seminára a na Gréckokatolícku bohosloveckú fakultu UPJŠ v Prešove. V roku
1995 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave. V štúdiu pokračoval na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Za
kňaza bol vysvätený 1. júla 2001 v Katedrálnom chráme Narodenia
presvätej Bohorodičky v Košiciach. V rokoch 2003 – 2004 bol poverený vedením Centra spirituality Východ – Západ v Košiciach. Od roku
2004 študoval na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, kde získal licenciát z východných cirkevných vied (2006) a doktorát (2009).
V roku 2009 opäť začal pracovať v Centre spirituality Východ – Západ.
Od 1. decembra 2011 do 1. júna 2013 pôsobil na Teologickej fakulte
Trnavskej univerzity v Bratislave ako prodekan pre zahraničné vzťahy
a rozvoj. Vyučoval kresťanskú spiritualitu a spiritualitu kresťanského
Východu, teda oblasť, ktorej sa odborne venuje. Pápež František ho 19.
apríla 2013 vymenoval za pomocného biskupa Prešovskej archieparchie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Dňa 1. júna 2013 ho prešovský arcibiskup a metropolita vladyka Ján Babjak vysvätil a uviedol do
úradu pomocného biskupa.
Kedy ste si uvedomili Božie volanie ku kňazstvu? Ako reagovali
vaši rodičia?
Toto volanie som začul už na začiatku 8. ročníka Základnej školy
v Ľubici pri Kežmarku, ešte v dobe
komunizmu. Mama nebola z toho
veľmi nadšená, upozorňovala ma,
že či viem, čo ma čaká... Naozaj,
nevedel som, ale volanie je volanie.
Otec nehovoril nič, ale iste bol vnútri
rád.
Študovali ste na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity. V základných
teologických štúdiách ste pokračovali na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave.
Ako na vás pôsobila Trnavská
univerzita?
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Áno, teológiu som skončil na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity
v Bratislave v roku 2001. Z univerzity som mal veľmi dobrý pocit, je
to moja alma mater. Veď spolubratia
jezuiti pred 382 rokmi do nej vložili to najlepšie, čo v nich bolo, aby
vtedajšie Uhorsko pozdvihli spoločensky, kultúrne, ale predovšetkým
duchovne. A nebolo to inak ani po
nežnej revolúcii, keď intelektuálnu
výchovu slovenská jezuitská provincia považovala za jednu z najdôležitejších úloh.
Pracovali ste v Centre spirituality
Východ – Západ Michala Lacka,
ktoré je pracoviskom Trnavskej
univerzity. Na teologickej fakulte
ste boli prodekanom pre zahraničné vzťahy a rozvoj. S akými

pocitmi ste opúšťali našu univerzitu?
Trnavskú univerzitu som opúšťal
s pocitmi istého smútku. V akademickej práci som videl moje apoštolské poslanie jezuitu. Vyučovanie
študentov či odborná práca v mojom odbore ma vnútorne napĺňali.
Nevedomosť považujem aj teraz
ako biskup za veľké nebezpečenstvo, keď sa dá s ľuďmi veľmi ľahko
manipulovať – a to v dnešnej slovenskej spoločnosti pozorujem.
V roku 2004 ste získali doktorát
na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Čo znamená skratka
SEODr?
Skratka je málo známa, podobne aj
samotný akademický inštitút, jediný svojho druhu na svete, ktorý je,
rovnako ako Gregorova univerzita
a Pápežský biblický inštitút, zverený takisto Spoločnosti Ježišovej.
Skratka znamená doctor in scientiis
ecclesiasticis orientalibus.
Oblasťou, ktorej sa odborne venujete, je východná kresťanská
spiritualita. Môžete ju v stručnosti predstaviť?
Jej charakteristikou je vernosť
biblickému poňatiu ducha v bezprostrednom spojení s treťou osobou Trojice – Svätým Duchom,
v súlade s definíciou svätého Ireneja, ktorý hovorí, že človek sa skladá
z troch prvkov: tela, duše a ducha.
Preto jedným zo základných čŕt vý-
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chodnej spirituality je jej teologický
charakter, pretože Duch privádza
človeka do života Najsvätejšej Trojice. Súčasne má východná kresťanská spiritualita antropologický charakter, lebo Duch zbožšťuje všetky
ľudské schopnosti.
V súčasnej slovenskej spoločnosti ste známy ako biskup otvorený pre riešenie problémov spoločnosti...
Nijako sa necítim ako ten, čo rieši
problémy našej spoločnosti. Na to
sú tu zvolení predstavitelia občanov, tí majú legislatívnu právomoc.
Skôr cítim, že mám pred Bohom
zodpovednosť ako biskup, obrazne
povedané, ako otec za svoje deti.
A povedzte mi, ktorému otcovi je
ľahostajné, ak vidí, že jeho deťom
niekto nejakým spôsobom ubližuje? Ja som si túto službu biskupa
či zodpovedného za zdravotníctvo
pri Konferencii biskupov Slovenska špeciálne nevybavoval. Dostal
som tieto služby, tak ich robím, ako
najlepšie viem. Ak moji predstavení uznajú, že to nemám robiť, som
hotový ich zanechať, hoci aj hneď.

Sloboda vám dáva veľkú výhodu
byť nad vecou. To ma naučili v našej jezuitskej reholi a som za to
vďačný Bohu.
Vašou srdcovou záležitosťou sú
skauti. Vo Federácii skautov Európy ste národný duchovný asistent. Prečo?
Národným duchovným asistentom
som bol len do môjho menovania
za biskupa, už ním pár rokov nie
som. Keď mám trochu voľného
času a je nejaká akcia, rád idem ku
skautom, lebo tam v prírode s nimi
oddychujem a dobíjam baterky. Pozrite, ak nebudeme na Slovensku
vychovávať mladých ľudí k evanjeliovým hodnotám, ktoré formovali
Európu po celé dve tisícročia, ako
zodpovedných kresťanov a občanov tohto štátu, kto prevezme
túto spoločnosť? Odpoveď si dajte
sami.
V októbri tohto roka ste boli Kongregáciou pre východné cirkvi
menovaný za vizitátora – delegáta pápežských kolégií a rehoľných študentátov východných

cirkví v meste Rím. Môžete nám
priblížiť úlohu tohto poverenia?
Mojou úlohou v danom kolégiu je
postupovať podľa pokynov z Kongregácie a nestranne vypočuť všetkých – predstavených, študentov
i zamestnancov a následne vypracovanú správu odovzdať zodpovedným. Tu sa moja úloha končí a Kongregácia už urobí ďalšie kroky, ktoré
uzná za vhodné.
Vaše biskupské heslo...
...je jednoduché a praktické: Slúžiť!
Váš odkaz študentom Trnavskej
univerzity.
Milí študenti, využite dobre čas, ktorý máte na štúdium na Trnavskej
univerzite. To sú najkrajšie roky
života. Už sa vám tento čas nikdy
nevráti. Raz sa budeme zaň pred
Bohom zodpovedať, ako sme ním
naložili.
Za rozhovor ďakuje

Bohumil Chmelík
Foto: Archív Gréckokatolíckeho
arcibiskupstva v Prešove

Za pátrom prof. Karolom Bošmanským
Dňa 27. novembra 2016 ukončil svoju pozemskú
púť páter prof. MUDr. Karol Bošmanský SVD, DrSc.
Prof. Bošmanský sa narodil 22. júla 1927 v Častej. V
roku 1942 vstúpil do Spoločnosti Božieho slova (SVD)
s nádejou, že bude pôsobiť v misiách. Po zrušení kláštorov bol zaradený do PTP (Pomocné technické prápory, v rámci ktorých absolvovali základnú vojenskú službu tzv. politicky nespoľahliví, pričom vykonávali ťažkú
a nebezpečnú prácu). Neskôr sa prihlásil na štúdium
medicíny a roku 1962 bol promovaný na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval vo Výskumnom ústave reumatologických chorôb v Piešťanoch. Nezriekol sa túžby
stať sa kňazom a roku 1990 z rúk biskupa Františka
Tondru prijal kňazskú vysviacku. Po zložení večných
sľubov bol plnoprávnym členom SVD.
Ako lekár a vedec pôsobil v mnohých odborných a spoločenských organizáciách. V domácich i zahraničných
vedeckých periodikách uverejnil 430 publikácií, bol
autorom vedeckých a odborných knižných prác. Hodnosť doktora vied získal v roku 1987, v roku 1997 bol
vymenovaný za profesora bioetiky. Patril medzi špičkových odborníkov klinickej reumatológie, bol priekop-

níkom kresťanskej pastorálnej medicíny a pastorálnej
psychológie. V rokoch budovania Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce TU svojou odbornosťou a skúsenosťami významne prispel k jej rozvoju a zvýšeniu kvality
vyučovacieho procesu.
Svoj život naplnil šľachetnou činnosťou, mnohým sa
staral o zdravie tela i duše. Zostane v našich spomienkach a modlitbách.
Bohumil Chmelík

Aprílové One week with
Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v apríli privíta v rámci podujatia ,,One week with“
profesorku Elisabeth Schellekens z Uppsalskej univerzity vo Švédsku, ktorá sa venuje estetike, teórii hodnôt,
otázkam estetickej normativity a konceptuálnemu umeniu, pričom jej výskum presahuje aj do oblasti kognitívno-vedného skúmania. Srdečne všetkých pozývame!

Michaela Rušinová
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Keňa – krásna a boľavá
Na prelome júla a augusta som služobne pricestovala do Kene (región Kwale) a začlenila sa do tímu Dr.
Zuzany Kráľovej, PhD., vedúcej kenského detašovaného pracoviska Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity. Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve sa mojím príchodom
napokon tiež zapojila do vedecko-výskumných aktivít
pracoviska. Jedným z cieľov mojej návštevy bolo zistiť
možnosti laboratórnej diagnostiky vybraných parazitárnych ochorení, patriacich k zanedbávaným tropickým
ochoreniam („neglected tropical diseases“) v zdravotníckych centrách prvého kontaktu vidieckeho obyvateľstva. V tejto časti subsaharskej Afriky som bola po
prvýkrát a mojím šťastím bolo, že som mohla využiť
skúsenosti Dr. Z. Kráľovej, PhD., a Mgr. D. Jakubcovej, PhD., z katedry verejného zdravotníctva, ktoré už
dobre poznali miestne zvyky, mali vybudované kontakty a orientovali sa v zložitom teréne po nespevnených
cestách, ktorý často nebol pokrytý signálom GPS.
Tak ako v iné pracovné dni, aj 28. júla sme sa vybrali
do terénu. Zuzana je zdatným šoférom nášho zapožičaného „tereňáku“ a veľkou pomocou je aj bývalý zamestnanec Nutričného centra v Kwale Ramadan Mwabudzuma, ktorý sa dobre vyzná v kraji a dokázal by si
poradiť aj s prípadnými nepredvídateľnými situáciami,
s ktorými by sme sa v tejto časti krajiny mimo mestskej
civilizácie mohli stretnúť. Červená prašná cesta, využívaná okrem nášho auta sem-tam motorkou, pešími
vidiečanmi, ktorí nám priateľsky kývali, ale aj čriedami
miestneho, exoticky vyzerajúceho dobytka, nás priviedla k vidieckemu zdravotníckemu zariadeniu, kde nás vítal nápis County Goverment of Kwale, Ministry of Healh
– Lukore Dispensary. Strecha bola pokrytá vlnitým plechom, pôvodne natretým modrou farbou, podobne ako
aj steny nízkej budovy. Oboje by si zaslúžilo nový náter
– na streche už víťazila hrdza a ošarpané steny mali
tiež už niečo za sebou. Žiadny európsky zhon a ner-

Pohľad z auta: typická vidiecka červená prašná cesta
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Budova zdravotníckeho zariadenia v Lukore poskytuje prístrešok pre čakajúcich pacientov

vozitu u ľudí čakajúcich pod prístreškom na ošetrenie
však badať nebolo. Trpezlivo sedeli – niekedy aj ležali
na betónových lavičkách, a ak nebolo miesto tam, nuž
pokojne aj na zemi. Vo svojich pestrých odevoch počas
slnečného dňa dotvárali pokojnú a mierne ospalú africkú scenériu.
Na ošarpanej stene ma zaujal plagát odporúčajúci budúcim mamičkám výživový doplnok proti anémii. Tak mi
napadlo, či jediným dôvodom anémie v tejto časti Afriky
je nedostatok alebo nevhodné zloženie potravín. Iste aj
to, ale predsa len celý rad ďalších chronických ochorení, vrátane rôznych typov parazitóz, rozšírených v tejto
časti Kene, môže tento stav ďalej zhoršovať. Napr. močová schistosomóza (známa u miestnych obyvateľov aj
pod názvom „bilharzia“), spôsobená krvnou motolicou
– S. haematobium, je endemickým ochorením v tejto
časti Kene, ako mi potvrdila aj madam Kache, zodpovedná za surveillance infekčných ochorení v tomto
regióne, a tiež pracovníci KEMRI (The Kenya Medical
Research Institute) v Kwale a Alex Ngunda, vedúci
laboratória pri nemocnici v Kwale. Napriek tomu, že
schistosomóza má nízku mieru úmrtnosti, ide o veľmi
oslabujúce ochorenie, ktoré sa môže u zasiahnutého
človeka prejavovať okrem ťažkého postihnutia zdravotného stavu aj miernejšou formou, ktorá má za následok
spomalenie rastu alebo anémiu. Žiaľ, toto ochorenie je
miestnym obyvateľstvom často prehliadané a zľahčované a hlavne na vidieku chýba základné povedomie
o spôsobe jeho šírenia. Toto sa napokon potvrdilo aj
v našom miniprieskume školopovinných detí (9 – 12
rokov) v Kwale Primary School, Golini Primary School
a Kinarini Primary School, ktorý sa uskutočnil formou
jednoduchého dotazníka za asistencie učiteľov miestnych škôl.
Deti – naši mladí spolupracovníci – boli po počiatočnom ostychu veľmi komunikatívne, otvorené a vďačné
za každé slovo, ktoré sme si s nimi vymenili. Pri svojich
hrách po skončení školských aktivít sa zdali šťastné
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a rozosmiate napriek tomu, že štandard ich školy bol
ďaleko za tým, čo poznáme v Európe. Napriek tomu,
že dokázali veľmi presne zodpovedať na mnohé otázky v dotazníku týkajúce sa rôznych ochorení, s ktorými
mohli mať skúsenosť, až na malé výnimky nedokázali
pomenovať jednoduchú súvislosť medzi schistosomózou („bilharziou) a vodnými slimákmi, resp. znečistenými zdrojmi sladkej vody. Práve táto veková kategória
je paradoxne cieľovou skupinou pre program známy
pod pojmom „mass drug administration – MDA“, ktorý spočíva v jednorazovom (periodickom) podávaní
lieku Praziquantel v endemických oblastiach a má za
cieľ eliminovať toto ochorenie z postihnutého územia.
Na základe výsledkov publikovaných v odborných časopisoch sa však zdá, že samotný MDA program pre
úspešnú elimináciu schistosomózy nestačí a je potrebný komplexnejší prístup, spočívajúci okrem podávania liečiva aj v preventívnych opatreniach vedúcich
k redukcii možnosti prenosu infekcie z medzihostiteľa
– sladkovodného slimáka, v zlepšení infraštruktúry sanitárnych zariadení a hlavne vo zvyšovaní povedomia
obyvateľstva o tomto ochorení – kde, ako sme sa mohli

presvedčiť, je čo doháňať. Zároveň sa domnievam,
že za istých podmienok by pri monitorovaní výskytu
ochorenia v populácii, zisťovania efektívnosti programu
MDA a stupni zamorenia vodných zdrojov mohli zohrať významnú úlohu zdravotnícke zariadenia prvého
kontaktu vo vidieckych oblastiach krajiny (tzv. „primary health care facilities“), ktoré sme mali možnosť navštíviť a ktoré ako prvé prichádzajú do kontaktu s najviac ohrozeným obyvateľstvom, keďže schistosomóza
ohrozuje najmä najchudobnejšiu komunitu vidieckych
obyvateľov, ktorí nemajú prístup k pitnej vode a zodpovedajúce sanitárne zariadenia a kanalizáciu. Zavedenie
dostatočne citlivej a špecifickej metodiky na diagnostiku schistosomózy, ktorá by bola vhodná pre tento typ
zdravotníckych zariadení s jednoduchou výbavou laboratórií, monitorovanie zamorenia miestnych vodných
zdrojov a zvyšovanie povedomia miestnych obyvateľov
o spôsobe prenosu ochorenia a ochrane pred infekciou
by mohlo byť témou ďalšieho pôsobenia našej fakulty
v tomto regióne.

Alžbeta Kaiglová

Liaison officerom počas slovenského predsedníctva
Počas Predsedníctva Slovenska v Rade EÚ som mal
česť sprevádzať niekoľko ministerských delegácií z Českej republiky. Úlohou styčného dôstojníka, liaison officera, bolo v prvom rade sprevádzať vedúceho delegácie
(najčastejšie ministra) danej krajiny počas jeho návštevy a zastávať jeho najbližší kontakt zo strany Slovenska. Pred každým podujatím bolo potrebné v spolupráci
s ambasádou zhromaždiť a vyhodnotiť všetky dostupné
informácie o delegácii na zabezpečenie logisticko-organizačných záležitostí. V praxi to znamenalo napríklad dohodnúť si vozidlá na transport, overiť rezerváciu
v hoteli, informovať catering o prípadných dietetických
obmedzeniach či Úrad pre ochranu ústavných činiteľov
a diplomatických misií o bezpečnostných opatreniach
požadovaných delegáciou, poskytnúť hosťom program,
prípadne iné dokumenty a veľakrát i bilaterálne či multilaterálne stretnutia s našimi ministrami.
Počas podujatí bolo našou úlohou privítať delegáciu
hneď po vystúpení z lietadla, pomôcť s organizačnými
záležitosťami na letisku, zabezpečiť prepravu, počas
ktorej bolo potrebné delegáciu informovať o programe, porozprávať základné informácie o Slovensku,
Bratislave, predsedníctve. Za každých okolností bolo
potrebné pôsobiť príjemne a ochotne, aby sa u nás
delegácia cítila príjemne. Po často zaujímavých a veselých prvých rozhovoroch v limuzíne a príchode do
hotela sme zabezpečovali hladký priebeh ubytovania
a vyriešili všetky komplikácie, ktoré sa mohli vyskytnúť.
Ak mala delegácia voľný čas a záujem o prechádzku
v Bratislave, urobili sme jej prehliadku najzaujímavejších miest so stručným výkladom.

Privítanie českej delegácie na letisku

Našou hlavnou úlohou však bolo sprevádzať vedúceho delegácie počas oficiálneho programu; zväčša išlo
o galavečery v reprezentatívnych priestoroch Bratislavského hradu a rokovania v Redute. Pre dokonalý výkon
bolo potrebné mať delegáciu neustále pod kontrolou
a adekvátne zareagovať v prípade akejkoľvek požiadavky z ich strany.
Myslím si, že to bola unikátna príležitosť nahliadnuť do
každodenného programu špičkových politikov, pozhovárať sa s nimi o zaujímavých témach, zažiť aj veľa
zábavných chvíľ a v neposlednom rade získať nenahraditeľnú pracovnú skúsenosť pre budúcnosť.

Ivan Janiš, Právnická fakulta TU
Foto: Archív Veľvyslanectva ČR v SR
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Okienko Študentskej rady Trnavskej univerzity

Študentský pochod Trnavou
Akademický rok sprevádzajú mnohé podujatia spájané s vítaním prvákov na univerzite. Okrem bežných imatrikulácií či
beánií sa 4. októbra 2016 po prvýkrát uskutočnil Študentský
pochod Trnavou. Podujatie, organizované Študentskou radou
TU, určené pre prvákov (no nielen pre nich) zažilo veľkú popularitu. Po tom, čo sa študenti všetkých fakúlt stretli na Trojičnom námestí, sa pod vlajkami jednotlivých fakúlt spoločne
vydali na pochod naprieč pešou zónou. Na konci tohto úvodného pochodu sa prváci rozdelili do skupiniek podľa fakúlt
a vydali sa na vybrané trasy po centre Trnavy.
Počas pochodu sa noví študenti dozvedeli o zaujímavých
a významných miestach Trnavy, ale aj o študentských podnikoch hodných navštívenia. V niektorých z nich sa konali
krátke prestávky, počas ktorých sa prváci medzi sebou lepšie

zoznámili a vytvorili pevnejšie vzťahy. Vyčerpávajúci pochod
sa ukončil v hudobnom podniku Music a Café, kde všetci spoločne vyslovili svoje sľuby, a to škole, no hlavne študentom
vyšších ročníkov. V dobrej, veselej a priateľskej atmosfére
sa začal hudobný koncert. Ohlasy študentov boli nad očakávania pozitívne a niektorí z nich majú ešte dodnes v pamäti tento príjemné strávený večer. Študentská rada Trnavskej univerzity bude v týchto aktivitách pokračovať aj naďalej
a pre budúcoročných prvákov taktiež zorganizuje študentský
pochod. Okrem zjavných cieľov podujatia, a to zabaviť sa
v dobrej spoločnosti, slúžia podobné aktivity ako vynikajúci
nástroj na vytvorenie, prípadne upevnenie vzťahu medzi študentom, univerzitou a mestom.

Minierazmus na našej univerzite
Štvrtý novembrový týždeň sa Trnavská univerzita nakrátko
rozšírila o nových študentov. Po druhýkrát sa zapojila do
programu Minierasmus, ktorého cieľom je priblížiť stredoškolákom vysoké školstvo. Maturanti z Trnavy a okolia mali
šancu si na pár dní vyskúšať, aké je to byť vysokoškolákom.
Okrem účasti na širokom spektre prednášok bol pre stredoškolákov prichystaný aj bohatý poobedňajší program, medzi
iným kultúrne a spoločenské verejné prednášky a diskusie.
Medzi najzaujímavejšiu časť Minierasmu sa môže zaradiť aj
diskusia s primátorom mesta Trnavy Petrom Bročkom o aktuálnych problémoch a výzvach komunálnej politiky. Samotní
maturanti sa o Minierasme vyjadrili ako o zaujímavej skúsenosti, ktorá určite zaváži pri výbere ich vysokoškolského
štúdia. Stredoškoláci sa aktívne zapájali aj do prednášok,
kládli vyučujúcim otázky a odpovedali na otázky pedagógov.
Minierasmus sa ukázal ako obohacujúca skúsenosť nielen
pre maturantov, ale aj pre našich vyučujúcich a súčasných
študentov.
Do programu Minierasmu sa univerzita plánuje zapájať aj na-

Diskusia s primátorom mesta Trnavy Petrom Bročkom

ďalej, keďže ide o ďalší z mnohých prostriedkov oslovenia
mladých ľudí a ukázanie toho, že na Trnavskej univerzite sa
oplatí študovať.
Zdroj: Študentská rada Trnavskej univerzity

D. Glozmeková: „Rozhodla som sa pre kvalitné vzdelanie“
Bc. Dominika Glozmeková, študentka Pedagogickej fakulty TU, plavkyňa, reprezentantka fakulty na Univerziáde 2016, v štyroch disciplínach získala tri zlaté a jednu
striebornú medailu. Opýtali sme sa jej:
Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na Trnavskej univerzite?
Pri mojom rozhodovaní zohralo významnú
úlohu hodnotenie kvality vysokých škôl nezávislou agentúrou ARRA, kde sa naša škola, ale predovšetkým jej pedagogická fakulta, umiestňuje na popredných priečkach. Štúdium mi odporučili aj dve známe, ktoré v dobe môjho
rozhodovania sa, kam si podám prihlášku, už na Trnavskej
univerzite študovali. Okrem toho v Trnave bývam celý život,
je to krásne mesto, plné študentov a života s tým spojeného,
ktoré poskytuje aj možnosti privyrobenia si popri štúdiu for-
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mou brigád. Nie je také studené a neusporiadané ako napríklad Bratislava (kde som istý čas tiež študovala). To je, samozrejme, len môj osobný názor. Úlohu zohralo aj to, že aktívne
športujem a chcela som zostať vo svojom domácom klube.
Aké možnosti osobnostného rozvoja ste tu našli?
Štúdium je na vynikajúcej úrovni, nároky na študentov sú vysoké. Ja ako študentka gymnázia som sa sprvu
obávala zaostávania za študentkami pedagogických fakúlt, ale nebol s tým žiaden problém, pretože sme si počas štúdia prešli tak teoretickými predmetmi (z oblastí
pedagogiky, psychológie, filozofie, sociológie..), ako aj
metodológiou pedagogických predmetov. Hneď od prvého semestra sme chodili na prax, čím sa líšime od iných
pedagogických fakúlt – a to vnímam ako veľké pozitívum.

Pripravila: Gabriela Magalová

Názory, myšlienky, informácie

Čo si študenti myslia o extrémizme?
Demokratický systém ponúka veľa možností, ktoré posúvajú našu
spoločnosť dopredu, no len málo sa hovorí o tom, ako krehký je tento
politický systém. V dnešnej dobe sme svedkami celoeurópskeho trendu
postupného oslabovania demokratických systémov rôznymi prejavmi
extrémizmu, či už v spoločnosti, alebo na akademickej pôde. Študentská
rada Trnavskej univerzity má v tejto otázke jasno a zastáva názor, že
pre zachovanie demokratického systému a celospoločenskej stability je
dôležité postaviť sa proti prejavom extrémizmu. Vo svojej ankete sa však
pýtali aj na názory ostatných študentov. Má podľa nich extrémizmus
v spoločnosti priestor? Mali by sme v demokracii ako vo voľnom trhu
myšlienok tolerovať všetky názorové prúdy alebo existuje nejaká
hranica? Patria extrémistické prejavy a názory na akademickú pôdu?
Marcel Trnka, filozofická fakulta
– Zaznamenal som prípady šírenia
extrémistických myšlienok a osobne
si myslím, že ľudia, ktorí presadzujú
takéto názory, nepatria na akademickú pôdu, osobitne na tú, ktorá generuje budúcich pedagógov. Možno
nájsť veľa takýchto ľudí s podobnými
presvedčeniami, no ak ide o osoby,
ktoré môžu negatívne ohroziť mravný
vývoj žiakov pri vzdelávaní, malo by
sa im v tom zabrániť.
Denisa Roháčová, právnická fakulta
– My študenti ako dospelí a vnímaví
ľudia by sme mali vedieť prispôsobiť
svoje správanie daným okolnostiam,
celkovo spoločnosti, v ktorej sa nachádzame či sme jej súčasťou. Toto
je aplikovateľné na správanie sa na
akademickej pôde, na akejkoľvek
prednáške, cvičení, diskusii. Vhodnosť správania spočíva v spôsobe
myslenia, čo si o konkrétnej problematike myslíme a akým spôsobom
dokážeme vyjadriť svoj postoj. Sú
však témy, ktoré môžu viesť k zjavne
extrémnym názorom študentov, kde
by predsa len aj liberálnosť názorov
zastrešovaná demokraciou mala mať
svoje medze, keďže sa môj názor
môže značne dotknúť inej osoby. Je
pravda, že polemiky o udalostiach
napríklad počas druhej svetovej vojny
alebo, povedzme, aj o momentálnej
utečeneckej kríze môžu stále vyvolávať spory, avšak práve toto je priestor,
na ktorom sa môže prejaviť dôstojnosť človeka tak, že sa k danej téme
postaví kriticky, no s prihliadnutím na

všetky jej okolnosti a bude mať snahu o čo najohľaduplnejšie vyjadrenie
názoru aj voči všetkým ostatným osobám.
Nebojme sa vyjadriť svoj názor, ale
vždy zvážme, či to, čo povieme, bude
vhodné. Nech nie je podstata demo
kracie poľom neznášanlivosti a extrémizmu či už na akademickej pôde,
alebo v spoločnosti.
Daniel Omámik, filozofická fakulta
– Podľa môjho názoru sa idey neporážajú zákazmi, ale v debatách. Ich
zákazom sa na ne ukáže len ako na
niečo špeciálne, takpovediac „zakázané ovocie“.
Ivana Trokšiarová, právnická fakulta
– Ľudia dnes majú pocit, že sloboda
prejavu znamená, že si môžem
hovoriť, čo chcem. Na akademickej
pôde je tento zvláštny postoj ešte
prehĺbený. ,,Veď akademická pôda
je miesto slobodného myslenia, a tak
mi vôbec nemá nikto diktovať, čo si
myslieť,“ poviete si. Takto to ale nefunguje! Treba si uvedomiť, že moja
sloboda sa končí tam, kde sa začína
sloboda niekoho iného. Tiež si treba
uvedomiť, že ani v demokracii, a už
vôbec nie na akademickej pôde, nie
je priestor na šírenie neznášanlivosti.
Tu môžeme slobodne diskutovať! To
napríklad znamená, že ak má niekto
názor, že nacistické Nemecko bolo
dobrým štátom v oblasti sociálneho
systému a rozvíjajúcej sa ekonomiky,
nikto mu nemôže zamedziť vyjadriť
taký postoj. Ale neznamená to, že

môžem tvrdiť, že holokaust neexistoval (a to nielen preto, že je to trestný
čin). Preto nemôžeme tolerovať úplný, neobmedzený voľný trh myšlienok, ako ste to nazvali. Sloboda prejavu má určite hranice!
Názor pedagóga
Tomáš Jahelka, filozofická fakulta
– Vysoká škola má učiť kritickému mysleniu, a nie servírovať
propagandu a ideológiu. Možno diskutovať o akýchkoľvek témach. Avšak
ani v demokracii nie je prípustné rozširovať a hlásať akékoľvek myšlienky.
Demokracia nie je anarchia a bezprávie. V súvislosti s akademickou
pôdou považujem za problém, ak napríklad niektorí pedagógovia (pedagogičky) verejne glorifikujú slovenský
štát z rokov 1939-45, vyhlasujú, ako
sa v ňom dobre žilo, Tisa pasujú za
svätca a mučeníka a vo svojich vraj
vedeckých publikáciách sa sťažujú,
že nemôžu vysloviť svoj názor na
migrantov a menšiny, lebo by mohli
byť stíhaní za xenofóbiu, za rodovú
či rasovú neznášanlivosť a demokratické princípy považujú za nebezpečné. Títo pedagógovia neponúkajú
diskusiu, neučia kritickému mysleniu
a nehľadajú so študentmi odpovede
a riešenia, ale servírujú im len ideológiu a propagandu. Považujem za
veľký problém, ak vysoká škola vychováva k extrémizmu namiesto toho,
aby vychovávala ľudí, ktorí mu budú
čeliť. A osobitne tam, kde by mali byť
schopní rozlíšiť a pochopiť, čo je etické a morálne.
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Rektor Trnavskej univerzity v Trnave
pri príležitosti 25. výročia obnovenia činnosti
Trnavskej univerzity
vyhlasuje súťaž o

Študentskú hymnu
Trnavskej univerzity v Trnave
Na súťaži sa môžu zúčastniť všetci študenti prvého a druhého stupňa
dennej formy štúdia Trnavskej univerzity v Trnave.
Podmienky súťaže:
• autorská hudobná a textová, prípadne len textová (so zdôvodnením výberu hudby) verzia študentskej hymny Trnavskej univerzity v Trnave v rozsahu
cca 3 – 5 minút;
• jej doručenie na CD nosiči alebo USB kľúči (nemusí ísť o profesionálnu nahrávku) označenom názvom „Študentská hymna TU“ a menom a priezviskom
každého z členov autorského tímu a fakultou, ktorú študenti navštevujú;
• súťažné tímy môžu byť najviac štvorčlenné;
• termín doručenia CD nosiča alebo USB kľúča 31. 5. 2017 na sekretariát rektora TU v Trnave.
O výbere budúcej študentskej hymny bude rozhodovať odborná porota
a prvé tri miesta budú honorované:
1. miesto – 150,- € / každý člen tímu
2. miesto – 100,- € / každý člen tímu
3. miesto – 50,- € / každý člen tímu
Tešíme sa na vaše návrhy!

