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Univerzita Komenské-
ho tento mesiac oslá-
vila veľké jubileum: 

100 rokov od svojho založe-
nia. Čo už môže byť lepšou 
príležitosťou pre nové začiat-
ky než takéto narodeniny.

Po oslavách sa chceme 
ešte dôraznejšie pustiť do 
zmien v tom, ako naša univer-
zita komunikuje. Myslím tým 
našu univerzitu aj Našu uni-
verzitu. Časopisu sa zmeny 
dotknú v tom, že by sme ho 
chceli odľahčiť od textov, ktoré si môže každý prečítať na webo-
vej stránke – napokon, kým sa dostanú do tlače, aj tak sú často 
neaktuálne. Radi by sme v tomto časopise uverejňovali skôr tex-
ty s dlhšou trvanlivosťou než spravodajstvo a reporty a približovali 
akademický svet viac do hĺbky. To znamená menej spravodajstva 
a reportov, viac príbehov fascinujúcich výskumov či rozhovorov 
s inšpiratívnymi ľuďmi. Niekoľko skvelých rozhovorov nájdete aj 
v tomto čísle: odporúčam napríklad rozhovory s Vladimírom Šu-
chom (str. 9) či Lenkou Sokolovou (str. 26 – 27), ale aj rozhovor 
s Janom Císařom a Jiřím Uhlířom (str. 30 – 31), ktorí nám pomáha-
jú zbierať dáta s cieľom lepšie nastaviť naše komunikačné postupy.

Pokiaľ ide o online prostredie, chceli by sme na stránke  
www.uniba.sk vytvoriť portál, ktorý bude zhromažďovať všet-
ky informácie, aktuálne novinky či podujatia. Zároveň chceme 
spustiť systém pravidelných elektronických spravodajských   
e-mailov: novinky teda nebudú chodiť z e-mailovej adresy nášho 
oddelenia PR, ale budú usporiadanejšie a budete si môcť nasta-
viť odoberanie tých informačných kanálov, ktoré vás zaujímajú.

Univerzita chce však viac komunikovať nielen cez papierové 
či elektronické médiá, ale aj „tvárou v tvár“: na podujatiach, ak-
tivitách, prednáškach. Plánujeme nové informačné centrum na 
Štúrovej. Radi by sme udržali každoročné aktivity typu AmosFest 
pre študentov či Slávnosť v botanickej záhrade pre zamestnancov 
– na titulke tohto čísla inak nájdete záber zo strhujúceho vystúpe-
nia súboru Gymnik na tohtoročnej Slávnosti v botanickej záhrade. 
V lete sa chystáme na festival Pohoda, kde bude mať univerzita 
svoj stánok. Na jeseň budeme výraznejšie prítomní na akademic-
kých veľtrhoch. Som veľmi zvedavý, ako sa tento prístup osvedčí.

Symbolickým gestom nového prístupu ku komunikácii univerzity 
bolo rozhodnutie nášho rektora uvoľniť časť vstupov na galavečer 
v Slovenskej filharmónii pre všetkých a umožniť aspoň niektorým 
študentom, zamestnancom či prednášajúcim, aby v tento slávnost-
ný večer boli pri tom spolu s pozvanými hosťami. Aby tento večer 
získal nádych ozajstnej slávnosti celej akademickej obce.

Táto univerzita má čo ponúknuť. Je plná skvelých ľudí, fasci-
nujúcich myšlienok, inšpiratívnych nápadov. Naši ľudia pracujú 
na projektoch, ktoré majú potenciál robiť svet lepším. Misia nás, 
ktorí máme na starosti komunikáciu, je jednoduchá: nech je vo 
verejnom priestore o trochu menej céčkových celebrít a infor-
mačného odpadu a nech sa trochu viac priestoru dostáva našej 
univerzite. A dúfam, že aj Našej univerzite.

Radomír Masaryk,
prorektor UK pre vonkajšie vzťahy,

predseda Redakčnej rady Našej univerzity
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Nadácia Zastavme korupciu bude na UK 
dohliadať na nákupy a tendre

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) a Nadácia Zastavme korupciu podpísali memorandum o spolupráci. Nadácia by mala do-
hliadať na transparentnosť pri verejnom obstarávaní a obsadzovaní dôležitých postov.

S ponukou na spoluprácu prišiel nový rektor UK Marek Števček. 
„Spoluprácu s neziskovým sektorom v oblasti nakladania s verejnými 
prostriedkami považujem za veľmi dôležitú. Bol to jeden z prvých cie-
ľov, ktoré som si stanovil pri nástupe do funkcie. Nadácia Zastavme 
korupciu je pre nás hodnotným partnerom a vysoko si ceníme ich prí-
nos v procesoch verejného obstarávania, ako aj v ďalších oblastiach. 
Verím, že spolu nastavíme novú úroveň transparentnosti v riadení uni-
verzity,“ povedal rektor UK.

Veľké nákupy sú podľa riaditeľky Nadácie Zastavme korupciu 
Zuzany Petkovej vždy potenciálnym rizikom z hľadiska korupcie. 
„Oceňujeme preto prístup nového vedenia, že nás prizvalo dohliadať 
na hospodárenie s verejnými zdrojmi,“ konštatovala Zuzana Petková. 
Nadácia dlhodobo kontroluje veľké tendre v štátnej a verejnej správe 
a v prípade podozrení z korupčného správania či predraženia podáva 
podnety na Úrad pre verejné obstarávanie. „Nechceme len kritizovať 
nehospodárnosť, ale pôsobiť aj preventívne,“ dodala.

Nadácia Zastavme korupciu by mala poradenstvo poskytovať pri 
veľkých projektoch, ako je plánovaná rekonštrukcia internátov za 
14 miliónov eur. V súvislosti s jej prípravou rektor odvolal dlhoročné-
ho riaditeľa Róberta Gulu.

Nadácia bude kontrolovať aj personálne obsadzovanie postov. 
Jej zástupca bol tiež členom výberovej komisie na nového šéfa 

Vedeckého parku UK. Na toto miesto bol vypísaný medzinárodný 
konkurz.

Poradenstvo je bezodplatné, ide o pilotný projekt nadácie. „Ak 
dopadne dobre, budeme sa snažiť naň získať nezávislé zdroje, aby 
sme mohli pomáhať viacerým verejným inštitúciám, ktoré o to majú 
záujem,“ uviedla Zuzana Petková. Záujem o spoluprácu v minulosti 
prejavila aj Slovenská technická univerzita, v budúcnosti tak nie je 
vylúčená spolupráca s touto inštitúciou.

redakcia

Univerzita Komenského má deväť  
nových profesorov

Dňa 11. júna 2019 vtedajší prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenoval dovedna 37 nových profesorov. Medzi nimi sú aj 
deviati zástupcovia z Univerzity Komenského v Bratislave.

„Mnohokrát som hovoril o tom, že potrebujeme vrátiť úctu a reš-
pekt vzdelaniu. Zabúdame na to, čo naši otcovia, dedovia a prade-
dovia vedeli – že to najcennejšie, čo môže naša spoločnosť dať, čo 
my môžeme dať našim deťom, je kvalitné vzdelanie,“ uviedol vo svo-
jom príhovore Andrej Kiska. Prezident vidí najväčší prínos profesorov 
v ich zapájaní sa do verejných diskusií, čo môže pozitívne prispieť 
k dnes už takej potrebnej reforme školstva. 

Novovymenovaní profesori UK:

prof. RNDr. Ján Buček, CSc., odbor humánna geografia, Prírodo-
vedecká fakulta UK 
prof. Dipl. Ing. Natalia Kryvinska, Dr. techn., odbor manažment, 
Fakulta managementu UK 
prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD., odbor biológia, Jesseniova le-
kárska fakulta UK v Martine
prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD., odbor odborová didaktika, Pe-
dagogická fakulta UK 
prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., odbor teória a dejiny štátu a prá-
va, Právnická fakulta UK 
prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD., odbor aplikovaná geofyzika, 
Prírodovedecká fakulta UK 
prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., odbor trestné právo, Práv-
nická fakulta UK 
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., odbor medzinárodné 
právo, Právnická fakulta UK 
prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD., odbor predškolská a ele-
mentárna pedagogika, Pedagogická fakulta UK

Kompletný zoznam vymenovaných profesorov je k dispozícii na: 
www.prezident.sk.

redakcia
Foto: Marián Garaj, Kancelária prezidenta SR
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Naši vedci objavili nový druh hada
Nazvali ho po dávno zabudnutom kráľovstve 

Medzinárodný tím na čele s vedcami z Univerzity Komenského v Bratislave (UK) objavil nový druh hada rozšíreného v Turecku, Azer-
bajdžane, Arménsku, Gruzínsku, Iraku, Iráne a Rusku, vrátane malej oblasti zasahujúcej aj do Európy. Analýzou genetických aj morfo-
logických údajov zistili, že užovka sarmatská (Elaphe sauromates) v skutočnosti zahŕňa aj ďalší druh, ktorý nazvali podľa starobylého 
kráľovstva Urartu – Elaphe urartica. Opis nového druhu užovky bol publikovaný vo vedeckom časopise PeerJ koncom mája.

Podľa hlavných autorov štúdie Daniela Jab-
lonskeho a Davida Jandzíka z UK je mimoriadne 
náročné túto užovku objaviť v prírode. Navyše 
sa vyskytuje v oblasti, ktorá je geopoliticky po-
merne komplikovaná. Aj preto si zber materiálu 
pre štúdiu vyžiadal celkovo 17 rokov a širokú 
medzinárodnú spoluprácu. Nový druh je na 
základe vonkajších znakov veľmi podobný užov-
ke sarmatskej. Až analýza DNA odhalila, že ide 
o sesterský a tzv. kryptický, čiže skrytý druh.

„Objav dokazuje, že aj oblasť alebo sku-
pina živočíchov pomerne dobre prebádaná 
môže potenciálne skrývať prekvapivé objavy, 
ak sa výskum realizuje trpezlivo a s využitím 
kombinácie metód. V tomto prípade štatistic-
kých, genetických aj morfologických a v ši-
rokej medzinárodnej spolupráci,“ nazdáva sa 
Daniel Jablonski.

Nový druh hada patrí medzi veľké užovky 
známeho rodu Elaphe, ktorý je tiež veľmi po-
pulárnym medzi chovateľmi teráriových zvierat. 
Objav nového druhu a analýza jeho biogeogra-
fie je dôležitým krokom k poznaniu formovania 
a vývoja organizmov žijúcich v Európe a Ázii.

„Nález je pre nás aj akýmsi zavŕšením 
osobnej cesty od nadšených milovníkov 
a niekdajších chovateľov užoviek rodu Ela-
phe až k nálezu a vedeckému opisu nového 
druhu,“ prezradil David Jandzík.

Kráľovstvo Urartu, na ktoré história na viac 
než tisícročie zabudla, prekvitalo v dobe že-
leznej (t. j. v 9. až 6. storočí p. n. l.) v oblasti 
dnešnej Arménskej vysočiny v okolí jazera 
Van v Turecku, kde sa vyskytuje aj nový druh 
užovky. Meno zvolili autori vedeckého opisu 
z úcty k pôvodnému menu užovky sarmatskej. 
Jej názov odkazuje na Sarmatov, konfederá-
ciu kočovných kmeňov, ktorí obývali podobné 
územie severne od Čierneho mora ako užovka 
sarmatská.

„Vybavením každého vedca musia byť kva-
litné odborné predpoklady, osobné zanietenie 
a v neposlednom rade trpezlivosť. Ukazuje sa to 
i v tomto prípade, keď si objav vyžiadal celkovo 
17 rokov vedeckej práce. Som nesmierne hrdý 
na našich vedcov, ktorí dokazujú, že slovenská 
veda má svoje postavenie v medzinárodnom 
priestore,“ povedal rektor UK Marek Števček.

Lenka Miller
Foto: Boris Tuniyev
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Fascinovaní svetom rastlín
Pri príležitosti medzinárodného Dňa fascinácie rastlinami, ktorého piaty ročník Európska organizácia pre rastlinné vedy (EPSO) vyhlásila 
na 18. mája 2019, sa konali v celej Európe a aj inde vo svete rôzne podujatia zamerané na propagovanie dôležitosti týchto nenahradi-
teľných zložiek ekosystému. K iniciatíve sa po tretí raz pripojila – akurát o deň skôr – aj Prírodovedecká fakulta UK (PriF UK) v spolupráci 
so Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV. Pracovníci Katedry fyziológie rastlín PriF UK zorganizovali sériu krátkych prednášok na 
zaujímavé témy pre takmer 200 študentov z rôznych stredných škôl Bratislavy a okolia.

Návštevníci sa z úst profesora Alexandra 
Luxa mohli dozvedieť rôzne zaujímavosti o kak-
tusoch a sukulentoch, ich pestovaní, výskyte 
vo svete, ako aj o nenahraditeľnosti agáve 
pre produkciu pravej mexickej tequily. Doktor 
Michal Martinka návštevníkom pútavou pre-
zentáciou demonštroval svet rastlín pod mik-
roskopom a porozprával o tom, prečo a načo 
niektoré rastliny ukladajú do svojich tiel kre-
mičitanové telieska. Špecifické aspekty evo-
lučného vývoja v rastlinnej ríši priblížil doktor 
Viktor Demko a docent Marek Vaculík mladým 
nádejným študentom našej alma mater pood-
halil tajomstvá fytoremediácií, t. j. aký obrovský 
potenciál v sebe skrývajú rastliny a ako sa dajú 
niektoré z nich využiť pri čistení kontaminova-
nej pôdy a vody.

Špecifickým aspektom tohtoročného Dňa 
fascinácie rastlinami na PriF UK bola aj účasť 

našich dvoch spolupracovníkov a kolegov 
z neďalekého zahraničia. Docent Milan Ba-
láž z Masarykovej univerzity v Brne pred-
nášky doplnil krásnymi farebnými obrázkami 
našich terestrických, ale aj exotických dru-
hov orchideí, pričom vysvetlil, prečo je pre 
nich dôležité spolužitie s hubami v substráte 
– tzv. mykoríza. Docentka Marie Kummerová 
z rovnakej inštitúcie zas účastníkom priblíži-
la nebezpečenstvo kontaminácie životného 
prostredia organickými látkami, ale i to, ako 
sa dá proti nim s pomocou rastlín bojovať.

Aby návštevníci fakulty nazreli hlbšie do 
tajomného sveta rastlín a mohli vidieť, ako 
ich výskum prebieha na vlastné oči, ďalší 
kolegovia z Katedry fyziológie rastlín PriF 
UK a naši doktorandi im ukázali, čo všetko 
sa skrýva v laboratóriách, ako sa rastliny pre 
vedecké pokusy pestujú v kultivačných ko-

morách v kontrolovanom režime a tiež skle-
ník. Okrem toho sme nezabudli ani na naj-
menších. Skupina maličkých „budúcich 
prírodovedcov“ z materskej školy sa nechala 
fascinovať svetom rastlín formou detského 
laboratória s množstvom úloh a hier, pričom 
ich entuziazmus, nadšenie a radosť v očiach 
boli pre nás najväčšou odmenou.

Akcia vyvolala pozitívny ohlas, a to tak me-
dzi študentmi, ako aj ich pedagógmi, preto 
sa PriF UK – spolu s mnohými ďalšími in-
štitúciami a organizáciami zaoberajúcimi sa 
rastlinami na Slovensku a v zahraničí – urči-
te opäť zapojí do tejto aktivity i v budúcnosti 
a umožní tak aj ďalším nechať sa fascinovať 
nádherným svetom rastlín.

Marek Vaculík,
Katedra fyziológie rastlín PriF UK
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Pomáhame ochraňovať opeľovače
Dvadsiateho mája sme oslávili Medzinárodný deň včiel a o dva dni nato Medzinárodný deň biodiverzity. Pri tejto príležitosti v predajni 
obchodnej siete Tesco na Lamačskej ceste v Bratislave zmizol dňa 22. mája 2019 z regálov tovar, ktorý súvisel s opeľovaním. Takto 
chcelo Ministerstvo životného prostredia SR ľuďom priblížiť, čo sa stane, keď vyhynú všetky opeľovače. Medzi dobrovoľníkmi boli aj 
reprezentanti Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK).

Čo robia opeľovače?
Opeľovače sú živočíchy, ktoré sa živia 

hlavne peľom a nektárom kvetov, pričom 
vedľajším efektom ich zaobstarávania potravy 
je prenos peľu z kvetu na kvet, čím zabez-
pečujú jeho rozmnožovanie. Najefektívnejší 
a najznámejší opeľovač je včela medonosná. 
Okrem toho na Slovensku žije asi 650 druhov 
samotárskych včiel. Ďalej opeľujú i muchy 
a vo veľkej miere aj motýle a chrobáky. Ope-
ľovať však môžu aj vtáky (kolibríky), cicavce 
(makak opeľuje chvostom) až po človeka. 
V Číne chemizáciou dosiahli taký úbytok hmy-
zu, že v sadoch opeľujú stromy ručne.

Ohrozenia opeľovačov 
a dôsledky ich úbytku

Medzinárodná štúdia, na ktorú sa na svo-
jom webe odvoláva aj Ministerstvo pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR, odhaduje, že 
celosvetová ročná produkcia potravín závi-
siaca od opeľovania dosahuje až 577 miliárd 
dolárov. Hmyzu však ubúda a ukazuje sa, že 
plošná ochrana území ani druhová ochrana 
nepostačuje. K znižovaniu počtu opeľova-
čov prispieva systematické ničenie prirodze-
ného prostredia. Sme svedkami rozsiahlych 
monokultúrnych porastov postrekovaných 
množstvom pesticídov. Druhým faktorom sú 
klimatické zmeny, ktoré spôsobujú nesyn-
chronizáciu kvetov so životným cyklom ope-
ľovačov, s čím je spojené šírenie inváznych 
druhov a nových chorôb. Na Slovensku je 
problémom aj starnúca populácia včelárov. 

Jednou z ekosystémových služieb pri chova-
ní včiel je pritom okrem opeľovania aj predaj 
medu a ďalších včelích produktov, čo môže 
zlepšiť ekonomickú situáciu v krajoch s niž-
šou zamestnanosťou.

Podpora biodiverzity
V máji Ministerstvo životného prostredia 

SR zorganizovalo workshop k ochrane včiel, 
opeľovačov a dôležitosti opeľovania na Slo-
vensku, do ktorého sa aktívne zapojila aj 
Katedra zoológie PriF UK s prezentáciou 
o opeľovačoch cez optiku včelárika zlatého. 
Potravu včelárika tu študujú v rámci projektu 
LIFE12 NAT/SK/001137 „Ochrana brehule 
hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlaté-

ho“. Pozornosť bola upriamená na potrebu 
diverzifikácie peľo/nektarodajných rastlín 
a drevín a obmedzenie pesticídov v poľ-
nohospodárstve. Keď je dostatok hmyzu, 
spokojné sú aj hmyzožravé vtáky. Jedným 
z riešení je pasenie na lokalitách sústavy 
chránených území európskeho významu NA-
TURA 2000, ktoré v projekte realizuje Bra-
tislavské regionálne ochranárske združenie 
(www.broz.sk/projekty/beesandfish). 

Vo všeobecnosti sa odborníci zhodujú, 
že pozitívne zmeny nastanú až po nastavení 
ekologickejšej politiky hospodárenia s dôra-
zom na zachovanie mozaikovitej krajiny.

Katarína Goffová, PriF UK

Reportáž RTVS z akcie nájdete na:  
www.bit.ly/reportazRTVS

Zástupcovia Katedry zoológie PriF UK (sprava: Samuel Krčmárik, Attila Balogh, Katarína Goffová) a absolventi 
našej fakulty pôsobiaci v BROZ, na MŽP SR, SAV a ŠOP SR. Po bokoch prázdne regály bez tovaru. Takmer ako za 
komunizmu. Takýto stav však môžeme dosiahnuť, ak nebudeme vytvárať zdravú krajinu vhodnú aj pre opeľovače.

Zlatoň obyčajný na kvetoch hlohu. Jeho larvy sa môžu vyvíjať napr. v záhradnom komposte.
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Na univerzite si otestovali život vysokoškoláka
Dve májové dopoludnia v znamení dvadsiatich štyroch prednášok v podaní odborníkov z desiatich fakúlt Univerzity Komenského 
v Bratislave (UK) a stovky stredoškolákov nielen z hlavného mesta a blízkeho okolia. Tak by sa v skratke dal charakterizovať už štvrtý 
ročník vyhľadávaného podujatia Zaži deň v koži vysokoškoláka, ktorý študentom nižších ročníkov stredných škôl ponúka možnosť 
využiť obdobie maturít na zoznámenie sa s vysokoškolským prostredím. Pestrá ponuka zaujímavých tém, možnosť klásť vedcom 
otázky cez webovú aplikáciu Slido či prítomnosť zástupcov viacerých fakúlt ochotných predstaviť záujemcom jednotlivé študijné 
odbory – to všetko sa podpísalo pod pozitívne hodnotenie podujatia.

Grécka blaženosť, 
vševedúcnosť Facebooku 

či mimozemšťania na 
Slovensku 

Prvú vlnu poznaniachtivých stredoško-
lákov privítala historická budova UK dňa 
20. mája 2019. Študenti z gymnázií a stred-
ných (odborných) škôl si v univerzitnej aule 
a Auditoriu maximum, posluchárni Právnickej 
fakulty UK, ktorá len pár dní predtým spolu 
s vysokoškolákmi oslávila koniec letného se-
mestra, v ten deň mohli vypočuť prednášky 
napríklad aj o kozmickom odpade, o tom, 
prečo Gréci túžili po blaženosti, načo bol 
Ptolemaiovi zlatý rez, čo by sa konšpirátori 
mohli naučiť od vedcov (a naopak) či prečo 
sa niektoré kultúry stále vystavujú extatickým 
a bolestivým rituálom.

Z dotazníka, ktorí stredoškoláci vyplnili, 
vyplynulo, že ich z prvého dňa najviac zau-
jala prednáška „Čo o mne Facebook vie?“, 
v ktorej Matúš Mesarčík z Právnickej fakulty 
UK načrtol právne vzťahy vznikajúce medzi 
bežným užívateľom a známou sociálnou sie-
ťou. Osobitnú pozornosť venoval právnym 
možnostiam ochrany súkromia užívateľov.

Veľký záujem bol aj o prednášku „Hľadá 
sa dobrý človek!“, v ktorej sa filozof Michal 
Chabada z Filozofickej fakulty UK spoločne 
so študentmi zamýšľal nad tým, aké kritériá 
charakteru sú dôležité na to, aby sme zistili, či 
je niekto dobrým človekom, upozorňujúc, že 

sa charakter – úmysly a vôľa – týka vzťahov tak 
k sebe samému, ako i k druhým ľuďom a okoliu.

Množstvo fanúšikov si našla aj téma „Mi-
mozemšťania na Slovensku?“, s ktorou pred 
stredoškolákov predstúpila antropologička 
Michaela Dörnhöferová z Prírodovedeckej 
fakulty UK. S nadšením Indianu Jonesa na-
hryzla tajomstvo deformovaných lebiek s po-
divným pretiahnutým tvarom, ktoré boli ob-
javené aj na našom území. Akým spôsobom 
boli modifikované? Sú deformované lebky 
mimozemským ideálom krásy? Podarí sa nám 
niekedy toto tajomstvo rozlúštiť? Aj to boli 
otázky, na ktoré prednáška hľadala odpoveď.

Medzi budúcimi 
vysokoškolákmi sa nosí  

aj pedagogika

Zaži deň v koži vysokoškoláka vítajú nie-
len stredoškoláci, ale aj ich učitelia, ktorí po 
pozitívnych skúsenostiach z minulých roč-
níkov na podujatie nosia celé triedy. To bol 
aj prípad Súkromného bilingválneho gymná-
zia v Galante, ktoré na Šafárikovo námestie 
tento rok vyslalo takmer 40 študentov. „Je 
to veľmi užitočné podujatie – jednak má pre 
nás ako vyučujúcich praktický rozmer v tom 
zmysle, že máme pre nižšie ročníky zabez-
pečený náhradný program počas maturít, 
jednak je tematická ponuka prednášok taká 
pestrá, že si tu skutočne každý nájde to svo-
je. Navyše naši študenti aspoň vidia, ako to 

chodí na vysokej škole,“ oceňuje iniciatívu 
UK pedagogička Eva Takácsová. „Je to tiež 
veľmi prijemný pocit pre nás učiteľov – opäť 
si sadnúť do vysokoškolských lavíc, nevy-
svetľovať, ale nechať si vysvetliť a dozvedieť 
sa niečo nové, veď ani my nie sme všemo-
húci,“ dodáva s úsmevom. Na otázku, ktorý 
študijný odbor pred podávaním prihlášok na 
vysoké školy najčastejšie skloňujú ich ma-
turanti, odpovedá, že je medzi nimi v kurze 
najmä medicína, ekonómia či právo. Jej slo-
vá potvrdzujú aj výsledky dotazníka, kde stre-
doškolskí respondenti po lekárstve a práve 
na treťom mieste uvádzajú dokonca záujem 
o štúdium pedagogického zamerania.

Záujem o medicínu prejavila aj štvorica 
Andrej, Dávid, Matej a Filip zo Senca či Fi-
lip z Veľkého Bielu, ktorí do Bratislavy prišli 
z vlastnej iniciatívy a bez učiteľského sprie-
vodu. Nie div, že sa rozhodli pre prednášku 
„Čo majú spoločné simulanti, simulácie 
a medicína?“ od Jany Plevkovej z Jessenio-
vej lekárskej fakulty UK.

To, že stredoškoláci nezanevreli ani na 
humanitné vedy, potvrdzujú Vanesa, Ema, 
Veronika a Slavo z Hlohovca, ktorí si vybrali 
prednášku „Orientálni kresťania v islamských 
krajinách“ od Maroša Nicáka z Evanjelickej 
bohosloveckej fakulty UK. Ako prezradili, 
zvažujú štúdium práva či manažmentu, a to 
dokonca priamo na UK. Inak to vidia Emília 
a Lea z Galanty: „Keďže sme z bilingválneho 
gymnázia a nemáme jazykovú bariéru, láka nás 
Dánsko a anglicky hovoriace krajiny. Uvidíme.“

O škodlivosti liekov, 
akustike píšťal i generácii Z

Možnosť vyskúšať si, ako chutí vysoko-
školské štúdium, stretnúť našich vedcov 
a tiež počuť a vidieť, ako veda ovplyvňuje 
každý náš deň, sa stredoškolákom naskytla 
aj 28. mája 2019. Mohli sa dozvedieť viac 
napríklad o deep learning, prednostiach a ri-
zikách kyberpriestoru a kyberkomunikácii, 
ale i podobách grafického média v súčas-
nosti.

Najviac fanúšikov si získala prednáš-
ka „Desať krokov k lepším rozhodnu-
tiam“, v ktorej psychologička Lenka Valuš 
z Fakulty sociálnych a ekonomických vied 
UK vysvetlila, či naozaj platí, že čím viac 
možností máme na výber, tým lepšie, prečo 
je dobré žiadať si veľa kritiky, kedy počúvať 
srdce a kedy rozum, ale i to, ako nepod-
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ľahnúť marketingovým trikom. Ocenil ju aj 
Matúš zo Skalice, ktorého najviac zaujíma 
matematika a fyzika, ale o svojom budúcom 
štúdiu ešte nie je rozhodnutý. Aj to bol jeden 
z dôvodov, prečo sa rozhodol prísť. „Toto 
podujatie ponúka priestor na rozšírenie si 
obzorov pre všetkých, ktorí ešte nie celkom 
presne vedia, na aké štúdiá by chceli ísť a čo 
by chceli v živote robiť,“ myslí si.

Stredoškolákov veľmi zaujala aj prednáška 
„Ako sa meria úspech?“, v ktorej Jana Frat-
ričová z Fakulty managementu UK ponúkla 
odpoveď na otázku, či sa úspech vôbec dá 
objektívne merať a čo vlastne potrebujeme 
na to, aby sme boli úspešní.

Veľmi dobré hodnotenie v dotazníku dostal 
aj Pavel Mučaji z Farmaceutickej fakulty UK, 
ktorý študentom počas prednášky „Prečo 
môžu byť lieky aj škodlivé?“ vysvetlil, že liek 
je liekom iba vtedy, ak sa podá správnemu 
pacientovi v správnej dávke, v opačnom 
prípade môže byť každý liek potenciálne 
rizikový. Prednáška sa páčila aj Ivane z Petr-
žalky. Hoci zvažuje štúdium medicíny, na po-
dujatí ocenila i to, že ponúklo množstvo rôzno-
rodých tém. „Rozhodla som sa prísť, pretože 
som chcela zistiť niečo viac o Univerzite Ko-
menského,“ prezradila svoju motiváciu.

Z Malaciek prišli budovu UK na Šafáriko-
vom námestí koncom mája navštíviť aj Vik-
tória, Lucia a Matúš. „Sme tu už druhýkrát 
a prišli sme najmä preto, že sme si minule 
nestihli vypočuť všetky prednášky, ktoré 
nás zaujímali a ktoré sme chceli počuť. 

Toto podujatie nám ukázalo, že aj Univerzi-
ta Komenského by mohla byť pre nás dobrá 
voľba pri výbere štúdia,“ prezradili. Veľmi 
ich zaujala prednáška o tom, či je súčasná 
generácia Z stratenou generáciou alebo ge-
neráciou budúcnosti, od Blandíny Šramovej 
z Pedagogickej fakulty UK.

Už tradične najinteraktívnejšiu prednášku 
si pre stredoškolákov pripravil František 
Kundracik z Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky UK, ktorý študentom vysvetlil 
a prakticky ukázal, ako fungujú rôzne typy 
píšťal.

Prednášky boli podľa vyjadrení študen-
tov zaujímavé, zrozumiteľné, ale na vysokej 
úrovni – nie „detské“, čo patrične ocenili. 
Viacerí z nich by dokonca uvítali, ak by boli 
dlhšie. Veľmi sa im pozdávala i možnosť 
klásť odborníkom otázky cez webovú apliká-
ciu Slido, ktorú v hojnej miere využívali. V do-
tazníku navrhli i to, aby sa takéto po dujatia 
konali častejšie. Ostáva tak dúfať, že i ďalší 
ročník sa stretne s minimálne takouto pozi-
tívnou odozvou a stredoškoláci si k nám opäť 
nájdu cestu.

redakcia

Stredoškolákom učarovali genetické 
modifikácie

Už to budú dva roky, čo predseda občianskeho združenia Harpúna Michal Hybský predstavil projekt s názvom „Žilinská malá školská 
reforma“, ktorého cieľom je v spolupráci s vysokoškolskými pedagógmi a odborníkmi z praxe rozšíriť vedomosti žiakov stredných 
škôl o kľúčové znalosti potrebné v 21. storočí. Úspešný a medzi študentmi obľúbený projekt, do ktorého sa zapojili aj odborníci z Jes-
seniovej lekárskej fakulty UK v Martine (JLF UK), za ten čas už dávno stihol prekročiť hranice Žilinského samosprávneho kraja.

V rámci projektu dostanú žiaci možnosť 
už na strednej škole študovať atraktívne 
predmety zamerané na genetické modifi-
kácie, objektové programovanie, robotiku 
alebo nanotechnológie. Martinské centrum 
pre biomedicínu JLF UK (BioMed Martin) 
sa zapojilo do projektu s orientáciou na vý-
učbu predmetu genetické modifikácie, pri-
čom odborným garantom tohto predmetu 
sa stal profesor Peter Račay. Po podpísaní 
spolupráce medzi BioMedom Martin a o. z. 
Harpúna boli vypracované sylaby predme-
tu a s jeho výučbou sa začalo od školské-
ho roku 2017/2018 na Gymnáziu Viliama 
Paulinyho-Tótha v Martine a Gymnáziu Hlin-
ská v Žiline. Výučbu vybraných študentov 
v Martine zabezpečil profesor Peter Račay 
a na žilinskom gymnáziu bola vyučujúcou 
doktorka Simona Sojková, v tom čase dok-
torandka na JLF UK.

Výučba genetických modifikácií zahŕňa 
teoretickú časť, kde sa študenti postupne 
oboznámia s organizáciou a štruktúrou ge-
nómu, štruktúrou DNA a RNA, replikáciou 
DNA, transkripciou a transláciou. Súčasťou 
teoretickej výučby boli aj prednášky veno-
vané využitiu techník rekombinantnej DNA 
v medicíne a v biotechnológiách s dôrazom 
na rôzne možnosti detekcie mutácií či prípra-
vy rekombinantných bielkovín. Na teoretickú 
časť nadväzovala praktická časť v laborató-
riách BioMedu Martin, v rámci ktorej si štu-
denti spomínaných stredných škôl prakticky 
vyskúšali metódu izolácie plazmidovej DNA, 
spektrofotometrické stanovenie koncentrá-
cie DNA a elektroforézu DNA v agarózovom 
géli.

Predmet sa stretol s veľmi pozitívnym ohla-
som u študentov, ktorých najviac oslovilo vy-
užitie techník rekombinantnej DNA pri diag-

nostike mutácií DNA spojených s vrodenými 
či onkologickými chorobami, ako aj praktic-
ké cvičenia. V školskom roku 2018/2019 sa 
s výučbou predmetu začalo aj na vybraných 
gymnáziách Banskobystrického samospráv-
neho kraja, pričom v samotnom Žilinskom 
samosprávnom kraji sa zvýšil počet zapoje-
ných gymnázií na 13.

Záverom by sme radi vyjadrili presvedče-
nie, že uvedená spolupráca prispeje nielen 
k skvalitneniu výučby na zapojených stred-
ných školách, ale osloví aj samotných štu-
dentov a nasmeruje ich na ďalšie štúdium 
biomedicínskych predmetov v rámci našej 
univerzity.

Peter Račay,
Ústav lekárskej biochémie JLF UK,

Divízia neurovedy BioMed Martin
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Aká bude veda a Európa v 21. storočí?
Tak znela otázka, na ktorú hľadala odpovede aula Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dňa 21. mája 2019. Účastníci 
sa tu vtedy mohli stretnúť a diskutovať s dvomi „ťažkými“ váhami medzi euroúradníkmi a zároveň stále aktívnymi vedcami: Vladimírom Šuchom, 
ktorý je generálnym riaditeľom Spoločného výskumného centra Európskej komisie a zároveň najvyššie postaveným slovenským euroúradní-
kom, a Ladislavom Mikom, vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Túto príležitosť na rozhovor sme si nenechali ujsť ani my.

Ladislav Miko: Hlavnými výzvami pre EÚ  
sú jej budúca podoba a rozpočet

Hoci Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku šéfuje „len“ od minulého roka, v európskych štruktúrach pôsobí už takmer  
15 rokov. Ako vedec sa venuje pôdnej zoológii a ekológii, ktorú prednáša aj na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, 
svojej alma mater, a na univerzite v Antverpách. V roku 2009 sa dokonca stal českým ministrom životného prostredia vo vtedaj-
šej úradníckej vláde. Ladislava Miku sme opýtali na obraz Slovenska v EÚ, reakcie ľudí na kampaň „Tentoraz idem voliť – Doma 
v EÚ“, ale i hlavné otázky, ktoré si musí v najbližších rokoch Únia zodpovedať.

Nie tak dávno sme si pripomenuli 15. výro-
čie vstupu Slovenska do EÚ. To je takmer 
rovnako dlho, ako pracujete v štruktúrach 
Európskej komisie – v roku 2005 ste na-
stúpili na čelo odboru ochrany prírodných 
zdrojov EK. Ako sa z vášho pohľadu za ten 
čas zmenil obraz Slovenska v Bruseli?

To závisí od aspektu, na ktorý sa zameria-
me. Slovensko má v Európskej únii v zásade 
veľmi dobrý obraz, lebo je jednou z krajín, kto-
ré konvergenciu viditeľne zvládajú a úspešne 
sa približujú k Európe. Dostali sme sa z polo-
hy, keď sme zaostávali za ostatnými krajina-
mi, do polohy, keď sme mnohé z nich pred-
behli, lebo tu máme eurozónu, sme súčasťou 
Schengenu, platí u nás európska legislatíva, 
väčšina obyvateľov je proeurópska... Jedno-
ducho: je tu veľmi veľa prvkov, ktoré z cel-
kového pohľadu zo Slovenska robia krajinu, 
ktorá je silne integrovaná, je súčasťou európ-
skeho jadra a deklaruje, že ňou chce ostať. 
V tomto zmysle je to dobré. Keď však ideme 
do toho „jemnejšieho zrna“, tam už vyvstávajú 
viaceré problematické otázky – otázky, ktoré 
sa týkajú solidarity, otázky spojené s právnym 
štátom, otázky, ktoré súvisia s úspešnosťou 
v inováciách, so školstvom a podobne. Tam 
ten obraz už nie je vždy ružový.

Zastúpenie EK na Slovensku, ktorému 
šéfujete, v spolupráci s Kanceláriou Eu-
rópskeho parlamentu na Slovensku pred 
eurovoľbami spustilo kampaň „Tentoraz 
idem voliť – Doma v EÚ“, s ktorou ste ces-
tovali po slovenských mestách. S akými 
reakciami ste sa stretli? Sťažovali sa ľu-
dia na „diktát z Bruselu“ alebo si, naopak, 
členstvo v EÚ pochvaľovali?

Stretávali sme sa s pozitívnymi reakciami 
a všetci súhlasili s tým, že to bolo smutné 
a strašné súčasne, že v predchádzajúcich 
voľbách do europarlamentu bolo u nás voliť 
len 13 % oprávnených voličov, z toho mladých 
bolo len 6 % a z toho len 3 % vysokoškolá-
kov. Treba však povedať, že tieto stretnutia, 
samozrejme, nezaručujú kontakt s reprezen-
tatívnou vzorkou národa, keďže na tie mítingy 
príde v niektorých mestách veľa ľudí a v nie-
ktorých nepríde nikto. A zväčša sa dostavia 

hlavne tí, ktorí zmýšľajú proeurópsky a podujatia 
tohto typu vítajú, zatiaľ čo tí, ktorí by mali zmeniť 
názor a ísť voliť, nemusia nutne prísť. Naša 
skúsenosť a koniec-koncov aj výsledky volieb 
však ukázali, že takáto kontaktná kampaň má 
zmysel – prináša výsledky a občania ju oceňujú.

Čo bude podľa vás hlavnou výzvou pre EÚ 
v najbližších rokoch? V europarlamente sa 
napríklad črtajú veľmi svojské zoskupenia, 
ktoré našli svojich fanúšikov aj u nás...

Prvou z dvoch základných otázok, ktoré sa 
budú teraz riešiť a sú úplne zásadné, je celko-
vá budúcnosť Únie, jej podoba, t. j. akú Úniu 
vlastne chceme. O tom sa budú členské štáty 
baviť práve prostredníctvom politických repre-
zentácií, ktoré si ľudia zvolili v eurovoľbách. To 
je proste realita, politická skutočnosť, ktorú 
treba brať na vedomie. Je to zároveň aj príleži-
tosť na (seba)reflexiu a identifikovanie príčin, 
ktoré viedli k tomu, že niektorí občania Únie 
odovzdali svoj hlas extrémistom, spochybňu-
júcim európsku myšlienku. Treba však pove-
dať i to, že podpora pre EÚ za posledných 
osem rokov mierne, ale sústavne rastie, čo 
znamená, že hoci sa nám objavuje viac ľudí 
na extrémnom konci, stále je omnoho viac 
ľudí, ktorí EÚ podporujú, pričom ich počet 
stále narastá.

Druhou kľúčovou otázkou je európsky roz-
počet a spôsob, akým budeme utrácať svoje 
peniaze – po prvé, koľko do rozpočtu dáme, 
po druhé, ako tie peniaze použijeme. To sú 
mimoriadne dôležité otázky, ktoré ovplyvnia 
náš život na najbližších desať rokov.

Ako vedec sa špecializujete na pôdnu 
zoológiu a ekológiu, zanieteným pôdnym 
zoológom a ekológom však nie ste len 
v priestoroch svojho laboratória. V čase 
boja o ťažbu v Tichej a Kôprovej doline 
v Tatrách pred vyše 10 rokmi ste z pozí-
cie riaditeľa odboru ochrany prírodných 
zdrojov v EK pritlačili na slovenskú vládu 
a prispeli k tomu, že v týchto dolinách za-
kázali ťažbu dreva. Na tomto dôležitom 
víťazstve významne participovala aj inicia-
tíva My sme les, ktorá odvtedy verejnosť 
aktívne upozorňuje aj na ďalšie znepoko-

jivé informácie. Ako vnímate túto občian-
sku angažovanosť?

Po prvé, tá iniciatíva nevznikla z ničoho nič. 
Je to silný signál pre politikov, ktorí sú pri moci: 
keď môže vzniknúť a fungovať taká masívna 
kampaň a ľudia ju podporujú, tak je asi niekde 
problém. Nehovoriac o tom, že s ohľadom na 
klimatickú zmenu a s ňou spojené výzvy, kto-
rým musíme čeliť už teraz, treba v lesníctve 
a v spôsobe hospodárenia v našich lesoch 
razantne zmeniť jednotlivé prístupy i celú pa-
radigmu a tomu prispôsobiť aj legislatívu. No 
keď si na chvíľu odmyslím závažné problémy, 
na ktoré aktivisti v My sme v les upozorňujú, 
musím povedať, že je táto iniciatíva pre mňa 
– ako vedca i občana – veľkým povzbude-
ním. Vyvracia to, na čo sa často zvykneme 
sťažovať – že ľuďom u nás je všetko jedno, 
sú ľahostajní, nič už s nimi nepohne a neozvú 
sa, nech sa deje, čo sa deje. Tobôž, keď ide 
o „zelené“ témy. Tu sa však začala občianska 
spoločnosť spontánne aktivizovať, ľudia sa 
začali biť za to, čo považujú za správne a dô-
ležité, pričom ukázali, že im záleží aj na ve-
ciach, ktoré zďaleka presahujú ich súkromný 
záujem. Je to dobrá správa a pre mňa aj nádej 
do budúcna, lebo si myslím, že rozhodovanie 
v akomkoľvek štáte nemožno nechať len na 
úzku skupinku vyvolených, musia sa toho zú-
častňovať ľudia.

Doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD.,
vedúci Zastúpenia Európskej komisie  

na Slovensku
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Vladimír Šucha: Vedci sa musia viac venovať témam,  
ktoré v spoločnosti reálne rezonujú

Od roku 2014 stojí na čele Spoločného výskumného centra, internej vedeckej služby Európskej komisie s 3000 zamestnancami, 
pripravujúcej dáta a analýzy k rôznym oblastiam, na základe ktorých EK vypracúva svoje návrhy. Absolventa a dlhoročného vyučujú-
ceho Prírodovedeckej fakulty UK, ktorý sa špecializuje na geochémiu, základnú a ložiskovú geológiu, sme sa opýtali na hlavné výzvy 
vedy 21. storočia a s tým spojenú úlohu univerzít.

Ste viac manažér alebo vedec? Resp. dá 
sa popri funkcii generálneho riaditeľa 
JRC veda vôbec stíhať?

Veda v tom poctivom zmysle slova sa stí-
hať nedá, lebo robiť vedu poctivo pre mňa 
znamená venovať sa jej aspoň 12 hodín 
denne. Čo však môžem robiť a čo aj robím, 
a myslím si, že je to zaujímavé aj pre mňa 
ako vedca, je inovácia vedy, konkrétnejšie 
to, že vďaka širokému pohľadu, ktorým zo 
svojej pozície disponujem, prepájam rôzne 
vedné disciplíny, čím vlastne posúvame veci 
dopredu a objavujeme nepoznané.

Spomínali ste to aj vo svojej prednáške 
– to, že jednou z najväčších výziev vedy 
21. storočia je jednak úspešný ma-
nažment toho kvanta poznatkov, ktoré 
pribúdajú každou sekundou, jednak vy-
tváranie informačných komunít, ktoré do-
kážu riešiť komplexné problémy. Ako si to 
viete predstaviť na úrovni univerzity? Asi 
to nie je len o vytváraní interdisciplinár-
nych tímov...

Samozrejme, interdisciplinárne tímy sú 
jedna vec. Dôležité však je to (a na to ako 
vedci občas zabúdame), aby ľudia pocho-
pili, na čom im tá veda vlastne je. Oni majú 
radi vedcov, len nevedia, ako môže vedec-
kovýskumné bádanie pomôcť konkrétne 
im. Preto je nevyhnutné, aby sa veda v ešte 
väčšej miere zaoberala vážnymi komplex-
nými spoločenskými problémami, témami, 
ktoré v spoločnosti reálne rezonujú. A práve 
univerzity s množstvom rôznorodých fakúlt, 
medzi ktoré patrí i Univerzita Komenského, 
sú na to perfektne stavané, lebo sú multi-
disciplinárne, čiže disponujú odborníkmi 
z rôznych oblastí – od spoločenských vied 
až po prírodné vedy, matematiku či fyziku. 
Práve vďaka tomuto multidisciplinárnemu 
prístupu by mohli dané problémy obsiahnuť 
v ich komplexnosti.

Druhá vec je práve to manažovanie. Tu vi-
dím úlohu univerzity v tom, že si ako vzdelá-
vacia a vedeckovýskumná inštitúcia povie: 
v týchto a v týchto oblastiach, ktoré sú pre 
spoločnosť dôležité a spoločnosť ich tak aj 
vníma (napr. migrácia), sme dobrí, vieme vy-
produkovať relevantné dáta, potvrdené kva-
litným výskumom, a komplikované vedecké 
články sme schopní pretransformovať do 
ľudskej reči, ktorej bude každý rozumieť. 
A keď sa verejnosť ozve s nejakou otázkou 
k tejto téme, tak bude vedieť, že sa môže na 
nás ako univerzitu obrátiť, príp. si správnu 
odpoveď nájde na našej webovej stránke. 

Alebo vytvorme nejakú informačnú apliká-
ciu, ktorá dá ľuďom k takýmto témam po-
trebný súbor zrozumiteľných informácií. Je 
dôležité, aby sme si ako vedci takýmto spô-
sobom vytvorili k ľuďom vzťah, aby vedeli, 
že nám a nami prezentovaným poznatkom, 
ktoré ich zaujímajú, môžu dôverovať. Aby 
sa tak neuchyľovali k iným – často zavá-
dzajúcim – zdrojom informácií, na základe 
ktorých môžu dospieť k mylným presvedče-
niam.

Zmienili ste sa aj o tom, že jedným z veľ-
kých problémov Slovenska je to, že len 
35 % našich inovácií je založených na vý-
skume. Toto je asi ďalší argument, prečo 
by sa naše univerzity mali zamyslieť nad 
zameraním svojej vedeckovýskumnej čin-
nosti.

Jednoznačne. Slovensko je v prepojení 
vedy s biznisom, praktickými aplikáciami 
úplne na chvoste v EÚ. Jasné, vedecké bá-
danie je aj „stratosférické“ – v tom zmysle, 
že hoci významne posúva hranice poznania 
dopredu, jeho výsledky budú aplikovateľné 
až o desiatky rokov, čo je fajn a aj takýto typ 
bádania jednoznačne treba podporovať. Ako 
som však už povedal, veda zároveň musí 
riešiť, a to nielen okrajovo či príležitostne, aj 
skutočné problémy – spoločenské, ekono-
mické, čo sa nevyhnutne musí odrážať v jej 
zameraní. V tomto smere na Slovensku treba 
urobiť ešte obrovský kus práce.

V roku 2010 ste vydali knihu Aby univer-
zita mala dušu, kde prezentujete pred-
stavu univerzity ako priestoru charakteri-
zovaného étosom, slobodou, tvorivosťou 
a pozitívnymi spoločenskými hodnotami. 
Skúste to trošku konkretizovať.

Viackrát som už spomínal, že to je ako 
s láskou – nedá sa opísať, no keď tam je, 
tak to cítite, a rovnako to cítite aj vtedy, keď 
tam láska nie je. Univerzita jednoducho musí 
žiť, musí to v nej „vrieť“ celý čas, nemôže to 
byť zvädnutá kvetina, ktorá čaká na prebu-
denie. Musí tam fungovať prepojenie jednot-
livých disciplín, prepojenie učenia s vedou, 
s prácou, so vzdelávaním, so študentmi (a to 
nielen so študentmi univerzity, ale aj so štu-
dentmi z iných, nižších škôl), s umením... 
Univerzita má byť proste „vibrujúcim“ tvori-
vým priestorom. Samozrejme, chvíľu to trvá, 
kým sa také niečo podarí vytvoriť.

V jednom rozhovore ste spomínali, že 
veľkým problémom slovenských univerzít 

je i to, že systém na Slovensku nie je na-
stavený tak, aby do vedenia jednotlivých 
inštitúcií prinášal najschopnejších ľudí. 
Je v tomto smere iniciatíva ministerstva 
školstva, ktoré v spolupráci s rezortom 
financií ešte v r. 2015 spustilo grantový 
program Návrat domov, dostačujúca? 
Alebo inak: je to len o peniazoch?

Vo všeobecnosti možno povedať, že na 
celom svete je hybným motorom talent. Prá-
ve boj o talent je bojom o úspech a prežitie 
inštitúcií, či už rozprávame o univerzitách, 
alebo inovatívnych podnikoch. A ako potvr-
dzujú výskumy, zisťujúce, čo ten talent pri-
láka, plat alebo finančné podmienky sú až 
niekde na štvrtom alebo piatom mieste. Na 
tých prvých troch miestach je presne to, či je 
prostredie stimulujúce, „vibrujúce“, či dáva 
možnosti na uplatnenie, ako to prostredie 
ocení to, čo viem alebo som schopný po-
núknuť, ako sa môžem v tom prostredí roz-
víjať. Lebo každý sa chce niekam posunúť. 
To sú tie hlavné motivačné faktory. Pochopili 
to napríklad v Írsku, kde spravili úžasnú vec. 
Mali obrovské množstvo vedcov v USA, tak 
ich pomocou štrukturálnych fondov pritiahli 
naspäť a povedali im: tu je balík peňazí, vy 
ste vo svojej oblasti výborní odborníci, tak to 
tu poďme skúsiť spoločne vybudovať. O tom 
to je, nielen o plate, ale aj o nových možnos-
tiach a výzvach.

Erika Hubčíková

Prof. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc.,
generálny riaditeľ Spoločného výskumného 

centra Európskej komisie



Začiatkom mája sa konali v Bratislave Hanusove dni, počas ktorých organizačný tím pripravil semináre pre verejnosť a pracujúcich 
v cirkvi pod názvom „Možnosti prístupu k ľuďom s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu“, čo by sa na prvý pohľad mohlo zdať senzi-
tívne a otvorené vo vzťahu ku gejom/lesbám a bisexuálnym ľuďom. To, že naozaj išlo len o zdanie, žiaľ, potvrdil tréning v reintegra-
tívnej terapii pod vedením amerického poradcu Timothyho Longa zaradený do programu. Práve preto sa k bratislavskému semináru 
vyjadrili vedúci pracovníci a vedúca pracovníčka psychologických pracovísk Univerzity Komenského v Bratislave (www.bit.ly/vyjadre-
nieUK). Prečo považujú reintegratívnu terapiu za vedecky a eticky spornú, priblížia nasledujúce riadky.

Timothy Long vyštudoval teológiu, okrem 
toho uvádza, že je licencovaný manželský 
a rodinný poradca. Je riaditeľ centra, ktoré 
ponúka kresťansky orientované poraden-
stvo, súčasne ubezpečuje, že je určené 
aj nekresťanom a nekresťankám, hoci zá-
roveň jasne deklaruje kresťanské postoje 
a hodnoty svojich pracovníkov a pracovní-
čok. Vo svojich vyhláseniach sa Long vy-
medzuje voči averzívnej, konverznej i repa-
ratívnej terapii, ktoré v minulosti uplatňovali 
rôzne postupy, aby gejov/lesby/bisexuál-
nych ľudí „vyliečili“ z ich orientácie. Časť 
z nich využívala reálne averzívne postupy 
– spájali napr. erotické vizuálne podnety 
s vyvolávaním vracania, hanby, bolesti; iná 
časť týchto snáh bola určená predovšetkým 
veriacim, keďže viera, presvedčenia veria-
cich aj prezentované názory predstaviteľov 
cirkvi boli často silným motívom pre vstup 
do týchto terapií. O svojich skúsenostiach 
by iste vedeli hovoriť aj GayChristians Slo-
vakia, ktorí ako prví zareagovali na priestor, 
ktorý bol ponúknutý tomuto predstaviteľovi 
reintegratívnej terapie, zreteľne vnímajúc 
tento prístup ako škodlivý pre zdravie.

Ponúkajú len adaptáciu  
na heterosexuálny život

Long a aj jeho nasledovníci a nasledov-
níčky hovoria, že ich cieľom nie je meniť se-
xuálnu orientáciu z pociťovania príťažlivosti 
voči ľuďom toho istého pohlavia na hetero-
sexuálnu, že takáto zmena je len vedľajším 
efektom. Súčasne však hovoria, že pociťo-
vanie tohto druhu príťažlivosti je spôsobené 
konfliktmi, ktoré treba vyriešiť. Tým vyjadru-
jú, že sexuálna/vzťahová orientácia gejov, 
lesieb a bisexuálnych ľudí nie je v poriadku. 
Zmena môže podľa nich nastať pomocou 
tejto terapie, ak sa vyriešia traumy pre-
dovšetkým z detstva, závislosti, sexuálne 
zneužívanie osobou toho istého pohlavia. 
Ďalšími príčinami sú podľa nich dominant-
ná matka či matka príliš naviazaná na syna 
a neprítomný otec. Viaceré z opísaných 
odôvodnení sú prinajmenšom vágne a vše-
obecné a mnohí by sme sa v nich mohli bez 
ohľadu na sexuálnu orientáciu nájsť, no se-
xuálnu orientáciu nám to nijakým smerom 
neovplyvnilo. Rovnako napr. poukazovanie 
na rodičov ako príčinu rozhodne nepomáha 
rodinným vzťahom, ale ich problematizuje 

a v čase, keď človek zvažuje alebo robí co-
ming out, potrebuje podporu svojho pros-
tredia, a teda mnohokrát aj rodičov. Ako si 
môžeme všimnúť v tom, čo predstavujú ako 
príčiny menšinovej sexuálnej orientácie, je 
veľa „možno“, a to napriek tomu, že hovo-
ria, že ich prístup je založený na dôkazoch.

Zaujímavé je i to, že Timothy Long sa vo 
svojej prezentácii zameral iba na mužov/
gejov a hovorí len o tom, že príťažlivosť voči 
iným mužom po tejto terapii „má tendenciu 
klesať“, teda nie to, že vymizne. To, čo po-
núkajú ako výstup, je však len adaptácia na 
heterosexuálny život, nie prijatie seba aj so 
svojou sexuálnou/vzťahovou orientáciou.

Základom by mal byť 
akceptujúci vzťah, ktorý 

je nehodnotiaci a ponúka 
prijatie a potvrdenie

Rovnako, ak ponúkajú prijatie a možnosť 
prežiť v tomto prístupe korektívnu emo-
cionálnu skúsenosť, oprávnene sú o tom 
veľké pochybnosti. Ľudia pracujúci s rein-
tegratívnym prístupom hovoria, že terapeuti 
a terapeutky musia mať jasné stanovisko, 
presvedčenie zahŕňajúce aj to, že emo-
cionálna, vzťahová, sexuálna orientácia na 

osobu toho istého pohlavia nie je normálna 
a zdravá. To, čo vieme z výskumov aj praxe 
psychoterapie/psychologického poraden-
stva, je, že klienti a klientky veľmi jasne vní-
majú postoje, hodnoty svojich terapeutov 
a terapeutiek (hoci ich nemusia vysloviť), 
sú nimi ovplyvnení a často ich preberajú. 
Je to spôsobené tým, že prichádzajú v ná-
ročných obdobiach, zraniteľní a obracajú 
sa na niekoho, koho vnímajú ako odborní-
ka či odborníčku, a hľadajú oporu, pomoc. 
V takýchto podmienkach ťažko môžeme 
hovoriť o akceptujúcom vzťahu, ktorý je ne-
hodnotiaci a ponúka prijatie a potvrdenie. 
Ak prichádzajú LGB ľudia za psychológ-
mi a psychologičkami, môžu mať ťažkosti 
s prijatím seba, ale tieto nesúvisia priamo 
s orientáciou „ako takou“, ale s prostredím, 
v ktorom žijú, či tým, že sami tieto posto-
je internalizujú. Svoju orientáciu i seba tak 
vnímajú s podobným – t. j. negatívnym – 
postojom a prežívaním. Viaceré slovenské 
či zahraničné výskumy potvrdzujú zažívanie 
neznášanlivosti, nenávisti, odmietania, so-
ciálnej izolácie, urážok, fyzických napad-
nutí súvisiacich jednoznačne so sexuálnou 
orientáciou. Mnohí LGB ľudia to poznajú od 
rodičov, v škole, práci, vo verejnom priesto-
re – od najbližších ľudí, ktorí by ich mali 
podporovať a milovať, alebo od známych či 
úplne cudzích ľudí.

K O M E N T Á R
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Ad reintegratívna terapia

„Long a aj jeho nasledovníci  

a nasledovníčky hovoria,  

že ich cieľom nie je meniť 

sexuálnu orientáciu 

z pociťovania príťažlivosti voči 

ľuďom toho istého pohlavia na 

heterosexuálnu.  

Súčasne však hovoria,  

že pociťovanie tohto druhu 

príťažlivosti je spôsobené 

konfliktmi, ktoré treba vyriešiť.“

„Timothy Long sa vo svojej 

prezentácii zameral iba na 

mužov/gejov a hovorí len o tom, 

že príťažlivosť voči iným mužom 

po tejto terapii ,má tendenciu 

klesať‘, teda nie to, že vymizne.  

To, čo ponúkajú ako výstup, 

je však len adaptácia na 

heterosexuálny život,  

nie prijatie seba aj so svojou 

sexuálnou/vzťahovou 

orientáciou.“
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Ľudia trpiaci schizofréniou  
ťažko rozpoznávajú emócie

Ľudia trpiaci schizofréniou majú často ťažkosti s rozpoznávaním emócií a porozume-
ním zámerov iných ľudí. Upozorňuje na to klinický psychológ Michal Hajdúk z Uni-
verzity Komenského v Bratislave (UK), ktorý sa venuje výskumu schizofrénie a svoje 
nedávne výsledky publikoval vo viacerých významných vedeckých časopisoch.

Schizofrénia je závažná psychická poru-
cha, ktorá sa spája najmä s prítomnosťou 
bludov a halucinácií. Postihuje 1 % popu-
lácie, teda na Slovensku asi 50 000 ľudí. 
Veľká časť pacientov má zároveň ťažkosti 
aj s každodenným fungovaním v medziľud-
ských vzťahoch, práci a voľnočasových 
aktivitách. Fungovanie týchto pacientov 
v každodenných podmienkach závisí od 
tzv. sociálneho poznávania. Michal Hajdúk 
z Katedry psychológie Filozofickej fakulty 
UK a Psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty 
UK a UNB skúma sociálnu kogníciu, teda 
súbor schopností, prostredníctvom ktorých 
ľudia vnímajú a spracovávajú sociálne pod-
nety, ako napríklad výrazy tváre, zámery, 
presvedčenia a pod. V nedávnej dobe pub-
likoval výsledky svojej práce vo viacerých 
zahraničných vedeckých časopisoch.

„V spolupráci s kolegami z USA sme zistili, 
že u nich skoro 75 % pacientov so schizofré-
niou má mierne až závažné ťažkosti s čítaním 
emočných výrazov a usudzovaním, čo si iní 
ľudia myslia. To číslo je pomerne vysoké, ale 
hneď, keď budeme vedieť týchto ľudí spo-
ľahlivo identifikovať, môžeme im poskytnúť 
terapiu, napríklad vo forme tréningu sociálno-
-kognitívnych zručností,“ hovorí Michal Haj-
dúk.

Narušenie v oblasti sociálnej kognície 
patrí medzi základné prejavy schizofrénie. 
Tréningy sociálnej kognície sa ukazujú byť 
vhodným doplnkom k štandardnej terapii, 
keďže vytvárajú priestor na osvojenie a pre-

cvičovanie sociálnych spôsobilostí, čím 
pozitívne ovplyvňujú samotnú funkčnosť 
pacienta.

„Aj výsledky z dát, ktoré sme zbierali 
u nás, ukázali, že práve sociálna kognícia je 
kľúčová schopnosť, na ktorú by mali klinickí 
psychológovia u pacientov so schizofréniou 
zamerať svoje intervencie. Niektoré z psy-
chologických postupov na rozvíjanie týchto 
schopností už uplatňujeme aj na našej klini-
ke,“ dodáva Michal Hajdúk.

V súčasnosti sa Michal Hajdúk s kolegami 
z II. neurologickej kliniky Lekárskej fakulty 
UK a UNB a Katedry logopédie Pedagogic-
kej fakulty UK zaoberá tým, či majú podobné 
ťažkosti aj pacienti s Parkinsonovou cho-
robou. Prvotné výsledky ich výskumného 
projektu naznačujú určité podobnosti medzi 
týmito poruchami. Porozumenie podstaty 
ťažkostí pomôže lepšie cieliť intervencie, 
a tým zlepšiť kvalitu života pacientov so schi-
zofréniou aj Parkinsonovou chorobou.

„Verím, že výsledky týchto výskumov a aj 
ďalšie nadväzujúce projekty budú význam-
ným príspevkom k lepšiemu porozumeniu   
fungovania psychických funkcií u pacientov 
s týmito ťažkými zdravotnými komplikácia-
mi. Ako rektora ma zároveň nesmierne teší, 
že naši odborníci dokážu spolupracovať aj 
naprieč viacerými fakultami so spoločným 
cieľom zlepšiť životy ich pacientov,“ pove-
dal rektor UK Marek Števček.

Lenka Miller

Príťažlivosť k rovnakému 
pohlaviu nie je chorobou

Ak sa vrátime k odbornému kontextu – ho-
mosexualita (zastaraný termín, ktorý sa pre-
stáva používať práve pre svoj diagnostický 
a patologizujúci podtext) bola vyňatá z Diag-
nostického a štatistického manuálu dušev-
ných porúch už v 70. rokoch a v 90. rokoch 
z Medzinárodnej klasifikácie chorôb, ktorú 
schvaľuje Svetová zdravotnícka organizácia, 
čiže nie je chorobou a je odbornými orga-
nizáciami považovaná za normálnu a priro-
dzenú sexuálnu orientáciu. Keď sa teda 
k bratislavskému semináru vyjadrili vedúci 
pracovníci a vedúca pracovníčka psycho-
logických pracovísk UK, označiac reinteg-
ratívnu terapiu za vedecky a eticky spornú, 
potvrdili tým len názory iných svetových 
odborných organizácií. Americká psycho-
logická asociácia k téme pokusov o zmenu 
sexuálnej orientácie (sexual orientation 
change efforts – SOCE) vydala už v r. 2009 
rozsiahlu výskumne orientovanú publikáciu, 
v ktorej dokumentuje škodlivosť týchto snáh, 
pridáva sa k nej aj Americká psychiatrická 
spoločnosť a Britská asociácia pre poraden-
stvo a psychoterapiu, ktoré zdôrazňujú, že 
takáto prax je neetická; naopak, akcepto-
vanie týchto variant sexuality je prospešné 
nielen pre jednotlivca, ale i jeho prostredie. 
Toto isté prehlásenie potvrdila ešte v r. 2012 
aj Svetová zdravotnícka organizácia.

Hana Smitková,
Katedra psychológie FiF UK

„Homosexualita bola vyňatá 

z Diagnostického  

a štatistického manuálu 

duševných porúch  

už v 70. rokoch a v 90. rokoch 

z Medzinárodnej  

klasifikácie chorôb,  

ktorú schvaľuje Svetová 

zdravotnícka organizácia,  

čiže nie je chorobou a je 

odbornými organizáciami 

považovaná za normálnu 

a prirodzenú sexuálnu 

orientáciu.“
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Storočnica v Botanickej záhrade UK
Pripomeňte si spolu s nami, ako si zamestnanci našej univerzity spríjemnili večer 14. júna 2019 v Botanickej záhrade UK, 
ktorý sa niesol v znamení storočnice našej alma mater.

Návštevníkov v areáli záhrady čakalo občerstvenie – grilované špeciality, chutný guláš či výborná káva. Organi-
zátorom sa v duchu konceptu ECOmenius podarilo minimalizovať používanie jednorazových plastov: nápoje sa 
podávali vo vratných pohároch, príbory a taniere boli z kompostovateľných a biodegradovateľných materiálov, 
voda pochádzala z veľkokapacitných barelov.
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Súčasťou podujatia bolo aj pódium so živou hudbou. Ako prvý sa predstavil univerzitný folklórny súbor Gymnik.

Nasledovala Katarína Máliková s derniérou programu založenom na albume Pustvo-
pol, ktorý prevalcoval ceny Radio_Head Awards za rok 2016.

Tretím vystupujúcim bol talentovaný Samuel Hošek, ktorého mnohí poznajú zo 
Superstar či zo spolupráce s Marikou Gombitovou a Luciou Bílou.



Starších študentov zaujíma história,  
ale i astronómia či právo

Dňa 12. júna 2019 sa v aule uskutočnili promócie absolventov Univerzity tretieho veku CĎV UK (UTV CĎV UK). V akademickom roku 
2018/2019 ukončilo svoje štúdium na UTV 520 seniorov, ktorí študovali v 24 študijných odboroch.

„Najväčší záujem je najmä o históriu (vše-
obecné dejiny, dejiny Slovenska, dejiny 
a pamiatky Bratislavy), ďalej je to psycholó-
gia a právo. Seniorov tiež zaujímajú odbory, 
ktoré im pomáhajú udržať sa vo forme, prí-
padne im radia, ako na zdravý životný štýl. 
Sem patria odbory ako regenerácia psy-
chofyzických síl či joga,“ približuje vedúca 
metodička UTV CĎV UK Dana Havranová. 
Perličkou v ponúkaných odboroch je odbor 
astronómia, ktorý preferujú zväčša muži.

Motivácie seniorov prihlásiť sa na univerzitu 
tretieho veku sú rôzne. Pán Ferdinand hovorí, 
že mu ako vyštudovanému typografovi chýba-
lo nejaké iné vzdelanie a vedomosti, a tak si 
zvolil štúdium astronómie. Pani Soňa si zasa 
po práci ekonómky vybrala odbor umelecké 
terapie: „Veľmi rada maľujem a rada by som 
všetky získané informácie počas štúdia využila 
aj v bežnom živote, napríklad pri vnúčatách,“ 
uviedla. Vitálni seniori s chuťou vzdelávať sa 
nepochádzajú len z Bratislavy. Dôkazom je 

pani Anka, niekdajšia zdravotná sestra, ktorá 
za štúdiom dochádzala zo Šaštína-Stráží. „Na 
univerzitu tretieho veku som sa prihlásila sama 
po dvojročnom odhodlávaní sa. Začala som to-
tiž zabúdať a počula som, že učenie sa môže 
byť zároveň dobrou prevenciou proti zabúda-
niu. Zabúdam stále, ale mám pocit, že menej,“ 
dodáva s úsmevom. V pomerne náročnom 
odbore astronómia, v ktorom seniori musia 
zvládnuť napríklad aj fyziku, jej najviac učarova-
lo spoznávanie hviezd a planét a návšteva ob-
servatória v Modre-Harmónii. Chystá sa študo-
vať aj ďalej, jej túžby smerujú za spoznávaním 
liečivých rastlín či húb. Seniorom sa tiež páči 
nadväzovanie nových kontaktov a získavanie 
nerozlučiteľných priateľstiev. Najstaršou absol-
ventkou, ktorá si slávnostne prevzala osvedče-
nie, bola Vlasta Kalinová, ktorá čoskoro oslávi 
svoje 85. narodeniny. Na štúdium na UTV sa 
prvýkrát zapísala v roku 2005.

UTV CĎV UK za 29 rokov svojej existen-
cie dovedna zaznamenáva už 9000 absol-
ventov. Každoročne sa do 40 ponúkaných 
študijných programov zapíše okolo 2000 
starších študentov, ktorí sú zapálení pre štú-
dium a nové vedomosti. V októbri 2019 otvo-
ríme na pôde UK jubilejný 30. akademický 
rok vzdelávania seniorov.

Zdenka Krasňanská
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Úspechy nášho seniorského vzdelávania v Číne
V dňoch 19. až 26. mája 2019 sa konali v Číne významné medzinárodné podujatia zamerané na vzdelávanie seniorov, ktorých sa 
zúčastnila aj doktorka Nadežda Hrapková, projektová manažérka Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave 
(CĎV UK) a mnohoročná hlavná metodička a riaditeľka Univerzity tretieho veku CĎV UK.

Rokovanie výboru Medzinárodnej asociá-
cie univerzít tretieho veku (AIUTA) na univer-
zite v meste Wu-chan bolo spojené s konfe-
renciou na tému „Belt & Road and Elderly 
Education“. Na tomto podujatí bola doktorka 
Nadežda Hrapková menovaná za expertku 
v oblasti vzdelávania seniorov v medziná-
rodnej vedeckovýskumnej komisii so sídlom 
v Šanghaji. Po odbornej časti a návšteve uni-
verzity v meste Wu-chan sa účastníci presu-
nuli do mesta Yantai, kde sa v dňoch 24. až 
26. mája 2019 konal 2. svetový kongres 
seniorského turizmu spojený s workshopmi 
a prezentáciou národných produktov a vý-
robkov seniorov. Naša účastníčka vystúpila 
v hlavnej časti programu kongresu ako jedna 
z keynote speakrov a popoludní v panelovej 
diskusii predstavila návrh odbornej exkurzie 
pre seniorov po Malokarpatskej vínnej ceste 

a príslušnom regióne. Doktorku Hrapkovú 
na tomto podujatí menovali za „Confucius 
Tourism Ambassador“ a bola jej slávnostne 
odovzdaná zbierka Konfuciových výrokov 
a rozhovorov.

Podujatia sa zúčastnilo 600 účastníkov 
zo 40 krajín sveta vrátane štátnej tajom-
níčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Oľgy Nachtmannovej a repre-
zentantov Európskej federácie starších 
študentov (EFOS), kde je doktorka Hrap-
ková aktuálne prezidentkou, ako i delegá-
cia Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
V rámci workshopov a výstavy prác sme 
prezentovali modranskú keramiku, šúpoľo-
vé bábiky, paličkovanú čipku, kresby a vý-
robky našich seniorských študentov, ako 
i prospekty Bratislavského samosprávneho 
kraja a nášho CĎV UK.

Nadežda Hrapková,
projektová manažérka CĎV UK
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V Y B R A N É  N O V I N K Y  Z  V Y D A V A T E Ľ S T V A  U K

Katarína Janková, Andrej Pázman: 
Pravdepodobnosť a štatistika

Martin Sabol:  
Základy systematickej paleontológie 

chordátov

Katarína Stebelová,  
Zuzana Dzirbíková, Zuzana Kaňková, 
Monika Okuliarová, Peter Štefánik:  
Cvičenia z fyziológie živočíchov 

a človeka

Učebnica je 
primárne určená 
ako podklad 
k rovnomennému 
dvojsemestrovému 
predmetu pre 
poslucháčov 
Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky 
UK, kde kniha 

vznikla. Vzorom pre vznik tohto 
učebného textu boli pražské učebnice 
podobného zamerania, avšak 
v slovenskej verzii sa autori zameriavajú 
aj na abstraktnejšie oblasti týchto 
disciplín. Kniha sa skladá z 19 kapitol 
a vysvetľujú sa v nej napr. 
charakteristické funkcie, Lebesgueov 
integrál alebo spôsoby konvergencie 
postupnosti veličín. Texty sú v každej 
kapitole doplnené cvičeniami k danej 
problematike, prípadne na publikácie 
tohto typu priamo odkazujú.

Posledný slovenský 
učebný text 
o fosílnych 
stavovcoch vyšiel 
pred desiatimi 
rokmi a zameriaval 
sa na jednu 
vyhynutú triedu 
stavovcov. V tom 
období odzrkadľo-

val stav poznatkov o vyhynutých 
zástupcoch stavovcov a predstavoval 
dôležitý zdroj informácií. Za posledné 
štvrťstoročie však výskum fosílnych 
stavovcoch urobil veľký skok a nové 
poznatky pomohli lepšie pochopiť 
problémy vývoja „živočíchov s chrbti-
cou“. Predložený učebný text z Prírodo-
vedeckej fakulty UK obsahuje základné 
najnovšie poznatky o kmeni Chordata, 
no predovšetkým o podkmeni Vertebra-
ta, a to vrátane taxonómie, fylogenézy, 
biostratigrafie, paleozoogeografie či 
ekológie jednotlivých skupín stavovcov.

Fungovanie 
organizmu zahŕňa 
mnohé fyzikálne 
a chemické procesy, 
ktoré je možné 
v laboratórnych 
podmienkach 
sledovať, merať 
alebo dokázať. 
Obohatenie 

teoretického štúdia fyziológie živočíchov 
a človeka o praktické cvičenia vytvára 
možnosť pre lepšie pochopenie súvislostí 
a upevnenie vedomostí. Učebnica, ktorá 
vznikla na Prírodovedeckej fakulte UK, je 
rozdelená do 11 tematických celkov, 
pričom každý celok sa začína úvodom, 
ktorý približuje danú problematiku. 
Problémové otázky na konci kapitoly 
vedú študenta k hlbšiemu zamysleniu sa 
nad preberanými témami. Snahou 
autorov bolo koncipovať cvičenia tak, aby 
si študenti overili a rozšírili teoretické 
vedomosti a zároveň získavali správne 
návyky pri práci v laboratóriu

Aká je vaša predstava ideálnej dovolenky?

Katarína Babinská,  
Fyziologický ústav LF UK

Veľkým lákadlom 
je pre mňa kom-
binácia slnko, 
vodné športy, 
dobrá kniha 
a moji najbližší. 
Rada si vypĺňam 
dovolenkové dni 
aktívnymi a tvori-
vými činnosťami – 
záhradkárčením, 

športovaním, vylepšovaním domova. A na 
sklonku dňa nechýbajú ani pokojné chvíle 
– čítanie beletrie, ale i odbornej literatúry či 
rozhovory pri svetle sviečky.

Prevažnú väčšinu dovolenkových dní 
trávim na Slovensku. Mojou najčastejšou 
destináciou je chalupa v malej dedinke 
skrytej vo vrchoch stredného Slovenska. 
Ponúka pokoj, oddych v prekrásnej prírode, 
je miestom stretnutí s rodinou a priateľmi.

Ján Škrobák,  
Katedra správneho a environ-
mentálneho práva PraF UK

Ideálna dovolen-
ka je taká, keď 
človek môže 
pustiť z hlavy 
starosti všedných 
dní a naplno si 
oddýchnuť. Teším 
sa už na leto 
strávené spolu so 
svojou snúbeni-

cou Evkou. Obaja máme veľmi radi more, 
osobitne v Chorvátsku. Podobný – mnou 
obľubovaný – typ pobrežia majú aj v Čiernej 
Hore či na Iónskych ostrovoch – členité, 
s množstvom zelene, historickými mesteč-
kami, po ktorých uličkách je fajn sa túlať. 
Rád si vychutnávam stredomorskú atmo-
sféru, kde-tu niečo odfotím... Na dlhšej než 
niekoľkodňovej dovolenke na Slovensku 
som nebol už dlho, no pomerne často cho-
dím po Slovensku na jedno- či viacdňové 
výlety, najmä do hôr, ale veľmi rád mám aj 
mestské výlety.

Katarína Gubíniová,  
Katedra marketingu FM UK

Ideálna dovolenka 
pre mňa je ideálna 
dovolenka pre 
moju rodinu – 
spokojné dieťa, 
spokojní rodičia.  
Na žiadnej našej 
dovolenke nesmie 
chýbať dobrá 
kniha (alebo 
čítačka s dobrými 

knihami☺), kúpanie, leňošenie a dobré jedlo. 
Po tretíkrát strávime letnú dovolenku v Bul-
harsku, veľmi nám táto destinácia vyhovuje. 
Aktívny oddych si doprajeme na Slovensku, je 
tu množstvo krásnych miest, kde sa dá jazdiť 
na bicykli (Malé Karpaty s vinohradmi, okolie 
Dunaja). Kúsok za hranicami s Rakúskom 
využívame opäť možnosť cyklistiky pri Nezider-
skom jazere, ktoré ponúka rozmanité možnosti 
na oddych. V blízkosti je momentálne naša 
„top destinácia“ od apríla do októbra – Family-
park, kde sa zabavia malí aj veľkí.
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Na dovolenke robme všetko to,  
čo nerobíme doma, odporúča psychologička

Čo si predstavíte, keď sa povie „dovolenka“? Sú to slnkom zaliate pláže, azúrové more, romantické prechádzky pri západe slnka 
či skôr preferujete aktívny oddych? Neviete si predstaviť dovolenku bez svojich ratolestí a prispôsobujete im výber destinácie či 
program? Ako dovolenku s deťmi zvládnuť? Alebo ste svetobežníci, ktorí najradšej počas dovolenky spoznávajú čaro cudzích, najlep-
šie exotických krajín bez svojich ratolestí? Na čo sa treba pripraviť a čomu nechať voľný priebeh? „Dovolenka je čas na oddych, čas 
na to, aby sme boli sami so sebou a so svojimi najbližšími. Je to čas na leňošenie, ale aj na zažívanie nových, nepoznaných vecí,“ 
hovorí školská psychologička z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) Gabriela Herényiová. Dovolenka je 
veľmi dôležitá súčasť rodinného života a mali by sme si ju dopriať aspoň raz ročne.

Hurá, ide sa do sveta!

Podľa slov psychologičky Gabriely Heré-
nyiovej slovenské rodiny veľmi radi trávia čas 
spolu mimo domova. Nesmieme však zabú-
dať na dôkladnú prípravu. Ideálne je začať 
dovolenku plánovať už niekedy po Viano-
ciach. „Odporúčam všetkým rodičom, aby 
vtiahli svoje deti do plánovacích a rozhodo-
vacích procesov, a to počnúc výberom dovo-
lenkovej destinácie až po samotné vymýšľa-
nie programu. Spoločnými prípravami sa na 
dovolenku tešíme ešte väčšmi a sekundárne 
utužujeme aj rodinné puto,“ radí odborníčka 
z FiF UK.

Chystanie sa na odchod je v réžii rodičov, 
nápor je najmä na toho z nich, kto je aktuál-
ne menej pracovne vyťažený. Je to zväčša 
mama, ktorá najmä tesne pred odchodom 
na vytúženú dovolenku drží „opraty“ vo svo-
jich rukách, pripravuje všetkých na cestu, 
perie, balí, chystá jedlo a pod. „Zapojme do 
balenia aj svoje deti, pretože majú potom 
pocit, že si na dovolenku berú to, čo si ony 
samy vybrali. Samozrejme, mama im to vo fi-
nále ešte väčšinou pretriedi, pretože ináč by 
si deti niekedy zobrali ,za vagón‘ oblečenia 
či obľúbených hračiek,“ vysvetľuje psycho-
logička. Otec zväčša prichádza „na scénu“, 
keď je už na cestu všetko pripravené. Je 
však dôležitým realizátorom, ktorý rodinu 
bezpečne dopraví na určené miesto – či už 
ide o dopravu na letisko a následnú logisti-
ku, alebo cestu priamo až do dovolenkovej 
destinácie.

V prvom rade by sme sa však na dovolen-
ku mali naladiť pozitívne a žiadnom prípade 
by sme nemali „sadať do auta“ pohádaní – 
ani partneri medzi sebou, ani rodičia s deť-
mi: „Hneď ako sadneme do auta či lietadla, 
prestaňme myslieť na spory a zamerajme sa 
na všetko to pekné, čo sme si naplánovali, 
a tešme sa na to,“ povzbudzuje psycholo-
gička. Uzavretý priestor auta tiež podľa nej 
núka priestor na intímne rodinné rozhovo-
ry či interaktívne hry s deťmi: „Tabletom 
síce deti zabavíme a sú ticho, no na druhej 
strane s nimi strácame kontakt,“ vysvetľuje 
Herényiová, pričom neodporúča, aby roz-

hovory riešili tému školy a s ňou spojené 
problémy, no taká hra so slovíčkami deťom 
môže len prospieť.

Buďme čo najviac spolu 
a pozor na prácu!

Dovolenka je čas, keď by sme veci mali 
robiť inak, ako ich zvykneme robiť doma. Do-
volenka je pre všetkých dovolenkou len vte-
dy, ak sú napĺňané potreby všetkých členov 
rodiny. No hoci je dovolenka čas oddychu, 
keď môžeme byť všetci dlhšie hore a ráno si 
doprajeme neskoré vstávanie, aj na dovolen-
ke by mali platiť určité pravidlá, a to tak pre 
dospelých, ako aj pre deti. Ak sme si zvolili 
dovolenku, na ktorej si jedlo pripravujeme 
sami, je dobré, aby sa povinnosti ohľadom 
nákupu potravín či prípravy jedla týkali celej 
rodiny. „Aké spomienky máte na dovolenku? 

Sú to najmä spomienky na zážitky. A pre 
budovanie rodinnej súdržnosti je dôležité, 
ak sa tie zážitky viažu na spoločne prežité 
chvíle – a práve varenie, hoci táto činnosť 
znie obyčajne, môže prispieť k budovaniu 
spoločných zážitkov, ktoré si budeme dlho 
pamätať,“ ozrejmuje dôležitosť bežných situ-
ácií psychologička. Je dôležité si rozvrhnúť, 
kto sa čomu bude počas dovolenky venovať, 
aby ťažisko povinností ohľadom starostlivosti 
o zvyšných členov rodiny nepripadlo len jed-
nému z rodičov.

Psychologička rodičom odporúča, aby 
sa počas dovolenky úplne „odstrihli“ od 
pracovných povinností, príp. riešili pracov-
né telefonáty v čo najobmedzenejšej miere, 
resp. len vo vyhradený čas. „Sme vzorom 
pre svoje deti a všetko to, čo robíme my, 
deti imitujú,“ vysvetľuje. Dodáva, aby sme si 
naozaj programovo a cielene na dovolenke 
od práce oddýchli predovšetkým my – do-
spelí.

PhDr. Gabriela Herényiová, PhD., Katedra psychológie FiF UK
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Dovolenka sa v mnohom 
odvíja od finančnej 

situácie rodičov

Psychologička sa zmieňuje aj o rozdiel-
nych finančných situáciách slovenských 
rodín, keď niektorí rodičia sebe aj deťom 
doprajú na dovolenke všetko, po čom za-
túžia, kým iní sú radi, že si mohli vôbec 
dovoliť ísť na dovolenku. Je dôležité o fi-
nančnej situácii hovoriť aj s deťmi, keďže 
pre niektorých rodičov sú lákadlá, ktoré si 
destinácie pre dovolenkárov pripravujú, 
skrátka finančne menej dostupné. Či sú 
to rôzne fakultatívne výlety, obľúbené ad-
renalínové zážitky, trhy plné najrôznejších 
tovarov, komentované prehliadky mestom, 
alebo najrozličnejšie ponuky pochúťok. 
Psychologička radí, že určite treba deťom 
niečo z toho dopriať, no ak máme tesno 
v peňaženke, robme to radšej v malom 
a postupne. A možno urobíme aj lepšie. 
„Dať deťom všetko naraz, ako to často vidí-
me u majetných rodičov, nie je dobré, lebo 
ak majú všetko odrazu, nevedia sa z ničo-
ho poriadne tešiť. Nastavme deťom pra-
vidlá. Ilustrujme si to napríklad na zmrzli-
ne. Dohodnime sa s deťmi, že každý deň si 
môžu dať jednu zmrzlinu. Je jedno, v akom 
čase si ju doprajú, ale keď si túto možnosť 
,minú‘, tak ďalšiu zmrzlinu si budú môcť 
dať až na ďalší deň,“ odporúča. Väčším 
deťom môžeme dať malé vreckové, vďaka 
čomu sa zároveň učia hospodáriť s peniaz-
mi, pričom sa tiež oboznamujú s cudzou 
menou. „Deti si tak musia zvážiť, čo si 
chcú kúpiť a na čo im to vreckové vysta-
čí,“ dodáva. Odmena v podobe dopriania 
im toho, po čom celú dovolenku túžia, je 
tiež pozitívnou motiváciou, ako deti „udržať 
na uzde“ počas spoločných voľných chvíľ.

A čo psychologička hovorí na dovolenku 
all inclusive? „Je veľmi pohodlná, určite 
ju raz za čas treba zažiť. Nie je však veľmi 
vhodné, ak rodičia svoje deti počas takejto 
dovolenky ,odložia‘ do tzv. miniklubov, kde 
sa o nich celý deň starajú animátori. Do-
konca to môže mať najmä na introvertnej-
šie deti negatívny vplyv. Keďže sa deťom 
počas školského roka zväčša nestíhame 
venovať nad rámec bežnej rutiny, mali by 
sme sa im naplno venovať aspoň na dovo-
lenke,“ hovorí psychologička. Dodáva, že 
je vhodné striedať oddych na pláži, v aqu-
aparku a pod. s aktivitami, ako napríklad 
fakultatívny výlet, prezeranie pamiatok, 
prechádzka do mesta. Inú formu trávenia 
dovolenky ponúka napríklad ubytovanie 
v kempoch, či už pri mori, alebo v blízkosti 
hôr či miest, príp. ubytovanie na chalupe 
bez vody a elektriky. Práve tento typ uby-
tovania nás „núti“ byť viac spolu a väčšmi 
spolu kooperovať. A tie zážitky sú na ne-
zaplatenie.

Horšie to je v rodinách so striedavou sta-
rostlivosťou. „V týchto prípadoch aj na dovo-
lenke badáme u rodičov – rivalov tendenciu 

,kupovať si‘ vlastné deti, pričom ani nejde 
o to, čo dieťa reálne potrebuje, ale o to, kto-
rý z rodičov mu na dovolenke dopraje viac, 
drahšie, lepšie,“ vyjadruje znepokojenie psy-
chologička. A pritom deťom z týchto rodín 
najviac absentuje práve to, čo sa za peniaze 
kúpiť nedá, a to harmonický fungujúci vzťah 
svojich rodičov.

Ako zvládnuť leto s deťmi 
– adolescentmi

Psychologička s úsmevom hovorí, že na 
pubertu detí sú zväčša najmenej pripravení 
práve ich rodičia, ktorých táto fáza dospie-
vania ich ratolestí prekvapí azda najviac. 
Pubertiaci dávajú svojim rodičom riadne 
zabrať, a to aj počas dovolenkových dní. Ak 
sa rozhodneme naše dieťa v tomto značne 
komplikovanom vývojovom období nechať 
samo doma, mali by sme mu zorganizovať 
program, trebárs letnú brigádu. Alebo je 
dobré zveriť ho osobe, ktorej dôverujeme, 
môže to byť napríklad súrodenec rodičov či 
starý rodič. „Nezabudnime mu nechať jedlo 
na týždeň a pravidelne ho kontrolovať. No 
pozor na prílišnú úzkostlivosť, aby sme mali 
čas si na dovolenke aj oddýchnuť a užiť si 
ju, nie ju stráviť tým, že budeme nonstop 
kontrolovať naše pubertálne dieťa,“ radí psy-
chologička. Veľa adolescentov si však pod 
náporom povinností v konečnom dôsledku 
uvedomí, že na dovolenke by im bolo lepšie, 
než keď majú plniť zadané úlohy.

„Ak sa už pubertiak rozhodne s nami ísť 
a my – rodičia chceme prežiť pokojnú dovo-
lenku, vezmime so sebou aj jeho rovesníka, 
ktorého si naše dieťa vyberie. Môže to byť 
napríklad kamarát zo školy alebo bratra-
nec,“ odporúča psychologička. „Parťáka“ 
nášho dieťaťa by však rodičia mali dobre 
poznať a pravidlá nastavené pre naše die-
ťa by mal dodržiavať aj on. Ak ich pustíme 
aj samých v cudzej krajine von, vysvetlime 
im možné riziká či hrozby – napr. to, že by 
sa mali strániť neznámych a pustých lokalít, 
byť opatrní pri komunikácii s cudzími ľuďmi, 
vyhýbať sa nebezpečným miestam, kde im 
hrozí riziko úrazu či poštípanie rôznym hmy-
zom a pod.

A čo takí adolescentní čerstvo zamilo-
vaní? Aj na to má naša psychologička od-
poveď: „Rodičom odporúčam partnera 
svojho dieťaťa ,vziať na milosť‘ a zobrať ho 
so sebou, aj keď je to zásah do ich rodin-
nej intimity. Určite to mladým zamilovaným 
dobre padne.“ Pravidlá však treba prispô-
sobiť veku zamilovaných – ak ide o 15- až 
16-ročné deti, je nemysliteľné, aby spali 
spolu v jednej izbe. Je to pre samotných 
rodičov veľká zodpovednosť i zrieknutie sa 
svojho intímneho života počas uvoľnených 
dovolenkových dní, no ak chcú mať svoju 
ratolesť aj počas dovolenky nablízku, drob-
né ústupky nakoniec môžu vyústiť do oboj-
strannej spokojnosti.

Dovolenka rodičov – 
svetobežníkov

Rodičom, ktorí obľubujú exotické cudzie 
krajiny, psychologička odporúča zvážiť, či 
na tento typ dovolenky zobrať aj svoje deti: 
„Netreba mať výčitky svedomia, že sme ,kr-
kavčími rodičmi‘, ak my s partnerom túžime 
po takomto zájazde a naše deti naň vzhľa-
dom na rôzne riziká nemôžeme zobrať.“ 
Psychologička však odporúča s deťmi o tom 
hovoriť, vysvetliť im, prečo sme sa rozhodli 
ísť na dovolenku sami. „Ak sme takí ,zdravo 
egoistickí‘ rodičia, svojim deťom citlivo ozrej-
míme dôvody, prečo ideme sami, prípadne 
im sľúbime v lete nejakú ďalšiu kompenzá-
ciu – chatu alebo inú spoločnú dovolenku. 
Samozrejme, závisí to od našich finančných 
možností.“

Pre deti je tiež veľmi vzácne, ak s nimi 
rodičia zdieľajú zážitky z ciest, vytvárajú fo-
toalbumy, itineráre a pod.: „Mala som jedno 
dievčatko, ktoré tajne počúvalo za dverami, 
keď sa jej mamina vrátila z takejto exotickej 
dovolenky a zavolala si kamarátku, ktorej 
potom dlhé hodiny rozprávala zážitky. Deti 
sa v takýchto momentoch cítia odstrčené 
a často si neuvedomujeme, ako takéto pre 
nás maličkosti deti vedia zraniť,“ uvádza psy-
chologička.

Sedem tipov namiesto 
záveru

Na záver psychologička ponúka sedem 
užitočných tipov, ako zvládnuť dovolenku 
s našimi ratolesťami:

1. Plánujte dovolenku vopred.

2. Urobte si spoločný plán aktivít 
aj s deťmi.

3. Zapájajte deti do balenia vecí 
– vyhnete sa tak neskorším pro-
testom a zároveň ich tak učíte 
racionálne sa pobaliť.

4. Buďte dobre naladení, rozhod-
ne neodchádzajte na dovolen-
ku pohádaní.

5. Dbajte na to, aby ste sa s deťmi 
počas cesty zabavili spoločnou 
aktivitou, a nezabudnite tiež na 
obľúbenú stravu.

6. Nezabudnite na lekárničku (as-
poň v základnej výbave).

7. Myslite dopredu a naplánujte 
deťom leto aj po dovolenke.

Zdenka Krasňanská
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Predsedníčka Parlamentného zhromaždenia NATO:

Bolo by iluzórne myslieť si, že by sa Európa 
dokázala brániť sama

Pri príležitosti 15. výročia vstupu SR do NATO a 70. výročia vzniku Organizácie Severoatlantickej zmluvy privítala naša univerzita 
začiatkom júna na svojej pôde vzácnu návštevu – predsedníčku Parlamentného zhromaždenia NATO (PZ NATO) Madeleine Moon. 
Dlhoročná poslankyňa Dolnej snemovne parlamentu Spojeného kráľovstva, ktorá sa v PZ NATO venuje primárne otázkam budúcej 
bezpečnostnej a obrannej stratégie Aliancie, dňa 3. júna 2019 diskutovala v zasadačke Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bra-
tislave s takmer šesťdesiatimi študentmi všetkých stupňov a foriem štúdia. Niekoľko otázok sme jej položili aj my.

Vážená pani predsedníčka, je pre nás veľ-
kým potešením privítať vás na pôde našej 
univerzity. NATO je dobre známou organi-
záciou, avšak široká verejnosť PZ NATO 
veľmi nepozná. Mohli by ste stručne vy-
svetliť ich vzájomný vzťah?

Najprv mi dovoľte poďakovať sa vám za 
pozvanie a za príležitosť viesť s vami a štu-
dentmi vašej univerzity diskusiu. Od môjho 
zvolenia za predsedníčku PZ NATO je jed-
nou z mojich priorít viac sa stretávať s mla-
dými ľuďmi v členských krajinách Aliancie. 
NATO, ktoré tento rok oslavuje 70. výročie 
založenia, vzniklo vo svete, ktorý sa od toho 
súčasného veľmi líšil. Je nevyhnutné, aby 
naša verejnosť a najmä naši mladí ľudia po-
chopili, prečo NATO zostáva nenahraditeľ-
ným základom našej bezpečnosti a ako kaž-
dý deň neviditeľne prispieva k obrane našej 
demokracie, k podpore mieru a k tomu, aby 
bola naša spoločnosť bezpečnejšia. Nevi-
diteľne preto, lebo ľudia berú prácu, ktorú 
robíme, ako samozrejmosť. Vzhľadom na 
túto neviditeľnosť zohrávame ako poslanci 
národných parlamentov v spomínanom úsilí 
kľúčovú úlohu, pretože sme priamo zodpo-
vední voličom, ktorí nás zvolili. Súčasťou na-
šej každodennej práce je aj to, že musíme 
vysvetľovať našim voličom dôvody, ktoré nás 
viedli k prijatým rozhodnutiam a k utrateným 
peniazom.

Povinnosťou nás poslancov je zabezpečiť 
to, aby naše vlády niesli zodpovednosť za 
rozhodnutia, ktoré prijímajú v oblasti obrany 
a bezpečnosti. Naše členstvo v PZ NATO 
nám k tomu napomáha tým, že spája po-
slancov z 29 členských krajín NATO, z kto-
rých mnohí priamo zodpovedajú za obrannú 
a zahraničnú politiku vo svojich národných 
parlamentoch. Správy PZ NATO, vyšetrova-
cie návštevy a vypočutia, ktoré organizujeme 
s predstaviteľmi NATO a s nezávislými odbor-
níkmi, a čo je rovnako dôležité, aj vzájomná 
výmena názorov s kolegami z celej Aliancie, 
nám poskytujú najnovšie podrobné informá-
cie o výzvach, ktorým naše krajiny čelia, ako 
aj o spôsobe, akým na ne NATO reaguje.

Parlamentné zhromaždenie je nezávislé 
od NATO a jeho uznesenia nie sú pre naše 
vlády záväzné. Predstavujú však kolektívny 
názor približne 300 poslancov z celej Alian-

cie, a preto majú osobitnú politickú váhu. 
NATO a naše vlády ich z tohto dôvodu berú 
veľmi vážne. Generálny tajomník NATO pí-
somne odpovedá na každé z našich politic-
kých odporúčaní. Zároveň platí, že predse-
da PZ NATO je vždy pozývaný na samity hláv 
štátov a vlád NATO, aby prezentoval stano-
viská zákonodarcov členských krajín Alian-
cie. Prostredníctvom častej komunikácie 
s predstaviteľmi NATO a s jeho jednotlivými 
vládami sa snažíme zabezpečiť, aby bolo 
hlasy našich parlamentov a našej verejnosti 
v diskusiách o našej kolektívnej bezpečnosti 
počuť.

Organizácia Severoatlantickej zmluvy je 
implementáciou Severoatlantickej zmlu-
vy, ktorá bola podpísaná 4. apríla 1949. 
Kľúčovou časťou zmluvy je článok 5. Sa-
motný článok sa verejnosťou považuje za 
hlavný dôvod, prečo Aliancia vôbec exis-

tuje; zaväzuje každý členský štát považo-
vať ozbrojený útok proti jednému členské-
mu štátu za ozbrojený útok proti všetkým. 
Niektorí politici a politológovia však majú 
pochybnosti, či by uplatnenie uvedeného 
článku automaticky zaručilo spoločnú vo-
jenskú obrannú akciu všetkých členských 
štátov. Ak by boli napríklad pobaltské 
krajiny napadnuté a okupované Ruskom 
rovnako ako Ukrajina, boli by podľa vás 
najsilnejšie členské štáty Aliancie, t. j. 
USA, Spojené kráľovstvo a Francúzsko, 
ochotné zasiahnuť?

Máte pravdu v tom, že ustanovenie 
o kolektívnej obrane zakotvené v článku 
5 Washingtonskej zmluvy je kľúčovým 
určujúcim znakom NATO. Je zaujímavé, že 
doposiaľ boli ustanovenia článku 5 uplat-
nené iba raz – ako reakcia na teroristické 
útoky v Spojených štátoch, ku ktorým do-
šlo 11. septembra 2001. Devätnásť členov 

Prorektor pre informačné technológie Daniel Olejár odovzdal v mene vedenia univerzity 
predsedníčke Parlamentného zhromaždenia NATO Madeleine Moon Pamätnú medailu 
UK pri príležitosti jej návštevy.
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NATO v tom čase okamžite potvrdilo svoju 
solidaritu so Spojenými štátmi konkrétnym 
opatrením kolektívnej obrany, keď odsúhla-
silo nasadiť prieskumné lietadlá NATO, aby 
pomáhali monitorovať a chrániť leteckú do-
pravu. Tieto udalosti neskôr viedli aj k anga-
žovanosti NATO v Afganistane v rámci pod-
pory Spojených štátov, pričom táto operácia 
sa uskutočnila na základe mandátu OSN.

Základným rozmerom kolektívnej obrany je 
však odstrašujúci účinok. Odstrašujúci úči-
nok spočíva v predchádzaní konfliktu tým, že 
presvedčíte svojho protivníka, že cena, ktorú 
za útok zaplatí, je neporovnateľná s jeho prí-
nosom, resp. že útok by bol vopred odsúde-
ný na neúspech. Posilnenie odstrašovania 
je kľúčovou prioritou NATO po nezákonnej 
anexii Krymu Ruskom v roku 2014, po jeho 
pokračujúcej agresii voči Ukrajine a hrozbám 
voči spojencom NATO. V rámci tejto stra-
tégie NATO rozmiestnilo v pobaltských štá-
toch a v Poľsku približne 4000 vojakov, ktorí 
môžu slúžiť ako veliteľský prvok obrannej 
operácie v prípade útoku. V uvedenej súvis-
losti by som rada zdôraznila, že týchto 4000 
vojakov nepredstavuje bojovú silu, tzn. „ar-
mádu NATO“. Ich hlavným cieľom je preu-
kázať našu solidaritu s pobaltskými štátmi 
a Poľskom. Devätnásť krajín, vrátane Spoje-
ných štátov amerických, Spojeného kráľov-
stva a Francúzska, nasadilo svojich vojakov 
ako súčasť stratégie Posilnenej predsunutej 
prítomnosti NATO. To znamená, že útok pro-
ti pobaltským štátom by bol tiež útokom na 
ozbrojené sily všetkých krajín, ktoré prispie-
vajú k uvedenej stratégii. Inými slovami, spo-
jenci by tam už boli a niet pochýb o tom, že 
by všetci zasiahli v prípade útoku. Opäť však 

musím zdôrazniť, že naším cieľom je vyhnúť 
sa tomu, aby sa to vôbec stalo. Vzhľadom na 
veľký počet zapojených spojencov je, mys-
lím si, zrejmé, že v súčasnosti je takýto sce-
nár veľmi nepravdepodobný. Chcela by som 
tiež zdôrazniť neustálu ostražitosť síl NATO. 
V ideálnom prípade obrana predchádza úto-
ku. To, že ukážete, že ste si vedomí hrozby 
a ste pripravení reagovať, je rovnako dôležité 
ako samotná obrana.

Niektorí politici EÚ vyzývajú na posilnenie 
Spoločnej bezpečnostnej a obrannej po-
litiky EÚ. Dokonca prišli aj s myšlienkou 
na zriadenie spoločnej európskej armá-
dy ako konečnej záruky jej bezpečnosti. 
Je to podľa vás dobrý nápad? Ako vidíte 
ideálny budúci vzťah medzi týmito dvomi 
organizáciami?

NATO a vlády jeho členských štátov sa jasne 
vyjadrili v tom zmysle, že podporujú silnejšiu 
európsku obranu a že silnejšia Európa NATO 
posilňuje. Pozrite sa napríklad na výdavky na 
obranu. V súčasnosti prispievajú členské kra-
jiny EÚ, ktoré sú aj členmi NATO, na celkové 
obranné výdavky spojencov len 26 %. Zvyšok, 
až 74 %, pochádza z krajín mimo EÚ. A ak 
Spojené kráľovstvo EÚ opustí, čo sa, dúfam, 
nestane, tento podiel sa zvýši na 80 %. Existu-
je teda veľký priestor na posilnenie európskej 
obrany a príspevku Európy k NATO.

Jedna z myšlienok, ktorá stojí v pozadí dis-
kusií o európskej armáde, znie, že v niekto-
rých prípadoch by si európske krajiny priali 
vojensky intervenovať ako spoločné sily EÚ. 
Robia tak už dnes na mnohých miestach po 
celom svete, kde pomáhajú udržiavať mier 
a trénovať miestne jednotky. V niektorých 
z týchto miest, ako napríklad v Stredomorí, 
sú jednotky EÚ nasadené spolu s ozbroje-
nými silami NATO a pracujú spoločne. Spo-
lupráca NATO a EÚ sa v uplynulých troch 
rokoch pozoruhodne zlepšila a zasahuje do 
mnohých rôznych oblastí.

Koncepcia armády EÚ sa však stáva 
mätúcou vtedy, keď je chápaná doslovne. 
V súčasnosti nemajú ani NATO, ani EÚ spo-
ločné armády. Vojaci nasadení v operáciách 
NATO alebo EÚ sú britskí alebo slovenskí 
vojaci slúžiaci v britských a slovenských ar-
mádach. Naše národy majú len jeden súbor 
ozbrojených síl. Ak by sa armáda EÚ chápa-
la doslovne, znamenalo by to, že EÚ by mala 
k dispozícii súbor stálych vojakov EÚ. To je 
vzdialený sen, pričom je veľmi nepravdepo-
dobné, že by sa niekedy stal realitou.

Inou predstavou, súvisiacou s myšlienkou 
armády EÚ, je tzv. európska „strategická au-
tonómia“. To môže opäť viesť k nedorozume-
niam. Ako som už spomenula, je nepochybné, 
že Európa bude v budúcnosti zohrávať dôležitú 
úlohu pri podpore globálneho a regionálneho 
mieru a stability a že v niektorých prípadoch 
bude chcieť zaujať vedúcu úlohu v oblastiach, 
kde by mohla byť vhodnejšia jej intervencia než 
intervencia NATO. Nemožno však pochybovať 
o tom, že ak by boli základné záujmy Európy 
ohrozené, Spojené štáty a Kanada by sa za ňu 

postavili. Bolo by iluzórne myslieť si, že by sa 
Európa dokázala brániť sama – a to z dôvodov, 
ktoré som už spomenula. V tomto zmysle kon-
cepcia „strategickej autonómie“ vysiela neveľ-
mi prospešný (a verím, že aj zbytočný) signál 
o možnom budúcom rozdelení medzi Európou 
a Severnou Amerikou.

Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor 
a za vašu ochotu zúčastniť sa na diskusii 
so študentmi našej univerzity, ktorá v sú-
časnosti oslavuje svoje sté výročie. Ako 
sa vám táto diskusia páčila? Je niečo, čo 
by ste chceli popriať našej univerzite ale-
bo našim študentom?

Ešte raz by som vám chcela poďakovať za 
príležitosť viesť zmysluplnú diskusiu so štu-
dentmi. Stretnutie so študentmi sa mi veľmi 
páčilo, urobili na mňa dojem kvalitou klade-
ných otázok a pripomienok. Je to prvýkrát, 
čo som mala príležitosť zúčastniť sa ako pred-
sedníčka PZ NATO takejto formy akademickej 
diskusie. Spätná väzba, ktorú sme spoločne 
s kolegami dostali, je práve z tohto dôvodu 
pre mňa a mojich kolegov veľmi užitočná.

Pokladám za dôležité, aby sa politici s mla-
dými ľuďmi stretávali. Inak budeme pre nich 
iba akýmisi vzdialenými neosobnými posta-
vami, ktoré si budú spájať len s autoritou ale-
bo nedôverou. Dúfam, že táto diskusia vás 
bude inšpirovať k tomu, aby ste sa dozvedeli 
viac o NATO, o práci PZ NATO a zapojili sa 
do nej. Naše vlády a parlamenty potrebujú 
viac bystrých mladých ľudí – a osobitne viac 
mladých žien – so záujmom a odbornosťou 
v oblasti obrany a bezpečnosti. Existuje však 
mnoho ďalších spôsobov, ako sa angažovať. 
Ako som už spomenula v rámci diskusie, 
NATO prežilo, pretože je založené na spoloč-
ných hodnotách demokracie, ľudských práv 
a právneho štátu. Dnes sú niektoré z týchto 
hodnôt ohrozené. Angažovaním sa v politike, 
armáde, akademickej obci alebo občianskej 
spoločnosti pomôžete chrániť tieto hodno-
ty, a teda aj našu bezpečnosť. Prajem vám 
všetkým len to najlepšie a zároveň želám 
šťastné sté výročie Univerzite Komenského!

Štefan Panuška 

Čl. 5 Severoatlantickej 
zmluvy:

„Zmluvné strany sa dohodli, 
že ozbrojený útok proti jednej 
alebo viacerým z nich v Európe 
alebo Severnej Amerike sa bude 
považovať za útok proti všetkým, 
a preto odsúhlasili, že ak nastane 
taký ozbrojený útok, každá z nich 
uplatní právo na individuálnu 
alebo kolektívnu obranu uznané 
článkom 51 Charty Spojených 
národov, pomôže zmluvnej strane 
alebo zmluvným stranám takto 
napadnutým tým, že bezodkladne 
podnikne sama a v súlade 
s ostatnými stranami takú akciu, 
akú bude považovať za potrebnú, 
vrátane použitia ozbrojenej 
sily s cieľom obnoviť a udržať 
bezpečnosť v severoatlantickej 
oblasti.“

Parlamentné zhromaždenie 
NATO vzniklo v roku 1955 ako 
inštitúcia nezávislá od Organizácie 
Severoatlantickej zmluvy, 
pričom poskytuje platformu pre 
jednotlivých členov parlamentov 
členských krajín NATO. Takto 
prispieva k inicializácii diskusií 
o dôležitých bezpečnostných, 
politických a ekonomických 
otázkach, ovplyvňuje 
rozhodovanie Aliancie v otázkach 
bezpečnosti a prispieva 
k posilňovaniu transatlantickej 
spolupráce.
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Bratislava po rokoch opäť hostila regionálne 
kolokvium nederlandistov

V dňoch 29. mája až 1. júna 2019 hostila Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) trinásty ročník stredoeuróp-
skeho regionálneho kolokvia nederlandistov Neerlandicum. Privítali sme u nás vyše stovku hostí z dvadsiatich krajín sveta, a to nielen 
zo strednej Európy, Holandska či Belgicka, ale napríklad aj z ďalekej Juhoafrickej republiky. Všetkých hostí naprieč národnosťami 
spájala jedna spoločná črta: svoj život zasvätili práci pre holandský jazyk a kultúru.

Na podujatí odzneli desiatky aktuálnych 
odborných príspevkov z rôznych oblastí – 
počnúc prekladom, tlmočením, jazykovedou 
a ani zďaleka nekončiac témami literárnymi 
či kultúrno-historickými. Všetky príspevky sa 
však niesli v duchu hlavného hesla kolokvia: 
„Staviame mosty.“ Mosty nielen medzi jazyk-
mi, kultúrami či vedeckými disciplínami, ale 
aj mosty medzi minulosťou a súčasnosťou. 
Veď jedným z leitmotívov podujatia bol mul-
tilingvizmus. A kde inde by sa malo o viacja-
zyčnosti hovoriť, ak nie v Bratislave, meste, 
v ktorom bolo ešte pred sto rokmi ovládanie 
minimálne troch jazykov takpovediac samo-
zrejmosťou.

Viacjazyčnosť kedysi a dnes

Práve téma multilingvizmu spájala tri mi-
moriadne zaujímavé príspevky, ktoré odzneli 
v Moyzesovej sieni FiF UK na úvod kolokvia. 
Prvým z rečníkov bol prorektor našej univer-
zity pre medzinárodné vzťahy a zároveň aj 
vedúci Katedry germanistiky, nederlandis-
tiky a škandinavistiky FiF UK Jozef Tancer. 
Vo svojom príspevku sa venoval téme viacja-
zyčnosti z historického hľadiska, a to v kon-
texte rakúsko-uhorskej monarchie. Ďalším 
vzácnym hosťom bola uznávaná belgická ja-
zykovedkyňa Rita Temmerman, ktorá vo svo-
jom príspevku analyzovala súčasnú jazykovú 
situáciu v multikultúrnom Bruseli. Posledným 
rečníkom v rámci slávnostného otvorenia 
kolokvia bol generálny tajomník Holandskej 
jazykovej únie Hans Bennis. Na tému viacja-
zyčnosti sa zameral z medzinárodného, naj-
mä politicko-historického hľadiska.

Program slávnostného otvorenia kolokvia 
ukončila prezentácia prekladu knihy Spoloč-
ne „alejou Európy“ spojená s diskusiou s jej 
autormi a prekladateľmi. Publikácia, ktorá 
opisuje sto rokov vzájomných holandsko-čes-
koslovenských vzťahov, sa podieľa na stavaní 
mostov medzi krajinami, ktoré na prvý pohľad 
možno nemajú toho veľa spoločného, no 
v skutočnosti ich spája viac, než by sa nezain-
teresovanému čitateľovi mohlo zdať.

Projekt PACI spojil Slovensko, Česko, Poľ-
sko a Belgicko

Počas nasledujúcich dvoch dní sme sa 
spolu s vysokoškolskými pedagógmi, jazy-
kovedcami, translatológmi či mladými dokto-
randmi aj my snažili prispieť k myšlienke sta-
vania mostov. Každý z desiatok príspevkov, 
ktoré počas bratislavského kolokvia zazneli, 
by si zaslúžil minimálne osobitný článok. Za 

každým z nich sa skrývali desiatky hodín 
usilovnej výskumnej práce. Žiaľ, z objektív-
nych dôvodov sa na tomto mieste musíme 
uspokojiť len s konštatáciou, že regionálne 
kolokvium svojou úrovňou odbornosti určite 
nesklamalo a počas celého priebehu vládla 
medzi účastníkmi neopakovateľná tvorivá 
a priateľská atmosféra.

V rámci špeciálneho multiplikačného po-
dujatia boli širšej nederlandistickej komuni-
te predstavené myšlienky a prvé výsledky 
unikátneho Erasmus+ projektu Professio-
nal and Accessible Community Interpreting 
(PACI), ktorý vznikol vďaka spolupráci troch 
stredoeurópskych univerzít (Univerzita Ko-
menského v Bratislave, Univerzita Palacké-
ho v Olomouci a Univerzita vo Vroclavi) so 
Slobodnou univerzitou v Bruseli.

Pozvanie prijal aj Frank Westerman

Okrem odborných prednášok a prezen-
tácií tvorili program regionálneho kolokvia 
aj rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. 
Našich zahraničných hostí sme pozvali do 
priestorov Slovenskej národnej galérie, kde 
si mali možnosť prezrieť výstavu venovanú 
téme stredoeurópskej plenérovej krajino-
maľby, rozvíjajúcej sa v rakúsko-uhorskej 
monarchii v období rokov 1860 – 1890. 
Slovensko počas kolokvia poctil svojou náv-
števou aj významný holandský spisovateľ 
a reportér Frank Westerman, ktorému v slo-
venčine nedávno vyšiel preklad knihy Čistá 
biela rasa. Diskusiu s autorom sme zorga-
nizovali v rámci kultúrneho večera v Café 
Berlinka.

Most medzi súčasnosťou a budúcnosťou 
nederlandistiky v strednej Európe

Skutočnosť, že sa regionálne kolokvium 
nederlandistov tento rok konalo v Bratislave, 
nie je ani zďaleka náhodná. Veď uplynulo 
presne 20 rokov odvtedy, čo toto podujatie 
hostila Bratislava po prvýkrát. Od tej doby sa 
toho veľa zmenilo. Odchádza nám jedna ne-
smierne silná generácia stredoeurópskych 
nederlandistov a opraty odovzdáva svojim 
nasledovníkom. Práve na tohtoročnom ko-
lokviu sme si pripomenuli tri nezabudnuteľné 
osobnosti stredoeurópskej nederlandistiky, 
vysokoškolských profesorov, ktorí sa tento 
rok poberajú do zaslúženého emeritného 
dôchodku: Jana Rakšányiová z Univerzity 
Komenského, Judit Gera z Univerzity Lorán-
da Eötvösa v Budapešti a Herbert van Uffe-
len z Viedenskej univerzity. V rámci slávnost-
nej večere, ktorá ukončila oficiálny program 
kolokvia, sme si odchádzajúcich profesorov 
uctili a poďakovali im za ich nesmierne plod-
nú a vytrvalú prácu pre nederlandistiku v na-
šom regióne.

Ani v závere sa tak nevyhneme motívu 
stavania mostov, pretože táto udalosť stavia 
virtuálny most medzi tromi stredoeurópsky-
mi metropolami na Dunaji a zároveň medzi 
súčasnosťou a budúcnosťou nederlandistiky 
v strednej Európe.

Michal Homola,
Katedra gemanistiky, nederlandistiky 

a škandinavistiky FiF UK
Foto: Milan Potočár
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Keď čítanie hodnotnej literatúry nie je boj 
s veternými mlynmi

„Nie je to tak dávno, čo v istej dedine v Manchi, na ktorej meno si nechcem spomenúť...“ Týmito slovami sa začína notoricky známe 
dielo Miguela de Cervantesa s názvom Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha, ktoré si čitateľov na celom svete po stáročia pod-
maňuje svojou originalitou, nadčasovosťou či dôvtipom. Priaznivcov tvorby velikána španielskej literatúry nájdeme, samozrejme, aj na 
Slovensku: vyššiu koncentráciu evidujeme napríklad aj na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK), kde 
sa dňa 25. apríla 2019 konalo už druhé čítanie z tohto nesmrteľného románu, ktorý je najčítanejším a najprekladanejším dielom špa-
nielskej literatúry. Podujatie s názvom Deň knihy zastrešovala Katedra romanistiky FiF UK v spolupráci s Aulou Cervantes v Bratislave.

Deň a názov podujatia neboli vybrané náhod-
ne. Aprílový dátum odkazuje na skutočnosť, že 
23. apríla v roku 1616 sa svet rozlúčil s dvomi 
významnými autormi svetovej literatúry: Migue-
lom de Cervantesom a Williamom Shakespea-
rom. V Španielsku sa od roku 1926 v tento deň 
čítajú úryvky z najznámejšieho Cervantesovho 
románu a UNESCO v roku 1995 prijalo rezolú-
ciu, aby sa 23. apríl stal Svetovým dňom knihy.

Tohtoročné čítanie sa na našej univerzite 
realizovalo nielen v Cervantesovom materin-
skom jazyku – španielčine, ale aj v pätnástich 
jazykových mutáciách vrátane slovenčiny. Išlo 
o jedinečnú príležitosť vypočuť si preklad dob-
rodružstiev Dona Quijota napríklad aj v gréc-
kom, čínskom či tureckom jazyku.

Program čítania otvorila vzácna hostka Anto-
nia Sastre Serra, zástupkyňa vedúceho misie 
španielskeho veľvyslanectva v Bratislave. Pre-
čítala prvé dva odseky z prvej kapitoly románu 
v španielčine. Nasledovalo čítanie slovenskej 
verzie v podaní vedúceho Katedry romanistiky 
FiF UK Bohdana Ulašina. K vzácnym hosťom 
patrila aj Keyin Chen z Konfuciovho inštitútu 
pri Univerzite Komenského v Bratislave, ktorá 
prečítala úryvok z prekladu do čínskeho jazyka. 
Preklad diela do fínskeho jazyka prišiel predsta-
viť Timo Laine, lektor z Katedry maďarského 
jazyka a literatúry FiF UK, v nemeckom jazyku 
preklad odprezentovala Angelika Vybiral, lek-
torka z Katedry germanistiky, nederlandistiky 
a škandinavistiky FiF UK, a úspech zožal aj tu-

recký preklad v podaní lektorky Dilek Çağ. Na 
čítaní sa zúčastnili učitelia a študenti katedry 
romanistiky, ale aj iných jazykových katedier FiF 
UK.

Keďže išlo o tie isté úryvky v rôznych jazy-
koch, poslucháč mal možnosť nájsť podobnos-
ti aj odlišnosti v zdanlivo príbuzných jazykoch. 
Cervantesovo dielo má v sebe veľa satiry, ktorá 
však môže byť v každom jazyku a kultúre inter-
pretovaná inak. Preto bolo zaujímavé pozoro-
vať, ako sa prekladatelia v ostatných jazykoch 
popasovali s problémami, ktoré im Cervantesov 
román nastolil.

Druhá časť programu patrila študentom Ka-
tedry romanistiky FiF UK, ktorí si vybrali a pri-
pravili obľúbené úryvky z diela Miguela de 
Cervantesa. Mohli sme si tak vypočuť ukážky 
z prvej, ale aj druhej časti románu v podaní štu-
dentiek bakalárskeho i magisterského stupňa 
štúdia.

Obohatením celého podujatia bolo aj vystú-
penie dvoch mladých hudobníkov Marcela Pet-
ráša a Jozefa Jánošíka, ktorí si pripravili skladbu 
z pera známeho španielskeho autora Manuela 
de Fallu z opery La vida breve. A keďže hudba 
a literatúra sú si už odpradávna blízke, lahodný 
súzvuk gitary a violončela umocnil umelecký 
zážitok tohto popoludnia.

Na záver by sme chceli poďakovať účinkujú-
cim, pretože bez ich cervantesovského nadše-
nia by bol Deň knihy na FiF UK iba obyčajným, 
všedným štvrtkom. Rovnako patrí poďakovanie 

aj organizátorom – Davidovi Duperierovi Blan-
covi, hlavnému koordinátorovi Auly Cervantes 
v Bratislave, a docentkám Eve Palkovičovej 
a Paulíne Šišmišovej z Katedry romanistiky FiF 
UK. Aj vďaka nim sa toto dielo stáva známym 
čoraz širšiemu publiku. Zdá sa, že práve spoje-
nie dobrého úmyslu, kvalitnej literatúry a ochot-
ných ľudí je zárukou úspešne zvládnutej akcie. 
Veríme, že táto milá udalosť bude pokračovať 
aj v ďalších rokoch a priláka kolegov aj z ostat-
ných katedier. ¡Hasta pronto!

Terézia Šuppová,
študentka FiF UK

Foto: Barbara Sigmundová

Štúrovo pero pre časopis Kulturárium
Tvorivá práca študentov a pedagógov Katedry slovenského jazyka FiF UK (KSJ FiF UK) a členov OZ Slovenčina, ktoré pri katedre 
funguje, bola ocenená významnou slovenskou študentskou žurnalistickou cenou Štúrovo pero.

V dňoch 12. – 13. apríla 2019 prebiehala 
v priestoroch Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra 
vo Zvolene dvojdňová akcia, plná workshopov, 
prezentácií, zaujímavých interview a hlavne 
konštruktívne kritických diskusií k tvorbe stre-
doškolských a vysokoškolských časopisov, na 
ktorej sa študentky KSJ FiF UK zúčastnili ako 
súťažiace. Časopis Kulturárium získal cenu 
TASR za inovatívny prístup k žurnalistike, najmä 
vďaka svojmu špeciálnemu a nekonvenčnému 
zameraniu. Porotcovia ocenili kvalitné spraco-
vanie textov a najmä popularizáciu slovenské-

ho jazyka a kultúry ako takej. Porota vysoko 
vyzdvihla lingvistické príspevky, do ktorých sa 
môžu bez problémov zahryznúť aj laici. Časo-
pis Kulturárium uspel v konkurencii siedmich 
ďalších vysokoškolských časopisov, pričom 
päť z nich vzniká na pôde katedier žurnalistiky 
či masmediálnej komunikácie.

Súťaž Štúrovo pero, ktorá je už medzi štu-
dentmi so záujmom o žurnalistiku na Slovensku 
vysoko etablovaná, je na Slovensku jediná svoj-
ho druhu a každým rokom narastá jej popularita 
i počet prihlásených. Tento rok súťaž oslávila 

svoje 25-ročné jubileum a zúčastnilo sa jej vyše 
200 žiakov a študentov. V rámci dvojdňového 
programu sa mohli stretnúť s viacerými význam-
nými osobnosťami, ako napríklad s Tiborom 
Macákom, generálnym tajomníkom Asociácie 
európskych novinárov, profesorom Andrejom 
Tušerom, predsedom Čestného predsedníc-
tva Štúrovho pera, a dokonca aj veľvyslancom 
Spojeného kráľovstva na Slovensku Andrewom 
Garthom.

Petra Kollárová, KSJ FIF UK
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Vedci skúmajú, ako predĺžiť zdravý vek 
seniorov

Priemerná dĺžka života Slovákov je takmer 74 rokov, avšak priemerná dĺžka „zdravého života“ Slovákov je 54,5 roka u mužov a  
57 rokov u žien. V rebríčku zdravia seniorov sa v rámci EÚ za nami umiestnili už len Litva, Maďarsko, Lotyšsko a Rumunsko. Sloven-
sko sa tak spolu s týmito krajinami podľa Eurostatu nachádza na konci rebríčka dožívania v zdraví. Vedci z Univerzity Komenského 
v Bratislave (UK) a Viedenskej univerzity chcú práve preto zvýšiť povedomie seniorov o zdravom životnom štýle.

Zdravý životný štýl vrátane stravy a fyzic-
kej aktivity prispievajú k výraznému zníženiu 
chronických ochorení a k zvýšeniu kvality 
života vrátane duševného zdravia. Neustály 
nárast strednej dĺžky života v strednej Euró-
pe, sprevádzaný chorobami spojenými s ve-
kom, predstavuje spoločensko-ekonomickú 
výzvu, ktorá bude v budúcnosti predstavovať 
pre zdravotníctvo značnú finančnú záťaž. 
„Práve preto je nutné zvýšiť povedomie se-
niorov a budúcich seniorov o výžive a stra-
ve a rovnako tak aj odborného personálu 
a všetkých ľudí, ktorí seniorov podporujú 
v ich životnej situácii,“ hovorí zodpovedná 
riešiteľka projektu za slovenskú stranu Jana 
Muchová z UK.

Výsledkom projektu Výživa a zdravé star-
nutie (Nutriaging) bude vybudovanie dvoch 
nových laboratórií so špičkovým prístrojovým 
vybavením na definovanie markerov starnu-
tia, pomocou ktorých sa bude monitorovať 
vplyv niektorých nutrientov (proteínov, vitamí-
nu D a omega-3 mastných kyselín), ako aj 
fyzickej aktivity na zdravie seniorov. V spolu-
práci s partnermi z Viedenskej univerzity sa 
budú stanovovať markery starnutia na viace-
rých úrovniach – na úrovni experimentálnych 
modelov a na humánnej úrovni.

„Doteraz sme prebudovali dve laborató-
riá a zakúpili dva nové prístroje. Hľadáme 
vhodné markery starnutia najprv na moleku-
lovej úrovni (bunkové kultúry), na orgánovej 
úrovni (animálne experimenty) a pripravuje-
me humánnu štúdiu s podávaním omega-3 
mastných kyselín,“ opisuje výskum Jana 
Muchová. Vo Viedni rozbiehajú druhú hu-
mánnu štúdiu. V prvej štúdii sledovali vplyv 
konzumácie proteínov v kombinácii s fyzic-
kým cvičením na zdravotný stav seniorov 
a v súčasnosti sa realizuje štúdia vplyvu vita-
mínu D a fyzickej aktivity na vybrané markery 
starnutia.

Projekt by mal pomôcť najmä seniorom, 
ale aj profesionálnemu personálu (lekári, 
fyzioterapeuti, ošetrovatelia) v uplatňovaní 
nových poznatkov o vplyve životného štýlu 
v praxi. Riziká spojené s nezdravým starnu-
tím sa snažia eliminovať najmä zavedením 
poznatkov do sylabov budúcich lekárov, od-
borníkov na výživu, fyzioterapeutov, geriatrov 
a lekárov prvého kontaktu. Výstupmi budú aj 
návody na „zdravé starnutie“, letáky, príruč-
ky a prednášky.

„Nízky zdravý vek seniorov na Sloven-
sku nepredstavuje len zdravotný, ale aj so-
cioekonomický problém. Verím, že vďaka 

cezhraničnej spolupráci našich odborníkov 
sa nelichotivé postavenie Slovenska v reb-
ríčku ,zdravého starnutia‘ zlepší,“ povedal 
rektor UK Marek Števček.

Projekt Výživa a zdravé starnutie (Nutria-
ging) Ústavu lekárskej chémie, biochémie 
a klinickej biochémie Lekárskej fakulty UK 

a Ústavu vedy o výžive Viedenskej univer-
zity je financovaný z grantu EÚ z programu 
Cezhraničnej spolupráce SR-AT, INTER-
REG V-A.

Lenka Miller

Riešiteľský tím z UK a Viedenskej univerzity
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O výzvach marginalizovaných rómskych 
komunít spojených so zdravím

Dňa 29. marca 2019 sa na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) konalo interaktívne stretnutie na tému výz-
namu zdravotnej mediácie v prostredí marginalizovaných rómskych komunít. Prednášajúcimi boli: hlavný štátny radca Úradu splno-
mocnenca vlády SR pre rómske komunity Vladimír Horváth, riaditeľka štátnej príspevkovej organizácie Zdravé regióny Tatiana Hrustič, 
expert pre terén v projekte Zdravé komunity Richard Koky, Oľga Matušková z Neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny LF UK a Ná-
rodného ústavu detských chorôb (NKIM LF UK a NÚDCH), ktorá je liečebnou pedagogičkou a odborníčkou na psychomotorický vývin 
detí do troch rokov života, a zástupcovia neziskovej organizácie Cesta von Pavla Hricu a Oľgy Shaw.

Toto interaktívne stretnutie, určené pre 
študentov štvrtého ročníka všeobecného 
lekárstva, sa konalo pod záštitou Ústavu 
sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF 
UK a z iniciatívy prednostky NKIM LF UK 
a NÚDCH Ingrid Brucknerovej, ktorá v uvíta-
com príhovore vyzdvihla význam a aktuálnosť 
problematiky marginalizovaných skupín oby-
vateľstva najmä z pohľadu lekárov a vyjadrila 
podporu ďalšej spolupráci.

Vladimír Horváth z Úradu splnomocnen-
ca vlády SR pre rómske komunity v úvodnej 
prednáške stručne priblížil študentom histó-
riu a postavenie Rómov na Slovensku. „Dlho-
dobé nadmerné vystavenie zdravie ohrozu-
júcim faktorom u skupiny ľudí vymedzenej 
etnicky predstavuje vždy historický dôsledok 
predovšetkým sociálnych procesov, ktoré 
zahŕňali a zahŕňajú na jednej strane diskri-
mináciu, rasizmus a priestorovú segregáciu 
zo strany Nerómov a na strane druhej i rôzne 
formy nezáujmu, odporu, podceňovania sa 
i dobrovoľnej segregácie zo strany Rómov,“ 
zdôraznil.

Cieľom je znižovanie rozdielov v zdraví 
a rozvoj zdravotnej mediácie

Národný projekt Zdravé komunity 2A, kto-
rého ambíciou je zlepšenie situácie v oblasti 
sociálnych determinantov zdravia a rozvoj 
zdravotnej mediácie v marginalizovaných 
rómskych komunitách, realizuje – s podpo-
rou z Európskeho sociálneho fondu a Európ-
skeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
OP Ľudské zdroje – príspevková organizácia 
Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regió-
ny. Jej riaditeľka Tatiana Hrustič prítomným 
priblížila konkrétne ciele projektu, ku ktorým 
patrí znižovanie rozdielov v zdraví, zlepšenie 
prístupu (vrátane redukcie vonkajších a vnú-
torných bariér) k zdravotným službám a in-
formáciám, zvýšenie zdravotnej gramotnosti 
a zodpovednosti jednotlivcov za svoje zdra-
vie a zvýšenie kvality života na úrovni komunít 
a jednotlivcov. Objasnila tiež, že projekt na 
vykonávanie zdravotnej mediácie na komu-
nitnej úrovni angažuje a vzdeláva vybraných 
jednotlivcov – obyvateľov rómskych osád.

Prácu asistentov osvety zdravia a ich ko-
ordinátorov priamo v prostredí osád prezen-
toval Richard Koky, expert pre terén. Projekt 
sa realizuje najmä na území východného 
a stredného a Slovenska a v súčasnosti pra-
cuje v teréne 264 asistentov osvety zdravia 

v rómskych komunitách, osem asistentov 
osvety zdravia v piatich nemocniciach a ich 
prácu koordinuje 24 koordinátorov. Projekt 
je jedinečný v tom, že zamestnáva tých, ktorí 
problémy v rómskych osadách poznajú naj-
lepšie – miestnych obyvateľov. Asistenti sú 
predĺženou rukou lekára, vykonávajú naprí-
klad merania krvného tlaku, ošetrujú drobné 
úrazy a poranenia, poskytujú poradenstvo 
prvorodičkám, podporujú dojčenie, spre-
vádzajú pacientov na vyšetrenia k lekárovi, 
pomáhajú šíriť osvetu o hygienických a zdra-
votných návykoch, asistujú pri očkovaní 
a preventívnych prehliadkach.

Projekt Omama pomáha deťom na ceste 
z generačnej chudoby

Projekt Omama prišli predstaviť Pavel Hrica 
a Oľga Shaw z organizácie Cesta von, ktorá 
pomáha deťom na ceste z generačnej chu-
doby. Cieľom projektu je podporiť zdravý psy-
chomotorický vývin detí vo veku do troch rokov 
z vylúčených chudobných komunít na Sloven-
sku. Život v chudobe a s ním spojený stres 
preukázateľne ovplyvňujú rozvoj mozgu a sú ri-
zikom vzniku porúch a oneskorenia psychomo-
torického vývinu detí. Ako vo svojej prednáške 
zdôraznila Oľga Matušková, odborná garantka 
vývinového skríningu psycho motorického vývi-
nu S-PMV z NKIM LF UK a NÚDCH, dôležité 
je preto u detí žijúcich v chudobe čo najskôr 
toto riziko diagnostikovať a vytvoriť podmienky 
na zavedenie skorej intervencie.

V rámci projektu Omama ženy priamo 
z chudobných osád poskytujú poradenstvo 
včasnej starostlivosti pre rodičov malých 
detí, ako aj pre tehotné ženy v celej svojej 

komunite. Tieto ženy sa s pomocou odborní-
čok na včasnú starostlivosť vzdelávajú v me-
tódach rozvoja dieťaťa a vytváraní dobrých 
podmienok pre jeho rast. Cieľom intervencie 
je zlepšovať: jemnú a hrubú motoriku, kogni-
tívne schopnosti, sociálno-emocionálnu 
oblasť, jazykové schopnosti a komunikáciu, 
kreativitu, odolnosť a zdravšiu životosprávu. 
Program má posilniť sebadôveru dieťaťa i ro-
dičov, ich vzájomný vzťah a rešpekt dieťaťa 
k sebe i k druhým. To všetko zlepšuje pripra-
venosť dieťaťa na škôlku, resp. školu.

Medici sa problematike budú venovať 
v diplomových prácach

Poslucháči LF UK v rámci bohatej záve-
rečnej diskusie prejavili záujem dozvedieť 
sa viac o prezentovaných projektoch. Všetky 
zúčastnené strany sa následne dohodli, že 
budú aj naďalej pokračovať v tradícii spo-
ločných stretnutí a v spolupráci, ktorá sa 
prejavila už zvýšeným záujmom zo strany 
študentov venovať sa problematike zdravia 
marginalizovaných skupín populácie pri rie-
šení zadania diplomových prác. Okrem inte-
raktívnej prednášky v nasledujúcom akade-
mickom roku budú jednotlivé projekty bližšie 
predstavené študentom a analyzované aj na 
seminároch z predmetu sociálne lekárstvo. 
Veríme, že mladá generácia pomôže pri rea-
lizácii uvedených projektov.

Ingrid Brucknerová,
prednostka NKIM LF UK a NÚDCH

Michaela Kostičová,
Ústav sociálneho lekárstva  

a lekárskej etiky LF UK
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Praktické podnikateľské vzdelávanie na FM UK 
opäť aj v letnom semestri

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) ponúka (nielen) svojim študentom možnosť zbierať počas 
štúdia praktické podnikateľské skúsenosti. Zážitkové učenie je jedným z najúčinnejších spôsobov výučby podnikania. Študenti sa 
tak neučia iba „o podnikaní“, ale majú možnosť na vlastnej koži zažiť bezprostredný kontakt s podnikateľskou praxou či vyskúšať si 
vytváranie a rozbeh vlastných aktivít. V letnom semestri sa v tomto duchu niesli predovšetkým dva predmety: stratégie a financovanie 
new ventures (povinne voliteľný predmet určený pre prvý ročník magisterského stupňa štúdia) a rozvoj podnikateľských zručností 
v medzigeneračných tímoch (voliteľný predmet určený pre bakalársky stupeň štúdia).

Študenti riešia reálne problémy startupov

Predmet stratégie a financovanie new 
ventures absolvovali študenti magisterského 
bloku podnikanie, ako aj zahraniční študenti, 
ktorí k nám prišli študovať v letnom semestri 
cez program Erasmus+. Počas semestra pra-
covali v tímoch so 14 slovenskými startupmi 
na riešení zadaní, ktoré súviseli s aktuálnymi 
reálnymi problémami startupov. Slovenskí 
študenti, ktorí spolupracovali so startupmi 
Ecocapsule, Amena, FaceMedia, FitKids, 
Neseda a v neposlednom rade so Svetom 
v krabici, ktorý je vlastným projektom jedné-
ho zo študentov, sa v zadaniach zamerali na 
návrh stratégie predaja, analýzu zákazníkov, 
tvorbu biznis plánu až po stratégie prenika-
nia na zahraničný trh. Erasmus+ študenti sa 
v spolupráci so startupmi Sensoneo, Cviker, 
Eyerim, Sufio, Komoio a Luigi’s Box sústre-
dili na analýzu európskeho trhu, na konečný 
profil zákazníka, definovanie strategického 
trhu či metódy zdieľania informácií o produk-
te vo vzťahu k zákazníkovi.

Tento predmet je ukážkovým príkladom, 
ako zlúčiť teóriu s praxou. Hlavným zdrojom 
znalostí pre študentov boli prednášky inšpi-
rované publikáciou Disciplined Entrepre-
neurship od profesora Billa Auleta z Mas-
sachusetts Institute of Technology a jeho 
pracovný zošit. Tieto zdroje študenti využí-

vali aj pri praktickom riešení zadaní. Keďže 
projektové zadania zahŕňali aj prácu z vy-
braných oblastí financovania nových pod-
nikateľských aktivít, do plánu výučby boli 
zahrnuté prednášky hostí zo startupového 
ekosystému či komerčných bánk. Závereč-
né výstupy riešení študenti odprezentovali 
v dňoch 15. a 16. mája 2019 v priestoroch 
FM UK a prezentácií sa zúčastnili aj niektorí 
zástupcovia spolupracujúcich startupov.

Mikropodnikateľské aktivity v spolupráci 
so seniormi

Rozvoj podnikateľských zručností v me-
dzigeneračných tímoch prepája študentov 
bakalárskeho stupňa štúdia s poslucháčmi 
Univerzity tretieho veku Centra ďalšieho 
vzdelávania UK, ktorí v zmiešaných tímoch 
spolupracujú na vytváraní a pilotnej reali-
zácii vlastných mikropodnikateľských ak-
tivít. Tento semester sa aj medzi našimi 
študentmi niesol v duchu vnímania pálčivej 
environmentálnej otázky. Najvýraznejší pro-
jekt s názvom PRETO EKO sa zameral na 
lepšiu informovanosť najmladšej generácie 
o triedení, separovaní a zbytočnom plytvaní 
odpadom. Pilotnú aktivitu študenti zrealizo-
vali na Základnej škole Alexandra Dubčeka 
na Dlhých dieloch v Bratislave, kde v rámci 
interaktívneho seminára zaujali deti zaujíma-

vými informáciami. Neskôr si žiaci mohli vy-
robiť svoju ekologickú tašku podľa vlastnej 
fantázie či vyskúšať triedenie bežného do-
máceho odpadu.

„Pre nás všetkých to bola výborná skú-
senosť, pretože sme museli riešiť skutoč-
né problémy začínajúceho podniku. Každý 
z tímu mal svoju úlohu a musel spĺňať stano-
vené ciele, čo nás naučilo väčšej zodpoved-
nosti a lepšiemu time manažmentu. Tento 
predmet nie je len o teórii, ale hlavne o zažití 
praxe, ktorá vám môže ukázať, čo všetko so 
sebou prináša podnikanie. Úsmevy na det-
ských tvárach, ktoré nás sprevádzali počas 
záverečnej prezentácie, nám naznačovali, 
že vynaložené úsilie skutočne stálo za to,“ 
povedali študenti tímu PRETO EKO. Bude-
me dúfať, že s absolvovaním predmetu tento 
koncept nezanikne a zaradí sa tak napríklad 
k projektu WakiVaky absolventky FM UK Do-
miniky Podolanovej, ktorá ho z medzigene-
račného voliteľného predmetu dotiahla až do 
reálneho podnikania a za sebou má (okrem 
iného) úspešnú crowdfundingovú kampaň 
na StartLabe.

Nielen pre poslucháčov FM UK

Viacero predmetov zameraných na pod-
nikanie, ktoré zabezpečuje Katedra stra-
tégie a podnikania FM UK, je otvorených 
nielen pre poslucháčov našej fakulty, ale 
aj pre ostatných študentov univerzity. FM 
UK tiež zabezpečuje výučbu podnikania na 
iných fakultách. Viac informácií nájdete na: 
www.strategia-podnikanie.sk.

Anna Pilková, Marian Holienka,
Natália Vančišinová, FM UK
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Keď ide udržateľnosť ruka v ruke so zdravím
Aj tento rok sa mohli druháci na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) v rámci predmetu medzinárodné 
ekonomické vzťahy zapojiť do tzv. mikroprojektov, ktoré sa niesli v duchu hesla: „Žime udržateľne“. Ich zámerom bolo prísť s vlast-
ným a ideálne priamo na pôde fakulty realizovateľným nápadom, ako pomôcť napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja vymedzených 
OSN v Agende 2030. Najjednoduchšie sa dal „uchopiť“ cieľ týkajúci sa zodpovednej spotreby a výroby, a tak sa mikroprojekty veno-
vali prevažne tejto téme. Sedem z 12 projektov, na ktorých študenti pracovali vo dvojiciach až štvoriciach, vyústilo do série podujatí 
v dňoch 8. až 12. apríla 2019, keď sa v priestoroch FM UK konal Týždeň zdravia a udržateľnosti. Podarilo sa nám tak nadviazať na 
úspešný projekt Myslíme NaTUR realizovaný v uplynulých dvoch rokoch.

Pri príprave týždňa, ktorý vznikol fúziou 
už tradičného Týždňa zdravia s Týždňom 
udržateľnosti, sme spolupracovali s Beánia 
Teamom FM UK, ktorý v súčinnosti a s pod-
porou partnerov našim študentom opäť 
ponúkol pestré možnosti športových aktivít 
i osvety v oblasti zdravého životného štýlu. 
Študenti sa tak mohli otestovať napríklad 
v behu do schodov, a to priamo v budove 
fakulty, či sa zapojiť do individuálneho behu 
v parku Jama oproti fakulte v rámci KPMG 
Fun & Run. O skvelé precvičenie svalov sa 
postarali chalani z úspešnej spoločnosti 
OCTAGO, ktorí sú absolventmi FM UK.

Športové aktivity vystriedala prednáška 
o zdravej výžive. Bola veľkým prínosom, a to 
nielen pre študentov, o čom svedčila aj plne 
obsadená prednášková miestnosť. „Docent 
Peter Minárik, gastroenterológ, nám vysvetlil, 
či je zdravá výživa len o kalóriách, aký má sú-
vis so zdravím, ale i to, ako zistíme, či sa stra-
vujeme naozaj zdravo,“ priblížil hlavný organi-
zátor Martin Krajčík z Beánia Teamu FM UK.

O výhodách udržateľnej mestskej mobility

Študenti Adrián Chreň a Andrej Končelík 
sa v rámci prednáškového bloku „Presadni 
na bicykel“ zamerali na benefity udržateľnej 
mestskej mobility. Ich hosťami boli členka 
OZ Cyklokoalícia a kolektív z Ministerstva 
dopravy a výstavby SR. „Veríme, že vďaka 
našej prednáške sme motivovali viacerých 
študentov vytiahnuť svoj prachom zapadnutý 
bicykel von, do ulíc mesta,“ dúfajú.

Rozprávajme o zero waste

„My sme sa venovali zero waste, najmä 
bezobalovému obchodu, o ktorom nám 
prišla porozprávať priamo manažérka obľú-
benej predajne U Dobrožrúta,“ priblížili svoj 
študentský projekt Simona Setnická, Ma-
rek Nicolas Petríček a Juraj Polakovič. Po 
krátkej prednáške na tému „Dá sa to aj po 
dobrom“ nasledovala diskusia, do ktorej sa 
účastníci aktívne zapájali. „Naším cieľom bolo 
poukázať na problematiku množstva obalov, 
ktoré každodenne využívame, a nenásilným 
spôsobom publikum ,prinútiť‘ o tejto 
problematike premýšľať,“ objasnili motiváciu.

Na plasty a odpad sa zameralo i ďalšie 
podujatie, na ktoré už po tretíkrát ochotne 
prijala pozvanie Petra Slezáková, autorka 
blogu www.zerowasteslovakia.sk. Na túto 
tému nadviazali aj štyria zahraniční študenti, 
študujúci na FM UK cez program Erasmus+, 
ktorí pre svojich neslovenských kolegov 

zorganizovali diskusiu, kam pozvali Martina 
Jakuša zo Slovenskej agentúry životného 
prostredia a Jakuba Šimeka s bohatými skú-
senosťami z tretieho sektora. Okrem toho 
zrealizovali aj zaujímavý prieskum o plasto-
vom odpade na Slovensku a zozbierali inšpi-
ratívne nápady nakladania s plastovým odpa-
dom zo zahraničia.

Dajme nenoseným veciam druhú šancu

Konal sa i SWAP oblečenia. Táto vzájom-
ná výmena oblečenia je určená pre každé-
ho, kto sa chce zbaviť nepotrebného šatstva 
a zároveň ekologicky oživiť svoj šatník „no-
vými“ kúskami. „Naším cieľom bolo dostať 
nenosené, krásne oblečenie z našich skríň 
naspäť do obehu. Odevy, ktoré si nenašli 
nového majiteľa, poputovali na dobročin-
né účely, konkrétne do krízového centra 
pre týrané ženy, zvyšok sa zrecykluje. Za 
dobré rady ďakujeme Inštitútu pre rozvoj 
udržateľnej módy (IPRUM), ako aj Katarí-
ne Hutyrovej z Nosene,“ nechali sa počuť 
organizátorky podujatia Sabína Rippelová 
a Martina Tkáčiková.

Uvedomujúc si, koľko odpadu vytvárajú fast 
fashion reťazce, aký neekologický je módny 
priemysel, ale i to, aké jednoduché je nájsť iné 
a podobne lacné alternatívy namiesto naku-
povania stále nových a nových vecí, rozhodli 
sa Sandra Slobodová a Zuzana Kardošová 
zasvätiť ďalší blok téme slow fashion. Preto 
oslovili Zuzanu Dutkovú z IPRUM, Katarínu Hu-
tyrovú z Nosene, Soňu Vidiečanovú z Crée-
me či sestry Drobné z Drobne store & atelier, 
ktoré sa tejto problematike aktívne venujú už 
dlhší čas. „Ich slová nás ešte viac nás ,nako-
pli‘, aby sme sa voči móde správali zodpo-
vednejšie,“ zhodujú sa organizátorky. „Veľmi 
pekne ďakujeme za možnosť podieľať sa na 

Týždni zdravia a udržateľnosti prípravou náš-
ho podujatia ,Daj veciam druhú šancu‘, ktoré 
nám dalo mnoho užitočných informácií nielen 
o fast fashion, ale aj o organizovaní takýchto 
eventov.“

Podnikať sa dá aj ekologicky zodpovedne

V rámci podujatia „Kupujeme slovenské“, 
ktorým chceli študentky spropagovať dôleži-
tosť, ale aj možnosti lokálnej produkcie, boli 
hosťami riaditeľ spoločnosti Hyza a jeden zo 
zakladateľov konceptu Ecoheart. Pozvanie na 
Týždeň zdravia a udržateľnosti však prijali aj 
hostia mimo študentských mikroprojektov: ab-
solventky FM UK venujúce sa udržateľnému 
podnikaniu – Dominika Podolanová (WakiVa-
ky) a Alena Horváthová (sobi.eco), zástupcovia 
Slovak Business Agency, majiteľ rodinného 
podniku Včelobal a Zuzana Labašová zo Živice, 
ktorá v rámci projektu „Rozvoj programov glo-
bálneho vzdelávania na vysokých školách pe-
dagogického a nepedagogického zamerania“ 
(SAMRS/2017/RV/2/1) pripravila pre študen-
tov FM UK prednášku a workshop na témy „Sila 
jednotlivca“ a „Keď jedna planéta nestačí“.

Týždeň zdravia a udržateľnosti bol tento 
rok programom bohatý a obsahom vydarený 
a inšpiratívny. Študenti ho hodnotili veľmi po-
zitívne a na záver teda ostáva len poďakovať 
všetkým zapojeným (zvláštne poďakovanie 
patrí Dagmar Hlivárovej za prípravu všetkých 
eventov na FB a pomoc s organizáciou celé-
ho týždňa), ako i inšpiratívnym hosťom, ktorí 
ochotne venovali kúsok svojho času našim 
študentom, ale aj FM UK, že podporuje or-
ganizáciu takýchto podujatí. Už teraz sa teší-
me na ďalší ročník.

Paulína Stachová, FM UK
Foto: Dagmar Hlivárová



Vyhorením sú často ohrození najmä  
zanietení učitelia

Čo je pre začínajúcich učiteľov na práci v školstve najviac stresujúce? Je práca učiteľa v súčasnosti náročnejšia, než bola kedysi? 
Ako sa dá vyhnúť vyhoreniu v tejto profesii? Na čo treba klásť pri vzdelávaní budúcich učiteľov dôraz? Aj na to sme sa opýtali Lenky 
Sokolovej, psychologičky s dlhoročnou učiteľskou praxou, pôsobiacej na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 
(PdF UK), ktorá sa v apríli stala prezidentkou Európskej federácie združení učiteľov psychológie.

Jedným z predmetov, ktoré na PdF UK vyu-
čujete, je psychologická analýza školských 
výchovných situácií, o ktorých môžete 
(vzhľadom na svoju dlhoročnú prax učiteľ-
ky na základnej škole i gymnáziu) hovoriť aj 
z vlastnej skúsenosti. Pamätáte si ešte na 
svoje učiteľské začiatky? Nastali situácie, 
keď ste si povedali, že tak na toto ma vyso-
ká škola naozaj nepripravila, a mala?

Na svoje učiteľské začiatky si spomínam 
často, aj spolu so študentmi na seminároch. 
Keď som nastúpila na svoje prvé učiteľské 
miesto, mala som istú výhodu v tom, že som 
počas celého štúdia pracovala s deťmi ako 
lektorka angličtiny a vedúca v tábore. Tiež 
som ukončila štúdium učiteľstva psychológie, 
takže som mala asi lepší teoretický základ 
v oblasti vývinovej psychológie, porúch učenia 
a podobne, než mali moji kolegovia v iných 
aprobáciách. Napriek tomu som sa tzv. šoku 
z reality nevyhla. Asi najmenej som sa cítila 
pripravená na vzťahy v učiteľskom zbore, zvlá-
danie disciplíny v náročnejších triedach a ko-
munikáciu s rodičmi.

Realizovali ste zaujímavý výskum, ktoré-
ho cieľom bolo – okrem iného – analyzo-
vať u začínajúcich učiteľov vzťah medzi 
osobnostnými premennými a preferova-
ným spôsobom riešenia náročných situá-
cií v školskej triede. Na čo ste prišli?

Náš výskumný projekt je ešte stále v pro-
cese, ale predbežne môžeme povedať, že 
charakteristiky ako empatia alebo stratégie 
zvládania záťaže súvisia s tým, ako budúci aj 
skúsení učitelia vnímajú rôzne školské situácie. 
Primeraná miera empatie či odolnosti voči zá-
ťaži teda môžu byť pre učiteľov veľkou devízou.

Čo je pre začínajúcich učiteľov na práci 
v školstve najviac stresujúce?

Budúci učitelia pred nástupom do praxe uvá-
dzajú, že sa obávajú najmä kritických situácií, 
zvládania disciplíny v triede, ale ako stresujúcu 
vnímajú aj byrokraciu, spoločenské a finančné 
ohodnotenie svojej práce. My sme sa v našom 
výskume zamerali najmä na správanie detí a tu 
sa nám ukazuje, že sa začínajúci učitelia od 
svojich skúsenejších kolegov líšia. Väčšiu mie-
ru stresu pripisujú tým prejavom správania, kto-
ré priamo súvisia s učením a vyučovaním (napr. 
keď sa žiak nezapája do skupinovej práce, 
keď si dokončuje domácu úlohu pred hodinou 
a pod.). Naopak, situácie spojené skôr s or-
ganizačnou, výchovnou či vzťahovou rovinou 

vyučovania (napr. žiak vstáva svojvoľne z mies-
ta, kritizuje ostatných spolužiakov a pod.) hod-
notili končiaci študenti magisterského stupňa 
ako menej stresujúce v porovnaní so študentmi 
bakalárskeho stupňa štúdia a učiteľmi v praxi.

Je podľa vás práca učiteľa v súčasnosti ná-
ročnejšia, než bola kedysi? Ak áno, čím to 
je? Inými potrebami detí, vyššími nárokmi 
rodičov či dynamicky sa meniacou spoloč-
nosťou?

Tak, ako prechádza vývojom spoločnosť, me-
nia sa aj školy a nároky na učiteľskú profesiu. 
Sme ako učitelia viac konfrontovaní s rôznoro-
dosťou detí, novinkami vo svete edukačných 
metód a technológií, ako aj s tým, že rodičia viac 
vstupujú do vzdelávania svojich detí. Nemyslím 
si však, že to treba vnímať len negatívne. Mnohé 
z týchto zmien okrem nárokov na výkon učiteľ-
skej profesie prinášajú aj priestor pre jej oboha-
tenie, inovácie a tvorivé prístupy.

Ako sa dá vyhnúť vyhoreniu v tejto profe-
sii?

V tejto súvislosti sa často spomína výrok: 
„Kto nevzplanul, nemôže vyhorieť.“ V praxi sa 
často stretávame s tým, že sú vyhorením ohro-
zení zanietení učitelia, ktorí do svojej profesie 
idú naplno a intenzívne prežívajú prípadné pro-
fesijné sklamania. Z našich aj viacerých zahra-
ničných výskumov vyplýva, že jednou z účin-
ných prevencií je kvalita vzťahov, či už v škole, 
alebo v súkromí učiteľov. Školy, v ktorých je 
dobrá klíma, demokratické vedenie, funguje tu 
spolupráca medzi učiteľmi, sa javia byť veľmi 
dobrou prevenciou. Často mi to potvrdzujú aj 
študenti, keď sa vracajú z praxe a pri reflexii 
svojich zážitkov mnohí ako prvé spomínajú prá-
ve atmosféru škôl, to, ako ich prijala riaditeľka 
a cviční učitelia, ako sa v školách cítili.

Sú dnešní študenti učiteľstva v porovnaní 
s predchádzajúcimi generáciami niečím 
špecifickí? Čo je najčastejšie ich motivá-
ciou pre výkon povolania, ktoré sa na Slo-
vensku nepovažuje práve za prestížne?

To, ako je učiteľská profesia vnímaná v spo-
ločnosti a často aj prezentovaná v médiách, 
nepochybne ovplyvňuje aj motiváciu študentov 

R O Z H O V O R

Doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.,  
Katedra psychológie a patopsychológie PdF UK



zvoliť si učiteľstvo za svoje budúce povolanie. 
Medzi našimi uchádzačmi sú vysoko motivova-
ní študenti, ktorí prichádzajú s tým, že naozaj 
chcú učiť, ale sú, žiaľ, často v menšine. Časť 
z nich prichádza nerozhodnutá, t. j. nevylučujú 
možnosť učiteľskej kariéry, ale nie sú pre ňu 
plne rozhodnutí. Samozrejme, nemalú časť 
tvoria aj takí študenti, pre ktorých je učiteľstvo 
náhradnou voľbou. Títo študenti nie sú pod-
ľa mňa fenoménom dnešnej doby. Boli takí 
medzi mojimi spolužiakmi na vysokej škole, aj 
pred vyše desiatimi rokmi, keď som na fakultu 
nastúpila. Skôr je pre mňa zarážajúce, keď sa 
študenti učiteľstva vyhýbajú tvorivým metódam, 
inováciám a technológiám. Očakávala by som, 
že práve táto generácia prinesie do škôl toľko 
očakávanú zmenu. Mnohí kvalitní študenti uči-
teľstva však už počas štúdia pracujú v úplne 
iných oblastiach a napriek pôvodnej motivácii 
mnohí do škôl vôbec nenastúpia. Preto je pre 
mňa osobne vždy veľkým potešením, keď stre-
távam našich absolventov v školách, na učiteľ-
ských vzdelávaniach či v maturitných komisiách.

V jednom z výskumných záverov uvádza-
te, že vyučujúci s dlhšou praxou vnímajú 
správanie detí komplexnejšie, sú schopní 
reflektovať podstatné informácie z diania 
v triede, pričom začínajúci učitelia ostáva-
jú viac na povrchu. Skúste nám to priblížiť 
na konkrétnom príklade.

Menej skúsení učitelia sa často zameriavajú na 
vonkajší prejav správania detí a neraz ho vnímajú 
veľmi osobne. Preto potom pod tlakom emócií 
nevolia vždy tie najvhodnejšie stratégie. Ak sa na-
príklad deti cez hodinu bavia, môže to učiteľ vní-
mať ako ohrozenie svojej autority a bez pátrania 
po príčine dá deťom poznámku, aby správanie 
rýchlo zastavil. Skúsenejší učiteľ obvykle doká-
že dianie v triede vnímať v súvislostiach a lepšie 
predvídať. Sledovaním diania v triede môže prísť 
na to, či sa deti zabávajú, nerozumejú úlohe ale-
bo sa nudia, pretože už majú úlohu spravenú, 
a podľa toho zvolí vhodnú stratégiu.

Je to „len“ o dlhoročnej praxi či osobnej 
vyzretosti, ktorú nemožno urýchliť? Alebo 
začínajúcim učiteľom v tomto smere môže 
výrazne pomôcť už kvalitná príprava na 
povolanie počas vysokoškolského štúdia?

Odborníci už roky vedú polemiky o tom, či 
sa dá „naučiť byť učiteľom“ v pravom zmysle 
slova. Skúsenosti tu nepochybne zohrávajú 
dôležitú rolu, to platí aj v iných profesiách, nie-
len v učiteľstve. Napriek tomu si myslím, že vy-

sokoškolská príprava môže budúcim učiteľom 
v mnohom pomôcť. Môžeme zvyšovať ich cit-
livosť, vnímavosť k rôznym situáciám, rozvíjať 
tzv. profesijné videnie. Hoci si každý študent 
počas štúdia nemôže vyskúšať všetko, čo ho 
v praxi čaká, môžeme študentom učiteľstva 
ukázať variabilitu diania v triede, diskutovať 
s nimi o možných riešeniach, aby v praxi neza-
žívali frustráciu z nových, neznámych situácií.

Okrem toho ste metódou analýzy pohybov 
očí zisťovali, ako učitelia distribuujú vizuál-
nu pozornosť pri vnímaní školských situácií 
v závislosti od dĺžky praxe, absolvovaného 
tréningu a profilu profesijných charakteris-
tík osobnosti. Čo ste v tomto smere zistili?

Práve v tomto výskume sa nám zatiaľ ukazu-
jú dve zaujímavé veci. Jednak to, že študenti 
magisterského stupňa štúdia, ktorí absolvovali 
pedagogickú prax a kurz riadenia školskej trie-
dy, vnímajú problémové situácie v triede zrel-
šie než ich mladší kolegovia na bakalárskom 
stupni, čo hovorí v prospech rozvíjania týchto 
schopností už počas štúdia. Toto sa však netý-
ka situácií, ktoré sú neprehľadné. Ak v triede do-
chádza súčasne k viacerým prejavom nevhod-
ného správania, je tu rušno a hlučno, nie je vo 
vnímaní situácie veľký rozdiel medzi študentmi 
učiteľstva a skúsenými učiteľmi s praxou. Práve 
takéto situácie vyvolávajú neistotu, nie sú štan-
dardné a môžu sa v ich hodnotení viac prejaviť 
osobnostné dispozície ako dĺžka praxe.

Ako by ste – aj na základe získaných dát – 
inovovali psychologickú prípravu budúcich 
učiteľov? Na čo treba klásť pri ich vzdelá-
vaní dôraz?

V učiteľskej príprave sa stále kladie veľ-
ký dôraz na obsahovú, vedomostnú zložku. 
V dnešnej dobe, keď sú informácie ľahko do-
stupné, dominantnou úlohou učiteľa už nie je 
len odovzdávanie poznatkov. Preto by sme mali 
aj v učiteľskej príprave viac pozornosti venovať 
rozvoju procedurálnej a vzťahovej roviny, teda 
tomu, ako učiť, ako budovať vzťahy s triedou, 
s deťmi, s rodičmi a pod. Mnohí študenti uči-
teľstva najmä na konci štúdia prežívajú úzkosť 
a pochybnosti spojené so vstupom do profe-
sie, ktorá je náročná, spoločensky aj finančne 
slabo ohodnotená. Preto sa javí ako dôležité 
pracovať aj na osobnostnom rozvoji študentov 
učiteľstva, ich sebapoznaní, schopnosti riešiť 
konflikty, zvládať záťaž, efektívne komunikovať. 
My sa snažíme zavádzať do psychologickej 
prípravy učiteľov prakticky a zážitkovo oriento-
vané sociálno-psychologické tréningy, mikro-
vyučovanie spojené videotréningom interakcií, 
prácu s prípadovými štúdiami a príbehmi, pozý-
vame na semináre hostí z praxe alebo rodičov 
detí s rôznymi vzdelávacími potrebami. Ďal-
ším krokom by mohlo byť akési sprevádzanie 
študentov aj pri ich vstupe do praxe spojené 
s mentoringom a kariérovým poradenstvom.

Medzi sociálno-psychologickými kompe-
tenciami učiteľa považujete za kľúčový 
aspekt inklúzie, ktorý je často opomínaný. 
Skúste nám to rozmeniť na drobné.

V súčasnosti často počúvame o rôznych 
bariérach inkluzívneho vzdelávania v našich 
školách. Spolu s kolegyňami v našom tíme 
vychádzame z predpokladu, že jedným zo zá-
kladných pilierov úspešného prijatia a začlene-
nia detí s rôznorodými vzdelávacími potrebami 
do bežných školských tried je učiteľ. Je priro-
dzené, že učitelia majú z tohto procesu obavy, 
pretože je náročný a na ceste stojí mnoho pre-
kážok. Napriek tomu sú učitelia, ktorí dokážu 
prijať takéto deti, porozumieť ich potrebám 
a vytvárať v triede klímu podporujúcu prijatie 
rôznorodosti. Toto sú kompetencie, ktoré sa 
snažíme rozvíjať v rámci psychologickej prípra-
vy aj u budúcich učiteľov.

V apríli ste sa stali prezidentkou Európskej 
federácie združení učiteľov psychológie 
(EFPTA). Priblížte nám, čomu sa EFPTA ve-
nuje, aké aktivity spadajú do jej agendy, príp. 
čo chystá v najbližšom období. A aké povin-
nosti vám plynú z funkcie prezidentky?

EFPTA je medzinárodná organizácia, ktorá 
sa venuje podpore vyučovania psychológie 
ako školského predmetu v sekundárnom vzde-
lávaní, t. j. na stredných školách, príp. druhom 
stupni základných škôl. Naším hlavným cieľom 
je propagovať vyučovanie predmetu psycholó-
gia, pretože ponúka skvelý priestor pre osob-
nostný rozvoj, sebapoznanie, kritické myslenie, 
prepájanie poznatkov zo spoločenskovedných 
a prírodovedných predmetov a tiež pre pre-
venciu v oblasti duševného zdravia, ktorá je 
v súčasnosti medzi dospievajúcimi nesmierne 
dôležitá. Taktiež si kladieme za cieľ poskytovať 
priestor pre medzinárodné kontakty a ďalšie 
vzdelávanie učiteľov psychológie z rôznych eu-
rópskych krajín. V najbližšom období nás čaká 
vystúpenie na konferencii ESPLAT o psycho-
logickom vzdelávaní v holandskom Utrechte, 
kde budeme v rámci okrúhleho stola diskuto-
vať so zástupcami európskych univerzít práve 
o benefitoch psychológie ako stredoškolské-
ho predmetu, pričom by som túto diskusiu 
rada rozprúdila aj u nás. Najväčšou udalosťou 
a súčasne aj zodpovednosťou v mojom funkč-
nom období bude organizovanie konferencie 
pre učiteľov psychológie, ktorá sa bude konať 
v apríli 2020 na pôde Filozofickej fakulty UK. 
Konferencia má názov „Psychology for every 
day: Promoting life skills through the teaching 
of psychology“ a očakávame, že do Bratisla-
vy priláka viac ako 100 učiteľov psychológie 
z Nemecka, Švédska, Fínska, Dánska, Veľkej 
Británie, Ruska, Islandu a ďalších krajín.

Erika Hubčíková
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„Menej skúsení učitelia 
sa často zameriavajú na 

vonkajší prejav správania 
detí a neraz ho vnímajú 

veľmi osobne.“

„V dnešnej dobe, keď 
sú informácie ľahko 

dostupné, dominantnou 
úlohou učiteľa už nie 
je len odovzdávanie 

poznatkov.“
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Od nórskych častíc cez (de)motivujúce faktory súvisiace s čítaním
Dňa 10. mája 2019 sa pod záštitou de-

kanky fakulty Edity Partovej konal na pôde 
ÚFŠ PdF UK 5. ročník medzinárodnej kon-
ferencie doktorandov filologických odborov. 
Ako každý rok, aj tentoraz mali doktorandi 
možnosť riešiť jazykovedné, didaktické, lite-
rárnovedné a kultúrno-historické problémy 
a otázky týkajúce sa rozličných jazykov (slo-
venský, český, anglický, francúzsky, nemec-
ký, nórsky, macedónsky, litovský jazyk). Toto 
fórum získava čoraz väčší ohlas na Sloven-
sku aj v zahraničí a dostáva sa do pozornosti 
širšej odbornej verejnosti, čo s potešením 
konštatovala aj riaditeľka ústavu Mária Vajič-
ková, ktorá je zároveň aj jednou z vedeckých 
garantiek konferencie.

Cieľom konferencie je nielen poskytnúť 
doktorandom priestor na prezentáciu vý-
sledkov ich vedeckovýskumnej práce, ale aj 
podnecovať diskusiu o riešení stanovených 
výskumných úloh. Konferencia je takisto 
vhodným miestom na nadväzovanie spolu-
práce v rámci slovenských univerzít, ale aj 
na medzinárodnej úrovni. Tohto ročníka sa 
okrem pätnástich doktorandov zo Slovenska 
zúčastnilo aj desať doktorandov z českých 
univerzít a jedna doktorandka z Poľska.

Konferencia bola rozdelená do troch sek-
cií: jazykoveda, didaktika jazykov a literatúr, 
literatúra a kultúra. Príspevky, ktoré dokto-
randi predniesli, predstavujú široký záber 
tém: od nórskych častíc cez (de)motivujúce 

faktory súvisiace s čítaním až po problema-
tiku chiliazmu v literatúre. Doktorandi majú 
možnosť publikovať výsledky svojej práce aj 
vo vedeckom zborníku Filologické štúdie 5, 
ktorý vyjde v edícii Acta Facultatis Paeda-
gogicae Universitatis Comenianae Brati-
slavensis a v jej podedícii Acta Doctorando-
rum Facultatis Paedagogicae Universitatis 
Comenianae Bratislavensis. Dúfame, že 
každý rok vytvárame platformu na ďalšie 
stretnutia, ktoré doktorandom pomôžu v ich 
odbornom raste a napredovaní.

Dana Nagyová,
Katedra románskych jazykov  

a literatúr PdF UK

Mladé filologičky o historickej pravdivosti a fikcii a gýčovosti výrazu
Dňa 24. apríla 2019 sa v Ústave filologic-

kých štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave (ÚFŠ PdF UK) 
uskutočnilo súťažné kolo ŠVOUČ v sekč-
nom kole pre jazykovedu a moderné filoló-
gie. V sekcii pre študentov bakalárskeho 
stupňa štúdia vystúpila študentka Katedry 
románskych jazykov a literatúr PdF UK Natá-
lia Bohušová s témou „Historická pravdivosť 
a fikcia v knihe exempiel Dona Juana Manu-
ela“. Východisko jej analýzy tvorilo zakladajú-
ce dielo španielskej umeleckej prózy – kniha 
príbehov Gróf Lucanor. Na základe analýzy 
vybraných exempiel súťažiaca konštatova-
la, že v príbehoch s reálnymi historickými 
osobnosťami dominoval fiktívny, poučný 
a zábavný charakter. Historická pravdivosť 
tak ustupuje do úzadia v záujme zvýraznenia 
didakticko-morálneho charakteru exempiel.

Lenka Kubriczká, študentka učiteľstva slo-
venského a španielskeho jazyka a literatúry, 
vo svojej téme „Pornografickosť a gýčovosť 
výrazu v poézii Taťjany Lehenovej“ pomocou 
výrazovej analýzy a interpretácie rozoberá vy-

brané básne Lehenovej s poukázaním na do-
bovú recepciu a stvárňovanie kontroverzných 
tém. Súťažiaca dospela k záveru, že stvárne-
nie telesnosti má sémantické presahy, preto 
nie je gýčové ani pornografické. V básňach 
poetka detabuizuje súčasné postavenie žien 
a ich sexualitu.

Komisia na základe vystúpení a pozitívnych 
posudkov obe súťažiace nominovala do fakultné-
ho kola. Nižší počet účastníkov v tomto ročníku 

neubral súťaži na kvalite. Práve naopak, komisia 
a publikum tak mali väčší priestor na diskusiu, 
čím obe študentky získali ďalšie zaujímavé a in-
špiratívne podnety. Na záver súťaže koordinátor 
ŠVOUČ v ÚFŠ PdF UK docent Jaroslav Šrank 
zablahoželal študentkám a poďakoval sa komisii 
a zúčastneným za príjemné popoludnie nesúce 
sa v tvorivom a podnetnom duchu.

Simona Tomášková, ÚFŠ PdF UK

Znalosť angličtiny už nestačí
Aj tento rok sa študenti francúzskeho programu na Fakulte managementu UK (FM UK) mohli v rámci európskeho projektu Jean Mon-
net zúčastniť na pracovnom veľtrhu Študenti – Podniky – Univerzity.

Veľtrh, ktorý sa tento rok uskutočnil 
4. apríla v Banskej Bystrici, vznikol na FM 
UK pred ôsmimi rokmi. Aj vďaka spoluprá-
ci s Francúzskym inštitútom na Slovensku 
a Slovensko-francúzskym univerzitným inšti-
tútom sa koncept podujatia postupne rozší-
ril. V súčasnosti je tak účasť na veľtrhu pre 
frankofónnych študentov skvelou príležitos-
ťou stretnúť sa s predstaviteľmi niektorých 
zo 400 francúzskych spoločností so sídlom 
na Slovensku a nadnárodných spoločností, 
ktoré zamestnávajú francúzsky hovoriacich 
zamestnancov.

Veľtrh otvoril francúzsky veľvyslanec 
v Slovenskej republike Christophe Léonzi, 
ktorý následne prenechal slovo zástupcom 
prítomných spoločností. Tí niekoľkokrát 
zdôraznili význam viacjazyčnosti v podni-
koch. PR manažérka a hovorkyňa Profesie 
Nikola Richterová pripomenula, že ovládanie 
angličtiny je síce skvelým odrazovým mostí-
kom, ale už nestačí na to, aby kandidát uspel 
na vysoko konkurenčnom trhu práce. Pou-
kázala tiež na to, že zamestnanci, ktorí ovlá-
dajú jazyky ako francúzština alebo nemčina, 
majú výrazne vyššie mzdy.

Študenti francúzskeho programu využili 
toto podujatie na diskusiu jednak so zástup-
cami prítomných spoločností (tieto rozho-
vory budú čoskoro zverejnené na webovej 
stránke FM UK), jednak so študentmi stred-
ných škôl, ktorí sa veľtrhu taktiež zúčastnili. 
Predstavili im študijné programy FM UK vrá-
tane dvojitého titulu, ktorý umožňuje francúz-
sky hovoriacim študentom získať popri diplo-
me z Univerzity Komenského v Bratislave aj 
magisterský diplom z francúzskej univerzity.

Frédéric Delaneuville, FM UK



29

Jubilejný 40. ročník ŠVK sa niesol v duchu inovácií

„Ak som videl ďalej, bolo to preto, že som stál na pleciach obrov.“
Isaac Newton

Dňa 30. apríla 2019 sa na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine (JLF UK) uskutočnil 40. ročník Študentskej vedeckej konferen-
cie (ŠVK). Štyri dekády najvyššej súťažnej prehliadky Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) v úvode konferencie, ktorú 
slávnostne otvorila dekanka Andrea Čalkovská, zosumarizoval Kamil Javorka, riaditeľ respirologickej divízie Martinského centra pre 
biomedicínu JLF UK (BioMed Martin), v prednáške na tému „Stručná história a význam ŠVOČ v Martine“.

ŠVOČ na JLF UK organizuje výbor pod ve-
dením prodekana pre doktorandské štúdium 
a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovní-
kov Jána Švihru. Na tohtoročnú konferenciu 
sa prihlásilo 26 príspevkov, ktoré súťažili v šty-
roch sekciách: teoretická sekcia, predklinic-
ká sekcia, sekcia klinických disciplín a sekcia 
nelekárskych programov. Okrem domácich 
študentov pozvanie prijali aj hostia z Lekár-
skej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave, 
Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Ša-
fárika v Košiciach a Lekárskej fakulty UK.

V teoretickej sekcii najviac zaujali práce 
z Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK: 1. miesto 
obsadil Soheil Mostafavi, o 2. miesto sa delili 
Peter Škula, Igor Kakas, Peter Vrba a Patrik 
Tkáč a umiestnením na tretej najvyššej prieč-
ke sa mohol pochváliť Hugo Dumortier, ale 
i Tomáš Chromec z Ústavu lekárskej biológie 
JLF UK, ktorý spolupracoval s BioMedom 
Martin. Študenti za najlepšiu prezentáciu 
zvolili prácu Laury Banovčanovej z Ústavu le-
kárskej biológie JLF UK, ktorá taktiež vznikla 
v súčinnosti s BioMedom Martin.

V predklinickej sekcii hodnotiaca komi-
sia najvyššie ocenila prácu Daniely Vargovej 
z Ústavu farmakológie JLF UK a BioMedu Mar-
tin. Na 2. mieste skončila Katarína Maťašová 
z Ústavu fyziológie JLF UK, ktorá na príspevku 
kooperovala s BioMedom Martin, a 3. miesto 
získal Aleksander Sorkness z Ústavu patolo-
gickej fyziológie JLF UK. Najlepšie študentské 
hodnotenie získala práca Kataríny Maťašovej.

V klinickej sekcii zvíťazila Linda Soršáková 
z Kliniky hematológie a transfuziológie JLF 
UK a Univerzitnej nemocnice Martin (UNM), 
spolupracujúca s I. internou klinikou JLF UK 

a UNM, 2. miesto Jakub Soršák z Neurochi-
rurgickej kliniky JLF UK a UNM a 3. miesto od-
borná porota udelila Anete Kňazúrovej z Kliniky 
hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM. 
Za najlepšiu prezentáciu hodnotenú študentmi 
si študenti zvolili prácu Martina Jozefa Péča.

V sekcii nelekárskych odborov najviac zaujal 
príspevok Laury Chupáčovej z Ústavu ošetro-
vateľstva JLF UK, 2. miesto patrilo Jaroslavovi 
Madleňákovi z Ústavu ošetrovateľstva JLF UK 
a 3. miestom bola ocenená Gabriela Murínová 
z Ústavu pôrodnej asistencie JLF UK. Najlep-
šiu prezentáciu z pohľadu študentov mal Jaro-
slav Madleňák. 

Jubilejný ročník konferencie sa niesol v du-
chu viacerých inovácií. Prvýkrát bolo spustené 
študentské hlasovanie za najlepšiu prezentáciu 
prostredníctvom mobilnej aplikácie, čo umož-
nilo študentom aktívne sa zapájať do hodnotia-
ceho procesu. Ku koncu konferencie evidova-
la aplikácia takmer 400 hodnotení. Pre lepšiu 

identifikovateľnosť bolo vytvorené logo ŠVOČ, 
ktoré vyjadruje rôznorodosť tém a zároveň aj ich 
vzájomné prelínanie alebo prepojenie. Po záve-
rečnom vyhodnotení si súťažiaci pochutnali na 
torte, upečenej špeciálne na túto príležitosť.

Organizačný výbor konferencie ďakuje fa-
kulte i jej Centru pre podporu vedy, výskumu 
a vývoja (CEVED) za vytvorenie podmienok 
a finančné a materiálne zabezpečenie konfe-
rencie, ako i Nadácii Dr. Jozefa Lettricha, už 
tradičnému sponzorovi, za finančný dar. Veľ-
ké poďakovanie a obdiv patrí zúčastneným 
študentom, ktorí vynaložili obrovské úsilie 
a entuziazmus nad rámec svojich študijných 
povinností, a celému kolektívu Organizačné-
ho výboru ŠVOČ za usilovnú niekoľkome-
sačnú prípravu konferencie.

Michal Šimera,
predseda Organizačného výboru 

ŠVOČ na JLF UK

RAUN o environmentálnej a socioekonomickej udržateľnosti
Univerzita Komenského už niekoľko ro-

kov participuje na medzinárodnom projek-
te Regionálna akadémia OSN (RAUN). Ide 
o vzdelávací program pre skupinu cca 40 
študentov z rôznych kútov sveta, ktorí po-
čas jedného roka absolvujú vzdelávacie se-
mináre a v tímoch pracujú na výskumných 
projektoch, ktoré konzultujú s odborníkmi 
z OSN, ale aj zástupcami akademickej pôdy. 
Tento rok bola medzi mentorov zaradená aj 
docentka Paulína Stachová z Fakulty mana-
gementu UK, ktorá bude konzultovať projekt 
troch študentiek magisterského štúdia štu-
dujúcich vo Viedni a v Miláne, týkajúci sa 
bežiaceho projektu v Ekvádore. Téma tohto 

ročníka RAUN znela: „Environmentálna a so-
cioekonomická udržateľnosť: Ako tvoriť pre-
trvávajúce dopady?“

Práve s organizáciou vzdelávacieho se-
minára tento rok aktívne pomohla Fakulta 
managementu UK, ktorá dňa 10. mája 2019 
hostila na svojej pôde účastníkov progra-
mu. Okrem toho docentka Paulína Stacho-
vá prednášala študentom na tému dosahov 
našich spotrebiteľských zručností. Po nej 
vystúpila s prednáškou aj profesorka Emí-
lia Sičáková-Beblavá z Fakulty sociálnych, 
ekonomických vied UK, ktorá sa zamerala 
na tému protikorupčných politík a dobrej 
správy. Docentka Katarína Pavličková z Prí-

rodovedeckej fakulty UK rozprávala o úlohe 
verejnosti pri rozhodovaní v otázkach život-
ného prostredia.

Vystúpenia mali medzi študentmi veľmi 
dobrý ohlas a všetky prednášajúce boli po-
zvané aj na spoločnú organizovanú večeru 
vytvárajúcu priestor na tematické diskusie 
v neformálnej atmosfére. Organizátori pro-
jektu RAUN spoluprácu s Univerzitou Ko-
menského vnímajú veľmi pozitívne a dúfajú 
v jej pokračovanie. Za našu fakultu môžeme 
skonštatovať, že nám bolo cťou hostiť takéto 
medzinárodné podujatie, a tešíme sa na ďal-
šiu spoluprácu.

Paulína Stachová, FM UK
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Public relations: Otravný módny výstrelok 
alebo nevyhnutnosť?

O oblasti vzťahov s verejnosťou alebo po anglicky public relations (skratka: PR) sa dnes veľa hovorí. Čo to znamená? Je to len otravný 
módny výstrelok komerčného sveta alebo nevyhnutnosť? Je to niečo, čo má zmysel len v súkromnom sektore, alebo majú aktivity PR 
význam aj pre univerzitu? Ako vôbec komunikovať s mladými ľuďmi? Ako komunikovať so študentmi, zamestnancami, absolventmi, 
širokou verejnosťou? Aj o tom, prečo je pre univerzity dôležité vstupovať do verejného života, nám povedali viac Jan Císař (JC) a Jiří 
Uhlíř (JU) – špecialisti na odkrývanie príležitostí tam, kde ich ostatní nevidia. Sú z firmy Strateggo. A majú aj niekoľko odporúčaní pre 
Našu univerzitu!

Vaše agentúra klientom nastavuje komu-
nikačné stratégie v oblasti public rela-
tions. Mohli by ste nám predstaviť, čo to 
znamená?

JC: Public relations je o vzťahoch. Zmys-
lom dobre riadeného PR je budovať vzťah 
ľudí k značke – nech ide o širokú verejnosť 
alebo zákazníkov. Aby sme to dosiahli, iden-
tifikujeme hodnoty organizácie a prostred-
níctvom nich pomenujeme to, čo jej značka 
pre cieľovú skupinu predstavuje. Žijeme totiž 
v dobe, v ktorej sú ľudia presýtení informá-
ciami. A preto je rovnako chybou komuniko-
vať príliš málo, a zároveň je chybou komu-
nikáciou zahlcovať. Komunikačná stratégia 
odporúča, čo a ako komunikovať, aby ľudia 
značke verili. V prípade univerzity napríklad 
tak, že sa stanú jej študentmi.

Na základe akých vstupov formulujete 
svoje odporúčania?

JU: Začíname hĺbkovými rozhovormi, ho-
voríme s ľuďmi z organizácie o tom, prečo 
daná značka vznikla a akú má víziu. Ďalej ve-
dieme napríklad fókusové skupiny, aby sme 
čo najlepšie pochopili, ako ľudia v organizá-
cii uvažujú. Popri tom analyzujeme dáta zo 
sociálnych sietí, štatistiky z online vyhľadáva-
nia, prieskumy čítanosti. 

O komunikácii, vzťahoch s verejnosťou či 
marketingu sa doteraz hovorilo len v sú-
vislosti s komerčným sektorom. Zrazu sa 
tieto slová začínajú skloňovať aj na akade-
mickej pôde. Potrebujú sa však výskumní-
ci „predávať“? Nemala by za nich hovoriť 
kvalita výstupov a výsledkov? Neodcudzí 
sa univerzita svojej podstate, keď sa zač-
ne správať ako komerčný hráč?

JU: Dnes každý hudobník vie, že už ne-
stačí len hrať svoje skladby a čakať v ga-
ráži, kým ho objavia. Potrebuje sa aktívne 
prezentovať, vytvoriť si profil na sociálnych 
sieťach, oslovovať médiá, dať o sebe vedieť. 
Podobne aj výskumníci: ak chcú, aby ostatní 
ich texty čítali a citovali, aby ich pozývali na 
prestížne konferencie, aby ich prizývali do 
lepších grantových projektov, musia komu-
nikovať.

JC: Škola navyše potrebuje nových štu-
dentov. A doba sa mení a s ňou sa menia aj 
pravidlá komunikácie. Zákazník či v prípade 

univerzity študent chce byť partnerom. To 
je trend súčasnosti. Dnes okolo seba vidí-
me, že sa firmy snažia nadviazať kontakt 
a vytvoriť si vzťah so svojimi zákazníkmi. No-
vonastupujúci študenti Univerzity Komen-
ského sa narodili na prelome tisícročí a taký 
prístup je pre nich celkom prirodzený. Uva-
žujú inak než generácia ich rodičov. A na to 
musia univerzity reagovať. Ak to neurobíte 
vy, urobia to iní a tých študentov oslovia oni. 
Kto nebude správne komunikovať, môže 
mu „ujsť vlak“.

JU: Zároveň je nutné nájsť rozumnú hra-
nicu, ktorú univerzity nesmú prekročiť. Uni-
verzita je nositeľom hodnôt, má svoju úroveň 
a nesmie sa verejnosti – tobôž nie študen-
tom – podlizovať.

Čím sa líšia kritériá pri hodnotení komu-
nikačnej stratégie univerzity v porovnaní 
s firmou zameranou na zisk? Je pre vás 
univerzita v tomto smere špecifickým 
klientom?

JC: Rozdiely tu určite sú. Hlavnou úlohou 
firiem je vytváranie zisku, podstatou univer-
zít je formovanie spoločnosti, odovzdávanie 
vedomostí a znalostí. Firmy komunikujú tak, 
aby predali viac alebo za viac. Univerzity ko-
munikujú svoj význam, hodnotu pre spoloč-
nosť. Týchto rozdielov sme si dobre vedomí, 
pretože už niekoľko rokov zaisťujeme PR pre 
tri veľké univerzity.

Koľko komunikačných kanálov by moder-
ná univerzita v snahe optimalizovať ko-
munikáciu smerom von i dovnútra mala 
používať? A na akú skupinu používateľov 

by sa jednotlivé komunikačné kanály mali 
orientovať?

JU: Táto téma je veľmi komplikovaná 
a sama osebe by potrebovala priestor na 
samostatný rozhovor. V skratke: Univerzita 
Komenského je takou veľkou inštitúciou 
a ovplyvňuje toľko cieľových skupín (či sú 
to záujemcovia o štúdium, študenti, zamest-
nanci, médiá, alebo sympatizanti a pod.), 
že musí na rôzne účely využívať rôzne kaná-
ly. Vaša značka prehovára k ľuďom rôznych 
vekových kategórií a v rôznych sociálnych 
postaveniach. Každá skupina preferuje inú 
formu komunikácie. PR je o budovaní vzťa-
hov, preto odporúčame zvoliť mix online 
a offline komunikačných kanálov, aby ste 
boli v efektívnom kontakte so všetkými svo-
jimi cieľovými skupinami.

Prečo univerzity vôbec vstupujú do ko-
munikačných médií ako Facebook či 
Instagram, ktoré sa vyznačujú vizuálnou 
skratkou a prezentujú skôr emócie či po-
vrchné informácie? Nemali by sa držať 
skôr tradičných formátov?

JU: Z Facebooku sa stal celkom štandard-
ný komunikačný kanál, ktorý do istej miery 
nahrádza webové stránky. Vďaka pestrej 
ponuke funkcií spĺňa väčšinu požiadaviek, 
ktoré konzument v daný moment potrebuje. 
Facebook dnes používajú ľudia všetkých ge-
nerácií a sú na ňom aktívni aj niekoľkokrát 
počas dňa. Preto je pre inštitúcie najjedno-
duchšie dostať zdieľanú informáciu práve 
prostredníctvom statusu na Facebooku. 
Mladá generácia zisťuje informácie primár-
ne prostredníctvom sociálnych sietí, kde má 
všetko k dispozícii v rámci jednej platformy, 
a tak web príliš nenavštevuje.

JC: Univerzity „držia prst na tepe doby“ 
a vo svojej podstate sú inovatívne, takže by 
išli samy proti sebe, ak by tento komunikač-
ný kanál ignorovali. Na Facebooku dnes 
komunikujú všetky dôležité inštitúcie a úra-
dy, množstvo akademikov tu spravuje svoje 
blogy, na ktorých publikujú svoje myšlienky.

Ktorá sociálna sieť medzi používateľmi 
vlastne momentálne „vedie“?

JU: Jednotkou je stále Facebook. Z tých 
väčších sociálnych sietí zaznamenáva naj-
rýchlejší rast Instagram. Podľa posledných 

„Žijeme v dobe, v ktorej 
sú ľudia presýtení 

informáciami. A preto 
je rovnako chybou 

komunikovať príliš málo, 
a zároveň je chybou 

komunikáciou zahlcovať.“
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údajov z minulého roka používalo v Českej 
republike Facebook aspoň raz do mesiaca 
viac ako päť miliónov užívateľov, v prípade In-
stagramu išlo o skoro 2,5 milióna užívateľov. 
Tento trend potvrdzujú aj dáta, ako užívatelia 
týchto dvoch sietí reagujú. Naša analýza uká-
zala, že na instagramovom profile Univerzity 
Komenského bola miera zapojenia užívate-
ľov zhruba 6-krát vyššia než na univerzitnom 
Facebooku, napriek tomu, že má váš Face-
book omnoho vyššiu užívateľskú základňu. 
Toto podčiarkujú aj naše závery z ostatných 
skúmaných univerzít a zároveň aj zahra-
ničné prípadové štúdie na túto tému, ktoré 
som si mal možnosť v poslednom polroku 
preštudovať. Do istej miery je to spôsobené 
jednoduchším používateľským prostredím 
Instagramu a menším množstvom reklám. 
Popularite Instagramu tiež nahráva to, že fot-
ky sú pre mnohých užívateľov „stráviteľnej-
šie“ než text, ktorý na Facebooku prevláda.

Aké sú aktuálne trendy v komunikácii uni-
verzity smerom k potenciálnym záujem-
com o štúdium?

JU: Veľa univerzít investuje svoje prostried-
ky do kampaní pre uchádzačov na sociálnych 
sieťach, pričom sú obvykle sprevádzané pro-
fesionálnymi videospotmi. Avšak úprimný prí-
stup, úsmev alebo podanie ruky a poskytnutie 
informácie uchádzačovi o štúdium počas dní 
otvorených dverí urobí viac ako reklamný spot 
za desaťtisíce eur. Aj napriek tomu je nutné 
prispôsobiť sa komunikačným kanálom, ktoré 
študenti denne používajú a prostredníctvom 
ktorých možno informovať o tom, čo univer-
zita komunikovať potrebuje.

JC: Komunikácia by mala byť jednoduchá, 
nesmie však príliš zjednodušovať. Univerzita 
má veľký morálny kredit, a to musí byť v jej 
komunikácii zachované. Ako sme uviedli, 
presun väčšiny komunikácie do online pro-
stredia spôsobil, že ľuďom chýba komuniká-
cia „tvárou v tvár“. Dnes napríklad niektoré 
kaviarne alebo podniky cielene odstraňujú 
zo svojich priestorov pripojenie k wifi, preto-
že podľa nich majú ľudia komunikovať z očí 
do očí.

A nakoľko podľa vás môže spôsob komu-
nikácie ovplyvniť záujem potenciálnych 
študentov o štúdium na univerzite? Čo 
v tomto smere dnešná mladá generácia 
od univerzity očakáva?

JU: Dnešní uchádzači o štúdium sa na-
rodili po roku 2000 a možno povedať, že 
vyrástli s tabletom v ruke. Je pre nich preto 
absolútne prirodzené informácie prijímať 
v digitálnej podobe. A na to sa treba adap-
tovať. Atraktívna online prezentácia ich po-
môže prilákať, nie je to však jediná vec. Štu-
denti primárne myslia na svoje uplatnenie, 

na kvalitu štúdia alebo na to, ako sa budú 
na univerzite cítiť.

V čom vidíte najčastejšie chyby komuni-
kácie univerzity? Čo možno zanedbáva, 
čo by ste poradili?

JC: Je potrebné otvárať sa študentom, dať 
im najavo, že ich hlas bude počuť, ponúknuť 
im možnosť interakcie a zapojiť ich do života 
univerzity. Mám pocit, že na instagramovom 
kanáli Univerzity Komenského sa to celkom 
darí. Základy sú postavené dobre, je na nich 
treba zapracovať a výsledok sa dostaví.

Od nového akademického roka chceme 
inovovať aj náš časopis. Čím by sa podľa 
vás mal nový formát líšiť od súčasného, aby 
vyhovoval spomínaným parametrom efek-
tívnej komunikačnej stratégie? Aký obsah 
by v univerzitnom časopise uvítali študenti, 
s ktorými ste sa mali možnosť stretnúť?

JU: Aj naďalej musí zostať hlavným kaná-
lom distribúcie tlačená verzia časopisu, čo 
potvrdila aj väčšina vašich študentov, s kto-
rými sme zatiaľ mali možnosť hovoriť vo fó-
kusových skupinách. Podľa môjho názoru by 
bolo ideálne nájsť prienik medzi akademic-
kými a výskumnými úspechmi a lifestylovými 
príbehmi. Študenti sa síce chcú zabávať, 
no primárne študujú pre kvalitu, vedomosti 
a schopnosti. Táto premisa sa potvrdzuje 
z drvivej väčšiny rozhovorov so študentmi. 
A podobne by sme si premenu predstavovali 
aj my. Úspechy univerzity v študentoch pre-
búdzajú najväčšiu hrdosť, treba o nich písať.

redakcia

 Jan Cisař (vpravo) a Jiři Uhliř z firmy Strateggo

„Firmy komunikujú tak, 
aby predali viac  
alebo za viac.  

Univerzity komunikujú 
svoj význam, hodnotu  

pre spoločnosť.“



Vykročme do druhej storočnice s novou 
Našou univerzitou

Prvých 100 rokov má Univerzita Komenského úspešne za sebou. Vedeli ste, že za ten čas vyšlo 
už neuveriteľných 65 ročníkov Našej univerzity? Aj preto sme sa rozhodli, že je čas na zmenu.

Čo vás čaká v najnovšom čísle nášho časopisu?Čo vás čaká v najnovšom čísle nášho časopisu?
Oveľa viac redakčného obsahu, ktorý bude zameraný najmä na prienik odbornosti s lifestylovými témami. 
Čo to znamená?

· Jednotlivým témam budeme venovať viac priestoru, prenikneme viac do hĺbky.

· Chceme prinášať viac príbehov a nadčasových tém, ktoré nestrácajú na aktuálnosti.

· Atraktívne čítanie pre viaceré skupiny adresátov – nielen pre študentov, pedagogických a vedeckých 
pracovníkov, ostatných zamestnancov univerzity, ale aj pre širšiu verejnosť.

· Predstavíme vám známe i menej známe priestory univerzity, o ktorých ste možno ani netušili, že existujú.

· Presvedčíme vás, že aj Bratislava je univerzitné mesto.

· Pravidelná rubrika plná užitočných informácií (nielen) pre študentov.

· Ešte viac rozhovorov a diskusií s našimi odborníkmi i úspešnými absolventmi.

A to všetko v spojení so sviežejším a moderným dizajnom.

Aktuality o rôznych podujatiach či konferenciách nájdete na spravodajskom online portáli, 
ktorý v rámci hlavného univerzitného webu spustíme od septembra 2019.

A keďže sme sa rozhodli prinášať „viac za menej“, Naša univerzita 
bude od nového akademického roka vychádzať raz za dva mesiace. 
S novým číslom sa na vás tešíme v októbri 2019!

Vaše podnety naďalej uvítame na: nasa.univerzita@uniba.sk.
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Dvadsať rokov ekonomickej  
a finančnej matematiky

Pod logom 20MEF sa dňa 11. mája 2019 uskutočnilo na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave 
(FMFI UK) absolventské stretnutie dvadsiatich ročníkov študijného programu ekonomická a finančná matematika (EFM). Od roku 1999 
do 2018 program úspešne ukončilo 698 absolventov. Na stretnutí sa zúčastnilo viac než 150 absolventov, ako i viacero učiteľov a hostí.

V prvej časti odborného programu Konfe-
rencie 20MEF referovali o svojej práci a vý-
sledkoch piati absolventi, ktorí boli vybraní 
tak, aby zastúpili čo najviac absolventských 
ročníkov a zároveň poskytli aj pohľad na čo 
najširšie spektrum uplatnenia absolventov 
programu EFM, a to: Juraj Kotian (štúdium 
absolvoval v roku 1999, pôsobí v Rade pre 
rozpočtovú zodpovednosť a v Erste Group 
Bank AG vo Viedni), Marcel Imrišek (2000, 
spoločnosť ProRate), Adriana Lojschová 
(2001, Európska centrálna banka), Katarína 
Lučivjanská (2009, Univerzita P. J. Šafárika 
v Košiciach) a Róbert Tóth (2015, spoločnosť 
Tangent Works).

Druhá časť odborného programu bola ve-
novaná spomienke na zakladateľa EFM, na 
profesora Pavla Brunovského, ktorý nás v de-
cembri 2018 navždy opustil. Vybraní bakalári, 
diplomanti a doktorandi profesora Brunovské-
ho z radov absolventov EFM predstavili nie-
len svoju súčasnú prácu, ale sprostredkovali 
prítomným aj svoje spomienky na spoluprácu 
s týmto výnimočným človekom. Životnú cestu 
profesora Pavla Brunovského s dôrazom na 
jeho dlhoročné pôsobenie na FMFI UK pripo-

menul krátky spomienkový film, ktorý pri tejto 
príležitosti zostavilo oddelenie propagácie fa-
kulty pod vedením Stanislava Griguša.

Po skončení odborného programu nasledo-
vala spoločenská časť stretnutia až do nesko-
rých nočných hodín v átriu fyzikálneho paviló-
nu fakulty. Pri dobrom jedle, Muzičke bratov 
Brunovských a spievajúcich nadšencoch 
Vocalatté vyvrcholila výborná atmosféra jubi-
lejného stretnutia absolventov programu EFM.

Úspech programu reflektujú výsledky 
ankety

Pre tých, ktorí sa na stretnutí nezúčastnili, 
budú azda viac zaujímať vybrané výsledky an-
kety, ktorá bola súčasťou prihlasovania na túto 
akciu. Anketu vyplnilo 332 absolventov (z nich 
45 % žien).

Z výsledkov ankety vyplýva, že najviac ab-
solventov (až 71 %) našlo svoje uplatnenie 
v komerčnej sfére. Pracujú vo finančných inšti-
túciách a poisťovniach ako analytici, manažéri 
riadenia rizík, aktuári a v súčasnosti aj dátoví 
analytici. Medzi obvyklých zamestnávateľov 
patria bankové domy, ako napríklad Slovenská 

sporiteľňa, VÚB, Tatra banka, ČSOB, UniCredit 
Bank, z poisťovní Allianz, Zurich Insurance a i. 
Početné zastúpenie majú absolventi EFM už tra-
dične v Erste Group Bank AG vo Viedni.

Ďalšia časť absolventov, podľa výsledkov 
ankety 16 %, pracuje v štátnej alebo verejnej 
správe. Početné zastúpenie majú absolventi už 
dlhodobo v Národnej banke Slovenska, ďalší 
pracujú na ministerstvách (napríklad financií 
alebo práce, sociálnych vecí a rodiny), často 
v ich analytických jednotkách. Absolventi EFM 
sú nadpriemerne zastúpení v Kancelárii Rady 
pre rozpočtovú zodpovednosť. Niekoľkí z ab-
solventov pôsobia vo verejných a štátnych in-
štitúciách v zahraničí, napríklad v Európskej 
komisii, Európskej centrálnej banke, Eurostate 
a viacerí v Českej národnej banke.

Väčšia časť respondentov (59 %) uvádza, 
že pracovali už počas štúdia. Okamžite po 
ukončení štúdia pracovalo celkovo až 82 % 
absolventov. Len 5 % respondentov uviedlo 
problém nájsť si prácu.

Z ankety vyplýva, že po ukončení štúdia 
približne tretina z absolventov pokračovala 
v doktorandskom štúdiu – či už doma, alebo 
v zahraničí. Pôsobenie v akademickej alebo 
výskumnej oblasti uvádza 10 % respondentov 
ankety, viac ako polovica z nich pôsobí v sú-
časnosti v zahraničí na univerzitách v Nemec-
ku, Spojenom kráľovstve a USA.

Na záver je možné konštatovať, že absolven-
ti programu EFM sa podľa výsledkov ankety 
dokážu úspešne uplatniť na trhu práce, vo 
veľkej miere využívajú znalosti nadobudnuté 
počas štúdia a pracujú na pracovných 
pozíciách zodpovedajúcich ich kvalifikácii. 
Ostáva veriť, že tento pozitívny trend sa udrží 
aj v budúcnosti.

Zuzana Chladná,
Zuzana Siebertová, FMFI UK

Foto: Stanislav Griguš

Od pádu Berlínskeho múru uplynulo 30 rokov
Na Katedre nemeckého jazyka a literatúry 

Pedagogickej fakulty UK (KNJL PdF UK) sa 
stalo dobrou tradíciou, že sa pre študentov 
germanistiky organizujú hosťujúce prednášky 
vysokoškolských učiteľov z partnerských 
zahraničných univerzít alebo významných 
osobností zo spoločenského života nemecky 
hovoriacich krajín. Dňa 29. apríla 2019 sme 
tak u nás už po tretíkrát privítali bývalého veľ-
vyslanca Nemeckej spolkovej republiky v Bra-
tislave Axela Hartmanna, ktorý v tohtoročnej 
prednáške reflektoval významné výročie – 30 
rokov od pádu Berlínskeho múru.

Axel Hartmann, ktorý vyštudoval právne vedy 
a krátko pôsobil aj ako vysokoškolský učiteľ vo 
Würzburgu, následne ako nemecký diplomat v Mi-
láne, Bruseli, Budapešti a v rokoch 2009 – 2013 
ako veľvyslanec NSR v Bratislave, má skúsenosti 
aj s prácou na Ministerstve zahraničných vecí NSR 
a v úrade spolkového kancelára a patril k význam-
ným osobnostiam v mnohých prelomových obdo-
biach NSR aj novodobej Európy. Vychádzajúc zo 
svojich širokých vedomostí a bohatých skúseností, 
priblížil študentom dianie v Nemecku a vysvetlil, čo 
sa dosiahlo pádom Berlínskeho múru a na čom 
treba v nemeckej spoločnosti ešte popracovať. 

Hartmann poskytol študentom aj prehľad o spo-
ločenskom, politickom a hospodárskom vývine 
zjednoteného Nemecka v posledných troch deká-
dach. Poukázal naň kriticky – uviedol jeho úspe-
chy, ale aj chyby a nové výzvy.

Téma prednášky študentov veľmi upútala a vy-
volala podnetnú diskusiu, ktorá otvorila viaceré 
otázky. Sme veľmi radi, že naša katedra mohla 
opätovne privítať takéhoto vzácneho hosťa, a te-
šíme sa na pokračovanie tejto zaujímavej a pro-
spešnej tradície.

Anna Fábová,
doktorandka na KNJL PdF UK
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Bratislavským medikom zachutila 
vysokoškolská liga

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) oslavuje tento rok spolu s univerzitou svoju storočnicu. Peknú gratulá-
ciu jej pripravili študenti, ktorí sa v tomto akademickom roku dokázali výrazne presadiť vo viacerých športoch vysokoškolskej ligy.

Úspešné ťaženie medikov začali futsalisti, 
ktorí už v decembri obsadili v konkurencii tri-
nástich fakúlt prvé miesto. Rovnaký triumf do-
siahli na jar aj florbalisti, ktorí sa tešili z prvého 
miesta a zlatých medailí po prvýkrát. Vo vysoko-
školskej lige vo florbale súťažilo celkovo osem 
fakúlt. 

O strieborný úspech LF UK vo volejbale sa 
postarali muži, ktorí po tuhom boji vo vyrovna-
nom zápase vo finále podľahli tímu z Fakulty 
informatiky a informačných technológií Slo-
venskej technickej univerzity v Bratislave 1 : 2 
na sety. Celkovo súťažilo pod vysokými sieťa-
mi desať fakúlt.

Druhé miesto je veľkým úspechom aj pre 
našich plavcov. V plaveckej lige súťažilo trinásť 
fakúlt a do konečného hodnotenia sa sčítava-
li body za ženský a mužský tím. Medičky sa 
umiestnili dokonca na prvom mieste, ale pri 
sčítaní bodov spolu s mužským tímom si naša 
fakulta vyplávala celkovú druhú priečku.

Medici vynikajúco reprezentovali svoju alma 
mater aj vo vysokoškolskej lige vo futbale, kde 
sa postupne stretli s deviatimi súpermi, pričom 
zvíťazili šesťkrát, raz remizovali a dvakrát pre-
hrali. V konkurencii desiatich fakúlt sa tak na-
koniec museli uspokojiť s tretím miestom. Prvé 
dve miesta obsadili fakulty Ekonomickej univer-
zity v Bratislave.

Medailové umiestnenia zviditeľnili Lekársku 
fakultu UK nielen v rámci bratislavského, ale 
aj slovenského univerzitného športu, ktorého 
garantom a hlavným organizátorom je Sloven-
ská asociácia univerzitného športu. Záverom 
chceme poďakovať medičkám a medikom za 
vynikajúce výkony, skvelú reprezentáciu lekár-
skej fakulty aj univerzity a zaželať im do ďalších 
ročníkov vysokoškolskej ligy veľa podobných 
vynikajúcich výsledkov. Najlepšie umiestnenie 
medikov v histórii vysokoškolskej ligy v rámci 
jedného akademického roka je naozaj hodné 
osláv 100. výročia vzniku univerzity a jej prvej 
fakulty. Ďakujeme!

Róbert Važan,
Helena Bernadičová, LF UK

Š P O R T

Medičky a medici pre fakultu vyplávali celkové druhé miesto

Budúci lekári skončili vo volejbale na striebornej priečke

Bronzová medaila pre našich futbalistov Zlatý tím florbalistov z LF UK
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Comenius
Na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK) pôsobí už takmer 30 rokov spevácky zbor Comenius, zložený 
zo študentov rôznych ročníkov, ktorý každoročne vystupuje na pôde univerzity i mimo nej.

Krátko o začiatkoch

Vznik speváckeho zboru Comenius inicio-
val začiatkom akademického roku 1990/91 
profesor Jozef Raninec, vtedajší vedúci Ka-
tedry hudobnej výchovy PdF UK, ktorého 
dekan Miroslav T. Bažány poveril vypraco-
vaním štatútu zboru, aby činnosť zboru mala 
organizačno-právne zakotvenie.

Poslaním zboru bolo – a dosiaľ je – rozvíjať 
hudobno-spevácke aktivity členov a repre-
zentovať fakultu a Univerzitu Komenského na 
vystúpeniach, koncertoch, festivaloch a sú-
ťažiach doma i v zahraničí. Po naštudovaní 
základného repertoáru, v ktorom prezentuje 
sakrálne a svetské skladby, diela klasických 
a súčasných autorov, úpravy ľudových pies-
ní, černošské spirituály, džezové kompozície 
a pod., začal zbor vystupovať na podujatiach 
fakulty a univerzity.

Známi doma i vo svete

V roku 1993 zbor realizoval prvé zahranič-
né vystúpenie vo Viedni-Lainzi a na prvom 
súťažnom festivale v Banskej Bystrici získal 
3. cenu a cenu rektora Univerzity Mateja 
Bela. Tento úspech bol dôležitou motiváciou 
pre ďalšiu činnosť zboru. Nasledovali ďalšie 
vystúpenia na prestížnych medzinárodných 
súťažiach a festivaloch v Banskej Bystrici, 
Trnave, Pardubiciach, Hradci Králové, Rych-
nove nad Kněžnou, Litomyšli, Novom Bore 
(Česká republika), Veldhovene (Holandsko), 
Miltenbergu, Lindenholzhausene (Nemec-
ko), Gorizii (Taliansko), Álave a Valencii (Špa-
nielsko) a i.

Spevácky zbor Comenius počas svojej 
existencie absolvoval 115 vystúpení, získal 
41 ocenení na medzinárodných súťažiach, 
nahral dve audiokazety a jeden CD nosič.

Súčasnosť a s ňou  
spojené výzvy

S existenciou činnosti speváckeho zboru 
v súčasnosti úzko súvisia problémy spojené 
s uplatňovaním kreditového systému štú-
dia. Zatiaľ čo na pedagogických fakultách 
v Banskej Bystrici, Prešove, Nitre je činnosť 
speváckych zborov zaradená do povinných 
kurzov v rámci študijných programov a je 
súčasťou štátnych skúšok (Prešov), nové ve-

denie Katedry hudobnej výchovy PdF UK po 
odchode profesora Jozefa Raninca, dovtedaj-
šieho organizačného vedúceho speváckeho 
zboru Comenius, kvalifikovalo túto činnosť iba 
ako povinne voliteľnú alebo voliteľnú. Navyše 
pestré spektrum študijných odborov v kombi-
nácii s hudobnou výchovou sa prejavuje v roz-
vrhových kolíziách, čo negatívne ovplyvňuje 
záujem študentov o túto aktivitu.

Financovanie činnosti zboru v minulom 
období (do roku 1996) hradila fakulta z mimo-
rozpočtových zdrojov. Neskôr bol zbor nútený 
financovať svoju činnosť z grantov, sponzor-
ských darov i z odmien za ceny v súťažiach. 
Je ťažko si predstaviť systematickú prácu so 
zborom v súčasných podmienkach štúdia.

A tak súčasný Comenius, skôr permanent-
ne sa v krátkych intervaloch meniace zosku-
penie študentov, iba sporadicky vystupuje na 
podujatiach, ktoré organizuje univerzita ale-
bo pedagogická fakulta (otvorenie nového 
akademického roka, oslavy Medzinárodné-
ho dňa študentstva a pod.). Občasný záujem 
o vystúpenia zboru prejavuje aj ministerstvo 
školstva. Treba však oceniť osobný záujem 
o činnosť zboru predchádzajúceho rektora 
UK Karola Mičietu, ktorého finančný príspe-
vok zbor použil na niekoľko pracovných sú-
stredení, a tiež motivačné štipendiá, o ktoré 
sa postarala predchádzajúca dekanka PdF 
UK Alica Vančová.

Treba dúfať, že nová akreditácia študij-
ných programov bude pre činnosť spevác-
keho zboru Comenius priaznivejšia.

Sergej Mironov,
zakladajúci a súčasný dirigent  

speváckeho zboru Comenius
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V Chorvátsku po slovensky
Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (JOP CĎV UK) 
získala finančnú podporu na európsky projekt pod názvom „Teória verzus prax v jazykovej a odbornej príprave krajanov v rámci 
programu Erasmus+“ v spolupráci s prijímajúcou inštitúciou – Slovenským kultúrnym centrom v Našiciach v Chorvátsku.

Prioritným cieľom realizovaných mobilít 
lektorov zo Slovenska je podpora zvýšenia 
kvality vzdelávania na základných a stred-
ných školách s vyučovacím jazykom sloven-
ským v oblastiach so slovenskou menšinou 
v Chorvátsku prostredníctvom kontinuálne-
ho vzdelávania tamojších pedagogických 
pracovníkov. Nadväzuje na dlhodobú tra-
díciu udržiavania kontaktov s krajanskými 
spolkami Slovákov v zahraničí, ktoré pod-
porujú rozvoj kultúry a vzdelanosti krajanov 
zachovávaním rodného slovenského jazyka. 
Zámerom vyslania lektorov z JOP CĎV UK 
do Chorvátska počas dvojročného trvania 
projektu sú odborné stretnutia a školenia 
pre učiteľov.

V dňoch 8. až 11. mája 2019 sa v rámci 
projektu zrealizovala už druhá mobilita, na 
ktorej sa zúčastnili vedúca metodička jazy-
kovej a odbornej prípravy Dana Krajčiová, 
metodička slovenského jazyka Katarína 
Nevrlová a lektorka slovenského jazyka 
Eva Stružová. Lektorky zo Slovenska sa 
v prvý deň mobility stretli so školským po-

radcom Andrijom Kuricom. Spolu rokovali 
o konkrétnom priebehu nasledujúcich mo-
bilít a o aktuálnom stave vzdelávania detí 
zo slovenských menšín. Dňa 9. mája sa 
uskutočnilo stretnutie lektoriek s vedením 
Základnej školy Julija Benešića v Iloku. Na 
stretnutí bol prítomný riaditeľ školy Miroslav 
Bošnjak, školský poradca pre vyučovanie 
slovenského jazyka pre slovenskú národ-
nostnú menšinu Andrija Kuric a riaditeľka 
Slovenského kultúrneho centra v Našiciach 
Sandra Kralj Vukšić spolu s Tatjanou Seni-
čanin. Na stretnutí sa diskutovalo o súčas-
ných problémoch, ktoré súvisia s výučbou 
slovenského jazyka. Jedným z nich je ne-
ustále sa znižujúci počet slovensky hovoria-
cich detí v celej Slavónii. Na druhej strane 
si slovenská menšina v Iloku i v ostatných 
mestách a dedinách naďalej zachováva 
národné a kultúrne zvyklosti vďaka veľké-
mu entuziazmu, zanieteniu a svedomitému 
prístupu učiteľov slovenského jazyka, kto-
rí pôsobia na škole. Učiteľ Vlatko Miksad 
a učiteľka Marija Pejak systematicky vedú 

žiakov k národnému povedomiu a láske ku 
krajine a reči ich predkov.

Lektorky z vysielajúcej inštitúcie sa zú-
častnili na výučbe žiakov piateho, šieste-
ho a siedmeho ročníka na základnej škole 
v Iloku. Na hodinách sa vyučovali témy Juraj 
Jánošík a pamiatky UNESCO na Slovensku. 
Žiaci preukázali výbornú znalosť jazyka, ak-
tívne sa zapájali do rozhovorov a pohotovo 
pracovali na zadaných úlohách. Dovolíme 
si konštatovať, že mobilita bola prínosná pre 
všetky zúčastnené strany, tak pre vysielajú-
cu, ako i pre prijímajúcu inštitúciu.

Na záver by sme chceli dodať, že ambí-
ciou tohto projektu je dlhodobo napĺňať kré-
do Európskej únie, ktoré hovorí o minoritách 
a ich právach na kvalitné vzdelávanie v mate-
rinskom jazyku, a tým v európskom priestore 
udržiavať jedinečnosť v rozmanitosti.

Dana Krajčiová,
vedúca metodička JOP CĎV UK

Katarína Nevrlová,
metodička pre slovenský jazyk JOP CĎV UK

„Stretnutie“ storočných univerzít v Poznani
Po skončení prvej svetovej vojny a novom štátoprávnom usporiadaní v strednej Európe nastupujú zmeny aj vo vzdelávaní – svoje 
pôsobenie začínajú viaceré vysokoškolské inštitúcie. Tento fenomén sa stal aj témou vedeckej konferencie nazvanej jednoducho 
„Zrodené z nezávislosti: nové univerzity v strednej Európe 1915 – 1939“. Uskutočnila sa dňa 20. mája 2019 na akademickej pôde 
jubilujúcej storočnej Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani (UAM), ktorej vznik sa viaže na 4. apríla 1919. Jedným z podujatí 
organizovaných v rámci osláv bolo aj pomyselné stretnutie storočných univerzít zastrešované Historickým inštitútom UAM. Univerzitu 
Komenského v Bratislave na ňom zastupovala Mária Grófová z Archívu UK, ktorá v rámci otváracieho ceremoniálu v mene nášho 
rektora pozdravila jubilujúcu univerzitu a jej zástupcom odovzdala Pamätnú medailu UK k 100. výročiu vzniku.

Vedeckú konferenciu v priestoroch Col-
legia Historica, na ktorej odznelo deväť 
príspevkov zástupcov univerzít z Varšavy, 
Toruňa, Krakova, Lublinu, Brna, Bratislavy 
a Poznane, otvoril riaditeľ Historického in-
štitútu UAM Józef Dobosz. Na ohlásený prí-
spevok „Medzi veľkými plánmi a povojnovou 
realitou: vznik a prvé desaťročia Univerzity 
Komenského v Bratislave“ si Mária Grófová 
pripravila referát s prezentáciou, v ktorom 
v krátkom prehľade informovala o vzdelávaní 
v uhorskej časti habsburskej monarchie s ťa-
žiskom na územie Slovenska a Bratislavu, 
kde pred vypuknutím vojny začala pôsobiť 
Bratislavská uhorská kráľovská univerzita. 
Po vzniku ČSR bola zrušená, presťahova-
la sa do Budapešti, neskôr do Päťkostolia 
(dnešný Pécs) a v Bratislave zostala do r. 
1921 právnická fakulta kvôli dokončeniu 
štúdia zapísaných poslucháčov. Pozornosť 
venovala tiež preberaniu majetku zaniknutej 
univerzity a právnemu vyrovnaniu sa s danou 
problematikou až po vzniku Právnickej fakul-

ty UK aj vďaka rozhodujúcemu pôsobeniu 
jej profesorov. Priblížila problémy, s ktorými 
sa pri vzniku UK museli popasovať profesori 
lekárskej fakulty – nastavenie fungovania fa-
kulty i univerzity, vypracovanie a schválenie 
noriem týkajúcich sa zápisov študentov na 
štúdium, rokovacích, skúšobných a rigo-
róznych poriadkov, problémov s priestoro-
vým umiestnením univerzity a nedostatkom 
ubytovacích možností v internátoch. Ďalej 
rozobrala podmienky a priebeh vzdelávania 
na prvých troch fakultách UK a priblížila tiež 
vznik prvých ceremoniálov, s tým súvisiacich 
odevov akademických funkcionárov, ako aj 
ich insígnií. Vystúpenie ukončila spoločen-
sko-politickou charakteristikou doby konca 
30. rokov 20. storočia, ktorá sa zásadným 
spôsobom premietla v činnosti univerzi-
ty a jej fakúlt vo vzťahu k viacerým českým 
profesorom, ako aj v konečnom dobudovaní 
prírodovedeckej fakulty.

Mária Grófová, Archív UK

Historickú budovu z 19. storočia, v ktorej sídli rektorát 
Univerzity Adama Mickievicza v Poznani, zdobí na 
fasáde svietiaca stovka.
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Valencia – miesto,  
kam sa budem vždy rada vracať

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) ponúka svojim študentom prostredníctvom programu Erasmus+ možnosť absolvovať za-
hraničnú študijnú mobilitu na mnohých miestach po celej Európe. Ak však hľadáš okrem štúdia i slnko, more, zábavu a dobré jedlo, 
Španielsko je pre teba tá najlepšia voľba.

Pred ukončením magisterského stupňa 
štúdia na Fakulte managementu UK (FM 
UK) som poslednýkrát využila možnosť zú-
častniť sa zahraničnej mobility cez program 
Erasmus+. Hoci som od začiatku vedela, že 
chcem ísť do Španielska, výber konkrétneho 
mesta bol trošku zložitejší proces, keďže má 
táto krajina bohatú históriu a každé jej miesto 
je niečím jedinečné a má čo ponúknuť. Na-
koniec sa však „víťaznou“ destináciou môjho 
študijného pobytu stala Valencia.

Valencia je tretie najväčšie mesto v Špa-
nielsku a vďaka svojej polohe, historickým 
pamiatkam a množstvu zahraničných štu-
dentov si tu každý nájde to svoje. Veľkou 
výhodou tohto mesta je letisko a priame lety 
z Viedne takmer každý deň za minimálne ná-
klady. Preto sa aj tí menej odvážni nemusia 
báť vycestovať, pretože známi či rodina ich 
môžu kedykoľvek navštíviť a zároveň si pre-
zrieť toto čarovné mesto. Mne sa na Valencii 
najviac páčilo usporiadanie mesta a mož-
nosť využiť tam bicykel kdekoľvek, či už som 
sa vybrala na pláž, alebo do centra. (Tip: Ak 
sa chystáte do Valencie, odporúčam vám za-
kúpiť si tzv. Valenbisi kartu, vďaka ktorej si 
môžete kedykoľvek požičať bicykel a použí-
vať ho 30 minút zadarmo a následne vrátiť do 
ktorejkoľvek inej stanice. Funguje to podob-
ne ako bikesharing v Bratislave – Slovnaft 
BAjk.☺)

Ďalšou pridanou hodnotou Španielska – 
a teda aj Valencie – je výborné jedlo. Každá 
oblasť Španielska má svoju typickú kulinár-
sku špecialitu. Valencia sa pýši paellou. Pa-
ella je pokrm z ryže, ktorá sa spolu s ďalší-
mi ingredienciami pripravuje v jednej veľkej 
panvici. Tradičná paella z Valencie, tzv. pael-
la Valenciana, sa pripravuje spolu s kuracím 
mäsom a zelenými fazuľkami, avšak v každej 
reštaurácii ponúkajú aj iné druhy. Tapas je 
malá porcia jedla, malé občerstvenie, ktoré-
ho zloženie sa v každom regióne líši. Môžu 
to byť napríklad rôzne jednohubky, kalmáre, 
tortilla (španielska zemiaková omeleta) či 
krokety. V niektorých baroch či reštaurá-

ciách vám tapas servírujú rovno k drinku. 
Je to super, pretože môžete vyskúšať rôzne 
špeciality, ktoré by ste si sami asi nikdy ne-
objednali.

Pri opise mesta, ktoré založili Rimania ešte 
v roku 138 pred n. l., nemožno opomenúť 
ani dôležitý kultúrny rozmer, ktorý tu na náv-
števníka dýcha z každého rohu. Najväčšou 
atrakciou a symbolom Valencie je reprezen-
tatívne národné múzeum Ciudad de las Artes 
y las Ciencias (doslova: Mesto umení a vied) 
od architekta Santiaga Calatravy. Nachádza 
sa vo vyschnutom koryte rieky Turia, ktorá 
bola pre povodeň v roku 1957 odklonená 
za mesto. Vznikol tu multifunkčný park s ná-
zvom Jardín del Turia prechádzajúci takmer 
celým mestom, pričom povestnou čerešnič-
kou na torte je práve spomínaný veľký kom-
plex venovaný kultúre a vede na jeho konci. 
Oproti múzeu stojí veľké akvárium s delfiná-
riom Oceanogràfic, kde môžete vidieť cca 
500 druhov zvierat a taktiež šou s delfínmi. 
Odporúčam tiež navštíviť historické centrum 
mesta a ukončiť náročný deň oddychom na 
Playa de la Malvarrosa, krásnej pozdĺžnej 
piesočnatej pláži. V okolí Valencie sa tiež 
nachádza prístav Port Saplaya, ktorý sa vy-
značuje množstvom farebných domčekov 
a pripomína Benátky, vďaka čomu si vyslú-
žilo prezývku „Malé Benátky“. Z Valencie 
tiež môžete vycestovať na množstvo výletov, 
ktoré ponúkajú organizácie pre zahraničných 
študentov. Najpopulárnejšou je Happy 
Erasmus Valencia, ktorá pre študentov or-
ganizuje rôznorodé podujatia v rámci mes-

ta, ale taktiež výlety po celom Španielsku 
i okolitých štátoch.

Počas pobytu som študovala na Uni-
versitat de València, konkrétne na fakulte 
ekonómie. Ponuka predmetov bola veľmi 
bohatá, pričom sme si mohli vybrať pred-
mety v angličtine, španielčine a dokonca 
aj vo valencijčine, „nárečovej španielčine“ 
používanej v tomto regióne. Výber predme-
tov fungoval na princípe first come, first 
served, úlohou študenta teda bolo zostaviť 
si vlastný rozvrh a poslať ho na príslušné 
oddelenie a na základe počtu študentov na 
určitý predmet nám ho buď potvrdili, ale-
bo zamietli. Predmety boli zaujímavé a na 
väčšine z nich sme robili množstvo skupi-
nových projektov či písali eseje na disku-
tované témy. Zabralo to množstvo času, 
ale zadania boli orientované na prax, takže 
sme mali možnosť otestovať využitie teore-
tických poznatkov v reálnych podmienkach, 
vďaka čomu bolo jednoduchšie sa ich na-
učiť a pochopiť ich. Taktiež sa mi veľmi 
páčila prepojenosť jednotlivých predmetov 
a zosúladenie učiva.

Vo Valencii som strávila krásnych päť me-
siacov a odporúčam tam ísť aj na celý rok. Sa-
motné mesto je zaujímavé a vďaka mnohým 
organizáciám pre zahraničných študentov si 
nájdete množstvo priateľov, vyskúšate nové 
veci a zažijete nezabudnuteľné chvíle.

Dominika Grobarčíková,
absolventka FM UK
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Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.,
predseda Akademického senátu UK,

prednosta Ústavu lekárskej biológie,  
genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB

Miesto narodenia: Krompachy
Vek: 64

Čím ste chceli byť ako dieťa?

Všeličím – ale hlavne dospelákom.

Čo ste študovali a prečo práve tento od-
bor?

Študoval som medicínu, ale už od konca 
prvého ročníka (práve uplynulo 45 rokov) 
som začal robiť ako volontér na vtedajšom 
Ústave biológie LF UK (a som tu doteraz). 

Cestu mi ukázal milovaný a vážený učiteľ – 
pán profesor Stanko Horák z gymnázia na 
Tomášikovej ulici.

Aké cudzie jazyky ovládate?

Anglický a ruský.

Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?

Napadne mi „veľa“ a „tvoriť“! Hlavne, aby 
viedla k pozitívnym výsledkom a k radosti 
z nej.

Ako rád trávite voľný čas?

S rodinou.

Uprednostňujete televíziu alebo knihy? 
Prečo?

Knihy, pretože nútia mozog, aby pracoval. 
Televízia je skvelá, najmä na usínanie – ale 
mám veľmi rád náučné programy a sci-fi filmy.

Prezradíte niečo o svojej rodine?

Som ženatý (v júli s manželkou oslávime 
40. výročie sobáša), máme syna a dcé-
ru a od každého z nich po jednej milučkej 
vnučke.

Čo vás dokáže zarmútiť?

Agresívna hlúposť a pýcha. Ale asi najviac 
zrada od človeka, ktorému ste verili a chceli 
pomôcť.

Čo vás dokáže rozosmiať?

Veľmi veľa vecí. Mám takú povahu 
a smiech považujem za očistu duše. Okrem 
toho mi často umožňuje „obrátenie problé-
mu na žart“ zvládať veľmi vypäté situácie. 
A najradšej si robím žarty sám zo seba.

Máte obľúbenú osobnosť (herca, spisova-
teľa, športovca...)?

Tých je viacero, ale vzorom mi je nebohý 
mamin brat – pán profesor Andrej Kuchen, 
ktorý pôsobil na Fakulte telesnej výchovy 
a športu UK.

Máte nejaký skrytý talent?

Ak áno, tak veľmi skrytý, pretože som ho 
ešte neobjavil.

Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôle-
žitejšie?

Rodina, česť a slušnosť.

Z latinčiny pre prírodovedcov I: animalia
Predmetom zoológie (z gr. ζῷον [zóon] – „živočích, zviera“, 

λόγος [logos] – „slovo, učenie“) je skúmanie organizmov patria-
cich do zvieracej ríše (rēgnum: animālia). Etymologický základ 
pojmu animal, -ālis, n. môžeme nájsť v latinskom anima – „duša, 
dych, život“. V latinčine majú pôvod aj základné taxonomické (z gr. 
τάξις [taxis] – „usporiadanie“, νόμος [nomos] – „zákon, pravidlo“) 
kategórie: rēgnum – ríša, phylum – kmeň, classis – trieda, ōrdō 
– rad, familia – čeľaď, genus – rod, speciēs – druh; existujú však 
aj medzistupne, napr. podríša, podrad, nadčeľaď, podčeľaď atď. 
Tieto kategórie sú spoločné pre zoológiu a botaniku, ale nájdeme 
medzi nimi aj niekoľko odlišností. Napríklad na rozdiel od slovenči-
ny majú názvy čeľadí v latinčine rozdielne prípony pre rastliny a ži-
vočíchy: pre rastliny je prípona -āceae, napr. Betulāceae – brezo-
vité, pre živočíchy prípona -idae, napr. Fēlidae – mačkovité. Takéto 
prípony sa pripájajú ku kmeňu, ktorý dostaneme vždy po odčlenení 
koncovky genitívu. Z nominatívu sa kmeň nedá často na prvý po-
hľad rozoznať. Pre správne vytvorenie a pochopenie biologického 
názvoslovia je preto potrebné poznať genitív každého podstatného 
mena. Napríklad názov triedy obrúčkavcov Hirūdinea (pijavice) ne-
vysvetlíme z nominatívu hirūdō, ale len z genitívu hirūdinis.

Na tomto mieste je veľmi dôležité spomenúť úsilie prírodovedcov 
o vytvorenie jednotnej vedeckej terminológie živočíchov a rastlín. Až do 

novoveku sa používalo Aristotelovo dielo Τῶν περὶ 
τὰ ζῷα ἱστοριῶν [Tón peri ta zoia historión], lat. 
Historia animālium, v ktorom boli zhrnuté poznat-
ky o anatómii živočíchov, ich vývine a správaní. 
Jednou z najvýznamnejších osobností prírodných 
vied, ktorá sa zaoberala otázkou názvoslovia, bol 
švédsky prírodovedec a zakladateľ modernej vedeckej terminológie 
Carl von Linné (lat. Carolus Linnaeus, 1707 – 1778). Zaviedol bino-
mickú nomenklatúru, systém pomenovania rastlinných a živočíšnych 
druhov dvoma menami, pričom prvé označuje rod, druhé druh a za 
nimi sa uvádza skratka autora pomenovania. Používa sa kombinácia 
podstatného a prídavného mena, napr. Passer montānus L. – vrabec 
poľný (dosl. horský), pričom podobne ako v botanickom názvosloví sa 
rodové meno píše s veľkým začiatočným písmenom a druhové meno 
s malým. V prípade reprezentatívneho exempláru suī generis („svojho 
druhu“) sa v nomenklatúre používa kombinácia dvoch podstatných 
mien: Būbō būbō L. – výr skalný. Po odbornej stránke má zoologické 
názvoslovie na starosti Medzinárodná komisia zoologickej nomenkla-
túry (ICZN) založená v roku 1895. Registruje niekoľko miliónov živo-
číšnych druhov.

Ivan Lábaj,
Katedra klasickej a semitskej filológie FiF UK
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K 90. narodeninám Michala Valenta
Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc., dlhé roky pôsobiaci na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK), tento rok oslávi 
úctyhodných 90 rokov. Odžitý vek jubilanta už poskytol niekoľko príležitostí na pripomenutie, že sa mu darí nadpriemerne žiť, pravda, ak 
máme na mysli prácu, činorodosť, ktorá ho baví, akoby bol chalanom či usilovným gymnazistom. Iba vekovitosť mu nepasuje ani „nevo-
nia“. Asi aj preto, že nerobí odpočet urobeného, ale stále pripomína, že je toho ešte dosť, v čom by mal niečo podniknúť.

Michal Valent, rodák z Lutily pri Žiari nad 
Hronom, pochádza zo sedemdetnej rodiny. Do 
Bratislavy prišiel v r. 1939 ako 10-ročný. Vyras-
tal u tety, otcovej sestry. Maturoval v r. 1948. 
Na Lekárskej fakulte (vtedajšej) Slovenskej uni-
verzity bol promovaný v r. 1953. Pracoval ako 
sekundárny lekár, asistent, odborný asistent 
II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK 
a UNB. Získal špecializačné atestácie zo žen-
ského lekárstva I. a II. stupňa (1956, 1960).  
V r. 1961 – 1963 bol zástupcom primára žen-
ského oddelenia Okresného ústavu národné-
ho zdravia Bratislava-vidiek.

Jubilant včas zistil, že v gynekológii sa nedá 
všetko riešiť radikálnymi výkonmi. Študoval zá-
palové infekčné ochorenia rôznej etiológie. Ich 
výskyt v populácii bol častý, liečba a prevencia 
problematická. Vznikla tak túžba riešiť nové 
otázky, realizovať vlastný pedagogický a vedec-
ký potenciál. Michal Valent sa preto vrátil na 
fakultu a v r. 1963 začal pôsobiť v Parazitolo-
gickom ústave LF UK (PÚ LF UK) ako vedecký 
pracovník. Intenzívne sa venoval štúdiu parazi-
tárnych ochorení v gynekológii a pôrodníctve. 
V tomto odbore získal titul CSc. (1967) a neskôr 

sa úspešne habilitoval (1970). V r. 1978 získal 
špecializáciu humánneho parazitológa. Neskôr, 
v r. 1982 – 1995, sa stal prednostom PÚ LF 
UK, pričom bol súčasne primárom oddelenia 
klinickej parazitológie. Čoskoro obhájil titul 
DrSc. (1985) a bol menovaný profesorom 
humánnej parazitológie (1988). Od r. 2005 je 
emeritným profesorom UK. Výsledky vedec-
kovýskumnej činnosti profesora Valenta boli 
neoddeliteľnou súčasťou jeho pútavých a bri-
lantných prednášok pre študentov medicíny 
a odborných pracovníkov v zdravotníctve.

Okrem toho v r. 1969 – 2006 vykonával 
funkciu vedeckého sekretára Slovenskej gyne-
kologicko-pôrodníckej spoločnosti Slovenskej 
lekárskej spoločnosti (SGPS SLS), bol členom 
viacerých redakčných rád odborných a popu-
larizačných časopisov, šéfredaktorom časopisu 
Praktická gynekológia a aktívnym popularizá-
torom vedy a zdravotnej výchovy. Je autorom 
a spoluautorom vyše 500 vedecko-odborných 
prác a monografií a 400 popularizačných a zdra-
votno-výchovných publikácií, napr. Urogenitálna 
trichomoniáza, Lekárska parazitológia či Me-
dailóniky významných osobností ženského 
lekárstva na Slovensku. Jubilant zastával tiež 
viaceré významné funkcie v rámci fakulty i univer-
zity. Je zakladajúcim členom Sapientia klubu LF 
UK a stálym organizátorom pravidelných mesač-
ných stretávaní klubu.

Získal mnohé ocenenia – univerzitné, fakult-
né, zdravotnícke a i., napr.: Rad Ľudovíta Štúra I. 
triedy, Niederlandovu plaketu, Strom života, me-
dailu SGPS SLS Za rozvoj ženského lekárstva 

na Slovensku, Dérerovu medailu Ministerstva 
zdravotníctva SR, ako i viaceré medaily pomeno-
vané po významných univerzitných profesoroch 
a lekároch (Dionýz Dieška, Ernest Dlhoš, Aurel 
Hudcovič, Anton Ponťuch, Teodor Schwarz, 
Michal Šeliga, Svetozár Štefánik, Ladislav To-
poľský). Bol tiež slávnostne uvedený do Dvorany 
slávy slovenskej medicíny. Obecné zastupiteľ-
stvo rodnej obce Lutila jubilantovi k 80. narode-
ninám udelilo čestné občianstvo a na kultúrnom 
dome mu odhalili pamätnú tabuľu. 

Vychvaľovať jubilanta? To nepotrebuje. Vyvy-
šovať ho nad druhých, byť prvým, to odmieta. 
I tak však treba povedať, že predchádzajúce vety 
sú iba „paberky“ z jeho života, neopisujú jeho 
obdivuhodné výkony v každej pozícii, v ktorej 
pôsobil. Vždy usilovne pracoval, mal a má radosť 
z každej dobrej veci. Jubilant sa vďaka svojmu 
každodennému optimizmu teší aj z malých úspe-
chov a vždy vo viere, že aj to nie celkom dobré 
„sa zajtra vylepší“. Možno aj preto ho vždy mali 
radi nielen priatelia, ale aj ľudia ponorení do prob-
lémov, či už vlastných, alebo všeobecne plynú-
cich z materiálnej i duchovnej chudoby. Pritom 
nikdy nehromží, skôr sa čuduje nad hlúposťami 
alebo krátkodobými účelovými úspechmi.

Jubilantovi želáme uspokojivé zdravie a do-
statok času a pokoja pri spomienkach na od-
žitý kus času vyplnený zmysluplnými skutkami 
a prácou, ktorá bola nielen prostriedkom obži-
vy, ale aj úžitkom pre iných a najmä núdznych 
v akomkoľvek smere. Ad multos annos!

Ľudovít Bergendi, LF UK

Rad, rada, rád
Nedávno som začula jeden úsmevný rozhovor, ktorý ma motivoval napísať niečo o zamieňaní slov rad a rada. 
Starší pán upozorňoval pri pokladni dve dievčatá, aby sa nepredbiehali, ale postavili sa pekne do rady. Diev-
čatá mu na to s úsmevom odvetili, že sa rady postavia zase späť do radu. Zdalo sa, že pán sa urazil, on sa 
však len zarazil a o chvíľu už s dievčatami viedol jazykovednú debatu o správnosti používania slov rad a rada.

Základný význam podstatného mena mužského rodu rad je v Krát-
kom slovníku slovenského jazyka definovaný ako viac jednotlivcov 
alebo vecí usporiadaných v jednej línii za sebou alebo vedľa seba. 
Nakupujúci alebo súťažiaci sa teda stavajú do radu. Z diaľky potom 
možno vidieť rad nakupujúcich alebo rad súťažiacich.

Rada – podstatné meno ženského rodu – je podľa Krátkeho slovníka 
slovenského jazyka návod na konanie, poučenie, odporúčanie (priateľ-
ská, otcovská, praktická rada); rozhovor, pri ktorom niekto niekomu 
radí (ísť na radu k priateľke); skupina osôb ako poradný alebo riadiaci 
orgán istej inštitúcie, organizácie (redakčná rada časopisu).

Ak teda chceme niečo usporiadať do jednej línie, dávame to do radu 
(a nie do rady). Nakupujúci sú pri pokladni usporiadaní v jednej línii za 
sebou. Pri pokladni je teda rad nakupujúcich (a nie rada nakupujúcich).

Zostáva nám už len dodať, že dievčatá zo spomenutého rozhovoru 
sa do radu zaradili rady iba preto, že práve neboli s chlapcami. Ne-
myslím tým, že chlapci by sa zaradiť nechceli. Ide o čisto jazykovú zá-
ležitosť. Ak by totiž mali vo svojej skupinke čo i len jedného mužského 

spoločníka, vtip by im nevyšiel. Pokazila by im 
ho gramatika.

Slovo rád má v nominatíve množného čísla tvar rady v ženskom 
rode (dievčatá sa rady zaradili), v strednom rode (mláďatá rady šan-
tia) a v mužskom rode pri neživotných podstatných menách (kvety 
majú rady slnko).

Slovo rád má v mužskom rode pri životných podstatných menách 
v množnom čísle tvar radi (chlapci sa tiež radi zaradia). Ak ide 
o zmiešanú skupinu, v ktorej sa vyskytne aspoň jeden člen zo skupiny 
životných podstatných mien mužského rodu, musíme o celej skupine 
povedať, že všetci sú radi.

Čakanie v rade môže občas priniesť aj takéto inšpiratívne 
jazykovedné zamyslenia.

Mária Halašková,
Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF UK
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Pavol Balgavý oslavuje 75 rokov
V týchto dňoch sa dožíva krásneho jubilea prof. Pavol Balgavý, CSc., emeritný profesor na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave (FaF UK).

Narodil sa 16. júna 1944 v Malých Le-
vároch. Matematiku a fyziku študoval na 
Prírodovedeckej fakulte UK (1961 – 1963) 
a fyziku tuhých látok na Fyzikálnej fakulte 
Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomo-
nosova (1963 – 1968). V r. 1981 obhájil 
dizertačnú prácu v odbore biofyzika na Bio-
fyzikálnom ústave ČSAV v Brne, v r. 1995 sa 
habilitoval v odbore biofyzika na Fakulte ma-
tematiky, fyziky a informatiky UK a v r. 2002 
na rovnakej fakulte prebehlo jeho inaugurač-
né konanie a bol mu udelený titul profesor 
v odbore fyzika.

Jubilant pracoval po skončení vysoko-
školského štúdia v Biologickom ústave SAV 
a následne v Ústave experimentálnej onko-
lógie SAV, kde sa venoval molekulovým me-
chanizmom reparácie DNA po poškodení 
UV žiarením. Jeho profesionálna kariéra je 
spojená najmä s FaF UK, kde od r. 1974 pô-
sobil najprv na katedre analytickej chémie, 

neskôr na katedre fyzikálnej chémie liečiv, 
v r. 2006 – 2009 ako jej vedúci, od r. 2014 
ako emeritný profesor. Zaviedol výučbu 
predmetu biofyzika. Viacerí z jeho študentov 
sa stali významnými vedeckými pracovníkmi 
a vysokoškolskými učiteľmi. Je spoluauto-
rom rôznych učebných textov, učebnica Ex-
perimentální metody biofyziky (1989) bola 
prvou v ČR i SR.

Profesor Pavol Balgavý sa venuje apliká-
ciám náročných fyzikálnych experimentál-
nych metód v rôznych vedných oblastiach. 
Po spektroskopických metódach (EPR, 
NMR, XPS, fluorescenčná spektroskopia) 
sú v posledných rokoch v centre jeho zá-
ujmu najmä rozptyl a difrakcia neutrónov 
a synchrotrónového žiarenia. Významné je 
jeho systematické štúdium interakcií homo-
logických radov liečiv (lokálne a všeobecné 
anestetiká, β-blokátory, mikrobicídne lát-
ky) s fosfolipidovými membránami a prínos 
k vysvetleniu tzv. cut-off efektu v ich biolo-
gických účinkoch.

Vedeckú a pedagogickú prácu nakrátko 
prerušil po r. 1989, keď bol poslancom vo 
Federálnom zhromaždení ČSFR a v Parla-
mentnom zhromaždení Rady Európy.

Jubilant získal mnohé domáce aj zahra-
ničné granty. Absolvoval výskumné pobyty 
v zahraničí (Puščino, Lipsko, Southampton, 
Dubna, Graz, Hamburg) a úspešne repre-
zentoval FaF UK ako pozvaný prednášateľ 
na mnohých zahraničných pracoviskách 
a medzinárodných vedeckých konferen-
ciách. Ako spoluautor publikoval dve mono-
grafie a viac ako 170 vedeckých prác. WoS 
uvádza 144 záznamov v SCI časopisoch, 
ktoré boli citované 1647-krát (Hirschov in-
dex 26).

Profesor Balgavý založil a viedol Bratislav-
ský biofyzikálny seminár, bol predsedom 

odbornej skupiny pre chemickú fyziku a bio-
fyziku JSMF a JČSMF. Podieľal sa na orga-
nizácii letných škôl a vedeckých konferencií 
doma aj v zahraničí. Bol dlhoročným členom 
výboru Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti, 
členom vedeckej rady pre ESCA spektrosko-
piu Ústavu fyzikálnej chémie a elektrochémie 
J. Heyrovského ČSAV, vedeckej rady Ústavu 
fyziky a biofyziky UK a vedeckej rady FaF UK. 
Zastupoval fakultu v Akademickom senáte UK 
ako podpredseda senátu a predseda právnej 
komisie. Bol tiež dlhoročným členom progra-
mového a poradného výboru SÚJV Dubna 
pre fyziku kondenzovaných látok a členom 
komisie Ministerstva školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR pre spoluprácu s European 
XFEL, Hamburg a akademickým garantom 
ministerstva pre spoluprácu SR s Central Eu-
ropean Neutron Initiative – Institut Laue-Lan-
gevin, Grenoble. Už vyše 20 rokov pôsobí 
ako člen komisie vládneho splnomocnenca 
SR pre spoluprácu so SÚJV Dubna a aktív-
ne prispieva k tomu, aby SR naďalej zosta-
la členom týchto nadnárodných vedeckých 
komisií, vďaka ktorým môžu slovenskí vedci 
využívať unikátne meracie zariadenia v Dubne 
a Grenobli.

Úspechy jubilanta v pedagogickej a ve-
deckej práci boli ocenené mnohými vyzna-
menaniami, v poslednom období Galenovou 
medailou FaF UK a Medailou Slovenskej fy-
zikálnej spoločnosti v r. 2017.

Vážený pán profesor, je nám cťou, že sme 
mohli pracovať pod Vaším profesionálnym 
vedením. Prajeme Vám pevné zdravie, aby 
ste sa so zanietením sebe vlastným mohli ve-
novať rodine, ako aj širokému okruhu Vašich 
záujmov. Tešíme sa na ďalšie stretnutia!

Jana Gallová,
Daniela Uhríková, FaF UK

S P O M Í N A M E

Spomienka na Mikuláša Pažitku
Už je to 15 rokov, čo sme sa v Aule UK rozlúčili s vysokoškolským pedagógom, pre-
kladateľom a nadšeným propagátorom talianskej kultúry na Slovensku – prof. PhDr. 
Mikulášom Pažitkom, CSc.

Mikuláš Pažitka sa narodil v Starých Ho-
rách, známom pútnickom mieste obklopenom 
majestátnymi lesmi, v roku založenia prvej Čes-
koslovenskej republiky. Študoval na klasickom 
gymnáziu v Banskej Bystrici, kde vynikal najmä 
v latinčine, klasickej gréčtine, ako aj v ďalších 
jazykoch. Po maturite sa zapísal na Filozofic-
kú fakultu UK (FiF UK) a zvolil si špecializáciu 
latinský a slovenský jazyk. V tom čase pôsobil 
na FiF UK ako lektor talianskeho jazyka slavista 
profesor Leone Pacini z Neapola, ktorý mladé-
ho študenta nadchol pre taliansky jazyk a kul-

túru. A tak ešte počas štúdia odišiel do Ríma, 
kde na jednej z najprestížnejších svetových 
univerzít La Sapienza (založenej v r. 1303) zís-
kal diplom z talianskej literatúry. Práve počas 
tohto pobytu si zamiloval krajinu, z ktorej sa 
neskôr stala (ako to zvykol často zdôrazňovať) 
jeho druhá vlasť.

Profesor Pažitka venoval Univerzite Komen-
ského celý svoj aktívny profesionálny život. Na 
FiF UK pôsobil od r. 1952, kde sa jeho záslu-
hou založil odbor taliansky jazyk a literatúra. 
Postupne získal aj všetky akademické hodnosti 



Odišiel vysokoškolský učiteľ, slovakista 
Miloslav Darovec

V mene Studia Academica Slovaca (SAS), členov slovakistických katedier a bývalých študentov Filozofickej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave (FiF UK), ako aj v mene zástupcov veľkej medzinárodnej rodiny sasistov sme sa rozlúčili s dlhoročným pracovníkom, 
kolegom a priateľom – doc. PhDr. Miloslavom Darovcom, CSc. (1. 8. 1929 – 21. 5. 2019).

Jeho profesijný život je úzko spojený s účin-
kovaním na FiF UK, kde v r. 1959 –1999 
pôsobil na katedre slovenského jazyka ako 
učiteľ obdarený talentom sprístupňovať prin-
cípy a zákonitosti fungovania jazyka v širších 
súvislostiach. Vo svojej pedagogickej kariére 
zanietene odkrýval študentom súvislosti lin-
gvistickej teórie s komunikačnou praxou, tr-
pezlivo vysvetľoval prepojenie formy a význa-
mu súčasného jazyka najmä prostredníctvom 
syntaxe, jeho dominantnej výskumnej oblasti, 
čo sa odrazilo aj v jeho vedeckých štúdiách 
k problematike sémantickej syntaxe. A práve 
syntaktické videnie sveta, ktoré sa realizuje 
v spojeniach a vzťahoch, poznačilo jeho pro-
fesijný i osobný život. Kládol dôraz na dobré 
kolegiálne vzťahy, ochotne a rád odovzdával 
svoje znalosti mladším, bol múdrym a príjem-
ným spoločníkom v diskusiách o jazyku, kultú-
re i poslaní učiteľa, zdôrazňujúc jeho odborný 
rast aj morálny profil ako neoddeliteľnú súčasť 
učiteľského povolania.

Pedagogická dráha docenta Darovca bola 
úzko spätá s jeho lektorským pôsobením na 
univerzitách v zahraničí. Svoju lektorskú karié-
ru začal ešte v rámci Letnej školy slovanských 
štúdií na Karlovej univerzite v Prahe, kde od 
r. 1963 viedol kurz slovenčiny pre skupinu 
zahraničných slavistov a zároveň im ponú-
kal prednášky zo slovenskej lingvistiky. Od r. 
1965 po vzniku Letného seminára slovenské-
ho jazyka a kultúry SAS sa M. Darovec stal 
jedným zo zakladajúcich členov lektorského 
zboru, v ktorom pôsobil v rozličných interva-
loch do r. 1999. Ďalšími pôsobiskami jeho 
lektorskej kariéry boli Univerzita v Štrasburgu 
(1969 –1970), dvojfázový pobyt na Univerzite 
v Novom Sade (1990 –1992 a 1996 –1999), 

kde okrem praktických jazykových cvičení 
viedol aj prednášky z gramatiky, lexikológie 
a štylistky. Osobitné miesto zaujíma účasť vo 
vzdelávacom programe diaľkového štúdia poľ-
ských pedagógov v Krakove (1959 –1962), 
kde zabezpečoval prednášky a semináre zo 
slovenskej lingvistiky. Svoju pedagogickú ka-
riéru nezavesil na klinec ani v dôchodkovom 
veku a celé desaťročie – prakticky od r. 1999 
do 2009 – odovzdával svoje skúsenosti štu-
dentom slovakistiky na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave. Svoje lingvodidaktické 
schopnosti naplno rozvinul ako jeden z hlav-
ných autorov prvých učebníc slovenčiny pre 
slavistov, ktoré vyšli predovšetkým pre potreby 
SAS-u v rozličných mutáciách – anglickej, ne-
meckej, francúzskej, ruskej, španielskej, ta-
lianskej, kde v spolupráci s docentom Petrom 
Balážom uplatnili konfrontačný prístup s dôra-
zom na špecifiká slovenčiny i osobitosti výcho-
diskového jazyka. Tu sa naplno prejavila jeho 
odborná a metodická spôsobilosť sprostred-
kovať slovenskú gramatiku cudzincom.

Docent Darovec sa na fakultu i na SAS rád 
vracal ako účastník vedeckých či kultúrnych 
podujatí organizovaných najmä počas letnej 
školy. Nevynechal žiadnu príležitosť na priateľ-
ské stretnutie ani vtedy, keď sme registrovali 
jeho zdravotné obmedzenia. Prišiel medzi nás, 
žičlivo sledoval súčasné smerovanie slovakis-
tiky a povzbudzoval nás i mladších kolegov, 
naposledy v auguste 2018 v nádeji, že v au-
guste tohto roku spolu oslávime jeho životné 
jubileum 90 rokov. Ako jeho blízka spolupra-
covníčka, študentka i postgraduantka musím 
len s obdivom priznať, že mal ozajstný dar za-
sväcovať študentov do štruktúry a fungovania 
slovenského jazyka s dôrazom na vnútrojazy-

kové vzťahy na širšom interlingválnom pozadí. 
Profiloval nielen predmet nášho spoločného 
záujmu, ale tvaroval aj ľudí okolo. Hoci pre 
svoju príslovečnú skromnosť nepatril medzi 
tých, čo stáli na výslní a žali ovocie svojej prá-
ce na čele inštitúcie, vďaka svojej odbornosti 
i pedagogickému majstrovstvu a zároveň pre 
láskavý prístup patril medzi obľúbených učite-
ľov a uznávaných kolegov nielen doma, ale aj 
medzi slovakistami v zahraničí.

Miloslav Darovec má svoje trvalé miesto 
v kruhu veľkej slovakistickej rodiny. Za vedecko-
-pedagogickú činnosť mu rektor UK v r. 2009 
udelil Zlatú medailu Univerzity Komenského 
za dlhoročné pedagogické pôsobenie na FiF 
UK, účinkovanie na SAS-e a za propagáciu 
slovakistiky vo svete. Navždy zostane v pamäti 
i v srdciach všetkých, ktorých formoval a spre-
vádzal na ceste za poznaním počas svojho pô-
sobenia na našej alma mater ako učiteľ, kolega 
a priateľ. Česť jeho pamiatke!

Jana Pekarovičová,
riaditeľka SAS
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a v r. 1999 bol menovaný – ako vôbec prvý na 
Slovensku – profesorom talianskeho jazyka a li-
teratúry. Od r. 1995 pôsobil aj na Pedagogickej 
fakulte UK, kde tiež stál pri vzniku sekcie talian-
skeho jazyka a literatúry na tamojšej katedre 
romanistiky. Počas piatich desaťročí pôsobe-
nia na UK profesor Pažitka vychoval vyše stov-
ky absolventov odboru, ktorý bol nielen jeho 
profesiou, ale predovšetkým srdcovou záleži-
tosťou. Jeho prednášky neboli len sprostred-
kovaním vedomostí a faktov, ale dlhoročných 
skúseností a poznatkov obohatených stretnu-
tiami s významnými osobnosťami talianskeho, 
resp. európskeho kultúrneho a spoločenské-
ho života. Vždy učil študentov myslieť, porov-
návať, uvažovať, neprijímať nekriticky módne 
vzory či mocou presadzované trendy. Priečilo 
sa mu vystatovanie sa, lebo skutočnú osobnosť 

charakterizuje neustála pochybnosť, hľadanie 
a skromnosť, ako sa presvedčil napríklad aj pri 
stretnutiach s talianskymi nositeľmi Nobelovej 
ceny za literatúru Salvatorem Quasimodom 
a Eugeniom Montalem.

Zásluhou profesora Pažitku sa kultúrna ve-
rejnosť mohla zoznámiť s dielami najvýznam-
nejších talianskych spisovateľov. Preložil vyše 
päťdesiat titulov, napríklad Danteho Peklo, kto-
ré vyšlo v Kanade, Boccacciov Dekameron, 
Machiavelliho Vladára, Dialóg o dvoch systé-
moch sveta od Galilea Galileiho, výber z próz 
nositeľov Nobelovej ceny za literatúru Grazie 
Deleddovej a Luigiho Pirandella (aj divadelné 
hry) a mnohé ďalšie.

V domácich aj zahraničných literárnych ča-
sopisoch publikoval kritické štúdie a doslovy. 
Za jeho pedagogickú a literárnu činnosť mu 

boli udelené medaily ministra školstva SR 
a ministra kultúry SR. Profesor Pažitka bol 
členom prestížnych medzinárodných orga-
nizácií ako Société Européenne de Culture 
a Associazione Internazionale Studi di Lingua 
e Letteratura Italiana (AISLLI). Jeho zásluhy 
na šírení talianskej kultúry, literatúry a jazyka 
na Slovensku ocenil prezident Talianskej re-
publiky, keď mu udelil jedno z najvyšších štát-
nych vyznamenaní „Commendatore“.

Aj pri spomienke na profesora Pažitku by 
sme si mali pripomenúť, že na Slovensku 
máme osobnosti, ktoré šírili dobré meno 
našej krajiny vo svete, kultúru iných národov 
u nás a za túto záslužnú činnosť si ich v za-
hraničí aj všimli a ocenili.

bývalí priatelia a kolegovia z PdF UK  
spolu s rodinou
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Ak chcete niekoho potešiť originálnou darčekovou krížovkou podľa svojich predstáv, kliknite na: www.sashe.sk/Daniela-krizovky. 

Stephen Hawking: „Vôľa človeka je pre prežitie dôležitejšia než... (tajnička).“

Správne znenie tajničky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 15. júla 2019 a vyhrajte balíček UK. Vyhodnotenie z minulého 
čísla: Rita Levi-Montalcini: „Hlavne sa nebojte ťažkých chvíľ, TAJNIČKA: TO NAJLEPŠIE PRICHÁDZA ZA NIMI.“ Správnu odpoveď poslala 
aj Zdenka Bogdányová. Srdečne blahoželáme!
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Krásne a svieže leto vám želá redakcia časopisu Naša univerzita!
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The Foundation for Stopping Corrup-
tion will oversee the university’s pur-
chases and tenders

Comenius University and the Founda-
tion for Stopping Corruption (Nadácia 
Zastavme korupciu) have signed an agree-
ment on cooperation. The foundation 
will oversee transparency in public pro-
curements and in the filling of important 
positions. The new rector of Comenius 
University, Marek Števček, came up with 
the offer for cooperation. The foundation 
is expected to provide advice on major 
projects, such as the planned €14 million 
dormitory renovation. The foundation’s ad-
vice is free of charge and is part of a pilot 
project. p. 3 

Comenius University has nine new pro-
fessors

On 11 June 2019, Slovak president Andrej 
Kiska appointed thirty-seven new profes-
sors to their positions. Nine of these pro-
fessors were from Comenius University. 
They are Ján Buček, Natalia Kryvinska, 
Peter Kubatka, Gabriela Lojová, Matúš 
Nemec, Roman Pašteka, Margita Prokei-
nová, Miroslav Slašťan, and Katarína Žilk-
ová. p. 3 

Our scientists discover a new species 
of snake

An international team headed by scien-
tists Daniel Jablonski and David Jandzík 
from Comenius University have discov-
ered a new species of snake living in Tur-
key, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Iraq, 
Iran, and Russia, including a small area 
reaching into Europe. By analysing both 
genetic and morphological data, the re-
searchers found that the blotched snake 
(Elaphe sauromates) actually included 
another species that they named Elaphe 
urartica after the ancient kingdom of 
Urartu. A description of this new species 
of snake was published in the Peerj sci-
entific journal. The collection of materials 
for the study required a total of seventeen 
years and extensive international cooper-
ation. p. 4

High school students spent a day at 
university

Two mornings in May, twenty-four lectures 
delivered by experts from ten faculties 
at Comenius University, and hundreds 
of high school students from Bratislava 
and the surrounding region. This was the 
fourth year of the “Day in the Life of a Uni-
versity Student” event, which gave high 

school students who were not in their final 
year of studies the opportunity to use the 
school-leaving exam period to familiarize 
themselves with the university environ-
ment. On 20 and 28 May 2019, students 
from grammar schools and vocational 
schools could attend lectures in the Come-
nius University Auditorium and the Audito-
rium maximum on things such as cosmic 
waste, deep learning, the advantages and 
risks of cyberspace and cyber-communi-
cation, Generation Z, and why the golden 
ratio was important to Ptolemy. pp. 6–7

A discussion on science and Europe in 
the 21st century

On 21 May 2019, a discussion was held 
in the auditorium of the Faculty of Natu-
ral Sciences of Comenius University on 
“What Will Science and Europe be Like 
in the 21st Century?” with two renowned 
European officials who were still active sci-
entists. They were Vladimír Šucha, Direc-
tor-General of the Joint Research Centre 
at the European Commission and one of 
the highest-ranking Slovak officials in Eu-
rope, and Ladislav Miko, who is head of 
the European Commission’s office in Slo-
vakia. pp. 8–9

People suffering from schizophrenia 
have difficulty recognizing emotions 

People with schizophrenia often have dif-
ficulty in recognizing emotions and under-
standing other people’s intentions. This 
is according to the clinical psychologist 
Michal Hajdúk from the Department of Psy-
chology of the Faculty of Arts and the Psy-
chiatric Clinic of the Faculty of Medicine 
of Comenius University and the Univer-
sity Hospital Bratislava. He is engaged in 
schizophrenia research and has published 
his recent results in several important jour-
nals. One solution to the problem could be 
therapy in the form of socio-cognitive skills 
training. p. 10

The centenary in the Comenius Univer-
sity Botanical Garden

On 14 June 2019, an event for university 
staff to mark the centenary celebrations 
for the university was held in the Comeni-
us University Botanical Garden. The event 
also included live music performances. 
The first on stage was the Gymnik universi-
ty folk music ensemble, who were followed 
by Katarína Máliková and the talented Sam-
uel Hošek. pp. 12–13

Bratislava once again hosts a regional 
colloquium of Dutch Studies 

From 29 May to 1 June 2019, the Faculty 
of Arts hosted the 13th year of the Cen-
tral European Neerlandicum colloquium 
of Dutch Studies. At the event, dozens of 
current research papers were presented 
in various areas, including translation, in-
terpretation, linguistics, literature, culture, 
history, and much more. All contributions 
spoke to the central theme of “Building 
Bridges”, referring to bridges not only be-
tween languages, cultures, and academic 
disciplines as well as between the past and 
the present. The event included a visit to 
Slovakia by the renowned Dutch writer and 
reporter Frank Westerman. p. 20

Scientists work on how to extend 
a healthy life for senior citizens

According to Eurostat, Slovakia is at the 
bottom of the table when it comes to liv-
ing a healthy life at an older age. Scientists 
from Comenius University therefore want 
to increase awareness about a healthy 
lifestyle among senior citizens. The result 
of the Nutrition and Healthy Ageing (Nutri-
aging) project, where Comenius University 
researchers are working alongside experts 
from the University of Vienna, will be the 
establishment of two new laboratories with 
state-of-the-art equipment which will de-
fine ageing markers to help in monitoring 
the impact of certain nutrients as well as 
physical activity on the health of senior cit-
izens. The project particularly should help 
senior citizens as well as professionals 
(doctors, physiotherapists, and nurses) to 
practically apply new knowledge about the 
effect of lifestyle. p. 22

The challenges for Roma communities 
associated with health

On 29 March 2019, there was an interac-
tive meeting at the Faculty of Medicine of 
Comenius University on the importance 
of health mediation among marginalized 
Roma communities. The speakers includ-
ed the chief state advisor to the Office of 
the Plenipotentiary of the Government of 
the Slovak Republic for Roma Communi-
ties, Vladimír Horváth; the Director of the 
Healthy Regions (Zdravé regióny) state 
beneficiary organization, Tatiana Hrustič; 
the field expert in the Healthy Communities 
(Zdravé komunity) project, Richard Koky; 
Oľga Matušková from the Department of 
Neonatology and Intensive Medicine at 
Comenius University and the National In-
stitute of Child Diseases; and representa-
tives of the Cesta von (Way Out) non-profit 
organization, Pavel Hrica and Oľga Shaw. 
p. 23

John Peter Butler Barrer
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Profesor Vojtech Tkáč, prorektor pre právne záležitosti VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave

Profesor Stanislav Stankoci, prorektor pre výskum a umeleckú činnosť VŠVU v Bratislave

Docent Peter Polčic, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Profesorka Jana Benická, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Privatdozent Tim Clausen, Inštitút molekulárnej patológie vo Viedni

Docent Radomír Masaryk, prorektor pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave

Prečo si nemôžeme kúpiť mobil?

Prečo nás detstvo ovplyvní na celý život?

Prečo sa bojíme?

Prečo sa štát musí postarať o sociálne slabších?

Prečo je umenie dôležité pre život?

Prečo potrebujeme dýchať?

Prečo chceme rozumieť Číňanom?

Prečo je stres zlý aj pre baktérie?

Prečo sú otázky začínajúce slovom „prečo“ tie najťažšie?

1. prednáška 

2. prednáška 

3. prednáška 

4. prednáška 

5. prednáška 

6. prednáška 

7. prednáška 

8. prednáška 

9. prednáška 

Slávnostná imatrikulácia 

Slávnostná promócia

Aula UK

3. 7. 2019 /10.00  

Divadlo Aréna

10. 7. 2019 /11.00

Divadlo Aréna

17. 7. 2019 /11.00

Divadlo Aréna

24. 7. 2019 /11.00  

Divadlo Aréna

31. 7. 2019 /11.00

Divadlo Aréna

7. 8. 2019 /11.00  

Divadlo Aréna

14. 8. 2019 /11.00

Divadlo Aréna

21. 8. 2019 /11.00

Aula UK

28. 8. 2019 /10.00
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