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Vážené čitateľky a čitatelia
nášho univerzitného časopisu,
na Trnavskej univerzite v Trnave intenzívne uvažujeme o tom, na akom základe sa formuje nový spoločný európsky priestor vzdelania a vedy a v ňom náš
slovenský priestor vysokého školstva. Máme na tieto
otázky nielen svoj pohľad, ale pociťujeme aj spoluzodpovednosť do budúcnosti. Ak chceme byť dobrou
inštitúciou i naďalej, musí nám záležať na priestore,
v ktorom vzdelávame a robíme vedu.
Marek Šmid, rektor Trnavskej
univerzity v Trnave
Hovoríme už dlhší čas o reforme vysokého školstva.
V konfrontácii s reálnym životom sa nám niekedy tak
často zdieľaný výraz „reforma“ javí ako nereálny. Nejde tu len o to, či sa napokon
príjmu návrh zákona o kvalite vzdelávania a novela zákona o vysokých školách,
ktoré v súčasnosti prerokúva Národná rada Slovenskej republiky. Ide o to, aby sa
podarilo harmonizovať to, čo je ľudské, s tým, čo je predpísané zákonom. Chceme
vývoj, ktorý dáva šancu viesť k zvýšeniu kvality, poctivosti a úrovne vzdelávania
a vedy, k úsiliu rešpektovať a využiť veľký ľudský potenciál a hodnoty, ktoré na
Slovensku máme k dispozícii. Slovenská kultúra a mentalita je, prirodzene, pripravená učiť sa hodnotiť a správne používať informácie, hlbšie premýšľať nad súvislosťami a mať vlastný kvalifikovaný názor na veci. Táto spôsobilosť, spolu s dostatočnou mierou autonómie, je nevyhnutná pri intenzívnejšom otváraní sa a reálnej
spolupráci na významných projektoch so zahraničnými inštitúciami. Ak povieme,
že nám ide o reformu, malo by nám ísť o takú zmenu, ktorá by obnovila dnes už
pomerne výrazne potlačený jav: úctu k vysokým školám a každému jednotlivému
ich zamestnancovi, dôstojnosť krásneho a obetavého povolania učiteľa a obdiv
k vedcovi skúmajúcemu pravdu.
Možno nie sú na vine ani tak tie kritériá a kontroly usilujúce sa o spravodlivosť
v obmedzenom priestore financií, uchádzačov o štúdium, ponúk, reklám a záujmovej konkurencie, ale viac naša rezignácia na skutočnosť, že úspechom je stále
viac bezchybné zvládnutie dôkazného bremena a neúspechom menší vplyv alebo
administratívna chyba.
Nebezpečné pre nás nie sú prehraté jednotlivé bitky, ale možnosť prehrať vojnu
s nezáujmom o ľudí samotných, so skepsou a vzájomnou nedôverou. Pred naším
zrakom sa zahmlieva rozdiel medzi vzdelaním a múdrosťou. Ešte si azda spomenieme na to, že vzdelanie musí sprevádzať ťah na kreativitu a kritické myslenie;
akýsi druh zabúdania však postihuje čoraz viac ťah na CARITAS IN VERITATE, lásku
k pravde, či lásku v pravde; teda na presvedčenie, že ciele, ktoré máme, by mali byť
smerované k dobru.
Ale to už je vec každého z nás, človeka slobodného, ale zároveň hľadiaceho hore,
hrdiaceho sa pomenovaním Anthropos. Vzdelanie je len začiatok cesty k múdrosti,
ale to zákon pravdepodobne nevyrieši, len možno my, a to vtedy, keď to celé aspoň
čiastočne pravdivo pochopíme...

Na pulze univerzity

Ceny Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky
v pedagogickej činnosti
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 10.
apríla 2018 v aule Pazmaneum uskutočnila slávnostná akadémia. Rektor Trnavskej univerzity Marek Šmid
odovzdal Ceny Martina Palkoviča za
vynikajúce výsledky v pedagogickej
činnosti doc. Ing. Márii Linkešovej,
CSc., z pedagogickej fakulty; prof.
Mgr. Petrovi Halamovi, PhD., z filo-

zofickej fakulty; doc. PhDr. Jane Boroňovej, PhD., z fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce a doc. Mgr. Marekovi Káčerovi, PhD., z právnickej fakulty
(viac o laureátoch Ceny Martina Palkoviča nájdete v tomto čísle na strane
12 – 13).
Laureátom srdečne blahoželáme!
(red.)

Zúčastnili sme sa na konvente akademických senátov
Slovenskí vysokoškolskí študenti sa
22. – 23. apríla stretli v Bratislave
na študentskej konferencii Konvent
akademických senátov. Pripravila ju
Študentská rada vysokých škôl a jej
hlavným cieľom bolo zvýšiť medzi
študentmi povedomie o efektivite
akademických senátov, spôsoboch
zabezpečovania kvality vysokých škôl
a možnostiach budovania študentskej
samosprávy. Konferencia bola rozdelená na dva dni, síce s podobným
obsahovým zameraním, no úplne odlišným priebehom.
Nedeľná časť konferencie, prebiehajúca v kongresových priestoroch
internátu Družba, sa niesla v znamení troch krátkych prednášok a časovo výdatných workshopov. Študenti
v rámci workshopov aktívne pracovali
a spoločne vyjadrili svoj názor na aktuálny stav vysokého školstva a možné riešenia najpálčivejších problémov.
Pondelkový program sa konal
v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky za účasti významných
hostí slovenského vysokého školstva.
Konferenciu navštívila i ministerka
školstva Martina Lubyová, ktorá predniesla svoj príhovor a odpovedala na

rôznorodé, no veľmi výstižné otázky zo strany študentov. Spestrením
konferencie bol výstup rektora Viedenskej univerzity Olivera Vettoriho,
ktorého informácia o fungovaní rakúskeho vysokoškolského priestoru
bol pre mnohých účastníkov konferencie inšpiratívny.
V panelovej diskusii, zameranej na
spôsoby hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania, vystúpila i koordinátorka kvality Trnavskej univerzity v Trnave, pani doktorka Adriana
Krupová. Trnavská univerzita mala
svoje zastúpenie i čo sa týka študentov. Z našej univerzity sa zúčastnili
celkovo štyria a zastúpenie sme mali
aj v organizačnom tíme konferencie.
Konvent akademických senátov bol
veľmi príjemným stretnutím slovenských vysokoškolských študentov,
z ktorého vzišiel rad konštruktívnych
názorov na fungovanie vysokého
školstva. Veríme, že konferencie takéhoto formátu sa budú opakovať aj
v ďalších rokoch, aby študenti mali
možnosť vyjadriť svoj názor na takej
vysokej úrovni.

Ľubomír Šottník

Poďakovanie za uplynulý
akademický rok
Vedenie, pedagógovia a študenti Trnavskej univerzity sa spojili vo vďake
za uplynulý akademický rok. Aj keď je
pred nimi ešte skúškové obdobie, zišli
sa v Katedrále svätého Jána Krstiteľa
v Trnave, aby za štúdium i dosiahnuté výsledky ďakovali učiteľovi v nebi.
Svätú omšu celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch spolu
s kňazmi, ktorí vyučujú na univerzite.
O poslaní školy a práci pedagógov
hovoril v kázni dekan teologickej fakulty, jezuita Miloš Lichner. V príhovore vyzdvihol život apoštola Pavla,
ktorý spájal slovo vyučovania s príkladom vlastného života. Tak by to
mali robiť aj dnešní pedagógovia.
Mali by preto vynikať integrálnou,
ľudskou zrelosťou. „Ak chceme dobre
vychovávať a formovať našu budúcu
slovenskú inteligenciu, musíme posilňovať vo všetkom aj morálny kredit.
Som silne presvedčený, že toto je poslaním Trnavskej univerzity,“ uviedol.
Rektor Trnavskej univerzity Marek
Šmid hovorí, že vedecké a vzdelávacie výsledky sú lepšie ako vlani a spokojný je aj po ekonomickej
stránke. Práce ich však čaká dosť
aj v najbližšom období. „Sme v roku,
v ktorom sa dejú veľmi výrazné zmeny v legislatíve, lebo máme nový zákon o kvalite schválený vládou, ktorý
práve ide do parlamentu, a tiež novelu vysokoškolského zákona, tak sa
pripravujeme na jeho implementáciu,
na aplikáciu týchto zákonov. Uvidíme,
či budú schválené v Národnej rade...“
povedal.

(Zdroj: TK KBS + Rádio LUMEN)

Uznanie za zásluhy o rozvoj
ekonomiky a podnikania

Účastníci konventu akademických senátov na pôde Národnej rady SR

Trnavská univerzita v Trnave je
členom Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory (SOPK).
Na valnom zhromaždení, ktoré sa
konalo 22. marca 2018, jej bolo
udelené Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky
a podnikania.
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Naša anketa
Kam za letným oddychom
Jar sa čo nevidieť prehupne do leta
a nastané dlhoočakávaný čas letného
oddychu, prázdnin, dovoleniek. Kam
sa vybrať za krásami prírody, miest,
architektúry, čo objaviť, o aké poznanie sa obohatiť? Dnes vám odporúčajú členovia redakčnej rady nášho
časopisu.
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková,
ThD.
Kremnica je jediné miesto s najstaršou dodnes existujúcou mincovňou na
svete. Ťažba zlata v meste a okolí už
od 10. storočia predurčila jeho osud
spojený s baníctvom a mincovníctvom. Saská kolonizácia ho umiestnila
do srdca Hauerlandu. Okolité Kremnické vrchy sú súčasťou oblasti Slovenské stredohorie a oplatí sa tu navštíviť napríklad prírodnú rezerváciu
Boky, podniknúť výstup na Jastrabskú
skalu alebo túru do Banskej Bystrice
cez Velestúr. V Kremnici rozhodne
treba navštíviť mestský hrad a pozrieť si mesto a okolie z veže, treba
tiež vidieť expozíciu Kremnickej mincovne, františkánsky kostol, Múzeum
mincí a medailí, Múzeum lyžovania,
Zechenterovu záhradu, Morový stĺp,
a vypočuť si Hudbu pod diamantovou
klenbou v dome Petra Michalicu a organový koncert v Kostole sv. Kataríny.
PhDr. Zuzana Martinkovičová
Tohtoročné teplé aprílové počasie vyvolalo u väčšiny ľudí zvýšenú tvorbu
endorfínov v predzvesti očakávania
letných dovoleniek, najlepšie, pravda,
pri mori. Priznám sa, že teplotné rekordy, ktoré nás každoročne nemilosrdne atakujú, mi naháňajú hrôzu.
Spaľujúce slnko, preplnené pláže
a ani jedlom plytvajúce all inclusive
výkrmne sa nestotožňujú s mojou
predstavou o vhodne strávenej dovolenke. Dávam prednosť mestskej turistike, ideálne spojenej s výletom do
prírody. Toto všetko Slovensko poskytuje. Na to, aby sme spoznali všetky
pozoruhodné miesta Slovenska, nám
nestačí ani jeden ľudský život. Aj bez
avizovaných cestovných šekov sa
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Medzináboženský dialóg a migračná kríza
Svetom putuje viac ako 65 miliónov
migrantov. Mnohí z nich opustili svoje domovy, aby vôbec prežili. Prichádzajú aj medzi nás a stavajú nás pred
otázku, aký postoj k nim zaujmeme.
Táto otázka tvorila východiskový rámec
konferencie s medzinárodnou účasťou
Medzináboženský dialóg a migračná
kríza, ktorej hlavnými organizátormi
boli Katedra pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
a Cirkevný odbor Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky. Na organizácii
podujatia sa tiež podieľali Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Teologická fakulta
Trnavskej univerzity a OZ Fórum náboženstiev sveta Slovensko. Konferencia
sa uskutočnila na pôde Trnavskej univerzity 12. apríla 2018.
Účastníci konferencie si kládli za cieľ
preskúmať možnosti uplatnenia dialogickej stratégie sociálnej interakcie
a dialogickej formy komunikácie pri
riešení súčasnej migračnej krízy a reflektovať úlohu cirkví a náboženských
spoločností pri facilitácii výziev, ktoré
súčasný migračný pohyb prináša, ako
sú rôzne podoby xenofóbie, religiofóbia, kríza hodnôt alebo integrácia
migrantov. Na tieto témy diskutovali
odborníci z rôznych akademických
oblastí spoločne s predstaviteľmi verejného a náboženského života.
Hlavným konferenčným rečníkom bol
Dr. Ján Figeľ, osobitný vyslanec EÚ
pre náboženskú slobodu vo svete,
ktorý hovoril o náboženskej slobode,
migrácii a dialógu ako predpokladoch
spravodlivosti a mieru vo svete.

Na úvod predpoludňajšieho bloku
zazneli príspevky Dr. Jarmily Androvičovej, ktorá predstavila výsledky
svojho výskumu venovaného migrantom ako bezpečnostnej hrozbe,
a prof. Ladislav Bučka, ktorý hovoril
o svojich skúsenostiach z výskumu
medzináboženského dialógu z pohľadu sýrskych migrantov zo záchytného tábora v gréckej Alexandrii. Dr.
Jaroslav Franc z ČR predstavil problematiku starostlivosti o migrujúce rodiny v apoštolskej exhortácii Amoris
laetitia súčasného pápeža Františka.
V pedagogickej časti dopoludňajšieho bloku prof. Rudolf Dupkala uvažoval o rôznych podobách uplatnenia
edukácie pri integrácii migrantov a Dr.
Magda Nišponská z ČR prezentovala
svoju koncepciu využitia liečivých príbehov v interkultúrnej výchove.
Vyvrcholením konferenčného rokovania bola panelová diskusia zástupcov
cirkví a náboženských spoločností
pôsobiacich na území Slovenskej
republiky. Rímskokatolícku cirkev
reprezentoval Dr. Anton Ziolkovský,
sekretár Konferencie biskupov Slovenska, Evanjelickú cirkev augsburského vyznania zastupoval prof. Július Filo, Ústredný zväz židovských
náboženských obcí Ing. Igor Rintel
a Islamskú nadáciu jej predseda
Mohamad Safwan Hasna. Panelová
diskusia bola pre prítomných nielen
informatívno-interaktívnou
zložkou
konferenčného programu, ale slúžila
tiež ako ukážka uplatnenia dialógu pri
stretnutí osôb s rôznou náboženskou
a kultúrnou identitou.

Panelová diskusia zástupcov cirkví a náboženských spoločností

Na pulze univerzity
Konferencia Medzináboženský dialóg a migračná kríza bola už štvrtým
spoločným akademickým podujatím v gescii Pedagogickej fakulty TU
a Cirkevného odboru Ministerstva
kultúry SR. Témy dialógu a migrácie,
ktoré silno rezonujú spoločenským
dianím v súčasnosti, ostávajú v centre našej pozornosti naďalej a nájdu
svoje vyjadrenie v nadväzujúcich
publikačných výstupoch a ďalších
spoločných aktivitách.

Martin Dojčár

Naša anketa

Dr. Ján Figeľ (vpravo), osobitný vyslanec EÚ pre
náboženskú slobodu vo svete, hovoril o náboženskej slobode, migrácii a dialógu ako predpokladoch
spravodlivosti a mieru vo svete

Živý odkaz Pražského lingvistického krúžku
V dňoch 16. a 17. apríla odzneli na
pôde Pedagogickej fakulty Trnavskej
univerzity v Trnave dve mimoriadne
prednášky vzácneho hosťa z Českej
republiky, súčasného predsedu Pražského lingvistického krúžku, docenta

že vedecký odkaz tzv. pražskej školy je skutočne živý dodnes. Docent
Hoskovec počas prednášky predstavil metodologické základy modernej
lingvistiky, k tvorbe ktorých výraznou
mierou prispeli aj členovia Pražského

Doc. Tomáš Hoskovec počas prednášky, vpravo vedúci katedry slovenského jazyka a literatúry doc. Juraj
Hladký

Tomáša Hoskovca. Pred početným auditóriom zvedavých pedagógov a študentov sa docent Hoskovec vo svojej
prvej prednáške s názvom Pražský
lingvistický kroužek a étos Československé republiky venoval historickým
súvislostiam vzniku a formovania slávneho pražského filologického spolku,
ktorého zakladatelia museli pri svojej
priekopníckej práci zápasiť s náročnou spoločensko-politickou situáciou
vtedajšej ČSR.
Vďaka druhej prednáške s názvom
Strukturalismus jako metodologie sa
zasa mohli poslucháči presvedčiť,

lingvistického krúžku, keď systematicky rozvinuli odkaz švajčiarskeho
lingvistu F. de Saussura. Pútavý výklad, bohatý na exemplifikácie, mal aj
filozofický rozmer, a to predovšetkým
v súvislosti s otázkou vzťahu jazyka
a myslenia. Prednášky v oboch prípadoch podnietili zaujímavú akademickú diskusiu.
Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave ako organizátor oboch podujatí ďakuje všetkým
zúčastneným za účasť a vytvorenie
príjemnej atmosféry.

Marek Mikušiak

skúste pozrieť na krajinný reliéf napríklad zo zrúcanín strážnych hradov
Malých Karpát, ponorte sa do ticha
Polonín, prejdite sa po malebných
uličkách Banskej Štiavnice či Kremnice, nazrite susedom do Maďarska
z hradného kopca Šomoška. Môžete
obdivovať pôvabný horizont Gemera
či terasovité políčka Podpoľania, navštíviť kaštieľ v Markušovciach i v Divíne, otestovať liečivé účinky termálnych prameňov... Možností je naozaj
veľa, záleží len na vás, aký nový pohľad objavíte.
Prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.
S príchodom teplých slnečných dní
začujem každý rok tiché volanie. Volanie prinášajúce vône gréckej kuchyne, korenistých červených vín a modrého mora. Volá nás ostrov Kréta.
PhDr. Henrieta Žažová, PhD.
Kam cez leto? Na pútnickú cestu sv.
Jakuba v Španielsku. To je „destinácia“, ktorú vrelo odporúčam každému, kto chce predovšetkým obrodiť
svojho ducha. Vybraný úsek cesty
môžete absolvovať podľa vlastných
preferencií pešo, autom alebo na
bicykli a tempom, aké každému dovoľuje čas, ktorý má k dispozícii. Na
ceste môžete obdivovať veľkolepé architektonické diela i krásu rozmanitej
prírody, ktorá pohladí nielen oči, ale je
aj balzamom na dušu. Navyše stretnete mnoho pútnikov z celého sveta,
vďaka čomu si môžete zlepšiť nielen
svoje jazykové znalosti, ale spoznáte
hlavne kultúru iných národov. Vynaložená telesná námaha sa mnohonásobne vráti v podobe duchovného
obohatenia.

Vysvietená Katedrála sv. Jakuba

5

Na pulze univerzity

Trnava hostila historikov z celého Slovenska
Na pôde Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
sa v dňoch 21. – 22. marca 2018 uskutočnilo výjazdové
stretnutie Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej
akadémii vied (SHS pri SAV). Po Katedre histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a Katedre
histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre sa hostiteľkou zasadnutia členov výboru historickej
spoločnosti stala Katedra histórie Filozofickej fakulty TU
a Ústav dejín TU.
Prvý deň dopoludnia prebiehal seminár pre učiteľov dejepisu základných a stredných škôl s názvom Metafora stromu ako model výučby dejepisu (k predpokladom učiteľovej
výučby) pod vedením skúseného didaktika doc. PaedDr.
Viliama Kratochvíla, PhD., z Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave. Popoludňajší program, určený
pre študentov i odbornú verejnosť, sa začal workshopom,
v ktorom predseda SHS pri SAV PhDr. Rastislav Kožiak,
PhD., predstavil stavovskú spoločnosť historikov, jej históriu, ciele a plány. Nasledovala odborná beseda s prednáškami na tému Pramene k slovenským dejinám – ich
význam v historiografii, spracovanie, projekty, perspektívy
s účasťou Dr. h. c. prof. PhDr. Richarda Marsinu, DrSc.
(Slovenský diplomatár), prof. PhDr. Jána Lukačku, CSc.
(Perspektívy slovenského diplomatára), doc. PhDr. Juraja
Šedivého, MAS., PhD. (PamMap.sk alebo perspektíva
komplexného pamäťového portálu), Mgr. Petra Benku
(Projekt APVV-16-0374 Slovaciká z bývalého Uhorského
kráľovstva na príklade Horného Uhorska 1500 – 1780)
a prof. PhDr. Vladimíra Rábika, PhD. (Projekt Monumenta
Vaticana Slovaciae).
V plodnej diskusii sa upozornilo na nové možnosti, ktorými moderné informačné technológie môžu uľahčiť prácu
historika pri výskume, no na Slovensku stále nie sú aplikované v praxi.
Na druhý deň otvoril zasadnutie členov výboru SHS dekan FF TU prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD., ďalej vedúci

Katedry histórie FF TU prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.,
a jej tajomník Mgr. Peter Labanc, PhD., predstavil prítomným činnosť katedry komplexne. O regionálnej sekcii SHS
pri SAV v Trnave – spolku trnavských historikov Tyrnavia
referovala jej predsedníčka PhDr. Henrieta Žažová, PhD.,
z Ústavu dejín TU. Po zasadnutí sa popoludní uskutočnila
exkurzia po stredovekých hradbách Trnavy za sprievod-

Zasadnutie členov výboru SHS pri SAV pod vedením jej predsedu PhDr. Rastislava Kožiaka, PhD. (za predsedníckym stolom uprostred)

covstva Mgr. Petra Grznára z Krajského pamiatkového
úradu v Trnave a do karnera pri Kostole sv. Mikuláša so
sprievodným slovom doc. Dr. phil. Erika Hrnčiarika, ktorý
viedol archeologický výskum objektu. Poslednou zastávkou bol Štátny archív v Trnave, ktorý predstavila jeho riaditeľka PhDr. Júlia Ragačová.
Henrieta Žažová
Ústav dejín Trnavskej univerzity

Ako nezlyhať pri písaní
Na základe reálnej požiadavky podpornej metodológie
vysokoškolského štúdia pripravila Univerzitná knižnica TU, Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU
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a pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti v Trnave
prednášku Ako nezlyhať pri písaní s podtitulom Niekoľko
praktických rád pre autorov akademických textov.
Autor prednášky Mgr. Marek Mikušiak, PhD., účastníkom
predstavil zásady akademického písania, zameral sa na
kultúru a štýl textu, gramatiku. Zdôraznil etiku citovania
i v nadväznosti na autorský zákon. Uviedol praktické príklady a tipy z oblasti parafrázovania, subjektívneho slovosledu, inkluzívneho plurálu, ako aj niektoré zásadné
informačné zdroje potrebné pri práci s odborným textom.
Akademický text má svoje zákonitosti, má vlastnú modelovú a obsahovú štruktúru a je teda prirodzené, že je vhodné i žiaduce túto tému v podobe prednášok alebo kurzov
rozvíjať naďalej.
Zuzana Martinkovičová
Foto: Stanislav Šišulák

Čo nás teší

Nová edícia Monasteriologia Slovaca
Kláštory a rehole zohrali v stredoveku
významnú úlohu vo všetkých sférach
ľudskej činnosti: politickej, ekonomickej, umeleckej, intelektuálnej. Rehoľné komunity v rámci cirkvi predstavovali elitný duchovný zbor, ktorý vytvoril
vlastnú monastickú kultúru, spájajúcu
celú Európu. Ich prínos pre európsku
civilizáciu je obrovský, napriek tomu
nie je fenomén kresťanského mníšstva dodnes vyčerpávajúco analyzovaný. Túto absenciu sa do istej miery
snaží zaplniť na Slovensku unikátna
nová knižná edícia Monasteriologia
Slovaca, ktorá vznikla na podnet prof.
PhDr. Vladimíra Rábika, PhD., na Katedre histórie Filozofickej fakulty TU.
Jej cieľom je prinášať ucelené vedecké poznatky o kláštorných komunitách
a ich zariadení na našom území od
stredoveku až po súčasnosť. V uplynulom roku boli vydané tri diela v rámci tejto edície, ktoré mapujú osudy
jednotlivých kláštorov premonštrátskej
rehole (v Jasove, Bzovíku, Bíni, Šahách, Kláštore pod Znievom) a cistercitov (v Spišskom Štiavniku) od založenia až do odchodu rehoľníkov v 16.
storočí.
ŽAŽOVÁ, Henrieta. Stredoveké premonštrátske kláštory v slovenskej
časti územia bývalého Ostrihomského arcibiskupstva. Trnava : Typi

Universitatis Tyrnaviensis, 2017, 325
s. Monasteriologia Slovaca I. ISBN
978-80-568-0053-9.
Dielo o stredovekých premonštrátskych kláštoroch v slovenskej časti
územia bývalého Ostrihomského arcibiskupstva pojednáva konkrétne o histórii konventu v Bzovíku, Bíni, Šahách
a Kláštore pod Znievom. Autorka najprv analyzuje súčasný stav poznania
a oboznamuje čitateľov so základnými črtami premonštrátskej rehole a jej
pôsobením v Uhorsku v stredoveku.
V ďalších kapitolách sa venuje dejinám menovaných konventov, pričom
sa zamerala na nasledujúce aspekty:
založenie, patróni, hospodárske zázemie, rehoľný život, pamiatky hmotnej
kultúry, zánik. V kapitolách o šahanskom a turčianskom prepoštstve sú zaradené podkapitoly o činnosti hodnoverných miest pri týchto konventoch.
KOTRUSOVÁ, Júlia. Dejiny premonštrátskeho kláštora sv. Jána Krstiteľa v Jasove v stredoveku. Trnava :
Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017,
165 s. Monasteriologia Slovaca II.
ISBN 978-80-568-0049-2.
Publikácia o dejinách kláštora sv. Jána
Krstiteľa v Jasove v stredoveku je výsledkom niekoľkoročného výskumu
autorky. Podrobne rozoberá okolnosti
založenia kláštora, jeho vnútornú or-

ganizáciu, majetkové pomery a osobitne analyzuje spory so zemepánmi
v okolí jasovského prepoštstva. Predkladaná práca si však nekladie za cieľ
dať odpovede na všetky otázky vývoja
kláštora v Jasove v stredoveku, keďže
výskum naďalej pokračuje, ale prináša moderné spracovanie týchto dejín
a má predpoklad stať sa východiskovou prácou pre ďalší výskum.
JAKUBČIN, Pavol. Kláštor cistercitov v Spišskom Štiavniku. Trnava :
Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017,
106 s. Monasteriologia Slovaca III.
ISBN 978-80-568-0041-6.
Práca o dejinách kláštora Panny Márie v Spišskom Štiavniku približuje
viaceré aspekty existencie tohto prvého cistercitského kláštora na území
dnešného Slovenska. Autor sa snaží
zachytiť kľúčové okamihy jestvovania
kláštora od jeho vzniku v 20. rokoch
13. storočia až do prvej tretiny 16.
storočia, keď spišskoštiavnický kláštor zanikol. Venuje sa aktivitám kláštora v oblasti zaľudňovania okolitého
územia a zakladania nových osád,
pokúša sa určiť jeho majetkové zázemie a poukazuje na niekoľko aspektov fungovania kláštora v rámci celej
rehole cistercitov.

(HŽ)
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Čo nás teší

Vyšiel siedmy zborník Fons Tyrnaviensis
ŽAŽOVÁ, Henrieta – MANÁK, Marián (eds.). Fons Tyrnaviensis VII.
Trnava : Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave, 2017, 229 s. ISBN
978-80-568-0087-4.
Zborník Fons Tyrnaviensis VII je pokračovaním doterajšej série zborníkov vydávaných Ústavom dejín Trnavskej univerzity v Trnave od roku
2006, ktorý má za cieľ uverejňovať
príspevky prioritne venované dejinám
historickej i súčasnej Trnavskej univerzity v Trnave. Príspevky sú v ňom
rozdelené podľa obsahu do štyroch
častí.
Univerzitným slávnostiam z rokov
2016 – 2017 je venovaná prvá časť
zborníka. Obsahuje laudácie nositeľov čestných titulov, laureátov cien,
prejavy inaugurovaných dekanov či
príhovory rektora Trnavskej univerzity, rovnako ako scenár a pozdravné
príhovory zo slávnostnej akadémie
a slávnostného otvorenia akademického roku 2017/2018 pri príležitosti
osláv 25. výročia obnovenia činnosti
Trnavskej univerzity v Trnave.
V druhej časti sú uverejnené štúdie, ktoré sú výsledkom najnovších
výskumov klasických archeológov,
klasických filológov, historikov i astronómov. V rokoch 2015 – 2016 sa
uskutočnil archeologický výskum na
nádvorí a v severnom krídle budovy

generálneho seminára na Hollého ulici v Trnave, ktorý bol súčasťou komplexu univerzitných budov historickej
Trnavskej univerzity. Jeho výsledky
sú predmetom prvého príspevku. Druhá štúdia nás oboznamuje s námetmi
emblematickej tvorby trnavského rodáka Jána Sambuca, významného
renesančného učenca a humanistu,
a ďalšia štúdia s tvorbou barokového
spisovateľa, filozofa a klerika Jána
Kériho, ktorý študoval teológiu aj na
Trnavskej univerzite. Ostatných päť
štúdií z oblasti dejín i súčasnej as-

tronómie je výstupom z kolokvia Astronómia a Trnavská univerzita, ktoré
organizoval Ústav dejín Trnavskej
univerzity v spolupráci s Knižnicou
Trnavskej univerzity dňa 3. októbra
2017.
Medzi materiálmi a správami v ďalšej
časti zborníka je publikovaný testament rímskokatolíckeho kňaza, publicistu, dramatika a národného dejateľa
Jána Palárika (1822 – 1870), po ktorom je pomenované divadlo v Trnave,
i spomienka na ďalšieho významného rímskokatolíckeho kňaza, historika a bibliografa Ľudovíta Némethyho
(1840 – 1917), ktorý študoval aj na
seminári v Trnave. Alžbeta Hološová
informuje o spomienke na túto osobnosť pri príležitosti 100. výročia jeho
úmrtia a Henrieta Žažová o uvedení
bibliografie diel čestného doktora Trnavskej univerzity, historika Hadriána
Máriu Radvániho pri príležitosti tretieho výročia jeho úmrtia.
Záverečná časť obsahuje päť recenzií. Tri recenzované knižné diela sú
spojené s vydavateľskou činnosťou
historickej Trnavskej univerzity, či už
ide o panegyrické tlače, filozofické alebo ikonografické práce. Ďalej je sem
zaradená recenzia publikácie o kapucínskom kláštore a desiatich ročníkoch
obnoveného zborníka Magyar Sion.

(HŽ)

Tomáš Jahelka hosťom „Slovenských osmičiek“
Slovenské národné divadlo v jubilejnom roku 100. výročia vzniku Československej republiky realizuje diskusný
program „Slovenské osmičky“, ktoré majú divákov previesť kľúčovými „osmičkovými“ rokmi slovenských a československých dejín. Diskusný večer sa organizuje každý
mesiac, v rámci ktorého sa začalo rokom 1918, teda rozpadom Rakúska-Uhorska a vznikom Československa, pokračovalo sa rokom 1928 a diskusiou o prvom desaťročí
existencie ČSR. Nasledujú postupne ďalšie desaťročia až
po vznik Slovenskej republiky.
Každý mesiac diskutujú iní hostia, ktorými sú odborníci zo
Slovenskej akadémie vied a domácich i zahraničných vysokých škôl. Pozvanie do Modrého salóniku Činohry SND
do druhého vydania „Slovenských osmičiek“ pod názvom
„Dekáda demokracie (1928)“ prijali PhDr. Dušan Kováč,
DrSc., z Historického ústavu SAV, prof. Ing. Henrieta Moravčíková, PhD., z Fakulty architektúry STU v Bratislave
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a svoje zastúpenie mala aj Filozofická fakulta Trnavskej
univerzity v Trnave, ktorú reprezentoval PhDr. Tomáš Jahelka, PhD., z katedry politológie.
Marcel Martinkovič

Čo nás teší

Nové knihy v univerzitnej knižnici
Biografický lexikón Slovenska. VI :
M – N / Slovenská národná knižnica
Národný biografický ústav. – Martin :
Slovenská národná knižnica, 2017 –
795 s. – ISBN 978-80-8149-079-8
Biografický lexikón Slovenska obsahuje heslá osobností Slovenska s uza
vretým životom a dielom zo všetkých
oblastí tvorivej práce, kultúrneho, vedeckého, spoločenského, hospodárskeho a politického života od Veľkej
Moravy po súčasnosť. Ide o doteraz
najrozsiahlejší slovník, ktorý vyšiel
z dielne Národného biografického
ústavu Slovenskej národnej knižnice.
V roku 2017 vyšiel už jeho šiesty diel.
Jak překonat strach, úzkost, paniku, fobie / Doris Wolf – 1. vydání –
Praha : Grada, 2018 – 205 s. – ISBN
978-80-271-0618-9
Bojujete s pocitmi úzkosti alebo záchvatmi paniky? Máte strach z budúcnosti, samoty, odmietnutia či zlyhania? Desia vás výšky, psy alebo
otvorené priestranstvá? Bojíte sa
chorôb a smrti? Trápia vás nepríjemné fyzické príznaky spojené s rôznymi formami strachu? Nepanikárte,
nie ste nenormálni. Ľahšou formou
chronickej úzkosti si najmenej raz za
život prejde každý štvrtý človek a skoro každého desiateho jeho strach výrazne obmedzuje v bežnom živote.
Máme pre vás dobrú správu – svoj
strach môžete ovplyvniť. V knihe sa
dočítate, prečo v určitých situáciách
pociťujete strach a ako ho môžete
prekonať. Vaše úzkosti sú v podstate zlozvyky, ktoré sa dajú preučiť.
V knihe nájdete tiež konkrétne účinné
stratégie, ako narábať s najčastejšími
druhmi strachu a ako ich odbúrať.
Jak se vyrábí dnešní svět: materiá
ly a dematerializace / Václav Smil
– 1. vydání – Brno : BizBooks, 2017
– 356 s.– ISBN 978-80-265-0673-7
Kniha sa zaoberá hlavnými materiálmi používanými v dejinách, od dreva
a kameňa cez kovy, zliatiny, plasty až
po kremík. Opisuje ich ťažbu, spôsob získavania, výrobu i prevažujúce
formy využitia. Podrobne sa venuje
rastúcej produktivite pri získavaní

materiálov, ich spracovaní, syntéze,
dokončovaní a distribúcii a uvádza
energetické náklady rastúcej spotreby materiálov a jej vplyv na životné
prostredie. Záver knihy patrí pohľadu
do budúcnosti, vyhliadkam na dematerializáciu a budúcemu obmedzeniu
jednotlivých materiálov.
Childhood and schooling in (post)
socialist societies : memories of
everyday life / Iveta Silova, Nelli Piattoeva, Zsuzsa Millei editors – Cham :
Palgrave Macmillan, 2018 – 297 s. –
ISBN 978-3-319-62790-8
Publikácia ponúka pohľady na detstvo a školské roky detí vyrastajúcich
vo východnej časti Európy rozdelenej
„železnou oponou“. Takými deťmi boli
aj samotní autori – dnes akademici
a intelektuáli. Vo svojich príspevkoch
píšu o svojich pocitoch, optimizme,
nude alebo odcudzení, spojených
s „budovaním krajšej socialistickej
budúcnosti“, ktoré sa snažia zasadiť
do širšieho politického, ekonomického a sociálneho kontextu, pričom využívajú postupy autobiografie, autoetnografie a kolektívnej biografie. Knihu
ocenia najmä priaznivci sociológie,
histórie a etnografie.
Architektúra počítačov pre učiteľov / Cyril Klimeš, Ildikó Pšenáková, Veronika Stoffová; [Editori: Ildikó Pšenáková, Veronika Stoffová];
[Recenzenti: Radim Farana, Imrich
Okenka] – Trnava : Typi Universitatis
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY,
vydavateľstva SAV, 2017 – 172 s. –
ISBN 978-80-568-0064-5
Architektúra počítačov je dôležitá
vedná disciplína vo vednom odbore,
ktorý sa zaoberá počítačmi. Orientuje
sa hlavne na konštrukčný návrh počítačových systémov, ich jednotlivých
častí, funkčných blokov, konštrukčných elementov a (v širšom význame
aj) periférnych zariadení. V knihe sa
dozviete, aké sú základné princípy
fungovania počítačov, ich funkčných
blokov a konštrukčných prvkov alebo
ako spolu súvisí a spolupracuje hardvér a softvér počítača.

Raná jazyková gramotnosť detí zo
sociálno-ekonomicky znevýhodňujúceho prostredia / Oľga Zápotočná,
Zuzana Petrová (eds.); recenzenti:
Ivan Pavlov, Zuzana Kolláriková –Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis,
spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva SAV, 2017 – 100 s. – ISBN 97880-568-0080-5.
Táto útla knižka prináša štyri kapitoly
venované problematike ranej gramotnosti, z ktorých prvá je už de facto
úvodom k nasledujúcim trom. Okrem
teoretického a poznatkového rámca,
ktorý načrtáva, približuje výskumný
terén, ciele a čiastočne aj metodológiu výskumu, ktorými sú prezentované empirické štúdie prepojené.

Ocenený poster
V dňoch 10. – 14. januára 2018 sa
konala 60. česko-slovenská psychofarmakologická konferencia v kúpeľoch Jeseníky, na ktorej sa zúčastnila
aj naša externá doktorandka MUDr.
Marcela Harsányiová a získala ocenenie Českej neuropsychologickej
spoločnosti za najlepší poster s témou Kognitívne zmeny u pacientov
s demenciou v závislosti od typu starostlivosti.
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Čas na inteview

Vedúci technického úseku TU

Ing. Ľubomír Krišica
Optimistické očakávania aj realistické vytriezvenia
Vonkajší šat budov Trnavskej univerzity, ale aj ich interiér prešli za
ostatné roky viditeľnými pozitívnymi zmenami. Takmer pri všetkých
zásadných investičných rozhodnutiach bol aj vedúci technického úseku
Ing. Ľubomír Krišica, pre ktorého je rok 2018 dvadsiatym rokom jeho
pôsobenia na Trnavskej univerzite.
Čo všetko obsahuje funkcia vedúceho technického úseku?
Technický úsek je rozdelený na oddelenie vnútornej prevádzky a oddelenie investícií. V rámci vnútornej
prevádzky sú to v podstate všetky
referáty a pracoviská, ktoré sa priamo
podieľajú na prevádzkach univerzitných budov, ako sú vrátnice, údržba,
šatne, upratovanie, poštové služby, autodoprava, spravovanie bytov
a skladové hospodárstvo. Je zrejmé,
že je to široký pracovný záber a veľmi
zaujímavá práca. Sú činnosti, ktoré
sa dajú naplánovať, no sú aj prípady,
keď sa vyskytnú rôzne neplánované
veci, ktoré majú neodkladný charakter a môžu vyústiť až do havarijného
stavu. Vtedy býva naozaj dosť „veselo“. V rámci oddelenia investícií sa zabezpečujú administratívne aj fyzicky
činnosti súvisiace s rekonštrukciami,
prípadne novostavbami univerzitných
budov.
Ten záber pracovných činností je
naozaj široký a rôznorodý. Poďme však upriamiť našu pozornosť
práve na investície. Počas tvojho
dvadsaťročného pôsobenia na
univerzite si pomohol realizovať
niekoľko zásadných investičných
aktivít. Predstav nám niektoré.
Ako hovoríš, na Trnavskú univerzitu
som prišiel práve pred dvadsiatimi
rokmi na jar v roku 1998. Takže tých
aktivít je veľmi veľa. Do priamej úmery sa dostal rozvoj univerzity, resp. jej
fakúlt a priestorové požiadavky, ktoré
by toto umožňovali. Už v čase môjho
príchodu na univerzitu bola v štádiu
realizácie rekonštrukcia budovy pedagogickej fakulty na Priemyselnej ulici.
Z tejto, na prvý pohľad jednoduchej
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stavby sa stala nočná mora univerzity. Obrovské problémy s dodávateľom
stavby doviedli univerzitu až k súdnemu sporu, pričom nebolo isté, či sa
v stavbe bude vôbec pokračovať. Po
dlhých a komplikovaných rokovaniach
a na základe prijatia rôznych kompromisov sa podarilo s pôvodným dodávateľom ukončiť zmluvný vzťah a nakoniec rozdeliť rekonštrukciu na tri
etapy, pričom užívacie povolenie na
celú stavbu bolo vydané v roku 2004
a projektový experiment začal slúžiť
svojmu účelu. Nikdy nezabudnem na
vtedajšieho dekana fakulty doc. Híca,
na jeho pragmatický prístup k problematike a nezlomnú vôľu vedenia
fakulty riešiť veci konštruktívne a získať sídlo fakulty. Takže začiatok mojej
pracovnej kariéry na TU nebol vôbec
jednoduchý, skôr naopak.
Situáciu ste napokon spoločnými
silami zvládli a pedagogická fakulta mohla začať pôsobiť v zrekonštruovanej budove. A čo ostatné
fakulty?
V roku 1999 sa začala rekonštrukcia
budovy na Univerzitnom námestí.
Historická budova bola a je zapísaná v zozname národných kultúrnych
pamiatok. Podmienky krajského pamiatkového úradu, vek budovy (roky
1772 až 1780) a návrh rekonštrukcie
napovedal, že pôjde o zaujímavú prácu. A to sa pri realizácii aj potvrdilo.
Zaujímavé bolo najmä statické zabezpečenie budovy, pri ktorom sa nárožia horizontálne prevŕtavali a doslovne zošívali (stabilizovali) oceľovými
tiahlami s priemerom 20 mm. Budova bola po komplexnej rekonštrukcii
uvedená do prevádzky v roku 2002.
Zaujímavosťou bolo, že počas re-

konštrukčných prác sa uvažovalo, že
v budove bude sídliť rektorát univerzity, no tieto plány sa nakoniec nerea
lizovali a v budove dnes sídli fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce.
Ďalšou zásadnou rekonštrukciou bola
rekonštrukcia budovy bývalej polikliniky na Kollárovej ulici. Budova je
tiež zapísaná v zozname národných
kultúrnych pamiatok ako významná
funkcionalistická stavba a od roku
2008 slúži potrebám právnickej fakulty. V budove sú na základe požiadavky krajského pamiatkového úradu
zachované viaceré pôvodné schodiskové zábradlia, atypické svietidlá,
dverné kovania, mramorové obklady
a ďalšie prvky funkcionalizmu. Pôvodne bola v rámci objektovej sústavy plánovaná aj asanácia vedľajšej
budovy bývalého kina Sloboda, na
pozemku ktorej mala stáť Aula s kapacitou cca 200 miest. No zatiaľ sa
tento úmysel z rôznych dôvodov neuskutočnil, čo považujem za veľkú
škodu.
Som presvedčená, že tak skoro
nezabudneš ani na asi najdlhšie
trvajúcu výstavbu študentského
domova na Slovensku...
Máš pravdu. Po dlhých prípravných
a schvaľovacích procesoch sa mohla
v roku 2005 začať novostavba študentského domova Trnavskej univerzity, pričom zmluvný termín dokončenia bol stanovený na rok 2006.
Nový študentský domov mal približne za jeden rok vyrásť na pozemku,
ktorý na výstavbu získala univerzita
od mesta Trnavy. Celá akademická
obec sa tešila, že konečne bude mať
aj naša univerzita – ako posledná zo
slovenských vysokých škôl – vlastné
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ubytovacie zariadenie. Nedostatok
finančných prostriedkov bol jediným
dôvodom predlžovania termínu dokončenia, čo skonštatoval aj Národný kontrolný úrad. Ak by sme neboli
v roku 2012 úspešní a nezískali nenávratný finančný príspevok v rámci
európskych štrukturálnych fondov,
pravdepodobne by študentský domov
zostal nedokončený doteraz. Po dlhých rokoch čakania sa teda v roku
2015 do nového internátu nasťahovali
prví študenti. Celková kapacita je 318
lôžok a v súčasnosti je plne obsadený.
Chcem však ešte spomenúť samostatnú kapitolu v oblasti investícií,
a tou je budova filozofickej fakulty
a rektorátu na Hornopotočnej ulici.
Táto budova prešla a neustále prechádza viacerými zásadnými stavebnými rekonštrukciami a úpravami, ktoré budove zvýšili nielen jej technickú,
ale aj architektonickú úroveň. Už od
roku 2000 sa postupne realizovala rekonštrukcia strešnej krytiny, ústredného vykurovania, rozsiahla rekonštrukcia kuchyne a jedálne, rekonštrukcia
parkovísk na Pekárskej ulici, nadstavba požiarneho únikového schodiska, rekonštrukcia silnoprúdových
rozvodov, podhľadov a svietidiel,
komplexná rekonštrukcia obvodového plášťa a výmena všetkých výplní
otvorov (rozšírenie jedálne, uzatvorenie átria, oplotenie budovy, prekrytie
rampy do garáže...), totálna rekonštrukcia celého interiéru budovy od
vstupného vestibulu až po posledné
podlažie výškovej časti spolu s interiérovým vybavením atď. V minulom
roku sme zatiaľ ukončili stavebné práce rekonštrukciou priestorov rektora
a videokonferenčnej miestnosti. Nový
vzhľad dostala teda nielen budova,
ale aj vonkajší priestor pred hlavným
vstupom i širšie okolie budovy. Celá
časť centrálnej mestskej zóny získala
funkčnú a estetickú úroveň, zodpovedajúcu dnešným moderným trendom
architektúry.
Je to naozaj úctyhodný objem prác,
náročných na finančné prostriedky, organizačné zabezpečenie, logistiku a koordináciu činností, ale
aj na potrebnú dávku trpezlivosti,
diplomacie a empatie. Na ktoré aktivity v tejto súvislosti najčastejšie
spomínaš a prečo?

Každá investičná akcia má svoje jedinečné špecifiká. Nemôžem povedať,
že by som úmyselne robil nejaké rozdiely, ale rozdiely sú prirodzené a sú
súčasťou našej práce. Je rozdiel, či
ide o novostavbu, alebo rekonštrukciu, či sa používajú vlastné zdroje,
alebo prostriedky z európskych štrukturálnych fondov, či ide o čiastočnú, alebo komplexnú rekonštrukciu
a pod. A je rozdiel aj to, v akom období sa práce realizujú (a to nemám
na mysli iba vonkajšie poveternostné
podmienky, ale napr. aj politickú vôľu
kompetentných predstaviteľov rezortu
ministerstva školstva a dokonca vlády
SR. V období, keď sme v roku 2003
získali stavebné povolenie na stavbu
nového študentského domova, existoval aj súhlas vlády SR a tiež bol na
túto investičnú akciu prísľub podpory
aj z rezortu školstva. Doslova som sa
tešil, že konečne v relatívne krátkom
čase dokážeme postaviť budovu, takú
potrebnú pre študentov našej univerzity. Očakávania boli však asi príliš
optimistické. K môjmu realistickému
vytriezveniu prišlo hneď po pár mesiacoch prvého roku výstavby (2005),
keď už v lete toho roku bola stavba
pre nedostatok finančných prostriedkov zastavená. Takto sa to opakovalo
počas výstavby ešte šesťkrát a paradoxne počas celého obdobia výstavby bola stavba z časového hľadiska
viac zastavená, ako sa na nej naozaj
pracovalo. Prerušovanie stavby malo
za následok celkový finančný nárast
nákladov stavby (režijné náklady, inflačný nárast, nové technické normy
a pod.) a posúvanie lehoty dokončenia skoro až na 10 rokov (presne 9
rokov a 10 mesiacov.) Najhoršia bola
bezradnosť, čo sa týka získavania
finančných prostriedkov a následná
neistá vecná a právna komunikácia
s dodávateľom stavby... Hovorí sa,
že na všetko negatívne sa zabudne
v momente, keď je zvolané kolaudačné konanie a keď sa začnú zrekonštruované priestory využívať. Napriek
tomu som ja osobne mal pri slávnostnom odovzdávaní zmiešané pocity...
Želám všetkým študentom Trnavskej
univerzity, aby v priestoroch nového
študentského domova mohli prežívať
ozajstný študentský život, na ktorý
budú spomínať, aj keď budú v našom
veku.

Ktoré investičné aktivity sú v pláne
v tomto roku?
Ako je všeobecne známe, naša univerzita nedávno získala od mesta
Trnavy do svojho vlastníctva budovu
nachádzajúcu sa na križovatke ulíc
Hollého a Invalidskej – Adalbertinum.
Budova postavená v roku 1623 je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok. Stavebno-technický
stav objektu je primeraný jeho veku
a starostlivosti, ktorú mu poskytoval
predchádzajúci vlastník. Univerzita
plánuje na objekte vykonať komplexné rekonštrukčné práce. V prvej etape by to mala byť rekonštrukcia strechy (snaha začať práce v tomto roku)
a neskôr to ostatné. Momentálne je
budova využívaná dvoma subjektmi:
súkromnou Základnou umeleckou
školou pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu ako nájomcom a Trnavskou univerzitou ako vlastníkom.
Stavebné aktivity nás čakajú aj v budove pedagogickej fakulty. Mali by sa
realizovať určité stavebné úpravy ako
modernizácia klimatizačných a vzduchotechnických zariadení v aule, tienenie priestorov (hlavne ateliérov)
pod strešnou kupolou, výmena nefunkčných okien, ktorými sa dosiahnu
optimálne podmienky na celoročné
plnohodnotné využívanie vnútorných
priestorov v celej budove. Po zabezpečení technickej projektovej dokumentácie autora projektu, získaní
finančných prostriedkov a dodržaní
zákona o verejnom obstarávaní môžu
byť plánované aktivity realizované.
V dohľadnom období nás čaká aj dôležité strategické rozhodnutie, čo ďalej s budovou bývalého kina Sloboda,
ktorá sa nachádza v susedstve právnickej fakulty na Rázusovej ulici. Budova je v nevyhovujúcom technickom
stave, neschopná používania a je
zdrojom problémov aj napriek tomu,
že je prázdna a dokonca odpojená
od všetkých inžinierskych sietí. Práve
v tomto období bol na objekte vykonaný štátny stavebný dohľad (už druhý
v poradí), zameraný na posúdenie
technického stavu objektu a najmä na
poruchy fasádnych a strešných prvkov orientovaných do uličnej a dvorovej časti budovy. Výzvu na vykonanie
nápravy sme zatiaľ od stavebného
úradu nedostali, takže zatiaľ nevieme, čo bude nutné na objekte riešiť
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okamžite. Tieto staré budovy sú ako
„časované bomby“. Vzhľadom na ich
vek a technický stav sa môže vyskytnúť problém akýkoľvek a kedykoľvek.
Z vlastných skúseností viem, že rekonštrukcia univerzitných zariadení často pri plnej prevádzke býva
riadny adrenalín. Ako zvládaš stresujúce situácie?
Všetky procesy v oblasti investičnej
výstavby sú dosť stresujúce do veľkej
miery aj preto, že sme mnohokrát závislí od činnosti iných, externých partnerov a plánované termíny nevieme
priamo ovplyvniť. V etape prípravy je
to od architektov, v čase získavania
povolení od úradov, pred realizáciou
v čase zabezpečovania finančných
prostriedkov od agentúr, v čase realizácie od zhotoviteľa atď. A trafila si
klinček po hlavičke už v otázke, že
rekonštruovať niečo za plnej prevádzky je naozaj „adrenalín“. Najradšej by
sme sa všetkým aktivitám „za prevádzky“ vyhli, no v reálnom živote to,
bohužiaľ, nejde. Niekedy stačí malý
sklz v dodávke potrebného materiálu,
objektívna neprítomnosť konkrétneho
remeselníka, nevyhovujúce poveternostné podmienky... a môže sa aktualizovať harmonogram prác, posúvať

termíny a hádať sa s účastníkmi výstavby. A adrenalín je na svete. Vtedy je dôležité vzájomné pochopenie
nielen zmluvných partnerov, ale aj
všetkých ľudí dotknutých konkrétnymi
prácami. Touto cestou by som chcel
naozaj poďakovať za trpezlivosť
a ústretovosť všetkým, s ktorými sme
počas rekonštrukcií „v čase prevádzky“ prišli do kontaktu. Možno mali
pocit, že sa veci dajú robiť inak, no
určite nemali komplexné informácie
o procese aktivity.
Dalo by sa dlho hovoriť aj o tom, ako
sa môže negatívne zmeniť financovanie rozbehnutej akcie, aké ťažké
je vysvetľovať príčiny bezdôvodne
meškajúcich úhrad čiastkových faktúr, reklamovať chyby a nedorobky či
riešiť chyby zo záruky. Veľké uznanie
a poďakovanie za to, že sme dosiaľ
všetko úspešne zvládli, patrí mojim
najbližším spolupracovníkom, v ktorých som mal vždy oporu.
Stres odbúravaš aj pri športe. Je
o tebe známe, že tvojou veľkou láskou je futbal...
Baví ma nielen futbal, ale šport celkovo. S kolegom a priateľom Jozefom
Koricinom sme od roku 2004 začali
organizovať na univerzite pre našich

študentov športové dni univerzity
a, čuduj sa svete, tak sa to udomácnilo, že v minulom roku to bol už 14.
ročník. Takáto vec ma dokáže potešiť,
no na druhej strane ma neteší, že záujem o šport sa aj na našej univerzite
vytráca. Pomaly už nevieme zabezpečiť ani súťaže v športovej klasike,
teda vo volejbale a futbale. Futbalu sa aktívne venujem aj vo svojom
súkromnom živote. Nie už ako hráč,
ale iba ako funkcionár. Pochádzam
z neďalekej obce Boleráz, kde s hŕstkou futbalových nadšencov zabezpečujeme a organizujeme v tejto obci
šport. Od roku 2007 sa nám podarilo
v kategórii mužov vybudovať kvalitné
mužstvo, ktoré momentálne účinkuje
vo IV. lige severozápad v rámci Západoslovenského futbalového zväzu. Súperíme s takými mestami ako
Myjava, Partizánske, Nová Dubnica,
Holíč, Hlohovec, Trenčianske Teplice a ďalšie. Sme na to patrične hrdí
a dúfame, že to dokážeme zvládať čo
najdlhšie.
To ti úprimne želám a ďakujem za
rozhovor.

Zuzana Martinkovičová
Foto: archív Ľ. K.

Predstavujeme laureátov Ceny Martina Palkoviča

Ocenenie záslužnej pedagogickej práce
Doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.
Doc. J. Boroňová absolvovala magisterské štúdium v odbore ošetrovateľstvo a rehabilitácia na Fakulte zdravotníctva
a sociálnej práce TU, kde sa v roku 2006 habilitovala. Predmetom jej dizertačnej práce bola oblasť ochrany života, čo
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sa odrazilo aj na jej pedagogickej praxi, keď jej profilovými
predmetmi sa stali ošetrovateľstvo v intenzívnej starostlivosti a prvá pomoc a resuscitácia. Po skončení doktorandského štúdia pôsobila do roku 2012 na katedre zdravotníckeho manažmentu, kde vyučovala predmety manažment
v ošetrovateľstve a manažment ľudských zdrojov. V rokoch
2011 – 2012 tiež pôsobila vo Fakultnej nemocnici Trnava na
pozícii manažér kvality. Bohatá je jej vedecká škola, ktorú
dokladuje úspešné vyškolenie 11 doktorandov.
V minulosti pôsobila ako členka Národnej komisie pre
program vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek pri
Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Aktuálne je členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných
asistentiek, krajským odborníkom pre ošetrovateľstvo
v Trnavskom kraji a členkou úzkej pracovnej skupiny pre
tvorbu diagnostických a terapeutických štandardizovaných postupov v ošetrovateľstve pri MZ SR. Stále pôsobí
v klinickej oblasti ako sestra v ambulantnom zdravotníckom zariadení.

Profily osobností
Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
Prof. P. Halama ukončil v roku 1998 štúdium odboru psychológia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a v roku
2002 doktorandské štúdium v Ústave experimentálnej
psychológie SAV v odbore všeobecná psychológia. V rokoch 2002 – 2003 pôsobil v Resocializačnom zariadení pre
závislých Retes ako psychológ terapeut. Na pôde Katedry psychológie FF TU začal pôsobiť ako odborný asistent
v roku 2003. Hodnosť docenta získal v roku 2009 v odbore
všeobecná a experimentálna psychológia a v roku 2016
sa inauguroval v odbore všeobecná psychológia.

Prof. Halama je členom Vedeckej rady Ústavu experimentálnej psychológie SAV, Vedeckej rady FF TU, Rady
Psychologického ústavu Akademie věd ČR, Komisie
VEGA a členom redakčných rád časopisov Studia Psychologica a Psychologie a její kontexty. Je autorom niekoľkých monografií, viac ako 20 kapitol v monografiách
a desiatok vedeckých štúdií. V roku 2008 získal I. miesto
v súťaži SAV o najlepšiu publikáciu mladých vedcov do
35 rokov. V rokoch 2011 a 2014 bol ocenený prémiou
Literárneho fondu za trojročný vedecký ohlas a v roku
2017 za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo.
Doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.
Doc. M. Káčer vyštudoval právo na Právnickej fakulte TU,
kde absolvoval aj doktorandské štúdium. V júni 2017 mu
bol udelený titul docent v študijnom odbore teória a dejiny
štátu a práva. Na Právnickej fakulte TU začal pedagogicky
pôsobiť už počas doktorandského štúdia v rokoch 2008
– 2011, následne na to aj ako odborný asistent na katedre teórie práva a ústavného práva, ktorú od roku 2017 aj

vedie. Ako samostatný vedecký pracovník v Ústave štátu
a práva SAV pôsobí od roku 2013.
Doc. Káčer vedeckovýskumne a pedagogicky pôsobí
v študijnom odbore teória a dejiny štátu a práva, v rámci ktorého sa venuje problematike teórie a filozofie práva.
Koncentruje sa na normativitu práva a právnu argumentáciu, kde skúma systémové prepojenie medzi jednotlivými
metódami výkladu, osobitne medzi metódou gramatickou
a teleologickou. Pre jeho prácu je charakteristický multidisciplinárny prístup, najmä prepájanie právnej teórie
s analytickou filozofiou, politológiou a so sociálnou psychológiou. Doc. Káčer je evidovaný v databáze expertov
spôsobilých posudzovať návrhy projektov APVV a je tiež
členom redakčnej rady časopisu Forum Iuris Europaeum.
V roku 2015 pôsobil aj ako externý posudzovateľ v rámci
evaluácie publikácií Ústavu štátu a práva Akadémie vied
ČR.
Doc. Ing. Mária Linkešová, CSc.
Doc. M. Linkešová je absolventkou Chemicko-technologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, odbor technická, analytická a fyzikálna chémia. Tu
získala aj vedeckú hodnosť kandidátky vied. Krátko pôsobila v Chemolaku Smolenice, potom na PdF UK v Bratislave so sídlom v Trnave, na Gymnáziu Jána Hollého
v Trnave a od roku 1992 nastúpila na Pedagogickú fakultu
TU, na ktorej získala v roku 2006 titul docentka v odbore
teória chemického vzdelávania.

Doc. M. Linkešová najprv prednášala kurzy zo všeobecnej
a anorganickej chémie, neskôr sa začala venovať praktickej organizácii a tiež teoretickej reflexii chemických súťaží žiakov. Vedie tiež prednášky z histórie chémie, pričom
historiografiu vedeckej disciplíny prepája aj s históriou
pôvodnej Trnavskej univerzity. Pre chemické vzdelávanie
tak znovuobjavila prácu prvého profesora chémie a botaniky na lekárskej fakulte tunajšej univerzity Jakuba Jozefa
Winterla. Doc. Linkešová patrí medzi propagátorov svojej
vednej disciplíny a významné osobnosti v oblasti prípravy učiteľov chémie. Je predsedníčkou krajskej komisie
Chemickej olympiády a členkou celoštátnej komisie Chemickej olympiády. Je tiež členkou Slovenskej chemickej
spoločnosti.
M. M.
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Filozofická fakulta
Doctorandorum dies 2018
Dňa 14. marca 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty TU
v Trnave uskutočnil už 8. ročník vedeckej konferencie
Doctorandorum dies 2018. Tradícia doktorandských dní
má svoje pevné miesto aj na svetových univerzitách a najmä v dnešných časoch je nesmierne dôležité aj na našej
filozofickej fakulte prezentovať spoločenské a humanitné
vedy.
Konferenciu otvorila doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.,
prodekanka pre vedu, výskum a edičnú činnosť. Po jej
úvodných slovách vystúpila prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD., s príspevkom Morálka a vedecká metodológia
z pohľadu etiky v kontexte humanitných vied a univerzitného vzdelávania. Následne prezentovali výsledky svojej vedeckej práce študenti doktorandského štúdia piatich
akreditovaných študijných programov, a to dejiny a teória
umenia a architektúry, etika, klasická archeológia, psychológia a slovenské dejiny.
Konferencia ponúkla doktorandom nielen možnosť predstaviť sa so svojimi výskumnými témami, ale tiež získať
spätnú väzbu od zúčastnených študentov a vyučujúcich.
Konferenčné prostredie pomohlo prehĺbeniu komunikácie
medzi poslucháčmi rozmanitých vedných odborov, ale aj
istému stmeleniu najmladšej generácie vedeckej komunity. Doktorandi mali jedinečnú príležitosť konfrontovať sa
s vedeckými autoritami, prijímať podnety zvonku, neuzatvárať sa len do svojho lokálneho okruhu či dokonca len
vlastného vedeckého pracoviska, a aj na základe toho

posúvať svoj výskum ďalej. A z tohto hľadiska mala konferencia naozaj zmysel. Aj malá vzorka dizertačných výskumov z rôznych prostredí preukázala úroveň, smerovanie
či predmet záujmu doktorandského štúdia na Filozofickej
fakulte TU v Trnave.
Pevne veríme, že spoločne s doktorandmi, mladými vedeckými pracovníkmi z rôznych študijných odborov sme
prispeli k rozšíreniu diskusie a stavu výskumu v aktuálnych témach a k snahe pozdvihnúť dôležitosť a význam
sociálnych, humanitných a historických vied v širšom spoločenskom kontexte.
Zuzana Lopatková, Mária Dědová, Erik Hrnčiarik

Účastníci vedeckej konferencie Doctorandorum dies 2018

O archeológii pod vodou prednášal Phil Short
Na pozvanie katedry klasickej archeológie a kolegov z potápačskej spoločnosti TDI/SDI Eastern Europe sa 22. marca na Trnavskej univerzite uskutočnila prednáška britského potápača Phila Shorta (na fotografii Andrey Kiss). Pred
ňou hosťa prijal aj dekan filozofickej fakulty prof. PhDr.

Milan Katuninec, PhD. Prednáška bola súčasťou cyklu
FORUM TYRNAVIENSE. Témou bol archeologický výskum antického vraku a zvyškov jeho nákladu pri gréckom
ostrove Antikythera, ktorý je známy už od roku 1900. Po
prvý raz náklad objavili lovci morských hubiek a s prestávkami je skúmaný dodnes.
Phil Short je spoluorganizátorom aktuálnych výskumných
kampaní „Return to Antikythera“, ktoré sa uskutočňujú pod
záštitou gréckeho ministerstva kultúry a športu. Hosť katedry klasickej archeológie informoval niekoľko desiatok
študentov, potápačov i záujemcov z verejnosti o aktuálnom priebehu výskumu v hĺbke viac ako 50 metrov, perspektívach a najnovších vedeckých prekvapeniach, o ktoré nie je núdza. Prednáška na pôde Trnavskej univerzity
bola pre Phila Shorta prvou na Slovensku a veríme, že nie
poslednou.

Miroslava Daňová
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Severoatlantická aliancia v 21. storočí
Dňa 26. marca 2018 sme na pôde Trnavskej univerzity privítali významného bezpečnostného experta Dr. Schuylera
Foerstera, profesora národných bezpečnostných štúdií na
Akadémii amerického letectva. Popri americkej zahraničnej a bezpečnostnej politike sa tematicky koncentruje na
otázky súvisiace s aktivitami a cieľmi NATO. Aj jeho prednáška v Trnave sa zamerala na tému: NATO v 21. storočí.
Po krátkom uvedení a predstavení Dr. Foerstera moderátorom doc. Martinom Klusom priblížil americký expert základné priority bezpečnostnej politiky, ciele a vízie NATO.
V prvej časti prednášky vysvetlil kroky, ktoré predchádzali
vzniku tohto politického spojenectva. Poukázal na fakt, že
politické elity európskych štátov po roku 1945 mali záujem
o nadviazanie spolupráce a zamedzenie ďalšieho rozsiahleho ozbrojeného konfliktu v destabilizovanej Európe.
Pripomenul, že v danom období sa zmenil aj prístup USA
k európskym štátom, keďže pred rokom 1949 nebola zo
strany USA nikdy poskytnutá vojenská pomoc na území
cudzieho štátu. Krízové obdobie po druhej svetovej vojne
a dôsledky, ktoré so sebou priniesla, môžeme považovať za primárny zdroj kreovania bezpečnostnej štruktúry
NATO.
V druhej časti prednášky Dr. Foerster kontinuálne nadviazal na otázky bezpečnostnej politiky v Európe, pričom sa
zameral na priblíženie základných princípov fungovania
Severoatlantickej aliancie. Zdôraznil najmä skutočnosť,
že NATO je v prvom rade politická aliancia. Zachovanie
a ochrana mieru, spojeneckých hraníc, demokratických
princípov a hodnôt sú teda hlavnými doktrínami NATO,
ktoré dnes musí čeliť aj novým bezpečnostným hrozbám
v kontexte neštátnych aktérov a hybridných útokov najmä
po 11. septembri 2001. Po komplexnej analýze nových
hrozieb zdôraznil princíp rovnosti, ktorý sa v štruktúrach

Dr. Schuyler Foerster predstavil základné priority bezpečnostnej politiky, ciele
a vízie NATO

NATO uplatňuje aj v súvislosti s článkom päť. Rovnoprávne hlasovanie členov aliancie označil za principiálny
atribút funkčnosti štruktúr aliancie. Na záver Dr. Foerster
spomenul aj aktuálnu potrebu rozvoja krízového manažmentu, ktorý zohráva významnú úlohu v monitorovaní
vývoja ekonomickej a politickej situácie s cieľom udržania
stability, a to aj za hranicami aliančných krajín.
Prednáška Dr. Schuylera Foerstera, organizovaná Veľvyslanectvom USA na Slovensku v spolupráci s Katedrou
politológie FF TU, predstavovala dobrú príležitosť pre študentov TU oboznámiť sa so základnými bezpečnostnými
problémami v kontexte aktivít Severoatlantickej aliancie
v 21. storočí.

Marianna Figurová

Na pomedzí filozofie a práva
Katedra filozofie okrem zahraničných
odborníkov pozýva prednášať aj svojich bývalých kolegov a absolventov. Vo štvrtok 19. apríla prijala naše
pozvanie Dr. Lucia Berdisová, ktorá
okrem filozofie vyštudovala aj právo
na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, kde od roku 2005 aj pôsobí na
katedre ústavného práva. V roku 2010
tam získala titul PhD. Pracuje tiež
v Ústave štátu a práva SAV a v odbornej práci sa venuje ústavnému právu
Slovenskej republiky, vybraným otázkam práva Európskej únie a právnej
filozofii. Nedávno si svoje právnické
vzdelanie doplnila ročným pobytom na
Cambridgeskej univerzite v Anglicku.
Pre nás si Lucia pripravila prednášku,
ktorá spája jej profesionálne záujmy

a ktorú nazvala Čo je právo? Začala
jednoduchým príkladom z oblasti dopravných predpisov. Už aj pri takýchto
bežných situáciách niekedy veľa závisí od kontextu a interpretácie, o to
viac v komplikovanejších, ako bola
napríklad nedávna obnovená diskusia o amnestiách V. Mečiara z roku
1998. Keď politická situácia vyžaduje
od právnikov, aby sa vyjadrili k takýmto alebo podobným otázkam, začína
sa ukazovať ako veľmi dôležitá otázka z názvu prednášky: Čo je právo?
Takáto otázka nie je čisto právnická,
spadá do filozofie práva a poukazuje na význam filozofických diskusií
o tom, čo je to právo. Lucia potom
predstavila štyri kľúčové postavy
v súčasných diskusiách o tom, čo je

právo: Herbert L. A. Hart, Lon Fuller,
Ronald Dworkin a John Finnis.
Na prednáške sa okrem študentov
a pedagógov katedry filozofie zúčastnili aj zástupcovia právnickej fakulty,
verejnosť a tiež študenti stredných
škôl, ktorí boli na katedre filozofie na
stáži ako víťazi súťaže o najlepšiu filozofickú esej. Po prednáške sa rozprúdila podnetná diskusia, ktorá v užšom kruhu pokračovala v neďalekej
kaviarni. Katedra chce postupne pozývať aj ďalších svojich absolventov,
ktorých odbornosť a výsledky môžu
byť pre súčasnú mladú generáciu
dobrou motiváciou brať štúdium humanitných odborov vážne.

Reginald Adrián Slavkovský
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Pedagogická fakulta
Fejtónové predpoludnie
Humor je vraj veľmi vážna vec – toto tvrdenie poznáme asi
všetci. No zďaleka nie všetci nájdu v sebe aj tvorivú silu a chcú
si pravdivosť tejto výpovede vyskúšať takpovediac „v ringu“. Už
po tretíkrát sme študentom našej univerzity poskytli šancu – vyhlásili sme súťaž o najlepší študentský fejtón. Prinášame vám
reportáž o tom, ako sme 11. apríla vyhodnocovali v študovni
našej univerzitnej knižnice tohtoročný FEJTÓN 2018.
Do súťaže FEJTÓN 2018 sa mohli prihlásiť študenti všetkých
fakúlt denného štúdia. Súťaž každoročne vyhlasuje Katedra
slovenského jazyka a literatúry PdF TU v spolupráci s Univerzitnou knižnicou Trnavskej univerzity. Ani tento rok sa v tomto
bode nič nezmenilo. Čiastočne sa však zmenilo zloženie poroty. Do stabilného porotcovského tímu (katedru slovenského
jazyka a literatúry zastupovala organizátorka súťaže doc. PhDr.
Gabriela Magalová, PhD., knižnicu jej riaditeľka PhDr. Zuzana
Martinkovičová) sme pozvali ďalších dvoch porotcov: z Rádia
Regina redaktora PhDr. Martina Jurča a renomovaného básnika Ing. Erika Ondrejičku. V hľadisku nesedeli iba súťažiaci,
svojich spolužiakov prišli podporiť aj ich priatelia a fanúšikovia.
Aj preto sa atmosféra tohto podujatia niesla v znamení pohody,
uvoľnenej atmosféry a úsmevov. A o to nám predovšetkým išlo.
Zuzana Martinkovičová privítala najprv študentov a postupne
predstavovala hostí. Do rozpravy o úlohe humoru v rozhlase sa
najprv zapojil redaktor rádia Regina Martin Jurčo. Zaspomínal
na časy, keď sa humoru a jeho jednotlivým žánrom venovalo
viac pozornosti – a to hlavne v podobe printového materiálu.
Priniesol študentom xerokópie najznámejšieho humoristického časopisu Roháč, ktorý u nás vychádzal od roku 1948. Porozprával o humoristických rozhlasových reláciách v minulosti
i dnes a predstavil nám mená tvorcov, ktorí produkovali či stále
produkujú kvalitné rozhlasové či textové humoristické žánre.
Druhým hosťom bol básnik Erik Ondrejička. Na prvý pohľad
sa môže zdať spojenie humoru a básne ako čosi absurdné.
Sú však tieto dva svety skutočne od seba na míle vzdialené?
Odpoveď Erika Ondrejičku mala podobu vecnú, konštruktívnu,
ale aj sviežu, umeleckú: predstavil účastníkom knihu svojich

Prorektor TU prof. Vladimír Rábik s porotcami Fejtónu 2018
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Súťažiacich prišli podporiť aj ich priatelia a fanúšikovia

epigramov, niekoľko z nich odznelo v profesionálnom čítaní
Martina Jurča. Epigramy pomohli postupne uvoľniť aktérov
a navodili atmosféru pravého „fejtónového“ predpoludnia.
Poslednou účastníčkou porotcovskej zostavy bola doc. PhDr.
Gabriela Magalová, PhD. Jej úlohou bolo porozprávať o kvalite súťažných príspevkov. V tomto roku porota hodnotila 10
príspevkov: v najväčšom počte bola zastúpená Pedagogická
fakulta TU (8), jeden príspevok reprezentoval Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce TU a jeden Právnickú fakultu TU.
Texty mali rôznu úroveň, v hodnotení však neprevládal prvok
akademického pedagogického mentorovania, ale snaha podporiť všetko prínosné, čo sa v textoch objavilo. Niekedy sa text
vymykal zo žánrového určenia, ale mal nesporné kvality umeleckého textu. Inokedy zasiahla do študentskej snahy zbytočná
uhladenosť prejavu či nefunkčný didaktizmus na záver, slabá
pointa či chuť hodnotiť negatívny fakt nie ironickým úškrnom,
ale nefunkčnými nadávkami či expresívami. I tento rok (tak ako
aj minulé roky) bolo pri hodnotení pravopisnej stránky textov
počuť hlboké porotcovské vzdychy.
Prišiel však čas vyhlásiť výsledky súťaže. Tejto úlohy sa zhostil
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., prorektor pre vedeckú a umeleckú činnosť. Vyslovil svoje presvedčenie, že podujatia takéhoto charakteru majú svoju silu a prinášajú potešenie nielen

Do poroty sme si pozvali aj dvoch hostí: renomovaného básnika Ing. Erika
Ondrejičku (vľavo) a z Rádia Regina redaktora PhDr. Martina Jurča, ktorý sa
zhostil aj interpretovania Erikových epigramov

Zo života fakúlt

Kvalitu súťažných príspevkov zhodnotila doc. Gabriela Magalová

Čestné uznanie za svoj fejtón V krajine zázrakov a ešte bližšie si preberá
L. Sárkőziová (PdF)

študentom, ale aj pedagógom a celej univerzite, pretože vypovedajú o tvorivom potenciáli mladých ľudí, o ich zdravom pohľade na život, ktorý nás učí vidieť ľudské neduhy s nadhľadom
a sympatickým humorným odstupom.
Prorektor prof. V. Rábik vyhlásil výsledky súťaže Fejtón 2018:
Na 3. mieste sa umiestnila Mária Chovančíková (Pedagogická fakulta TU) s fejtónom Zadarmo.
Na 2. mieste sa umiestnil Viktor Valo (Právnická fakulta TU)
s fejtónom Pravda musí zvíťaziť.

Porota udelila aj čestné uznanie L. Sárkőziovej (PdF) za fejtón
V krajine zázrakov a ešte bližšie.
My ako organizátori súťaže by sme boli radi, keby tento článok
nemal záver. Keby všetkým študentom a priaznivcom humorného slova poslúžil tento link:

Víťazkou tohtoročnej súťaže sa stala
Viktória Kohutiarová (Pedagogická fakulta TU)
s fejtónom Rýchle recepty.

http://pdf.truni.sk/katedry/ksj/aktuality?2018-04-23-fejton
Dozviete sa v ňom viac o tom, ako písať (a kde čítať) dobrý fejtón. Takže: nesignalizujeme záver, ale radosť z očakávania, čo
nové prinesie v tvorivej študentskej oblasti budúcoročná výzva
Fejtón 2019. Už teraz sa na všetkých tešíme.
Gabriela Magalová
Foto: Stanislav Šišulák

Najnovšie publikácie Pedagogickej fakulty TU
Horváth, Roman – Štrbo, Milan: Multimédiá a internet
– teória, 3. časť. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave, 2017
Učebné texty Multimédiá a internet – teória, 3. časť sú zakončením série učebníc k rovnomennému predmetu. Posledný diel sa
zaoberá problematikou najfrekventovanejších jazykov v prostredí
webu a základmi typografických pravidiel a pravidiel úpravy textu.
Sériu vnímame ako jeden nedeliteľný celok. Prvá časť (vydaná
v roku 2015) je tematicky zameraná najmä na vysvetlenie zá
kladných termínov z tejto oblasti a na dvojrozmernú počítačovú
grafiku. Druhá časť (2016) sa zaoberá digitálnym spracovaním
zvuku, spracovaním digitálneho videozáznamu, trojrozmernou
počítačovou grafikou a stručne aj tvorbou 3D animácií. Všetky tri
diely učebnice sú bohato ilustrované.
Dojčár, Martin: Self-Transcendence and Prosociality.
Frankfurt am Main : Peter Lang, 2017
Cieľom interdisciplinárne zameranej monografie je predstaviť
nový inverzný model sebatranscendencie a súčasne preskúmať vzťah medzi sebatranscendenciou a prosociálnosťou, ktorý môže rozšíriť naše porozumenie sebatranscendencie o morálny rozmer. Tento model je založený na filozofickej analýze
intencionality a fenomenologickej analýze sebatranscendencie
uskutočnenej na vybranej vzorke veľkých postáv spirituality
z Východu aj Západu.
Kudláčová, Blanka (ed.): Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od konca 2. svetovej vojny po obdo-

bie normalizácie. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis,
2017
Publikácia je výsledkom historicko-pedagogických bádaní
kolektívu autorov, ktorí na základe štúdia archívnych prameňov a dobových dokumentov mapujú obdobie po ukončení 2.
svetovej vojny a prvých dvadsať rokov obdobia socializmu na
Slovensku po obdobie normalizácie. V kontexte širších spoločensko-politických zmien reflektujú oblasť pedagogickej teórie,
recepcie svetovej a európskej pedagogiky, školskej politiky,
školského systému, obsahu výchovy a vzdelávania, starostlivosti o deti a mládež a aj náhradnej rodinnej výchovy.
Wiesenganger, Marek – Katrincová, Terézia: Mravná
výchova v štátnych národných školách na Slovensku v rokoch 1918 – 1939. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis,
2017
Monografia analyzuje zavádzanie nového typu mravnej výchovy do slovenských štátnych národných škôl v období prvej Československej republiky. Požiadavka na zásadnú transformáciu
mravnej výchovy bola súčasťou radikálnych zmien v školskom
systéme, v pedagogike, ako aj v obsahu vyučovania, ktoré si
vyžiadalo nové štátne usporiadanie. Autori sa pokúšajú objasniť „boj“ o tzv. laickú, občiansku morálku z historického hľadiska, ako aj predstaviť jeho filozofický a pedagogický kontext.
V závere analyzujú učebnice z predmetu občianska náuka
a výchova, ktorého cieľom bolo realizovať mravnú výchovu
v národnom školstve.
M. G.
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Fakulta zdravotníctva
a sociálnej práce
V osídlach pomaly plynúceho afrického času
Začiatkom tohto roka som bola na mesačnom služobnom pobyte v Keni. Mojou úlohou bolo vyšetriť mieru
výskytu parazitárneho ochorenia – schistosomózy vo
vidieckych oblastiach na pobreží krajiny v regióne Kwale a zároveň zmapovať zamorenosť vodných zdrojov
medzihostiteľom tejto parazitárnej infekcie, slimákom
Bulinus globosus. Schistosomóza je ochorenie rozšírené najmä v trópoch a subtrópoch, a hoci jeho liečba je
v súčasnosti možná, prerušiť vývojový cyklus parazita
tak, aby nedochádzalo k opakovaným infekciám, nie je
pri existujúcich hygienických podmienkach obyvateľov
kenského vidieka jednoduché.
Počas práce na vytýčenej úlohe som sa, samozrejme,
dostávala do styku s miestnymi zdravotníckymi pracovníkmi a laborantmi, ktorí sa stali mojimi dočasnými
kolegami. Pri našej spoločnej práci sme sa navzájom
spoznávali a postupne naučili tolerovať zvyklosti našich
odlišných svetov. Priestory vyčlenené pre laboratórne
práce boli často veľmi stiesnené a neveľmi čisté. Snažila som sa preto aspoň naše pracovné „pole“ udržiavať
v potrebnej čistote, pretože práca s biologickým materiá
lom ľudí, ktorých zdravotný stav sme nepoznali, si vyžadovala opatrnosť. Čoskoro sa to naučili akceptovať aj
moji noví kolegovia a zdalo sa mi, že aj ruky si začali
umývať dôkladnejšie a častejšie ako na začiatku našej
spolupráce...
Horšie to bolo s galantnosťou voči ženám, s ktorou sa
však pri týchto mojich dočasných kolegoch rátať nedalo.

S kolegom Mosesom vyšetrujeme výskyt vajíčok parazita S. haematobium
v moči pacientov. Bilashaka Dispensary, Keňa, marec 2018
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Trochu som dúfala, keď som aktívne – v snahe preukázať solidaritu – vyberala z auta obrovskú a ťažkú škatuľu
s laboratórnymi pomôckami, že mi ju zoberú z rúk a pomôžu zložiť, lenže ani náhodou... Nebolo to však preto,
že by to boli necitliví a nevnímaví ľudia, ale jednoducho
žili v prostredí, v ktorom ženy vykonávajú všetky ťažké
práce, chodia desiatky kilometrov pešo po vodu a nosia
ťažké kusy dreva na hlavách na kúrenie v ohniskách,
kde pripravujú obed. Nuž, neuvedomili si, že my ženy
potrebujeme ich pomoc. Táto skúsenosť ma naučila svoje požiadavky voči kolegom rovno a vecne formulovať
a už som sa potom radšej nespoliehala na ich empatiu.
Ďalším problémom, ktorý trochu narušoval stanovený
plán práce, bolo dodržiavanie dohodnutých termínov.
Čas v Afrike, zdá sa, plynie inak, ide o celkovo pokojnejší a pomalší kontinent a dohodnuté termíny sa chápu
voľnejšie ako v našom svete. Keď mi môj kolega napísal sms, že bude meškať na naše dohodnuté stretnutie
20 minút, potešila som sa jeho ohľaduplnosti a odpísala som mu: „O. K.“. Po hodine a pol sa mi to už zdalo
predsa len trochu pridlho, tak som mu zavolala. Na druhom konci sa ozval začudovaný hlas „I am coming...,“
s vysvetlením, že mi predsa oznámil, že bude meškať...
Keď som sa nášho stretnutia po tri a pol hodine konečne dočkala, moja trpezlivosť bola na samej hranici porozumenia pomaly plynúceho afrického času. Po dlhom
rozhovore sme si vysvetlili, že dvadsať minút je v mojom
ponímaní dvadsať minúť, a aby sme splnili všetky naplánované úlohy v čase, ktorý nám ostával, budeme musieť náš harmonogram dodržiavať s väčšou presnosťou.
Napriek tomu som pri každom ďalšom naplánovanom
stretnutí mala obavy, či druhá strana dodrží termín, a po
sms s oznámením o meškaní som už nikdy neodpisovala „O. K.“
Musím však povedať, že od tohto rozhovoru sa naše
stretnutia konali s oveľa menším oneskorením (20 – 60
minút), čo bolo pre mňa ako tak akceptovateľné, ale pre
mojich afrických kolegov pravdepodobne veľmi náročné.
Ja som sa na druhej strane naučila akceptovať ich náboženské zvyklosti a vedela som, že počas obeda sa naša
práca na chvíľu spomalí, až zastaví, pretože kolega-moslim, ktorý bol zodpovedný za zber vzoriek a vypĺňanie dotazníkov s miestnymi ľuďmi, sa bude venovať povinnej modlitbe. Podobne v piatok, keď je v moslimskom
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svete čas na najvýznamnejšiu modlitbu v týždni, sme po
počiatočných nedorozumeniach organizovali prácu tak,
aby kolega túto pobožnosť mohol v najbližšej mešite
v čase, ktorý bol na to určený, stihnúť. Podľa občasnej
kolegovej nervozity, keď sa naša práca o pár minút v tento deň predĺžila, sa mi zdalo, že ani v tomto prípade sa
voľnejšie vnímanie času pravdepodobne netoleruje.
Napriek všetkým našim počiatočným nedorozumeniam
a vysvetľovaniam sme úlohu našej misie splnili – vyšetrili sme spolu 451 vzoriek moču, pričom z celkového
počtu vyšetrených vzoriek bola detegovaná prítomnosť
vajíčok parazita v 62 prípadoch. Pred zaradením do súboru boli dobrovoľníci informovaní o dôvode vyšetrenia
a vyplnili za asistencie môjho kenského kolegu krátky
dotazník s otázkami týkajúcimi sa zdrojov používanej
vody a povedomia o prenose ochorenia. V spádových
oblastiach medicínskych stredísk so zvýšeným výskytom pozitívnych vzoriek moču sme sledovali aj zamore-

nie vybraných lokálnych vodných zdrojov slimákmi rodu
B. globosus, pričom na riekach Pengo a Tsanganyiko
sme odhalili prítomnosť infikovaných medzihostiteľov
ochorenia. Na zistenie prepatentného štádia parazita (t. j
štádia medzi vniknutím miracídií S. haematobium do slimáka a uvoľnením cerkárií) sme vzorky DNA slimákov
B. globosus izolovali na Whatman® FTA karty na ďalšiu
analýzu v laboratóriách Trnavskej univerzity.
Na konci mojej služobnej cesty sme sa s Juma-sanom,
Mosesom a Bakarim rozlúčili ako dobrí priatelia. Moji
kenskí kolegovia ocenili otvorenosť, s ktorou som s nimi
komunikovala a hovorila o veciach, ktoré nedokážem akceptovať, a ja som si vážila ich snahu vyjsť mi – v rámci
ich možností – v ústrety. A verím, že všetci sme sa niečo
naučili o druhej kultúre a tolerovať iné zvyklosti pre nás
už bude v budúcnosti jednoduchšie a pochopiteľnejšie.

Alžbeta Kaiglová

AMEN SAVORE – My všetci
Na deň 8. apríla pripadá Medzinárodný deň Rómov,
ktorý je každoročne oslavou rómskej kultúry v celej jej
bohatosti, ako sa prejavuje či už v oblasti hudby, tanca,
literatúry alebo divadla. Pri tejto príležitosti sa pripravujú mnohé podujatia s cieľom zvýšiť povedomie jednak
o rómskej kultúre, no taktiež o ochrane a podpore ľudských práv Rómov s dôrazom na prevenciu ich diskriminácie a upozorňovať na problémy, ktorým Rómovia
v Európe čelia.
Na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU sa pri tejto
príležitosti uskutočnil 4. apríla 1. ročník podujatia AMEN
SAVORE – My všetci, na ktorom sa podarilo úspešne
prepojiť odborné prednášky a odbornú diskusiu s kultúrnymi vstupmi. Odborníci zaoberajúci sa dlhodobo rómskou problematikou, ako prof. PhDr. René Lužica, ArtD.,
Mgr. Vlado Rafael, PhD., Mgr. Ivana Šusterová, PhDr.
Rastislav Pivoň, PhD., či Mgr. Beáta Danišová, poduja-

tie obohatili prednáškami na témy vzdelávania rómskych
detí v nesegregovaných školách, etnicky senzitívnej sociálnej práce, tzv. cigánskej otázky v období socializmu,
zákona o trvalom usídlení kočujúcich osôb či veštenia
a mágie rómskych žien v Bukurešti. Počas celého podujatia bola k dispozícii výstava fotografií zachytávajúcich
prechodové rituály v živote Rómov, ktorú zabezpečil Mgr.
Juraj Štofej, PhD. O kultúrne vstupy sa postarali skvelí
hudobníci Jaroslav Irdza, Ján Kačo, Sebastián Vaškovič a hudobná skupina Gypsy Kajko. Odznela tiež próza
v podaní Jazmínky Čambálovej a Sofie Vaškovičovej.
AMEN SAVORE – My všetci bolo veľmi príjemným podujatím, ktoré sa, ako pevne veríme, stane na našej akademickej pôde tradíciou. Ďakujeme všetkým zúčastneným
a tešíme sa na ďalšie ročníky.

O podujatie AMEN SAVORE – My všetci bol veľký záujem

Organizátori podujatia prepojili odborné prednášky a diskusiu s kultúrnymi
vstupmi

Klaudia Schneiderová, Beáta Danišová
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Teologická fakulta
Nebojme sa nepríjemných otázok
Prinášame upravený rozhovor s jezuitom a dekanom Teologickej
fakulty Trnavskej univerzity Milošom Lichnerom, ktorý zastupuje
kolektív autorov podieľajúcich sa na príprave rozsiahlych komentárov
ku Knihe žalmov. Nedávno získali za tento počin Cenu Dominika
Tatarku a knihu dostal ako dar aj pápež František.
Bolo pre vás prekvapením, že ste
dostali cenu, ktorá nepochádza z religiózneho, ale skôr z občianskeho
prostredia?
To bolo pre mňa skutočne to najdôležitejšie. Naše spoločné dielo zaujalo
veľmi pestrú časť spoločnosti, aj tú sekulárnu. Ukazuje to, že sa nám podarilo spraviť hodnotnú, kvalitnú vec.
Tá cena sa udeľuje dielam s vysokou literárnou hodnotou a zaslúžia
si ju aj ďalšie komentáre z tejto edície. Tie ku Knihe žalmov sú už šieste v poradí.
Aj to tak bolo. Tá cena naozaj patrí celej
skupine autorov, ktorí sa podieľali nielen na tomto poslednom zväzku, ale aj
na tých, ktoré mu predchádzali. Žalmy
v tom však majú svoje zvláštne miesto.
Prečo?
Pretože utvárali aj našu európsku kultúru a jasne poukazujú na židovsko-kresťanské korene Európy. Je v nich
výkrik trpiaceho človeka, je v nich jeho
radosť, keď sa mu niečo podarí. Toto
všetko tvorí aj naše dejiny. Žalmy boli
jedným z najčítanejších diel v našej
histórii, tradične vychádzal Nový zákon
spolu so Žalmami.
Je to asi aj tým, že jednotlivé žalmy
sú aj volaním po sociálnej spravodlivosti, nie? A to hýbalo ľuďmi odnepamäti.
Aj to. No je to aj prosba človeka, ktorý
sa cíti opustený priateľmi, ktorý ostal
sám vinou choroby, ktorý ťažko znáša
vlastnú prázdnotu, no ktorý uvažuje aj
nad tým, či nespravodliví vôbec budú
niekedy aj potrestaní. No k celkovému
obrazu človeka patrí aj radosť a krása.
Nemôžeme predsa ružu posudzovať
len podľa tŕňov, ktoré ho poranili; ona
má aj kvet.
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Tie komentáre však nie sú len novým vydaním niekoľkých žalmov,
je to najmä odborná kniha o prekladoch a interpretácii starých textov.
Čo v tej knihe čitateľ nájde?
Nájde tam jednotu v pluralite. Veľa ľudí
si myslí, že kresťanský svet je čierno-biely, no on je v skutočnosti veľmi
farbistý. Už keď prví cirkevní otcovia
pracovali s biblickými textami, mali
pred sebou sedem, niekedy až desať
rôznych prekladov Biblie. Nesnažili sa
nájsť jednotný text, každý z tých prekladov bol pre nich inšpiratívny. Vraveli
si, že ak Boh dopustil takýto preklad,
tak nám tým chcel niečo povedať.
V zahraničí takých komentárov existuje viacero. V čom sú popri nich tie
slovenské nové?
Prinajmenšom preklady sú úžasné
v tom, že sa vychádza z pôvodín a pracuje sa výlučne s nimi. Ale aj rabínske komentáre: na každý verš žalmu
existuje niekoľko desiatok rabínskych
komentárov, z ktorých bolo treba vybrať päť-šesť najdôležitejších riadkov.
Rovnako je to aj s cirkevnými otcami
a klasikmi spirituality. Je to množstvo
výkladov, z ktorých bolo treba vybrať
len zlomok. Nespomínam si, aby nejaký zahraničný komentár obsahoval
takto pokope rabínske komentáre,
výklady cirkevných otcov, súčasnú interpretáciu textov, ako aj teologickú,
pastorálnu a liturgickú interpretáciu.
Takáto kombinácia je skutočne svetovo unikátna! A do budúcna plánujeme
zaradiť k tomu aj komentáre reformátorov a pohľady východných cirkví v liturgickej aplikácii.
Kto z vás vymyslel túto štruktúru?
Jezuita Peter Dubovský. On bol hlavou
a motorom celého tohto projektu.

Venujete sa cirkevným otcom, ktorí
pôsobili v období od 1. po 5. storočie. Keď títo autori čítali žalmy, nebolo to len štúdium. Oni v nich videli aj riešenie skutočných ľudských
problémov.
Áno, a to potom aj preberali do svojho písania. Keď Augustín písal svoje Vyznania, vyjadroval svoje osobné
skúsenosti a vlastné volanie o pomoc
slovníkom Svätého písma – najmä žalmov.
Augustín je aj autorom Božieho
štátu, kde – ako ste povedali aj vo
svojej reči počas preberania Ceny
Dominika Tatarku – hovorí aj o lipnutí človeka na moci, ktorá ho
ničí. Nemá sa teda človek zaujímať
o moc a politiku?
Práve naopak, má sa o ne zaujímať!
Svätí Ambróz, Augustín, Bazil a aj ďalší mali čulé vzťahy s vtedajšími politikmi, zaujímali sa o spoločenský život
a pokúšali sa ho zlepšovať. Augustín
chcel politikov iba upozorniť na to, že
moc ich môže aj pohltiť. No téma žiadostivého lipnutia na moci sa netýka
len politiky, ale aj nekresťanskej dominancie mužov nad ženami a podobne.
História nám ukázala veľa takých príkladov.
No dobre, ale to bude dnes pre mnohých znieť ako sväté reči, lebo veď
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skutočnosť, ktorú majú pred očami,
je iná.
Skúsenosť je, žiaľ, naozaj taká, ako
vravíte. Aj v Augustínovom čase boli
takí, ktorí nad ním iba mávli rukou
a pomysleli si svoje, no našli sa aj takí,
ktorí si ho vypočuli a dali na jeho slová.
A tých je v dejinách tiež dosť.
Kto napríklad?
Povedzme svätý Ambróz, ten mal
v roku 390 konflikt s cisárom, ktorý
dal vyvraždiť niekoľko tisíc ľudí. Dôvodom bolo to, že v Solúne ukameňovali
veliteľa vojska Butherica, ktorý uväznil obľúbeného vozataja obvineného
z homosexuality. Ambróz cisárovi síce
dohovoril a cisár situáciu zvážil, len
rozkaz už prišiel neskoro. Ambróz teda
odmietol cisára vpustiť do kostola, kým
najprv nevykoná verejné pokánie. A cisár naozaj ustúpil a kajal sa niekoľko
mesiacov. To bol od Ambróza odvážny krok, po ktorom ho mohol dať cisár
sťať. Alebo Bazil Veľký, ktorý sa nebál

cisára Valensa, a keď za ním prišiel
jeho prefekt Modestus a vyhrážal sa
mu, Bazil mu odpovedal, že skonfiškovanie majetku nemá zmysel u človeka, ktorý nemá nič, iba že by chcel
tých zopár šiat, čo nosí, a niekoľko
kníh. Pokiaľ ide o exil, toho sa vraj tiež
nebojí, veď celá zem je Božia a on je
iba pútnikom na Zemi. A nebál sa ani
mučenia, pretože po pôstoch už vraj
ani telo nemá a smrť mu bude dobrodením, pretože ho prinesie k Bohu.
Keď mu Modestus povedal, že ešte
nik takto slobodne nevravel, tak mu
Bazil jasne povedal, že to preto, lebo
ešte asi nikdy nestretol biskupa. Ak ide
o Boha, tak nič iné preňho nemá cenu.
Nedávno ste sa stali viceprezidentom Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu a pripravujete budúci rok v Bratislave konferenciu,
ktorej témou má byť nádej. To je
slovo, ktoré sa teraz často skloňuje.
Vnímate to?

Iste. Nádej je veľká teologická, no aj
veľká politická téma. Ľudia sú citliví na
nespravodlivosť, ktorá sa deje. Všetky
reformy a cirkevné koncily boli o nádeji, o šanci na zmenu k lepšiemu. No
vkladať nádej do ľudí je vždy zradné.
Augustín často varoval a citoval proroka Jeremiáša, že je prekliaty ten, kto
vkladá nádej v človeka tak, ako sa má
vkladať iba v Boha.
Nádej, o ktorej chcete hovoriť na
vašej konferencii, má teda aj takéto
politické pozadie?
Aj také, napríklad tam bude reč o nádeji európskeho človeka, ktorý má čoraz menej detí. Alebo sa budeme pýtať
na to, čo je nádejou človeka, ktorý si
zvolí eutanáziu. Aká je nádej migranta,
ktorý prišiel do Európy? Aká je nádej
európskeho projektu? Ak chceme byť
seriózne uvažujúcimi ľuďmi, nesmieme sa báť položiť si aj nepríjemné
otázky.

Zdroj: .týždeň, 26. marca 2018

Pri výchove len pocit lásky nestačí
Na pôde Teologickej fakulty TU sa
24. apríla 2018 uskutočnila vedecká konferencia s názvom – Špecifiká
prežívania osirelých detí v kontexte
prenatálnej pamäti epigenetiky. Celou
konferenciou nás sprevádzala Dr. Emilia Lichtenberg-Kokoszka, odborná
asistentka na Inštitúte všeobecnej pedagogiky Ústavu pedagogických vied
Univerzity v Opoli, ktorá sa zaoberá
skúmaním prenatálneho a perinatálneho obdobia ľudského života z pedagogického, psychologického a medicínskeho hľadiska. Počas svojho výkladu
jasne poukázala, že pri výchove nestačí len pocit lásky, ale sú tu prítomne
aj iné faktory, ktoré dieťa nevedome
ovplyvňujú po celý život.
Účastníci konferencie sa mohli prostredníctvom teoretických poznatkov
oboznámiť s významom kvality života
dieťaťa už v prenatálnom období. Ide
o veľmi dôležité obdobie, keďže je to
čas tvarovania človeka v biologickej,
duševnej aj spoločenskej rovine. Počas konferencie naša sprievodkyňa
kládla veľký dôraz na názory popredného svetového autora, odborníka
v oblasti vplyvu prenatálnej psychológie a prenatálneho a skorého postnatálneho prostredia na rozvoj osobnosti
– Thomasa R. Vernyho.

Konferenciou Špecifiká prežívania osirelých detí
v kontexte prenatálnej pamäti epigenetiky sprevádzala Dr. Emilia Lichtenberg-Kokoszka z Univerzity
v Opoli

Postupne sme sa venovali tematike
kvalitných faktorov ovplyvňujúcich plod
už v prenatálnom období a následne
sme rozoberali dôsledky a disfunkcie,
ktoré so sebou prinášajú neadekvátne
faktory. Dozvedeli sme sa o dôležitosti
väzieb medzi rodičmi a ich dieťaťom,
ako môže dôjsť k prenatálnej traume,
ktorá vie ovplyvniť človeka na celý život, a ako správne zaobchádzať s ešte
nenarodeným dieťaťom, keďže vníma
všetky podnety z vonkajšieho oko-

lia a rovnako aj všetky pocity svojej
matky. V rámci teoretickej časti sme
sa oboznámili s pozitívnymi technikami komunikácie, s vhodným výberom
stravy a mnohými ďalšími podstatnými
činiteľmi, ktoré majú účinok na vytváranie a udržiavanie následných vzťahov v rodinách.
Vedecká konferencia sa niesla vo veľmi príjemnom duchu s profesionálnym
a zároveň ľudským prístupom. Zúčastnili sa na nej študenti odboru sociálna
práca so zameraním na rodinu, náu
ku o rodine i niekoľkí pedagógovia.
Pre všetkých zúčastnených študentov
mala ďalekosiahly význam, keďže
prednášaná a diskutovaná tematika
tvorí neoddeliteľnú súčasť našej budúcej praxe v študovanom odbore.
Po prednáške bol vyhradený čas na
diskusiu, v rámci ktorej prednášajúca
Dr. Lichtenberg-Kokoszka odpovedala na otázky študentov. Tí, ktorí sa
nemali možnosť zúčastniť na vedeckej konferencie a opísaná tematika
ich zaujíma, môžu si vypočuť nahrávku a prejsť prezentáciou, ktoré sú na
stránke Teologickej fakulty TU. Určite
v nich nájdu informácie, ktoré môžete
pozitívnym spôsobom uplatniť vo svojom živote.
Monika Meszárošová
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Právnická fakulta
Hra o tróny alebo Hearing kandidátov na sudcov ústavného súdu
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a Nadácia
Konrada Adenauera v Bratislave zorganizovali spoločne
na pôde Právnickej fakulty TU v Trnave dňa 6. apríla 2018
workshop pod názvom Hra o tróny: hearing kandidátov na
sudcov ústavného súdu, zameraný na proces vypočutia
a podmienky kladené na kandidátov a sudcov ústavného súdu. Podujatie moderovali Pavol Žiličík z kancelárie
verejnej ochrankyne práv a Lucia Berdisová z Právnickej
fakulty TU.
Kľúčovými rečníkmi boli David Kosař z Právnickej fakulty
Masarykovej univerzity v Brne, Jana Ondřejková z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a Peter Wilfling
z Via Iuris. Mgr. P. Wilfling sa ako prvý z prednášajúcich
venoval identifikácii priestoru, respektíve orgánu, pred
ktorým by sa mal hearing kandidátov odohrávať, priblížil
tiež výhody a nevýhody rôznych orgánov a priestorov. Dotkol sa aj otázky kandidovania politikov na funkciu ústavného sudcu. JUDr. Jana Ondřejková, PhD., sa zamerala
predovšetkým na proces výberu sudcov Ústavného súdu
Českej republiky a ponúkla predmetnú matériu na komparáciu. Ako posledný prednášal doc. JUDr. David Kosař,
Ph.D., LL.M., J. S. D., vedúci Ústavu pre otázky súdnictva Právnickej fakulty MU v Brne. Koncentroval sa najmä
na problematiku otázok kladených kandidátom na sudcov

K účastníkom workshopu sa prihovára Ing. A. Pešková z Konrad Adenauer
Stiftung Bratislava

ústavných súdov. Po jednotlivých prezentáciách nasledovala široká diskusia, zameraná najmä na návrhy zmien
procesu vypočutia kandidátov na sudcov ústavného súdu.

Michaela Moravčíková
Foto: autorka

Nástroj politickej perzekúcie
Na pôde Právnickej fakulty TU v Trnave sa 11. apríla 2018 konala verejná
prednáška venovaná spoločensky
výrazne citlivej historickej téme, a to
činnosti komunistickou mocou veľmi
využívanej a skriminalizovanej, tajne inštitucionalizovanej organizácie
Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Štátna
bezpečnosť bola politická polícia,
ktorá v bývalom Československu
v rokoch 1948 – 1989 pod priamym
vedením KSČ a gesciou formálne
nadriadeného ministerstva vnútra organizovala časť politických perzekúcií odporov, resp. kriminalizovaných
spoločenských skupín voči komunistickému režimu, zabezpečovala ich
sledovanie, evidovanie, šikanovanie,
ba aj politické vraždy, resp. podnikala širokú škálu, legálnej, pololegálnej,
až nelegálnej činnosti.
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Jerguš Sivoš počas prednášky

Uvedenú činnosť je dnes možné prostredníctvom inštitúcie Ústavu pamäti
národa (ÚPN) a jej archívu historicky
bádať a zdokumenovať tak zločiny aj

bežnú, formálnu činnosť a agendu
ŠtB. K uvedenej, zovšeobecnej téme
ŠtB v rokoch 1948 – 1989 prednášal
pred širokou právnickou, študentskou a akademickou verejnosťou
pracovník ÚPN Mgr. Jerguš Sivoš,
PhD., ktorý sa danej téme venuje dlhoročne. Podujatie vzbudilo výrazný
a nebývalý záujem publika, navyše
samotná tematika činnosti a agentov
ŠtB je dodnes veľmi živo diskutovanou spoločenskou témou, a preto
možno v nasledujúcom akademickom
roku očakávať organizovanie podobného podujatia s podobnou témou
politických perzekúcií na Slovensku či
v strednej Európe.

Adriana Švecová
Foto: M. Moravčíková

Zo života fakúlt

Etická verzus právna normativita
nasledovala rozsiahla diskusia venovaná predovšetkým pôvodu práva,
rozporom medzi vnútornou etikou
a platnými právnymi normami, motívom k zmenám spoločnosti a práva.
Účastníci z radov pedagógov fakulty
sa koncentrovali na dilemy súčasnosti
týkajúce sa najmä bioetiky, spoločenskej etiky a politiky. Neobišli ani otázky slobody vôle a kauzality, poznania
motívov, determinánt rozhodovania
a konania.

Na etiku kladie Právnická fakulta TU
v Trnave mimoriadny dôraz, pričom
sa, prirodzene, zameriava najmä na
právnickú etiku. Nemenej úsilia venuje aj uvádzaniu právnej problematiky
a etických otázok do širšieho vedeckého i spoločenského kontextu. Pokračovaním podujatí zameraných na
etické záležitosti bola prednáška pod
názvom Etická vs. právna normativita
Mgr. Ing. Michala Kutáša, PhD. (na
fotografii) z Katedry filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorá
sa konala 10. apríla 2018 na pôde fakulty. Po obšírne podanej prednáške

Michaela Moravčíková
Foto: autorka

Poľský deň na právnickej fakulte
Stáva sa tradíciou, že jeden aprílový deň býva na Právnickej fakulte TU v Trnave venovaný Poľskej republike a vybraným právnym a spoločensko-politickým udalostiam
v jej dejinách a súčasnosti. Dňa 16. apríla 2018 sa v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave
uskutočnilo v knižnici PF TU vedecké kolokvium na tému
100. výročie znovuzískania nezávislosti Poľska. Úvodné
slovo predniesli dekanka Právnickej fakulty TU doc. JUDr.
Mgr. Andrea Olšovská, PhD., a radca, minister Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave Piotr Samerek.
Prednášateľmi boli Mgr. Juraj Marušiak, PhD., z Ústavu
politických vied SAV, Dušan Segeš, PhD., z Historického
ústavu SAV a prof. Bogdan Szlachta z Fakulty politických
vied a medzinárodných záležitostí Jagellonskej univerzity
v Krakove. Podujatiu predchádzalo otvorenie výstavy Józef Piłsudski – štátnik Poľska a Európy.
Michaela Moravčíková
Foto: autorka

O právnych a spoločensko-politických udalostiach poľských dejín i súčasnosti
prednášali (sprava) slovenskí historici Juraj Marušiak a Dušan Segeš a prof.
Bogdan Szlachta z Krakova.

Ako sa uplatňujú študenti práva v justícii
Stretnutie absolventov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa
13. apríla 2018 nieslo v duchu problematiky uplatnenia študentov práva
v justícii. Podujatie otvorila a prítomných privítala dekanka PF TU doc.
JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Pokračovala moderovaním diskusie,
ktorej hlavnými respondentmi boli absolventi fakulty Mgr. Petra Janeková,
vyššia súdna úradníčka Okresného
súdu v Trnave, ktorá aj externe vyučuje na PF TU, JUDr. Dušan Špi-

rek, sudca Okresného súdu v Nitre,
a JUDr. Oliver Kolenčík, sudca Krajského súdu v Nitre. Hovorili najmä
o svojej motivácii pre prácu v súdnictve, o problémoch súdnictva vo
všeobecnosti a vlastnej profesijnej
ceste. Podujatie svojím príhovorom
obohatil aj hovorca bratislavských
súdov JUDr. Pavol Adamčiak. Potom
nasledovala voľná diskusia v priestoroch fakulty.
Michaela Moravčíková
Foto: autorka

JUDr. Dušan Špirek (vpravo) počas prednášky
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Botanické záhrady lekárskej fakulty (1771 – 1777)
V 17. storočí bola zdrojom myšlienkových provokácií v Európe „nová filozofia“ – prírodoveda. Priaznivci tohto
hnutia sa pokúšali začleniť do rešpektovanej vedeckej spoločnosti, a tak
sa zrodili nové inštitúcie ako vhodné
materiálne a intelektuálne základne
pre pokrokových učencov. Niektoré
vznikali v rámci univerzít ako novátorské ostrovy, napr. anatomické ústavy,
laboratóriá, observatóriá či botanické
záhrady. Aj Lekárska fakulta historickej Trnavskej univerzity, ktorá vznikla
nariadením panovníčky Márie Terézie (1740 – 1780) z roku 1769, mala
vlastnú botanickú záhradu.
Vyučovanie na novej fakulte sa začalo v novembri 1770 a prebiehalo podľa reforiem, ktoré už v polovici 18. storočia zaviedol na lekárskej fakulte vo
Viedni poradca a osobný lekár Márie
Terézie, ríšsky protomedikus Gerard
van Swieten (1700 – 1772). Na rozdiel od Viedne však v Trnave pôsobilo
až päť profesorov, mladých lekárov
– absolventov Viedenskej univerzity.
Na jej lekárskej fakulte v tom čase
prednášali len štyria pedagógovia.
O miesta na novozriadenej Lekárskej
fakulte Trnavskej univerzity sa uchádzalo až 18 lekárov, z ktorých si osobne G. van Swieten vybral svojich žiakov. Profesorom botaniky a chémie
sa stal Jozef Jakub Winterl.
Nemec J. J. Winterl sa narodil 15.

apríla 1739 v meste Eisenerz v Štajersku. Študoval na lekárskej fakulte
vo Viedni a bol žiakom a osobným
priateľom profesora botaniky Heinricha Johanna Nepomuka von Crantz,
ktorý Winterlovi venoval svoj vlastný
herbár veľkej vedeckej hodnoty. Winterl krátko pôsobil ako praktický lekár
v rodnom kraji a potom ako banský
lekár v Smolníku. V roku 1770 bol
vymenovaný za univerzitného profesora v Trnave. Až do výstavby novej
budovy lekárskej fakulty v Trnave
v roku 1772 sa chémia a botanika
vyučovala v budove Adalbertina, a to
denne okrem štvrtka a nedele v čase
od 16.00 hod. do 17.00 hod. V zime
profesor Winterl prednášal chémiu
a v lete botaniku, ktorá sa vyvinula
z poznatkov zhromaždených záhradníkmi a ľudovými liečiteľmi. Keď
že k týmto predmetom ešte nebol
dostatok učebníc, prednášal podľa
vlastného systému. Podľa študijného
poriadku Antona von Störcka (1731 –
1803), nástupcu G. van Swietena na
poste ríšskeho protomedika, platného od roku 1775, sa medicína zadelila do piatich ročníkov a botanika sa
študovala v prvom a druhom ročníku.
Podľa tohto poriadku boli na štúdium
botaniky určené práce Carla Linného.
J. J. Winterl po prijatí profesorského
miesta v Trnave mal v úmysle sledovať moderné trendy v oblasti prírod-

Plány jezuitskej záhrady – Stelly zo 70. rokov 18. storočia. Botanická záhrada je označená písmenom B
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Jozef Jakub Winterl, profesor botaniky a chémie
Lekárskej fakulty historickej Trnavskej univerzity

ných vied s osobitným zreteľom na
chémiu a botaniku, ktoré boli zamerané na potreby farmácie a medicíny.
Na lekárskej fakulte v Trnave vybudoval chemické laboratórium a botanickú záhradu, ale ustavične zápasil
s ťažkosťami a nedostatkami. Zriadenie botanickej záhrady (hortus botanicus) bolo povolené na základe kráľovského rozhodnutia z 18. júla 1771,
podľa ktorého panovníčka ustanovila
„záhradu za hornou mestskou bránou, nachádzajúcu sa pri lazarete, za
botanickú záhradu Trnavskej univerzity“. Vlastník tejto záhrady barón Ján
Ľudovít Schwartzer, trnavský farár
a ostrihomský kanonik, ju riaditeľovi
(dekanovi) Lekárskej fakulty Trnavskej univerzity Jánovi Gilgovi predal
za 2 000 ríšskych zlatých. Kúpno-predajná zmluva bola podpísaná
2. augusta 1771 a poloha záhrady
v nej bola opísaná takto: „...záhrada
situovaná za hornou bránou na pažiti medzi pivovarom na hornej strane
a lazaretom na dolnej strane.“ Podľa
kráľovského nariadenia z 12. septembra 1771 dostala fakulta na udržiavanie botanickej záhrady ročne 60 zlatých a povolenie ohradiť ju, aby bola
chránená proti škodcom a zlodejom.
Po nástupe kráľovského lekára Antona von Störcka do funkcie ríšskeho
protomedika v polovici roka 1772 sa
situácia na lekárskej fakulte, ktorá
mala najväčšie finančné nároky, zhoršila. V máji 1773 predložila fakulta
panovníčke sťažnosti, v ktorých sa

Ponad čas
profesor Winterl zasadzoval o vybudovanie skleníka a výsadbu potrebných rastlín. V odpovedi Störck
argumentoval tým, že ani na iných
univerzitách nemajú botanické záhrady, a nie sú ani potrebné, pretože
profesori počas prednášok oboznamujú študentov s rastlinami a neskôr
teoretické vedomosti demonštrujú
počas prechádzok do prírody dvakrát
týždenne priamo na lúkach. K uvedenému sa vyjadril v novembri 1773 aj
profesor Winterl. Poslal záhradníka
s pomocníkmi na lúky do okolia Trnavy, ale len jedna sa ukázala ako vhodná na výučbu pre študentov. Sťažoval
sa, že botaniku nemôže vyučovať
v botanickej záhrade, ktorú nemá.
Keďže v okolí Trnavy do troch hodín
cesty nebol žiaden vrch, lúka, les či
močiar s rôznou flórou, za vhodného
počasia absolvoval s poslucháčmi na
vlastných koňoch výlety do prírody
a oboznamoval ich s rastlinami podľa Linného systému. Dekan Ján Gilg
sa postavil na obranu profesora Winterla a vyhlásil, že v okolí Trnavy nie
sú žiadne lesy či lúky, polia sú v lete
obrobené a ich vlastníci študentov
neradi videli na svojich pozemkoch.
Koncom roka 1773 napísal profesor
Winterl ďalšiu sťažnosť panovníčke.
Písal v nej o sume 300 zlatých, ktoré
dostal doteraz dvakrát na botanickú
záhradu a výučbu chémie. Požadoval 2 000 zlatých, aby mohol v botanickej záhrade postaviť potrebné
stavby ako skleník, vybudoval ju a vysadil, pričom uvedená suma zahŕňala
aj plat záhradníka. Napokon žiadal,
aby bolo na botaniku ročne vyčlenených 300 zlatých ešte pred prázdninami, ktoré chcel využiť na nákup nevyhnutných zariadení pred začiatkom
akademického roka. Komisia v roku
1774 vyšetrila uvedené sťažnosti, na
základe ktorých mala byť botanická
záhrada ohradená, vysadené potrebné rastliny, plat záhradníka sa zvýšil
o 2 zlaté a jeho pomocník mal určenú
mesačnú odmenu vo výške 10 zlatých.
Botanická záhrada bola každoročne
zaplavovaná vodou z neďalekého potoka Trnávka, a aby profesor Winterl
zabezpečil jej chod, pomáhali mu aj
rodinní príslušníci. Napokon po zrušení jezuitskej rehole v roku 1773
sa lekárskej fakulte podarilo pre potreby botanickej záhrady získať časť
jezuitskej záhrady, tzv. Stelly, s vý-

Pohľad na Trnavu a jej juhovýchodnú časť predmestia so záhradami (na miestach, kde sa pôvodne nachádzala Stella) na kresbe z polovice 19. storočia

merou 3 950 m2. Do novej záhrady
bolo z pôvodnej prevezených asi 950
druhov rastlinstva. Pôvodná záhrada
bola 11. septembra 1776 predaná na
dražbe za 415 zlatých pivovarníkovi
Michalovi Valterovi a jeho manželke,
ktorí sú pravdepodobnými stavebníkmi dnešnej budovy krajského pamiatkového úradu, tzv. Kačeráku, v areáli
prvej botanickej záhrady Trnavskej
univerzity. Posledným súkromným
majiteľom objektu bol Henrich Káčer
ml., ktorý ju niekedy po roku 1920 odpredal štátu na vojenské účely.
Záhradu Stella pri dolnej mestskej
bráne kúpil ešte 20. marca 1656 rektor jezuitského kolégia Martin Palkovič za 1 100 zlatých od dedičov

Gašpara Horvátha. Nachádzala sa
pri Trnávke medzi dnešnou Ulicou
Ľ. Podjavorinskej, Sladovníckou ulicou a železničnou traťou. Stella bola
obohnaná pevným múrom a skladala
sa z botanickej záhrady, pokusného
poľa a ovocného sadu. Stál tu aj dom
záhradníka, sklad, stajne, dom vhodný na oddych aj ubytovanie, refektár
a sklad na letné plody.
Študijný poriadok Antona von Störcka
z roku 1775 v súvislosti s botanickou
záhradou obsahuje predpis, podľa
ktorého mali byť rastliny predpisované
lekármi ako účinné pri liečbe vysadené osobitne a každá rastlina mala byť
opatrená latinskou a nemeckou popiskou. Okrem toho sa ako doplnková

Trnava na mape 1. vojenského mapovania z rokov 1782 – 1784 s vyznačenou polohou prvej a druhej
botanickej záhrady lekárskej fakulty
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výučba odporúčali výlety na okolité
lúky, na ktorých rástli liečivé rastliny.
Počas teoretickej skúšky boli potom
budúci doktori medicíny skúšaní aj
z botaniky, rovnako ako aj lekárnici. V roku 1774 sa začalo uvažovať
o premiestnení univerzity do Budína,
k čomu napokon došlo v roku 1777.
Profesor Winterl pokračoval vo svojej
kariére na lekárskej fakulte v Budíne,
kde opäť zakladal botanickú záhradu.
Pracoval nielen pedagogicky a vedecky, ale aj v akademických funk
ciách. Štyrikrát bol dekanom lekárskej
fakulty a dvakrát rektorom univerzity.
Umrel 24. novembra 1809 v Pešti.
Bol členom vedeckých spoločností,
autorom takmer dvoch desiatok diel
z oblasti botaniky, chémie a farmakológie a pod jeho vedením vzniklo na
Lekárskej fakulte Trnavskej univerzity
päť dizertácií z oblasti botaniky.
Druhá botanická záhrada v Trnave
bola na začiatku 19. storočia vo vlastníctve obchodníckej a podnikateľskej
rodiny Valcovcov, ktorá tu niekedy
v rokoch 1810 – 1813 vybudovala
pivnice na víno. Anton Valc bol v 20.
rokoch 19. storočia povýšený do
šľachtického stavu a začal používať
priezvisko Suliny. Aj táto druhá botanická záhrada však postupne zanikla
a bola zastavaná.
Henrieta Žažová
Ústav dejín Trnavskej univerzity
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Bestseller zo Spolku sv. Vojtecha
Vo vydavateľstve Spolok svätého Vojtecha v Trnave vyšiel svetový bestseller OTČE NÁŠ, v ktorom pápež František postupne vysvetľuje Pánovu
modlitbu na základe otázok, ktoré mu
kládol Marco Pozza. Jadrom knihy je
televízny rozhovor mladého kaplána
z padovskej väznice so Svätým otcom o modlitbe Pána a jej súvislostiach so životom človeka 21. storočia.
Otčenáš (po latinsky Pater noster)
alebo Modlitba Pána je modlitba, ktorú naučil Ježiš svojich učeníkov, keď
ho prosili: „Pane, nauč nás modliť.“
Patrí medzi najznámejšiu kresťanskú
modlitbu. Odpovede pápeža Františka sú pretkané starosťami aj nádejami žien a mužov dnešných čias.
Pápež neostal na úrovni teologickej
teórie. Jeho odpovede sú plné životných skúseností, viery a optimizmu.

Prinášajú odporučenia pre náš život,
aby sme mu vedeli dať zmysel a cieľ.
Modlitba Otčenáš sa uvádza v Evanjeliu podľa Lukáša (kap. 11, verše 2 –
4) a v Evanjeliu podľa Matúša (kap. 6,
verše 9 – 13). Text modlitby v slovenčine:
Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak
i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim
vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého. Amen.

Bohumil Chmelík

Slovensko má novú blahoslavenú
Dekrét o mučeníctve Anny Kolesárovej z Vysokej nad Uhom, ktorú v závere druhej svetovej vojny zastrelil
vojak Sovietskej armády, schválil pápež začiatkom marca a ceremoniál
blahorečenia sa uskutoční v sobotu
1. septembra 2018 v Košiciach na
štadióne Lokomotívy na Čermeľskej
ceste. „Radšej smrť, ako hriech“ –
tieto slová z náhrobného kameňa
Božej služobnice Anny Kolesárovej
sú stručnou charakteristikou udalosti,
ktorá sa udiala koncom druhej svetovej vojny. Ankin príklad priťahuje tisícky pútnikov. Mladí a rodiny tu čerpajú
z prameňa čistej lásky, aby osviežení
a posilnení slobodnejšie a radostnejšie kráčali životom.
Anna sa narodila 14. júla 1928. Keď
mala desať, stratila matku. Bola vychovávaná ku skromnosti a mravnej
čistote. Záver druhej svetovej vojny
bol pre Užskovysočanov mimoriadne náročný. Dva mesiace prechádzal
obcou front, strieľalo sa, v domoch sa
ukrývali nemeckí vojaci a domáci boli
v pivniciach. V osudný večer 22. novembra 1944 vošiel do pivnice opitý
ruský vojak. Otec vyzval dcéru, aby
vojakovi dala jedlo. Len čo vošla do
kuchyne, vojak začal naliehať, aby sa
mu oddala. Ona napriek hrozbám, že

ju zastrelí, odmietla. Vojak ju naháňal po dome a musela zápasiť. Keď
sa mu vytrhla z rúk a vbehla nazad
do pivnice, vojak namieril automat.
Zvolal: „Rozlúč sa s otcom!“ – a uskutočnil svoju hrozbu, vypálil dve rany.
Vražda zostala nepotrestaná.
Anna Kolesárová zomrela mučeníckou smrťou, aby si zachovalo nevinnosť, zomrela ako mladá pre hodnoty,
ktoré sú dnes často zaznávané. Jej
obeta života, ktorá sa môže zdať nepochopiteľná, núti k zamysleniu nad
zmyslom života a jeho hodnotami.

Bohumil Chmelík

Študentská panoráma
Ako v tomto čísle informujeme na inom mieste,
odborná porota vyhodnotila 3. ročník súťaže
o najlepší študentský fejtón, ktorú každoročne
vyhlasuje Katedra slovenského jazyka a literatúry

PdF TU v spolupráci s Univerzitnou knižnicou
TU. Víťazkou tohtoročnej súťaže sa stala Viktória
Kohutiarová z Pedagogickej fakulty TU s fejtónom
Rýchle recepty.

Rýchle recepty
Viktória Kohutiarová
Navštívila som kamarátku. Kúpila si nový byt, vravím si,
skvelá zámienka na návštevu. Ráno som však zaspala
na vlak, a tak som nestihla raňajkovať. Aká škoda, že
mi už mamka desiatu do školy (a ani do vlaku) nebalí... Po ceste som celkom vyhladla, a tak som sa tešila
dvojnásobne... a možno aj viac na to teplé jedlo ako na
známu, ktorú som už dlhšie nevidela.
Srdečne sme sa zvítali, až (konečne) prišla reč aj na
jedlo. Blížil sa totiž obed a ja som od rána nemala nič
v ústach. Jasné, je treba vymyslieť niečo RÝCHLE. Napríklad cestoviny. A dáme si ich s tuniakom. A s olivami,
lebo ... lebo to je také tradičné slovenské.
Slovo dalo slovo a pustili sme sa do varenia. Nebola
to zábava, bol to boj o holé prežitie! Napriek tomu, že
neviem spievať, môj žalúdok už začínal skladať ódy na
pripravovanú potravu – a boli čoraz hlasnejšie, až som
čakala, že sa na neznesiteľný hluk prídu sťažovať aj
susedia. V snahe zachrániť situáciu som sa rozpamätávala na typy a triky starej matere, len aby som ten
rýchly recept ešte trošku urýchlila. Dala som vodu zovrieť do varnej kanvice. Nádej na skoré jedlo opäť zahorela na plynovom šporáku pod hrncom s cestovinami
– no len na okamih. Vzápätí znova zhasla, lebo ďalšia
nástraha na mňa čakala pri otváraní konzervy s tuniakom. Už-už, keď ma od samotnej konzumácie delil iba
krôčik, zisťujeme, že nám chýba čosi podstatné – otvárač na konzervy. Z číreho zúfalstva som schmatla do
ruky nôž a už som agresívne bodala!!! (Do konzervy,
samozrejme...)
Po niekoľkých minútach intenzívneho úsilia sa mi predsa len podarilo prepracovať sa k tuniakovi. S vypätím
posledných síl som ho primiešala k cestovinám a kamarátka prihodila nakrájané olivy. Už sa k tomu blížime,
konečne nastal ten moment... Hromada príťažlivých
špiráliek z cestovín sa týčila na porcelánovej miske.
Boli popretkávané šťavnatým tuniakom a celú tú nádheru korunovali kolieska olív.
Konečne sme zasadli k stolu! Ó, už to príde, už je to
tu! Chytila som do ruky vidličku s krivým zúbkom a nasmerovala som ju k miske s obedom. Nič nie je také
krásne, nikdy som sa na nič nepozerala s toľkou láskou
a nehou ako na toto vytúžené jedlo. Jednoducho sme
si boli súdení! Vidlička napichla cestovinku a... „NIEEEEEEEEEEEEEEE!!!“

Zľakla som sa, z ruky mi vypadla vidlička a môj úlovok
skončil niekde na zemi (česť jeho pamiatke). Kamarátka vyťahuje fotoaparát a mne zrazu vyschlo v ústach
ako na Sahare. Všetky sliny, ktoré sa chystali započať
proces trávenia, boli paralyzované. „Čo robíš? Nejedz
ešte, ešte to musíme odfotiť!“ vyhlásila nadšene a už
šťukali blesky zľava-sprava. Trvalo to neskutočne dlho,
už som sa obávala, či sa tie cestoviny za ten čas nepokazia. Fotka totiž musela byť z každého uhla. A to
nie len jedna, ale aspoň tritisícosemstošesťdesiatštyri!
„Aby bolo z čoho vyberať na blog, vieš?“ chlácholila ma
kamarátka. A treba vyskúšať aj rôzne filtre... a rôzne
aranžmány naokolo...
Čas pre mňa prestával existovať. Keď sme sa KONEČNE pustili do jedla (podľa mňa prešlo asi dvetisíc rokov), obed bol už vlastne studený, a tak ma prešla chuť
a s ňou aj hlad. Hrialo ma len potešenie, ako pár minút
po svojom odchode nájdem na kamarátkinej stránke
fotku s mriežkou (takzvaným heštegom) “#dnesjem“.
Ďakujem, ja som dnes veľmi nejedla...
Nikdy neverte ľuďom, ktorí vám vravia, že majú rýchle recepty. Neverte im, keď majú facebook, blog či instagram... A už vonkoncom im neverte, keď majú v rukách fotoaparát alebo kameru.

Epigramy Erika Ondrejičku v podaní autora na vyhodnotení súťaže o najlepší
študentský fejtón pomohli navodiť atmosféru pravého „fejtónového predpoludnia“. Foto: Stanislav Šišulák
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Študentské mobility

Exkurzia za pamiatkami Talianska
Aj tento rok začiatkom mája študenti
prvého ročníka Katedry dejín a teó
rie umenia FF TU opustili školské
lavice a vydali sa na povinnú súčasť
svojho štúdia, zahraničnú exkurziu.
Cieľovou destináciou sa im tento
rok stalo Taliansko, konkrétne jeho
severná časť a historické regióny
Benátsko, Emilia-Romagna, Lombardsko a Tridentsko-Južné Tirolsko.
Po odchode autobusom zo Železničnej stanice v Trnave nasledovala
dlhšia cesta za hranice Talianska,
ktorú študenti využili na spoločnú
prípravu podkladov potrebných pre
podrobnejšie spoznávanie destinácií. Celú cestu totiž neuvádzal
žiadny sprievodca, ale boli to sami
študenti, ktorí sa postarali o výklad.
Na začiatku semestra dostali od
vedúceho výpravy Ing. arch. Ivana
Gojdiča zadania, podľa ktorých museli vypracovať svoje referáty o jednotlivých mestách, pamiatkach alebo lokalitách. Za šesť dní výprava
navštívila dovedna dvanásť miest,
v ktorých sa venovala otázkam histórie, urbanizmu, slohového vývoja
a jednotlivým pamiatkam. Účastníci videli desiatky umeleckých diel,
rovnako veľa sakrálnych i profánnych stavieb, pred ktorými či priamo v ktorých následne diskutovali
o ich umelecko-historických a architektonických kvalitách.

Medzi najvýnimočnejšie zážitky
patrila istotne návšteva románskeho kláštora benediktínov v Sesto al
Reghena, ranokresťanské pamiatky v Ravenne, katedrála a baptistérium v Parme, celodenná prehliadka Milána a napokon aj milánskeho
Dómu. Mimoriadne hodnotná bola
návšteva Verony a na záver Trenta, miesta konania významného
Tridentského koncilu. Výklad študentov dopĺňali niekoľkí absolventi
a kolegovia z odboru, ktorí sa tradične na exkurziách zúčastňujú už
niekoľko rokov. Títo spolu so študentmi pripravujú cestopis, ktorý by

mal uzrieť svetlo sveta začiatkom
budúceho semestra.
Okrem odbornej časti plnej práce
a štúdia prišiel však každý deň rad
aj na oddych a spoznávanie spoločenskej stránky jednotlivých miest.
Účastníci si mohli užívať atmosféru večerných uličiek, zažiť turistické atrakcie, malebné panorámy
a ochutnať domáce jedlo, kávu či
pohár talianskeho vína. Každý člen
výpravy si istotne so sebou z exkurzie odniesol nielen množstvo vedomostí, ale aj príjemné spomienky
a množstvo pekných zážitkov.
Adrián Kobetič

Latinčina pre právnikov
Od apríla na pôde Právnickej fakulty TU prebieha trojdielny workshop
právnickej latinčiny. Latinčina je
pre právnikov veľmi potrebná a to
nielen pri štúdiu, ale aj v budúcom
povolaní. Ako sme sa totiž na seminároch dozvedeli, mnoho výrazov,
ktoré denno-denne používame, pochádza práve z tohto jazyka.
Doteraz sa uskutočnili už dva
z troch workshopov, na ktorých sa
venujeme nielen slovnej zásobe,
ale aj prekladu z populárneho diela
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Digestá či skloňovaniu a časovaniu.
Výučbu má na starosti Mgr. Nicol
Sipekiová, PhD., ktorá zároveň učí
na Katedre klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.
Vyučujúca sa snaží naučiť nielen
teóriu, ktorá je základom, ale zároveň nám čo-to porozprávala aj o využití latinčiny v praxi. Podľa nej je
práca s týmto jazykom ako hra, pri
ktorej sa učíte stále, a keď si myslíte, že už sa nemáte čo učiť, príde
niečo nové, čo vám dokáže platnosť

pravidla, že štúdium latinčiny sa nikdy nekončí. Z pohľadu študenta
práva sú tieto workshopy naozaj
obohacujúce o to viac, že forma
vyučovania nie je založená len na
prednáške, ale viac interaktívne. Pri
workshope totiž ide o to, že nielen
pedagóg vysvetľuje, ale aj študenti samotní sa zapájajú do procesu
výučby. Na potvrdenie toho by som
využila vetu, ktorú som si osvojila počas jedného z workshopov
– Verba movent, exempla trahunt,

Správy, informácie
čo v preklade znamená, že slová
dojímajú, avšak príklady priťahujú.
Nám študentom je zrejmé, že táto
veta platí tak pre workshopy, ako
aj pre semináre z iných predmetov,
s ktorými sa stretneme počas nášho
štúdia.
V nasledujúcom období nás čaká
tretí seminár, ktorý bude zároveň
posledný. Študenti už sami budú

môcť používať latinské slová a skúsiť aj čítať veľké diela napísané v latinčine. Absolventi týchto workshopov dostávajú certifikát podľa počtu
hodín, ktoré na seminári strávili,
s konkrétnym opisom toho, čo sa
naučili. Domnievam sa však, že
študenti sem nechodia len kvôli certifikátu, ale preto, aby sa niečo naučili, keďže v prvom ročníku štúdia

práva musia „bojovať“ s povestným
rímskym právom. Alebo možno aj
preto, že našli záľubu v tomto zaujímavom indoeurópskom jazyku. Našťastie z môjho pozorovania vyplynulo, že certifikát je len doplnkom,
pretože to, o čo nám všetkým išlo
predovšetkým, bolo naučiť sa niečo
nové.
Dominika Kuchárová

Klub mnohodetných rodín
Klub mnohodetných rodín (KMR)
oslávil 20-ročné jubileum svojej
úspešnej činnosti. Združuje, informuje a pomáha mnohodetným rodinám. Je partnerom Európskeho
parlamentu, Komisie EÚ, členom
mnohých národných, ale aj medzinárodných organizácií a ako jediný
zo Slovenska má štatút konzultatívnej organizácie DESA UN – riaditeľstva ekonomickej a sociálnej sekcie
OSN. V poslednom období úzko
spolupracuje s Pápežskou radou
pre rodinu.
Niekoľko faktov o mnohodetných
rodinách: Mnohodetné rodiny sú
vystavené najväčšiemu riziku chudoby z celého spektra obyvateľov,
väčšiemu ako dôchodcovia alebo
iné spoločenské skupiny, lebo pri

šiestich deťoch je riziko chudoby okolo 80 %, pri ôsmich až vyše
90 %. Riziko chudoby má viacero dôvodov. Nízky príjem, otcovia mnohodetných rodín sú často
považovaní za neperspektívnych,
nemoderných a pod., hoci je to len
mýtus. Zodpovedný rodič mnohodetnej rodiny nikdy neargumentuje
v žiadosti o zvýšenie platu tým, že
má veľa detí. Otec často rieši ťažkú
situáciu tak, že si hľadá druhé zamestnanie. Rodina žije len z príjmu
jedného rodiča, lebo matka pracuje doma, ale za túto prácu neberie
plat. Naopak, vedome sa šíri polopravda, že mnohodetné rodiny žijú
na úkor daňových poplatníkov. Za
tejto situácie vzniká malý základ na
dôchodok rodičov, najmä pre matky,

ktoré dlhé roky vychovávali a opatrovali deti.
Ak vieme o mnohodetnej rodine,
oslovme ju. Mnohí totiž nevedia,
že existuje Klub mnohodetných
rodín. Mnohodetná rodina ostáva
aj vtedy, ak už deti vyleteli z rodinného hniezda. Rodičia si zaslúžia
primerané ocenenie spoločnosti za
to, že boli ochotní vychovať deti, tie
deti, ktoré sú zárukou budúcnosti.
Rodičia investovali do spoločnosti
veľa a majú nárok, aby im spoločnosť aspoň čiastočne túto investíciu
vrátila. Nesmieme strpieť názor, že
rozhodnutie pre dieťa je rozhodnutím pre chudobu.

Bohumil Chmelík

Trnavský dukát ako pomoc v sociálnej práci
Viac a lepšie pomáhať ľuďom na
okraji spoločnosti chce Trnavská
arcidiecézna charita aj cez projekt
„Hlinený dukát“. Projekt pomôže
nám všetkým, ktorí máme dilemu
pri konfrontácii s pouličným žobraním: dať almužnu? nedať...? Bude
tu nové „platidlo“, za ktoré si bezdomovci nebudú môcť kúpiť alkohol
alebo drogy. Na jednej strane dukátu je zobrazený charitný kríž a na
druhej obraz svätého Martina, ktorý
odťal zo svojho plášťa, aby prikryl
žobráka. Hlavná myšlienka projektu sleduje podobný cieľ: podeliť
sa o to, čo máme, a pomôcť človeku v núdzi, priviesť ho k návšte-

ve charitného centra, kde dostane
komplexnú službu, jedlo, možnosť
osprchovať sa aj ošatiť. Sociálni
pracovníci pomôžu hľadať zamestnanie, ponúknu cestu za lepším životom.
Hlinený dukát je projekt Trnavskej
arcidiecéznej charity, je alternatívou
pomoci ľuďom v kríze. Dukát platí
len v našom meste. Cena dukátu
je 1 euro. Zakúpiť ho možno v kostoloch, infocentre v Mestskej veži,
na Radnici, v Charite na Hlavnej
43. Za dukát dostane jedinec balíček potravín, v ktorom je konzerva
s mäsom alebo rybami, paštéta,
keks, čokoláda, káva alebo čaj. Pri

darovaní dukátu je potrebné vysvetliť človeku v núdzi, ako má dukát
použiť, a nasmerovať ho do charitného centra. Pre núdzneho človeka
nebude dôležitý len balíček, ale najmä pomoc sociálneho pracovníka
– profesionála, s ktorým sa stretne.
V Trnave sú stovky ľudí bez domova, aktívnych žobrákov je asi
dvadsať. Už vyše roka v Trnave
pracujú terénni sociálni pracovníci
– streetworkeri. Okrem iných foriem
pomoci budú ľuďom v núdzi vysvetľovať, čo je hlinený dukát a ako ho
použiť.

Bohumil Chmelík
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Okienko Študentskej rady Trnavskej univerzity

Zábava v objatí opice
Študenti Trnavskej univerzity nie sú žiadnou nudnou
skupinou. Potvrdili to aj 10. apríla. Študentská rada
Trnavskej univerzity na tento termín naplánovala párty
pre našich študentov v populárnom trnavskom podniku
Monkey Club. Počas večera hral študentom známy DJ
Elsy a počas akcie nechýbali ani kratšie aktivity a súťaže.

Aj keď na párty prišlo menej ľudí, lebo sa prekrývala
s iným podujatím v meste, počas večera sa darilo držať
príjemnú atmosféru. Aj keď sa párty konala v podniku
Monkey Club, našich čitateľov môžeme ubezpečiť, že
študenti sa nesprávali ako opice a že večierok prebiehal v pokojnej atmosfére.

Trnavskí študenti opäť vyšliapali na Havranicu
V piatok 20. apríla študenti Trnavskej univerzity nastúpili na trnavskej železničnej stanici na vlak smerujúci
do Smoleníc, odkiaľ sa spoločne vybrali k neďalekému
vrchu Havranica. Naši študenti už minulý rok vystúpili
na tento populárny vrch, a výlet sa im tak zapáčil, že ani
tento rok nezvážili iné miesto na výstup a vybrali si opäť
Havranicu. Tí, ktorí sa na výstupe zúčastnili už vlani,

vedeli kam a ako šliapať, a tí, ktorí pred vrchom stáli
po prvýkrát, možno na okamih oľutovali, že sa na tento výlet vybrali. Všetky pochybnosti však odviala dobrá
nálada, priateľské rozhovory a vzájomné spoznávanie
sa nových študentov. Za ranný výstup vrch Havranica
svojich pokoriteľov obdaril slnečným výhľadom na pôvabné okolie.

Májové tradície na Trnavskej univerzite ožívajú
Koncom apríla si študenti pripomenuli príjemnú slovenskú tradíciu – stavania mája. Na Majálese Trnavskej
univerzity sa 25. apríla zišlo pred Pázmaňovým internátom niekoľko študentov, aby spoločne postavili máj.
Tohtoročné stavanie mája sa nieslo v duchu ekológie,
lebo namiesto postavenia spíleného stromu, ktorý by
stál len pár týždňov, sa študenti za spolupráce pani prorektorky Peterkovej rozhodli máj zasadiť. Dúfame, že
náš máj bude poctivo rásť a po budúce roky k nemu
pribudnú ďalšie.
Po tomto netradičnom, no o to viac zmysluplnejšom
stavaní mája sa študenti presunuli do podniku Zelený
kríček, kde už na nich čakala trnavská hudobná skupina Libido. Ich cover verzie najznámejších rockových
hitov onedlho roztancovali i tých najhanblivejších. Majálesu navyše prialo veľmi príjemné, skoro až letné počasie, ktoré dopomohlo k tomu, aby tohtoročný majáles
patril k tým najlepším študentským akciám.

Študentská rada si volí nové vedenie
Po vyše dvoch rokoch predseda a spoluzakladateľ Študentskej rady Trnavskej univerzity Adrián Kobetič odchádza z vedenia našej študentskej organizácie. Predsednícka a podpredsednícka pozícia sa tak uvoľňujú,
aby ich začiatkom mája mohlo obsadiť nové vedenie.
Študentskú radu Trnavskej univerzity tak čakajú per-
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sonálne zmeny, no nech bude zvolení ktokoľvek, študentská rada bude študentom Trnavskej univerzity aj
naďalej prinášať skvelé akcie a zážitky. Novému predsedníctvu študentskej rady touto cestou želáme veľa
úspechov.
Pripravil: Ľubomír Šottník

Jazykové okienko

Ako sa má správne vyslovovať skratka akademického titulu PhD. –
pé-há-dé alebo pí-ejč-dí?
Medzinárodný akademický titul PhD. (lat. philosophiae
doctor, čiže doktor filozofie) sa na Slovensku začal
používať od roku 1996, keď nahradil starší vedecký
titul kandidáta vied so skratkou CSc. (lat. candidatus
scientiarum). V Česku sa tento titul zapisuje západným úzom, no vzhľadom na iné skratky titulov v češtine a slovenčine nie celkom správnym tvarom Ph.D.
Titul PhD. sa udeľuje úspešným absolventom rôznych
študijných programov v rámci 3. stupňa vysokoškolského štúdia, ktoré zavŕšia obhajobou vlastnej dizertačnej
práce. Je bežným javom, že pri výslovnosti niektorých
skratiek a iniciálových skratiek sa krátkym vokálom predlžuje ich kvantita (napr. s. r. o. − es-er-ó, MOV − emó-vé, SLA − es-el-á a pod.). V jazykovej praxi sa možno
stretnúť s dvojakou výslovnosťou uvádzanej skratky −
domáci, slovenský pôvod má tradičná výslovnosť péhá-dé, nedomáci pôvod má anglická výslovnosť písmen v skratke pí-ejč-dí. Anglické hláskovanie skratky
má isto pôvod v jej medzinárodnom používaní, no treba
zdôrazniť, že v slovenskom jazyku nie je výslovnosť
pí-ejč-dí opodstatnená, pretože narúša dve základné
funkcie jazyka − komunikatívnu (pre ľudí neovládajú-

cich angličtinu sa stáva skratka nezrozumiteľnou; starší
ľudia určite neporozumejú, že majú zapnúť televíznu
stanicu ejč-bí-ou, ale há-bé-ó (HBO), prípadne nie ejeks-en, ale á-iks-en (AXN)) a systémovú (ostatné tituly
rovnako nehláskujeme anglicky, napr. PhDr. − pí-ejčdí-ár, MUDr. − em-ju-dí-ár či PharmDr. − pí-ejč-ej-árem-dí-ár, ale p-h-d-r, m-u-d-r, farm-d-r). Slovenská
výslovnosť pé-há-dé (analogicky podľa iných skratiek
by sme pripustili aj výslovnosť p-h-d) je kodifikovaná
aj v Pravidlách slovenskej výslovnosti (2009), Krátkom
slovníku slovenského jazyka (2003) či v Pravidlách slovenského pravopisu (2014). Možno ešte dodať, že tituly PhDr. a PhD. rovnako označujú titul „doktor filozofie“,
no titul PhD. je hierarchicky vyššie, spolu s titulmi CSc.,
DrSc. (lat. doctor scientiarum, čiže doktor vied) a ArtD.
(lat. artis doctor, čiže doktor umenia) sa píšu za menom a plnia funkciu prístavkov, čiže sa v texte z oboch
strán vymedzujú čiarkami (napr. Dekan pedagogickej
fakulty prof. PaedDr. René Bílik, CSc., udelil nazajtra
dekanské voľno.; Prorektorka TU pre vzdelávanie doc.
Ing. Viera Peterková, PhD., informovala akademický
senát o návrhu nového študijného poriadku.).

Ako správne používať slová kedy a keď
V jazykovom prejave študentov, študentiek, ale dokonca aj profesionálnych používateľov jazyka, čiže
televíznych či rozhlasových hlásateľov a hlásateliek,
moderátorov či moderátoriek, sa, žiaľ, pomerne často
možno stretnúť s opakovaným, zato však nevhodným
zamieňaním opytovacieho zámena kedy a spojky
keď na začiatku podraďovacích viet. Opytovacie zámeno kedy slúži na opýtanie sa na časovú okolnosť realizácie deja v budúcnosti alebo zrealizovania deja v minulosti. V podraďovacích súvetiach však plní aj funkciu
spájacieho výrazu vedľajšej vety s hlavnou vetou, keď
sa predmet, chýbajúci v hlavnej vete, vyjadruje vedľajšou vetou predmetovou (napr. Daj vedieť, kedy príde
návšteva.; Rozhodni sa, kedy sa mi budeš venovať.;
Povedz, kedy sa to stalo.). Pozor, chyby sa často robia
aj pri analýze takýchto typov viet, keď príslovková forma
slova kedy na začiatku vety môže zavádzať k pýtaniu
sa na časovú okolnosť, no nejde o vedľajšiu príslovkovú vetu. Na začiatku takýchto podraďovacích príslovkových časových, ale aj podmienkových či príčinných
viet stojí práve podraďovacia spojka keď, ktorou sa
podmieňuje realizácia deja v hlavnej, nadradenej vete
(napr. Daj mi vedieť, keď budeš pripravený.; Povedz

mi, keď sa to stane.; Keď ju pevne držal, nemohla sa
mu vyšmyknúť.; Nič nedostaneš, keď budeš zlý.; Bolo
to v roku, keď sa konali futbalové majstrovstvá sveta.).
Spojkou keď teda obmedzujeme alebo rozvíjame realizáciu deja podmienkou, príčinou alebo časovou okolnosťou a opytovacím zámenom kedy časovú okolnosť
neurčujeme, ale sa na ňu pýtame, prípadne vo funkcii
spájacieho výrazu rozvíjame dej vedľajšou vetou predmetovou.
Jednoduchšie to možno vysvetliť na príklade. Ak sa pýtame na podraďovaciu vetu otázkou na predmet (napr.
koho? čo?), použijeme kedy: Nevedel (koho/čo nevedel?), kedy príde.; Nevedel zistiť (koho/čo nevedel zistiť?), kedy sa to stalo. Ak sa však pýtame otázkou na
prívlastok (aký? aká? aké? ktorý?...) alebo na príslovkové určenie času (kedy? v akom čase?) či podmienky,
používame keď: Spomínal na deň (aký deň?), keď ju
videl prvý raz.; Odišiel do dôchodku (v akom čase?),
keď dosiahol dôchodkový vek., Navštívil ma minulý
týždeň (v akom čase?), keď sa vrátil z dovolenky.

Rubriku pripravil Andrej Závodný,
Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU
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Redakcia časopisu UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS

vyhlasuje 5. ročník fotografickej súťaže
pre denných študentov Trnavskej univerzity

Najlepšie fotografie budú finančne odmenené.

