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EDITORIÁL

M

ožnosť prispieť do časopisu Naša univerzita považujem za veľmi osviežujúcu popri
písaní iných publikácií, priebežných
a výročných správ, zdôvodnení, posudkov, hodnotení, návrhov, koncepcií a podobných jazykových útvarov. Navyše,
mám veľkú chuť písať o pozitívnych
veciach (a nie je to len tým, že konečne! prišla jar). A dúfam, že si to vážený
čitateľ nevysvetlí zle: nechcem povedať,
že máme zatvárať oči pred poddimenzovaním financovania vedy na Slovensku, problémami v školstve
(to vysoké nevynímajúc), zdĺhavými procesmi verejného obstarávania, byrokraciou pri čerpaní eurofondov, pred únikom mozgov,
chýbajúcim systémom postdoktorandských miest, alebo napätým
vzťahom medzi lekárskymi fakultami a univerzitnými nemocnicami.
Ale ak má text vyznieť presvedčivo, mal by autor písať o tom, čo
mu je blízke a čo dobre pozná. Preto začnem Jesseniovou lekárskou fakultou UK, na ktorej som strávila viac ako polovicu času,
vrátane študentských rokov, a ktorá na budúci rok oslávi 45 rokov
od svojho vzniku.
Je to zvláštna atmosféra, ktorá tu vládne. Kto do Martina
zavítal, asi vie, o čom hovorím. Vnímame ju intenzívne aj my
domáci po návrate z ciest. Predpokladám, že to vyplýva z
priaznivej kombinácie polohy a prostredia Turčianskej záhradky,
relatívne komornej atmosféry, izolácie od „lákadiel“ veľkomesta,
možnosti sústrediť sa na to podstatné. Jednoducho - genius loci. Ak
tu človek žije určitú dobu, vytvára postupne korene - ako spojivko
s alma mater. Je to pocit, že som odniekadiaľ vyšiel a že som
súčasťou tohto celku zvaného univerzita. Je dobré, keď to tak
pociťujú aj študenti. Môžeme byť na seba hrdí, ak im dokážeme
dať pocit, že k našej univerzite patria, že s nimi radi pracujeme, sú
pre nás v mnohom inšpiráciou, že nás každodenný kontakt teší a
že vytvárame podmienky pre to, aby naša inštitúcia bola moderná
a kvalitná.
Tým napĺňame prvú časť pre mňa veľmi výstižného výroku
novinára a spisovateľa Hoddinga S. Cartera, ktorý povedal:
„Sú len dva trvalé odkazy, ktoré môžeme dať našim deťom
(parafrázujem – študentom) – jedným sú korene, a druhým krídla“.
Krídla teoreticky môže vystihovať pojem poznania,
internacionalizácie, mobilít – možností je veľa. Ale ak sa máme
venovať vede, nech je to internacionalizácia vo vede a výskume,
ktorá je moderným slovom (spolu s globalizáciou) a rezonuje na
všetkých podujatiach, ktoré majú čo-to s výskumom spoločné.
Tento atribút je aj súčasťou odporúčaní Európskej asociácie
univerzít (EUA, Salzburg II Recommendations 2010), kde sa
však zároveň konštatuje, že kvôli kultúrnym a inštitucionálnym
bariéram internacionalizácia prebieha trocha ťažšie, ako sa
očakávalo. Príslušní funkcionári dokonca varujú, aby sme na
ceste ku globálnej otvorenej vedomostnej spoločnosti nedošli
nakoniec ku globálnemu „akademickému aparteidu“. K čomu
naopak podľa odporúčaní máme dôjsť je „kritická masa“ výskumu
a jeho diverzita. Nemá sa však dosiahnuť nárastom počtu vedcov,
ale vysokou kvalitou výskumu. Snáď je to kľúč k úspechu, ktorý
nám umožní nahliadnuť až za Horizont (možno aj ten 2020).
Našťastie, ešte je veľa takých, ktorí vedu radšej robia, ako o nej
hovoria alebo píšu...
Tak nech sa páči, zalistovať na príslušnú dvojstránku Našej
univerzity, tradične venovanú vede a výskumu na jej fakultách.
Verím, že sa nám podarilo ukázať, kam sa Jesseniova lekárska
fakulta UK v tejto oblasti posunula, predstaviť najnovšie výsledky
vedy a výskumu, a s tým súvisiace aktivity, ktorými momentálne
žijeme.

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., JLF UK
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Univerzita Komenského porazila tímy Slovenskej technickej
univerzity a Ekonomickej univerzity a zvíťazila v prvom ročníku
Univerzitnej regaty 2013, ktorá sa konala na Dunaji 4. mája
2013. Viac na strane 5. Foto: Vladimír Kuric
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Rakúsky minister prednášal na UK
o Komenského reforme vzdelávania
Pred zaplnenou Rektorskou sieňou UK
prednášal rakúsky spolkový minister pre
vedu a výskum prof. Dr. Karlheinz Töchterle dňa 17. apríla 2013. Venoval sa téme
J. A. Komenského a jeho reforme vzdelávania a výzvy pre dnešok. Prednáške predchádzalo stretnutie s rektorom UK prof.
Karolom Mičietom, prorektorom UK prof.
Ľudomírom Šlahorom a rakúskym veľvyslancom Dr. Josefom Markusom Wuketichom.

Významný nemecký
profesor
ekumenickej
teológie na UK
Prorektor UK prof. RNDr. Ing. Ľudomír
Šlahor, CSc., dňa 10. apríla 2013 prijal
vzácnu návštevu - profesora ekumenickej teológie Prof. Dr. Martina Tamckeho, Dr. h. c.,
z Georg-August-Universität Göttingen. Profesor Tamcke sa zameriava na históriu orientálnych cirkví a misie, je členom Council of the
World Congress of Middle Eastern Studies a
konzultantom pre Pro Oriente. Dôvodom návštevy najstaršej slovenskej univerzity bola
jeho prednáška na tému „Arabská jar aj pre
orientálnych kresťanov“, ktorú predniesol
v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty
UK.

AK
Foto: OVV RUK

Minister Töchterle poukázal na to, že
Komenského vzdelávacie reformy a požiadavky sú aj dnes ako predtým stále aktuálne
a moderné. Komenský presadzoval rovné
vzdelávacie príležitosti pre všetkých, ako
chlapcov, tak aj dievčatá vo veku 6 – 15
rokov. Výučba na základnej škole by mala
byť ponúknutá v materinskom jazyku, čo je
dôležité a politicky citlivé najmä pre menšiny
a prisťahovalcov.
„Dnes, tak ako v dobe Komenského, sa nachádzame v prevratnej
fáze,“ povedal Töchterle a uviedol
príklad, keď mladí študenti v Rakúsku
– hnutie !Horí Univerzita! – vyjadrili svoju nevôľu s utilitárnou (prospechárskou) orientáciou univerzít/
výskumu. Minister zdieľa názor Komenského, a to že nové vzdelávacie
prístupy sú potrebné.
Na prednáške vyjadril vôľu posilniť susedské vzťahy medzi Rakúskom

Psychologička
z UK získala
Cenu primátora
Bratislavy
Bratislavský primátor Milan Ftáčnik
v piatok 19. apríla 2013 v Primaciálnom paláci odovzdal ocenenia
pri príležitosti 20. výročia vzniku
Slovenskej republiky a jej metropoly. Ocenil osobnosti, ktoré sa
zaslúžili o kultúrny, spoločenský či
športový rozvoj mesta.
Bronzovú sošku rytiera Rolanda, ochrancu mestských práv a
výsad, získala aj detská psychologička Mária Krýslová, ktorá
pôsobí v Psychologickej poradni
pre vysokoškolákov UK a tiež ako
psychologička a zároveň terapeutka v rodinnom poradenskom centre. V predchádzajúcom období
vyučovala poradenskú psychológiu na Pedagogickej fakulte UK.
Ocenenie si odniesla za celoživotnú psychologickú pomoc deťom,
mládeži a rodinám v krízových
životných situáciách a za prínos k
slovenskému divadlu a filmu.
LM

a Slovenskom. Univerzita Komenského spolupracuje napríklad s univerzitami vo Viedni
a Innsbrucku. Rektor UK hovoril s ministrom
aj o ďalšom rozvoji mobility študentov. Na
konci podujatia odovzdal hosťovi Pamätnú
medailu UK.
LM
Foto: Vladimír Kuric

Nový prorektor UK
pre rozvoj
Od 1. mája 2013 má Univerzita Komenského nového prorektora, ktorým sa stal
doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. Na starosti
bude mať oblasť rozvoja. Vo funkcii nahradí
doc. RNDr. Ivana Ostrovského, CSc. Menovací dekrét mu odovzdal rektor UK prof.
Karol Mičieta na zasadnutí Vedenia UK dňa
6. mája 2013.
Docent Vincent Múcska (48) bol prodekanom pre rozvoj fakulty a IT na Filozofickej
fakulte UK. Vyštudoval slovenský jazyk a literatúru s dejepisom na FiF UK, je docentom
v odbore všeobecné dejiny. Vo výskume sa
zameriava na stredoveké cirkevné dejiny
stredovýchodnej Európe s ťažiskom na obdobie 9. – 12. storočia.
LM
Foto: OVV RUK
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK
3. 4.
– Rektor UK prof. Karol Mičieta a prorektor UK pre informačné technológie prof. Ivan
Turňa privítali generálneho riaditeľa Microsoft Slovakia Markusa Breyera a EDU Sector
Lead Microsoft Slovakia Zuzanu Vígovú v
súvislosti s uvedením MS Office 365 na UK.
UK sprístupnila emailové cloudové riešenie
od marca 2013. Služba okrem emailu s 25
GB kapacitou obsahuje aj kalendár, službu kontaktov, webovú úpravu Word, Excel,
PowerPoint a OneNote dokumentov. Ďalšie
služby budú sprístupnené postupne.

9. 4.
– Rektor UK sa zúčastnil na prvom zasadnutí Slovenskej asociácie rímskeho klubu,
ktoré sa konalo na pôde UK.
11. – 12. 4.
– Zúčastnil sa na výročnej konferencii a
valnom zhromaždení Asociácie európskych
univerzít (EUA) v belgickom Ghente a pracovnom stretnutí UNICA.
15. 4.
– Predsedal zasadnutiu Vedeckej rady
UK.
16. 4.
– Zúčastnil sa na zasadnutí Predsedníctva Akademického senátu UK.
17. 4.
– Spolu s prorektorom UK pre zahraničné vzťahy prof. Ľudomírom Šlahorom privítal
na pôde UK rakúskeho spolkového ministra
pre vedu a výskum prof. Dr. Karlheinza Töch-

terleho, ktorý následne v Rektorskej sieni UK
vystúpil s prednáškou na tému „Komenského
reforma vzdelávania a výzvy pre dnešok“.
(Viac na strane 3.)

18. 4.
– Rektor UK otvoril 52. fakultnú konferenciu študentskej odbornej verejnej činnosti
(ŠVOČ) a VIII. Vedeckú konferenciu doktorandov, ktorá sa konala na LF UK.

– Zúčastnil sa na spoločnom zasadnutí
Českej konferencie rektorov a Slovenskej
rektorskej konferencie v Brne.
22. 4.
– Poskytol rozhovor televízii Markíza
k otvoreniu nového špičkového Výskumného
centra molekulárnej genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK. (Viac na strane 7.)
24. 4.
– Privítal na pôde UK nositeľa Nobelovej
ceny za ekonómiu prof. Erica Maskina, ktorý v Aule UK vystúpil s prednáškou na tému
„Finančné krízy – prečo vznikajú a ako ich
riešiť“. (Viac na strane 8 a 9.)
– Spolu s prorektorom UK pre medzinárodné vzťahy prof. Ľ Šlahorom privítal
na pôde UK rektora Warminsko-Mazúrskej

univerzity v Olsztyne prof. Ryszarda Góreckeho.

– Zúčastnil sa na zasadnutí Akademického senátu UK.
25. 4.
– Zúčastnil sa na konferencii „Inovácie
– Budúcnosť Slovenska“, organizovanej
Americkou obchodnou komorou v SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR, kde diskutovali o podpore inovatívnych oblastí podnikania na Slovensku,
ako aj o koncepčných riešeniach a jednotnej
stratégii v oblasti inovácii.
26. 4.
– Prijal pozvanie na konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom „Pochopiť
ľudskú dôstojnosť“, ktorú organizovala Konferencia biskupov Slovenska ako pohľad Katolíckej cirkvi na ideológiu rodovej rovnosti.
29. 4.
– Zúčastnil sa na spoločnom zasadnutí
vedenia UK, vedenia FMFI UK a vedenia
AS UK.
30. 4.
– Prijal pozvanie na 49. slávnostné odovzdávanie Certifikátov a Zlatých medailí Slovak Gold, ktoré sa konalo v bratislavskom
hoteli Bôrik.
Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK
Foto: Vladimír Kuric, LF UK, OVV RUK
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Senát schválil rozpis
štátnej dotácie
Akademický senát UK (AS UK) na svojom
stretnutí dňa 13. marca 2013 schválil Metodiku rozpisu prostriedkov štátnej dotácie fakultám a Rozdelenie štátnej dotácie fakultám
a ostatným súčastiam UK pre rok 2013.
Rektor UK prof. Karol Mičieta predložil zámer nadobudnúť nehnuteľnosti v lokalite Malá
Hora v Martine pre UK so zámerom vybudovať tu fakultný kampus. Dekan Jesseniovej
lekárskej fakulty UK v Martine prof. Ján Danko uviedol, že financovanie by bolo hradené
zo zdrojov fakulty, z prostriedkov EÚ, ako aj
zo súkromného sektora. Zároveň dekan prof.
Danko odovzdal predsedovi AS UK podpísané znenie predkladaných materiálov, tak ako
ho o to žiadalo predsedníctvo AS UK. Zámer

kúpy nehnuteľností senát schválil.
Akademický senát UK vyjadril súhlas
s materiálom „Pripomienky k návrhu kritérií
komplexnej akreditácie činností vysokých
škôl“, vypracovaným vedením UK spolu s členmi AS UK, a najmä vyjadril presvedčenie, že
kritériá komplexnej akreditácie nesmú presahovať rámec stanovený všeobecne záväznými
právnymi predpismi. AS UK poveril predsedu
senátu, aby kompetentným orgánom zaslal
toto uznesenie, ako aj ďalšiu pripomienku. Senát žiada, aby akreditácia habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov
bola možná len v prípade, ak fakulta v hodnotení získala hodnotenie B, B+, A- alebo A.
Pri akreditácií doktorandského študijného programu fakulta musela získať hodnotenie B-, B,
B+, A- alebo A.
Prorektor doc. Ivan Ostrovský informoval
o Projekte hodnotenia kvality. Po bohatej diskusii senát prijal uznesenie v ktorom, vyzval

rektora UK, aby odvolal z funkcie prorektora
UK doc. Ivana Ostrovského.
Rektor UK informoval o povinnej akreditácii v roku 2014, o stratégii Dunajského regiónu, o príprave vedeckého parku a o jeho
financovaní; o problémoch pri príprave novej
webstránky UK, príprave materiálov vnútornej
legislatívy UK a o ďalších aktivitách UK.
AS UK schválil 5 žiadostí o prenájom, 1
žiadosť o zmenu v cene nájmu a 2 žiadosti
o predĺženie zmluvy. Schválil tiež Správu
o činnosti Akademického senátu UK za rok
2012. Rovnako schválil úpravu cien za ubytovanie a poplatky s tým súvisiace v ŠD Mlynská
dolina týkajúce sa zrekonštruovaných priestorov. Senát vyhlásil doplňujúce voľby do AS
UK od 14. 3. do 31. 5. 2013 a do Študentskej
rady vysokých škôl od 14. 3. do 30. 4. 2013.

NUNU
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Univerzita Komenského víťazom Univerzitnej regaty 2013
Prvá tohtoročná májová sobota (4. mája)
sa v našom hlavnom meste niesla vo vysokoškolskom duchu. Dôvodom bol historicky
prvý Deň bratislavských vysokoškolákov
a Univerzitná regata. Na podujatí, ktorého hlavným organizátorom bola Slovenská
technická univerzita (STU), nechýbala ani
Univerzita Komenského v Bratislave (UK).
A nielenže nechýbala, ale i zvíťazila!

Oxford verzus Cambridge na slovenský spôsob
Hlavnou súčasťou podujatia, ktoré sa
odohrávalo v bratislavskom centre Eurovea,
boli preteky osemveslíc na Dunaji, v ktorých
si svoje sily zmerali veslárske tímy UK, STU
a Ekonomickej univerzity (EU). Víťazom prvého ročníka sa stala posádka UK v zložení
Peter Schickhofer, Martin Brozman, Peter Legény, Matej Šmída, Ľuboš Podstupka, Lukáš
Babač, Filip Holzer, Pavol Lackovič a kormidelník Michal Clementis. Sedemkilometrový
úsek na Dunaji spod Devína k obchodnému
centru zvládli veslári za 14:05 min. Druhá v
cieli bola osemveslica STU, ktorá zaostala o
viac ako dve dĺžky lode (+8 s). Tretia skončila už s výrazným odstupom osemveslica
EU (+1:10). „Od štartu to „vypálilo“ dobre.
Od začiatku sme boli obe lode - UK a STU
- vedľa seba, postupne sme sa vzďaľovali.
Kritické momenty nám pripravila iba voda,
ale celkovo sa nám veslovalo dobre,“ opísal
priebeh súboja na Dunaji Mgr. Peter Schickhofer, PhD., člen a zostavovateľ tímu UK.
Okrem víťazného euforického pocitu a vecných odmien si tím UK prebral aj hlavnú putovnú cenu - umelecké dielo doc. akad. soch.
Milana Lukáča, ktoré bude na rok zapožičané rektorovi UK.
Malá regata s prvenstvom UK
UK zabodovala aj v tzv. Malej regate
– pretekoch na veslárskych trenažéroch,
v ktorých súťažili štvorčlenné univerzitné
družstvá na 4 x 400 m. Podmienkou súťaže bolo, aby v každom tíme bola aspoň
jedna študentka. Víťazstvo si odniesol tím
UK „Smažáčik“ v zložení Marek Barányi,

Gabriel Sillik, Katarína Longová a Roman
Kryštůfek.
Archeologické nálezy, meteority
i LEGO-robot
Návštevníci bratislavského nákupného
centra pri Dunaji mali v sobotu 4. mája
možnosť vidieť okrem pretekov osemveslíc
aj to, čo možno doposiaľ nikdy nevideli.
UK na svojom prezentačnom mieste pri
vchode do Eurovey predstavila zaujímavé archeologické nálezy Katedry
archeológie Filozofickej fakulty UK. Z
najvýznamnejších nálezov možno spomenúť kolekciu keramických nádob maďarovskej kultúry z Nitrianskeho Hrádku,
kamenné sekery, sekeromlaty a štiepanú
industriu z mladšej doby kamennej. K nahliadnutiu bola aj časť z rozsiahlej zbierky bronzových predmetov, ako sú napr.
sekerky, kopije, náramky či spony.
Návštevníci Dňa bratislavských vysokoškolákov sa mohli zahrať aj na tajných
agentov – v hre „šifrovačka“ z dielne Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

Astronóm prof. RNDr. Vladimír Porubčan,
CSc., predstavil meteority Košice a Rumanová, ktoré mohli všetci, ktorí do centra zavíta-

li, exkluzívne i vidieť. Meteorit Košice z roku
2010 je vzácnym prípadom pádu meteoritu
na Slovensko so známou dráhou. Meteorit
Rumanová je nálezom starého meteoritu pri
obci Rumanová, ktorý tam ležal po svojom
páde viac ako 12 000 rokov. Je jediným
nájdeným meteoritom v 20. storočí na našom území.
Na Dni bratislavských vysokoškolákov
mala premiéru i unikátna novinka – robot
Puppy z najnovšej verzie stavebnice LEGO
Mindstorms Education EV3, ktorá bude mať
celosvetové uvedenie 1. augusta 2013.
Počas celého podujatia si mohli návštevníci
pozrieť výstavu šperkov
a keramiky, ktorá bola
atraktívnou ukážkou práce študentov i pedagógov Katedry výtvarnej
výchovy Pedagogickej
fakulty UK.
Nechýbalo ani spestrenie hudbou a tancom,
o ktoré sa na Námestí
M. R. Štefánika postarali
vysokoškolské
umelecké súbory Gymnik (UK),
Technik (STU) a Ekonóm (EU).
redakcia

Foto: Vladimír Kuric, OVV RUK
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Súradnice UK k náročnej ceste
(ne)merateľných výsledkov vo vzdelávaní
Príspevok v skrátenej forme bol publikovaný v denníku Pravda dňa 7. mája 2013.
Téma merateľnosti v pedagogike je aktuálnou výzvou nielen pre nás, ale pre celý
akademický svet, prestížne svetové univerzity nevynímajúc. Od čias zakladateľa empirického poznania Galilea Galileiho a tézy
„merať všetko, čo je merateľné a čo merateľné nie je, merateľným urobiť“, sa jeho
prístup ujal nielen v prírodných vedách,
ale čoraz s väčšou naliehavosťou
sa uplatňuje aj v spoločensko-vedných a pedagogických disciplínach. Napriek rozdielnej miere jeho
aplikovania (napr. Fínsko, ktoré
sa v medzinárodnom kontexte
prezentuje pozoruhodnými výsledkami v oblasti vzdelávania) je aj
našou snahou uplatňovanie takéhoto prístupu v rámci moderných
európskych a medzinárodných
štandardov.
Univerzita Komenského a jej učitelia, výskumní pracovníci aj akademickí predstavitelia sa aktívne
a systematicky zapájali a zapájajú
do akreditačného procesu a vytvárania jeho pravidiel. Prislúcha
nám to nielen na základe samotného postavenia „národnej univerzity“, či domáceho a medzinárodného kreditu a z toho vyplývajúcej
zodpovednosti a vplyvu na progres nášho vysokého školstva, ale
tiež z hľadiska pokrytia celej šírky
vysokoškolského vzdelávania reprezentovaného
pedagogickou
prípravou, vedou aj výskumom. Aj
preto považujeme moderný a komplexný - nie utilitárny - pohľad na
tvorbu akreditačných pravidiel za
dôležitý. V tomto kontexte sme vyslovovali
aj naše pripomienky a stanoviská k novým
kritériám akreditácie vysokých škôl, ešte
pred schválením a podpísaním ministrom
školstva, vedy, výskumu a športu Dušanom
Čaplovičom 5. apríla 2013. Šesťročný interval zhodnotenia vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti a vyjadrenia sa Akreditačnej komisie k žiadostiam o akreditáciu
študijných programov, či habilitačným konaniam začne plynúť budúci rok (ktorý je
zhodou okolností aj rokom 95. výročia vzniku UK. A ich platnosť skončí, keď bude mať
naša univerzita za sebou prvú storočnicu).

Veríme, že naším spoločným cieľom je reflektovanie európskych a svetových trendov
aplikovania kritérií na zabezpečenie kvality
vzdelávania.
Uvítali sme, že minister školstva, vedy,
výskumu a športu zohľadnil viaceré naše
pripomienky týkajúce sa predovšetkým
problematiky pracovno-právnych vzťahov. Sme presvedčení, že sme tým prispeli
k zosúladeniu nových akreditačných kritérií s platným legislatívnom stavom (Zákon

o VŠ, Zákonník práce a ďalšie všeobecne
záväzné právne predpisy), čo svedčí aj o
opodstatnenosti nášho kritického prístupu.
Diskutabilné zostávajú kritériá na začleňovanie vysokých škôl predovšetkým v súvislosti s odbornými vysokými školami, od
ktorých vyžadujú vyššiu mieru úrovne výskumnej činnosti ako u vysokých škôl nezaradených medzi univerzitné, ani odborné.
Zdôrazňujeme však aj význam projektov
interného systému zabezpečovania kvality,
systému komplexného hodnotenia kvality
vedecko-výskumnej práce a pedagogického procesu, ako aj rozvoja autonómie a sa-

mosprávneho charakteru našej alma mater.
Nielen z pohľadu ťaživej situácie v eurozóne, Európskej únii aj vo svete, ale tiež
z hľadiska udržateľného rozvoja a zabezpečenia budúcej prosperity Slovenska,
považujeme vzdelávanie, vedu a výskum
za kľúčový prvok riešenia Rubikovej kocky
súčasnej krízy. Preto považujeme za výzvu
nie mechanické naháňanie sa za povinnými odfajknutými „čiarkami“ v položke
„povinné“, ale aj istú mieru samostatného
prístupu, zachovania si zdravého
rozumu a zdravého akademického
povedomia a sebareflexie, zodpovednosti, samostatnosti, kreativity
a áno, aj vlastného a osobného zaujatia, spontánnosti, záujmu a nadšenia pre vec. Veď kto a ako odmeria
samostatnosť, rozvoj osobnosti a
charakterových vlastností, či dobrovoľných činností často nad rámec
bežných a vyžadovaných povinností
od študentov, ale aj ich pedagógov,
mieru invencie, spolupráce a účasti
v rámci rôznych študijných pobytov,
angažovanie sa na letných školách
vzdelávania a medzinárodných programoch uskutočňovaných často vo
voľnom čase na základe osobného
záujmu a presvedčenia?
Jedným z cieľov stratégie „Európa 2020“ v oblasti vzdelávania
je zvýšenie podielu mladých ľudí
s vysokoškolským vzdelaním nad
40 %. S 23,7 % je v rámci členských
štátov EÚ Slovenská republika na
4. mieste od konca, pričom nižší
podiel mladých ľudí s ukončeným
VŠ vzdelaním majú Taliansko, Rumunsko a Malta. A ďalším cieľom
tejto stratégie je tiež poukázanie
6 % HDP zo štátneho rozpočtu do
oblasti školstva. Apelujeme preto, aby spoločenská diskusia nezostávala len na úrovni
v súčasnosti takých populárnych hodnotiacich kritérií, rankingov a ratingov, ale aj na
uplatňovanie príslušnej miery podpory. Tá
sa v konečnom dôsledku adekvátne odrazí
nielen v umiestnení v spomínaných rebríčkoch, ale hlavne na miere úspešnosti, progresu a medzinárodného postavenia nášho
vzdelávania, vedy a výskumu.
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
rektor Univerzity Komenského
v Bratislave

Foto: Vladimír Kuric
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Výskumné centrum odhalí príčiny genetických chorôb
Na Prírodovedeckej fakulte UK otvorili
spolu s Genetonom dňa 19. 4. 2013 nové
špičkové Výskumné centrum molekulárnej genetiky. Ide o unikátne centrum nielen na Slovensku, ale aj v susedných krajinách, ktoré
umožní našim vedcom priblížiť sa k svetovej
vedeckej špičke.
V súčasnosti sa slovenskí vedci pri skúmaní DNA sústreďovali najmä
na jednotlivé časti génov, prípadne malé skupiny génov.
Komplexnejšie analýzy väčších
úsekov DNA boli príliš zdĺhavé
a prácne. Vedci v laboratóriách
novovzniknutého výskumného
centra budú využívať metódu
založenú na tzv. sekvenovaní
novej generácie (Next Generation Sequencing – NGS), čo
im umožní „prečítať“ aj celý
ľudský genóm v nepomerne
kratšom čase. „DNA tak bude
možné skúmať komplexne a
tiež hľadať vzájomné súvislosti
v neporovnateľne väčšom rozsahu, čo predstavuje generačný skok oproti
možnostiam doteraz používaných metód a
prístrojov. Vďaka laboratóriu vybavenému
najmodernejšou technikou na výskum sekvenovania nukleových kyselín tak bude možné napríklad identifikovať príčiny ochorení,
ktoré doteraz nebolo možné zistiť,“ zdôraznil RNDr. Gabriel Minárik, PhD., vedecký
pracovník spoločnosti Geneton.

Diagnostika aj analýza
rizika ochorenia

„V centre budeme vedieť diagnostikovať
všetky genetické choroby, závisieť to však
bude najmä od poisťovní, lekárov, ostatných
vedcov a v neposlednom rade od pacientov,“ povedal výskumný pracovník MUDr.
Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH. Okrem

diagnostiky sa centrum bude zaoberať
analýzou rizika polygénne podmienených
chorôb, ako diabetes melitus, ischemická
choroba srdca, rôzne onkologické choroby.
Sú to choroby, ktoré nie sú len geneticky
podmienené, ale vieme ich životosprávou
ovplyvniť.
Na výskume v centre pracujú zamestnanci firmy Geneton, ktorá je spin-off univerzity.
Mnohí z nich pochádzajú z Lekárskej fakulty

Výskumníčka Mgr. Silvia Bokorová ukazuje prácu
s prístrojom MiSegTM, ktorý je založený na syntéze,
čiže dochádza k inkorporácii
jednotlivých nukleotidov.

UK či z Prírodovedeckej fakulty UK. Sú medzi nimi aj mladé vedecké pracovníčky Silvia
Mikulová Bokorová a Katka Šoltýs.
Rozpočet celého projektu sa pohybuje
na úrovni asi 2,7 milióna eur, v ktorom je zahrnutý spotrebný materiál i mzdy. „Len cena
malých sekvenátorov sa pohybuje na úrovni
100 – 200-tisíc eur,“ uviedol prorektor UK
a zodpovedný riešiteľ projektu prof. RNDr.
Ján Turňa, CSc., a dodal: „Každý z prístrojov má iné využitie, je určený na istý typ
analýzy.“
Dôležitá pre centrum je práca so vzorkami z rodín, v ktorých sa vyskytuje isté genetické ochorenie. Dnes má k dispozícii bázu

tisícov vzoriek izolovaných DNA z rôznych
rodín nakumulovaných za desiatky rokov.

Súčasťou
najmodernejšieho
výskumu

Centrum je jedným z výsledkov spoločného projektu Prírodovedeckej fakulty UK a
firmy Geneton, ktorá sa ako jedna z
mála firiem na Slovensku venuje výskumu v oblasti molekulárnej genetiky. Projekt REVOGENE je podporovaný zo štrukturálnych fondov EÚ,
z operačného programu Výskum a
vývoj. Generálny riaditeľ Agentúry
Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ - RNDr. Marián Kostolányi
uviedol: „Som rád, že priamo na
mieste v laboratóriu môžem vidieť,
že štrukturálne fondy naozaj prispievajú k získavaniu novej unikátnej
techniky a že je tu mladý perspektívny kolektív vedeckých pracovníkov,
ktorý je schopný efektívne ju využiť
v samotnom výskume. Navyše ma teší, že
výsledky výskumu majú z dlhodobého hľadiska potenciál byť využívané v každodennej zdravotnej starostlivosti a pri prevencii
ochorení.“
Vybudovanie tohto centra dostáva slovenských vedcov do pozície porovnateľnej
s ich kolegami v iných európskych výskumných centrách. „Stávame sa súčasťou
najmodernejšieho výskumu zameraného na
komplexné skúmanie DNA. Veľmi významné je, že naši vedci a študenti budú priamo
prepojení s praxou. Vďaka najmodernejšej
technike sa budú podieľať na bádaní oblastí, ktoré doteraz nebolo možné skúmať,“
uviedol rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
redakcia

Foto: OVV RUK

Na slávnostnom otvorení unikátneho výskumného centra sa zúčastnili (zľava) prorektor
UK prof. Ján Turňa, prodekan PriF UK prof. Vladimír Kováč, generálny riaditeľ Agentúry
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ – RNDr. Marián Kostolányi a Ing. Miroslav Klimek z Platobnej jednotky MŠVVaŠ SR.

Na výskume v centre sa podieľa aj MUDr. Peter Celec.
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Finančné krízy: Prečo sa objavia a ako ich môžeme riešiť
Finančné krízy nie sú nič nové, nedávna
finančná kríza je len najnovšou v ich dlhom
rade. Ich história siaha hlboko do histórie,
známym príkladom je bublina južného mora
z roku 1711. Krízy pravdepodobne budú pokračovať aj v budúcnosti, ale každá kríza je
odlišná od jej predchodkýň. Aj keď vyriešime trh s hypotékami v USA (kde nedávna kríza vznikla), určite sa objaví niečo nové. Nie
je možné zabrániť všetkým krízam, avšak čo
môžeme urobiť, je krízu lepšie obmedziť. Na
túto tému prednášal nositeľ Nobelovej ceny
za ekonómiu Eric Maskin dňa 24. apríla
2013 v Aule UK.

Prečo sa na trhoch
s úvermi opakujú krízy
a na iných trhoch nie

Iracionalita na strane bankárov a strane
požičiavajúcich, panika, chamtivosť, nedostatok etiky, nadmerná spotreba v USA,
nadmerné úspory v Číne, komplikované finančné deriváty, bonusy pre bankárov, banky príliš veľké, aby padli – to všetko nie sú
primárne príčiny tejto a iných kríz, a teda je
potrebné ich vylúčiť z posudzovania o príčinách krízy.
Úvery sú životne dôležitým produktom
pre zvyšok ekonomiky. „Ak vznikne kríza
na trhu so zemiakmi, nepadne trh s autami,“ uviedol Maskin. V prípade nefunkčnosti úverového trhu však bude mať problém
s investíciami a výplatou miezd podnikanie
na všetkých trhoch. Malý šok na úverovom
trhu má často väčší účinok s porovnateľným
malým šokom na iných trhoch. Do úvahy je
potrebné brať aj fakt, že úverový trh nie je
schopný vlastnej korekcie. „V situácii, keď
zbankrotuje niekoľko pestovateľov zemia-

kov, nezapríčiní to zlyhanie ostatných pestovateľov, prídu iní a doplnia túto medzeru.
Zlyhanie niekoľkých bánk však môže spôsobiť zlyhanie ostatných bánk a spôsobiť zablokovanie úverového trhu, následkom čoho
banky nebudú požičiavať,“ vysvetlil hlavný
rozdiel Maskin.

Hlavný problém krízy

Je v medzibankových úveroch, pri ktorých
si jedna banka požičiavala od druhej. Ak
banka financuje podnikateľov a firmy z vlastných zdrojov, tak zisky idú na jej vlastný účet
a v prípade veľkých strát zbankrotuje.
V situácii, keď si banky požičiavajú peniaze na úvery pre firmy od druhých bánk
a firmy potom nesplácajú úvery, vytvára
to problémy nielen v banke, ktorá priamo
úveruje prímy. Súčasne sa riziko môže preniesť a negatívne ovplyvniť aj banku, ktorá
poskytla tejto banke medzibankovú pôžičku.
Vzniká tak reťazová reakcia zlyhaní – systémové riziko.

Intervencie

Potrebná intervencia na úverovom trhu
môže mať dve formy: ex post (po tom, ako
sa banky dostanú do problémov) a ex ante
(zabránenie krízy na prvom mieste).
Pri ex post zásahu vláda môže banky zachrániť dodaním kapitálu, aby mohli ďalej
požičiavať peniaze. Výpomoc štátu je dôležitá z dôvodu, aby neboli ohrozené aj ostatné banky. Nevýhodou je, že banky majú
iniciatívu poskytovať vysoko rizikové úvery
(napríklad ľuďom, ktorí ich nebudú môcť
splácať), lebo predpokladajú pomoc, keď
sa dostanú do problémov. Ex post riešenie
teda vytvára priestor, v ktorom je kríza ešte
pravdepodobnejšia. A práve tu je miesto ex

ante zásahu vlády vo forme obmedzení, čo
banky môžu robiť.

Dva dôvody, prečo je
regulácia potrebná

— perspektíva štátnej výpomoci podporuje banky v poskytovaní príliš riskantných
úverov a v morálnom hazarde
— banky ignorujú vplyv vlastných problémov na ostatné banky – veľmi riskantné
úvery a úverového zaťaženie jednej banky podhodnocujú náklady týchto pôžičiek
a úverové zaťaženie u iných bánk

Základné formy regulácie

Stanovia sa minimálne štandardy na úvery – požičiavajúci musia mať dostatočnú
kredibilitu. „Je potrebné ohraničiť financovanie úverových zdrojov bánk z externého
prostredia a požadovať, aby mali minimálny
vlastný kapitál. Deriváty musia byť tiež limitované,“ myslí si Maskin. Regulácia veľkosti bánk je nevyhnutná – veľké banky berú
na seba príliš veľké riziko, a tak s veľkou
pravdepodobnosťou riskujú aj vlastné zlyhanie. Malé banky môžu taktiež zlyhať, ale
s menšou pravdepodobnosťou ako veľká
banka, keďže sa špecializujú.
Dobre navrhnutá štátna regulácia a výpomoc môže zabrániť vzniku mnohých kríz
a môže ich vyriešiť, keď vzniknú. Samozrejme, nemôžeme dúfať, že zabránime všetkým
úverovým krízam, vzhľadom na priestor pre
kreativitu bánk (nevieme predvídať všetky
možné inovácie, a teda ani nemôžeme mať
pravidlá regulujúce škodlivé inovácie, ide o
kompromis medzi dynamikou a stabilitou).
Michal Jurina
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Teória navrhujúca mechanizmy na riešenie problémov
Eric Maskin sa významne podieľal na
rozpracovaní teórie mechanizmu dizajnov
(TMD), za čo v roku 2007 spolu s Leonidom
Hurwiczom a Rogerom Myersonom získal
Nobelovu cenu za ekonómiu. Pri príležitosti
jeho návštevy a prednášky na UK poskytol
Našej univerzite krátky rozhovor o tejto teórii.
Ako ste sa dostali ku skúmaniu
teórie mechanizmu dizajnov?
Počas štúdia som mal predmet, na ktorom
som študoval túto oblasť a veľmi ma to začalo zaujímať.
O čom je teória mechanizmu dizajnov (MDT)?
Je to ekonomické inžinierstvo - časť ekonomickej teórie - začne sa cieľmi, ktoré chcete dosiahnuť, či už ekonomické alebo sociálne. Potom pokračujete smerom naspäť a
snažíte sa zistiť, aký typ mechanizmu, inštitúcie alebo aké druhy politiky musíte vytvoriť
na to, aby ste dosiahli tieto ciele.
Ako vedia tí, čo rozhodujú, po
čom ľudia túžia a čo si myslia?
Jedna z možných ciest, ako spoznať
názory, sú voľby. Prostredníctvom nich sa
dozviete, čo ľudia chcú. Ďalším zdrojom
informácií sú rozhodnutia uskutočnené v minulosti alebo aj prieskumy verejnej mienky.
V súčasnosti má vláda veľa spôsobov, ako
sa dozvedieť, čo občania chcú.
Môžu sa prostredníctvom MDT
pripraviť spravodlivé rozhodnutia?
Ekonómovia sa nezaoberajú morálnou
stránkou. Občania danej krajiny sami musia
rozhodnúť, aké sú ich ciele a aký má byť
mechanizmus na ich dosiahnutie. MDT je
skôr ekonomické inžinierstvo než morálna
filozofia.
Spomínate hlavne voľby, čo je
vec verejná. Funguje táto teória aj v
súkromnom sektore?
Veľká firma môže využiť teóriu mechanizmu dizajnov na vytvorenie procesov k motivácii zamestnancov. Cez tento systém dá

zistiť, aká je najlepšia forma na odmeňovanie zamestnancov, ktorá ich urobí šťastnými
a firmu čo najviac produktívnou.

chanizmu dizajnov hovorí, je, že finančné
inštitúcie musia byť regulované, tak aby ich
úverové zaťaženie nebolo vysoké.

Radili ste veľkým firmám, aby využili túto teóriu v praxi?
Nepracujem ako konzultant, ja som akademik.

Štátna administratíva môže použiť MDT k regulácii bánk a iných spoločností?
Áno.

Pre aké inštitúcie je použiteľná
vaša teória?
Pre každú.

A týmto spôsobom aj vyriešiť finančnú krízu?
Áno.

Je rozdiel pri MDT, ak sa berie do
úvahy cieľová skupina s dvomi, desiatimi alebo dvadsaťtisíc ľuďmi?
Nemyslím si, že veľkosť skupiny hrá úlohu. Dokonca, ak je veľmi veľká skupina ľudí,
tak sa teória aplikuje ešte jednoduchšie, hoci
to znie paradoxne. Jednotlivci nemusia byť
veľkými stratégmi pri svojom rozhodovaní
a nemusia brať pri svojom rozhodovaní do
úvahy rozhodovanie ďalších. Ak máme len
dvoch jednotlivcov Boba a Alicu, tak Bob
musí porozmýšľať, čo chce Alica dosiahnuť,
aby vedel, ako sa má rozhodnúť a dosiahnuť zámer, ktorý chce on. Na strane druhej
Alica musí porozmýšľať, čo bude Bob robiť,
aby vedela, čo má robiť ona a dosiahla
zámer, o ktorý jej ide. Ide o vzájomnú kalkuláciu. Ale ak sa to týka dvadsaťtisíc ľudí,
jednotlivec je príliš malý na to, aby to malo
efekt na to, čo robia iní ľudia. Preto nemusia
kalkulovať a brať do úvahy rozhodovanie
iných ľudí.
Je možné použiť túto teóriu na
popísanie, resp. riešenie finančnej
krízy?
O finančnej kríze a jej riešení je možné
uvažovať aj z pohľadu teórie mechanizmu
dizajnov. Finančná kríza sa objavuje, lebo
finančné inštitúcie sú nadmerne zaťažené
úvermi. A jedna z vecí, ktoré nám teória me-

Michal Jurina

Foto: Vladimír Kuric

Maskin na
„matfyze“
Na druhý deň Maskinovej návštevy na
UK mu jej usporiadatelia tradične naplánovali „workshop“ na pôde FMFI UK, ktorá
má vďaka svojmu programu „ekonomická
a finančná matematika“ k vlastnej oblasti
Maskinovej vedeckej aktivity najbližšie. Najbližšie áno, ale zasa až tak blízko nie – na
Slovensku zrejme niet človeka, ktorý by bol
znalý teórie „mechanism design“, za prínos
ku ktorej dostal Maskin „nobelovku“, nieto
že by v nej aktívne pracoval. Veď ani niet
jej ustáleného slovenského prekladu! A tak
bolo celé podujatie určitým rizikom. Nebolo
vôbec zrejmé, kto na „workshop“ príde a či
nebude v posluchárni mŕtvo.
Dopadlo to prekvapujúco dobre. Prišlo
zo 50 ľudí s prevahou študentov, ktorí poslucháreň primerane zaplnili. Ako aj deň predtým v Aule UK, prof. Maskin osvedčil svoje
pedagogické majstrovstvo a vyburcoval pestré poslucháčstvo k aktivite, vďaka ktorej sa
úvod do teórie vyvinul na dialóg o nej tak,
ako to na workshope má byť.
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Prednáška americkej profesorky Helen Alvaré
na Právnickej fakulte UK
Dňa 24. apríla 2013 Právnická fakulta
Univerzity Komenského usporiadala prednášku americkej profesorky Dr. Helen M.
Alvaré z George Mason University, ktorá
sa uskutočnila v Rektorskej sieni UK. Témou
jej prednášky bolo „Rodinné právo: manželstvo, deti, manželstvo osôb rovnakého pohlavia (porovnanie EÚ a USA)“.
Profesorka Dr. Alvaré vo svojej prednáške detailne predstavila situáciu v tejto oblasti
v USA, pričom neopomenula spomenúť aj
najzásadnejšie rozhodnutia amerických
súdov. O prednášku bol veľký záujem, čo sa
prejavilo nielen vo veľkej účasti, ale aj v bohatej diskusii. Diskusia bola tiež zameraná
na tému manželstiev medzi osobami rovnakého pohlavia, ich etické a právne možnosti
v USA v porovnaní s Európou.
Helen M. Alvaré je profesorkou práva,
ktorá pred nástupom na George Mason
University pôsobila ako profesorka na Columbus School of Law Katolíckej univerzity.
Profesorka Alvaré získala titul doktor práv na
Cornell University v roku 1984 a tiež magisterský titul z oblasti systematickej teológie na
Americkej katolíckej univerzite v roku 1989.
Profesorka Alvaré pracovala v advokát-

skej kancelárii Stradley, Ronon, Stevens &
Young vo Philadelphii, kde sa špecializovala na komerčné spory a prípady súvisiace s
uplatňovaním náboženskej slobody. Tri roky
pracovala pre Kanceláriu generálnej rady
pri Americkej konferencii katolíckych biskupov, kde koncipovala stanoviská tretích strán
nezainteresovaných v sporoch (tzv. amicus
briefs) v prípadoch, v ktorých rozhodoval
Americký najvyšší súd v súvislosti s adopciami, eutanáziou a zákonmi týkajúcimi sa vzťahu štátu a cirkví. Ďalších 10 rokov pracovala
pre sekretariát Pro-Life Activities pri Americkej konferencii katolíckych biskupov. Z tejto
pozície lobovala a svedčila pred komisiami

amerického federálneho kongresu,
prednášala na univerzitách a vystupovala v stovkách televíznych
a rozhlasových programov v mene
amerických katolíckych biskupov.
Okrem toho pomáhala Svätej stolici v záležitostiach týkajúcich sa
žien, manželstva a rodiny a úcty k
ľudskému životu.
Profesorka Alvaré predsedala
komisii vyšetrujúcej prípady sexuálneho zneužívania v arcidiecéze
Philadelphia a bola poradkyňou
Pápežskej rady pre laikov pápeža
Benedikta XVI., a tiež konzultantkou programu News televíznej stanice ABC. Vo svojej
vedeckej práci sa pravidelne venuje súčasným kontroverzným otázkam súvisiacim s
manželstvom, rodičovstvom a novými reprodukčnými metódami.
Predmetná prednáška bola úspešným
pokračovaním tradície prednášok zahraničných odborníkov z oblasti práva na Právnickej fakulte UK.
JUDr. Ondrej Laciak, PhD.,
prodekan PraF UK

International and Erasmus Day na UK
Už po šiestykrát sa v priestoroch foyeru
hlavnej budovy našej alma mater uskutočnil
dňa 10. apríla 2013 International and Erasmus Day. Všetci študenti, ale najmä budúci
účastníci Erasmus mobility, mali opäť možnosť získať informácie o zahraničných univerzitách, internátoch, mestách i krajinách,
do ktorých majú namierené, a to priamo od
svojich kolegov – bývalých Erasmákov.
Viacerí študenti – informátori mali pripravené prezentácie, resp. fotografie z pobytov
na univerzitách. Pri jednotlivých stánkoch
sa živo debatovalo o systéme a organizácii štúdia, internátoch a vybavovaní ubytovania, o zvykoch v jednotlivých krajinách,
o stravovaní či o možných skrytých problémoch. Život v krajine a na domovskej univerzite sa snažili priblížiť aj zahraniční študenti,

1. miesto: plagát č. 9 –
Michal Jokel z Právnickej fakulty UK

ktorí v rámci Erasmus práve študujú u nás –
z Chorvátska, Grécka, Poľska, Španielska,
Nemecka, Talianska, Francúzska, Lotyšska,
Holandska a Fínska.
V samostatných stánkoch sa prezentovali študenti ESN (Erasmus Student Network),
AIESEC (medzinárodná študentská organizácia podporujúca stáže v zahraničí) a zastúpenie mali aj kolegovia z organizácie
SAIA (Slovenská akademická informačná
agentúra) a YOUTH (globálna sieť študentov
reprezentujúcich univerzitné štúdium v Dánsku). Paralelne v Aule UK prebiehali prezentácie pre vybraných úspešných uchádzačov
na Erasmus mobility v akademickom roku
2013/2014 o pravidlách a povinnostiach
študentov, ako aj prezentácie YOUTH a AIESEC.

2. miesto: plagát č. 23 –
Andrej Džupina z Lekárskej fakulty UK

Študenti mali možnosť počas tohto dňa
priamo na výstave plagátov vo foyer, ako
aj na Facebooku UK (www.facebook.com/
Comenius.University) hlasovať o naj... plagát na tému „Prečo Erasmus mobilita?“.
Z 26 prihlásených plagátov zaujal najviac
plagát študenta Michala Jokela z Právnickej
fakulty UK. Autori troch víťazných plagátov
získali finančnú odmenu: 150, 100 a 50 eur.
Plagáty na prvých dvoch miestach postúpili
do medzinárodnej súťaže plagátov (kongres
ERACON 2013, Poznaň, Poľsko).
RNDr. Zuzana Viechová, PhD.,
Oddelenie medzinárodných
vzťahov RUK
Foto: Michal Dzúrik

3. miesto: plagát č. 1 –
Michaela Dömeová z Fakulty managementu UK
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Otvorenie prvého lektorátu
perzského jazyka
na Slovensku

Po niekoľkoročnom úsilí a vďaka
podpore vedenia univerzity i diplomatických kruhov vzniklo na pôde
Filozofickej fakulte UK v súčinnosti
so Sekciou semitskej filológie Katedry klasickej a semitskej filológie FiF
UK nové a v rámci celej republiky
jedinečné pedagogické pracovisko
– lektorát perzského jazyka.
Je v plnej miere financovaný iránskou stranou, ktorá zabezpečila aj
študijnú literatúru. Prví záujemcovia
(cca 25 študentov) o perzský jazyk
sa začali školiť v letnom semestri
2012/2013 v dvoch triedach: jedna bola určená pre študentov arabistiky (tí už arabské písmo dokonale ovládajú) a druhá poslucháčom
ostatných fakultných odborov.
Vyučovanie zabezpečuje sympatická mladá doktorka Azam

Estaji z Ferdowsi Univerzity
v Mašhade, ktorá je jednou z najvýznamnejších v Iráne a vzdeláva
vo vyše 180 študijných programoch
viac ako 26 000 študentov. Dr.
Estaji sa odborne špecializuje na
vyučovanie perzského jazyka ako
cudzieho jazyka a vďaka jej výbornej znalosti angličtiny, prostredníctvom ktorej vyučovanie prebieha, sú
jej lekcie zrozumiteľné a na vysokej
odbornej úrovni. Ako sa sama vyjadrila, pred príchodom na Slovensko
mala zmiešané očakávania, keďže
perzský jazyk Slovákov ešte nevyučovala, ale príjemne ju prekvapila zdvorilosť, ochota a systematická pripravenosť jej poslucháčov,
ktorí si vďaka nej rozšíria svoju kvalifikáciu o ďalšiu v našom prostredí
nevšednú oblasť. Keďže sa u nás na
Filozofickej fakulte UK a v Bratislave príjemne cíti, dúfame, že s nami
pobudne čo najdlhšie a pomôže
vyškoliť prvých znalcov perzského
jazyka a kultúry.
V budúcnosti uvažujeme aj
o otvorení odboru iránistika, ktorý je po spoločensko-vedeckej
stránke mimoriadne potrebný
a v našom kultúrnom prostredí, bohužiaľ, chýba.
Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.,
Katedra klasickej
a semitskej filológie
FiF UK

V SKRATKE
V západnom krídle kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach
sa v priebehu marca a apríla konala
výstava Prírodovedeckej fakulty UK s
názvom Jedno miesto – veľa svetov,
geografická variabilita životných stratégií v slovenskej spoločnosti.

Teológ z Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK Juraj Bándy prednášal
dňa 15. apríla v novozámockom Rotary klube o desiatich božích prikázaniach: „Dekalóg ako základ judeo-kresťanskej mravnej a kultúrnej tradície západnej civilizácie“.
NUNU

Pripomienka
významného
botanika

Dňa 27. 3. 2013 bola vo vestibule
Katedry botaniky PriF UK spoločne
rektorom UK prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD., a dekanom PriF UK doc.
RNDr. Milanom Triznom, PhD., odhalená pamätná tabuľa k nedožitým 80.
narodeninám prof. RNDr. Augustína
Murína, DrSc., (13. 3. 1933 – 3. 12.
2001).
Profesor Murín bol zakladateľom
a priekopníkom experimentálnej karyológie na Slovensku, spolu s doc. RNDr.
Jozefom Májovským spoluzakladateľom slovenskej evolučnej karyotaxonómie a spolu s jeho kolegami a žiakmi
prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD.,
a RNDr. Gustávom Murínom, PhD.,
spoluzakladateľom eko-genotoxikológie.
V rokoch 1990 – 1995 viedol Katedru botaniky PriF UK. Na slávnosti
sa zúčastnili okrem členov katedry aj
bývalí kolegovia prof. RNDr. Daniel Vlček, DrSc., a RNDr. František Činčura,
CSc., ktorí spomienku na významného
botanika oživili príkladmi jeho práce.
Rektor UK v závere slávnosti zdôraznil
potrebu pripomínať si aj touto formou
významných pracovníkov univerzity,
ktorí sú príkladom pre študentov, aby
pokračovali v ich diele.
gm
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Spoločenské inovácie

Spoločnosť sa neustále mení pod tlakom
nových potrieb a problémov, na ktoré ľudia
prirodzene reagujú, a „vymýšľajú“, ako tieto problémy spoločne vyriešiť. Rodia sa tak
nové spôsoby interakcií, procedúry, praktiky a tiež inštitúcie. Myšlienky, ktoré stoja
na začiatku tohto procesu majú už dávnejšie spoločného menovateľa a nazývajú sa
spoločenskými/sociálnymi inováciami. Výskumom ideí a zmien, ktoré zlepšujú životné
podmienky a manifestujú sa napr. založením
občianskych združení, organizácií alebo prípravou verejných politík, sa od roku 2009
zaoberalo Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie (CESI) na Univerzite Komenského v Bratislave, ktorého koordinátorkou a zodpovednou riešiteľkou je prof. PhDr.
Darina Malová, PhD., z Katedry politológie
Filozofickej fakulty UK.
Prečo ste sa rozhodli venovať práve výskumu spoločenských inovácií?
Ide o oblasť, ktorej sa u nás nevenovala
veľká pozornosť, a pre medzinárodné porovnanie možno uviesť, že takéto centrum
vzniklo na Fakulte postgraduálnych štúdií
na Stanfordskej univerzite už v roku 1925.
Organizácia s rovnakým názvom sídliaca v
blízkej Viedni nedávno oslávila dvadsať rokov svojej existencie. Chceli sme zistiť, aký
je tvorivý potenciál ľudí v našej spoločnosti
prostredníctvom reflexie a reinterpretácie už
existujúcich poznatkov a riešením nových
čiastkových úloh.
Ktoré vedné odbory boli základom pre výskum v centre?
Vznik centra bol motivovaný aj snahou o
prepojenie výskumov z viacerých vedných
disciplín s cieľom zmapovať rozvoj ľudského, sociálneho a kultúrneho kapitálu na
Slovensku a zároveň posilniť inštitucionálne
a organizačné predpoklady pre multidisciplinárny výskum zmien v spoločnosti. Vy-

tvoril sa priestor pre
vzájomnú komunikáciu asi štyridsiatky
sociálnych vedcov
z Filozofickej fakulty,
Fakulty sociálnych a
ekonomických vied
a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorých
spájali dosiahnuté
výnimočné výsledky
v predchádzajúcom
výskume a snaha
získať nové poznatky o spoločenských
inováciách. Výskum
bol organizovaný
v štyroch dimenziách (politickej, sociálnej, verejnej politiky
a ekonómie a tiež kultúry, identity a komunikácie).
Aké hypotézy ste mali na začiatku výskumu?
Zo široko koncipovaného zámeru vyplýval aj metodologický prístup a našu prácu
možno charakterizovať najmä ako exploratívny výskum, vedený viac formuláciou výskumných otázok ako testovateľnými hypotézami. To nás viedlo k identifikácii nových
poznatkov a nových výskumných úloh, v
rámci ktorých si jednotliví členovia tímu alebo skupiny formulovali vlastné hypotézy v
neskoršej fáze výskumu.
Samozrejme, že sme mali isté všeobecné očakávania, ktoré súviseli s dosiahnutým
poznaním tvorivého potenciálu spoločnosti
a ľudským kapitálom. Napr. sme predpokladali, že spoločenské inovácie vznikajú len
vtedy, ak vychádzajú z reálnych potrieb.
Štátom „sponzorované“ aktivity, ktoré takéto potreby nereflektujú, tak nemajú dlhé
trvanie, zvyčajne skončia s „vyschnutím“ finančných zdrojov. Tiež sme sa domnievali,
že pri vzniku sociálnych inovácií „zdola“
majú veľkú úlohu lídri, ktorí efektívne doká-

žu identifikovať problémy a potreby a získať
podporu pre svoje riešenia. Ukázalo sa, že
u nás chýbajú lídri s takýmito kognitívnymi
schopnosťami.
Ktoré vaše predpoklady sa teda
nepotvrdili a prečo?
Naše zistenia potvrdili, že tvorivý potenciál je pomerne malý a limitovaný viacerými
faktormi, napr. nedostatkom sociálnych interakcií, ktoré by stimulovali tvorivé spoločné
riešenie problémov, uprednostňovaním individuálnych a súkromných záujmov, ale aj
orientáciou na ponuku zo strany štátu, ktorý
ponúka riešenia „zhora“, ale tie nie vždy
reflektujú reálne potreby. Samozrejme, že
vzhľadom na prevažujúcu metodológiu –
prípadové štúdie, naše zistenia možno zovšeobecňovať len na úroveň týchto štúdií.
Kto využije výsledky vášho výskumu?
Prijímateľmi výstupov z realizácie úloh z
oblasti verejnej politiky a ekonómie je Vláda
SR (Ministerstvo práce, rodiny a sociálnych
vecí SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo
zahraničných vecí SR a i.), ale aj dôchodkové správcovské spoločnosti, ekonomickí a
bankoví analytici.

Rodová rovnosť a gender mainstreaming
Autorky štúdie
doc. PhDr. Zuzana
Kiczková, PhD., a
doc. PhDr. Marianna Szapuová, PhD.,
z Centra rodových
štúdií na Filozofickej fakulte UK,
zapojené do projektu CESI v rámci
sociálnej dimenzie, identifikovali gender
mainstreaming (GM, uplatňovanie rodové-

ho hľadiska) ako jednu z foriem spoločenskej
inovácie.
Čo je gender mainstreaming?
Je to inovatívna politická stratégia, ktorá
smeruje k rodovej rovnosti na všetkých úrovniach. Jeho uplatňovanie znamená zapojenie rodovo špecifickej perspektívy do všetkých rozhodovacích procesov a využívanie
každého rozhodovacieho procesu v prospech dosiahnutia rodovej rovnosti. GM nie
je cieľom, ale nástrojom na vytváranie rodo-

vo spravodlivých podmienok. Je stratégiou,
ktorú presadzujú nielen indivíduá, ale najmä
organizácie a inštitúcie. Pri jeho uplatňovaní ide o širšiu škálu činností, do ktorej patrí
tak proces uplatňovania rodového hľadiska,
ako aj zhodnotenie jeho dopadu na rozličných úrovniach riadenia spoločnosti.
V čom je inovatívnosť gender
mainstreamingu?
Predovšetkým treba poznamenať, že spoločenská inovácia znamená novú spoločen-
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Elektronické aukcie v mestách
V rámci Centra excelentnosti pre spoločenské inovácie na UK sa výskumníci doc.
Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD., z Ústavu
verejnej politiky a ekonómie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK a doc. Ing.
Jan Pavel, PhD.,
z Vysokej školy
ekonomic kej
v Prahe zaoberali
inovatívnym nástrojom verejného
obstarávania
– elektronickými aukciami v
15 mestách s
počtom obyvateľov 10 000
až 115 000 – a jeho vplyvom na efektivitu
zaobchádzania s verejnými zdrojmi. V štúdii
sa porovnávali uvedené mestá s ďalšími 15
mestami podobnej veľkosti, ktoré obstarávajú bez e-aukcií. Na základe prípadovej
štúdie sa potvrdila hypotéza nepriamo
úmerného vzťahu medzi počtom podaných
ponúk a vysúťaženou cenou (pričom každý
ďalší uchádzač znižuje cenu priemerne o
2,9 %) a potvrdil sa aj predpoklad, že použitie elektronickej aukcie vedie k rastu počtu
podaných ponúk. O výskume nám povedala
viac docentka Emília Sičáková-Beblavá.
Čo sú elektronické aukcie a aký je
ich význam?
Aukcie sa môžu používať pri viacerých
typoch alokácií, teda rozhodovaní vo verej-

skú prax, koncept spoločenských inovácií
nám pripomína, že nielen nové technológie
sú „motorom“ vývinu spoločnosti, ale aj nové
praxe. A práve v tomto zmysle možno uplatňovanie rodového hľadiska považovať za
formu spoločenskej inovácie. Treba zdôrazniť, že urobiť z rodového hľadiska mainstream, teda hlavný prúd, znamená oveľa viac
ako je „tradičná“ ženská politika zameraná
na podporu žien ako sociálnej skupiny so
špecifickými potrebami a záujmami. Gender mainstreaming ako inovatívna stratégia
presadzovania rodovej rovnosti sa líši od
predchádzajúcich prístupov, v ktorých sa
vyzdvihovala predovšetkým realizácia špecifických opatrení zameraných na ženy, už
v samotných východiskových ideách. Zároveň predpokladá aj zmenu postoja k ženám
v tom zmysle, že príčina ich znevýhodnenia
sa hľadá v sociálnych štruktúrach a procesoch, ktoré utvárajú a potvrdzujú nerovnosti
medzi mužmi a ženami.

nom sektore, napr. pri predaji nehnuteľnosti
či prideľovaní zákazky vo verejnom obstarávaní. Vo všeobecnosti aukcie vo verejnom
obstarávaní poskytujú nakupujúcemu príležitosť nájsť najlepšiu cenu (alebo kombináciu cieľových charakteristík nakupovaného
predmetu), ktorú ponúkajú potenciálni predávajúci. Laicky povedané – umožňujú šetriť
verejné zdroje, ak sa robia správne.
Aké sú hypotézy, ktoré ste skúmali?
Článok k tejto téme práve vyšiel v Prague
Economic Papers a čitateľ, ktorého to zaujme, si ho môže odtiaľ stiahnuť a prečítať. Venovali sme sa hlavne konkurenčnému efektu
e-aukcií v kontexte dôveryhodnosti procesu
e-aukcií. Takže:
— výsledná cena obstarávaného predmetu vygenerovaná e-aukciou klesá s nárastom
počtu súťažiacich,
— použitie e-aukcie vedie k vyššiemu počtu súťažiacich,
— použitie e-aukcie vedie k nárastu konkurencie medzi súťažiacimi, a preto vedie k nižším výsledným cenám ako pri klasickej forme
realizácie verejného obstarávania.
Potvrdili sa uvedené hypotézy
a v akom rozsahu?
Ekonometrické testovanie nám potvrdilo
hypotézu týkajúcu sa nepriameho vzťahu
medzi počtom súťažiacich a vysúťaženou
cenou. Každý dodatočný súťažiaci prináša
zníženie ceny o približne 3,4 %, a to bez
ohľadu na to, či ide o nákup IT alebo sta-

vebných prác. Zvýšený počet súťažiacich je
možné vysvetliť väčšou transparentnosťou
e-aukcií v porovnaní s inými postupmi, čo
generuje väčšiu dôveryhodnosť procesu obstarávania.
Aká je aplikovateľnosť výskumu
do praxe?
Z hľadiska verejných politik by mali byť tieto výsledky dosť silné na to, aby sa udržala
povinnosť realizovať verejné obstarávanie aj
pomocou e-aukcií v SR. Keďže sa uvedená
povinnosť práve zrušila, realita signalizuje,
že prijímané verejné politiky nevychádzajú
len z ekonomickej racionality maximalizujúcej verejný záujem, a práve preto sa vo
svojom výskume často venujem aj otázkam
politickej ekonómie.
Aké sú TOP výsledky výskumu,
v čom sú výskum resp. výsledky excelentné?
Výhody používania aukcií (klasických)
ako alokačného mechanizmu sú známe už
niekoľko stoviek rokov a objektom výskumu
ekonómov sú najmä v posledných päťdesiatich rokoch. Existuje oveľa menej výskumu
zameraného na efekty používania e-aukcií
pri verejnom obstarávaní, a to aj v medzinárodnom kontexte. Zároveň som takýto výskum doteraz nezaznamenala v slovenskom
kontexte a môže byť silným argumentom
v ďalšom politickom diskurze v tejto oblasti
– a to nielen v SR.

V čom spočíva špecifickosť GM?
Politika gender mainstreamingu na rozdiel od tradičnej ženskej politiky vychádza
z toho, že centrá moci na ktorejkoľvek úrovni
sú povinné začleňovať do svojho rozhodovania rodové hľadisko. Rodová spravodlivosť sa stáva centrálnym politickým cieľom
a ženy spoločne s mužmi majú prevziať zodpovednosť za zmenu existujúcich rodových
pomerov. Uplatňovanie rodového hľadiska
teda nie je len záležitosťou žien.
Aká je aplikovateľnosť výskumu
do praxe?
Skúmali sme možnosti a potrebu uplatnenia GM vo vedeckých a akademických
inštitúciách a zistili sme, že pre uplatňovanie
rodového hľadiska v praxi akademických inštitúcií je potrebné túto problematiku uviesť
a riešiť na rôznych úrovniach vedeckých organizácií: na úrovni tvorby národnej vednej
politiky, na úrovni vedenia a manažmentu
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a
vedeckých organizácií, na úrovni akade-

mických pracovníčok a pracovníkov, ako aj
na úrovni štátnych, súkromných a mimovládnych organizácií. Na záver treba uviesť, že
zavádzanie gender mainstreamingu na univerzity a ďalšie vedecké inštitúcie nie je v našom prostredí témou, ktorej by sa venovala
adekvátna pozornosť. Praktická realizácia
uvedených odporúčaní preto predpokladá
zvýšené úsilie všetkých zainteresovaných,
ako aj ďalší výskum v tejto oblasti.
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CENTRÁ EXCELENTNOSTI NA UK

O finančnej kríze
Mgr. Zsolt Gál, PhD., z Katedry politológie Filozofickej fakulty UK v rámci skúmania
Centra excelentnosti pre spoločenské inovácie na UK sa zaoberal finančnou krízou v rokoch 2007 – 2009. Výsledky nám v skratke
priblížil.
Ktoré faktory najviac ovplyvnili
vznik finančnej krízy v rokoch 2007
– 2009?
Monetárna expanzia v réžii centrálnych
a komerčných bánk, ponuka peňazí rástla
pomerne rýchlo vo všetkých vyspelých krajinách. Ruka v ruke s tým rástla aj zadlženosť,
celkový dlh stúpal všade (len iným tempom)
a často v iných oblastiach (verejný dlh, dlhy
domácností, firiem a finančného sektora).
Pred krízou sa vytvorila najväčšia, prakticky
celosvetová hypotekárna a realitná bublina
v histórii. Mohli sme pozorovať aj expanziu
finančného sektora, najväčšie banky (často
len jedna banka) sa stali väčšími než ekonomiky ich materských krajín, kde sídlili. A tiež
banky sa stali zraniteľnejšími, lebo operovali s čoraz väčšou finančnou pákou (pomer
aktív k vlastnému kapitálu).
Čo naznačuje, že veci idú nesprávnym smerom? Dajú sa predvídať krízy, dala sa predvídať tá posledná?
Áno, aj keď nie s presným opisom a dátumom. Mnohí na to upozorňovali, ako napríklad už preslávený profesor newyorskej
univerzity Nouriel Roubini (prezývaný aj ako
doktor skaza), britský ekonomický historik z
Oxfordu a Harvardu Niall Ferguson, americký komentátor a investor Peter Schiff a pod.
Mnohé firmy tiež cúvli z trhu tzv. toxických
aktív ešte pred krízou, lebo pochopili riziká.
Finančné krízy väčšinou sprevádza menová
expanzia, rastúca zadlženosť, bubliny (rýchly nárast cien) v niektorej oblasti, väčšinou
je to spojené aj s novou inováciou, ktorá sa

preceňuje. Naposledy to boli finančné inovácie, najmä sekuritizácia (z anglického slova security = dlhopis, znamená transformáciu veľkého množstva úverov na dlhopisy).
Tiež často ich sprevádza investičná „mánia“,
väčšinou dostatočne propagovaná a medializovaná, a nastáva ošiaľ. Aj bežní ľudia bez
skúseností na tom chcú zarobiť („nenechať si
ujsť jedinečnú príležitosť“, vysoké zisky s nízkym rizikom). Čiže treba sledovať hlavne
indikátory z týchto oblastí.

Dajú sa na základe týchto poznatkov sformulovať aj odporúčania pre
ekonomickú politiku?
Záverečná kapitola mojej knihy o kríze
obsahuje aj komplexný balík odporúčaní,
ako by sa dalo predísť podobnej kríze. Len
niekoľko príkladov: treba znížiť finančnú
páku v bankovníctve (inak povedané zvýšiť
kapitál bánk), a to aj v prípade všetkých inštitúcií finančného sektora (heslom by malo
byť: všetci, čo robia podobnú činnosť ako
banky, majú byť regulovaní a majú mať
primeraný kapitál ako banky). Je potrebné
zakázať alebo výrazne obmedziť niektoré
veľmi škodlivé finančné deriváty. Typickým
príkladom môžu byť tzv. swapy úverového
zlyhania (credit default swaps – CDS), ktoré
viac pripomínajú hazard a stávkovanie, než
skutočné poistenie voči rizikám. (V prípa-

de poistenia musíte vlastniť to, čo poistíte,
a uzatvárate na to poistenie iba raz. V prípade niektorých druhov CDS nemusíte vlastniť
dlhopis a môžete ho poistiť aj niekoľkokrát.
To je akoby ste uzavreli 50-krát „poistenie“
na susedovo auto. Problém je, že vtedy by
ste mali záujem na tom, aby vyhorelo, a vo
finančnom systéme vzniknú mnohonásobne
vyššie škody než samotná škoda, ktorá reálne nastala v aute.) V Amerike by mali zvážiť
zrušenie sekuritizácie aktív s veľmi obmedzeným ručením. Zjednodušene: dlžníci by mali
ručiť za hypotéky nielen nehnuteľnosťou, ale
aj príjmami, a banky by mali ručiť za dlhopisy, ktoré vydajú. Inak nebudú obozretní
pri braní a poskytovaní úverov. Federálna
vláda v USA by mala cúvnuť z hypotekárneho trhu. Vláda nemá financovať, poisťovať,
garantovať a sekuritizovať hypotéky, lebo
tým vytvára obrovský morálny hazard. Je to
systém, kde zisky sú súkromné, a prípadné
straty prevezme vláda, čiže daňový poplatník. Niektoré z týchto krokov boli presadené, o iných sa ani vážnejšie neuvažovalo.
Vieme sa z tejto krízy poučiť?
Aj keď história neustále sa vracajúcich
kríz nás učí byť opatrnejším, nemali by sme
robiť aspoň tie isté chyby, ktoré viedli k poslednej kríze. Treba si však uvedomiť aj to, že
vzhľadom na charakter dnešnej globalizovanej ekonomiky, tieto kroky by boli efektívne len vtedy, keď sa presadia celosvetovo,
alebo aspoň vo väčšine hlavných ekonomík
(USA, EÚ, Čína, Japonsko). To však neznamená, že by o nich nemala byť diskusia aj
na Slovensku. Dôsledkom výskumu bolo aj
to, že ma pozývali na čoraz viac podujatí,
ktoré boli zamerané na vznik a príčiny krízy,
ale aj hľadanie odpovedí na ňu.
Tému na trojstane pripravil:
Michal Jurina
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N A Š E Z D R AV I E

Podpora (duševného) zdravia učiteľov
„Práca učiteľa je omnoho ľahšia ako
práca baníka.“ „Povolanie učiteľa je jedno
z najstresujúcejších.“ Dva výroky (bez uvedenia autorov, ale stačí si pozrieť diskusie
na internete po nedávnom štrajku učiteľov)
a oba v niečom pravdivé. Isteže práca baníka súvisí s fyzickou námahou (a rôznymi
inými škodlivými vplyvmi) a práca učiteľa si
vyžaduje najmä duševné zaangažovanie.

Je to skutočne tak?
Klasické medicínske delenie na telesné
a psychické zdravie (a poruchy) a bežné
delenie povolaní na tie s prevahou manuálnej alebo duševnej práce nezohľadňujú fungovanie nášho organizmu ako celku. Dobre
to vidieť napr. ak sme v situácii, ktorá nás
stresuje. Môže ísť o namáhavú prácu, ktorá
predstavuje pre organizmus nadmernú záťaž a mobilizuje jeho rezervné zdroje, môžeme práve utekať na autobus, aby sme nezmeškali dôležité stretnutie a môžeme sedieť
v čakárni u zubára a predstavovať si, čo nás
čaká. Pôvod stresu (stresor) je v uvedených
situáciách rôzny, napriek tomu na ne náš
organizmus môže reagovať rovnakou intenzitou stresovej reakcie. Samozrejme, takýto
stres nám sám o sebe neublíži a podarí sa
nám z neho zotaviť – ak po ňom nenasleduje ďalší, ďalší a ďalší.

Čo teda potenciálne
ohrozuje zdravie
(vysokoškolských
učiteľov)?
To, čo každého človeka – aj jeho biologické danosti a slabosti, ale aj osobnostné
vlastnosti a nastavenia voči svetu. Máme tým
na mysli fakt, že naše zdravie majú dosah
tak biologické vplyvy (genetika, fyziologické
fungovanie, vírusy, či baktérie), ako aj vplyvy psychologické (naše povahové vlastnosti,
spôsob myslenia, emočné prežívanie, postoje a i.) a v neposlednom rade aj spoločenské podmienky, v ktorých žijeme (vzťahy,
spoločensko-politická situácia, zamestnanie
a i.). Výskumy posledných desaťročí ukázali,
že k problematike zdravia a choroby treba
pristupovať z celostného a systémového hľadiska. Žiadny pochod v ľudskom živote, či
už na úrovni biologickej, psychologickej, či
sociálnej neprebieha izolovane od iných pochodov. Ba práve naopak. Nie je možné oddeliť biologické dianie od nášho duševného
či sociálneho sveta. Sú to spojené nádoby.
Zmena hladiny v jednej z nich ovplyvňuje
aktuálny stav hladiny v ostatných.

Stres a imunita

Čo sa dá robiť pre
podporu svojho
(duševného) zdravia?

Človek prežívajúci stres vyčerpáva
a oslabuje svoj imunitný systém, čo má za
následok pokles obranyschopnosti a zvýšenie náchylnosti k chorobám. Pritom je nutné
zdôrazniť, že nie samotný stres je nebezpečný. Rozhodujúci je náš spôsob jeho prežívania. Imunitný systém sa správa rozdielne pri
prežívaní akútneho a chronického – dlhodobého stresu. Akútny stres zjednodušene
povedané vediev k aktivácii imunity, zatiaľ
čo chronický stres má za následok pokles
imunitnej reaktivity. Odborníci sa zhodujú
v názore, že ak človek vníma stresovú situáciu ako výzvu, ako zvládnuteľnú a uvedomuje si, že ju dokáže kontrolovať, zodpovedajú
tomu aj reakcie v jeho imunitnom systéme.
Aktivuje sa a vzrastá jeho činnosť, robí človeka odolnejším, pomáha mu vydržať a zvládnuť daný stav. Ak však stresu podľahne, rezignuje, vníma ho ako hrozbu a stratí pocit
kontroly nad situáciou, činnosť jeho imunitného systému klesá. Je dobojované, prehral
som, nemá zmysel sa vzpierať – imunitný
systém naplní tieto myšlienky do bodky.

Ako sme už vyššie naznačili človek je
jednotou duševných telesných a sociálnych
kvalít. A tak aj napriek tomu, že práca učiteľa primárne nevyžaduje telesnú kondíciu,
platí otrepaný výrok „V zdravom tele zdravý duch“. Starať sa o svoje telo (a zároveň
o svoju dušu) znamená v prvom rade hýbať
sa. Aby sme boli spokojní, výkonní a šťastní,
musíme sa hýbať. Uvedený poznatok získal
za posledné desaťročia rozsiahlu výskumnú
podporu naprieč rozličnými vedeckými disciplínami.
Ľudia si povedia: „Učitelia, tým je hej.
Majú 2 mesiace prázdnin.“ To je skoro
pravda, ale vieme skutočne oddychovať?
Dovolenka bez toho, aby sme sa odstrihli od
pracovných aktivít, nie je dovolenkou. A priznajme si, ako si na leto plánujeme úlohy,
ktoré nestíhame plniť v priebehu roka (písať
publikácie, pripravovať si projekty či aktualizovať prednášky pre študentov).
Oddychovať by sme nemali len počas
dovolenky, ale aj v priebehu pracovného
dňa aj týždňa. Vhodné je vystriedať du-

ševnú prácu aktivitou, pri ktorej môže naša
hlava vypnúť. Venovať sa svojim záľubám,
dobročinným aktivitám. Dobre padne, ak si
z času na čas pripomenieme svoje priority,
ak dokážeme spoznať motívy svojich snažení, túžob a očakávaní. Rozumieť sebe, svojim potrebám nám umožní správať sa k sebe
priateľsky. V priateľskom prístupe k sebe je
ukrytý základ teoretických konceptov psychickej odolnosti (resiliencie).
Psychicky odolný človek verí svojim
schopnostiam, dokáže nahliadať na svet
optimisticky, je otvorený novým udalostiam
a zachováva si pocit kontroly nad životom.
Súčasne je zodpovedný k sebe aj k ľuďom
vo svojom okolí. A už sme v rovine medziľudských vzťahov. K celkovej životnej pohode
nám prispievajú aj zdravé vzťahy. Ruku na
srdce, koľko času trávite v aktívnom kontakte s ľuďmi, ktorých máte radi? V aktívnom
kontakte znamená zdieľať spoločnú aktivitu,
cielene venovať priestor len danému človeku.
Možno vám uvedené myšlienky pripomínajú
sci-fi román. Možno ste v realite zavalení
stále pribúdajúcimi pracovnými povinnosťami, zvyšujúcim sa pracovným tempom, zhoršujúcimi sa medziľudskými podmienkami na
pracovisku a potrebou zarobiť viac.

Pozor na vyhorenie!
Ak sa nedokážete vymaniť spod bremena pracovných povinností a dlhodobo
fungujete na plné obrátky, vedzte, že to
tak nemusí byť navždy. My učitelia sme rizikovou skupinou syndrómu vyhorenia. Je to
stav, kedy sme vnútorne vyčerpaní, prázdni,
prestaneme vidieť v práci zmysel. Máme
problém vstať ráno z postele a nechce sa
nám žiť. Hoci objektívne sa nič nezmenilo,
subjektívne prežívame pocit rozpadu, zbytočnosti a bezvýznamnosti. Je to stav, kedy
sme minuli posledné zásoby svojej energie.
Dostať sa z toho von znamená obnoviť svoje zdroje. Nikto iný len my sami si utvárame
životný štýl. Nikto iný len my sami si volíme
cestu, určujeme si hodnoty. Je teda na nás,
či sa necháme zomlieť heslami rýchlejšie,
viac, nikdy nie je dosť, alebo dokážeme mať
otvorenú myseľ a vnímať život v jeho iných
rozmeroch. Sme predsa na univerzite a to je
miesto, kde vnímať, rozmýšľať, snažiť sa rozumieť svetu aj tomu vlastnému, je poslaním.
Prajeme kolegom z Univerzity Komenského veľa zdravia, trpezlivosti a pozitívneho
naladenia pri napĺňaní tohto poslania.
Viera Cviková, Anton Heretik,
FiF UK
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VEDA A VÝSKUM NA JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTE UK

Úspechy
troch centier excelentnosti
Pozitívne hodnotenie Akademickou ratingovou a rankingovou agentúrou z konca
roka 2012 a fakt, že sa fakulte zatiaľ darí
udržať si vedúce postavenie v skupine MED
(lekárskych, farmaceutických a nelekárskych
zdravotníckych fakúlt) vedenie JLF UK teší,
avšak pre odhaľovanie silných a slabších
stránok vo vedecko-výskumnej oblasti využíva aj vlastnú SWOT analýzu. Jej výsledky
umožňujú zvyšovať efektívnosť a kvalitu vedy
a výskumu aj pomocou niekoľkých vnútorných nástrojov (diferencované odmeňovanie
zamestnancov na základe scientometrických
parametrov, udeľovanie Ceny dekana za
práce publikované v časopisoch s impakt
faktorom), o ktorých sme podrobnejšie písali
v NU č. 5/2012. Odvtedy sa fakulta opäť
posunula dopredu, najmä pokiaľ ide o publikovanie v impaktovaných časopisoch, budovanie infraštruktúry, zavádzanie nových metodík alebo získavanie prostriedkov APVV.
Jednou zo silných stránok fakulty je úspešnosť pri implementácii štrukturálnych fondov
v rámci podpory Operačného programu Výskum a vývoj (OPVaV). V súčasnosti prebieha dobudovanie troch centier excelentnosti,
ktoré sú zamerané na základné priority
v oblasti medicínskeho výskumu.
V rámci Centra excelentnosti pre
perinatologický výskum (CEPV) sa
okrem zavádzania nových operačných
a monitorovacích techník a postupov do
praxe využívajú metódy molekulovej biológie, napríklad kvantifikácie fetálnej DNA
na úrovni Y chromozómu z plazmy matky
pomocou real-time PCR, genotypizácie z periférnej krvi pomocou RSP-PCR, alelickej diskriminácie alebo vysokorozlišovacej krivky
topenia HRMA či detekcie trizómie 13, 18

a 21 z plodovej vody alebo porúch proteínov pľúcneho surfaktantu.
K najväčším úspechom CEPV patrí aktívne využívanie integrovaného videokonferenčného systému operačnej sály. Tento
postup získal Cenu ITAPA 2011/ITAPA
2011 Distinction Awards v súťaži o najlepšie projekty v oblasti informatizácie verejnej
správy. Vedúce pracovisko CEPV – Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM
získalo medzinárodnú akreditáciu od The
European Board and College of Obstetric
and Gyneacology (EBCOG). Genotypizácia a detekcia trizómií, ako aj detekcia pohlavia plodu z krvi matky boli zavedené do
metodických postupov CEPV. Projekt CEPV
získal ocenenie „EUROPROJEKT 2011“ ako
jeden z troch najlepších projektov OPVaV
realizovaných na Slovensku.
Zameranie Centra experimentálnej
a klinickej respirológie (CEKR) vychádza zo silnej tradície respirologickej školy na JLF UK a fakulta tu dosahuje dlhodobo
výsledky celosvetového významu. V rámci
CEKR vzniklo na Klinike detí a dorastu JLF
UK a UNM Spánkové laboratórium a Oddelenie funkčnej diagnostiky zamerané na
vedecko-výskumnú činnosť v oblasti hodnotenia pľúcnych funkcií. V tomto roku bolo
dobudované aj Centrum intenzívnej starostlivosti a Endoskopické centrum. Na Ústave
farmakológie vzniklo Imunohistochemické
laboratórium a Laboratórium pre detekciu
eNO u laboratórnych zvierat. Na Ústave
biofyziky začali s metodikou zavádzania
mikrosond do presne definovaných častí
respiračných jadier CNS v experimente na
zvieratách.
K zaujímavým výsledkom CEKR patrí napríklad vytvorenie diagnostického algoritmu

pre neinvazívne hodnotenie zápalu v dýchacích cestách a vytvorenie metodiky stanovenia zmien citlivosti kašľových receptorov vo
vzťahu k respiračným, ako aj extrarespiračným ochoreniam a patologickým stavom.
Centrum má úspešnú zmluvnú spoluprácu
napr. s University of Florida, ktorej výstupom
bolo vlaňajšie „Kašľové popoludnie“ s celosvetovo uznávanými kapacitami v oblasti
výskumu kašľa.
Centrum excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii (CEVYPET) má za cieľ vybudovať špecifické
výskumné laboratóriá, ktoré sa zameriavajú
na detailné poznanie molekulárnych mechanizmov civilizačných ochorení a ich následnú aplikáciu do klinickej praxe. Centru sa
doteraz podarilo zaviesť metódu na sledovanie chemorezistencie nádorových buniek
(MTT Test) a niektorých génových polymorfizmov u pacientov s nádorovými, neurologickými a psychiatrickými ochoreniami a
poruchami imunity.
K významným úspechom CEVYPET patrí
tiež nadviazanie spolupráce s John Hopkins
Medical School, jednou z najprestížnejších
lekárskych fakúlt na svete. V rámci tejto
spolupráce boli vyškolení viacerí odborní
riešitelia, ktorí priniesli know-how na prácu s unikátnymi, na Slovensku jedinečnými
prístrojovými kompletmi Patch clamp, Calcium imaging, Extracelular a Intracelular recording. Cieľom centra excelentnosti je využitie
vedeckých výsledkov pre zlepšenie terapeutického procesu a kvality života pacienta liečbou „šitou na mieru“.
Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA,
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD.

Vitajte vo Vedeckej kaviarni
Z iniciatívy Rady projektu európskeho
sociálneho fondu (ESF) „Podpora ľudských
zdrojov s využitím najmodernejších postupov
a foriem vzdelávania na JLF UK“ a Kancelárie národných a európskych projektov JLF
UK sa dňa 22. 4. 2013 konalo v priestoroch
Simulačného centra JLF UK po prvýkrát diskusné stretnutie pod názvom Vedecká kaviareň.
V prvej časti programu sa prezentovali
e-learningové kurzy, z ktorých tri najlepšie
boli odmenené cenou projektu. Išlo o diela
kolektívu pod vedením prof. Kurču z Neurologickej kliniky JLF UK a UNM doc. Plevko-

vej z Ústavu patologickej fyziológie JLF UK
a Bc. Švrkovej, riaditeľky Akademickej knižnice a audiovizuálneho strediska.
V druhej časti Vedeckej kaviarne predniesli výsledky svojej práce mladí vedci,
ktorí získali výskumné granty z projektu ESF.
Počas neformálneho stretnutia pri káve predstavilo svoje výsledky 6 doktorandov a 5
postdoktorandov, ktorí zaujali výborným
prednesom a znalosťou problematiky. I keď
išlo o netradičný a svojím spôsobom „pokusný“ spôsob, ako prezentovať a diskutovať o
vedeckom probléme, z reakcií publika bolo
zrejmé, že Vedecká kaviareň sa páčila. Or-

ganizátori už teraz vedia, že projekt neskončí ako pilotný a tešia sa na prípravu ďalších
„posedení“.
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.

VEDA A VÝSKUM NA JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTE UK

Študentská veda
Študentská vedecká a odborná činnosť má na Jesseniovej
lekárskej fakulte UK v Martine
dlhú tradíciu. Svedčí o tom v poradí už XXXIV. Študentská vedecká konferencia (ŠVK), ktorá
sa konala 23. apríla 2013 vo
vynovených priestoroch prednáškových miestností.
JLF UK dlhodobo uskutočňuje popularizačné kroky a dáva
priestor pre kvalitný výskum.
Grantové prostriedky z projektu
Európskeho sociálneho fondu,
resp. Nadácie Dr. Jozefa Lettricha, ktorá ŠVK dlhodobo podporuje, sú investíciou do budúcnosti
medicínskeho lekárskeho i nelekárskeho výskumu. Dôkazom
správneho smerovania je nielen
kvantita (44 súťažných prác),
ale aj kvalita prezentovaných
príspevkov. Viaceré študentské
práce každoročne reprezentujú
fakultu na medzinárodných podujatiach a získavajú významné
ocenenia.
Na tohtoročnej konferencii

už tradične odzneli práce z teoretických, predklinických i klinických pracovísk, ale aj z ošetrovateľstva a nelekárskych študijných
programov. Významným prvkom
posledného obdobia je účasť
zahraničných študentov, ktorých
početné zastúpenie medzi študentmi medicíny sa začína odrážať aj v spektre účastníkov
ŠVK.
Súťažný rozmer je však len
jedna zo stránok študentskej
vedy; oveľa dôležitejšia je skutočnosť, že študenti už v rámci
pregraduálneho štúdia konfrontujú svoje teoretické poznatky
s reálnym výskumným svetom,
získavajú prvé skúsenosti v laboratóriách, učia sa prezentovať
výsledky a štylizovať vlastné
myšlienky. Entuziazmus mladých
ľudí, ochota a erudícia školiteľov
a možnosti fakulty sú zárukou
napredovania študentskej vedy
na JLF UK.
doc. MUDr. Juraj Mokrý,
PhD.

Za vyššou kvalitou vo vede
a výskume
JLF UK v Martine realizuje
v rámci operačného programu
Vzdelávanie projekt financovaný Európskym sociálnym
fondom s názvom „Systém komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedecko-výskumnej práce na JLF UK
v Martine“. Cieľom projektu je
vypracovanie komplexného systému hodnotenia kvality fakulty.
Doba realizácie je 24 mesiacov s plánovaným ukončením
v decembri 2013.
V prvej časti projekt rieši
kvalitu pedagogického procesu v študijnom programe všeobecné lekárstvo a v druhej časti
kvalitu rozvoja ľudských zdrojov a výskumu na JLF UK. Časť
zameraná na vedu a výskum je
rozdelená do 3 aktivít s tromi
výstupmi:
1. metodika vrátane indikátorov na interné hodnotenie
kvality výskumu,

2. systém opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti
JLF UK a verejnosti v oblasti
vedecko-výskumnej práce,
3. metodické materiály zamerané na správne hodnotenie zabezpečenia kvality
v biomedicínskom výskume.
Súčasne sa realizuje aj projekt zavádzania Systému manažérstva kvality podľa normy
ISO 9001:2008 a v budúcnosti plánuje fakulta zabezpečovanie kvality prostredníctvom
implementácie modelu CAF
(Common assesment framework). Všetky tieto procesy
budú v konečnom dôsledku
znamenať zvýšenie kvality výsledkov vedy a výskumu na JLF
UK a možnosť porovnania sa
s externými systémami v zmysle
regionálnych a medzinárodných indikátorov.
Ing. Martina Šimková

Výsledky výskumu v praxi:
šanca pre vozíčkarov
Vzhľadom na zvyšujúci sa výskyt dopravných nehôd a športových poranení počet pacientov pripútaných na invalidný vozík stúpa.
Okrem porúch hybnosti dochádza po poranení miechy aj k poruchám
vyprázdňovania močového mechúra a vylučovania stolice, čo vedie
k ďalším zdravotným problémom a znižuje kvalitu života pacientov.
Týmto pacientom je v súčasnosti možné pomôcť operačnou metódou
sakrálnej deaferentácie a neurostimulácie predných sakrálnych miechových koreňov. Metóda spočíva v cielenom operačnom prerušení
aferentných (dostredivých) vlákien, ktoré vedú vzruchy z močového
mechúra a konečníka do miechy. Následne sa na eferentné vlákna
vedúce vzruchy opačným smerom implantuje stimulátor, ktorý ich akti-

váciou vyvolá močenie a vylučovanie stolice.
Operačný výkon tohto druhu sa prvýkrát na Slovensku podarilo
realizovať operačnému tímu z Neurochirurgickej kliniky a Urologickej kliniky JLF UK a Univerzitnej nemocnice Martin v spolupráci
s primárom Oddelenia urologickej onkológie Masarykovho onkologického ústavu Brno doc. MUDr. Ján Doleželom, PhD., ktorý tieto
operácie zaviedol do klinickej praxe v Českej republike. Operačný
výkon a výskumný projekt, ktorý je základom pre zavedenie metódy sakrálnej deaferentácie a neurostimulácie predných sakrálnych
miechových koreňov do rutinnej klinickej praxe v Slovenskej republike, bol realizovaný s finančnou podporou projektu Európskeho
sociálneho fondu „Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím
najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine“.
MUDr. Martin Benčo, PhD.
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Keď rádioaktivita lieči
Keď sa povie rádioaktivita, väčšina ľudí
si predstaví Černobyľ, Fukušimu, prípadne
inú katastrofu, kde rádioaktivita ukázala
svoju odvrátenú tvár. Rádioaktívne látky sú
však nesmierne užitočné, ako v rozhovore
povedal prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc.,
(66).
Profesor Rajec z Katedry jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty UK sa celý
život venuje jadrovej chémii. V súčasnosti
spolupracuje na vývoji rádiofarmák čiže
liečiv, ktorých devízou je práve ich rádioaktivita.
Ako a kedy sa začal váš záujem
o chémiu, špeciálne jadrovú chémiu?
Chémia ma zaujímala od samého začiatku. Viac som sa o ňu začal zaujímať na
strednej škole a najviac práve o jadrovú
chémiu. Odišiel som teda študovať odbor
chémia do Bratislavy na Prírodovedeckú
fakultu UK. Neskôr som prešiel na odbor
jadrová chémia.
V posledných rokoch sa podieľate na vývoji rádiofarmák a ich
zavádzaní do praxe. Môžete vysvetliť pre laika, ako fungujú rádiofarmaká v tele?
Môžeme povedať, že rádiofarmaká sú
rádioaktívne liečivá. Používajú sa jednak
na diagnostiku a jednak na terapiu. Ja sa
venujem oblasti diagnostiky, podieľam sa
na vývoji týchto liečiv a ich zavádzaní do
praxe. V diagnostike, napr. pri onkologickom pacientovi ide o určenie miesta, kde
sa nachádzajú tumory, alebo či má pacient metastázy. Rádiofarmaká sa však používajú aj na diagnostiku neurologických
či kardiologických ochorení. Terapeutické
použitie rádiofarmák sa začalo robiť len
v posedných rokoch. Ide o to, aby sa dosiahol stav, kedy sa rádioaktívna látka z liečiva dostane na špecifické miesto, napr. do
tumoru a na tom mieste sa zachytí a pôsobí ako ionizačné žiarenie, ktoré ničí bunky tumorov. Rozdiel medzi diagnostikou
a terapiou je teda v tom, že pri terapii sa
použije väčšia rádioaktivita a rádionuklidy
so žiarením s väčším lineárnym prenosom
energie.
Pri diagnostike sa môžeme stretnúť aj s termínom kontrastná látka.
Aký je rozdiel medzi rádiofarmakami a kontrastnými látkami?

Rozdiel je v použitom druhu zobrazovania. V rámci nukleárnej medicíny sa
na diagnostiku pomocou rádiofarmák
používajú dva typy detekčného systému:
SPECT (single-photon emission computed
tomography) a PET (pozitrónová emisná
tomografia). Kontrastné látky sa zasa používajú v rámci röntgenológie. Napríklad
pri použití CT (počítačová tomografia)
alebo NMR (magnetická rezonancia).
V súčasnosti sa však tieto dve metódy často spájajú dokopy. Keď sa napríklad robí
SPECT alebo PET, zobrazí sa len miesto,
kde je rakovina. Nie je však vidieť, ako ten
orgán vyzerá. Použije sa teda kombinácia
metód, napríklad CT aj PET a potom sa tie
dva obrazy preložia.
Ako je možné, že rádioaktívny prvok dokáže nájsť a
zvýrazniť napadnuté tkanivo
v tele?

Ako prebieha testovanie rádioaktívnych liečiv?
Predtým, ako sa liečivo stane liečivom,
sa musí zrealizovať predklinická štúdia.
Najprv sa testuje na myšiach a potom na
skupine vybraných jedincov. Všetko musí
byť schválené etickou komisiou, ministerstvom zdravotníctva... Pre rádioaktívne liečivá platí presne to isté ako pre hocijaké
iné liečivá. Musia spĺňať všetky vlastnosti
a úžitok z nich musí byť vyšší ako risk.
Aký je osud rádionuklidov v tele
človeka?
Ich osud závisí od doby polpremeny
toho-ktorého rádionuklidu. Napríklad fluór

Pre zobrazovanie PET sa používa
fluórdeoxyglukóza. Glukóza je látka,
ktorú má bežne každý človek v tele.
Cukor sa spotrebúva tam, kde je veľká
spotreba čiže množenie buniek. Ak
ide napríklad o rakovinové bujnenie,
na tomto mieste je výrazná spotreba
cukru. Fluórdeoxyglukóza, konkrétne
[18F]FDG sa dokáže akumulovať na
tomto mieste a dostať sa do buniek.
Ďalej už [18F]FDG nemetabolizuje.
Preto sa hromadí v rakovinových bunkách a toto miesto je aktívne a vyžaruje pozitróny. Preto sa dané miesto
zobrazí na obrazovke počítača. Podobným spôsobom je možné zobraziť
aj iné ochorenia, nielen rakovinové.
Aké rádionuklidy vieme využiť pri diagnostike?
Rádiofarmák je veľmi veľa a ich
voľba závisí od spôsobu vyšetrenia.
Teraz som hovoril o „petovských“
rádiofarmakách. Sú však aj „spectovské“, napríklad metastabilné technécium 99 (99 mTc), ktoré má veľmi dobré
fyzikálne a chemické vlastnosti a vytvára stabilné komplexy. Chemický prvok technécium je možné upraviť do
rozličných foriem pre rôzne aplikácie.
Pre diagnostiku v kardiológii sa používajú také rádionuklidy, ktoré majú
náboj. Napríklad tálium, pre terapiu
niektoré lantanoidy a vo výskume sa
testuje aj astát.

Vizitka
20. 5. 1947 – narodil sa v Kežmarku
1965 – 1970 – študoval na Prírodovedeckej fakulte UK
1970 – dodnes – pôsobí na Katedre jadrovej chémie
PriF UK
1974 – získal titul RNDr. na PriF UK
1981 – získal titul CSc. na PriF UK
1990 – 1997 – bol vedúci Katedry jadrovej chémie
PriF UK
1991 – získal titul docent na PriF UK
1997 – 2002 – bol prodekan PriF UK
2003 – získal titul DrSc. na Slovenskej technickej
univerzite v Bratislave
2004 – získal titul profesor na PriF UK
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má dobu polpremeny 110 minút, to znamená, že zhruba za 2 hodiny je z jeho aktivity
polovica. Na druhý deň prakticky v tele nič
nezostane. Okrem toho existuje biologický
polčas. Je to čas zotrvania v tele, pokým
nie je vylúčený metabolickými procesmi.
Niektoré prvky zostávajú deponované
v kosti, ale väčšina je vylúčená biologickými tekutinami a exkrementmi.
To znamená, že doba polpremeny stačí na diagnostiku, ale potom
rádioaktivita klesá.
Diagnostika sa robí približne 4 – 5 hodín. Potom sa liečivo čiastočne vylúči. (Tento odpad je tiež rádioaktívny.) Potom sa
rádioaktívny prvok premení a v bunkách
zostáva stabilný kyslík 18. Ale niektoré prvky majú dlhšiu dobu polpremeny. Na diagnostiku štítnej žľazy sa používa jód 131.
Pacient zje jódové tobolky, a tak sa vie zistiť, či má funkčnú štítnu žľazu. Ak štítna žľaza nefunguje, nedostane sa do nej jód. Jód
sa používa aj na terapeutické účely, kedy
sú dávky vyššie. S jódom to však nie je
také jednoduché ako napríklad s fluórom,
lebo jeho doba polpremeny je až 8 dní. To
znamená, že trvá až 80 dní, kým dosiahne také nízke hodnoty, ako fluóru už na
druhý deň. Vtedy je pacient poučený, ako
sa má chovať, aby nekontaminoval životné
prostredie jódom 131. To znamená, že nemusí zostať v nemocnici, ale nesmie sa túliť
k deťom a podobne. Existuje však viacero
izotopov jódu. Lekár si vyberie podľa toho,
ktorý je najvhodnejší pre pacienta.
Liečivá, ktoré vyvíjate spolu s firmou BIONT, a. s., sa budú používať
len na Slovensku, alebo ich je možné vyvážať? Ako to funguje?
Vyvíjame krátkožijúce liečivá. To znamená, že vyvážať ich môžete len do takej
vzdialenosti, kým sa nepremenia. Rádionuklid sa najprv pripraví v nejakom centre
pomocou cyklotrónu. Potom sa dostane do
tieneného boxu, kde ho produkčná jednotka spracuje. Potom sa na základe kontroly
kvality zistí, či je to v poriadku. Ak áno,
môže sa vyviezť. S časom klesá aj aktivita
rádioliečiva. Expiračná doba pre takéto
liečivá je 10 hodín.
Ako vnímate fakt, že laická verejnosť si s rádioaktívnymi látkami
automaticky spája niečo negatívne?
Pretože prvé skúsenosti boli vždy negatívne. Vývoj jadrovej energie bol spojený
s projektom Manhattan z čias 2. svetovej

vojny. V roku
1939 sa zistilo,
že urán 235 sa
štiepi, ale nevedelo sa, aká
energia vzniká
a že viac neutrónov vzniká, ako
sa spotrebúva.
Tento objav zostal v tajnosti. Pracovali na tom len
tajné vývojové
zariadenia v Nemecku,
USA,
ZSSR čiže veľké
veľmoci. V roku
1956 sa konala
prvá konferencia o mierovom
využití atómovej
energie. Dovtedy
o tom verejnosť nič nevedela. Účinný prierez nazvali tajným názvom „barn“ stodola.
Konali sa aj procesy s ľuďmi, ktorých obvinili zo špionáže, a niektorých odsúdili na
smrť. Prvé použitie jadrovej energie bolo,
keď USA zhodilo atómovú bombu v Hirošime a druhú v Nagasaki. Černobyľ v roku
1986 bola veľká ekologická havária, ktorá postihla takmer celú Európu. Nedávno
sme boli svedkami havárie vo Fukušime.
O rádioaktívnych látkach sa viac píše negatívne, lebo zlé správy sa šíria rýchlejšie.
Ale rádioaktívne látky sú aj nesmierne užitočné. Jadrovú energetiku používame na
Slovensku od roku 1972. Ak by sa nestali
tieto veľké havárie, jadrová energetika by
mala veľký potenciál. Jadrové elektrárne
totiž nevypúšťajú oxid uhličitý a neprispievajú k tvorbe skleníkových plynov.
S tým súvisí aj ďalšia oblasť,
ktorou sa zaoberáte, a tou je rádioekológia. Skúmali ste rádioaktívne odpady v zložkách životného
prostredia.
Všeobecne sa zaoberáme stanovovaním rádioaktívnych látok v životnom prostredí, ale aj v rádioaktívnych odpadoch.
Najväčším zdrojom týchto odpadov sú
jadrové elektrárne a inštitúcie. Napríklad
nukleárna medicína produkuje inštitucionálny odpad. Rádioaktívny odpad sa
najľahšie šíri, keď je v plynnej alebo kvapalnej forme. Najlepšie teda je, ak je upravený do tuhej formy a ukladá sa na mieste,
ktoré nazývame úložisko. My sa taktiež
podieľame na stanovení koncentrácie rádionuklidov v niektorých vzorkách životného prostredia. Úrad pre verejné zdravotníctvo kontroluje a vyhodnocuje namerané

výsledky koncentrácie rádioaktivity zo vzoriek trávy, vody, poľnohospodárskych produktov v okolí a pod. Ide najmä o toxické
dlhožijúce rádionuklidy. Napríklad pri
štiepení uránu vznikajú štiepne trosky,
z ktorých niektoré majú dobu polpremeny
30 rokov. To znamená, že by uplynulo až
300 rokov, kým by klesla rádioaktivita na
dostatočne nízku úroveň.
Ako prebieha dekontaminácia
odpadov?
Treba si to predstaviť tak, že napríklad
tuhé látky je potrebné dekontaminovať,
čiže zbaviť ich rádioaktivity pomocou
dekontaminačného roztoku. Dekontaminačný roztok sa ďalej odparí a odpad sa
premení do tuhej formy, ktorá je najmenej
pohyblivá v životnom prostredí. My robíme
analýzu v odpadoch ťažko stanoviteľných
rádionuklidov pomocou rádiochemických
metód. Okrem antropogénnych rádionuklidov zisťujeme tiež prírodné rádionuklidy.
Čo vás baví na vede?
Veda vás vždy prekvapí niečím novým.
Vždy, keď si myslíte, že ste skončili, zistíte,
že otvárate ďalšiu komnatu do neznáma.
Stále je možné objavovať nové a nové
veci. Je to neverending story. Život je pritom veľmi zábavný. Myslím si, že v živote
je nielen dôležité zarobiť peniaze a založiť si rodinu, ale aj mať prácu ktorá človeka
baví, aby sa mohol naplno tešiť zo života.
Lenka Miller
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Veľmi návykový životný štýl
Nina a Peter Csonkovci sa stretli pred
desiatimi rokmi, úplne symbolicky počas raftovania. Obaja vyštudovali odbor trénerstvo
na Fakulte telesnej výchovy a športu UK.
Nina sa rozhodla pokračovať a momentálne
študuje na doktorandskom štúdiu.
Už rok sú manželia. Čas spolu trávia nielen v súkromí, ale aj pri športe, keďže Peter
je zároveň aj Ninin tréner. Cestujú po súťažiach a zbierajú ocenenia po celom svete.
V prvom rade, ako si má bežný
smrteľník predstaviť kajakový freestyle?
Kajak freestyle patrí medzi extrémne
športy. Robí sa na divokej vode, vo vodnej
pereji – valec alebo vlna, kde sa za 45 sekúnd snaží predviesť čo najviac rôznych figúr.
Je to niečo ako akrobacia na vode, môžeme
to prirovnať aj k snoubordingu či surfingu.
Ako sa začala vaša kajakárska
kariéra?
Nina: Ja som začala jazdiť na kajaku,
až keď som mala 18 rokov, čiže dosť neskoro. Rok predtým som začala s raftingom,
ale to som brala skôr ako zábavu, než ako
vrcholový šport. Raftovali sme v Čunove na
slalomovom kanáli. Raz nám do raftu skočil
jeden mladý úspešný kajakár. Odvtedy sme
s Peťom spolu a ja kajakujem. Už je to desať
rokov, z toho sme rok manželia.
Peter: Ja som začal trošku skôr ako
Nina. Pred vodáctvom som robil karate,
avšak nejako ma to nenapĺňalo a cez spolužiaka som sa dostal do klubu Iuventa pod
vedením Martiny Kováčovej. Bol to vodácky
klub, v ktorom sme sa venovali vodnej turistike a súťaženiu na pramiciach a neskôr aj
na raftoch. Popri raftingu som začal skúšať
aj kajak, ale nie slalomový, ale upravený na
kajak freestyle. To ma tak chytilo, že som pritom ostal až doteraz.

Čo vás na tomto športe vzrušuje?
Nina: Je to skvelý šport, ktorý je zábavný, ale aj veľmi ťažký. Nie je to všetko len
o freestyle, ale aj o splavovaní riek. Dostali
sme sa do takých kútov sveta, kam by sme
sa inak ako po rieke nedostali. Videli sme
krásnu prírodu a spoznali zaujímavé kultúry.
Človek spoznáva a prekonáva svoje limity,
je to veľmi návykový životný štýl.
Peter: Vždy, keď sa dostanem z mesta
niekde do prírody, najlepšie s partiou kajakárov, je to super pocit. Či už je to trénovanie, alebo zdolávanie divokých perejí, vždy
sa na to nesmierne teším.
Peter, ty si navyše aj Ninin tréner.
Ako funguje taký vzťah? Ako je to v
súkromí?
Peter: Ja si myslím, že to funguje super.
Všetky prekážky prekonávame spoločne navzájom sa podporujeme. Stále sme spolu a
ani si neviem predstaviť, že by sa to zmenilo... Samozrejme, niekedy nastanú aj problémy, ale skoro nikdy to nie je mimo tréningu.
Pri takej záťaži, akú mávame, nie je vždy
ľahké ostať pokojný. Ale hneď, ako to prehrmí, všetko sa rýchlo vráti do normálu. Musím
povedať, že hádky sú medzi nami zriedkavé,
skôr sa všetku svoju energiu snažíme sústrediť na výkony.
Nina: Peťo je veľmi prísny tréner, ale len
vďaka tomu som tak rýchlo napredovala a
stihla som dobehnúť aj baby, ktoré sa tomuto
športu venujú oveľa dlhšie. Kým nie je figúra
perfektne predvedená, Peťo nie je spokojný.
Občas mi to lezie na nervy, hlavne, keď
mám zlý deň a nejde mi to. Musím priznať,
že Peťo si so mnou tiež vytrpel svoje. Ja som
tvrdohlavá a rada odvrávam. Snažím sa to
redukovať a na tréningoch ho poslúchať. V
súkromnom živote to však nezneužíva.

Nina (27)
3 najväčšie úspechy: 2. miesto na
Majstrovstvách Európy 2012, 2. a 3.
miesto na Svetovom pohári 2012, 4.
miesto na Majstrovstvách sveta 2012
obľúbené jedlo: čokoláda
hobby: snoubording, čítanie, bežecké
lyžovanie a cyklistika
Keď sa človek naplno venuje nejakému športu, stane sa z neho životný štýl. Ako tento šport ovplyvňuje váš život?
Nina: Freestyle je rozhodne životným
štýlom, či už je to na vode, na snehu alebo vo vzduchu. Mne ovplyvnil život veľmi.
Hlavne kvôli kajakovaniu som išla študovať
na FTVŠ UK. Predtým som rozmýšľala skôr
o ekonómii, ale šport zvíťazil. Všetok čas
podriaďujem tomuto športu. Dokonca aj termín svadby sme vyberali v zime, len preto,
aby sa nám to nekrylo s pretekmi. Nikdy
som to ale neľutovala. Aj keď mám času na
iné veci málo, myslím si, že si ho naplno užívam.
Peter: Ja si myslím, že obaja sme tomu
dali úplne všetko. Treba si ísť tvrdo za svojim
cieľom. V podstate všetky aktivity podriaďujeme tomu, aby sme mohli trénovať a kajakovať po svete. Veľakrát sa stáva, že nie je na
nič iné čas. Zanedbávame kamarátov a ani
na koníčky, ktoré sme kedysi robili, nám neostáva veľa času. No nenazýval by som to
negatívom, pretože prežívame veľa nových,
iných zážitkov a skúseností, pre ktoré to tak
milujeme a ktoré nás ženú dopredu.
Ako sa fyzicky udržiavate vo
forme, keď je na vodu príliš veľká
zima?
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tiež vyhovuje. No predsa len Afrika
má aj svoje nevýhody, a to sú hlavne
choroby, ako malária, bilharzia či iné
parazitické ochorenia.

Peter (28)
3 najväčšie úspechy: 2 x vicemajster sveta, 2 x víťaz svetového pohára,
majster Európy
obľúbené jedlo: chapati s banánom
a nutelou
hobby: kamera a strih, surfing, bicykel, snoubording, bežecké lyžovanie...
Nina: Sezóna u nás na Slovensku je od
apríla do polovice novembra. V decembri
sme väčšinou niekde v teple, napríklad v
Ugande, kam pravidelne chodíme trénovať.
V januári a februári sa naplno venujeme
zimnej príprave. Chodíme veľa na bežky, do
posilňovne, behať, občas aj na snoubord a
lyže. No aj počas sezóny sa snažíme udržiavať vo forme najmä bicyklovaním a posilňovaním.
Peter: Je veľa možností, ako sa udržiavať vo forme, záleží aj od sezóny. Podľa
toho si musíme nastaviť tréningový plán.
Minulú sezónu sme si predĺžili sústredením
v africkej Ugande. Nakoľko sme však obaja
ochoreli na maláriu, tak sme mali v januári čo robiť, aby sme sa dostali do kondície
späť. Keď sme sa už zo všetkého dostali a
začali sme naplno trénovať, veľmi nešťastne
som sa zranil v posilňovni a roztrhol som si
prsný sval. Našťastie som skončil v starostlivosti šikovného pána primára MUDr. Miroslava Lisého, PhD. Teraz mám ruku v ortéze
a čakám, kým budem môcť začať rehabilitovať. Musím sa dostať rýchlo späť do formy,
lebo v septembri ideme na majstrovstvá sveta do USA.
Dúfame, že sa dáš čoskoro do
poriadku! Ostaňme ešte pri Afrike.
Chodievate tam na sústredenia pravidelne. Prečo práve tam?
Nina: Afrika je veľmi zaujímavá krajina. Uganda sa stala za posledných sedem
rokov pre nás zimnou destináciou, hlavne
vďaka svojej príjemnej klíme a rieke Biely
Níl, kde sa nachádzajú jedny z najlepších
vĺn na svete. Život tam je veľmi lacný, čo nám

Vďaka súťažiam ste už pocestovali kus sveta. Kde ste sa
cítili výnimočne dobre?
Nina: Vždy to záleží od ľudí. Veľmi sa mi páči v Nórsku, ale aj v Rakúsku či Nemecku. Život by som si
však vedela predstaviť aj v USA. Ľudia
tam boli veľmi milí a ochotní, hlavne
sa mi páčila ich disciplinovanosť pri
šoférovaní. No najviac sa mi páči,
keď sme v prírode, mimo civilizácie. Vtedy je
jedno, v akej krajine sme.
Peter: Mne sa najviac páči asi v Kanade pri rieke Ottawa oblasť Quebeck. Je to v
podstate málo osídlená oblasť asi s najlepšími riekami na svete. Proste raj!
Aké sú na Slovensku podmienky
na rozvoj tohto športu?
Nina: Momentálne sa dá trénovať iba
v Čunove, v areáli vodných športov. Preto
sú všetci freestyle kajakári sústredení najmä
v Bratislave. No ja sa nesťažujem. V Čunove máme dva valce, kde môžeme trénovať
dvakrát denne od jari do jesene, čo je super.
Skoro nikto nemá také ideálne podmienky
ako my.
Peter: Vďaka Divokej Vode (areál vodných športov v Čunove) máme kvalitné tréningové možnosti. Bohužiaľ, je to však jediné miesto na Slovensku.
Keby ste to mohli ovplyvniť, aké
ideálne podmienky pre tento šport
by ste si vedeli predstaviť?
Nina: Bola by som rada, keby sme mali
na Slovensku ešte aspoň jeden valec, kde by
sa dalo trénovať, napr. v takom Liptovskom
Mikuláši, aby aj ľudia mimo Bratislavy mali
možnosť dostať sa k tomuto športu. Ďalej by
bolo super, keby bolo v našom športe viacej
financií. Ale to je problém viacerých športov.
Peter: Ideálne by bolo, dostať sa medzi
olympijské športy. Tým by vzrástol počet pretekárov, klubov, ale i dotácií.
Na UK ste obaja vyštudovali trénerstvo. Aké máte spomienky na
školu?
Nina: Na škole mi bolo veľmi príjemne.
Veď aj preto som sa rozhodla ďalej študovať u nás na fakulte v doktorandskej forme
štúdia. Vybrala som si katedru športov v prírode a plávania, kde máme super kolektív.
Mala som špecializáciu trénerstvo – kanoistika a môžem povedať, že všetky poznatky teraz využívam v našom tréningovom procese.
Peter: Na škole je super, pokiaľ všetko
ide tak, ako má. Ak sa však nedarí, vie to
narobiť veľa nepríjemností. Ja som rád, že

som študoval na tejto fakulte. Myslím si, že
ma naučila veľa nielen o športe a trénovaní.
Trochu ma však mrzí, že som nešiel študovať
aj filmovú tvorbu, o ktorú sa tiež zaujímam.
No nikdy nie je neskoro. 
Aký je váš vzťah k trénerstvu a
vaša perspektíva v tejto oblasti v
budúcnosti?
Nina: Keďže sa v najbližšej dobe nechystám skončiť s aktívnym pretekaním, trénerstvo zatiaľ nie je pre mňa možnosťou realizácie. V budúcnosti, keď skončím s aktívnou
kariérou, budem o tom však určite uvažovať.
Samozrejme, že by som pri športe chcela
ostať, či už ako športovkyňa alebo ako trénerka.
Peter: Ja mam tiež plán zotrvať v mojej
profesionálnej kariére čo najdlhšie. Nemyslím si, že sa budem v budúcnosti uplatňovať
ako tréner, pretože pri momentálnej situácii
nie je jednoduché z trénerského platu vyžiť.
Chcel by som sa však zamerať na filmovú
tvorbu, ktorej sa už aj dlhší čas ako amatér
venujem. Filmy o športe sú to, čo sa mi páči
najviac.
Podelíte sa o sen, ktorý by ste
chceli dosiahnuť?
Nina: Mojím veľkým snom je vyhrať
majstrovstvá sveta spolu s mojím manželom.
Bolo by úžasné, keby sme sa mohli obaja
naraz tešiť z víťazstva.
Peter: Ja mam rovnaký sen ako Nina.
Vyhrať naraz by bolo skvelé!
Čo vás čaká toto leto?
Nina: Momentálne sa pripravujeme na
európsky pohár, ktorý bude už o chvíľu v
Nemecku a v Prahe, neskôr aj na Slovensku. V lete odlietame do USA, kde sa budú
konať majstrová sveta. Toto bude náš vrchol
sezóny.
Peter: Mňa bude, bohužiaľ, opäť čakať
dlhá rekonvalescencia. Dúfam však, že prebehne rýchlo a stihnem sa dať dokopy na
majstrovstvá sveta.
Lenka Miller
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Na UK vzniklo Centrum výskumu starnutia
a civilizačných ochorení
Fakulta telesnej výchovy a športu UK rieši
od roku 2008 projekt EÚ s názvom Interreg
IVa „Mobilita v starobe“, zameraný na zlepšenie kvality života seniorov nad 65 rokov.
Tento projekt má charakter tak základného
výskumu (napríklad odhaľovanie mechanizmov vekom podmienenej straty svalovej hmoty a svalovej sily na bunkovej a molekulárnej
úrovni v spolupráci s talianskymi vedeckými
laboratóriami), ako aj charakter aplikovaného výskumu.
Probandi – seniori absolvovali dvojmesačný intervenčný tréningový program
zameraný na zlepšenie ich svalovej sily
a koordinácie, čím sa dosiahlo uľahčenie vykonávania denných aktivít, ako vstávanie zo
stoličky, chôdza po schodoch, nastupovanie
do dopravných prostriedkov, ale aj zníženie
rizika pádov.
Náplň tréningového programu, samozrejme, vychádzala z predchádzajúcich zistení
v rámci projektu Interreg IIIa. Projekt mal byť
pôvodne ukončený v máji 2013, ale vzhľadom na úspešný priebeh bolo schválené
jeho predĺženie. Doteraz zistené poznatky
z projektu „Mobilita v starobe“ budú aplikované na onkologických pacientov. Napríklad pacientom – mužom s karcinómom

prostaty – sa následkom androgénovej deprivačnej liečby výrazne zníži hladina testosterónu. Jeho nízke koncentrácie spôsobujú
okrem iných vedľajších účinkov aj stratu svalovej hmoty a sily, čím dochádza k zhoršeniu
celkovej kvality ich života. Existujú dokonca
vedecké štúdie naznačujúce, že dĺžka prežívania onkologických pacientov závisí aj
od rýchlosti úbytku svalovej sily a hmoty.
Špeciálny silový tréning zameraný na budovanie svalovej hmoty by mal negatívne
dôsledky liečby výrazne eliminovať a teoreticky predĺžiť prežívanie pacientov. Skúmať
sa opäť budú nielen vonkajšie prejavy zlepšenia sily a kondície, ale aj vnútrobunkové
mechanizmy terapie a intervencie.
Na FTVŠ UK sa realizovali aj iné medzinárodné vedecké projekty, napríklad
LUKOSS v rokoch 2009 až 2010, financovaný z tzv. Nórskych fondov. Okrem zahraničných partnerov z Nórska a Fínska v ňom
aktívne participovala aj Katedra živočíšnej
fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty UK. Popri zahraničných projektoch sa
FTVŠ UK podieľa aj na domácich projektoch
orientovaných na zdravotné aspekty pohybu, napríklad s Ústavom experimentálnej
endokrinológie Slovenskej akadémie vied.
Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť,

že spoločným bodom všetkých hore uvedených projektov je orientácia na kvalitu výstupov. Že nejde len o prázdne frázy svedčí
fakt, že k aprílu 2013 bol počet zahraničných vedeckých publikácií v časopisoch registrovaných v databáze Current Contents
Connect® 11, z toho v piatich z nich bol
prvým autorom zamestnanec FTVŠ UK.
Vedenie FTVŠ UK sa rozhodlo ďalej stimulovať rozvoj vedy a výskumu na fakulte
a dňa 18. 3. 2013 schválilo vznik Centra
výskumu starnutia a civilizačných ochorení
pod vedením doc. MUDr. Jany Lipkovej,
PhD. Nosnou ideou centra je skúmanie
využitia pohybu nielen ako prevencie, ale aj
potenciálnej hlavnej alebo doplnkovej liečby
rôznych civilizačných ochorení a prejavov
starnutia. Minoritnou, ale nesmierne dôležitou náplňou bude aj tvorba a praktická
aplikácia pohybových programov pre rôzne
cieľové kategórie ľudí (deti, seniori, pacienti) práve na základe poznatkov získaných
vedeckou činnosťou centra, v spolupráci
s katedrami FTVŠ UK, ale aj mimofakultnými
a mimouniverzitnými expertnými skupinami.
Mgr. Milan Sedliak, PhD., FTVŠ UK

Aerobikový a kondičný večer
venovaný Dňu narcisov
Katedra telesnej výchovy Prírodovedeckej fakulty UK v spolupráci s Ligou proti rakovine usporiadala dňa 15. 4. 2013 v telocvični ŠDĽŠ v Mlynskej doline už 7. ročník
podujatia – Aerobikový a kondičný večer
venovaný „Dňu narcisov“. Vyše sto študentov z rôznych fakúlt si zacvičilo na aerobiku
a zumbe s profesionálnymi cvičiteľmi. Novinkou tohto ročníka bol kondičný tréning, kde

si tí najvytrvalejší otestovali svoje schopnosti
pod vedením odborných trénerov.
Cvičenia prebiehali v 50-minútových blokoch s prestávkami na občerstvenie. Cvičitelia Lucka Feketeová, Laci Baranay a tréneri
zo „Zamakaj“ pod vedením Petra Danča
vytvorili výbornú športovú atmosféru, kde
nešlo o výkony, ale predovšetkým o radosť
z pohybu a svojou hoci malou sumou pris-

pieť na veľkú vec. Počas akcie sa vyzbieralo
124 eur, ktoré boli prevedené na účet Ligy
proti rakovine.
Sme radi, že záujem o športové akcie
dobročinného charakteru majú u našich
študentov stále ohlas a tešíme sa na ďalší
ročník.
Mgr. Miriam Sedláčková, PhD.,
PriF UK

KARIKATÚRA

Anton Lednický, FTVŠ UK
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Budovy stomatologických kliník
na Heydukovej ulici majú 45 rokov
Dňa 7. 3. 2013 sa konala na Klinike
stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF
UK a OÚSA slávnostná vedecko-odborná
schôdza, na ktorej si Lekárska fakulta UK
pripomenula 45 rokov od otvorenia prevádzky budovy stomatologických kliník na Heydukovej ulici.
V januári 1968 tu začali fungovať celá
I. stomatologická klinika s prednostom prof.
MUDr. Štefanom Velgosom, DrSc., a časť III.
stomatologickej kliniky s prednostom doc.
MUDr. Michalom Semjánom, ktoré sa do novej budovy presťahovali z kapacitne nevyhovujúceho areálu FN na Mickiewiczovej ulici.
Tam zostali vo vylepšených priestorových
podmienkach druhá časť III. stomatologickej
kliniky a celá II. stomatologická klinika pod
vedením prof. MUDr. Juraja Halmoša, DrSc.
V tejto organizačnej štruktúre prežili tri
bratislavské kliniky aj spoločenské zmeny
po roku 1989. Vážnym dôsledkom bol od-

chod strednej generácie učiteľov a lekárov
do súkromnej praxe, čím na klinike zostali
len starší a nedávni absolventi fakulty. Tento
problém chýbania strednej generácie pretrváva dodnes a prináša trvalý personálny
problém pri zaistení kvalitnej pedagogickej činnosti. Významný zlom nastal v roku
2004, kedy došlo k reorganizácii stomatologických kliník FN v Bratislave a klinika
sa stala súčasťou Onkologického ústavu sv.
Alžbety, s. r. o. (OÚSA). Za uplynulých 45
rokov existencie budovy na Heydukovej ulici prešiel týmito priestormi úctyhodný počet
viac ako 2100 absolventov stomatológov
(MUDr.) a zubných lekárov (MDDr. od r.
2009).
Treba poďakovať všetkým bývalým i terajším pracovníkom kliniky, ktorí obetavo odviedli a aj doteraz odvádzajú značné úsilie,
odovzdávajú tvorivé schopnosti, vedomosti
a životnú silu tejto záslužnej práci.

Na stretnutí nechýbali (zľava) riaditeľ OÚSA doc. J.
Kaušitz, dekan LF UK prof. P. Labaš, prof. N. Markovská a prof. A. Jenča z Ministerstva zdravotníctva
SR a prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA doc. P. Stanko.
Foto: Dr. Peter Kresánek, CSc.

prof. MUDr. V. Javorka, CSc.,
doc. MUDr. P. Stanko, PhD.,
LF UK a OÚSA

Študenti farmácie na seminári vo Phoenixe
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK sa pri výučbe svojich predmetov lekárenstvo, sociálna farmácia, základy
manažmentu vo farmácii a iné snaží o úzke
prepojenie teoretickej výučby s reálnou praxou. Pre študentov bakalárskeho trojročného
študijného odboru katedra v marci zorganizovala v rámci predmetu zdravotnícke
pomôcky – výroba a distribúcia praktický
seminár v distribučnej spoločnosti PHOENIX
Zdravotnícke zásobovanie, a. s.
Študentov privítal člen predstavenstva
zodpovedný za logistiku, IT a nákup Peter
Vejvoda. Informoval ich o mieste a postavení
slovenskej spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie v rámci nadnárodnej spoločnosti PHOENIX Pharmahandel GmbH &
Co KG, ktorá pôsobí v 23 štátoch Európy.
Slovenská pobočka spoločnosti PHOENIX
v ničom nezaostáva za inými európskymi
zastúpeniami, skôr naopak, jej distribučný
a logistický systém patrí medzi najkvalitnejšie a najefektívnejšie.
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie
distribuuje lieky a zdravotnícke pomôcky
prostredníctvom štyroch obchodných centier – Bratislava, Nesvady, Zvolen a Košice,
z ktorých priamo zásobuje niekoľkokrát denne viac ako 1600 zdravotníckych zariadení
a lekární na celom Slovensku. Spoločnosť
disponuje skladovou rozlohou približne
21 000 m2, na ktorých skladuje viac ako
14 000 sortimentných položiek pre lekárne,

nemocnice a výdajne zdravotníckych potrieb.
V teoretickej časti semináru PharmDr.
Daniela Jenisová, odborná zástupkyňa spoločnosti, prezentovala študentom prednášku
„Požiadavky správnej veľkodistribučnej praxe a ich zabezpečenie“. Študenti tak mali
možnosť vidieť, ako sa legislatívne predpisy
a nariadenia prakticky realizujú, a spoznať
úlohu a pozíciu zodpovedného farmaceuta

v distribučnej spoločnosti.
Riaditeľka logistiky obchodných centier
Bratislava a Nesvady Ľubica Kocianová
následne študentov previedla celou prevádzkou, a to pri jej plnom chode. Študenti
mali možnosť vidieť jednu z najmodernejších skladovacích a distribučných technológií na Slovensku, postup pri príjme, príprave,
balení a expedovanie objednávok do lekární a pod. Pani riaditeľka zdôraznila, že pre
úspešnú logistiku je najdôležitejšie „nestratiť
tovar z očí“ – mať ho neustále pod kontrolou

a snažiť sa o maximálnu efektivitu postupov.
Zároveň študentov motivovala k tomu,
aby boli na svoje štúdium hrdí, pretože študujú veľmi perspektívnu oblasť, ktorá má
výborné predpoklady pre budúci rozvoj.
Keďže prítomní študenti sú v končiacom ročníku štúdia, možnosti ich uplatnenia v oblasti
distribúcie ich veľmi zaujali. Vysoký záujem
u študentov vyvolali aj rôzne technické a inovatívne prvky, ktoré spoločnosť zaviedla do
bežnej práce, ako napr. digitálna fotodokumentácia, spôsob lokalizácie teplotných
datalogerov v zásielke, vysoko automatizované dopravníkové pásy, využitie scanerovej
technológie pri manipulácii s liekmi a zdravotníckymi pomôckami, ale aj prístup k zamestnancom – zavedený systém štandardných operačných postupov, kontroly kvality,
krízového manažmentu a pod.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, ktorá program pripravila, aj touto cestou
vyjadruje poďakovanie spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie za ochotu
a profesionálny prístup, s akým sa venovali
študentom popri svojej každodennej práci.
Možno preto citovať hodnotenie študentov
neformálnym vyjadrením – „toto bol najlepší
seminár počas štúdia“. My – ich učitelia naopak konštatujeme, že nebol nielen najlepší,
ale predovšetkým veľmi užitočný.
PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.,
FaF UK
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Ústav lekárskej biofyziky reprezentoval
v americkom Bostone
V dňoch 20. až 24. apríla 2013 sa
v americkom Bostone v štáte Massachusetts uskutočnil v poradí už 46. ročník
medzinárodného kongresu Experimental
Biology 2013. Začiatok podujatia nepríjemne ovplyvnili doznievajúce udalosti
z Bostonského maratónu v podobe zastavenej MHD, zvýšených bezpečnostných
kontrol a až apokalypticky prázdneho mesta. Všadeprítomný nápis „Boston strong“ (silný Boston) vkladal ľuďom nádej a silu, aby sa čo najskôr vrátili do normálneho všedného dňa.

množstvo prednášok pozvaných hostí, rôzne workshopy, posterové sekcie, ako aj konzultácie pri publikovaní vedeckých článkov
a nechýbali ani ponuky na voľné postdoc
pozície v rôznych častiach sveta.
Medzi viac ako 4000 prezentujúcimi
postermi mal zastúpenie aj Ústav lekárskej
biofyziky JLF UK v Martine. Poster s názvom

Kongres Experimental Biology je multidisciplinárne vedecké podujatie, ktoré
každoročne hostí skoro 14 000 vedcov
z rôznych krajín sveta, z vedeckých oblastí ako anatómia, fyziológia, biochémia, patológia a farmakológia. Toto
multidisciplinárne podujatie ponúkalo

„Interactions of mechanically induced coughing and sneezing“ (spolupráca autorov Šimera, Poliaček, Dobroľubov, Veterník, Jakuš)
prezentovali doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.,
a RNDr. Michal Šimera, PhD. Poster stručne
zhrnul výsledky najnovšieho výskumu ústavu
z oblasti interakcie obranných reflexov, ako
sú kašeľ a kýchanie u anestézovaných mačiek. Zo záverov experimentov vyplýva,
že pri súčasnom výskyte kýchania a kašľa
zostávajú tieto reflexy sami sebou (teda
je vytvorený buď reflex kýchania, alebo
reflex kašľa), avšak sú silnejšie. Mechanická stimulácia v nose (ktorá však nevyvolá
kýchanie) na rozdiel od zápalu a chemického dráždenia kašeľ neovplyvňuje.
Účasť na kongrese bola finančne podporená zo zdrojov ESF a CEKR II.
RNDr. Michal Šimera, PhD.,
JLF UK

V Británii sme absolvovali simulačnú výučbu
v ošetrovateľstve
V dňoch 11. – 22. februára 2013 sme
sa spolu s deviatimi študentmi bakalárskeho
študijného programu ošetrovateľstvo z Ústavu ošetrovateľstva na Jesseniovej lekárskej
fakulte UK v Martine zúčastnili na desaťdňovom intenzívnom vzdelávacom programe
RADAR: Recognition of the Acutely Deteriorating Patient with Appropriate Response.
Projekt EU RADAR je 3-ročný vzdelávací program v rámci Erasmus Intensive Programme zameraný na problematiku intenzívnej starostlivosti o akútne chorého pacienta.
V rámci projektu je JLF UK v Martine jedným
zo 7 participujúcich partnerov z krajín ako
Cyprus, Fínsko, Nemecko, Slovensko, Španielsko, USA, Veľká Británia.
Cieľom programu je systematické rozvíjanie klinických spôsobilostí a sebadôvery študentov ošetrovateľstva potrebných
pre rozpoznanie akútneho stavu pacienta
(dieťa, dospelý pacient, pacient s duševným
ochorením) a jeho zvládnutie s rešpektovaním etických, právnych a sociálno-kultúrnych aspektov starostlivosti o danú skupinu
pacientov v klinickej praxi jednotlivých
zúčastnených krajín. Výstupom programu
bude vytvorenie spoločného európskeho
vzdelávacieho modulu pre študentov ošetrovateľstva so zameraním na rozpoznanie
a manažment akútneho stavu pacienta.
Ústrednou témou vzdelávacieho programu, na ktorom sa zúčastnilo 65 študentov

a 26 pedagógov, bolo robenie klinických
rozhodnutí v rámci posúdenia a manažmentu pacienta v akútnom stave s využitím
klinických simulácií. Prednášky, semináre
a workshopy boli obsahovo orientované na
posúdenie pacienta v akútnom stave a manažment jeho starostlivosti s využitím akronymu ABCDE (AIM Assessment and Management Tool) a na zefektívnenie komunikácie
medzi členmi zdravotníckeho tímu s využitím
akronymu SBAR (Acute SBAR Communication Tool). Multidisciplinárny charakter
programu bol podporený aj participáciou
personálu Royal Air Force, predstaviteľov
the Greater Manchester Critical Care Skills
Institute, personálu záchranných služieb
North West Ambulance Service, predstaviteľov z radov pacientov a svojpomocných
skupín User / Carer a i. Nácvik praktických
zručností sa realizoval v simulačných laboratóriách reflektujúcich reálne nemocničné
prostredie na sofistikovaných, počítačom riadených simulátoroch úrovne „mid-fidelity”
a „high-fidelity” s využitím simulačných a ďalších progresívnych
výučbových metód, ako napr. debata, role-play, prípadové štúdie,
klinické scenáriá.
Každý študent programu absolvoval prakticko-teoretickú skúšku
formou posúdenia a manažmentu
simulovaného prípadu pacienta
za využitia systematického prístu-

pu OSCE (objective structured clinical examination) a individuálneho formatívneho
hodnotenia študenta. Študenti tiež prezentovali špecifické aspekty posudzovania a manažmentu starostlivosti o pacienta v akútnom
stave v kontexte svojej krajiny formou posterovej prezentácie, a to v úvode programu i
v jeho závere, s implementáciou v programe
nadobudnutých vedomostí.
O naplnení cieľov programu svedčia referencie pedagógov všetkých participujúcich
univerzít v rámci každodenných pracovných
stretnutí i výsledky hodnotenia programu študentmi v dotazníkovom prieskume. Viac info
na http://euradar.org/.
V budúcom roku bude uvedený program
pokračovať na hosťujúcej univerzite Fulda
University of Applied Sciences v Nemecku.
Mgr. Martina Lepiešová, PhD.,
Mgr. Michaela Miertová, PhD.,
JLF UK v Martine
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Sympatická krajina očami peruánskych študentiek
Zahraničné študentky Marina Moreno
a Lucy Pelaéz pochádzajú zo vzdialeného
kontinentu z krajiny Peru. Na Slovensko ich
priviedla zvedavosť i túžba spoznať novú
kultúru a pre ne exotickú krajinu Slovensko.
Sú štipendistkami vlády SR. Prípravu na štúdium na Slovensku začali v Jazykovej a odbornej príprave cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania UK. Poďte sa aj vy
s nimi zoznámiť a pozrieť sa na Slovensko
a slovenčinu z iného uhla pohľadu.
Aké boli vaše prvé skúsenosti na
Slovensku?
Keď sme prišli do Bratislavy po 24 hodinách cesty, boli sme veľmi unavené. Napriek
tomu veľký dojem na nás urobil pohľad
na Bratislavský hrad z mosta Apollo a rieka
Dunaj. Páčilo sa nám, Bratislava je malebným mestom. Prvé tri týždne sme mali problémy s komunikáciou, najmä v hoteli. Nikto
nám nerozumel. Toto nás prinútilo uvedomiť
si, že už nie sme doma. Ľudia sa správali
odlišne ako v Peru. Ľudia, krajina, jedlo, doprava, všetko bolo iné, ale zároveň pre nás
atraktívne.
Čo
momentálne
študujete
a v akom odbore chcete pokračovať
v štúdiu?
Lucy: Momentálne študujeme v Útvare
pre jazykovú a odbornú prípravu zahraničných študentov (ÚJOP) CĎV UK. Po ročnej
akademickej príprave by som chcela študovať medicínu. Najprv sa učíme po
slovensky tak, aby sme sa pripravili na
prijímacie skúšky na univerzitu. Okrem
slovenčiny mám aj iné predmety ako
biológia, chémia či fyzika v slovenskom
jazyku. Sú to veľmi náročné predmety,
ale lektori majú výborné metódy na to,
aby si cudzinci jednoducho osvojili učivo jednotlivých predmetov.
Marina: Ja budem študovať
medzinárodný manažment a tiež sa
v ÚJOP učím slovenčinu a iné predmety potrebné pre moje ďalšie štúdium
na univerzite – matematiku, ekonómiu
a angličtinu.
Prečo ste si vybrali práve Slovensko?
Vedeli sme len málo o vašej krajine,
ale to, čo sme vedeli, znelo veľmi sympaticky, napr. Slovensko sa nachádza
v srdci Európy, študentský život je tu
zaujímavý a má dlhú históriu. Z krajiny
sa dá pohodlne cestovať do ďalších
krajín a miest v Európe. Kultúra Slovenska je úplne odlišná od našej. Pre nás
je Slovensko exotickou krajinou s úplne
odlišnou kultúrou a zvykmi, to sa nám
najviac zapáčilo, resp. nás najviac

priťahovalo. Preto sme si zvolili Slovensko za
krajinu našich vysokoškolských štúdií a kultúrnej výmeny.
Ako sa vám učí slovenský jazyk?
V súčasnosti, ako sme spomínali, študujeme v ÚJOP, čo je škola pre zahraničných
študentov s dlhoročnou históriu. Vidíme,
že metodika učiteľov v škole je excelentná, praktická a umožňuje nám rýchlo sa
oboznamovať s novým jazykom. Samozrejme, že nevyhnutné je jazyk neustále precvičovať v každodenných situáciách s rodenými hovoriacimi. Je dobré tiež počúvať
slovenskú hudbu, čítať knihy, časopisy a to
nám pomáha lepšie sa priblížiť k jazyku.
Vo všeobecnosti, čo sa vám zdá
ľahšie a čo naopak ťažšie na Slovensku ako v Peru?
Najľahšie bolo pre nás prispôsobiť sa
štýlu života v Bratislave, pretože je to veľmi
usporiadané a systematické mesto. Má dobrý systém dopravy, k dispozícii je množstvo
obchodov, ktoré sú vždy blízko a otvorené
denne. Vo všeobecnosti služby, ako aj banky fungujú veľmi dobre.
Najťažšia pre nás bola komunikácia.
Spočiatku sme komunikovali len v angličtine,
hoci to niektorých domácich iritovalo a nechceli sa s nami rozprávať, konkrétne v nemocnici. Nuž, my „Latinoameričania“ sme
veľmi zhovorčiví a ľudia tu na Slovensku sú
dosť rezervovaní.

Je slovenská gramatika v niečom
podobná španielskej?
Bohužiaľ, nie. Jediné podobné a vlastne spoločné pre všetky jazyky je štruktúra
vety – existencia subjektu a predikátu. Predložky, mnohé sémantické výrazy a spôsob
formulovania viet je odlišný. Slovenčina je
jazyk, ktorý má svoje jasné, hoci početné
pravidlá. S istou dávkou úsilia je možné naučiť sa ho.
Aké najčastejšie chyby robíte
v slovenčine?
Najnáročnejšia je výslovnosť. Mali sme
veľké problémy zvyknúť si na nové hlásky:
j, h, ch, z, c, ktoré sa inak vyslovujú v španielčine. Na druhej strane, veľkou výhodou
slovenskej výslovnosti je, že všetky slová
majú prízvuk na prvej slabike, a to nám dosť
pomohlo. Špecifickým problémom v jazyku
sú predložky, ktoré ešte nevieme správne
používať, mnohokrát použijeme neadekvátnu predložku pod vplyvom rodného jazyka.
V španielčine často používame konektor
„de“, ktorý priamo neexistuje v slovenčine
a vyjadruje sa príponami príslušného slova.
Aký je podľa vášho názoru
rozdiel medzi Slovákmi a Peruáncami, resp. obyvateľmi Latinskej Ameriky?
Výrazovosť. My sme dosť expresívni, otvorení, veselí, hluční, na rozdiel od Slovákov,
ktorí sú veľmi tichí a neprístupní, dokonca si myslíme, že na vás niekedy pôsobíme zvláštne kvôli toľkým rozdielnostiam.
Spôsob zábavy. Tanec. Latinoameričania chcú veľa tancovať a tu je pomerne
ťažké nájsť partnera na tancovanie.
Na záver, čo by ste odkázali
čitateľom časopisu?
Čitateľov časopisu Naša univerzita
srdečne zdravíme a budeme rady, ak sa
nám podarí preniesť na Slovensko našu
latinsko-americkú kultúru, aby Slováci
mohli spoznať jej bohatstvo a mohli sa
do nej zamilovať.
PhDr. Katarína Nevrlová,
CĎV UK

UK
Poznáte zaujímavého študenta/študentku UK, ktorí sú aktívni
aj mimo školy, alebo reprezentujú
univerzitu výnimočným spôsobom?
Pošlite nám svoj tip na nasa.univerzita@rec.uniba.sk. Ďakujeme. Radi
o ňom/nej napíšeme.
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Študentský život
budúcich farmaceutov
Sme šikovní a vieme si veci zariadiť,
lebo: „Kto nelení, tomu sa zelení.“ Tak
to je, myslím. Slovenský spolok študentov
farmácie je aktívny a vymýšľa, plánuje,
pripravuje a snaží sa, aby ten náš vysokoškolský život bol zaujímavejší, aby sme
boli kultúrnejší.

to ten veľký zlom, po ktorom to pôjde
už len rýchlejšie a údajne ľahšie, aj keď
tomuto tvrdeniu veľmi neverím. Na iných
fakultách sa takejto akcii hovorí lámavica a je orámovaná titulom bakalár. Po
úvodných slovách sme teda s radosťou
prelomili tabletku, pofotili sa s ľavou aj

Začiatkom semestra 20. 3.,
ale aj na jeho konci 30. 4. sme
si vylepšili vzťahy v poradí na
druhom a treťom teambuildingu
v lodenici Farmaceutickej fakulty
UK, 10. 4. sme prelomili Tabletku, 16. 4. sa dali do gala a privítali jar majálesom.
Teambuilding je akcia, ktorá
stmeľuje a vytvára kamarátstva.
Lodenica FaF UK je osvedčené
a preverené miesto konania.
Ideálne podmienky pre vypadnutie z mestského ruchu a zažitie pokojnejšej, takej tej pravej gril atmosféry. Člnkovali sme sa po karloveskom ramene,
súťažili v streľbe na terč zo vzduchovky a snažili sa vyhrať v hádzaní šípok.
Sponzorom druhého teambuildingu boli
pivovar Steiger a sieť lekární Dr.Max.
Medzičasom sme sa čo-to poučili, rozbili pár varných baniek na farmakognózii, napísali jeden-dva zápočty
a ani nevieme ako, našli sme sa na Tabletke farmaceutov. Tabletka je v prvom
rade o oslave života, radosti z duševnej
pohody a zvládnutej polovice štúdia. Je

pravou polovičkou, dali ročníkovú fotku,
tabletkovú fotku a ďalších milión na všetky možné aj menej možné spôsoby. Do
rána bola zábava veselá.
Nové dni, ďalšie výzvy. Sme v tom
spolu. Prípravy na hodiny, seminárky, silice, alkaloidy, tetrazepam, zápočty, ako
inak. Hodiny nad knihami, mnoho vzorcov. Mimochodom, všimli ste si, že jar
úplne zmizla? Veď som nestihla ani len
vytiahnuť zo skrine môj krásny červený
jarný kabát! Aha, leto! Chceme svoj máj,
chceme lásky čas! Spravme si majáles.
Stačila idea a bolo.

Jar sme vítali v klube Babylon vo
veľkom štýle. Vykočkovaní, vyfešákovaní. Na spoločný Majáles farmaceutov
a medikov prišlo podporiť atmosféru aj
vedenie FaF UK – dekan docent Pavel
Mučaji, prodekani docent Ján Klimas a
Dr. Jaroslav Tóth. O náladu a parádny
zvuk sa postarali Billy Barman,
The Cellmates, Walter Schnitzelsson, Dj EKG, Dj Jancco.
Medzičasom sme mohli potešiť
oko folklórnym súborom Karpaty, vycibrenými pohybmi tanečníkov spoločenských tancov
v podaní študentky Petry Víťazkovej a jej tanečného partnera,
a zažiť trochu adrenalínu s fireshow. Zas raz sa nám podarilo
vytancovať sa do sýtosti, vyrozprávať sa a spoznať nových
ľudí. Návrat do zabehnutých
koľají je náročný, niekedy kritický, no my
ho zvládame. Sponzormi podujatia boli
sieť lekární Dr.Max, SPACE WORLD,
Hotel Raj a Oriflame Slovensko.
Teraz by som už len zapriala veľa nervov, šťastia, zdravia psychického aj fyzického, úsmevov na tvári. Rýchle zbehnutie skúškového, parádne leto, kvalitné
vydýchnutie, úspešný čas. Žiť sa mi páči
a určite to stojí za to.
Janka Uhliariková,
študentka FaF UK
Foto: Matej Pirháč

Biochemické merania
na Právnickej fakulte UK
Už Aristoteles tvrdil: Zdravie je najdôležitejšou kvalitou
tela. Dňa 17. 5. 2013 Slovenský spolok študentov farmácie
a Európske združenie študentov práva v duchu tohto výroku
zrealizovalo projekt s názvom ELSA pre šport a zdravie.
Základom bola osveta medzi študentmi, ako aj zamestnancami Právnickej fakulty UK. Od skorého rána prebiehalo stanovenie hladiny cholesterolu, glukózy, krvného tlaku (zvýšené
hodnoty sú príčinou čoraz rozsiahlejších kardiovaskulárnych
ochorení). Ďalej bolo možné nechať si stanoviť aj pomer
svalovej hmoty k telesnému tuku, vyšetriť znamienka kožnou
lekárkou. Záverom bol zaujímavý seminár, ktorý sa niesol
v duchu zdravej výživy, prípravy health fit nápojov spojený
s degustáciou.
Projekt absolvovalo viac než 100 účastníkov. Život projektu

vdýchla Katedra právnej komunikácie, telovýchovy a športu
PraF UK, Slovenská nadácia srdca a spoločnosť Roche Slovensko. ĎAKUJEME.
Marián Michalides,
študent FaF UK
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Frankofónia opäť rezonovala na katedre románskych
jazykov a literatúr

Tento rok sa frankofónia rozšírila až na
Prírodovedeckú fakultu UK, kde stáli stánky
frankofónnej asociácie Pont Francophone,
ako aj iných inštitúcií či frankofónnych firiem
na Slovensku. Návštevníci tam mohli nájsť
rôzne prezentácie, ako aj pozerať francúzske filmy.
Aj keď tento rok jar meškala, študenti katedry románskych jazykov a literatúr
nečakali a už 19. marca uviedli divadelné
predstavenie v divadle Arteatro v centre
mesta Bratislavy. Súbor Ateliers Français
spolu so študentmi predviedli okrem viacerých francúzskych jazykolamov slam poézie
a skečov, aj krátku hru od Erica-Emmanuela Schmitta „L‘école du Diable“ (Diablova
škola). Katedra spolupracovala s divadlom
Arteatro a Francúzskym inštitútom na Slovensku a náš študent 2. ročníka študijného

programu francúzsky jazyk a kultúra Ján
Kováč dostal prvú cenu za výbornú interpretáciu slam poézie od Grand Corps Malade
„Peres
´ et meres“.
´
Nielen v divadle však predstavili študenti svoje zručnosti vo francúzskom jazyku.
Aj tento rok mali možnosť predstaviť sa v
súťaži „Spievam po francúzsky“. Možno
spomenúť, že minulý rok vyhrala v Čechách
celé euro-regionálne kolo súťaže študentka
Ľudmila Adamčíková. Tento rok krásne zaspievala „Je me souviens“ (Spomínam si) od
Lary Fabianovej a dostala sa na druhé miesto regionálneho kola v Bratislave. Katedra
sa môže spoľahnúť aj na ďalšiu generáciu,
keďže nováčik libanonská Slovenka Alia
Elhage vyhrala Cenu diváka s piesňou „Je te
promets“ (Sľubujem ti) od Zaho.
Taktiež, ako už je dobrým zvykom, študenti na katedre románskych jazykov a literatúr mali opäť možnosť stretnúť sa so švajčiarskym autorom. Tento rok v spolupráci so
švajčiarskou ambasádou na Slovensku prišla
mladá, ale už renomovaná autorka Douna
Loup a predstavila študentom, ako aj pedagógom svoje nové tretie dielo „Les lignes de
ta paume“ (Čiary tvojej dlane).
A tak ani tento rok nechýbala prítomnosť

Manažérska kvapka krvi
Dňa 16. 4. 2013 sa uskutočnila pravidelná Manažérska
kvapka krvi na Fakulte managementu Univerzity Komenského.
Kvapku krvi na tejto fakulte organizuje Beánia team v spolupráci s Farmaceutickou fakultou
UK.

veci a stále sú ochotní nezištne
pomáhať iným.
Tešíme sa z obľúbenosti
tejto akcie a dúfame, že aj do
budúcna jej študenti oboch fakúlt zostanú verní a prídu pomôcť ľuďom, ktorí to najviac
potrebujú.

Manažérska kvapka krvi má
na fakulte dlhoročnú tradíciu.
Koná sa dvakrát do roka,
vždy cez zimný aj letný
semester. Tento krát sme
„kvapkali“ v rámci Týždňa
zdravia na FM UK.
Pekné počasie pravdepodobne vylákalo darcov,
ktorí prišli v hojnom počte
– 43. Z nich odišlo bez
značného množstva krvi
35. V zasadacej miestnosti fakulty bolo počas doobedia stále plno. Úspech
kvapky znamená, že manažéri majú cit pre dobré

Jana Gálisová,
študentka FM UK

frankofónnych študentov z UK pri príležitosti
Mesiaca frankófonie, možno vďaka sloganu frankónie: Le français est une chance
– francúzština je príležitosťou. Snáď sa v
budúcnosti dobrý zvyk stáne tradíciou!
PaedDr. Arnaud Segretain
autor je francúzsky lektor
na KRJL PdF
Študent Ján Kováč dostal cenu za výbornú interpretáciu
slam poézie. Zdroj: www.ambafrance-sk.org

Tento rok opäť šírili frankofónni študenti
z Katedry románskych jazykov a literatúr
Pedagogickej fakulty UK dobré meno našej
univerzity. Mesiac marec už tradične prináša
okrem jari aj sviatok frankofónie – 20. marca. Pri tejto príležitosti sa frankofónni študenti aj milovníci francúzskeho jazyka venovali
rôznym aktivitám.

Na návšteve u Tibora
Bartfaya
Vraví sa, že krásy je stále
menej. Ľudia spomínajú na mladosť. Deti nevedia, o čom hovoríme. A svet sa rúti tak rýchlo, ako
nikdy predtým. Čím je človek
múdrejší, tým viac vníma, ako
dýcha, chodí a aká nádhera ho
obklopuje.
Na jednej jedinečnej prednáške som skombinoval stretnutie poslucháčov Univerzity tretieho veku UK a študentov Katedry
výtvarnej výchovy PdF UK. Spolu navštívili ateliér národného
umelca Tibora Bartfaya. Bol to

úžasný nápad. Ten pohľad na
svet i umelcovu tvorbu dvoch,
viac ako 50 rokov vzdialených,
generácií. Spájala sa v ňom
nekonečná múdrosť a radosť
s nekonečnou zvedavosťou a radosťou. Bolo zaujímavé počúvať študentky tretieho veku
v náhodných rozhovoroch s najmladšími. Podnetné. Lebo aj tu
sa môžu učiť jedni od druhých.
Tu sa stretajú živé svety hodnôt
a ich hľadania. Krásne.
Ľuboslav Moza, PdF UK
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Grafické presahy
Pri príležitosti výročia narodenia Leonarda da Vinciho zorganizovala Slovenská výtvarná únia už po druhýkrát podujatie s názvom Svetový deň umenia. Ten tohtoročný
sa konal dňa 14. apríla a po prvý raz sa
mohla zapojiť aj Katedra výtvarnej výchovy
PdF UK.
Stačilo vymyslieť zaujímavý projekt, ktorý
by oslovil nielen vedenie Slovenskej výtvarnej únie, ale hlavne širokú verejnosť, pre
ktorú je tento deň organizovaný.
Projektom s názvom Grafické presahy
sme sa snažili priniesť grafickú techniku hĺbkotlače všetkým návštevníkom. Všadeprítomná téma recyklácie ani nám na katedre nie je
cudzia, a tak sme ako alternatívu k medeným
platničkám, ktoré obvykle používame, zvolili

Samozrejme,
jednoduché slovo viacerých
významov. Vo výtvarnom
umení znamená ponuku organizátora a možnosť pre
výtvarníka zúčastniť sa na
rozsiahlej výstave, kde sa
prezentuje všetko. Každý si
spomenie ne Salón nezávislých „impresionistov“ a neumelec sníva o posmrtnom
uznaní.
Logicky vystupuje otázka: Majú dnes ešte
Salóny svoje opodstatnenie? Po návšteve
toho, ktorý prebiehal v apríli v priestoroch

Tetra Pak obaly. Takzvaná technika suchej
ihly je pre podobné projekty veľmi vhodná,
nakoľko nevyžaduje zdĺhavú prípravu.
V rámci projektu mal návštevník Svetového dňa umenia na vnútornú stranu obalov
od mlieka či džúsu naostreným hrotom klinca
vyryť svoj námet. Študenti katedry výtvarnej
výchovy mu následne pripravia jeho dielo
na tlač, ktorú už on sám dokončí zatočením kolesa grafického lisu. Projekt zaujal a
bol schválený. So všetkými materiálmi sme
sa pridali k množstvu ďalších zúčastnených
väčších či menších skupiniek z umeleckých
škôl či samostatných umelcov.
Tím Katedry výtvarnej výchovy PdF UK
(Bc. Beáta Capková, Bc. Petra Ďumbalová,
Silvia Uherová, Mgr. Zoltán Boráros) sa
musel riadne obracať, pretože sa pri našom

SALÓN

galérie Umelka na bratislavskom Dostojevského rade, treba silno zakričať. ÁNO.
Bola to rôznorodá výstava, ktorú reprezentovali aj dvaja pedagógovia Katedry
výtvarnej výchovy z PdF UK sochár Alojz
Drahoš a maliar Stanislav
Harangozó. Bola to výstava, kde bol pravdepodobne taký veľký záujem
umelcov, že sa od každého zmestilo iba jedno
výtvarné dielo. To je snáď
jediné, čo možno tejto výstave vytknúť.
Pestrosť
výtvarných
zameraní, bohatosť mien

stanovišti zastavovalo množstvo záujemcov. Za tri hodiny
sme pomohli desiatkam starších i mladších návštevníkov s
ich vlastnoručne vytvorenými grafickými
výtlačkami. Úspešnú
akciu sme ukončili
pozvaním od vedenia Slovenskej výtvarnej únie na vzájomnú
spoluprácu v ďalšom
ročníku podujatia.
Mgr. Zoltán Boráros,
doktorand na PdF UK

a rôznorodosť zdanlivo neznámych tvorcov
boli prvým prekvapením. Vznikol tak zaujímavý, pestrofarebný celok toho dnešného
stredného prúdu, ktorý zachytáva dnes viac
ako 90 percent všetkých tvorcov. Tu vzniká
základ, tu sa rodia talenty, tu vzniká
umenie, ktoré vie aj osloviť a vstúpiť do
interiérov.
Naozaj zaujímavá výstava, ktorá
bez komentára predstavila, čo je dnes
na našej výtvarnej scéne nové, a čo sa
tvári na umenie v rovnakom šate už desaťročia. A to je dobre.
Ľuboslav Moza, PdF UK

Umenie odráža spoločenskú realitu
Veľmi oficiálny názov tohto článku stojí
na pevných nohách. Všetko umenie reaguje
na všetko okolo. Aj na politiku, aj na krásu,
aj na hanlivé slová a špinu okolo, zobrazuje
ušľachtilosť bojujúcu o prežitie v SMOGU.
Výstava Jána Triašku, pedagóga Katedry výtvarnej výchovy PdF UK, je ďalšou zo
série jeho tvorivých postojov k
dnešku. Som presvedčený, že patrí
medzi tých umelcov, ktorí sú plní
vnemov, inšpirácie a objavovania
nových výrazov
a názorov.
Smog je vážna
vec. Všetko, čo
prebiehalo v apríli tohto roku v bra-

tislavskom Dome umenie na prvom poschodí, bolo o ňom. Zo Smogu sa stala výstava.
Stal sa z neho pojem, ktorý ľahkosťou slova
nemusí vždy likvidovať. Smog je aj krásne
slovo s hrozným obsahom. Smog je oficiálne
vyčíslený prístrojmi a grafmi. Smog v duši
však tak prichádza, ako sa stráca. Zanecháva po sebe zdevastovaný život, o ktorom sa
na záver povie. Nevydržal to.
Celá výstava je veľmi priehľadná, plná
priestoru a obrazovej pohody. Jednoduchá,
klasická inštalácia. Veľké maľované obrazy
sa prekrývali s textovými. Akési insitné výkriky ľudskej priemernosti dostať sa medzi VIP.
„Chceme si kúpiť dom na dedine v Rakúsku
pri Bratislave. Máme radi muškáty a usporiadaný systém, navyše neprekáža nám, že sú
oni tam sedláci.“
Vystavené obrazy sú o domoch, kopách
domov, domoch, ktoré padajú, lejú sa ako
zvratky, domoch, ktoré sú labilnými pyramídami dneška. Druhou dominantou v nich je

človek. Namiesto hlavy má prázdnu bielu
plochu. Alebo vystrihnutú plochu. Môže tu
platiť zákon prirodzeného výberu? Keď ten
človek, ktorý formoval dejiny, akoby tu niekedy ani nebol.
Na obrazoch necháva Ján Triaška stekať
farbu. Tok času. Riečky budúcnosti, alebo
snaha po čistote. Rieky sĺz? Domové obrazy sú v čistých farbách. Milujú modrú a červenú. Mierne expresívne, o to viac kultivovane rastú a zaujmú diváka,
Výstavy sa snažia ich kurátori vysvetľovať. Už dávno sa mi zdá, že to nemá opodstatnenie. Človek sám má cítiť, poznať, vidieť
a nepýtať sa. Keď sa pýta, už nemusí rozmýšľať sám. Už je z toho sitcom.
Výstava Jána Triašku bola silným tvorivým a ojedinelým vstupom v našom dnešnom umení.
Ľuboslav Moza, PdF UK
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Katedra maďarského jazyka a literatúry je ako rodina
Katedra plná pohody a dobrých vzťahov.
Takto v skratke by sa dala charakterizovať
Katedra maďarského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UK. Klišé? Možno tá veta,
avšak čo sa týka prístupu, nie všade panuje na univerzite ochota, záujem o študenta
a spoločné trávenie času mimo prednášok.
Záleží, samozrejme, od ľudí. Katedru maďarského jazyka a literatúry niektorí študenti, ale aj pedagógovia považujú za jednu
malú rodinu. Dovoľuje im to aj nižší počet
študentov, ako býva zvykom oproti ostatným
katedrám univerzity, ale azda aj kultúrna a
menšinová zomknutosť.
„Človek sa tu môže cítiť ako v rodine.
Na katedre je veľmi príjemná atmosféra,
medzi profesormi navzájom a taktiež medzi profesormi a poslucháčmi je veľmi dobrý
a priamy vzťah. Študenti sa môžu obrátiť so
svojimi problémami na svojich profesorov
kedykoľvek, a môžu si byť istí, že pomoc dostanú a spolu vždy nájdu nejaké riešenie,“
uviedla doktorandka študijného odboru všeobecná jazykoveda Katedry maďarského
jazyka a literatúry FiF UK Andrea Szilvásiová. Na otázku, z čoho takýto dobrý vzťah
na katedre vyplýva, odpovedala, že najmä
z toho, že ide o malú katedru, ale aj z toho,
že členovia katedry a študenti sa stretávajú
nielen v rámci vyučovania, ale aj na rôznych
podujatiach a exkurziách katedry, čím sa
lepšie poznajú.

Samé chvály

Dobré vzťahy pedagógov a prednášajúcich so študentmi potvrdila aj Michaela
Kiripolszky študujúca odbor prekladateľstvo
a tlmočníctvo v kombinácii maďarského
a slovenského jazyka. „Rôzne kultúrne
podujatia, ako napríklad prednášky o maďarskom jazyku a literatúre, slávnosť pred
Vianocami či Veľkou nocou, zosilňujú vzťah
medzi študentmi a profesormi. Okrem týchto podujatí katedra organizuje aj rôzne exkurzie, napríklad do Budapešti, ktoré majú
tiež pozitívny vplyv na kolektív,“ povedala.
Študentka Klaudia Szabóová, študujúca
odbor učiteľstvo v kombinácii s maďarským
a slovenským jazykom, doplnila: „Študenti
majú možnosť zmerať si svoje schopnosti aj
na rôznych súťažiach. Vedenie katedry sa
snaží spestriť život študentov aj rozličnými
programami, ako sú napríklad prednášky
významných vedcov, literárnymi večierkami
alebo výletmi.“
„Na Katedre maďarského jazyka a literatúry FiF UK s nami zaobchádzajú profesori
ako s ľuďmi, a nie iba ako s číslami, ako sa to
robieva na mnohých väčších katedrách. Spolupráca tu nemá chybu,“ uviedla študentka
odboru učiteľstva v kombinácii maďarčina –
nemčina Noémi Forró.

„Profesori nezabúdajú na to, že aj oni
boli niekedy študentmi. Práca študentov je
na katedre tiež ocenená. Prednášajúci sú
otvorení, aktívni, zaujímajú ich nápady študentov, sú naozaj srdečne vítané,“ opisuje
svoje pocity zo štúdia na katedre študentka
odboru učiteľstva v kombinácii maďarčina –
slovenčina Klaudia Szabóová.

Nažívanie dvoch kultúr
bok po boku

Teória je jednoduchá, ak chce byť katedra spokojná, musia byť spokojní aj jej
študenti a zamestnanci. Nakoľko ide o katedru, na ktorej sa nachádza národnostná
menšina, práve to môže byť dôvodom na
profesionálnu, ale zároveň i ľudskú spoluprácu. Jedna strana – vedenie, by totiž bola

bez druhej – študentov, stratená. Navyše,
ak sa nachádza v prostredí, kde nie je obklopená materinskými podmienkami. „Byť
študentom maďarskej katedry je veľkou výhodou. Okrem učiva sa tu človek naučí veľa
o priateľstve, ľudskosti a o tom, ako bezproblémovo môžu žiť dve kultúry vedľa seba.
Každý by to mal vyskúšať,“ hovorí študentka
katedry Michaela Kiripolzsky. Predsudky
sú niekedy veľmi silné, no slová „každý by
to mal vyskúšať“ hovoria za všetko. Najprv
treba niečo zažiť, aby človek mohol niečo,
resp. niekoho, súdiť. Pričom jedna skúsenosť
môže vyvrátiť stovku podobných.

Študijné programy

Na Katedre maďarského jazyka a literatúry FiF UK možno študovať učiteľstvo,
prekladateľstvo a tlmočníctvo, v rôznych
kombináciách, či už s iným jazykom alebo
napríklad kultúrou či históriou, pričom od
nového akademického roku 2013/2014 pribudne aj nový študijný program editorstvo
a vydavateľská prax. „Základný cieľ tohto
odboru je veľmi dôležitý. Na Slovensku neexistuje vzdelávacia inštitúcia pre tých budúcich novinárov a pracovníkov vydavateľstiev,
ktorí sa chcú uplatniť v maďarských médiách
na Slovensku a preto si myslím, že praktické a teoretické znalosti získané na tomto
odbore môžu byť veľmi dôležité z hľadiska
uplatnenia študentov,“ uviedla doktorandka

študijného odboru všeobecná jazykoveda
Boglárka Bilásová. Vedúca katedry Katarína Misadová je presvedčená, že nový študijný program ponúkne študentom uplatnenie
najmä v redakciách či vydavateľstvách, kde
sa vyžaduje znalosť maďarského jazyka.
„Na Slovensku sú vydavateľstvá, ktoré vydávajú beletriu i odborné knihy v maďarčine.
Vychádzajú tu rôzne odborné časopisy a
iné periodiká v maďarčine. Čo sa týka regionálnej tlače, funguje tu celý rad maďarských redakcií.“ Študijný program zaujal aj
niekoľkých študentov katedry žurnalistiky,
ktorí by ho uvítali aj na svojej katedre. Na
tento sa totiž môžu prihlásiť len tí, ktorí plynule ovládajú maďarský jazyk.
Vedúcej katedry sme sa opýtali aj na najčastejšie uplatnenie absolventov katedry.
„Tí, ktorí si zvolia učiteľský študijný program,
sa uplatnia najviac na školách s vyučujúcim
jazykom maďarským. Absolventi – prekladatelia do maďarčiny v štátnej správe, kde sa
maďarčina môže používať ako menšinový
jazyk, ale aj v multinacionálnych podnikoch,
kde čoraz častejšie vyžadujú znalosť tzv.
menších jazykov,“ uviedla Misadová.
„Okrem maďarských profesorov žijúcich
na Slovensku na katedre prednášajú aj zahraniční profesori,“ povedala študentka Michaela Kiripolzsky. Za veľký prínos považuje aj to, že absolventi katedry môžu okrem
teoretických vedomostí získať aj prax, ktorú
tak môžu už teraz uplatniť v práci.

Aj pre
„nemaďarčinárov“

Možnosť zapísať si predmet z ponuky
kurzov na katedre maďarského jazyka a literatúry majú najmä tí, ktorí maďarčinu ovládajú. Výber je naozaj pestrý. Od tlmočenia
a prekladania cez jazykovedu a literárnu
vedu až po úvod do sociolingvistiky a svetovú literatúru.
Na katedre majú však možnosť študovať aj tí, ktorí po maďarsky nevedia ani
„ceknúť“, ale chceli by. Zapísať si môžu
kurzy maďarčina 1 – 4, na ktorých sa učí
maďarčina ako cudzí jazyk. „Z vlastných
skúseností môžem povedať, že o maďarčinu
ako cudzí jazyk je dosť veľký záujem. Tento
kurz patrí ku katedre archívnictva, ale zabezpečuje ho katedra maďarčiny,“ uviedla
doktorandka Boglárka Bilásová. Kurz si však
môže zapísať každý záujemca univerzity,
ktorý má chuť sa učiť jazyk využiteľný nielen
kúsok za hranicami, ale aj v južnejších polohách Slovenska. Koľkými jazykmi totiž vieme
hovoriť, toľkokrát sme ľuďmi.
Martina Chudá,
študentka žurnalistiky FiF UK
Foto: M. Chudá
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Pár slov o Predslove
Dňa 9. 4. 2013 sa v súvislosti s 1150.
výročím cyrilometodskej misie konala na
našej alma mater za hojnej účasti obecenstva prezentácia knihy Proglas –
Preklady a básnické interpretácie
(LIC, Bratislava 2012) spolu s autorským
čítaním jej piatich prispievateľov, a to
Jána Buzássyho, Daniela Heviera, Erika
Ondrejičku, Dany Podrackej a Jána Zambora.
Úvodné slovo predniesla riaditeľka
Literárneho informačného centra Miroslava Vallová. Vyzdvihla v ňom historický
i aktuálny význam cyrilometodskej misie,
výnimočnosť bratov Cyrila a Metoda a,
prirodzene, i duchovnú a estetickú silu samotného Proglasu, t. j. predslovu či predspevu k prekladom evanjelií, ktorý bol
v centre celého podujatia. To, že Proglas
ani po toľkých storočiach nestratil nič zo
svojej sily – či už duchovnej alebo estetickej – dokázalo autorské čítanie básní
inšpirované práve Proglasom.
Ako prvý vystúpil Ján Buzássy, ktorý
poukázal na to, že v rôznych etapách
a politických systémoch, ktorými Slovensko prešlo, sa nikdy nespochybnil celkový význam a dôležitosť cyrilometodskej
misie, no z ideologických dôvodov sa
vyzdvihovala vždy iná jej stránka. Počas
Slovenského štátu to bol napríklad kresťanský odkaz, za socialistického režimu
zas jazyk, písmo, resp. knižná kultúra,
a to pri ideologickom potlačení náboženskej zložky cyrilometodskej misie.

Názov básnického príspevku Jána Buzássyho Cesta Proglasu naznačuje jeho
samotný „obsah“, a to v podobe poetického putovania priestorom i časom.
Kým putovanie v priestore mapuje cestu
vierozvestcov na Veľkú Moravu, putovanie v čase sa chápe ako cesta Proglasu
z hlbokej minulosti k nám súčasníkom.
Po Jánovi Buzássym nasledovalo
vystúpenie Daniela Heviera, ktorý sa v
príhovore vyznal z počiatočného ambivalentného vzťahu k solúnskym bratom.
O tom, že Cyril a Metod nie sú iba strnulými a neživými ikonami minulosti, sa presvedčil až neskôr. V jeho básni predslovo
sa pôsobivo strieda „zvučiace ticho“ s
„tichým slovom“; slovom, ktoré „večne
dáva“ a z ktorého „nikdy neubúda“, aby
sa v ňom celý svet vrátil sám k sebe, čiže
do jedného jediného Božieho Slova.
Erika Ondrejičku Proglas zas inšpiroval k zostaveniu zaujímavej Sonáty
Pre hlaS, v ktorej každá jej časť má svoj
vlastný „hlas“ a svoju vlastnú dynamiku. Sonáta vyúsťuje do prekvapivých
a pôsobivých veršov: „možno len chuť
siahnuť / na tuš s hárkom // (MATÚŠ
S MARKOM?) // Lúka a ja // (LUKÁŠ
A JÁN!)“.
Zo ženského pohľadu v zmysle spojenia materstva s čírou duchovnosťou
Slova pristúpila k Proglasu veľmi originálne Dana Podracká. Slovo podľa nej
nie je iba na počiatku celého sveta a
na počiatku Evanjelia podľa Jána, ale

taktiež – ako sme si mohli vypočuť v jej
básni Ichthys – aj na počiatku materstva
„matky Krista“, ktorá počala Slovom a
zároveň završuje „jednotu všetkých materstiev zeme“.
Na záver vystúpil Ján Zambor. Publiku i Cyrilovi sa prihovoril prostredníctvom
žánru, ktorý bol solúnskym bratom dôverne známy, konkrétne pochvalou Pár písmen na pochvalu Konštantínovi Cyrilovi. Zamborov básnický text je oslavou
všetkých významných Konštantínových
skutkov – prijatia Rastislavovej žiadosti,
zostavenia abecedy/hlaholiky, prekladu
evanjelií i zrodu samotného Proglasu.
Autor v pochvale akcentuje na pozadí
dnešného „umelého pestrého dažďa“,
ktorý je v skutočnosti iba „chabou náhradou“ hodnôt, aktuálnu potrebu pravého,
„hojného dažďa Božích písmen“.
O čom teda bolo celé podujatie? Bolo
o Slove, Predslove či pred-slovách, o ich
sile a inšpiratívnosti, ich individuálnosti
na jednej strane a univerzálnej platnosti
na strane druhej. Autorom, ktorí sa s nami
podelili o náhľady, skúsenosti a samotné
básnické texty, sa podarilo veľmi plastickým spôsobom preklenúť tých 1150 rokov, ktoré nás delia od vzniku Proglasu,
pričom svojimi umeleckými počinmi ukázali, že Slová nie sú iba slová.
Marianna Koliová, FiF UK

Certifikát European Business Competence Licence
Medzinárodný certifikát EBC*L je určený pre každého, kto
má záujem porozumieť finančným tokom, riadeniu a významným
pojmom z oblasti podnikovej ekonomiky. O získanie certifikátu majú
záujem predovšetkým študenti, manažéri veľkých a stredných podnikov, začínajúci podnikatelia, nezamestnaní, ktorí prejavujú snahu
nielen učiť sa, ale najmä porozumieť systému fungovania a riadenia
podnikateľského subjektu.
Čo mi ponúka medzinárodný certifikát EBC*L
EBC*L je medzinárodne akceptovaným certifikátom, ktorý je
možné v súčasnosti získať v 33 krajinách sveta a bol adaptovaný do
22 rôznych jazykov. Pre každého zamestnávateľa je EBC*L zárukou
toho, že zamestnanec, resp. uchádzač o pracovné miesto disponuje
znalosťou manažérskej a účtovníckej terminológie, ekonomických
súvislostí a vzťahov. EBC*L poskytuje jeho držiteľovi konkurenčnú
výhodu nielen na trhu práce, ale i v aktuálnom zamestnaní.

Ako získam medzinárodný certifikát EBC*L
Vzdelávanie s cieľom získať certifikát vydávaný Medzinárodným centrom EBC*L vo Viedni môžete absolvovať v Centre ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK), ktoré je akreditovaným skúšobným
centrom. Prezentáciu o tom, čo všetko EBC*L ponúka potenciálnym
záujemcom, vzorové testy a otázky bolo možné absolvovať v rámci
veľtrhu práce Job Expo 2013 v dňoch 18. až 19. apríla, na ktorom
vystúpilo CĎV UK so svojou ponukou ako jedno zo skúšobných centier pôsobiacich na Slovensku.
V rámci vzdelávacieho programu majú účastníci možnosť získať
znalosti z oblasti fungovania podnikového manažmentu na troch
rôznych úrovniach A, B a C. Predpokladom získania certifikátu vyššej nadväzujúcej úrovne si vyžaduje absolvovanie nižšej úrovne.
Medzi záujemcami o získanie certifikátu sú, samozrejme, aj takí,
ktorí si chcú certifikátom svoje vedomosti iba potvrdiť a individuálne
sa pripravia na absolvovanie samotnej skúšky.

Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK
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Aj krajanskí učitelia
sa vzdelávajú

Získavanie vedomostí nie je v súčasnosti
len výsadou študentov z akademických lavíc.
Dynamický vývoj v okolí nás neustále núti napredovať, vzdelávať sa a nasledovať trendy.
Každý deň sa naučíme množstvo nových vecí
bez toho, aby sme si to vôbec uvedomovali. Vzdelávanie sa nekončí maturitou alebo
promóciou a samotní učitelia nie sú v tomto
smere výnimkou.
V dňoch 7. až 12. apríla 2013 zavítalo na Slovensko 50 učiteľov základných
a stredných škôl. Učitelia pôsobiaci na slovenských školách v Rumunsku, Chorvátsku,
Maďarsku, Srbsku a na Ukrajine prišli so zámerom získať nové znalosti a zručnosti v oblasti využívania netradičných foriem a metód
vo vzdelávaní. Pilotný projekt pod finančnou
záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu

a športu SR organizovalo Centrum
ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK).
Na otvorení vzdelávacieho podujatia sa zúčastnili predseda Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí RNDr.
Igor Furdík z ministerstva školstva,
JUDr. Dagmar Hupková z CĎV UK,
prorektor UK pre medzinárodné
vzťahy prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc., a riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD.
Výučba bola orientovaná na získanie
praktických zručností v súvislosti s využitím
multimédií a interaktívnej tabule vo vzdelávacom procese. Vzdelávanie prebiehalo v Študijnom a kongresovom stredisku
v Modre-Harmónii a v priestoroch Strednej
odbornej školy vinársko-ovocinárskej Modra. V rámci priamej výučby sa účastníci naučili používať funkcie programu Windows
Movie Maker a odhalili bohaté možnosti využitia interaktívnej tabule v procese výučby.
Súčasťou nepriamej výučby bola odborná
prednáška z histórie a súčasnosti vinárstva
v meste Modra spojená s degustáciou, a to
priamo v priestoroch Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej. Ďalej učitelia navštívili Kaštieľ v Dolnej Krupej a vo večerných
hodinách mali možnosť diskutovať alebo

CĎV UK vzdelávalo mediátorov
Mediácia alebo alternatívne riešenie
súdnych sporov je u nás pomerne novou
témou, ktorá sa postupne zžíva so širokou
verejnosťou. Podmienkou pre výkon profesie mediátora je absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu Odborná
príprava mediátora s právnickým alebo
iným ako právnickým vzdelaním.
V súčasnosti na Slovensku pôsobí viac
ako 700 mediátorov, ktorí sú zapísaní
v Zozname mediátorov na Ministerstve
spravodlivosti Slovenskej republiky (MS
SR). V rámci ďalšieho vzdelávania mediátorov vypisuje ministerstvo v pravidelných
časových intervaloch výzvy na vzdelávacie inštitúcie disponujúce akreditáciou
vzdelávacích programov pre odbornú prípravu mediátorov. Organizujú sa ďalšie
odborné vzdelávania v rámci aktuálnych
potrieb mediátorov a noviniek v oblasti
problematiky mediácie.
CĎV UK sa v tomto roku opäť zapojilo
do ďalšieho vzdelávania mediátorov ako
jedna zo siedmich inštitúcií. Obsahovú
náplň odborného seminára mediátorov,
ktorý sa konal dňa 25. marca 2013 tvorili
nasledujúce témy:

— význam sebapoznávania mediátora,
— zvládanie vlastných negatívnych
emócií mediátora,
— komunikačné a psycho-sociálne zručnosti mediátora,
— náročné situácie a nároční klienti
v mediačnom procese.
Odbornými témami sprevádzal účastníkov MUDr. Péter Hunčík, renomovaný
mediátor. CĎV UK sa stabilne stretáva
so spokojnosťou a pozitívnou väzbou
zúčastnených mediátorov. Nasledujúce
vzdelávanie mediátorov plánuje MS SR
zorganizovať na jeseň tohto roku a CĎV
UK znovu potvrdí svoje dlhodobo profesionálne postavenie v tejto problematike.
CĎV UK považuje ďalšie vzdelávanie
mediátorov za významnú súčasť celoživotného vzdelávania a šírenia osvety
v oblasti mimosúdneho riešenia sporov
vyplávajúcich z rodinných, občianskych,
pracovno-právnych či obchodných nedorozumení a konfliktov.
Ing. Veronika Hrdličková,
CĎV UK

sledovať filmy zo slovenskej produkcie.
Na slávnostnom ukončení vzdelávacieho
podujatia predstavili učitelia kultúru a históriu svojich krajín a následne si prevzali
osvedčenia z rúk riaditeľky CĎV UK PaedDr.
Janky Chládeckej, PhD., a riaditeľa Strednej
odbornej školy vinársko-ovocinárskej Modra
Mgr. Slavomíra Zocha.
Na jeseň tohto roku sa môžu účastníci
tešiť na pokračovanie vzdelávacieho podujatia s tematickým zameraním na regionálnu
výchovu a tradičnú ľudovú kultúru.
Ing. Veronika Hrdličková,
CĎV UK

Mediácia pomôže
vydláždiť cestu z krízy
V dňoch 18. až 20. apríla 2013 sa v Bratislave konal v poradí IV. ročník celoeurópskej
konferencie EMNI pod názvom „Mediácia
pomôže vydláždiť cestu z krízy“. CĎV UK ako
akreditovaná inštitúcia v oblasti vzdelávania
mediátorov participovalo na organizačnom
zabezpečení a príprave medzinárodnej konferencie.
V rámci trojdňovej konferencie sa zúčastneným predstavili významné osobnosti pôsobiace v oblasti mediácie z 18 európskych krajín.
Tematické zameranie prednášok a panelových
diskusií bolo orientované na interkultúrnu, medzigeneračnú a rodinnú mediáciu, riešenie problematiky imigrácie, rómsku mediáciu, rovesnícku mediáciu, systém výučby a vzdelávania
mediácie na školách.
Na konferencii pozdravila prítomných prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária
Patakyová, PhD., ktorá nielen v profesijnej oblasti vyzdvihuje prednosti mimosúdneho riešenia sporov využitím mediácie.
Medzinárodná iniciatíva v podobe EMNI
významne podporuje šírenie osvety v oblasti
mediácie v európskom meradle. V prípade, že
máte záujem absolvovať akreditované vzdelávanie odborná príprava mediátora s právnickým alebo iným ako právnickým vzdelaním, túto
možnosť vám CĎV UK ponúka. V dvoch vzdelávacích programoch je možné získať osvedčenie o získaní vzdelania s celoštátnou platnosťou
už po ukončení prvého stupňa vysokoškolského
štúdia. O program prejavujú záujem najmä absolventi práva, psychológie a sociálnej práce.
Ing. Veronika Hrdličková,
CĎV UK

PREZRADILI STE NÁM O SEBE
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JUDr. Lýdia Tobiášová, PhD.,
prodekanka Právnickej fakulty UK
Miesto narodenia: Prešov
Vek: 33

pre Apeninský polostrov, sa
učím taliančinu.
Čo vám napadne, keď sa povie
„práca“?
Od skončenia školy pôsobím len na Právnickej fakulte UK, takže je to nepochybne
moja alma mater so všetkým, čo
k tomu patrí. Sú to každodenné výzvy, inšpirácie, množstvo
zážitkov, no na druhej strane aj zodpovednosť, istá dávka odriekania a značný výdaj
energie. Samotné učenie považujem za najkrajšiu časť povolania vysokoškolského učiteľa.
Jednoducho
mám
rada
prácu
s mladými ľuďmi, i keď je to
niekedy náročné.
Ako rada trávite voľný čas?
S ľuďmi, ktorí sú mi najbližší,
teda v prvom rade s mojou
Čím ste chceli byť ako dieťa?
rodinou
a priateľmi. Nenechám
Z reálnych túžob to bolo dlho
povolanie letušky alebo tl- si ujsť dobrý koncert, i keď
močníčky. Odmalička ma láka- môj najväčší hudobný sen –
lo cestovanie, cudzie krajiny koncert kapely Queen, sa mi už
a kultúry. Kontakt s cudzi- nikdy nesplní. Mám veľmi rada
nou je pre mňa skrátka korením filmy a príjemne stráveným čaživota a nabíja ma energiou. som je určite aj večer v kruNeskôr to bolo aj učiteľstvo, hu priateľov. V lete milujem
to mám už asi v génoch. V na- more a slnko. Celú základnú
šej rodine sú učiteľské kore- a strednú školu som tancovala
ne, už starý otec bol vysoko- v tanečnom krúžku, takže mám
školský učiteľ. Z nereálnych, rada aj tanec. Keby to bolo
teda aspoň v mojom prípade, možné, zaletím si na každý jenavždy vysnívanou zostane túž- den muzikál, ktorý sa hrá na
ba spievať v kapele, pretože Broadway-i.
Uprednostňujete
televíziu
hudbu milujem a hudba tvorí
alebo
knihy?
Prečo?
neoddeliteľnú súčasť môjho žiMomentálne
neuprednostňuvota.
jem
ani
jedno.
Televízor neČo ste študovali a prečo
mám a na inú ako odbornú lipráve tento odbor?
Študovala som právo, ktoré teratúru mám, bohužiaľ, veľmi
prišlo akosi prirodzene v dru- málo času. Dobrú knihu však
hom – treťom ročníku gymnázia, nemôže nahradiť žiaden film,
a na tejto voľbe sa podpísa- i keď som veľký filmový fanúli aj filmy z prostredia ame- šik. Kniha poskytuje priestor
rických súdnych siení. Otáz- pre vlastný svet a fantáziu,
ka viny a trestu, dokazovania, čomu sa vyrovná len pocit,
boj za spravodlivosť boli a sú   ktorý mi dáva hudba. Ak sa mi
pre mňa veľmi zaujímavé a lá- podarí ukradnúť si kúsok času
kavé. Dnes viem, že je to celé pre môj vlastný svet, plne si
trochu inak, no napriek tomu ho vychutnávam.
Prezradíte niečo o svojej
verím v istú spravodlivosť,
rodine?
pravdu i v princípy. Na doktoMama je učiteľka, otec strorandskom štúdiu som sa zamerajár.
Mám dvoch starších brala na oblasť trestného práva.
tov.
O rok starší vyštudoval
Aké cudzie jazyky ovládate?
Ovládam dobre anglicky. Na španielčinu a ekonómiu, mogymnáziu som mala veľmi sluš- mentálne pôsobí v Bruseli ako
nú úroveň nemčiny, na ktorú prekladateľ. Druhý, o štyby som sa rada opäť dostala. ri roky starší, má doktorát
A zľahka, prístupom typickým z teológie a je učiteľ. Mám

jedenapol ročnú neter a čerstvo narodeného synovca, ktorí
sú úžasní. Všetci sme si veľmi
blízki a radi trávime spoločné
chvíle. Ak je to trochu možné,
spolu cestujeme a najnovšie sa
snažíme každý rok dovolenkovať
v Chorvátsku na lodi, keďže
obaja bratia majú kapitánske
skúšky.
Čo vás dokáže zarmútiť?
Množstvo rôznych vecí. Neprajnosť, pretvárka, klamstvo.
To nedokážem pochopiť. Rovnako nedokážem pochopiť honbu za
mocou, peniazmi a individualizmus, ktorý sa dnes tak silno v spoločnosti pestuje. Svet
je oveľa krajší, keď sa ľudia
majú radi a rešpektujú jeden
druhého.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Hocičo. Ja sa viem smiať aj
bez príčiny.
Máte obľúbenú osobnosť?
Mám
veľa
obľúbencov.
Za
osobnosti považujem ľudí ako
sú Marek Eben, Karel Gott
či kapela Queen, ktorí sú
skrátka profesionáli. Herecky ma oslovuje Štefan Kvietik,
Ivan Rajniak alebo Michal Dočolomanský. Zo svetových mien
Meryl Streep, Glenn Close, Robert De Niro, Leonardo di Caprio či Kate Winslet. Pokiaľ
ide o spisovateľov, tu vyhráva
klasika, a to je Dostojevskij.
Mám veľmi rada magický realizmus, takže aj Márquez a Isabel
Allende. Zo športovcov spomeniem aspoň Mira Šatana, Andreho Agassiho a Alexandra Popova. Skutočnými osobnosťami sú
však pre mňa ľudia, ktorých
poznám, pretože viem, čo robia
a akí sú.
Máte nejaký skrytý talent?
Neviem, či to môžem považovať za skrytý talent, ale myslím si, že mám celkom silno
vyvinutý „šiesty“ zmysel, čo
som zdedila po svojom otcovi. Takisto si myslím, že mám
slušné organizačné schopnosti.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Vnútorná sloboda, rodina,
láska, priateľstvo, vernosť,
pravda, spravodlivosť a úprimnosť. Nič iné pre mňa väčšiu
hodnotu nemá.
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JAZYKOVÉ OKIENKO

Ktorý t(i)yp je ten správny?
Ako každý iný národný jazyk, aj slovenčina je vystavená prirodzenému vplyvu cudzích slov. Otázka vnímania cudzích výrazov
súvisí s mierou ich zdomácnenia. Jedným
z dôležitých faktorov zdomácňovania je pritom čas. Len ťažko by dnes už niekto mohol
konštatovať, že slovo wellness v slovenčine
neregistrujeme. A naopak – čím dlhšie takéto jednotky používame, tým viac sa v našom
jazyku udomácňujú a prestáva sa pociťovať
ich cudzí pôvod. Čo sa však stane, ak k nám
preniknú dve rovnako znejúce slová s odlišným významom? Takýto prípad predstavujú aj výrazy, ktorým sa budeme
venovať v nasledujúcich riadkoch.
Slovo typ („druh, model“) dnes už
málokto zo Slovákov bude považovať
za cudzie. No v slovenčine používame
aj iné slovo tip, predovšetkým v súvislosti so stávkovaním. Keďže pri nedomácich slovách sa v skupine di, ti, ni, li
ponecháva tvrdá výslovnosť (hovoríme
titul nie ťitul), slovo tip vyslovujeme rovnako
ako typ. Obe slová teda znejú rovnako, no
ich význam aj grafická podoba sú odlišné.
Slovo tip pochádza z angličtiny, kde
(prevažne v športovej terminológii) znamená „súkromnú alebo tajnú informáciu o športových stávkových kurzoch alebo obchodných výsledkoch“. Termín sa v Británii začal
rozširovať od polovice 19. storočia a spájal
sa prevažne s konskými dostihmi. S týmto
výrazom súvisí aj anglické pomenovanie
tipster – „osoba ktorá poskytuje súkromné
alebo tajné informácie“. V britskom slangu
sa týmto slovom označuje aj osoba, poskytujúca novinárom informácie o potenciálnych

novinových článkoch – prevažne o celebritách (vzťahuje sa najmä na bulvárnu tlač).
V podobnom význame ako v angličtine sa
výraz tip udomácnil i v našom jazyku. Slovo
tip v slovenčine používame, keď máme na
mysli:
1. odhad, predpoklad výsledku (v športe,
pri stávkach ap.): Tip mu nevyšiel.
2. dobrú radu, odporúčanie: Dať niekomu tip na víkend.
Od tohto základného tvaru odvodzujeme sloveso tipovať, ktoré sa používa vo význame „dopredu
určovať výsledok“
(športových súťaží, stávok), napríklad: Tipovať
2 : 0 pre Slovan.
Slovo typ sa
v našom jazyku
udomácnilo už
dávnejšie.
Pochádza z gréckeho typos, čo pôvodne znamenalo „zárez, odtlačok, znak“. Do slovenčiny sa slovo dostalo pravdepodobne cez
latinské typus – „figúra, forma, druh, obraz“
(slovo typ v staršej slovenčine znamenalo
„obraz, príklad“). V súčasnosti sa týmto slovom pomenúva:
1. jednotlivá osoba alebo vec ako predstaviteľ celej skupiny: typ umelca;
2. súhrn jednotlivcov alebo vecí s rovnakými znakmi, druh: slovanský typ jazyka;
3. telesné alebo duševné znaky charakterizujúce skupinu jednotlivcov: atletický typ;
4. výrobok ako predstaviteľ celej série,
prototyp, model: nový typ automobilu;

5. charakter, ráz, ktorému zodpovedá
skupina javov: strana konzervatívneho typu;
Od tohto podstatného mena odvodzujeme sloveso typovať s významom „vyberať,
voliť, odhadovať ako vhodný typ“. Typovať
páchateľa (podľa spôsobu vykonania trestného činu), alebo „určovať, potvrdzovať
typ“. Typovať motorové vozidlo. Na tomto
slovnom základe sú založené aj ďalšie slová s podobným významom: typový, typický,
typizácia, typizovať, typológia, typologický,
vytypovať atď.
V slovenčine sa teda slovo tip používa
v prípade, keď ide o stávkovanie, či radu,
kým slovo typ, ak ide o druh.
Mgr. Zuzana Mikušová,
Katedra slovenského jazyka FiF UK

JUBILEÁ

Štyridsať rokov verný
univerzite
Na stránkach Našej univerzity si radi pripomíname životné jubileá. Občas sa treba
pristaviť aj pri tých pracovných. Náš kolega
Milan Zemko (63) z Referátu autodopravy
Rektorátu UK si 1. júna 2013 urobil štyridsiatu
čiarku odvtedy, čo sa zamestnal na Univerzite
Komenského. K tomuto úctyhodnému počtu
rokov mu blahoželáme a ďakujeme za vykonanú prácu!
kolegovia z UK

SPOMÍNAME

K nedožitým 70-tinám profesora Ladislava Trupa
Dňa 6. apríla tohto
roku by sa bol významný slovenský hispanista
Lacko Trup dožil 70 rokov. Žiaľ, odišiel náhle
pred dvoma rokmi.
Mala som možnosť
zažiť ho ako študentka, aj ako kolegyňa.
V čase, keď som začala študovať OPT na
Filozofickej fakulte UK,
bola španielčina na
Slovensku ešte exotickým jazykom. Písal sa
rok 1991 a na prijímacie pohovory nebolo
potrebné ovládať ani len jej základy. Na
katedre romanistiky však verili v jej príťažlivosť a otvorili ju v množstve jazykových
kombinácií. Boli sme preto silný ročník, tuším
nás bolo 60, väčšinou dievčat. A tie sa na

svojho tiež trochu exoticky vyzerajúceho docenta s briadkou a prenikavým pohľadom
podchvíľou dívali s rozšírenými zreničkami.
Lacko mal pedagogický talent. Hodiny s ním boli zábavné, no vedel nás držať
v strehu: počas výkladu z lexikológie či syntaxe zvykol niektorú z nás nečakane vyvolať
menom a už aj musela tlmočiť nejakú frázu
do španielčiny. Keď zostal čas, rozprával
nám zážitky zo študijného pobytu na Kube,
kde sa stretol aj s Fidelom a Che Guevarom.
Možno tam niekde sú zárodky mojej úspešne zavŕšenej snahy navštíviť onen tajomný
karibský ostrov.
No okrem pedagogických a ľudských
kvalít vynikal neuveriteľnou húževnatosťou
v práci. Spomínam si na jedno dvojdňové
neformálne stretnutie hispanistov v Budmericiach, kam nás pozvali tak trochu oddýchnuť
si a predebatovať nejaké záležitosti, to už
som bola doktorandka. Na druhý deň Lacko

už od piatej rána sedel nad kartičkami pripravovaného slovníka. Vtedy ešte nebol bežný notebook, ani internet; počítač vôbec bol
nadštandardnou a nákladnou pracovnou
pomôckou. Takže na tom slovníku pracoval
po starom, prácne, no o to neúnavnejšie.
Spracoval množstvo lingvistických tém a položil základy pre ďalšiu prácu našej hispanistiky v oblasti frazeológie, osobitne paremiológie, štylistiky, lexikológie... Pripravil
množstvo užitočných učebných materiálov,
dvojjazyčných glosárov, celý rad slovníkov.
Získal profesúru. Prednášal v zahraničí.
Vo vysokom pracovnom tempe nepoľavil
ani po odchode na odpočinok. Opustil nás
prirýchlo: mal ešte veľa plánov.
Mgr. Silvia Vertanová, PhD.,
FiF UK
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Detská univerzita
o zdraví detí
Konštatovania o nedostatočnej úrovni zdravia a telesnej zdatnosti našich detí
a mládeže sú už chronické, a čím ďalej, tým
viac alarmujúce. Početné výskumy potvrdili,
že sa v priemere zvyšuje ich telesná hmotnosť, u tínedžerov do 19 rokov stúpa počet
ochorení chrbtice, majú problémy s krvným
tlakom, znižuje sa ich odolnosť, častejší je
výskyt cukrovky, klesá ich telesná zdatnosť
a odolnosť, sústavne klesá ich motorická
výkonnosť (najmä úroveň svalovej sily).
Priemerná hodnota obvodu pása u 11- až
15-ročných dievčat je takmer o 4 cm vyššia
ako pred 10 rokmi. Pribúda najmä počet
obéznych chlapcov okolo desiateho roku,
ale aj mladších. Asi 30 percent z nich má
poruchy kostí, poruchy pohybového aparátu, preddiabetes.
Príčin takéhoto nepriaznivého stavu je
veľa. Väčšina z nich vyplýva zo zistení, že
čoraz viac detí trávi voľný čas bez pohybu
a že energetický príjem a výdaj nie je vyvážený.
Z prieskumov vyplýva, že počas pracovných dní 40 percent žiakov hrá denne
v priemere až dve hodiny počítačové hry
a okrem toho venujú značné penzum času
aj sledovaniu televíznych programov. Ak sa
k tomu pripočíta aj príprava na ďalší deň vyučovania, tak to môže byť spolu aj 5,5 hodiny pohybovo pasívnej činnosti denne, teda
bez pohybovej aktivity. Pripočítajme ešte 4
– 5 hodín sedenia na vyučovaní. Označenie
homo sedens je už vlastné nielen dospelým
a starším, ale aj deťom a vnukom. Ak sa táto
pohybová inaktivita nekompenzuje pohybo-

vou činnosťou, dochádza k závažným zdravotným poruchám a nízkej úrovni telesnej
zdatnosti.
Nedostatočnou náplasťou je určitá,
avšak nízka pohybová aktivita žiakov na hodinách telesnej výchovy v škole. Táto nemôže saturovať objem a intenzitu motorickej
činnosti potrebnej pre upevnenie zdravia.
Okrem toho sa zistilo, že až 18 percent
školských detí je natrvalo oslobodených od
telesnej výchovy, a žiakov, ktorí nosia potvrdenia o oslobodení od telesnej výchovy,
stále pribúda.
Pozitívnym javom v našej spoločnosti je
skutočnosť, že sa tejto problematike venujú
(aspoň sporadicky) aj naše printové i elektronické médiá. Svedčia o tom napr. aj titulky
a podtitulky v nich, ktoré predkladám čitateľom:
• Slovenské deti sa stále menej hýbu,
kratšie a horšie jedia a spia, sú viac
choré
• Deti rastú do šírky
• Obezita detí je čoraz väčším problémom
• Naše deti pozerajú televíziu a priberajú
• Ako jedia, pijú, žijú a chorejú slovenské
deti
• Kto môže za tučnotu detí?
• Čoraz viac detí trávi voľný čas bez
pohybu
• Hrdinovia závislí od počítačových hier
• Obézne deti netrpia len fyzicky
• Až 80 % detí s nadváhou bude
obéznych aj v dospelosti

Zdalo by sa, že takto formulované varovania, poukazujúce na zdravotné neduhy
našich detí a mládeže a na ich životný štýl,
budú dostatočným mementom pre tých, ktorí
majú možnosť presmerovať ich mimoškolské
aktivity na pohybové činnosti, avšak nie je
tomu tak.
Publikované žánre s touto tematikou sú
síce čím ďalej, tým viac frekventovanejšie,
avšak správy o účinnej náprave stále absentujú. A tak sa situácia stáva vážnou, aj keď
si to kompetentné orgány (a inštitúcie) málo
uvedomujú. Pritom niektorí odborníci označujú tento stav za katastrofálny.
Nazdávam sa, že aj Detská Univerzita
Komenského môže svojim podielom účinne
prispieť k tomu, aby sa jej frekventanti dozvedeli, ako si upevňovať zdravie a čo by
malo zakotviť v povedomí aspoň časti detskej populácie. Veď dobrá úroveň zdravia
je aj garanciou využívania vedomostí získaných na iných prednáškach na DUK, teda aj
v ich ďalšom živote.
A keďže zo súčasných štatistík o úrovni
zdravia a telesnej zdatnosti vyplýva, že pre
ich rozvíjanie a zabezpečenie je najvýznamnejšia pohybová aktivita a zdravá výživa,
mali by mať v tomto predmete prioritu!
Navrhujem teda, aby prednášky s takýmto zameraním boli zaradené do programu
v Detskej Univerzite Komenského. Názov
by mohol byť napríklad Prečo sa musíme
hýbať?
Jozef Hrčka,
bývalý profesor FTVŠ UK

P R E D S TAV U J E M E N OV É K N I H Y

Úvod do štúdia literárnej histórie
Skriptá doc. Miloslava Vojtecha Úvod
do štúdia literárnej histórie, čitateľskej verejnosti dostupné na internetovej stránke
http://stella.uniba.sk/texty/MV_literarna_historia.pdf, sú reakciou na fakt, že
literárna história sa po reforme nášho
stredného školstva postupne dostávala
akoby do úzadia, že študenti ju strácajú
zo zreteľa.
Vojtech ju reflektuje ako interdisciplinárnu, vnútorne štruktúrovanú subdisciplínu literárnej vedy s presahmi k lingvistike,
historiografii, pomocným vedám historickým, filozofii. Venuje sa otázkam periodizácie literárnych dejín od najstarších čias

po súčasnosť, načrtáva problematiku literárnych jazykov, ktorými sa písalo na našom území v minulosti, osobitne sa venuje
literárnohistorickej paleografii (spôsobu
práce s textami zapísanými staršími grafickými sústavami), ktorá je nevyhnutným
základom práce čitateľa, snažiaceho sa
o recepciu pôvodných vydaní starších literárnych textov. Vojtechove skriptá dozaista prispejú k tomu, aby sme literárnohistorický zreteľ pri interpretácii textu nestratili
z dohľadu.
PaedDr. et PhDr. Peter Mráz, PhD.

ENGLISH SUMMARY
Austrian Minister Spoke about Comenius
The Austrian Minister of Science and Research, Prof. Dr. Karlheinz Töchterle, gave a
speech on J. A. Comenius’ education reform
at Comenius University (CU) on 17 April 2013.
Prof. Töchterle said that Comenius’ education
reforms and requisitions are still up to date. Pg
3
New Vice-Rector of CU for Development
Assoc. Prof. Vincent Múcska is the new Vice-Rector of CU for Development starting 1 May.
Pg 3
CU Psychologist Awarded
The Mayor of Bratislava, Milan Ftáčnik, rewarded a children’s psychologist, Mária Krýslová, from CU who received a bronze statue
of the knight Roland on 19 April. Pg 3
Significant German Professor at CU
On 10 April, a Professor of ecumenical
theology, Martin Tamcke, from Georg-August-Universität Göttingen gave a speech on Arab
Spring for Orient’s Christians at the Evangelical
Lutheran Theological Faculty of CU. Pg 3
From the Rector’s Program
- On 3 April, the Rector of CU, Prof. Karol Mičieta, met with the General Director of
Microsoft Slovakia, Markus Breyer, on the
occasion of executing the MS Office 365 for
27,000 CU students.
- The Rector hosted the Austrian Minister for
Science and Research, Prof. Dr. Karlheinz Töchterle, on 17 April.
- On 24 April, he met with the Rector of The
University of Warmia and Mazury in Olsztyn,
Prof. Ryszard Górecki, and a Nobel Prize winner for economy, Prof. Eric Maskin. Pg4
CU Won University Regatta 2013
The Bratislava University Students’ Day and
University Regatta were organised in Bratislava
for the first time on 4 May. Comenius University defeated Slovak University of Technology in
Bratislava and University of Economics in Bratislava in a rowing competition on the Danube.
Our rowers completed the 7-kilometre distance
in 14:05 min. Pg 5
Research Centre for Molecular Genetics
The Faculty of Natural Sciences of CU and
a firm Geneton opened a new excellent centre with the latest equipment for research of
sequencing nucleic acids on 19 April. The centre will be able to identify causes of diseases
which have remained unknown. Pg 7
Eric Maskin in Slovakia
It is not possible to prevent all crises but we
can limit them better. The lecture of a Nobel
Prize winner, Prof. Eric Maskin, took place at
CU on 24 April. Pg 8

Lecture of American Professor Helen Alvaré
Prof. Dr. Helen M. Alvaré from George Mason University gave a speech on family law
(comparison of the EU and USA) at the Faculty
of Law CU on 24 April. Pg 10
International and Erasmus Day at
CU
All students, particularly future participants
of Erasmus mobility, could get more information
on universities from other countries, accommodation, towns and countries directly from Erasmus’ experienced students on 10 April. They
could vote for the best Erasmus mobility poster
as well. Pg 10
The First Persian Language Lectorate in Slovakia
The Faculty of Philosophy of CU and the
Section of Semitic Philology of the Faculty of
Philosophy of CU opened a new and unique
educational centre – Persian Language Lectorate. Pg 11
Remembrance of Significant Botanist
A commemorative plaque dedicated to Prof.
Augustín Murín was unveiled at the Department
of Botanics of CU on 27 March. Pg 11
Social Innovation
The Centre of Excellence for Social Innovation of CU is focusing on ideas and changes for
improving life conditions. Read for more details.
Pg 12
Research Centre for Ageing and Civilization Diseases
On 18 March, the Faculty of Physical Education and Sports of CU established a centre
to research sports’ effect on prevention and
healing for seniors and patients with lifestyle
diseases. Pg 22
Aerobics Evening Supported Fight
against Cancer
The Department of Sports of the Faculty of
Natural Sciences of CU and the Slovak League
against Cancer organized an aerobics evening
dedicated to the Day of Narcissus (symbol of
the fight against cancer) on 15 April. Money
gathering was given to the league. Pg 22
Medical Buildings 45 Years Old
Employees of the Faculty of Medicine of CU
commemorated the 45-year anniversary of the
opening of the buildings with dentistry clinics at
Heydukova Street and organized a conference
on 7 March. Pg 23
Pharmacy Students in Pharmaceutical Company
Bachelor students from the Faculty of Pharmacy of CU attended a seminar in a pharmaceutical company, PHOENIX, and experienced
a real production of pharmaceuticals. Pg 23
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Student Life of Future Pharmaceutics
In spring, pharmacy students organized two
teambuildings in the Docs of CU, a party “Pill of
Pharmaceutics” and a May celebration. Pg 26
Biochemical Measuring
The Slovak Pharmaceutical Students‘ Association and the European Law Students‘ Association organized measuring of cholesterol,
glucoses, blood pressure etc. for law students
from CU. Pg 26
Francophone at CU
Francophone students from the Faculty of
Education of CU organized a day of Francophone – 20 March – that included various activities. Pg 27
Manager Blood Drive
The Faculty of Management of CU organized another Manager Blood Drive on 16 April.
Pg 27
Graphic Overlaps
The Department of Fine Arts of CU participated in an event organized by the Slovak Union
of Visual Arts using Tetra Pak packages on 14
April. Pg 28
Saloon
An exhibition “Saloon” in the Umelka gallery presented some of the artists from CU, such
as Alojz Drahoš and Stanislav Harangozó. Pg
28
SMOG
Ján Triaška from the Department of Fine Arts
of CU had an exhibition called SMOG. Pg 28
Proglas
On the occasion of the 1150th anniversary
of the arrival of St. Cyril and Methodius to the
Central Europe, the Faculty of Philosophy of CU
organized a presentation of a book „Proglas
– Translation and Poetry Interpretation“ on 9
April. Pg 30
European Business Competence
Licence
Managers, businessmen or students can
attend an exam in the area of financial flow,
managing, business economy and receive an
international certificate EBC*L in the Centre for
Continuing Education of CU. Pg 30
Slovak Expats Learned New
Methods
50 teachers from elementary and high
schools from Romania, Croatia, Hungary, Serbia and Ukraine came to Slovakia to learn new
forms and methods of educating at the Centre
for Continuing Education of CU between 7 and
12 April. Pg 31
Mediation Can Help from the Crisis
A European conference EMNI about mediation and its significance to the crisis took place
in Bratislava during 18 and 20 April. Pg 31
MJ, LM
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program
jún
2013
sobota

19.00

Viliam Klimáček /

Holokaust

Najmilší
kocert roka

– príbeh, na ktorý by Slovensko
najradšej zabudlo

utorok

19.00

David Ives /

Venuša
v kožuchu

– hra, ktorá vo vás prebudí
najskrytejšie vášne
réžia
účinkujú

13. 6.

štvrtok

– 23. ročník celoslovenskej
prehliadky vystúpení detí
z detských domovov
a náhradných rodín

Neodporúčame mládeži do 18 rokov

11. 6.

6. 6.

19.00

8. 6.

sobota

19.00

David Mamet /

November
– komédia
z Bieleho domu

english
subtitles

1. 6.

9. 6.

Hráme v LOFT ARÉNA

nedeľa

19.00

Peter Quilter /

Martin Čičvák /

– sex, láska,
rodina - bez facebooku
facebooku

(kapitalizmus)

Ráno po

VENUŠA
V KOŽUCHU

19.00

streda

19.00

Jonathan Larson /

RENT

– kultový broadwayský muzikál

sobota

19.00

Perfect days
– romantická komédia
réžia /
účinkujú

19. 6.

utorok

– hra, ktorá vo vás prebudí
najskrytejšie vášne
réžia
účinkujú

28. 6.

12. 6.

Liz Lochhead /

David Ives /

Venuša
v kožuchu

Kukura

15. 6.

štvrtok

19.00
Neodporúčame mládeži do 18 rokov

18. 6.

19.00

11. a 18. 6. o 19:00

predstavenie
s titulkami
pre sluchovo
postihnutÝch

– komédia najhranejšej
súčasnej autorky

pondelok

účinkujú

Yasmina Reza /

Boh masakra

10. 6.

streda

20.00

Jazz v Aréne

„JAZZONANCE“

29. 6.

piatok

Festival Dotyky a spojenia, Martin 16.00

sobota

Festival Európ. reg., Hradec Králové 19.00

David Mamet /

David Mamet /

– komédia
z Bieleho domu

– komédia
z Bieleho domu

November

November
REPRÍZA
REPR
ÍZA

Foto: Zsuzsa SZKÁROSSY

