
SP
R

A
V

O
D

A
J 

U
N

IV
ER

ZITY KOMENSKÉHO VYCHÁDZA O
D

 R
O

K
U

 1
9

5
5

NOVEMBER 2015

Veľtrh vzdelávania 
AKADÉMIA už po 19-krát

Veľtrh vzdelávania 
AKADÉMIA už po 19-krát

Vplýva IQ 
na nadanie?

Vplýva IQ 
na nadanie?

Slávnostné otvorenie 
Konfuciovho inštitútu
Slávnostné otvorenie 
Konfuciovho inštitútu

Generálny tajomník OSN  
čestným doktorom UK

Generálny tajomník OSN  
čestným doktorom UK



30

A B S O L V E N T I  Ú S P E Š N Í  V O  S V O J O M  O D B O R E

Štúdium na Filozofickej fakulte UK  
– dôležitá vzdelanostná báza

Štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave je dôležitou vzdelanostnou bázou potrebnou pre ďalšiu prácu 
a kontinuálne samoštúdium. Aj to si môžete prečítať v jednom z príspevkov štvorlístka úspešných absolventov tejto fakulty. Prezradia vám, 
ako sa fakulta zapísala do ich životných príbehov, ale i to, kde momentálne pôsobia a akými úspechmi sa môžu pochváliť. 

(redakcia)

Jozef Dado Nagy 

Na FiF UK som študoval v rokoch 1989 – 1993 kombináciu ruský 
jazyk – anglický jazyk – učiteľský smer. Už počas štúdia som začal 
pracovať v internátnom rozhlasovom štúdiu MD1, neskôr vo Fun rá-
diu a v poslednom ročníku v práve začínajúcom rádiu Twist. V po-

sledných ročníkoch sme 
so spolužiakmi vyučovali 
angličtinu v rôznych jazyko-
vých školách a kurzoch pre 
deti a dospelých. Za veľký 
prínos považujem dvojroč-
né účinkovanie v divadel-
nej skupine vedenej naším 
britským lektorom Colli-
nom Hillom. Naštudovanie 
absurdnej drámy Harolda 
Pintera The Birthday party 
bolo veľmi príjemným a uži-
točným spestrením štúdia. 
Po absolvovaní FiF UK 
postupne učiteľskej praxe 
ubúdalo a pribúdali aktivity 
súvisiace s prezentovaním 
kníh a literatúry. Začal som 

organizovať pravidelné knižné prezentácie, čítačky, diskusie a popri 
rozhlasových reláciách moderovať aj niekoľkých televíznych progra-
mov venovaných knižným novinkám a literárnym fenoménom (Ume-
nie, Slovo, Knižná revue, Literárne oko). Tejto oblasti sa venujem už 
vyše 20 rokov. Momentálne pripravujem dva literárne programy na 
Rádiu Slovensko a dokončujem knihu venovanú rôznym aspektom 
vzniku literárneho diela – Rozprávači za zrkadlom.

Štúdium na Filozofickej fakulte UK mi dalo veľmi dôležitú vzdela-
nostnú bázu potrebnú pre moju ďalšiu prácu a kontinuálne samoštú-
dium. Roky na univerzite boli obdobím intelektuálneho dozrievania, 
formovania a názorov a rozhodnutí čomu sa v ďalšom živote venovať 
(a čomu nie). Na jednej strane sme získali široký rozhľad v rôznych 
oblastiach anglického a ruského jazyka – od fonetiky, fonológie, brit-
ských a amerických reálií, cez dejiny jazykovedy, morfológiu, lexiko-
lógiu a syntax, až po štúdium literárnej histórie a kľúčový diel staršej 
a súčasnej literatúry. Spätným pohľadom oceňujem, ako veľmi ma 
táto šírka štúdia naučila pokore a trpezlivosti. Chýbala mi však väčšia 
možnosť špecializácie na štúdium rôznych aspektov literatúry a lite-
rárnej vedy, ktorá ma už v tom čase primárne zaujímala. Okrem štúdia 
pozitívne hodnotím najmä možnosť pracovať ako vedecká pomocná 
sila v jazykovom laboratóriu na katedre anglistiky a amerikanistiky, 
jazykovú stáž na Moskovskej štátnej univerzite a rôzne študijné a mi-
moštudijné aktivity s našimi ruskými, britskými a americkými lektormi.

Emíre Khidayer 

Narodila sa slovenskej matke a irackému otcovi. Vyštudovala na FiF UK prekladateľstvo 
a tlmočníctvo, kombináciu arabčina – angličtina v roku 1995. V roku 2005 ukončila na fakulte 
doktorát v odbore orientálne literatúry. Ako diplomatka pôsobila v Egypte, Kuvajte a Iraku. V Dubaji 
bola konateľkou firmy v oblasti IT. Naposledy pracovala ako politická poradkyňa pre hlavného 
predstaviteľa OSN v Sudáne. Je autorkou kníh Arabský svet – iná planéta?, Život po arabsky, 
Príbehy zo Sumhuramu a Dubajské tajomstvá. Jej knihy vyšli aj v češtine, poľštine a angličtine. 

Vedomie, že stojím na pomedzí dvoch rôznych kultúr, ma do-
viedlo k nutnosti spoznať aj druhú stranu svojej identity. Keď si 
na štúdium arabistiky spomínam, vynára sa mi romantizujúca 
predstava starých učební a hodín hlavne s profesormi Paulínym 
a Drozdíkom. Počas štúdia som vypátrala, že existujú bilaterálne 
zmluvy o školskej spolupráci ČSFR a blízkovýchodných krajín. 
Potom prof. Paulíny oslovil ministerstvo školstva, a tak sa celé-
mu krúžku podarilo dostať do niektorej z nich. Osobná skúsenosť 
každého bola smerodajná pri ďalšej motivácii v profesionálnom, 
ale aj súkromnom živote. Život ukázal, že štipendijný pobyt v Egyp-
te a neskôr práca v diplomacii sa stali motorom, aby som začala 
súvisle hovoriť po arabsky, ako aj chápať arabskú mentalitu. Po 
porovnaní rôznych typov štúdia arabčiny nedám dopustiť na stre-
doeurópsky prístup k vyučovaniu orientalistiky. Dôraz na schop-
nosť dorozumieť sa v ktorejkoľvek arabskej krajine bol pri štúdiu 
zásadný a pomohol mi, nech som sa vyskytla v Iraku, Jemene 
alebo Maroku. Štúdium arabistiky na FiF UK je jediným dlhodobo 
kontinuálnym štúdiom tohto jazyka na Slovensku. V súčasnosti, či 
chceme alebo nie, všade narážame na príslušníkov arabskej kultú-
ry. Arabská a islamská kultúra, ktorá je Európe susedom, sa stále 

viac hlási o slovo z globálneho 
hľadiska, a to je dôvod, prečo 
bude o nej stále počuť. Preto 
je príťažlivé byť v centre diania 
a rozumieť, čo a prečo sa tak 
deje. Štúdium arabského jazy-
ka, islamu, histórie a spoločen-
ských daností preto považujem 
za základ ako preniknúť pod 
kožu kultúre, o ktorej stále veľa 
nevieme. Rozhodnutie študo-
vať tento odbor bolo zlomové aj 
u mňa. Naviazala som naň indi-
viduálnym štúdiom, a tak vznikli 
moje vlastné knihy. Teší ma, že 
sa stali študijnou literatúrou na Slovensku, Česku a v Poľsku. Tiež, 
že sa stali mienkotvornou literatúrou, keď sa hovorí o arabskom 
svete. Aj tento úspech je výsledkom mojej životnej cesty, ktorej vý-
razný kameň bol položený práve na Katedre klasickej a semitskej 
filológie FiF UK v Bratislave.
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Zuzana Belková

Vyštudovala na FiF UK odbor slovenský jazyk a literatúra – estetika. Je zamestnankyňou RTVS, od 
roku 1999 pôsobila v Slovenskom rozhlase ako dramaturgička a redaktorka. Moderovala v Rádiu 
Devín a pripravovala relácie s tematikou literatúry a umenia. Špecializuje sa na verejné prezentácie 
kníh. Spolupracovala so Slovenskou televíziou. Publikuje recenzie, eseje a publicistiku. V súčasnosti 
je vedúcou Odboru vlastnej tvorby Slovenského rozhlasu. 

Vždy som si myslela, že po od-
chode z alma mater zakotvím v ti-
chom prostredí, podporujúcom 
bádanie šikovne skrížené s ana-
lýzou. Možno bude moje teoreti-
zovanie rozvážne a trpezlivé, mož-
no dokonca plamenné – presne 
také, aké intelektuálne stimuly mi 
prelistované stránky práve daru-
jú. Budem sa nerušene venovať 
tomu, čo mám úprimne rada, teda 
knihám, budem o nich erudovane 
písať a ruch praktického života od 
seba úspešne odoženiem. Všetko 

vypálilo inak. Najskôr ma zocelili bratislavskí gymnazisti, s pôžitkom 
skúšajúci, koľko rebelstva zo zadných lavíc mladá oduševnená slo-
venčinárka znesie, potom nečakaná ponuka vymaniť sa z okov škol-
ských osnov a presunúť sa do úctyhodne pôsobiacej inštitúcie Slo-
venského rozhlasu. Využila som ju. Najmä pre súvislosť s literatúrou. 
Lebo presne to mi vo verejnoprávnom rádiu pred rokmi sľubovali: 
možnosť vyberať pre poslucháčov poéziu i prózu, sledovať dianie na 
domácej i svetovej literárnej scéne, pracovať s textom a upravovať ho 
do výsledného tvaru ako podklad pre rozhlasovú realizáciu. Skrátka, 
nalákali ma na nehlučnú prácu dramaturgičky, ktorá smie kúsok svoj-
ho literárneho vkusu vložiť do úst interpretov a oslovovať ním úplne 
neznámych poslucháčov. Navyše – dovolili mi publikovať. Síce len 
dobovou konvenciou zošnurované relácie, ale predsa len – smela 
som písať a potom dychtivo očakávať, ako vety s nesmelými postre-
hmi vyznejú v éteri, keď sa z nich stane „rozhlasové pásmo, ktoré 

autorsky a redakčne pripravila Zuzana Belková“. Jasné, že sa moje 
prvotné predstavy dvadsaťpäťročnej idealistky diametrálne líšili od 
zmechanizovanej kancelárskej práce. Nič to. Vydržala som. Aj naoko 
dobromyseľné podpichovanie podstatne starších kolegov, ktorí si ur-
putne strážili svoj – v mojich očiach archaický – status „hrdých nosi-
teľov národnej kultúry“, aj chaotické zoznamovanie so súčasnými au-
tormi najrôznejších poetík, veku, naturelov a myšlienkovej orientácie, 
ktorých mi nanucovali samozvaní „zasväcovači“ do nuáns domáceho 
literárneho panoptika. Pracovný život sa mi miešal s privátnym, popri 
účelových väzbách pre dobro rozhlasového produktu vznikali priateľ-
stvá so spisovateľmi, ktoré si cením aj po rokoch. Ja som si strážila 
svoju objektivitu a rozhlas sa menil. Rýchlo a k lepšiemu. Odhadzoval 
korzety konzervativizmu a prišla výzva moderovať naživo. Odhodlaná 
uniknúť stereotypu som ju napriek introvertným obavám využila a zra-
zu z toho bol môj hlas úspešne usídlený v Rádiu Devín, vlastné lite-
rárne večery, možnosť zapájať do diania aj dovtedy verejne nevystu-
pujúcich autorov, nevedomky spoluvytvárať základy toho, čo sa dnes 
nazýva „aktivity na podporu čítania a literatúry“ a kvôli podpore čoho 
roky zasadali grantové komisie MK SR. Aj s nimi som pre svoju orien-
táciu v problematike mala čosi spoločné. Dnes je zo mňa skôr ma-
nažérka. Čítanie a premýšľanie (nielen) o ňom si však vziať nedám. 
Ak raz za čas môžem napísať recenziu pre noviny, nebránim sa ani 
supervízii väčších projektov, koncipovaniu rozpočtov a excelovským 
tabuľkám. Keby kdesi pod povrchom neboli zručnosti nadobudnuté 
počas vysokoškolského štúdia, nikdy by som nenadobudla dostatok 
sebavedomia na prácu aplikujúcu teoretický základ vedomostí iným 
spôsobom, ako som si voľakedy predstavovala.

Spracoval: doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD., prodekan FiF 

Fedor Blaščák

Na FiF UK som študoval „čistú“ filozofiu v rokoch 1994 – 2000. Po 
štyroch rokoch neskôr, počas ktorých som skúšal život v Berlíne, po-
stavil svoj prvý dom, absolvoval „civilku“, odišiel do Kambodže a tiež 
pracoval v treťom sektore, som sa už ako tridsiatnik na katedru vrátil 
ako doktorand. Patrím však medzi tých, ktorí PhD. nedorobili. Nie že 
by ma to prestalo baviť, no po všetkých tých rokoch, ktoré som strávil 
čítaním filozofických spisov, mi odrazu bolo jasné, že k tomu nebu-
dem vedieť nič nové a netriviálne dodať. S istým pobavením som zistil, 
že prosto nemám žiadne akademické ambície. Vychádza mi z toho, 
že ak svoj odbor nerobí človek poriadne hneď od začiatku, niekde po 
rokoch sa to takto prejaví. 

A 90-te roky na univerzite v Bratislave neboli, aspoň pre mňa, ob-
dobím, ktoré prialo sústredenej akademickej práci. Patrím do generá-
cie, ktorá prevrat v roku 1989 zažila pri nástupe na strednú školu, to 
znamená, že sme vstupovali do života nezaťažení kompromismi s bý-
valým režimom, ale so základnou skúsenosťou s ním. Starý svet sa 
nám zrútil pred očami a ten nový sa javil, ako keby bol, takpovediac, 
„celý náš.“ Sloboda pre mnohých z nás v tom čase znamenala akúsi 
celkom novú formu života, do ktorej sme vrastali, ktorú sme sa učili 
brať a osvojiť si, s ktorou sme vlastnými životmi experimentovali. Ne-
bola to nejaká abstraktná „sloboda bádania“, ktorá človeku poskytuje 
útočisko k vedeckej práci. Cestovanie stopom po Európe, divadlo 
Stoka aj prvé techno v bratislavskom U-clube, alebo nové knihy, ktoré 
začali vychádzať, o ktorých nám ale nemal kto poriadne prednášať, 
to boli tie skúsenosti, ktoré nám otvárali oči. Oveľa viac než vysedá-
vanie na prednáškach alebo v Univerzitnej knižnici. Povedal by som, 
že aj pre našich učiteľov to bola doba, v ktorej sa sami hľadali, a ak 
si to spojíme, tak máme situáciu, v ktorej sa za fasádou pevne danej 
štruktúry „študijného programu“ odohráva čosi celkom iné – niečo 

tekuté, nejasné, akási „bláznivá úzkosť 
hľadania“. Mnohí sa z tej úzkosti naozaj 
zbláznili. A, žiaľ, boli aj takí, čo to do-
slova neprežili. 

Neskôr pri rôznych akademických 
konfrontáciách s kolegami na Západe 
som si uvedomil, že oni majú lepšie 
vzdelanie, lebo chodili na lepšie školy 
a venovali im viacej času, no my máme 
viac životných skúseností a vieme byť 
preto akosi pohotovejší. No schopnosť 
vynájsť sa na robenie solídnej vedy ne-
stačí a ani nikdy nebude. A tak som to 
akademicky radšej „zabalil“. Všetko to 
úsilie pochopiť Platóna, Descarta, Kan-
ta, Husserla, Wittgensteina či Rortyho 
vo mne ale zanechalo istý súbor základ-
ných intelektuálnych zručností: schop-
nosť analyzovať, takpovediac, čítať medzi riadkami a rozoznávať tak 
skrytú agendu, rozumieť funkciám metafor a rétorických figúr, predví-
dať tézy už pri formulácii predpokladov, kriticky posudzovať a vedieť 
sa preto pýtať k jadru veci; skrátka filozofovaním som sa naučil meto-
dickosti pri práci rozumom, ktorá ma dodnes živí a umožňuje mi viesť 
pluralitný profesionálny život vyskladaný z rôznych rolí: nezávislého 
konzultanta, občianskeho aktivistu, analytika, editora, organizátora, 
kurátora aj lobistu. Sporadicky popritom píšem odborné štúdie aj 
prednášam na konferenciách. A ak by mi niekto dal dva roky dovo-
lenky, doučil by som sa vďaka týmto zručnostiam aj botaniku, no zo 
všetkého najradšej Maxwellove rovnice. 


