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Koncom minulého me-
siaca zverejnil Inštitút 
vzdelávacej politiky 

Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR vo 
svojom prvom tohtoročnom 
komentári prehľadný informačný materiál o medziná-
rodných rebríčkoch vysokých škôl. Nás môže tešiť, že 
v nich zo slovenských vysokých škôl suverénne naj-
lepšie obstála Univerzita Komenského v Bratislave. 
(Tešiť nás to môže – hoc aj mierne škodoradostne 
– tým viac, že minister, ktorého think-tankom spomí-
naný inštitút je, sa ani nie tak dávno, keď zaznela in-
formácia, že Univerzita Komenského v Bratislave sa 
v jednom z rebríčkov dostala do prvej svetovej päť-
stovky, vyjadril v tejto súvislosti o našej alma mater 
s nemalým dešpektom.) 

Podstatne menej nás však poteší to zistenie minis-
terských analytikov, že UK ako najlepšia slovenská 
vysoká škola hľadí z pomerne úctivej vzdialenosti na 
chrbát tých partnerov zo štátov V4, ktoré sa zo svojich 
krajín v rebríčkoch umiestnili taktiež najvyššie – buda-
peštianskej Univerzite Lóranda Eötvösa, pražskej Uni-
verzite Karlovej a Varšavskej univerzite. A až frustrujú-
co – a to napriek všetkým obmedzeniam výpovednej 
schopnosti týchto rankingov – môžu pôsobiť informá-
cie, podľa ktorých z českých vysokých škôl, s ktorými 
sme mali, azda s výnimkou Univerzity Karlovej v Pra-
he, po roku 1989 porovnateľnú štartovaciu pozíciu, 
nás v nejednom hodnotiacom indikátore necháva za 
sebou nielen tá najstaršia a najväčšia česká univerzi-
ta. Niektoré príčiny tohto stavu a možné východiská 
z neho približuje bilančno-výhľadový rozhovor so sta-
ronovým rektorom našej univerzity profesorom Karo-
lom Mičietom (s. 10 – 11). 

Prajem príjemné čítanie aprílovej Našej univerzity.

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., prorektor UK pre rozvoj,
predseda Redakčnej rady Našej univerzity
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Prezident SR Andrej Kiska vymenoval 24 nových vysokoškolských profesorov dňa 12. marca 2015. Medzi akademickú elitu sa 
zaradilo sedem žien a sedemnásť mužov. Univerzite Komenského pribudli dvaja profesori.

Novými profesormi sú:
•  doc. PhDr. František Gahér, CSc., v odbore: filozofia (Filozo-

fická fakulta UK) a
•  doc. MUDr. Viktor Matejčík, PhD., v odbore: chirurgia (Lekár-

ska fakulta UK).
Prezident Kiska v príhovore zablahoželal novovymenovaným 

profesorom a podčiarkol ich zodpovednosť za vzdelávanie a výchovu 
tisícov mladých ľudí. „Dobré vzdelanie zvyšuje šancu nájsť si 
zaujímavé zamestnanie pre absolventov, ktorých vychovávate. 
A krajina, ktorej ekonomika stojí na vedomostiach a schopnostiach 

obyvateľov, sa nemusí báť o zajtrajšie dni. Povedal by som, že práve 
vy by ste mali byť silným nositeľom takejto vízie Slovenska vo svojej 
pedagogickej a vedeckej práci, ale aj vo svojom verejnom pôsobení,“ 
povedal prezident. 

Zároveň podčiarkol spoločenské očakávanie, že profesori pôjdu 
príkladom nielen po profesionálnej, ale aj po ľudskej stránke. Takto 
možno prispieť k formovaniu ľudí, ktorí sú už v dospelom veku a po-
zitívne ovplyvniť generácie študentov. 

Lenka Miller
Foto: Marián Garaj, Kancelária prezidenta SR

Prezident vymenoval dvoch profesorov z UK
Profesor filozofie František Gahér Profesor chirurgie Viktor Matejčík

Na titul Slovenka roka 2015 je v siedmom ročníku prestížnej ankety pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku nominovaných 25 
úspešných slovenských žien. Sú medzi nimi aj štyri dámy z Univerzity Komenského v Bratislave.

V kategórii veda a výskum o titul zabojujú hneď dve pracovníčky 
UK, a to profesorka Emília Hrabovec, historička z Rímskokatolíc-
kej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK, a prvá prodekanka 
a prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť Jesseniovej lekár-
skej fakulty UK v Martine profesorka Andrea Čalkovská.

Profesorka normálnej a patologickej fyziológie z Lekárskej fa-
kulty UK Beata Mladosievičová ašpiruje na ocenenie v kategórii 
vzdelávanie a podpora mladých talentov.

V kategórii zdravotníctvo je nominovaná prednostka Kliniky he-
matológie a transfúziológie LF UK a SZU, UNB, a vedúca Národ-
ného hemofilického centra docentka Angelika Bátorová.

Zároveň sa o titul uchádza Elena Kohútiková, zástupkyňa ge-
nerálneho riaditeľa Všeobecnej úverovej banky, ktorá je členkou 
Správnej rady UK.

Slovenky sú nominované v ôsmich kategóriách: biznis a ma-
nažment, umenie a kultúra, médiá a komunikácia, veda a výskum, 

vzdelávanie a podpora mladých talentov, zdravotníctvo, šport 
a charita.

O víťazkách rozhodnú diváci a poslucháči RTVS, čitatelia týž-
denníka Slovenka formou SMS hlasovania, kupónov a interneto-
vého hlasovania na www.slovenkaroka.sk a www.zenskyweb.sk.

Nominantky predstavil na tlačovej konferencii dňa 9. marca 
v Bratislave týždenník Slovenka, ktorý čitateľskú anketu vyhlásil 
v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) a Sloven-
ským národným divadlom (SND). Galavečer, na ktorom vyhlásia 
víťazky jednotlivých kategórií, aj absolútnu víťazku ankety, sa usku-
toční dňa 24. mája v historickej budove SND. Titul absolútna Slo-
venka roka si odnesie dáma, ktorá dosiahne najvyšší počet hlasov. 
Aj tento rok organizátori udelia Mimoriadne ocenenie za celoživot-
ný prínos pre Slovensko.

NUNU

Štyri dámy z UK sa uchádzajú o titul Slovenka roka

prof. Emília Hrabovec prof. Beata Mladosievičová doc. Angelika Bátorová prof. Andrea Čalkovská
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2. 3. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., na stretnutí 
s ministrom školstva SR Jurajom Draxlerom rokoval o návrhu zákona 
o verejných výskumných inštitúciách.

9. 3. – Prijal na pôde UK mimoriadneho a splnomocneného veľvy-
slanca Rakúska v SR Helfrieda Carla. Predstavitelia UK prezentovali 
záujem o účasť v spoločnom programe Diplomatickej akadémie vo 
Viedni s Bolonským centrom medzinárodných štúdií Univerzity John-
sa Hopkinsa na úrovni doktorandského štúdia. Rakúsky veľvyslanec 
informoval o pripravovanej návšteve vicekancelára a spolkového mi-
nistra pre vedu, výskum a hospodárske záležitosti Rakúska Reinhol-
da Mitterlehnera v SR 16. apríla.

10. 3. – Zúčastnil sa na zasadnutí vedeckej rady Masarykovej uni-
verzity v Brne.

11. 3. – Zúčastnil sa na slávnostnej inaugurácii rektora Vysokej 
školy výtvarných umení v Bratislave prof. Stanislava Stankociho, 
akad. mal.

12. 3. – Prijal pozvanie na oslavy pri príležitosti 650. výročia zalo-
ženia Viedenskej univerzity vo Viedni.

13. 3. – Zúčastnil sa na zasadnutí vedeckej rady Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach.

17. 3. – Zúčastnil sa na zasadnutí Predsedníctva Akademického 
senátu UK.

18. 3. – Na stretnutí u štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Vladimíra 
Kováčika rokoval o príprave projektov pre Horizont 2020.

19. 3. – Zúčastnil sa na stretnutí garantov projektu Univerzitného 
vedeckého parku UK.

20. 3. – Zúčastnil sa na slávnostnej inaugurácii dekana Jessenio-
vej lekárskej fakulty UK v Martine. (Viac na strane 5.)

23. 3. – Zúčastnil sa na konferencii k 110. výročiu narodenia Laca 
Novomeského.

25. 3. – Na FMFI UK sa zúčastnil na otvorení konferencie pod 
názvom „Úžasný svet CERN-u a jeho výskum – staň sa súčasťou!
- Zúčastnil sa na zasadnutí Akademického senátu UK.

26. 3. – V amfiteátri PraF UK sa zúčastnil na panelovej diskusii 
na tému „Energetická bezpečnosť a budovanie energetickej únie“. 
(Viac na strane 9.)

27. 3. – Zúčastnil sa na slávnostnej inaugurácii rektora Ekonomic-
kej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., a deka-
nov fakúlt.

28. 3. – Prijal pozvanie ministra školstva SR Juraja Draxlera na 
podujatie „Okrúhly stôl o slovenskom školstve 2015.“

30. 3. – Viedol zasadnutie Vedeckej rady UK, na ktorom odovzdal 
vymenúvacie dekréty jej členom.

Mgr. Daniela Magalová, Kancelária rektora UK  
Foto: OVV RUK
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Strecha Auly UK sa rekonštruuje

Dňom 26. marca 2015 sa začala rekonštrukcia strechy Auly UK 
v historickej budove UK na Šafárikovom námestí. Zmluvný termín 
ukončenia prác je 24. júna 2015. Finalizácia však bude závisieť od 
poveternostných podmienok. Dodávateľom stavby je spoločnosť 
Vypusta, spol. s r. o., z Bratislavy. Pred začatím samotných prác 
dodávateľ realizoval prípravné práce ako demontáž sedadiel 
a pokrytie koberca ochranným materiálom. 

Rekonštrukciu si vyžiadalo dlhodobé zatekanie cez presklenú 
časť strechy nad aulou. Vzhľad budovy sa nezmení, nová konštruk-
cia bude mať rovnaký tvar a rozmery.

Nanovo bude realizovaná oceľová konštrukcia prekrytia s osade-
ním lexanových platní s ochranou proti UV žiareniu. Dodávateľ očistí, 
zakonzervuje a bezpečnostnou fóliou opatrí sklenené tabule stropu 
a oboch čiel auly. Zachovanie pôvodných výplní stropu je podmien-
kou Krajského pamiatkového úradu v Bratislave, ktorý bude vykoná-
vať dohľad nad celou rekonštrukciou strechy auly.

Počas presunu materiálu na stavenisko bude vždy dočasne uza-
tvorené schodisko v bezprostrednej blízkosti vchodu z Tobruckej uli-
ce v starej budove až po tretie podlažie z bezpečnostných dôvodov. 

Pôvodný termín prác 21. júla 2014 – 19. októbra 2014 bol zru-
šený z dôvodu návštevy a udelenia čestného doktorátu nemeckej 
kancelárke Angele Merkel dňa 20. októbra 2014.

Lenka Miller
Vizualizácia: VPU DECO Bratislava

S P R A V O D A J S T V O
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Martinský dekan slávnostne inaugurovaný
Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK (JLF UK) sa v Aule Magna dňa 20. marca 2015 uskutočnila slávnostná inaugurácia dekana prof. 
MUDr. Jána Danka, CSc.

Prof. Danko, ktorý súčasne pôsobí ako 
prednosta na Gynekologicko-pôrodníckej 
klinike JLF UK a UNM, bude zastávať funk-
ciu dekana druhé funkčné obdobie po sebe. 
Na inaugurácii sa za vedenie UK zúčastnili 
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., 
a prorektori prof. MUDr. Daniela Ostatníko-
vá, PhD., a doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. 

„Jesseniova lekárska fakulta v Martine so 
statusom európskej vzdelávacej inštitúcie 
medicínskeho vzdelávania na našej najreno-

movanejšej slovenskej univerzite predstavuje 
významný vedeckovýskumný potenciál. Má 
prestížne postavenie nielen v rámci Sloven-
ska, ale aj v celoeurópskom či medzinárod-
nom priestore. Hodnotenie vysokoškolských 
fakúlt na Slovensku Akademickou rankingo-
vou a ratingovou agentúrou v uplynulom roku 
opakovane priradilo niekoľkoročnému lídrovi 
v oblasti medicínskych vied – JLF UK – prvé 
miesto,“ uviedol na slávnosti rektor UK prof. 
Mičieta.                                                    NUNU

Osobnosti JLF UK ocenené  
za rozvoj univerzitného ošetrovateľstva

Na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine sa dňa 13. marca 2015 uskutočnila Ošetrovateľská konferencia Alžbety 
Hanzlíkovej 2015. Za rozvoj univerzitného ošetrovateľstva tu bolo ocenených osem osobností, z nich päť z Jesseniovej lekárskej 
fakulty UK, ktoré si prebrali najvyššie ocenenie – Zlatú brošňu za zásluhy o rozvoj univerzitného ošetrovateľstva.

Zlatú brošňu získali: 
• prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc., ktorý pôsobil ako prvý 

porevolučný dekan JLF UK v rokoch 1989 až 1991. Vďaka jeho 
mimoriadnej iniciatíve a podpore sa v Martine v roku 1990 otvorilo 
univerzitné vzdelávanie v ošetrovateľstve; 

• prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc., bol prodekanom JLF UK 
v rokoch 1989 až 1997. Bol jedným z najvýznamnejších podporo-
vateľov tohto odboru na fakulte, pomáhal pri jeho rozvíjaní počas 
prvých rokov jeho existencie. Bol školiteľom prvých absolventiek 
doktorandského štúdia ošetrovateľstva;

• prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., bol prodekanom JLF 
UK v rokoch 1994 až 2000. Z pozície svojej funkcie sa zaslúžil 
o rozvoj ošetrovateľstva na JLF UK, dlhodobo pôsobil ako garant 
študijného programu Ošetrovateľstvo na JLF UK a bol školiteľom 
absolventiek doktorandského štúdia ošetrovateľstva;

• doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc., 
mimoriadny profesor JLF UK, bol prvým 
vedúcim Ústavu ošetrovateľstva v rokoch 
1990 až 1992. V rokoch 2007 až 2011 
bol dekanom JLF UK. Významnou mierou 
podporoval rozvoj ošetrovateľstva počas 
prvých rokov jeho existencie;

• doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, 
PhD., prevzala vedenie ústavu ošetrova-
teľstva po doc. Alžbete Hanzlíkovej v roku 
2000. Zaslúžila sa o ďalší rozvoj ošetro-
vateľstva na JLF UK. Bola školiteľkou dok-
torandského štúdia ošetrovateľstva.

Medzi ocenenými boli aj traja zahraniční odborníci: doc. Dr. 
József Betlehem, PhD., dekan Fakulty zdravotníckych vied 
v Pécsi, doc. Dr. Papp Katalin, PhD., ktorá významnou mierou 
prispieva k rozvoju ošetrovateľstva v Maďarsku, a prof. Tony 
Warne, PhD., z Veľkej Británie, ktorý taktiež udržiava dlhoročné 
intenzívne odborné kontakty so Slovenskom a výrazne dopomo-
hol k pozdvihnutiu slovenského univerzitného ošetrovateľstva na 
medzinárodnú úroveň. 

Alžbeta Hanzlíková, ktorej meno niesla ošetrovateľská konferen-
cia, bola pôvodne zdravotnou sestrou a učiteľkou na zdravotníckej 
škole v Martine. Svoju vedeckú kariéru odštartovala na JLF UK, 

kde bola iniciátorkou vysokoškolského štúdia v odbore ošetrova-
teľstvo. V novovytvorenom odbore bola vedúcou Ústavu ošetrova-
teľstva JLF UK – ako prvého pracoviska tohto typu na Slovensku. 

Na svojom konte má viac ako 150 publiká-
cií, a to vo forme vedeckých a odborných 
článkov, monografií a učebníc. 

Ošetrovateľskú konferenciu Alžbety 
Hanzlíkovej, ktorá sa konala pod záštitou de-

kana JLF UK prof. MUDr. Jána Danka, CSc., organizovala JLF 
UK v spolupráci s HOSPICE-EDU, o. z., v Martine, ÖGVP Wien, 
vysokými školami vzdelávajúcimi v odbore ošetrovateľstvo na Slo-
vensku, v Česku, Maďarsku a Rakúsku a Regionálnou komorou 
sestier a pôrodných asistentiek v Martine. Zúčastnilo sa tu okolo 
tristo účastníkov. Vlastná odborná konferencia konaná v Aule Mag-
na JLF UK bola ukončená slávnostným odhalením bronzovej pa-
mätnej dosky doc. PhDr. Alžbete Hanzlíkovej, PhD., vo vestibule 
Ústavu M. R. Štefánika.

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.,  
vedúca Ústavu pôrodnej asistencie JLF UK

Ocenení (zľava): prof. M. Drobný, prof. Š. Straka,  
prof. D. Meško, doc. D. Mištuna, doc. Ž. Fetisovová, 
doc. J. Betlehem, doc. Papp a prof. T. Warne

 Bronzová pamätná doska
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Vedci UK vedia predpovedať, 
aký typ rakoviny prsníka  

sa vyvinie
 a aká bude jej agresivita

Tkanivo ženského prsníka, ktoré vyzerá 
byť zdravé pri štandardnom skúmaní pato-
lógom pod mikroskopom, môže mať v sebe 
aktivované gény, ktoré sú neskôr zodpoved-
né za vznik rakoviny. To, aké formy rakoviny 
prsníka u žien, ako aj aké stupne jej agresivi-
ty môžu vzniknúť, vedia s vysokou pravdepo-
dobnosťou predpovedať vedci z Univerzity 
Komenského (UK) na základe ich výskumu.

Výskumníci UK významne prispeli k ziste-
niu, že tkanivo ženského prsníka, ktoré sa 
neskôr stane zhubným, má v sebe zakódo-
vané tzv. nádorovo špecifické gény. „Ich prí-
tomnosť a nadmerne zvýšená aktivita (i keď 
informácia o začatí rakovinového procesu 
ešte nemusí byť prepísaná do funkčných 
proteínov) nám hovorí, že dané tkanivo alebo 
„hrčka“ v prsníku je tzv. molekulovo zhubná, 
hoci na pohľad i pod mikroskopom vo vzor-

kách tenkých 5-tisícin milimetra ešte zhub-
né znaky nevykazuje. Inak povedané, pato-
lóg známky zhubného nádoru ešte nevidí, 
no génový profil takéhoto tkaniva hovorí, že 
by sa neskôr vyvinulo do rakoviny,“ hovorí 
vedúci výskumného tímu doc. MUDr. Pavol 
Žúbor, PhD., DrSc., z Jesseniovej lekárskej 
fakulty UK (JLF UK) v Martine. 

Tieto výsledky boli publikované v časopi-
soch Molecular Biology Reports a Molecu-
lar Medicine Reports.

Ďalším výsledkom bádania tímu 
perspektívne použiteľným pri liečbe 
je, že jednotlivé druhy rakoviny prsníka 
sú prejavom špecifických génových 
zmien a majú individuálne biologické 
charakteristiky. Na základe tohto vedia vedci 
z JLF UK s vysokou pravdepodobnosťou 
predpovedať, aké formy rakoviny prsníka 

u žien, ako aj aké stupne ich agresivity 
môžu vzniknúť. Súčasne sa môže nastaviť 
špecifická forma liečby, ako aj prevencie 
pred vznikom ochorenia. „Časť výsledkov 
takto orientovaného výskumu sa už v istej 
miere využíva v klinickej praxi. Existujú už 
i špecifické diagnostické súpravy na ich 
odhalenie,“ dodáva doc. Pavol Žúbor z Uni-
verzity Komenského.

„Vzhľadom na vysoký výskyt rakoviny prs-
níka je každý krok posúvajúci vedomosti 
o tomto ochorení a jeho liečbe veľmi víta-
ným. Praktická uplatniteľnosť výskumu je 
názorným príkladom toho, že financovanie 
vedy a výskumu je celospoločensky nevy-
hnutné,“ vyzdvihuje prínos výskumu prof. 
RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity 
Komenského v Bratislave. 

Uvedené zistenia sú súčasťou dlhodobé-
ho a rozsiahleho výskumu rakoviny prsníka, 
ktorý JLF UK realizuje už od roku 2005, 
keď k unikátnym patrilo aj hodnotenie, ako 
sa prejavia tzv. nádorovo špecifické gény 
v prípadoch rozvoja karcinómu prsníka u te-
hotných žien či v prípade vrodených nízkori-
zikových génových porúch pod vplyvom ži-
votného štýlu a environmentálnych faktorov. 
O kvalite a význame tohto výskumu svedčí 
publikovanie ďalších výsledkov v renomo-
vaných medzinárodných časopisoch zame-
raných na klinickú onkológiu, molekulovú 
onkobiológiu, onkohistológiu či onkologickú 
prevenciu, ako napr. Lancet Oncology, On-
cology Reports, Neoplasma, Breast Care, 
Histopathology, European Journal of Cancer 
Prevention a iných.

Michal Jurina
Foto: Milan Šulov
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Systém AMOS na špičkovom 
svetovom observatóriu  

na Kanárskych ostrovoch

Astronómovia z Univerzity Komenského v Bratislave v polovici 
marca 2015 nainštalovali svoje originálne astronomické zariadenie 
– systém AMOS (All-sky Meteor Orbit System) – na špičkovom sve-
tovom observatóriu – Európskom severnom observatóriu na Kanár-
skych ostrovoch (tvoria ho dve observatóriá Teide a Roque de los 
Muchachos). Ide vôbec o prvú inštaláciu takéhoto vlastného zaria-
denia slovenskými astronómami v zahraničí.

Systém AMOS na pozorovanie celej oblohy a určovanie dráh me-
teorov bol vyvinutý na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu 
UK v Modre. Od roku 2007 sa prevádzkuje prototyp tohto systému 
v rámci Slovenskej videometeorickej siete. AMOS je patentovo chrá-
nený a bol ocenený Zlatou medailou na výstave vynálezov a inovácií 
INVENTO 2013.

AMOS poskytuje vedecké informácie o meteoroidoch – malých 
telesách Slnečnej sústavy – pri ich strete so Zemou a nepriamo aj 
o ich materských telesách – kométach a asteroidoch na dráhach 
v okolí Zeme. „Umiestnením zariadenia na astronomických obser-
vatóriách v nadmorskej výške nad 2300 metrov, s tmavou oblohou 
a vynikajúcimi pozorovacími podmienkami dosahuje systém AMOS 
vysokú efektivitu. Zároveň je schopný sledovať zdroje meteoroid-
ných častíc zo severnej a z veľkej časti južnej nočnej oblohy a po-
skytovať cenné údaje pre vytvorenie modelu populácie meteoroidov 
v okolí Zeme,“ vysvetľuje RNDr. Juraj Tóth, PhD., astronóm Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky UK a spoluautor systému. Tieto mo-
dely sú nevyhnutné pri prevádzke satelitov na obežnej dráhe a me-
dziplanetárnych sond, ako aj z hľadiska možného ohrozenia posádok 
na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS.

Ďalšou ambíciou astronómov z Univerzity Komenského je inštalá-
cia systému AMOS v Čile a pokrytie celej južnej oblohy. „Takto bude 
zabezpečené sledovanie prítoku medziplanetárnej hmoty do atmo-
sféry Zeme spolu so stanicami na Slovensku, Kanárskych ostrovoch 
a Čile z rôznych smerov a počas 18 hodín z dňa,“ dodáva Juraj Tóth.

Prínos AMOS-u vyzdvihuje aj rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, 
PhD.: „Vďaka systému astronómov našej univerzity vieme, že to, čo 
sa deje nad našimi hlavami, je systematicky sledované a v prípade 
mimoriadnej udalosti dokážu naši odborníci vypočítať dráhu a prípad-
né miesto dopadu telesa.“

Nová generácia systému AMOS bola navrhnutá, vyvinutá, skon-
štruovaná, otestovaná a inštalovaná v rámci projektu APVV-0517-12 
skupinou astronómov a technických pracovníkov Katedry astronó-
mie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK (Juraj Tóth, Dušan Kal-
mančok, Pavol Zigo, Leonard Kornoš, Jozef Világi, Jaroslav Šimon).

Andrea Földváryová

Zľava: Ing. Pavol Zigo, PhD., Jaroslav Šimon a RNDr. Juraj Tóth, PhD.



Maturanti považujú UK za najprestížnejšiu vysokú školu 
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa podľa dotazníka spoločnosti Scio, ktorý vypĺňalo 7627 maturantov na prelome 
októbra a novembra 2014, umiestnila v hodnotení maturantov ako najprestížnejšia vysoká škola.

Z celkového počtu opýtaných až 20 
percent slovenských stredoškolákov pova-
žuje UK za najprestížnejšiu vysokú školu. 
Na druhom mieste sa v hodnotení prestíže 
umiestnili české vysoké školy a prvú troji-
cu uzatvára Slovenská technická univerzita 
s desiatimi percentami. 

V druhom dotazníku, ktorý vypĺňalo 
14 224 žiakov zo 173 škôl na celom Slo-

vensku, sa 35 percent žiakov vyjadrilo, že 
sa hlásia na štúdium aj do Českej repub-
liky. Študenti, ktorí patrili do desatiny žia-
kov s najlepším hodnotením v testoch, až 
v 70 percentách plánovali odísť študovať 
do Česka. 

Oba dotazníky boli realizované po teste 
Všeobecných študijných predpokladov. 
Test Všeobecných študijných predpokla-

dov je najčastejšie používaným testom 
Národných porovnávacích skúšok, ktoré 
okrem základných predpokladov na vyso-
koškolské štúdium testujú aj znalosti žiakov 
v matematike, spoločenských vedách, bio-
lógii, chémii či cudzích jazykoch.

Eduard Csudai 
Ilustračná fotografia: Vladimír Kuric
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Už takmer polstoročie pomáha Psychologická poradňa pre vysokoškolákov Univerzity Komenského v Bratislave 
(UK) riešiť problémy študentov. Poradňa pôsobí na UK od roku 1968. V poslednom období pribudli vzťahové 
problémy (zhruba 45 percent), mierny pokles zaznamenali študijné problémy (približne 30 percent). Zvyšných 25 
percent predstavujú ostatné oblasti života.

Do Psychologickej poradne pre vyso-
koškolákov UK prichádza každoročne 
100 – 120 nových klientov. V roku 2014 
ich do poradne pribudlo 107. „Celkový 
počet našich klientov sa skladá zo „sta-
rých“ klientov, s ktorými sa vždy pokra-
čuje kontinuálne z predošlých rokov, 
a k nim sa pripočítava vyše sto nových 
klientov,“ uviedol vedúci poradne PhDr. 
Ivan Rapoš. 

Psychologická poradňa pre vyso-
koškolákov UK je primárne určená 
pre študentov Univerzity Komenské-
ho v Bratislave, avšak neodmieta ani 
vysokoškolákov z iných škôl. Klienti 

ju navštevujú dobrovoľne, z vlastného 
rozhodnutia. „Vo väčšine prípadov sa 
k nám záujemcovia prihlasujú e-mailom. 
Naše služby sú bezplatné,“ dodáva Dr. 
Rapoš. Poradňu navštevuje vo všeo-
becnosti viac žien, aj keď ich prevaha 
nie je výrazná. 

Klienti si môžu byť istí diskrétnosťou, 
poradenský vzťah sa vyznačuje vyso-
kým stupňom dôvery medzi klientom 
a psychológom. Študenti získavajú vďa-
ka psychológom lepšie sebapoznanie, 
kultivujú sa ich vzťahy a vylepšuje sa ich 
výkonnosť. Veková kategória klientely 
sa pohybuje v rozmedzí 18 až 30 rokov. 

Najčastejšie poradňu navštevujú študen-
ti vo veku 21 – 23 rokov. 

„Služby Psychologickej poradne UK 
dopĺňajú spektrum servisných služieb, 
ktoré univerzita zabezpečuje pre svojich 
študentov. Je určite benefitom, že sa 
v prípade potreby majú na koho obrátiť,“ 
hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičie-
ta, PhD. 

Psychologická poradňa pre vysoko-
školákov UK organizuje okrem indivi-
duálnej terapie aj párové a skupinové 
poradenstvo. 

redakcia
Ilustračná fotografia: Vladimír Kuric

Psychologická poradňa UK každoročne  
čelí nárastu vzťahových problémov
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Na UK sa diskutovalo o energetickej bezpečnosti
Dňa 26. marca 2015 sa na akademickej pôde uskutočnila zaujímavá panelová diskusia na tému „Energetická bezpečnosť a budovanie 
energetickej únie“, ktorá bola organizovaná ako sprievodné podujatie medzinárodného projektu SlovakMUN 2015 – Modelové 
zasadnutie OSN, t. j. prvej slovenskej univerzitnej simulácie zasadnutia OSN, ktorá sa uskutoční začiatkom novembra 2015.

„Pri otázke energetickej bezpečnosti musí 
Európska únia vystupovať a konať jednotne,“ 
tieto slová bývalého predsedu Európskej ko-
misie José Manuela Barrosa sa stali impul-
zom a ústrednou myšlienkou pre rozšírenie 
debaty o transformácii celého energetického 
systému. Energetická bezpečnosť a energe-
tická únia v súčasnosti predstavujú pre medzi-
národné spoločenstvo zásadné témy, ktoré 
sa navyše stali osobitnou agendou Slovenska 
z hľadiska štátnych záujmov a príprav na slo-
venské predsedníctvo v Rade EÚ. 

Hlavným cieľom podujatia bolo vytvoriť 
priestor pre odbornú diskusiu o kľúčových 
otázkach energetiky v rámci krajín strednej 
Európy, a to v kontexte rozvoja energetickej 
politiky EÚ. Stretnutie odborníkov a predstavi-
teľov slovenského energetického sektora tak 
tematicky nadviazalo na modelový výbor Eco-
nomic and Social Council zaoberajúci sa té-
mou „Dosahovanie energetickej bezpečnosti 
v Európe, na strednom východe a ostatných 
regiónoch“. 

Prednášajúci prezentovali rôzne aspek-
ty budovania energetickej únie v rámci EÚ 
a príležitosti a ciele SR v oblasti energetickej 
bezpečnosti. Rokovanie prebiehalo v dvoch 
paneloch, ktoré sa venovali konkrétnym ener-
getickým otázkam, akými sú prínosy a prekáž-
ky energetickej únie EÚ, dodávky zemného 
plynu a ropy do EÚ, elektrická energia, jadro-
vá energia, limity európskeho súťažného prá-
va v tejto oblasti či globálne energetické výzvy 
z pohľadu svetovej ekonomiky. Na diskusii 
sa zúčastnilo celkom deväť prednášajúcich 
reprezentujúcich štát, súkromnú energetic-
kú sféru i akademické a vedecké prostredie. 
Rôznorodé zastúpenie tak zabezpečilo vyso-
ký odborný profil a viaceré pohľady na túto 
zložitú tému. 

Stretnutie otvoril predseda vlády SR Ro-
bert Fico, ktorý uviedol: „Slovenská republi-
ka podporuje budovanie energetickej únie, 
ktorá predstavuje ďalší krok v integrácii eu-
rópskeho priestoru. Je dôležité, aby sa každý 
obyvateľ cítil bezpečne v otázkach dodávky 

plynu či elektriny za primerané ceny a aby sa 
zamedzilo zneužívaniu plynu ako politického 
nástroja.“ 

Viacerí panelisti sa zaoberali piatimi základ-
nými aspektmi energetickej únie, ktorými sú 
energetická bezpečnosť, vzájomná solidarita 
a dôvera medzi členskými štátmi, jednotný 
energetický trh, dôraz na energetické úspory 
a nízkoemisná energetika. 

Analytik a zakladateľ portálu Energie pre 
Vás Jozef Badida spomenul: „Základným cie-
ľom energetickej únie je postupný prechod na 
bezpečný, konkurencieschopný, integrovaný 
a udržateľný energetický systém. Nejde však 
o nové myšlienky únie, ale o staré nápady 
v novom šate. Skutočnou novinkou je snaha 
o maximálne zosúladenie jednotlivých krokov.“ 

Profesor Peter Staněk z Ekonomického 
ústavu SAV sa vo svojom vystúpení zameral 
na viacero otázok súvisiacich s energetickou 
úniou a energetickou bezpečnosťou. 
Vyzdvihol projekt Smart Cities, ktorý už v nie-
ktorých európskych štátoch funguje. 

Budúcnosti jadrovej energetiky sa venoval 
profesor Pavel Povinec z FMFI UK: „Energie 
z fosílnych palív, akými sú uhlie, ropa a plyn, 
sú už v dnešnej dobe pasé, avšak napriek 
tomu sa ešte v nasledujúcich desaťročiach 
budú využívať.“ 

Panelovú diskusiu zorganizovala PraF UK 
a Európske združenie študentov práva (ELSA) 
v spolupráci s Univerzitou Komenského a ďal-
šími partnermi. Prodekan PraF UK Vladislav 
Mičátek vyjadril presvedčenie, že: „Takéto 
a podobné projekty prispievajú k rozšíreniu 
odborného povedomia verejnosti, a tak re-
flektujú výzvu EÚ aktívne zapájať občanov do 
diskusie o našom svete a o našej spoločnej 
budúcnosti.“

JUDr. Soňa Sopúchová, PraF UK

Študentka UK vo Fonde  
na podporu vzdelávania

Po tom, čo sa predsedníčkou Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) stala dokto-
randka Právnickej fakulty UK Mgr. Jana Šmelková, bude mať Univerzita Komenského 
ďalšiu študentku na významnom poste. Zástupkyňou ŠRVŠ vo Fonde na podporu vzde-
lávania bude študentka Fakulty managementu UK Mária Barteková, ktorú dňa 6. marca 
zvolili delegáti valného zhromaždenia ŠRVŠ. 

Delegáti zároveň vyjadrili podporu fondu v snahe získať dostatok prostriedkov na štu-
dentské pôžičky a podporili snahu vedenia fondu pracovať v budúcnosti transparentne 
a s prihliadnutím na potreby študentov. „Vzhľadom na to, že pôžičky ako študenti využí-
vame, budeme vedieť fondu pomôcť aj v ich nastavení. Aj preto je dôležité zastúpenie 
študentskej rady vo fonde,“ uviedla po svojom zvolení Barteková.

NUNU
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V poslednej dobe bolo zverejnených nie-
koľko štatistík, v ktorých absolventi UK 
vykazujú výbornú uplatniteľnosť, patria 
medzi najlepšie zarábajúcich na Sloven-
sku, ukončení doktorandi majú prakticky 
nulovú nezamestnanosť. Taktiež vo sve-
tových rebríčkoch sme prerazili do prvej 
päťstovky. Bude podľa vás ministerstvo 
školstva a verejnosť reflektovať na tieto 
pozitívne fakty?

Verím, že spoločnosť vníma tieto súvislos-
ti čoraz viac. Naliehavo apelujeme, aby ich 
zohľadnili vo svojom prístupe aj štátni predsta-
vitelia. Zamestnávatelia čoraz viac posudzujú 
adeptov na pracovné pozície podľa toho, či 
vyštudovali na niektorej prestížnej a „zavede-
nej“ univerzite, alebo im bol diplom vydaný 
nejakou „bezmennou“ inštitúciou. Napr. ne-
dávno Slovenskom rezonoval prípad, keď si 
firma v inzeráte určila, o absolventov ktorých 
vysokých škôl nemá záujem. Zrkadlo nasta-

via aj výsledky komplexnej akreditácie, snáď 
sa to zrkadlo nepokriví. Verím, že v tejto sú-
vislosti je prvou lastovičkou aj rozhodnutie 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Juraja Draxlera, neudeliť súhlas na pôsobe-
nie dvoch nových súkromných vysokých škôl. 
Avizoval tiež potenciálne odňatie licencie in-
štitúciám, ktoré neplnia a nedosahujú para-
metre vysokoškolského vzdelávania. Vítam 
aj novú webovú stránku lepsieskoly.sk kvôli 
možnosti porovnania a reálneho obrazu dosa-
hovaných výsledkov jednotlivých slovenských 
vysokých škôl. Pokračuje náš nekonečný 
zápas a vysvetľovanie nevyhnutnosti dosta-
točného financovania vedy a najmä vedy na 
VŠ a taktiež jeho koncepcie. Chceme, aby 
sa vzdelávanie, veda a výskum stali prioritou 
Slovenska.

Trend podpory slovenského výskumu sa 
nedarí zvrátiť. Práve naopak, podpora je 
čoraz menšia. 2 % z HDP na vedu sa javia 

čím ďalej, tým viac ako utópia. Čo sa dá 
v tejto oblasti ešte robiť?

Z hľadiska výdavkov na výskum a inovácie 
je Slovensko charakteristické permanent-
ným nedostatkom finančných zdrojov a dl-
hodobým podfinancovaním. V posledných 
rokoch ide na túto oblasť asi 0,6 % HDP, 
čím sa radíme na chvost členských krajín EÚ 
v podpore vedy štátom. Do roku 2020 by sa 
celkové proklamované výdavky na výskum 
a vývoj mali zvýšiť minimálne na 1,2 % HDP. 
Pre budúcnosť Slovenska je veľmi dôležité, 
aby sa tento zámer podarilo realizovať. Nebál 
by som sa však byť v tejto takej dôležitej otáz-
ke ešte ambicióznejší. Veda a výskum musia 
byť predmetom štátnej podpory a regulárnou 
súčasťou hospodárskeho a podnikateľské-
ho plánu. K dosiahnutiu takéhoto vnímania 
je však potrebné tiež povedomie a podpora 
nielen akademickej a vedeckej obce, univer-
zít, vysokých škôl, ale aj verejnosti či médií. 
Apelujeme preto, aby spoločenská diskusia 
nezostávala len na úrovni hodnotiacich krité-
rií, rankingov a ratingov, ale aj uplatňovania 
príslušnej miery podpory. Reprezentatívnym 
príkladom takejto medzinárodnej korelá-
cie, efektívneho využitia finančných zdrojov 
a prepojenia výskumu a praxe UK je náš 
nový vedecký park v Mlynskej doline. Je na-
ším príspevkom k vzniku slovenského „Silli-
con Valley: Bratislava – mesto vedy“. 

Ako si predstavujete udržateľnosť Uni-
verzitného vedeckého parku UK do bu-
dúcna?

Pri spolufinancovaní Univerzitného vedec-
kého parku UK počas trvania projektu ide 
o štandardnú schému projektov realizova-
ných z európskych štrukturálnych fondov. Po 
dobudovaní budú prinášať potrebné zdroje 
riešiteľské projekty. Verím, že unikátny kon-
cept parku s perspektívou ďalšieho rozvo-
ja vedy na pôde Univerzity Komenského 
prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti 
našej univerzity, ale aj Slovenska v európ-
skom a medzinárodnom priestore. Povedie 
k intenzívnejšej spolupráci vedeckých tímov 
nielen v rámci UK, ale aj s partnermi doma 
i v zahraničí. Som presvedčený, že špičkové 

Veda a výskum musia byť 
predmetom štátnej podpory

Ďalšie štyri roky bude univerzitu z pozície rektora opäť riadiť prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Pred vedením 
stojí neľahká úloha presvedčiť kompetentné inštitúcie o nevyhnutnosti dostatočného financovania vedy, 
ktoré je na Slovensku dlhodobo poddimenzované, a najmä adekvátnej podpory kvalitných univerzít. Kým 
univerzita oslávi storočnicu, mal by sa nielen plne etablovať Univerzitný vedecký park UK, ale zámerom je 
i prehĺbiť spoluprácu s absolventmi univerzity doma aj vo svete. O ďalších zámeroch, ako aj o úspešných 
projektoch z minulého funkčného obdobia sme sa pozhovárali pre Našu univerzitu.
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vysoké školy a vedecké pracoviská majú viac 
spolupracovať a vytvárať spoločné progra-
my, projekty a vedecké centrá. Náš park 
je práve takouto platformou pre spoluprácu 
a dosiahnutie vysokej úrovne interdisciplinár-
nosti. Veríme, že získaním a zapojením na-
šich aj zahraničných špičkových osobností, 
podnietime záujem ďalších na spôsob efektu 
snehovej gule. Udržateľnosť parku spočíva 
vo výkone a v kvalite a realizuje sa v niekoľ-
kých oblastiach: potenciál a infraštruktúru 
parku predovšetkým budú využívať kmeňoví/
fakultní riešitelia projektov z UK. Uchádzame 
sa o možnosti vychádzajúce z programu Ho-
rizont 2020. Iniciujeme spoluprácu s exter-
nými partnermi, ktorí budú financovať réžiu 
spojenú s využívaním parkovej infraštruktúry. 
A v neposlednom rade tu zohráva významnú 
úlohu veľký projekt UK a STU v OP Výskum 
a vývoj na obdobie 2014 – 2020, ktorého 
súčasťou je aj udržateľnosť parku. Rozbie-
hame viaceré twinningové projekty, napr. 
v rámci medzinárodného konzorcia, ktorého 
cieľom je vytvoriť životaschopné prepoje-
nia medzi európskymi vedeckými centrami. 
Okrem tradičných partnerov, s ktorými spolu-
pracujeme – UK má viac ako stovku ofi ciálne 
uzavretých kooperácií so zahraničnými part-
nermi – intenzívne hľadáme a oslovujeme aj 
ďalších nových. Okrem veľkých nadnárod-
ných spoločností, ako napr. Novartis, sú to 
aj domáce inštitúcie ako Onkologický ústav 
svätej Alžbety alebo diagnostické pracoviská 
ako Medirex a ďalší partneri.

V metodike delenia štátnej dotácie na-
vrhovalo ministerstvo, že ak škola získa 
zahraničný grant, zníži sa jej dotácia zo 
štátneho rozpočtu.

Tvorba metodiky prerozdeľovania dotá-
cií vysokým školám bola pripomienkovaná 
a naše pripomienky akceptované približne 
niekde na polceste. Považujem to za akýsi 
záchranný prvok smerujúci k udržaniu nie-
ktorých vysokých škôl. Naďalej je však na-
šou prioritou v strategickej koncepcii, aby 
sa v distribúcii dotačných finančných pros-
triedkov prejavila kvalita, a nie kvantita. Sme 
zásadne proti postupnému znižovaniu váhy 
grantov zo zahraničných zdrojov, ktoré je 
najťažšie získať a ktoré sú asi najobjektívnej-
ším kritériom kvality výskumu.

Prečo na Slovensku vládne kritika huma-
nitných smerov a nerozlišuje sa značka 
a kvalita školy, kde sa študujú?

Nie som si istý, kam kritika smeruje. Ob-
jektívny obraz kvality spoločensko-vedných 
smerov deformuje nevyrovnaná kvalita jed-
notlivých vysokých škôl, túžba študentov 
byť majiteľom vysokoškolského diplomu 
bez ohľadu na jeho uplatniteľnosť a využitie 
v praxi a v neposlednom rade systém finan-
covania vedený kvantitatívnymi koeficientmi, 
a teda počtom študentov. Nesúhlasím s prí-
liš zjednodušujúcim postojom, že v humanit-
ných disciplínach sú nedostatočné možnosti 
merateľnosti výsledkov. Nie je totiž možné 

mechanicky obhajovať slabú vedeckú vý-
konnosť a nízky počet publikácií nižším poč-
tom odborných a karentovaných časopisov 
v konkrétnom odbore. Som presvedčený, že 
medzinárodný priestor poskytuje dostatočné 
možnosti. A našou ambíciou je úspešnosť, 
porovnateľnosť a konkurencieschopnosť 
práve v tomto prostredí. Univerzity sú unikát-
nym miestom, kde sa v slobodnom akade-
mickom duchu stretávajú rozličné spôsoby 
myslenia. Sokrates na trhu vzdelával ob-
čanov tak, že prebúdzal ich myslenie a du-
chovný rozlet, a tým aj odstup od aktuálne 
prevládajúcich hodnôt a názorov. Ani dnes 
by študenti nemali byť vedení tak, aby sa sta-
li iba marketingovým produktom, o ktorý sa 
bude trhať trh práce. Štát musí podporovať 
aj štúdium ďalších odborov nevyhnutných 
a potrebných pre spoločnosť. 

V dlhodobom zámere univerzity je uve-
dená aj spolupráca s absolventmi. Plá-
nujete rozvinúť túto oblasť? 

UK dala Slovensku nielen prezidentov, 
premiérov či ministrov – aktuálne je tretina 
poslancov NR SR absolventmi UK – ale aj 
mnohých špičkových vedcov, športovcov 
a ďalšie osobnosti spoločenského života. 
Množstvo vynikajúcich pedagógov pripravilo 
a vychovalo približne 200 000 absolventov, 
z ktorých mnohí šíria dobré meno svojej alma 
mater nielen doma, ale aj vo svete. Naším prí-
spevkom k oslavám blížiacej sa prvej univer-
zitnej storočnice by malo byť aj prehĺbenie 
priestoru pre odborné, fakultné/univerzitné 
alumni. Chceme vytvárať podmienky predo-
všetkým pre celoživotné vzdelávanie, ďalšiu 
odbornú špecifikáciu a kariérne postupy. 
Formou rôznych typov spolupráce v jed-
notlivých odboroch, školeniami, seminármi 
a pod. Aby mali naši absolventi nielen napr. 
prístup k pozvánkam pri príležitosti univerzit-
ných výročí, ale aj aktívny prístup k celoživot-
nému vzdelávaniu, dovzdelávaniu a ďalším 
špecializovaným možnostiam štúdia.

Ktoré projekty z predchádzajúceho 
funkčného obdobia považujete za vyda-
rené?

S potešením konštatujem, že je ich viac, 
tak sa aspoň stručne obzriem za uplynulým 
obdobím. UK identifikovala ako prvá vysoká 
škola v Slovenskej republike svoje špičko-
vé vedecké tímy prostredníctvom agentúry 
ARRA. Naším zámerom bolo získať výpoved-
né údaje pre ďalšiu cielenú podporu vedec-
kej činnosti v záujme dosahovania budúcich 
pozoruhodných a úspešných výsledkov. Vo 
vede totiž nie vždy platí, že podpora prie-
merného prostredia automaticky prinesie 
adekvátne zlepšenie. Práve vytváranie lep-
ších podmienok pre špičkových vedcov 
a vedecké pracoviská prináša očakávaný 
efekt v podobe špičkových a nadpriemer-
ných výsledkov. Za uplynulé programové 
obdobie ide o značný nárast a rekordný údaj 
z hľadiska histórie čerpania štrukturálnych 
fondov aj finančných prostriedkov na UK. 

V čase krátenia štátnych dotácií sa podarilo 
kontinuálne zabezpečiť univerzitný rozpočet. 
Som veľmi rád, že si naša univerzita nielen 
udržala svoje prestížne postavenie a v nie-
ktorých parametroch si ho ešte aj zvýšila. 
Mimoriadne vysoký kredit sme zachovali pri 
udeľovaní čestných doktorátov UK (napr. 
prof. Vilček či Dr. Merkelová a ďalší). Cením 
si aj prednášky nositeľov Nobelovej a Puli-
tzerovej ceny. Spomínali sme už nový Univer-
zitný vedecký park UK. Som presvedčený, 
že bez neho by sa UK v súčasnosti nemohla 
označovať za plnoprávnu modernú univerzitu 
s medzinárodným dosahom. Považujem pre-
to za mimoriadne významné rozbehnutie tej-
to našej najvýznamnejšej novodobej investí-
cie, získanie európskych finančných zdrojov 
včítane ďalších zdrojov ako garancie jeho 
udržateľnosti, a teda aj úspešnej finalizácie 
parku. Teší ma nárast záujmu zahraničných 
študentov a upevnenie medzinárodného 
statusu univerzity. Usilujeme sa o vyvážené 
hodnotové vnímanie a postavenie humanit-
ných aj prírodovedných odborov. Verím, že 
úspešne obhájime aj komplexnú akreditáciu 
v jednotlivých študijných odboroch a náš 
univerzitný status. Som tiež rád, že UK je 
otvorenejšia a informačne aj užívateľsky pria-
teľskejšia nielen k študentom, ale aj k širokej 
verejnosti spustením novej webovej stránky 
UK, otvorením Informačného centra UK či 
svojou prítomnosťou na Facebooku, pros-
tredníctvom ktorého je možný bezprostred-
ný kontakt s priaznivcami, najmä študentmi. 
Radosť mám aj z finalizácie moderného Etic-
kého kódexu a Dizajn manuálu.

Môžete v skratke objasniť, prečo ste si 
vybrali tých-ktorých prorektorov ako naj-
bližší manažment?

Tvorba vedenia pre nové funkčné obdobie 
pripomína ladenie orchestra. Išlo mi o využi-
tie všetkých nástrojov nášho akademického 
orchestra. Verím, že sme ho na nastávajúcu 
sezónu naladili optimálne. Išlo o pozorné 
zvažovanie návrhov kandidátov Akademic-
kému senátu UK. Do úvahy bolo treba brať 
aj ochotu venovať sa nielen riadiacej, ale 
aj kancelárskej činnosti a administratíve. 
Jednotlivé portfólia pokrývajú základné ob-
lasti nášho pôsobenia od pedagogických 
a študijných, cez vedecko-výskumné až po 
medzinárodné. Jedným z našich cieľov je 
posilnenie vedy hlavne v oblasti projektov 
a grantov. Som presvedčený, že nielen po 
profesionálnej, odbornej, ale aj po etickej 
a ľudskej stránke máme na prorektorských 
pozíciách skutočné osobnosti, ktorých pred-
nosťou bude nielen sólistické majstrovstvo, 
ale aj virtuózna spolupráca. Teší ma schvá-
lenie nových prorektorov – z toho troch dám 
– Akademickým senátom UK a som rád, že 
aj z tohto pohľadu môžeme hovoriť o UK ako 
o modernej univerzite.

Lenka Miller
Branislav Slyško

Foto: Vladimír Kuric
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Astronómia znie ako veľmi romantický 
odbor. Je to tak?

Pravdupovediac, astronómia ako profesia 
nie je až taká romantická ako astronómia ako 
koníček. Predsa len väčšina našej práce spo-
číva skôr v získavaní a spracovávaní dát ako 
v pozorovaní a všímaní si krás nočnej oblohy. 
Napriek tomu pre mňa nestráca svoje čaro – 
práve naopak. Fascinuje ma, že aj 400 rokov 
po vynáleze ďalekohľadu stále nevieme o ve-
smíre skoro nič a každú chvíľu prichádzajú 
nové prevratné objavy, ktoré úplne menia náš 
pohľad na svet ako taký. A že sme naozaj len 
miniatúrna kvapka v mori, výplod evolúcie, vô-
bec nie jedinečný. 
Ako vyzerá práca moderného astronóma?

Stručne povedané – robíme výskum. Získa-
vame údaje o vesmírnych telesách, či už z po-
zemských, alebo vesmírnych observatórií a na 
základne nich sa snažíme vysvetliť konkrétny 
fenomén alebo vyvrátiť či potvrdiť nejakú teóriu. 
Napríklad ja a moji kolegovia každý deň spraco-
vávame dáta z nášho teleskopu PanSTARRS1 
na ostrove Maui a hľadáme neznáme asteroidy 
a kométy, aj také, ktoré by sa teoreticky mohli 
zraziť zo Zemou. Keď nie som na konferencii 
alebo niekam necestujem, trávim deň v kance-
lárii za počítačom, programujem, odpovedám 
na emaily, chodím na mítingy, píšem žiadosti 
o granty, skrátka vybavujem bežnú agendu 
dňa. Ak potrebujem o niektorom asteroide viac 
informácií, môžem požiadať o pozorovací čas 
na niektorom z našich ďalekohľadov tu na Ha-
vaji. Ak ho dostanem, v daný čas buď pozoru-
jem na diaľku z kontrolnej miestnosti, kde cez 
počítačové rozhranie ovládam ďalekohľad na 
vrchole Mauna Kea, alebo musím odcestovať 
priamo na miesto a pozorovať odtiaľ. V súčas-
nosti sa dajú všetky veľké ďalekohľady ovládať 
na diaľku, ale aj tak mnohokrát musíme cesto-
vať, napríklad do Chile a podobne.
Čo máte najradšej zo svojej práce?

Moment prekvapenia – napríklad, keď náš 
ďalekohľad zachytí nejaký nezvyčajný objekt 

alebo novú kométu. To je veľmi vzrušujúce. 
Alebo keď náhodou zistím, že ľudia poznajú 
a oceňujú moju prácu, ako keď napríklad na 
konferencii k misii ARM vo Washingtone DC 
za mnou prišiel výkonný riaditeľ programu 
NASA pre výskum slnečnej sústavy Lindley 
Johnson a pochválil môj projekt. Nikdy by mi 
nenapadlo, že vôbec pozná moje meno! V tej 
chvíli som bola veľmi hrdá na to, čo sme spolu 
s kolegami dokázali.
Pamätáte si na podnet, ktorý vás inšpiro-
val k štúdiu astronómie?

Pamätám si, ako som v televízii videla do-
kument o pristátí na Mesiaci a snímky Uránu 
a Neptúna z kozmických sond Voyager a Pio-
neer. To som mala asi štyri roky a veľmi sa mi 
to páčilo. Na základnej škole som už chcela 
byť vedkyňou, lebo ma fascinovali skúmavky 
a chemikálie, a vo vyšších ročníkoch ma veľmi 
bavila chémia. Celkovo som bola zvedavá, ako 
veci fungujú. Myslím si, že až niekedy v ôsmej 
triede som sa rozhodla, že chcem ísť študovať 
astronómiu. Niekoľko prázdnin po sebe som 
absolvovala letnú astronomickú školu v Čes-
ku na hvezdárni v Úpici, tam som už vedela, 
že som si našla životné povolanie. Vesmír mi 
skrátka učaroval!
Ako prišla príležitosť presídliť sa na Havaj?

Existovala možnosť využiť grant agentúry 
SAIA pre mobilitu študentov a vedeckých pra-
covníkov, ktorý pokrýval študijný pobyt a cestu 
na pol roka v danej krajine. Na žiadosť o grant 
ma naviedol môj kolega Peter Vereš z FMFI 
UK, ktorý už na Havaji pôsobil (teraz mimo-
chodom pracuje v NASA JPL). Odporučil mi 
kontaktovať doktora Jedickeho, ktorý na Ha-
vaji pracuje na projekte Pan-STARRS. Oslovila 
som ho, či by som mohla prísť a urobiť si ve-
decký projekt pre svoju dizertačnú prácu. Po-
vedal, že ak mám peniaze‚ nie je v tom žiaden 
problém. Grant som po krátkych prieťahoch 
získala a odletela som s veľkými očakávaniami 
na Havaj. Pol roka som pracovala na svojom 
projekte a zhodou okolností to vyšlo tak, že 

som dostala ponuku zostať a pracovať s ním 
naďalej. Nakoniec z troch mesiacov boli dva 
roky.
Aké nebo je na Havaji? Je tam viac jas-
nejších nocí ako na Slovensku?

Obloha je tu naozaj nádherná – Havajské 
ostrovy sú od najbližšej pevniny izolované nie-
koľkými tisíckami kilometrov Tichého oceánu, 
takže vzduch tu nie je taký znečistený prachom 
a splodinami ako na kontinente. V podstate tu 
nie je žiaden priemysel a na ostrovoch miest-
na vláda postupne zavádza osvetlenie, ktoré 
eliminuje takzvané svetelné znečistenie, takže 
atmosféra je tu veľmi čistá. 

Takisto je tu veľmi stabilné počasie – celý 
rok máme leto, iba zima je trocha vlhkejšia. To 
je jeden z hlavných dôvodov, prečo na vrchole 
Mauna Kea začali vôbec stavať dnešné ob-
servatóriá. Nikde inde na svete, možno okrem 
Chilskej púšte Atacama, nenájdete takéto pod-
mienky.
Kde je najkrajšie nebo? Dá sa to vôbec 
povedať?

Je to subjektívne, ja by som napríklad veľmi 
rada videla oblohu na južnej polguli, čo sa mi 
ešte nepodarilo. Ale podľa mňa sa oblohe na 
Havaji nič nevyrovná. Minulý rok sme v noci 
išli na Mauna Kea a niečo také úžasné, ako je 
hviezdna obloha tam, som v živote nevidela! 
Doslova mi vzala dych.
Podľa čoho vám prideľujú výskumné 
témy? Alebo si ich môžete zvoliť podľa 
záujmu? 

Ak ste študent, náš inštitút vyžaduje, aby ste 
v priebehu prvých dvoch rokov PhD. štúdia pra-
covali počas štyroch semestrov na dvoch úplne 
rozdielnych projektoch – napríklad jeden se-
mester pracujete s jedným školiteľom na výsku-
me exoplanét a druhý venujete výskumu galaxií. 
Pre každý projekt musíte vypracovať niečo ako 
našu obdobu minimovej práce, obhájiť ju pred 
komisiou a publikovať výsledky v karentovanom 
časopise. Samozrejme, to všetko popri klasic-
kej výučbe a doktorandských povinnostiach. Je 

Mladá a úspešná astronómka 
Eva Lilly (Schunová) pôvodom 
z Piešťan už pár rokov skúma 
hviezdy z Havaja. Počas štúdia 
na Fakulte matematiky, fyziky 
a informatiky UK absolvovala 
študijný pobyt na Astronomickom 
inštitúte Havajskej univerzity. 
A neodolala. Učaroval jej nielen 
tento takmer panenský štát, práca 
výskumníčky, ale vo hviezdach 
tu mala napísané i stretnutie 
s manželom, s ktorým mali len 
minulý mesiac svadbu.

N A Š I  A B S O L V E N T I

Hviezdna obloha na Havaji  
mi vzala dych



N A Š I  A B S O L V E N T I

to kvôli tomu, aby si budúci astronóm vyskúšal 
viac oblastí, kým sa rozhodne pre definitívnu 
špecializáciu a projekt, ktorý bude jeho dizer-
tačnou prácou. Tú mu podobne ako u nás 
zadá školiteľ. Ja ako postdoc (post-doktorand-
ský výskumník) som platená z určitého grantu, 
ktorý je zameraný na konkrétnu problematiku, 
v mojom prípade objavovanie blízkozemských 
asteroidov. Popri tom však musím robiť aj nezá-
vislý výskum a mnohokrát práve ten si určujem 
sama a projekt z neho potom použijem ako zák-
lad v žiadosti pre nový grant. Je to veľmi súťaživý 
systém a žiadostí o granty je veľa, ale len malé 
percento z nich uspeje. Keďže je to jediný zdroj 
príjmu (post-doktorandi nedostávajú žiadny 
paušálny plat od hosťovskej univerzity), mnoho 
mladých ľudí odchádza do komerčnej sféry. 
V jednom rozhovore ste povedali, že pla-
nét, na ktorých existuje život, sú s naj-
väčšou pravdepodobnosťou vo vesmíre 
miliardy. Prečo si to myslíte?

V poslednej dobe nastal obrovský rozmach 
výskumu exoplanét, najmä vďaka vesmírne-
mu teleskopu Kepler – poznáme ich viac ako 
1900, z toho 480 je vo viachviezdnych sústa-
vách. Najnovší výskum naznačuje, že v prie-
mere pripadá jedna planéta na každú hviezdu 
v našej Galaxii a priemerne jedna pätina hviezd 
podobných Slnku má planétu veľkosti Zeme 
v obývateľnej zóne. Keď to prepočítate, zna-
mená to že len v našej Galaxii existuje 11 mi-
liárd planét podobných Zemi, na ktorých po-
vrchu by sa mohla nachádzať voda v tekutom 
skupenstve, a teda s podmienkami pre život. 
A to je absolútne úžasné!
V poslednej dobe sme vás vídali i počuli 
v rôznych médiách. Ako vnímate mediál-
nu pozornosť?

Veľmi to nevnímam, keďže nie som na Slo-
vensku a nemám možnosť čítať časopisy. Som 
ale rada, že naše média sa začínajú viac ve-
novať ľuďom, ktorí niečo dosiahli vo vede a vý-
skume a že som aj ja mala možnosť prostred-
níctvom nich ukázať mladým ľuďom doma, že 
veda je super vec.

Máte možnosť spolupracovať na misii 
NASA na tzv. Asteroid Retrieval Mission, 
ktorej cieľom je odchytiť asteroid vo ve-
smíre a dostať ho na obežnú dráhu Me-
siaca. Vašou úlohou bolo vytipovať ten 
správny objekt. Ako sa vyberá vhodný 
asteroid?

V prvom rade musí byť malý, aby sa dal za-
chytiť do vaku, ktorý navrhla NASA, čiže asi 7 
metrov v priemere. Malé asteroidy sme kvôli 
ich nízkej jasnosti schopní vidieť iba, keď sa 
priblížia k Zemi na vzdialenosť menšiu, ako 
je vzdialenosť Mesiaca k Zemi, a vtedy majú 
veľmi veľkú zdanlivú rýchlosť na oblohe, čiže 
máme iba veľmi krátky čas na získanie doda-
točných údajov – v priemere iba 4 dni. Počas 
nich musíme získať informácie o spektre a zlo-
žení asteroidu, jeho rotácii (nesmie rotovať 
rýchlo, inak by mohol roztrhať záchytný vak) 
a ideálne musíme dodatočne upresniť jeho 
dráhu. Takisto musíme vylúčiť možnosť, že ide 
o umelé teleso – napríklad o vyhorený stupeň 
nosnej rakety. A predovšetkým musí mať ideál-
nu dráhu na to, aby misia pri priblížení a lete 
naspäť spotrebovala čo najmenej paliva a čo 
najmenšiu relatívnu stretávaciu rýchlosť s koz-
mickou loďou. Takých asteroidov je možno iba 
jedna stotina percenta.
Asteroidy nám dávajú informácie o tom, 
ako vznikol a vyvíjal sa vesmír. Ako sa ta-
kéto veci skúmajú z asteroidov?

Zbierame údaje o ich dráhach a zložení a hľa-
dáme v nich vzory, pohyby či pôvod asteroidov. 
Je fascinujúce, že takto vieme až archeologicky 
zistiť‚ ako sa asteroidy formovali, z čoho a kedy 
vznikali, kam sa presúvali a vôbec máme vďa-
ka tomu prehľad, ako vyzerala naša planetárna 
sústava v čase, keď sa Zem ešte len formova-
la. Podľa rozostupu asteroidov v hlavnom páse 
medzi Marsom a Jupiterom, a vôbec v celej Sl-
nečnej sústave, dnes vieme dokázať, že kedysi 
vyzerala inak ako dnes a že Jupiter či Saturn boli 
k Zemi oveľa bližšie. Takisto planetárne sústavy 
okolo iných hviezd nám poskytujú dostatok prí-
kladov formovania planét a asteroidov. To, že sa 

takéto „čachre“ vôbec diali‚ je až neuveriteľné. 
Pre mňa je fascinujúce, keď si to vlastným vý-
skumom viem potvrdiť.
Čo by ste chceli vo svojom odbore do-
siahnuť?

V súčasnom prostredí škrtania financií na 
vedu a výskum po celom svete budem šťast-
ná, ak sa mi podarí zostať naďalej vo výskume. 
Rada by som získala profesúru a začala viac 
učiť, lebo to ma veľmi baví... Rada by som sa 
podieľala aj na nejakej veľkej misii spojenej 
s asteroidmi a dožila sa toho, že by som bola 
o dvadsať rokov niekde v Houstone pri tom‚ 
keď dovezú kusy horniny z asteroidov, a uka-
zovala by som svojim vnúčatám‚ na čom som 
pracovala. To by bolo skvelé!
Aké sú súčasné výzvy astronómie?

V mojej oblasti je to napríklad cenzus asteroi-
dov – náš ďalekohľad PanSTARRS1 vyhľadáva 
blízkozemské asteroidy. NASA chce‚ aby sme 
do konca najbližšieho desaťročia zakatalogizo-
vali deväťdesiat percent asteroidov väčších ako 
120 metrov a vyhľadali také, ktoré by sa mohli 
teoreticky zraziť so Zemou. Nevieme totiž, koľko 
presne ich tam je. Za Neptúnom je tzv. Kui perov 
pás – oblasť malých telies, ktorá nie je veľmi 
preskúmaná a niektoré štúdie naznačujú, že sa 
tam môže ukrývať ďalšia planéta veľkosti Zeme, 
ktorú sme doteraz nespozorovali kvôli jej nízkej 
jasnosti. No a potom samozrejme exoplanéty – 
na tomto poli rozhodne môžeme očakávať vzru-
šujúce objavy!
Viete si predstaviť, že by ste robili niečo 
úplne iné?

Viem si predstaviť, že by som učila astro-
nómiu alebo možno aj fyziku. Ale niečo úplne 
iné? To asi nie. Svoje povolanie milujem!
Nedávno ste mali svadbu. Ako ste si ju 
užili?

Bol to krásny zážitok, aj napriek tomu, že 
sme všetko museli plánovať popri práci a cez 
víkendy. V USA je bežné, že máte nárok iba na 
dva týždne dovolenky, a tú sme si chceli ušetriť 
na svadobnú cestu do Toskánska.

Lenka Miller

13



Účasť popredných predstaviteľov univer-
zít, lekárskych spoločností a Univerzitnej 
nemocnice Bratislava na tomto podujatí 
vnímame ako prejav uznania a ocenenia ži-
votného diela akademika T. R. Niederlanda 
a práce III. internej kliniky LF UK a UNB, ako 
aj Farmakobiochemického laboratória pri III. 
internej klinike.

Videl budúce príležitosti
Akademik T. R. Niederland mal výnimočné 

schopnosti. Videl príležitosti predtým, než 

ich videli ostatní. Tieto schopnosti mu umož-
nili vidieť ďaleko do budúcnosti. Svoje pred-
stavy o budúcnosti začal realizovať hneď po 
svojom návrate z USA z Ústavu pre lekársku 
chémiu Washington University v Saint Louis 
u laureátov Nobelovej ceny manželov Car-
la a Grety Coriovcov. Svoju kariéru začínal 
založením Ústavu pre všeobecnú a klinickú 
biochémiu LF UK.

Vychoval mnohých profesorov, docentov 
a prednostov kliník. Profesor Niederland založil 
sedem vedeckých ústavov. Nielenže docenil 
význam biochémie ako jednej z metód objek-
tivizácie medicíny, ale usiloval sa vytvoriť pre 
jej rozvoj aj primerané inštitucionálne zázemie. 
Založil Katedru klinickej biochémie pri Inštitúte 
pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov 
v Bratislave a bol vedúci Katedry internistic-
kých disciplín LF UK až do roku 1980.

Základné piliere III. internej kliniky tvorili jeho 
najbližší spolupracovníci prof. R. Dzúrik, prof. 
J. Gvozdjak, prof. E. Brixová, prof. A. Vavreč-
ka, prof. V. Bada a ďalší, ako aj pracovníci Far-
makobiochemického laboratória pri III. internej 
klinike prof. A. Gvozdjaková, PharmDr. J. Ku-
charská, RNDr. O. Uličná a mnohí ďalší. 

Aktívny vedec, funkcionár, 
zakladateľ Slovenskej lekárskej 
spoločnosti
Pôsobil vo významných funkciách na 

univerzite i v odborných spoločnostiach. 

Založil stavovskú organizáciu lekárov – Slo-
venskú lekársku spoločnosť. V roku 1954 
sa na národnej i celoštátnej úrovni podieľal 
na založení Ústavu pre doškoľovanie leká-
rov a farmaceutov. V roku 1970 založil pri 
svojej klinike Výskumné laboratórium expe-
rimentálnej terapie. V roku 1997 mu bolo 
udelené štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta 
Štúra I. triedy.

Akademik Niederland videl svoj úspech 
predovšetkým vo svojej práci, ktorú nado-
všetko miloval a ktorú zasvätil svojim pacien-
tom a vedeckej práci. Máloktorá osobnosť 
v takom rozsahu ovplyvnila vývoj slovenskej 
lekárskej vedy a slovenského zdravotníctva, 
ako to dokázal akademik T. R. Niederland. 
Jeho vedecký profil sa dotváral pod dohľa-
dom laureátov Nobelovej ceny. Akademik T. 
R. Niederland bol učiteľ, ktorý chápal svoje 
pedagogické poslanie ako misiu v prospech 
racionálnej „objektivizovanej“ medicíny. Bol 
človekom, ktorý ani na chvíľu neochabol 
v úsilí sprostredkovať svojim žiakom a ne-
skorším kolegom vedecké medicínske po-
znatky. 

Slovenská lekárska spoločnosť pomeno-
vala svoju najvyššiu poctu a cenu Čestnou 
cenou akademika T. R. Niederlanda, ktorá 
sa od roku 1996 udeľuje každoročne ako 
najvyššie vedecké ocenenie SLS. 

Jeho mottom bolo: „Najväčším šťastím vy-
sokoškolského učiteľa je mať skvelých uči-
teľov a veľmi dobrých žiakov. Jedine takáto 

Memoriál akademika Niederlanda
Dňa 27. 2. 2015 sa uskutočnilo slávnostné a vedecké podujatie – Memoriál k 100. výročiu narodenia akademika Teofila R. 
Niederlanda, prvého prednostu III. internej kliniky LF UK a UNB a Farmakobiochemického laboratória pri III. internej klinike, ktorá bola 
zriadená výnosom Povereníctva zdravotníctva 1. 11. 1956. Záštitu nad podujatím prevzali okrem iných aj rektor UK prof. K. Mičieta 
a dekan LF UK prof. J. Šteňo.

Zľava: doc. Viliam Mojto z LF UK a UNB, rektor UK prof. Karol Mičieta, námestníčka riaditeľa UNB 
MUDr. Marta Hájková, rektor SZU prof. Peter Šimko, dekan LF UK prof. Juraj Šteňo

Prednosta doc. Viliam Mojto odovzdal ďakovný list SLS prof. Jaroslavovi Blahošovi za rozvoj medzi-
národnej spolupráce.
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kombinácia môže zaručiť kontinuitu progre-
sívneho vedeckého myslenia a pokroku.“

Chápal a podporoval 
interdisciplinárnosť v lekárskej vede

Pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia 
pracovníci Lekárskej fakulty UK pod vedením 
prednostu doc. V. Mojtu navrhli klinike nový 
názov – III. interná klinika LF UK a UNB aka-
demika T. R. Niederlanda. Týmto by chceli 
vzdať hlbokú úctu a vďaku akademikovi za 
jeho celoživotné dielo. Naším cieľom je do 
budúcna nasledovať jeho myšlienky a naďa-
lej prostredníctvom kvalitnej práce šíriť dobré 
meno kliniky.

Akademik T. R. Niederland predstavoval 
kľúčovú osobu pri prepájaní kontaktov medzi 
Univerzitou Karlovou v Prahe a Univerzitou 
Komenského v Bratislave. Dôležitým prv-
kom, ktorý obohatil vývoj slovenských lekár-
skych vied, bolo jeho hodnotenie významu 
a potreby spolupráce lekárov a nelekárov 
(chemikov, farmaceutov, biológov atď.), 
ktorá je dnes nevyhnutnosťou vo vedecko-
výskumnej práci v biochémii, patobiochémii 
a ďalších hraničných disciplínach. Charak-
teristická črta celej Niederlandovej školy je 
aplikácia najnovších výsledkov experimentál-
nej medicíny do klinickej medicíny.

Počas podujatia Prezídium SLS udelilo ďa-
kovný list prof. MUDr. J. Blahošovi, DrSc., za 
rozvoj medzinárodnej spolupráce. Súčasne 
SLS ocenila zásluhu pri budovaní a rozvoji 
odboru internej medicíny ďakovným listom 
SLS primára MUDr. Ľ. Valka, CSc., a bron-
zovou medailou SLS doc. MUDr. M. Szán-
tovú, PhD.

doc. MUDr. V. Mojto, CSc., MHA,  
prednosta III. internej kliniky LF UK 

a UNB

Na Právnickej fakulte UK 
sa diskutovalo o inováciách 

právnického vzdelávania

Na pôde Právnickej fakulty UK (PraF UK) sa v dňoch 5. a 6. marca 2015 uskutočnila 
konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom „Inovácie pre moderné právnické 
vzdelávanie – cudzojazyčný študijný program a právne kliniky“.

Právnická fakulta UK v záujme prepojenia právnického vzdelávania s potrebami praxe 
postupne inovuje curriculum študijných predmetov do skladby nového samostatného 
cudzojazyčného študijného programu a zároveň modernizuje metódy výučby, a to oso-
bitne s dôrazom na získavanie praktických zručností prostredníctvom tzv. klinického 
právnického vzdelávania a simulovaných súdnych sporov. 

Konferencia bola zameraná na získavanie a odovzdávanie praktických právnických 
zručností. Zúčastnili sa na nej odborníci zo Slovenska i z Českej republiky a predstavi-
telia z praxe a študentskej časti akademickej obce. 

 „Vedenie Právnickej fakulty UK v Bratislave si uvedomuje potrebu reforiem, ktoré 
posunú štúdium práva a právnu vedu do kvalitatívne omnoho vyššej úrovne. Ide 
o ucelenú otázku, ktorá vyžaduje komplexné riešenie. Sme presvedčení, že aj táto 
konferencia prispeje a bude významným míľnikom na ceste ku kvalitnému právnickému 
vzdelávaniu,“ uviedol dekan PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

Rokovanie prebiehalo v piatich sekciách a každá sekcia bola venovaná aktuálnym 
trendom moderného právnického vzdelávania. Počas dvoch dní sa účastníci mohli bliž-
šie oboznámiť s možnosťami a limitmi vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom 
stáží, s výučbou práva na veľkom plátne využívajúc kinematografiu, s letnými školami 
a možnosťami ich využitia v študijnom odbore právo. Využili sa metódy simulácií súd-
nych pojednávaní v procese klinickej a štandardnej výučby a bližšie boli predstavené 
úskalia práce v „live client clinic“ na príklade Študentskej právnej poradne Právnickej fa-
kulty Univerzity Palackého v Olomouci. Organizátori taktiež hľadali odpoveď na otázku 
„Prečo (ne)vyučovať právo v cudzom jazyku?“. 

Zavŕšením konferencie bola prednáška profesora Jamesa E. Moliterna, ktorý vyuču-
je právnu etiku, civilný proces a profesijné zručnosti na Washington & Lee University. 
Profesor sa tiež angažoval pri reformách vzdelávania v Španielsku, Japonsku, Číne, 
Gruzínsku a v Českej republike. Publikačným výstupom konferencie bude pripravovaný 
recenzovaný zborník príspevkov. 

Profesor Moliterno zúčastnených po veľmi inšpirujúcej prednáške povzbudil 
slovami čínskeho príslovia, ktoré by mohlo byť aj mottom konferencie a celkovo 
moderného právnického vzdelávania: „Povedz mi a ja zabudnem. Ukáž mi a ja si 
zapamätám. Nechaj ma to urobiť a ja pochopím.“

JUDr. Vladislav Mičátek, PhD., prodekan PraF UK
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Slovenská realita: menej detí, viac vzdelania
Depopulácia, prudké starnutie a výrazné regionálne rozdiely. To sú tendencie demografického vývoja Slovenska. Informovali o tom 
odborníci z Prírodovedeckej fakulty UK a spoločnosti Infostat na tlačovej konferencii dňa 12. marca 2015, kde predstavili novú 
publikáciu Demografický atlas Slovenskej republiky.

Počet obyvateľstva Slovenska podobne ako v Dánsku či Fínsku 
rástol v rokoch 1993 – 2003 nerovnomerne. V rokoch 2001 – 2003 
bolo viac zomretých ako narodených, a to najmä mužov. V súčasnos-
ti demografi zaznamenali mierny rast najmä pre odložené pôrody. 
Zatiaľ čo na východe Slovenska nastáva prirodzený prírastok, na zá-
pade ide o prirodzený úbytok obyvateľstva.

Prvorodičky tesne pred tridsiatkou
Slovensko sa dostáva z pozície krajín s najväčšou plodnosťou na 

jednu z krajín s najnižšou. Dôležitým faktorom súčasnosti je odklada-
nie reprodukcie. Najviac detí sa rodí na severe krajiny. „Na Sloven-
sku zostanú už len štyri oblasti, a to Orava, Spiš, časť Šariša a záze-
mie Bratislavy, kde sa nebude znižovať počet obyvateľstva, a to buď 
z dôvodu pôrodnosti, alebo suburbanizácie,“ hovorí demograf doc. 
Branislav Bleha z PriF UK. 

Priemer vyšší ako dve deti na ženu dosahuje v súčasnosti len okres 
Kežmarok. Priemerná matka – prvorodička má 29 rokov, v Bratislave 
je to 29 a viac. Najmladšie mamičky sú na juhu stredného Sloven-
ska. Rastie aj pôrodnosť mimo manželstva, tá dosiahla 37 %. Rodiny 
sa postupne zmenšujú. Malých rodín s jedným dieťaťom pribúda.

Štyridsať percent mužov by najradšej zostalo slobodných, rovnako 
tretina žien. Sobášnosť klesla, rozvodovosť do roku 2010 dynamicky 
rástla, v súčasnosti zaznamenávame mierny pokles. V partnerstve, 
čiže mimo manželstva, žije viac dvojíc v porovnaní so začiatkom 
90. rokov, dnes je to okolo 90-tisíc dvojíc.

Zvrat nastal aj v umelom prerušení tehotenstva, a to smerom na-
dol. Zatiaľ čo pred rokom 1990 chodili na potrat najmä vydaté viac-
detné ženy, dnes sú to najmä slobodné a bezdetné Slovenky. Umelá 
potratovosť je dlhodobo najvyššia na juhu.

Mladých je viac, starí žijú dlhšie
Vekový rozdiel medzi mužmi a ženami sa zmenšuje, aj tak sa však 

ženy dožijú o takmer 7 rokov viac. Priemerne sa ženy dožívajú 79,61 
rokov, zatiaľ čo muži 72,9. Jednotlivé oblasti sa však líšia v priemer-
nom dosiahnutom veku. V Bratislave či Trenčíne sa muži dožijú aj 76 
rokov, zatiaľ čo na juhovýchode je to priemerne 69 rokov. Na jednej 
strane Slovenska ženy žijú 82 rokov, a inde len 76 rokov. „Pri veku 
však treba brať do úvahy aj intenzitu vplyvu zdravotníctva, jednak po-
skytovanie, jednak jeho využívanie,“ upozorňuje Ján Mészáros zo 
spoločnosti Infostat.

Slovenské obyvateľstvo v porovnaní so začiatkom sledovaného 
obdobia omladlo o 5,5 roka. Na 100 detí tu žije 88 seniorov. Naj-
mladší Slováci žijú v Kežmarku, najstarší v Bratislave I. Počet slobod-
ných narastá, žijúcich v manželstve klesá, rozvedených všade na-
rastá (okrem jediného okresu – Bratislava I, kde rozvodovosť klesá). 

Ročne 85-tisíc obyvateľov zmení bydlisko. Migrácia sa pohybuje 
z východu na západ, najmä do Bratislavského, Trnavského a Nit-
rianskeho kraja. Košický a Prešovský kraj si migrantov vymieňajú. 
V Bratislave pribudne každý rok 30 na 1000 ľudí, čím sa zvyšuje aj 
reprodukčný potenciál. Migrácia do zahraničia doznievala začiatkom 
90. rokov, potom ustala, so vstupom do EÚ sa zvýšila, taktiež rástla 
s pristúpením Rumunska a Bulharska a po nástupe hospodárskej 
krízy poklesla.

Historicky viac vzdelaných žien
Značná zmena nastala vo vzdelanostnej štruktúre. V súčasnosti 

máme viac vzdelaných ľudí, predovšetkým žien. Historicky jedineč-
ným faktom je, že mladšie ženy dosahujú v súčasnosti vyššie vzde-
lanie ako muži, čo sa v minulosti nikdy nevyskytovalo. Až 40 % žien 
má terciálne vzdelanie, zatiaľ čo u mužov je to menej ako tretina. Viac 
ako 55 % dvadsaťročných žien uviedlo, že študuje. 

Tu možno hľadať aj príčiny odkladania pôrodov. „Vo všetkých kra-
jinách bývalého Východného bloku dochádza po roku 1990 k výraz-
nému priblíženiu demografického správania sa k západoeurópskym 
krajinám. Vďaka otvoreniu možností vzdelávania sa posúva vek prvo-
rodičiek z veku 21 rokov, čo je približne po ukončení strednej školy, 
na neskorší vek,“ vysvetľuje doc. Bleha. Najnižšia úroveň vzdelania 
je na juhu krajiny.

Výrazným prínosom atlasu je i generačná analýza. „Údaje sme 
netriedili podľa hodnôt v určitom roku, ale na základe vývoja správa-
nia istej generácie. Napríklad sa sleduje správanie generácie rokov 
1950 či 1970 a to, ako sa mení myslenie žien z generácie na gene-
ráciu,“ približuje doc. Bleha.

Na dvojročný zber a analýzu údajov využili odborníci nielen údaje 
zo sčítania obyvateľstva v rokoch 1991, 2001 a 2011, ale i ročné 
údaje Štatistického úradu, údaje o migrácii z Ministerstva vnútra SR 
či o zamestnanosti z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Atlas je možné stiahnuť na stránke www.humannageografia.sk/
demografickyatlas.

Lenka Miller
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Všetky doterajšie plesy boli tematicky zamerané (muzikálový, spar-
takiádny, olympijský a pod.). Ten tohtoročný bol rozprávkový. Téma 
známych rozprávok vítala návštevníkov už pri vstupe a sprevádzala 
ich počas celého hlavného programu. Vďaka tomu sa mohli stretnúť 
s Alenkou v krajine zázrakov, aj s vystúpením kúzelníkov, zalietať si 
s včielkou Majou alebo na lietajúcom koberci. Pripravené bolo aj 
prekvapenie z troch orieškov pre Popolušku, tanec Snehulienky 
a jej trpaslíkov, ale taktiež stádo mačičiek. Nechýbala ani Perinbaba, 
Aladin, kráľ a princezné. Vo vstupnom priestore návštevníkov vítali 
rozprávkové postavičky krtko, myšiak Miki, psík a mačička, deduško 
Večerníček so svojím domčekom a psíkom, Pat a Mat, Maťko s Kub-
kom, Filmárik a Filmuška. Nechýbali Lolek a Bolek, rozprávkový drak 
či ježibaba. Ich návrh a grafickú realizáciu vyrobil člen organizačné-
ho výboru plesu doc. Anton Lednický v spolupráci s výtvarníkom Ju-
lom Turoňom.

Popularita plesu dávno prekročila hranice fakulty. Svedčí o tom 
záujem o lístky už v decembri, keď sa minula asi polovica kapacity 
haly „C“ v Inchebe. A dva týždne pred začiatkom plesu bolo vypreda-
né. Opäť sme s radosťou konštatovali, že ples sa stal aj záležitosťou 
študentov. Ich záujem a veľký počet v sále dáva plesu nový rozmer. 

Oni držia náladu a tanečnú aktivitu až do rána. Dievčatá sa predviedli 
v nádherných róbach, že niektoré bol problém spoznať. Chlapci sa 
ukázali ako džentlmeni a správni sprievodcovia svojich dám. Modero-
vanie plesu bolo prvýkrát v rukách dámy. Bola ňu moderátorka RTVS 
Petra Bernasovská.

Hlavný večerný program bol zostavený z vystúpenia študentiek 
a študentov fakulty, členov Vysokoškolského športového klubu FTVŠ 
UK Lafranconi a našich absolventov. Námet, dramaturgiu i réžiu, tak 
ako každoročne, zabezpečil vedúci katedry gymnastiky Dr. Peter Olej 
v spolupráci so svojimi špecialistami. Tí na javisku rozohrali pestrú ta-
nečnú šou, pri ktorej z aktérov vyžarovala radosť z pohybu, elegancia 
a ľahkosť podopretá majstrovským zvládnutím náročných pohybových 
tvarov. Opisovať vystúpenia je veľmi ťažké. To bolo treba vidieť. Keď už 
nie naživo, odporúčame webovú stránku fakulty (fotogaléria). K vrcho-
lom patrila akrobacia nášho absolventa Tomáša Pintéra, momentálne 
študenta doktorandského štúdia na FTVS UK v Prahe. Jeho akrobacie 
s partnerkou vyrážali dych. Akrobatickým vystúpením sa na programe 
podieľali aj členovia cirkusovej školy Cirkus-kus. Dobrú náladu umoc-
nilo i vystúpenie hudobnej a tanečnej zložky fakultného folklórneho 
súboru Gymnik či hudobná produkcia kapely Bonita a DJ L.ca.

Organizátori ďakujú všetkým firmám, ktoré im pomohli pri zabez-
pečení plesu cenami do tomboly, čím sa akcia stala ešte príťažlivej-
šou. Catering a občerstvenie zabezpečovala firma Gasttom, s ktorou 
máme dlhoročné pozitívne skúsenosti.

Anton Lednický, foto: Vladimír Kuric

Reprezentačný ples Fakulty telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ 
UK) sa stal tradičným podujatím, ktoré fakulta organizuje prvý 
týždeň letného semestra. Je to čas, kedy sa skončili lyžiarske 
kurzy, opadol stres zo skúškového obdobia, a tak študenti, ako aj 
zamestnanci sú pozitívne naladení na zábavu. 

Filozofická fakulta plesala
Trinásty február. Nešťastný 
dátum? Ani zďaleka! Pre 
Filozofickú fakultu UK to bol 
deň, ktorý sa niesol v znamení 
noblesy, šarmu a tanca. Nadšenci 
z nás, študentov, sa rozhodli, 
že zmenia nudnú školskú rutinu 
a po 12 rokoch usporiadajú Ples 
Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského. 

Dvestodvadsať krásnych ľudí sa stretlo v nádhernej sále – Moy-
zesovej sieni – a plesalo až do rána. Veľké uznanie patrí všetkým, 
ktorí nám verili, prišli na ples, zabávali sa a ostali do rána. A tým ne-
myslíme len šarmantné študentky a gentlemanské mužské rody, ale 
na prekvapenie aj samotných zamestnancov Filozofickej fakulty UK, 
ktorí boli plní nadšenia a radosti. V tento večer sme neboli rozdelení 
na študujúcich a vyučujúcich, ale boli sme predovšetkým ľudia, kto-
rých spojila úprimná zábava, ktorej je schopná len FiF UK. Úžasnú 
atmosféru dopĺňal šibalský humor moderátorky Adely Banášovej, 
tóny komorného zoskupenia Allegro a energie Katky Ščevlíkovej a jej 

kapely. Nesmieme zabudnúť na show Photontime, ktorá všetkých 
rozpálila a na výborného DJ-a Patrika. 

Komu sa za akciu poďakovať? Študentskému združeniu Cultura 
nostra – hŕstke ľudí z katedier histórie, slovenčiny a archívnictva, 
ktorí veria, že sa veci dajú robiť inak. Cultura nostra ďakuje pánovi 
dekanovi prof. PhDr. Jaroslavovi Šušolovi, PhD., a celému vedeniu 
fakulty, všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ujovi Karolovi, pánovi Dub-
jelovi (nášmu mentorovi), Danovi a psychickým podporám. 

Čo dodať? Tešíme sa na vás, pretože bez vás by to všetko nemalo 
zmysel.       Hana Košťaliková, študentka Filozofickej fakulty UK

8. reprezentačný ples FTVŠ UK

17
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Absolventi UK medzi lídrami,  
ktorí chcú meniť školstvo na Slovensku

Najväčšie, ľudsky povedané, „úspechy“ sa dosahujú až za hranicami toho, čo je našou povinnosťou. (Anton Srholec)

Na to, aby ste robili misionárov, netreba 
chodiť do Afriky, aj na Slovensku je dosť prá-
ce. Takto reagoval školský kňaz na gymnáziu, 
keď som mu povedala, že po strednej škole 
chcem ísť aspoň na rok robiť dobrovoľníčku 
a pomôcť deťom v Somálsku. Nakoniec som 
si tým nebola úplne istá a po maturite som 
rovno nastúpila na vysokú školu. Sny o tom, 
ako zmením svet, som si však aj naďalej no-
sila v sebe. Keď som potom jedného dňa na 
sociálnej sieti natrafila na ponuku programu 
Teach for Slovakia (TFS), neváhala som ani 
sekundu.

Dobročinnosť však v tomto rozhodnutí ne-
bola jedinou hybnou silou. Vyštudovala som 
žurnalistiku. Po odchode zo školy som sa 
vďaka stáži a redakčnej praxi dostala k zá-
važným témam korupcie v zdravotníctve. 
Keď človek vidí, akým spôsobom je systém 
skrivený, nenechá ho to chladným. Postup-
ne som si uvedomila, že kľúčom k lepšej 
spoločnosti sú deti a ich vzdelávanie.

Zo zlatej siene do rómskej osady
Nástup do programu bol veľkolepý. Tento 

dojem umocňoval jednak samotný výberový 
proces, ale potom aj imatrikulácia, ktorá sa 
začala u prezidenta a pokračovala v Moyze-
sovej sieni za účasti bývalého ministra škol-
stva Petra Pellegriniho.

„Je to pre mňa veľká výzva a zároveň ob-
rovská líderská skúsenosť, ktorú získam,“ 
takto reagoval môj súčasný kolega Alexander 
Jakubčo, absolvent Univerzity Komenského 
v odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

a minuloročný finalista ankety Zlatý Amos. 
Vymenil Školu pre mimoriadne nadané deti 
a Gymnázium v Bratislave za kontajnerovú 
školu v osade v Stráňach pod Tatrami.

V polovici júla sme spolu s ďalšími, ktorí 
ponuku TFS prijali, nastúpili na intenzívny 
päťtýždňový kurz v Tatrách. Po príchode sme 
sa nestihli ani ubytovať a už sme sa viezli na 
našu prvú návštevu rómskej osady. Podobná 
šoková terapia a rýchle tempo skúšali naše 
hranice každý nasledujúci deň letnej akadé-
mie. Bol to veľmi náročný čas a nie každý 
ho zvládol. Prvý vyučovací deň nás preto do 
škôl nastúpilo o jedného menej.

Ťažko na cvičisku, ťažko na bojisku
Prvé týždne v školách boli plné ľado-

vých spŕch. Za pochodu sme sa učili, ako 
vypĺňať všetky tie papiere: triednu knihu, 
výkazy, cesťáky, dochádzku... Zoznamova-
li sme sa s tým, ako fungujú školy, vzťahy 
v zborovni a s rodičmi, aké sú partie medzi 

deťmi v triedach. Snažili sme sa adaptovať 
postupy, ktoré sme sa predtým naučili na 
letnej akadémii. 

Do programu Teach for Slovakia sú zapo-
jené rôzne typy škôl. Napríklad Igor André, 
absolvent UK v odbore politológia a bývalý 
koordinátor pre oblasť vzdelávania na Úra-
de splnomocnenca vlády SR pre rómske 
komunity, dnes učí na ZŠ v Nálepkove, kde 
väčšina detí pochádza z rómskych komunít. 
S ostatnými partnerskými školami ju spája 
jeden menovateľ – podpriemerné výsledky 
v hodnotení PISA. Hlboko pod povrchom je 

tu však niečo oveľa zásadnejšie. Kompliko-
vaná sociálna a finančná situácia rodín. 

Učíme sa, ako byť lídrami
Nezdá sa to, ale deti si všetky problémy 

z domu nosia aj do školy. Preto sa dá pove-
dať, že v jednej triede sa sústredí jeden celý 
vesmír. Človek musí pri vstupe do nej myslieť 
na množstvo detailov a pri výučbe a hodnotení 
zohľadniť desiatky aspektov. Situáciu kompli-
kujú aj podmienky, v ktorých sa dané komunity 
a školy nachádzajú. Bez adekvátnej podpory 
TFS by sme toto všetko zvládali len ťažko. 

Priemerne raz za mesiac sa stretávame 
na školeniach, kde sa učíme aj to, ako byť 
lepšími učiteľmi. No máme za sebou viacero 
tréningov zameraných na zručnosti, ktoré sa 
zídu v každej profesii. Napríklad soft skills, 
teda schopnosť komunikovať s okolím, time 
management, príprava a realizácia projektov, 
organizácia práce. Veľmi užitočné sú aj skú-
senosti z networkingu (nadväzovanie kon-
taktov), ktoré si cvičíme najmä na rôznych 
konferenciách a sympóziách. Je to úžasný 
mix, ktorý pomôže pri štarte kariéry, či už vo 
verejnej sfére alebo manažmente.

Popritom každý účastník absolvuje kurz „7 
návykov skutočne efektívnych ľudí“ aj s cer-
tifikátom. V životopise sa ním pýšia tí najlepší 
šéfovia po celom svete. V repertoári školení 
sa nachádza aj metóda riešenia problémov, 
takzvaná Balintovská supervízia, ktorá sa dá 
využiť rovnako v osobnej ako profesijnej ob-
lasti. Prostredníctvom diskusií s najvyššími 
činiteľmi sa učíme tiež komplexnému naze-
raniu na systém vzdelávania.

Čo je cieľ?
Nech už zažívame teraz v školách čokoľ-

vek, dobré aj zlé, úsmevné či zarmucujúce, 
zmyslom našej služby je niečo väčšie ako po-
merne krátke vstupy do životov detí. Možno 
si to teraz ani neuvedomujeme, ale psychicky 
náročná práca v škole v kombinácii s kurzami, 
školeniami a odbornými diskusiami z nás po-
stupne kreuje lídrov schopných konať.

Tí, ktorí sme v programe prežili doteraz, 
máme za sebou prvých deväť mesiacov. 
Niektorí z nás už dnes vedia, že v budúcnos-
ti chcú ďalej učiť. Ja viem, že chcem nielen 
pre systém ďalej pracovať, ale ho dokonca 
meniť tak, aby sa viac orientoval na deti a ich 
efektívne vzdelávanie, a aby sa v ňom aj uči-
telia cítili dobre. Nie je to moja povinnosť, 
no nie je to ani žiadna dobročinnosť. Je to 
niečo, čo chcem, a cítim, že je to správne, 
pretože je to moja cesta, ako urobiť túto spo-
ločnosť lepšou.

Veronika Klindová,  
absolventka žurnalistiky na UK

Alexander Jakubčo, absolvent UK v odbore učiteľstvo, vo svojej triede v Stráňach pod Tatrami. Zdroj: Forbes, 
Miro Nôta.
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Viac lídrov
To je to, čo nášmu školstvu najviac chýba. 

Preto každý rok vyhľadávame a zapájame do 
Teach for Slovakia absolventov slovenských 
i zahraničných vysokých škôl s veľkým líder-
ským potenciálom. Na dva roky idú učiť na 
základnú školu, kde vďaka svojim zručnos-
tiam, vysokému nasadeniu v triede i mimo 
školy a našej podpore dokážu meniť životy 
detí, byť partnerom riaditeľovi v rozvoji ce-
lej školy, ako aj inšpirovať ďalších mladých 
ľudí k práci pre školstvo. Zároveň po dvoch 
rokov na školách, často vo veľmi ťažkých 
podmienkach, pochopia naše školstvo ako 
málokto iný, aby neskôr cez svoje kariéry 
v biznise, školstve, politike či médiách boli 
motorom pre jeho zlepšenie.

V prvom ročníku je 13 účastníkov, kto-
rí nastúpili do škôl v septembri minulého 
roku. Všetci prešli výberom profesionálov 
z Teach for Slovakia a v súčasnosti inten-
zívne pracujú s deťmi základných škôl. 
Pracujú v regiónoch s nižšou životnou 
úrovňou, napríklad v Plaveckom Štvrtku, 
Huncovciach či Nálepkove. 

„Do programu pozývame mladých ľudí, 
ktorí dosiahli výnimočné úspechy v ško-
le či v mimoškolských aktivitách a chcú 
meniť Slovensko k lepšiemu. U nás zís-
kajú šancu rozvinúť svoj líderský poten-
ciál a zároveň môžu pomôcť deťom, kto-
ré to najviac potrebujú. Absolventi tohto 
programu vo svete sa vďaka nadobudnu-
tým skúsenostiam vo vedení a motivovaní 
ľudí rýchlo stávajú lídrami v biznise, škol-
stve či politike,“ povedal Stanislav Boledo-
vič, zakladateľ Teach for Slovakia. 

Účastníci aktuálneho programu pochá-
dzajú z univerzít na Slovensku a v Česku. 
Odbory, ktoré vyštudovali, sú rôznorodé. 
Zo všetkých prihlásených do užšieho vý-
beru postúpili študenti práva, žurnalisti-
ky, psychológie, politológie, technických 
smerov alebo biológie či teológie. „Dôleži-
tejšie ako zameranie je však osobné nasa-
denie a schopnosť mladých absolventov 
kooperovať s rôznymi komunitami, vede-
ním základných škôl, učiteľmi a, samozrej-
me, žiakmi a ich rodičmi,“ povedala Naďa 
Kasalová, manažérka pre nábor a marke-
ting Teach for Slovakia. 

Ako sa pridať

Ak máte záujem o zaradenie do progra-
mu, stačí, keď sa zaregistrujete na webe 
www.teachforslovakia.sk a online vyplníte 
registráciu a prihlášku do 31. 5. 2015. 
Kvalitne vyplnená prihláška je dôležitým 

krokom, pretože na základe nej môžete 
byť pozvaný do užšieho výberu, z ktorého 
nakoniec profesionáli z Teach for Slovakia 
vyberú najlepších uchádzačov. Tí ďalej 
absolvujú intenzívny šesťtýždňový kurz 
zameraný na komunikačné a manažérske 
schopnosti. Počas dvojročného progra-
mu budú priebežne podporovaní tímom 
koučov a mentorov a absolvujú ďalšie 
špičkové kurzy. 

„Množstvo škôl, kde môžu vysoko mo-
tivovaní absolventi s pomocou profesio-
nálnych koučov doslova zmeniť životy detí 
k lepšiemu, plánujeme rozšíriť o regióny 
Košice, Žilina a Bratislava. Absolventi toh-
to programu majú navyše unikátnu líder-
skú skúsenosť, ktorá im zlepší kariérne 
vyhliadky,“ povedala Anna Maarová, ma-
nažérka pre prípravu a podporu. 

Majú podporu lídrov

Aktivity Teach for Slovakia podporujú 
aj prezident Andrej Kiska a minister škol-
stva Juraj Draxler. Medzi podporovateľov 
patria aj lídri z biznisu, napríklad šéf  
Google Slovensko Rasťo Kulich, spo-
lumajiteľ spoločnosti Eset Anton Zajac. 
Partnermi programu sú tiež najvýznamnej-
šie spoločnosti na Slovensku, a to Slovak 
Telekom, Slovenská sporiteľňa, Škoda 
AUTO Slovensko, Východoslovenská 
energetika a Heineken. 

„Pozrite si, čo na Teach for Slovakia 
hovorí Rasťo Kulich, country manager 
Google, ktorý sa pred niekoľkými dňami 
stal učiteľom na základnej škole v Pla-
veckom Štvrtku. Prečo sa úspešný mladý 
muž, absolvent prestížnej Harvard Uni-
versity, dal na učenie na základnej škole? 
Pozrite si video: www.teachforslovakia.
sk/pridaj-sa/ako-sa-prihlasit.“

Viac informácií sa dozviete na stránkach 
www.teachforslovakia.sk a www.face-
book.com/teachforslovakia. 

Naďa Kasalová, 
Teach for Slovakia

S úsmevom sa debatuje najlepšie. Diskusia o výzvach slovenského školstva s kľúčovými osobami verejného 
aj korporátneho sektora. Imatrikulácia TFS, júl 2014. Zľava: Peter Pellegriny – v tej dobe minister školstva, 
Veronika Klindová, Stanislav Boledovič – CEO Teach for Slovakia, Anton Zajac – CEO Eset. Zdroj: Archív TFS

Účastník programu Igor André, vyštudovaný polito-
lóg na UK. Foto: archív TFS



Je propagácia vedy na Slovensku 
dostatočná?

Úvod

Hneď na začiatku je vhodné upozor-
niť, že na otázku položenú v názve toh-
to článku, jeho autor odpovedať nevie. 
Predkladaný článok si dokonca ani ne-
kladie ambíciu vysloviť k takto všeobecne 
formulovanej otázke žiadne kompetentné 
stanovisko. Jeho hlavným cieľom je vy-
sloviť názor k nedávnemu pokusu zmapo-
vať situáciu v propagácii vedy a techniky 
na Slovensku. Tento pokus realizovalo 
Centrum vedecko-technických informá-
cií Slovenskej republiky v rámci národ-
ného projektu s názvom „Popularizácia 
vedy a techniky na Slovensku“. Cieľom 
projektu malo byť „zvýšenie povedomia 
širokej verejnosti o vedeckej činnosti, 
dosiahnutých výskumno-vývojových vý-
sledkoch a ich možnej aplikácii v praxi“ 
[1]. Pokus o hodnotenie stavu popula-
rizácie vedy a techniky na Slovensku je 
parciálnou časťou tohto projektu a väčši-
na odbornej verejnosti sa mala možnosť 
oboznámiť so zvolenou stratégiou jeho 
riešenia prostredníctvom on-line dotaz-
níka distribuovaného počas decembra 
2014 a januára 2015. 

Komentár k ankete

Anketa obsahovala 20 otázok, z kto-
rých približne jedna tretina sa snažila zara-
diť respondentov do jednotlivých kategórií 
na základe veku, pohlavia, vednej oblasti, 
v ktorých pôsobia, dĺžky odbornej praxe, 
pracovného zaradenia, typu zamestná-
vateľských pracovísk a lokalizácie ich sí-
diel v rámci jednotlivých krajov. Vo vzťahu 
k vyššie uvedenému zámeru boli význam-
né tri otázky pýtajúce sa všeobecne na 
popularizačné aktivity respondentov a ich 
spolupracovníkov a na charakter týchto 
aktivít. 

Možno sa zamyslieť nad tým, aké vý-
sledky sa dajú očakávať od štatistického 
vyhodnotenia odpovedí na vyššie uvede-
né otázky. Asi nimi budú napríklad odpo-
vede na otázky typu „aké percento ľudí 
popularizuje vedu“, „aké percento týchto 
aktivít pripadá na ženy“, „aké na jednotlivé 
vekové skupiny mužov“, „aké na riadia-
cich pracovníkov napr. Slovenskej aka-
démie vied“, „aké na vysokoškolských 
učiteľov vo východoslovenskom kraji“. 

Akú hodnotu majú takéto informácie? 
Inými slovami: aká je využiteľnosť štatis-
tického vyhodnotenia tejto ankety? S ur-
čitosťou možno povedať, že štatistické 
údaje tohto typu nám odpoveď na otázku 
uvedenú v názve článku nedajú. O to však 
ani nejde, pretože to ani cieľom spome-
nutého projektu nebolo. Táto otázka bola 
totiž zodpovedaná už pred zadávaním 
projektu: presvedčenie o nedostatočnej 
popularizácii vedy na Slovensku bolo to-
tiž východiskom pre tento projekt. O tom, 
že výsledkom ankety by mohlo byť nejaké 
odporúčanie na zvýšenie popularizácie 
napríklad humanitných vied akademický-
mi pracovníčkami vo veku od 30 do 40 
rokov v trnavskom kraji (napr. formou ve-
rejných prednášok), možno asi právom 
pochybovať. Preto bude zaujímavé zozná-
miť sa s konečnými interpretáciami získa-
ných údajov. 

Dve otázky v dotazníku, ktoré sa týkajú 
najvýznamnejších prekážok popularizácie 
konkrétnych vedných disciplín, možno 
považovať za zmysluplné. Zaujímavé však 
je, že ani jedna z ponúknutých možnos-
tí odpovedí nezahŕňa tú najdôležitejšiu 
otázku. Tou je skutočnosť, že populárne 
články sú z hľadiska hodnotenia publi-
kačnej činnosti akademických pracovísk 
bezcennými literárnymi produktmi. Táto 
prekážka v ponúknutých odpovediach 
dotazníka by sa síce dala zaradiť do vše-
obecnej kolónky „nedostatočné ocene-
nie popularizačnej činnosti“, avšak na 
základe vyplnených odpovedí je nemožné 
identifikovať práve túto možnosť. Uvedená 
„prekážka“ v praxi znamená to, že každý 
autor, ktorý sa venuje týmto publikačným 
aktivitám si jasne uvedomuje, že svojej vy-
sokej škole alebo výskumnému pracovis-
ku, okrem veľmi ťažko zdokumentovateľ-
ného záujmu, neprináša týmto vôbec nič. 
Táto poznámka však nemá byť výzvou na 
zmenu hodnotenia týchto publikácií, pre-
tože veľmi pravdepodobným výsledkom 
tejto zmeny by bolo iba podozrivo poho-
tové suplovanie odborných vedeckých 
publikácií publikáciami populárnymi. Totiž 
odborná verejnosť na Slovensku je vo vše-
obecnosti dosť inteligentná na to, aby sa 
vedela prispôsobiť akýmkoľvek pravidlám 
hodnotenia. Súčasná situácia v ignorova-
ní populárno-vedeckých článkov v rámci 
hodnotenia odborných publikácií na aka-
demických pracoviskách je však dobrá 
v tom, že pre väčšinu autorov je jediným 

dôvodom na popularizáciu vedy ich vlast-
né presvedčenie o jej zmysluplnosti. 
Lepší dôvod ani neexistuje. Pravdepo-
dobne väčšina autorov mnohých skvelých 
populárno-vedeckých publikácií na Slo-
vensku s týmto názorom bude súhlasiť, 
pretože tieto publikácie píšu buď zdarma, 
alebo za nejakú minimálnu odmenu, kto-
rá však v drvivej väčšine nepokrýva ani 
náklady na ich realizáciu. Aby sme však 
ilustrovali „bezcennosť“ vedecko-popu-
lárnych publikácií z hľadiska finančného 
ohodnotenia jednotlivých publikačných 
výstupov prideľovaných z Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR (na-
príklad pre Univerzitu Komenského v Bra-
tislave), možno uviesť približne rovnaké 
hodnotenie jednej publikácie v akomkoľ-
vek karentovanom časopise na jednej 
strane a hodnotenie sto štyridsiatich po-
pulárnych článkov na strane druhej. Tento 
fakt možno interpretovať tak, že pokiaľ sa 
popularizácia vedy nedeje v rámci finanč-
ne dobre dotovaných grantov, je takmer 
súkromnou záležitosťou jednotlivcov. Na 
druhej strane, popularizovať vedu v rám-
ci takýchto grantov si väčšinou vyžaduje 
úplne zanechať, prípadne aspoň znač-
ne obmedziť vedeckú činnosť, teda to, 
čo vlastne chceme popularizovať alebo 
prenechať popularizáciu tým, ktorí bez-
prostrednú skúsenosť s vedeckou prácou 
nemajú. Takéto odtrhnutie popularizácie 
vedy od primárnych vedeckých aktivít sa 
vo všeobecnosti negatívne odzrkadľuje 
na jej kvalite. Možno to dokumentovať na 
mnohých mizerných článkoch, ktorých 
autori nemajú o diskutovanej problema-
tike ani poňatia, pretože väčšinou vznikli 
ako „koláž“ nejakých dokumentov stiah-
nutých z internetu. To však neznamená, 
že autormi takýchto nepodarených popu-
larizačných článkov nemôžu byť aj aktívni 
vedeckí pracovníci: ich písanie si totiž vy-
žaduje určitý nadhľad a nepochybne, tak 
ako si uvedomujú aj autori diskutovaného 
dotazníka, aj určitú dávku talentu. Jeho 
nedostatok sa v ňom totiž uvádza ako je-
den z dôvodov nedostatočnej popularizá-
cie našej vedy. 

Na otázky, ktorými sa vo vyššie spo-
menutom dotazníku zisťuje názor na naj-
efektívnejšiu formu popularizácie vedy pre 
mládež a pre širokú verejnosť, nemožno 
jednoznačne odpovedať hlavne preto, 
že ponúkané možnosti odpovedí v do-
tazníku zahrňovali kvalitatívne rozdielne 
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a zároveň aj neporovnateľné produkty. 
Každý z nich má svoje výhody a nevýho-
dy a ich vzájomná náhrada je väčšinou 
nemožná. Aj keby sme odhliadli od faktu, 
že nájsť nejaké spoločné kvantifikovateľ-
né kritériá efektivity je nemožné, je ťažko 
predstaviteľné, aby sa získané odpovede 
využívali na nejaké odporúčania (napr. na 
preferovanie výstav pred zverejňovaním 
informácií na internetových portáloch). 
Ďalší problém spočíva v tom, že mládež 
a široká verejnosť predstavujú z hľadiska 
možností chápania odborných tém veľmi 
heterogénne skupiny, takže je veľmi prob-
lematické zvoliť jednotnú optimálnu formu 
popularizácie. Napriek vyššie uvedeným 
výhradám by bolo asi zaujímavé porovnať 
názory akademickej obce na túto tému 
s názormi cieľových skupín, pre ktoré je 
popularizácia určená, teda mládež a ši-
roká verejnosť. Otázkou je, aké závery 
a aké odporúčania do budúcnosti možno 
vyvodiť z veľmi pravdepodobného rozporu 
medzi prioritami týchto skupín. 

Záver

Pokus o hodnotenie stavu popula-
rizácie vedy a techniky na Slovensku 
možno hodnotiť ako legitímnu aktivitu. 
Nezodpovedanou otázkou však ostáva, 

aké závery sa môžu vyvodiť zo získa-
ných štatistických údajov. Akékoľvek 
informácie o počte aktivít zameraných 
na popularizáciu vedy na Slovensku nás 
neoprávňujú na vyslovenie záverov o ich 
dostatočnosti alebo nedostatočnosti. To-
tiž neexistuje pre to (a ani nemôže exis-
tovať) žiadny kvantifikovateľný referenčný 
štandard. K takýmto hodnoteniam môžu 
nanajvýš dospieť jednotlivé vedecké, 
resp. akademické pracoviská na Sloven-
sku, avšak podkladom pre takéto hodno-
tenie by bol predovšetkým súlad, resp. 
nesúlad medzi záujmami týchto praco-
vísk a dosiahnutým efektom uvedených 
popularizačných aktivít. Tu však by bolo 
dobré poznamenať, že najlepšie populár-
no-vedecké publikácie na Slovensku nie 
sú väčšinou výsledkom pragmatických 
prístupov s nejakým predpokladaným 
profitom, ale vnútornej potreby ich auto-
rov. V tejto súvislosti možno veľmi oceniť, 
že po úvodných ťažkostiach na Sloven-
sku konečne vznikol kvalitný časopis, 
ktorý bude dôstojným fórom pre takéto 
príspevky z oblasti prírodných vied. Jeho 
názov je Svet prírody a bude ho vydávať 
Centrum vedecko-technických informá-
cií SR. Redakčnú radu tohto časopisu 
tvorí kolektív zamestnancov Prírodove-
deckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave a Slovenskej akadémie vied.

Napriek pochybnostiam o zmysluplnos-
ti niektorých otázok v dotazníku komen-
tovanej ankety možno zmienené aktivity 
Centra vedecko-technických informácií 
Slovenskej republiky hodnotiť veľmi pozi-
tívne. Dúfajme, že aj vďaka nim sa aspoň 
čiastočne kompenzuje negatívna povesť 
našej vedy vyplývajúca predovšetkým 
z jej nedostatočného financovania, or-
ganizačných problémov, nízkej efektivity 
vynaložených prostriedkov a zároveň aj 
všeobecne nízkeho podielu na reálnych, 
prakticky využiteľných produktoch. 

Keďže v čase zverejnenia tohto článku 
by mali byť výsledky spomenutej ankety už 
verejne prístupné, bude zaujímavé zhod-
notiť, do akej miery boli poznámky v tomto 
článku relevantné.

Poďakovanie: Týmto si dovoľujem 
vysloviť mimoriadne poďakovanie 
svojmu kolegovi RNDr. Jozefovi Tatier-
skemu, PhD., za mimoriadne cenné pri-
pomienky k prvotnej verzii tohto článku.

Odkaz na citovanú internetovú 
stránku:

[1] Internetová stránka: www.popvat.
cvtisr.sk (10. 1. 2015)

prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.,  
Katedra anorganickej chémie PriF UK
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Svetové dni zubárov a vody na fakultách
Marec sa na Lekárskej fakulte UK niesol v duchu prezentácie, keď náš Slovenský spolok študentov zubného lekárstva zorganizoval 
podujatia pre študentov aj pre verejnosť. Keďže náš spolok združuje študentov z celého Slovenska, podujatia sa konali v rovnaký deň 
aj na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity a na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Dňa 6. 3. sme oslávili Svetový deň zubá-
rov v aule fakulty na Sasinkovej ulici, ktorého 
posolstvom bolo zviditeľniť sa a predstaviť 
práce nás študentov zubného lekárstva vy-
tvorené na praktických cvičeniach a informo-
vať kolegov študentov všeobecného lekár-
stva a tiež širokú verejnosť o našom živote na 
fakulte. Študenti aj verejnosť si mohli pozrieť 
naše prvotiny, keď sa modelovaním z vosku 
učíme detailnú anatómiu zubu, alebo zložitej-
šie práce ako nami vyrobené celkové alebo 
čiastočne snímateľné zubné náhrady, ako 

správne vyvŕtať a ošetriť kariogénny zub, či 
chytiť si do ruky pravé zubárske kliešte. Po 
absolvovaní tohto „rýchlokurzu stomatoló-
gie“ si mohli zúčastnení od nás odniesť malý 
darček v podobe zubnej pasty. Táto akcia sa 
stretla s prekvapením a zároveň nadšením 
zo strany medikov aj verejnosti. Pre nás to 
bola motivácia, aby sme z tohto dňa spravili 
tradíciu.

Voda má nesmierny význam pre človeka, 
na jej dôležitosť sa nesmie zabúdať. Preto 
sme si dňa 23. 3. pripomenuli Svetový deň 
vody na lekárskych fakultách troch univerzít. 
Slovensko má výhodu kvalitnej vody dostup-
nej pre každého a zároveň na výber veľa kva-
litných minerálnych prameňov. Ako povedal 
Leonardo da Vinci, „Vode bola daná čarov-
ná moc byť miazgou života na Zemi”.

Cieľom nášho podujatia bolo vyzdvihnúť 
dôležitosť vody a hlavne pitného režimu, kto-
rý býva často podceňovaný, čo môže viesť 
k ohrozeniu zdravia. Pri tomto podujatí sme 
spojili sily aj s Bratislavským spolkom me-
dikov a Spolkom medikov mesta Košice. 

Prebiehalo pod záštitou kancelárie Sveto-
vej zdravotníckej organizácie na Slovensku. 
Naše podujatie sa stretlo s nadšením nielen 
vďaka darčeku – malej fľaši minerálky, ale 
taktiež bolo prijemné si o vode niečo pove-
dať a aj si ňou nakoniec pripiť.

Tešíme sa, že sme mohli týmito akciami 
spríjemniť dni nám, ostatným študentom, 
ako aj širokej verejnosti.

Katarína Kusynová, študentka LF UK, 
Slovenský spolok študentov 

 zubného lekárstva

Do súťaže možno prihlásiť len tie technológie, ktorých vznik bol oznámený zamestnávateľovi v súlade s § 11 zákona 431/2001 
Zb. z. (patentového zákona) od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015. Pôvodcovia nahlasujú nominácie do súťaže prostredníctvom pracovísk 
pre transfer technológií. 
Nominácie zasielajú pracovníci pracovísk pre transfer technológií na e-mailovú adresu sutaztt@cvtisr.sk do 10. 7. 2015.

Vyhlásenie výsledkov súťaže a slávnostné prevzatie cien sa uskutoční 7. októbra 2015 v rámci podujatia 
Konferencia NITT SK 2015 – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí.

Viac informácií na stránke www.nptt.sk v sekcii Podujatia v rubrike Cena za transfer technológií, kde budú 
zverejňované aktuálne informácie o priebehu súťaže.
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Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK.
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Vážení členovia akademickej obce, študenti a pracovníci centier transferu technológií.

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje tretí ročník súťaže

CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2015

v troch kategóriách:

1. Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi – oceňuje sa pôvodca  
za najoriginálnejšiu, najunikátnejšiu a v praxi najvyužiteľnejšiu technológiu.

2. Najlepšie realizovaný transfer technológií – oceňuje sa pracovisko pre transfer technológií  
za systematický prístup k ochrane a komercializácii duševného vlastníctva. 

3. Cena za prístup inovátora k realizácii transferu technológií – oceňuje sa pôvodca alebo  
pôvodcovia technológie za príkladný prístup k procesu ochrany výstupov vedeckovýskumnej  
činnosti a následnej komercializácii.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

NU 1504/01
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Marec patril na Farmaceutickej fakulte UK  
možnostiam kariérneho uplatnenia

Viete, že farmaceuti majú jedny z najširších možností kariérneho uplatnenia? Nie? Tak čítajte, o čom všetkom bol šiesty ročník 
Týždňa farmaceutického vzdelávania a kariéry, ktorý organizoval Slovenský spolok študentov farmácie a Farmaceutická fakulta UK 
od 9. do 12. marca.

Pondelkový program otvoril doktor Štefan Krchňák, ktorý zastupuje 
lekárnikov v Bruseli prostredníctvom činnosti vo Pharmaceutical Group 
of European Union. Predstavil študentom PGEU, ktorej jednou z úloh 
je aj podpora spolupráce lekárnikov naprieč členskými krajinami. 

Počas Clinical Skills Event, ktorý podporila Slovenská lekárnická 
komora, sú trojčlenným tímom študentov predostreté klinické prípa-
dy pacientov a ich úlohou je počas časového limitu poskytnúť čo 
najlepšie riešenia. Čakali na nich atraktívne ceny: návšteva Oddele-
nia klinickej farmakológie Internej kliniky Fakultnej nemocnice Nitra, 
anglická literatúra a víťazná trofej. Odbornými garantmi projektu boli 
prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc., a PharmDr. Marcel Jusko, 
PhD, ktorí pripravili podujatie spoločne so SSŠF a Spolkom košic-
kých študentov farmácie, keďže sa súťažilo súčasne aj v Košiciach.

Pracovné príležitosti pre budúcich farmaceutov
Utorok a streda patrili Kariérnym dňom. Po otvorení programu pro-

dekanom doc. PharmDr. Jánom Klimasom, PhD., MPH, predstavil 
zástupca Slovenskej lekárnickej komory periodikum Lekárnické listy 
a poskytol študentom aj konkrétny návod, čo robiť, ak by v nich mali 
záujem publikovať vlastný článok. Netypickou bola prednáška siete le-
kární Dr.Max pod názvom „Bez servítky“. Študenti sa počas nej mohli 
pýtať na všetko, čo ich ohľadom siete lekární zaujíma – otvorili sa témy 
pracovného uplatnenia či celoživotného vzdelávania. A ste zvedaví, do 
akej miery môže podporovať dobročinnú činnosť farmaceutická spo-
ločnosť? Spoločnosť TEVA predstavila práve toto portfólio, do ktorého 
patrí jej pomoc pacientom so sklerózou multiplex. Prednáška spoloč-
nosti Novartis bola naopak venovaná tým, ktorí by sa radi uplatnili v kli-
nickom skúšaní liečiv a farmaceutická spoločnosť Vitabalans objasnila 
študentom, ako postupovať, ak chcú byť úspešní na prijímacom po-
hovore. Spoločnosť GlaxoSmithKline priblížila hierarchiu pracovných 
pozícií vo farmaceutickej spoločnosti, sieť lekární SUNPHARMA mož-
nosti kariérneho uplatnenia vo verejnom lekárenstve a program prvého 
dňa uzavrela distribučná spoločnosť Unipharma pracovnými pozícia-
mi, ktoré ponúka oblasť distribúcie liečiv.

V stredu pokračovala naďalej expozícia partnerov pred aulou 
– zubnou hygienou (Curaprox) či prezentáciou biotechnológií od 
Contipro. Anglickým jazykom mnohých prekvapila práve spoločnosť 
Quintiles, ktorá študentom predstavila pracovné možnosti v oblasti 
klinického skúšania. Keďže všetky lekárne už dnes fungujú na elek-
tronických databázach, v programe prednášok nechýbala práve tá 
najčastejšie využívaná – ADC číselník. Zástupkyňa Štátneho ústavu 
pre kontrolu liečiv naopak vysvetlila, na akých pozíciách sa v ňom 
môžu uplatniť absolventi farmácie. Samozrejme, dotkli sme sa aj 
témy registrácie liekov, ktorej sa venovala farmaceutická spoločnosť 

Novartis. Spoločnosť GlaxoSmithKline sa zamerala na rozdiel medzi 
medicínskym reprezentantom a dílerom a farmaceutická spoločnosť 
Servier v moderovanej prednáške s názvom Živí ma to, baví ma to 
predstavila možnosti pracovného uplatnenia vo farmaceutickej firme. 
Vďaka širokému rozsahu nášho vzdelania ešte stále platí, že farma-
ceut sa môže uplatniť aj vo výrobe liečiv a túto tému priblížila spo-
ločnosť TEVA, a to ako v súčasnosti vyzerajú laboratóriá a čo všetko 
takáto práca vyžaduje. Keďže pre farmaceutov je zo zákona povinné 
celoživotne sa vzdelávať, túto tému sa rozhodla priniesť sieť lekární 
Dr.Max. Prezentovala rovnako aj možnosti liečby zvýšenej hladiny 
cholesterolu v lekárni. A keďže správny lekárnik musí disponovať nie-
len odbornými, ale aj manažérskymi schopnosťami, distribučná spo-
ločnosť Interpharm predostrela, čo prináša manažment modernej 
lekárne. Relatívnou novinkou na trhu uplatnenia je pre farma ceuta 
oblasť farmakoekonomiky, čím sa zaoberala spoločnosť ISPOR.

Súťaž v lekárenskej komunikácii
Vo štvrtok predpoludním si študenti opäť zasúťažili. Majstrovstvá 

v lekárenskej komunikácii sú atraktívnou súťažou, takzvanou „role-
-play“, počas ktorej sa študent farmácie ocitá v simulovanom prostredí 
lekárne a musí čeliť pacientom (hercom), ktorí majú všakovaké nála-
dy, potreby a choroby. Odborná porota však nerieši len komunikač-
né zručnosti farmaceutov za tárou, ale aj kvalitu a efektívnosť riešenia 
problémov pri vydávaní lieku. 

No a čo by to bolo za vysokoškolské podujatie, ak by v ňom nemali 
svoje slovo aj veda a výskum prostredníctvom Študentskej vedeckej 
konferencie, ktorá študentovi poskytne štartovací základ vo vedec-
kom výskume? Ako každý rok, aj tentoraz postupujú víťazi do nad-
národného kola do Prahy. Akciu organizačne zastrešovali PharmDr. 
Andrea Balažová a SSŠF.

Vďaka za pomoc patrí aj Ústrednej knižnici FaF UK a Katedre jazy-
kov. Knihy do vybraných súťaží venovalo odborné internetové kníhku-
pectvo www.uniknihy.sk. 

Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry 2015 bol do istej miery 
cunami, ktoré zaplavilo priestory našej fakulty množstvom ľudí zo sve-
ta farmácie a ešte väčším množstvom informácií, ktoré využije študent 
farmácie v každom roku štúdia. Rozmanité témy, spíkri, workshopy 
a súťaže boli vytvorené študentmi pre študentov na to, aby sa mohli 
stretnúť tvárou v tvár so svojím budúcim zamestnaním a nájsť si 
prípadne brigádu či stáž, po akej túžia.

Michaela Barkociová, Lenka Gajdárová, Karin  
Sedláková, Peter Šišovský, študenti FaF UK 
Foto: Ivan Štrba
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Ako ste sa dostali k takému náročnému 
športovému odvetviu, akým je triatlon?

Cestu k triatlonu som dlho hľadať nemuse-
la, pretože moja mama, ktorá bola taktiež re-
prezentantka v triatlone, ma od útleho veku 
učila plávať. Rada som behávala, neskôr 
som k tomu pridala cyklistiku a bolo rozhod-
nuté. Ako malá som domov nosila 
z pretekov mamine ťažké poháre 
a dá sa povedať, že som robila len 
to, čo som odpozorovala a nauči-
la sa od mojej mamy, a teda jej 
vďačím za to, že som už v skorom 
veku začala pretekať a naberať 
skúsenosti. 

Triatlon nie je v našich pod-
mienkach príliš medializova-
ný šport a len málokto sa od-
hodlá na takú náročnú záťaž. 
Aké boli vaše prvé dojmy z tré-
ningov? 

Triatlon každým rokom naberá 
na popularite. Je to všestranný, 
vytrvalostný šport, ktorý spája 
dokopy tri disciplíny, ktoré sa na-
vzájom výborne dopĺňajú, a preto 
si ho už veľa ľudí obľúbilo. Moje 
začiatky boli hlavne v plaveckom 
bazéne, kde som už od štyroch 
rokov trávila skoro každý deň. 
Plávať ma bavilo, pretože som to 
nebrala ešte ako tréning, ale ako 
zábavu, veľa sme sa vo vode hrá-
vali. Časom sme začali pridávať 
tréningy a až vtedy som si uve-
domila, že ma tento šport naozaj 
napĺňa.

Rok 2014 bol pre vás úspeš-
ný – stali ste sa majsterkou 
Slovenska v šprint triatlone 
a víťazkou Slovenského pohá-
ra v triatlone. Čo vás motivuje 
ďalej? 

Motivujú ma hlavne zahraničné preteky. 
Už od juniorskej kategórie, čo je zhruba od 
mojich 16 rokov som pretekala v sérii Eu-
rópskeho pohára. Na týchto pretekoch sa 
zúčastňovali pretekárky z celej Európy, nie-
kedy až z celého sveta, a to ma motivovalo 

stále sa zlepšovať. Podarilo sa mi vyhrať 
niekoľko z týchto pretekov a dokopy 

som v juniorskej kategórii získala 
15 medailových umiestnení. 

Uplynulý rok som po prvý-
krát oficiálne pretekala 

v ženskej kategórii, v ktorej sú pretekárky už 
naozaj veľmi vyrovnané a o umiestnení roz-
hoduje každá drobnosť. Je to pre mňa veľká 
motivácia držať krok so svetovými pretekár-
kami. Minulý rok som získala titul Majsterky 
sveta v akvatlone v kategórii do 23 rokov, 
z čoho som sa veľmi tešila a aj takéto úspe-

chy ma ďalej motivujú. Na základe mojich 
doterajších výsledkov som bola zaradená do 
Národného športového centra (NŠC) a toho 
roku aj do Slovenského olympijského tímu 
(SOT).

Približne koľko času venujete triatlonu 
a ako vyzerajú vaše tréningy? 

Keďže v škole nemám individuálny študij-
ný plán, snažím sa využiť každú chvíľu. Ráno 
o 6.00 h plávam, keď mám nejakú medze-
ru v rozvrhu, utekám hneď do posilňovne 

a po škole behávam alebo bicyklujem. Po-
čas skúškového obdobia sa snažím porobiť 
všetky skúšky v čo najskoršom termíne, aby 
som potom ešte stihla ísť na nejaké sústre-
denie niekam do tepla. Tento rok som stihla 
dva týždne v Kapskom meste v Juhoafrickej 
republike.

Plávanie, cyklistika, beh... Kto-
rá disciplína vám najviac sedí 
a ktorá naopak nie je až takou 
doménou? 

Myslím si, že som celkom vy-
rovnaná vo všetkých disciplínach, 
no najviac ma baví plávanie.

Ktoré momenty počas triatlo-
nu sú najťažšie a ktoré kľúčo-
vé? 

Pri triatlone je dôležitá plavecká 
časť, tam sa rozhoduje, v ktorej 
skupine sa budete nachádzať na 
bicykli. Aj pár stratených sekúnd 
na plávaní alebo v depe vás môže 
posunúť o niekoľko priečok.

Na čo pri športe myslíte? 
Pri tréningoch nemyslím na nič, 

vtedy sa snažím vypnúť, niekedy 
počúvam hudbu. 

Čomu vás šport naučil okrem 
fyzických výkonov? 

Že sa netreba nikdy a v ničom 
vzdávať. Pokiaľ máte nejaký cieľ, 
treba ísť za ním a nenechať sa ni-
kým odradiť.

Popri športe si aj pocestujete. 
Páči sa vám to? 

Samozrejme, videla som už 
skoro celý svet a mám plno na-
ozaj nezabudnuteľných zážitkov. 
Je to dobrá skúsenosť aj do ži-
vota a keďže študujem jazyky – 
anglický a nemecký, mám mož-
nosť ich aj prakticky využiť, vďaka 
čomu mám veľa zahraničných 

kamarátov.

Máme radi úsmevné príhody. Určite sa aj 
vám stávajú na tréningoch alebo na sú-
ťažiach...

Niektoré preteky sú akoby zakliate. Chys-
tali sme sa na Majstrovstvá Slovenska do 
Čunova. V skorých ranných hodinách sme 
pred naším domom nakladali bicykle celé-
ho klubu ŠK Atóm Levice do vozíka. Bolo 
nás veľa, všetky kategórie: žiaci, juniori 
a dospelí. Po príchode do Čunova sme po-

Najúspešnejšia slovenská triatlonistka  
si pochvaľuje štúdium na Filozofickej fakulte UK

Ivana Kuriačková má 21 rokov, pochádza z Levíc, kde v klube ŠK Atóm Levice začala svoju profesionálnu kariéru. Od svojich štyroch 
rokov sa venuje triatlonu, vďaka ktorému precestovala skoro celý svet a môže sa pýšiť titulmi majsterky sveta v akvatlone v kategórii 
do 23 rokov, majsterky Slovenska v šprint triatlone a víťazstvom v Slovenskom pohári. To, čo robí, keď netrénuje, a ako prebiehajú 
jednotlivé etapy v triatlone nám prezradí v rozhovore pre Našu univerzitu.
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vyberali bicykle žiakov, ktorí štartovali ako 
prví. Potom sme začali vyberať bicykle junio-
rov a vtedy sme zistili, že môj bicykel ostal 
doma vo dvore. Juniori štartovali až poobe-
de, takže niektorí boli ešte len na odchode 
z Levíc, no nikto sa neodvážil ísť k nám do 
dvora po môj bicykel, pretože ho strážil do-
berman. Nakoniec musela prísť stará mama 
s klobásou, aby ho zaujala a môj bicykel mi 
potom dopravili na preteky. Tesne pred štar-
tom som sa začala obliekať do neoprénu, 
pretože bola studená voda. Nevedela som si 
ho navliecť na ramená a až vtedy som si uve-
domila, že to nie je môj neoprén, ale mamin. 
Tak som musela v 13-stupňovej vode plávať 
aj bez neho. Napriek zlému začiatku sa to 
skončilo dobre a preteky som vyhrala.

Ste študentkou Filozofickej fakulty UK – 
tlmočníctvo a prekladateľstvo. Baví vás 
štúdium? Ako viete skombinovať všetky 
aktivity? 

Odmalička ma bavili jazyky, študujem 
angličtinu a nemčinu a súkromne sa dou-
čujem aj francúzštinu. Myslím si, že som si 
vybrala naozaj výbornú školu, ktorá ma veľ-
mi baví. Skĺbiť aktivity nemám problém, pre-
tože náročné tréningy striedam relaxovaním 
v posteli s knihou, čo sa dobre dopĺňa.

Prečo humanitné zameranie na vyso-
kej škole a nie Fakulta telesnej výchovy 
a športu UK? 

Asi by to bolo už priveľa pohybu (smiech)..., 
ako som už spomínala, je super, keď môžem 
po tréningu len tak ležať a venovať sa škole. 
Na FTVŠ UK by som sa musela venovať aj 
iným športom, čo by bolo vyčerpávajúce a pri 
športoch, ktoré človek nerobí bežne, sa dá 
ľahšie zraniť, na čo si ja už musím dávať po-
zor.

Popri náročnom programe máte čas aj na 
nejaké úplne iné aktivity? 

Rada pečiem. Vždy keď mám doma čas, 
tak niečo upečiem a pozvem priateľov. Väčši-
nou je to spojené s nejakým tréningom doma 
v Leviciach, po ktorom sa členovia nášho klu-
bu zastavia u nás.

Na aké preteky sa chystáte v najbližšej 
dobe? 

Najbližšie ma čakajú svetové poháre 
v Číne, Japonsku a Veľkej Británii začiatkom 
mája, na ktorých sa budem snažiť získať body 
do olympijského rebríčka a taktiež to budú 
pre mňa prípravné preteky na Európsku olym-
piádu, ktorá sa koná tento rok 13. júna v azer-
bajdžanskom Baku.

Čo je vaším cieľom do budúcnosti v triat-
lone? 

Myslím si, že snom každého športovca je 
dostať sa na svetovú Olympiádu a teda dú-
fam, že sa to podarí aj mne.

(Pozn.: Ivanina fotografia tvorí titulnú stranu 
tohto vydania)

Eduard Csudai

Nadácia TA3 pomáha  
vozíčkarom z Družby

Natália a Martin... dvaja mladí ľudia, ktorí majú o pár koliesok navyše. Práve tie ich 
posúvajú dopredu. Obaja sú totiž muskulárni dystrofici. Natália Turčinová a Martin 
Rybarčák už šesť rokov tvoria pár a bývajú spolu na internáte Družba. 

„Ubehlo už takmer päť rokov, odkedy som prvýkrát otvorila dvere na mojej bezbariérovej 
internátnej izbe. Pamätám si na vôňu čerstvo vymaľovaných stien a vôňu dreva nového ná-
bytku. Bezbariérová bunka, v ktorej som bola ubytovaná, bola totiž čerstvo zrekonštruovaná 
tak, aby vyhovovala ľuďom s postihnutím,“ spomína Natália. „Aj vďaka tejto adaptovanej izbe 
som si veľmi rýchlo zvykla na internátny život mimo rodiny. Priestrannosť a bezbariérovosť 
priestoru mi totiž umožňovala zvládnuť bežné aktivity bez pomoci druhej osoby,“ dodáva 
študentka, ktorá popri škole pracuje v kaviarni ako marketingová manažérka.

V každom kúte ich bezbariérovej izby je nejaký vozík: mechanický, elektrický, sprcho-
vací... Kolieska navyše im dávajú slobodu. Čím viac koliesok – tým viac nových možností 
a šanca na nezávislejší život. Ich snom je mať bezbariérové auto s nájazdovou plošinou. 

„Radi cestujeme, chodíme na koncerty a do prírody. Pomáhajú nám naši asistenti. Keď 
niekam ideme, musia nás prekladať z vozíka do auta, vozík zložiť do kufra, potom ho zase 
vyberať...,“ hovorí Natália, študentka posledného ročníka demografie na Prírodovedeckej 
fakulte UK. Dodáva, že kým Martinov mechanický vozík sa dá zložiť, s jej elektrickým sa 
manipuluje ťažšie. Preto keď chcú ísť spolu napríklad do mesta, Martin ide autom, ona 
verejnou dopravou.

„Na týchto mladých ľuďoch je sympatické, že pasívne nečakajú, kým im niekto pomôže. 
Ale sami sa snažia. Na auto, ktoré potrebujú, si už sami vyzbierali podstatnú časť peňazí. 
Práve takýmto ľuďom chce Nadácia TA3 pomáhať uskutočniť ich sny,“ reagoval na ich prí-
beh Peter Káčer, správca Nadácie TA3. Príbeh Natálie a Martina ho oslovil hneď, ako dostal 
ich žiadosť o finančnú pomoc. Chcel ich bližšie spoznať aj osobne, preto ich na Družbe 
navštívil. Správca Nadácie TA3 Peter Káčer vie, aké je to ťažké, keď má človek problém 
s pohybom. Sám má diagnózu detská mozgová obrna, ktorá postihla jeho motoriku. Od Na-
tálie a Martina sa dozvedel, že sa zoznámili pri paralympijskom športe boccia a že aj napriek 
svalovému ochoreniu žijú veľmi aktívne, venujú sa svojim koníčkom a záujmom. 

„Som rád, že som ich spoznal aj osobne. To auto, ktoré si želajú, by im veľmi pomohlo. 
Boli by slobodnejší a nezávislejší. V Nadácii TA3 urobíme všetko pre to, aby sme im pomohli 
splniť ich sen. Budem rád, ak sa k nám pridáte. Veď už neraz sme dokázali zlepšiť život 
ľuďom, ktorí to potrebujú. Aj Natália a Martin si to zaslúžia,“ konštatoval po stretnutí Peter 
Káčer. Inšpiratívny príbeh týchto mladých ľudí uvidia aj diváci televízie TA3. Ak sa chcete 
pridať k Nadácii TA3 a prispieť na bezbariérové auto s nájazdovou plošinou pre Natáliu 
Turčinovú a Martina Rybarčáka, môžete im pomôcť prispením na číslo účtu Nadácie TA3 
2927123400/1100, do poznámky treba uviesť heslo „vozíčkari“. Viac informácií nájdete 
aj na stránke www.ta3.com. 

Obaja študenti veria, že vďaka podpore nadácie a tiež vedenia Družby bude ich 
štart „vo svete dospelých“ o niečo jednoduchší. 

redakcia
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Innsbruck je tirolské mesto dvoch zim-
ných olympijských hier obklopené nádherne 
sa týčiacimi Alpami. Jeho názov je odvodený 
od rieky Inn, ktorá ním preteká. To, čo sa 
hovorí o Rakúsku, naozaj aj platí. Pretože 
obyvatelia Innsbrucku si naozaj vážia svoje 
životné prostredie a udržujú poriadok. 

Práve toto mestečko som navštívila v zim-
nom semestri 2014/2015 na základe me-
dziuniverzitnej bilaterálnej zmluvy s Univerzi-
tou Innsbruck. Študovala som germanistiku 
na filologicko-kultúrnovednej fakulte. Pred-
mety, ktoré som si zvolila, boli veľmi zaují-
mavé a pedagógovia boli ústretoví a ochotní 
vždy pomôcť. Absolvovala som semináre 
a jednu prednášku. 

Na predmete o interkultúrnej komunikácii 
som spolu so spolužiačkou z Rakúska praco-
vala na zaujímavej prezentácii o interkultúrnej 
komunikácii medzi Rakúskom a Slovenskom. 
Ďalej som písala prácu, kde som sa zaoberala 
rakúskym dialektom. Niektoré slová sú iné ale-
bo sa inak vyslovujú. Mne osobne sa rakúsky 
dialekt páči a nemala som problém dorozu-

mieť sa. Každý vie hovoriť aj štandardnou 
nemčinou. V rámci seminára o lyrike po 

druhej svetovej vojne nás navštívil spi-
sovateľ Christoph W. Bauer, ktorý 

nám porozprával o jeho živote 
a tvorbe. Na tomto pred-

mete som opäť v spolupráci s dvo-
mi spolužiačkami prezentovala 
o lyrike sedemdesiatych rokov, 
ďalej som písala recenziu k bás-
nickej zbierke Die Geschichten 
der Wolken. 99 Meditationen od 
Hansa Magnusa Enzensbergera 
a ako záverečnú prácu som písala 
analýzu básne Hölderlin-Lied od 
Wolfa Biermanna. 

Veľmi milo som bola prekvape-
ná spôsobom výučby na seminá-
ri o technikách reči a tvorbe hla-
su. V malej skupinke s deviatimi 
spolužiakmi sme sa učili hlbšie 

o výslovnosti v nemeckom jazyku, ktorá bola 
niekedy náročná aj pre samotných Rakúša-
nov. Okrem toho sme sa učili, ako prezen-
tovať, a to všetko vo veľmi príjemnej a uvoľ-
nenej atmosfére. Konverzačné a písomné 
zručnosti som si zlepšila vďaka seminárom 
o ústnej a písomnej textovej kompetencii. 
Tieto semináre boli určené len pre zahranič-
ných študentov, a tak som sa zoznámila aj 
so študentmi z iných krajín. Diskutovali sme 
hlavne o našich krajinách a kultúrach. Zvolila 
som si aj predmet o dejinách kultúry, lebo 
dejepis ma vždy bavil. 

Príležitosť študovať v zahraničí som využi-
la pri písaní diplomovej práce. Naplno som 
využila obrovskú knižnicu s množstvom kopí-
rovacích a skenovacích zariadení. Knižnica 
bola vždy preplnená študentmi, ale k dispo-
zícii sedem dní v týždni. Vďaka ochote spolu-
žiakov sa mi podarilo obohatiť výskum. 

Univerzita Innsbruck ponúka študentom 
veľa možností, a to väčšinou bezplatne ale-
bo za výhodnú cenu. Študenti si môžu vybrať 
z kurzov vzdelávania, ku ktorým patria prevaž-
ne semináre vo forme blokovej výučby, napr. 
ako byť úspešný na pohovore, tvorba životo-
pisu alebo základy Photoshopu. 

Študovať je možné aj v anglickom jazyku, 
ale k dispozícii sú i jazykové kurzy nemeckého 
jazyka. Na univerzite sa pravidelne konajú 

prednášky na témy z aktuálneho diania vo svete. 
Veľmi ma zaujala prednáška dvoch ukrajinských 
spisovateľov, ktorí rozoberali aktuálnu situáciu 
na Ukrajine. Univerzita tiež ponúka také 
množstvo športových kurzov, že som si v prvom 
momente nevedela vybrať. Nakoniec som sa 
rozhodla pre tanečný kurz. Je možné si vybrať aj 
z rôznych športov, ako horolezectvo, lyžovanie, 
snoubordovanie a iné. 

Čerstvý vzduch a krásne prostredie ma 
nenechalo sedieť len nad knihami. Mala 
som možnosť ísť si zakorčuľovať, vyšantiť 
sa na sánkarskej dráhe alebo zobrať lyže 
a vyskúšať niekoľko lyžiarskych stredísk 
v okolí. Ich vybavenosť, upravené trate, 
žiadne čakanie na vlek a príjemné ceny ma 
milo prekvapili. 

Nad mestom sa týči skokanský mostík 
Bergisel, na ktorom sa každoročne organi-
zuje podujatie Turné štyroch mostíkov a veľ-
ká snoubordová party. Určite si však netreba 
nechať ujsť ani prechádzku mestom, ktorá 
láka úzkymi historickými uličkami s pýšiacou 
sa Zlatou strechou. Smutno mi nebolo ani na 
internáte, kde som stretla študentov z celé-
ho sveta, ktorí ma inšpirovali svojou kultúrou 
a zvykmi, respektíve aj svojimi kulinárskymi 
dielami v našej internátnej kuchyni. Boli to 
príjemne strávené dni s ľuďmi, na ktorých 
som sa mohla kedykoľvek obrátiť. Podnikli 
sme spolu túry v okolí Innsbrucku, navští-
vila som skoro všetky múzeá, bola som na 
divadelnom predstavení od Friedricha Schil-
lera Zbojníci. Zažila som vianočnú atmosféru 
v Salzburgu, Mníchove a videla som aj ma-
lebné dedinky v okolí.

Na záver by som chcela touto cestou vy-
jadriť poďakovanie zahraničnému oddeleniu 
Univerzity Komenského za možnosť študo-
vať na Univerzite Innsbruck. Vďaka tomuto 
štúdiu sa rozšírili moje obzory o nové skú-
senosti, zážitky, zlepšili jazykové schopnosti 
a našla som si kamarátov z celého sveta.

Bc. Diana Jančariková,  
študentka PdF UK

Univerzita Komenského uzavrela koncom 
roka 2013 novú zmluvu o spolupráci 
s Univerzitou Innsbruck v Rakúsku. Jej 
rektor profesor Tilmann D. Märk, ktorý 
zároveň pôsobí na Fakulte matematiky, 
fyziky a informatiky UK ako hosťujúci 
profesor, sa pričinil o rozšírenie spolupráce. 
Naši študenti majú po novom možnosť 
získať magisterské i doktorandské 
štipendium na jeden semester a jeden 
pedagóg môže dva mesiace pôsobiť ako 
hosťujúci profesor v Innsbrucku. Pobyty sú 
nad rámec programu Erasmus+.
V zimnom semestri 2014/2015 hosťoval 
prof. Štefan Matejčík z FMFI UK dva 
mesiace na Inštitúte iónovej a aplikovanej 
fyziky na Univerzite Innsbruck. V tom istom 
semestri sa taktiež podarilo uskutočniť 
jednosemestrálny magisterský štipendijný 
pobyt študentke Pedagogickej fakulty UK 
Bc. Diane Jančarikovej, ktorej skúsenosti 
teraz prinášame.                  

  (redakcia)

Študovala som v Tirolsku
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A K T I V I T Y  N A Š I C H  Š T U D E N T O V

Erasmus Student Network  
– Spoznaj Erasmus na Slovensku

Aby sa Erasmus študenti u nás necítili stratení a osamotení, pomocnú ruku im podáva študentská organizácia Erasmus 
Student Network. Národnou prezidentkou organizácie ESN Slovakia je od januára 2015 Hana Čerešníková, študentka sociálnej 
a pracovnej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK, ktorá v organizácii pôsobí už piaty rok. V rozhovore 
nám priblížila fungovanie ESN.

Čo to Erasmus Student Network vlastne 
je?

ESN je najväčšia študentská nezisková or-
ganizácia v Európe. Pôsobíme v 37 krajinách, 
konkrétne na 430 vysokých školách. Naším 
hlavným princípom je „students helping stu-
dents“ čiže študenti pomáhajúci študentom. 
Hlavnou úlohou ESN SK je zlepšiť pobyt na 
Slovensku zahraničným Erasmus študentom. 
Zo začiatku ide najmä o pomoc so školskými 
povinnosťami, ubytovaním a celkovým integ-
rovaním v našej kultúre. Pred semestrom sa 
Erasmus študenti registrujú v našom systé-
me, kde ich dostanú naši členovia na starosť, 
komunikujú a pomáhajú už cez internet. Celý 
kolotoč sa začína „welcome weekom“ – uví-
tacím týždňom pred oficiálnym začiatkom 
semestra, ktorý sa začína imatrikuláciami. 
Počas akademického roka pre nich organi-
zujeme rôzne aktivity – výlety, party, športové 
hry, kultúru...

Môžu sa k vám pripojiť aj naši študenti?
Samozrejme, každý motivovaný a aktívny 

študent je určite vítaný. V každej sekcii je 
niekoľko pozícií, o ktoré sa môže záujemca 
dopredu uchádzať – od úplného základu čiže 
byť niekoho „buddy“, project coordinator či 
rôzne iné funkcie. Veľa záleží aj od daného 
človeka a jeho očakávania a vôle rozvíjať 
sa. Veľkú časť našich študentov tvoria takí, 
čo prišli späť zo svojho Erasmu a chýba im 
medzinárodné prostredie.

Čo je tvojou úlohou v ESN?
Mojou hlavnou úlohou je koordinovať všet-

ky procesy, ktoré sa v organizácii dejú. Na 
Slovensku máme 13 ESN sekcií (6x BA, 2x 
NR, TT, ZA, BB, PO, KE), takže sa tam tvo-
rí dosť práce na udržanie organizácie v tom 
správnom chode. Medzi moje hlavné činnos-

ti patrí reprezentácia vonkajším partnerom, 
motivácia sekcií a pôsobenie na medzinárod-
nej úrovni ESN. Keďže táto organizácia fun-
guje prostredníctvom „siete“, úzko spolupra-
cujeme aj so sekciami v ostatných krajinách. 
Raz ročne sa stretávajú zástupcovia všetkých 
sekcií a počas roka mávame rôzne regionál-
ne či národné stretnutia, vďaka čomu často 
cestujeme po celej Európe. Samozrejme, 
nerozhodujem o všetkom sama, som súčas-
ťou tzv. national boardu – rady ESN SK, ktorá 
sa okrem mňa skladá z vice-prezidenta, part-
nership manažéra, PR manažéra a národné-
ho reprezentanta. S týmito ľuďmi som v kaž-
dodennom kontakte a riešime rôzne situácie, 
problémy a plány tejto organizácie.

Na akých projektoch ESN pracuje?
Máme viacero dlhodobých projektov, na-

príklad SocialErasmus, na tento projekt sme 
obzvlášť hrdí, pretože ide o zapojenie práve 
zahraničných študentov do dobrovoľníckej 
činnosti, ktorá vytvára pozitívny vplyv na do-
mácu komunitu, napr. vymaľovanie nemoc-
nice, prezentácie pre žiakov o svojej kraji-
ne, venčenie psov, zbieranie odpadkov... 
Potom tu máme ešte celoročné projekty. 
Od minulého roka prebieha projekt Mov’in 
Europe, ktorého hlavným cieľom bolo zvi-
diteľniť a zatraktívniť možnosti študentskej 
mobility práve lokálnym študentom. Rôzne 
ďalšie projekty či stáže môžete nájsť na 
www.esn.org.

Koľko Erasmus študentov študuje na Slo-
vensku a čo ich zaujíma najviac?

Na Slovensku mávame približne 1100 
Eras mus študentov ročne. Konkrétne na UK 
je ich najviac, okolo 300 ročne. Slovensko si 
vyberajú najmä kvôli krásnej prírode, geogra-
fickej polohe v strede Európy veľmi vhodnej 

na cestovanie a v neposlednom rade sú to 
pekné slovenské dievčatá .

Ako vás podporujú univerzity?
Podpora variuje od univerzity k univerzite. 

Niekde ESN veľmi podporujú a niekde ani 
nevedia poriadne kto sme. Konkrétne Uni-
verzita Komenského nám pomáha finančne, 
preplatením pracovných ciest, zabezpeče-
ním sladkostí pre Erasmus na Mikuláša. Na-
príklad nedávno sme organizovali športový 
deň a univerzita nám poskytla preplatenie 
telocviční, za čo sme jej veľmi vďační, takže 
prístup UK k ESN hodnotím veľmi pozitívne.

Myslíš, že pôsobenie v ESN ti pomôže 
v hľadaní budúcej práce?

Určite áno. Sama študujem pracovnú psy-
chológiu a viem, že personalisti pri pohovo-
roch veľmi oceňujú mimoškolské činnosti 
takéhoto druhu. Takto majú možnosť vedieť, 
že študent počas vysokej školy nezaháľal na 
vavrínoch, ale robil niečo pre iných a dokon-
ca dobrovoľne bez nároku na odmenu, takže 
to už vážne muselo niečo znamenať.

Čo ti ESN najviac vzalo a najviac dalo?
Dalo mi toho veľmi veľa – medzinárodných 

kamarátov či tých slovenských, osobnostný 
rozvoj, prezentačné zručnosti, leadership, 
zlepšenie v jazykoch a v neposlednom rade 
zážitky a skúsenosti, na ktoré budem spo-
mínať ešte hádam aj v osemdesiatke. Pre 
mňa to začalo veľmi náhle, bola to taká moja 
„vysoká škola života“, určite by som to nevy-
menila za nič iné a nikto mi už tie skúsenosti 
nezoberie. Čo sa týka negatívnejších vecí, 
vzalo mi to voľný čas, ktorý takmer celý ve-
nujem aspoň určitej časti ESN, niekedy aj, 
bohužiaľ, na úkor dôležitejších vecí. Napriek 
tomu všetko záleží od toho, ako veľmi sa do 
toho človek ponorí.

Čo predstavuje maskot ESN Comenius 
University?

Za maskota sme si vybrali práve chobot-
ničku, aby sa mohla svojimi ôsmimi chápad-
lami čo najlepšie postarať o všetkých Era-
smus študentov rovnako ako my. Navyše, pri 
vyslovení tohto slova ústami cudzincov nastá-
va veľa komických situácií, čo nám na začiat-
ku pomáha „preboriť ľady“ medzi nesmelými 
študentmi. Je ušitá v ESN farbách a keď sa 
na ňu pozriete z vrchu, vidíte ESN hviezdu, 
ktorá je súčasťou každého loga.

Miroslava Kurčíková,  
PR koordinátorka ESN CU
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P R E Z R A D I L I  S T E  N Á M  O  S E B E

Prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Katedra aplikovanej 
informatiky FMFI UK

Miesto narodenia: Bratislava
Vek: 49

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Sníval som, že budem misioná-
rom, aby som cestoval, spozná-
val krajiny, ľudí a tento sen sa 
mi aj z časti splnil počas dl-
hodobého pôsobenia v Japonsku. 
Čo ste študovali a prečo práve 
tento odbor?
Už od mojich deviatich rokov som 
mal možnosť programovať, v tom 
čase veľké programovateľné kal-
kulačky s pripojeným ploterom, 
čo mi umožňovalo najskôr kresliť 
obrázky a neskôr navrhovať jed-
noduchý systém návrhu plošných 
spojov. Tieto koníčky ma priro-
dzene viedli k výberu odboru nu-
merická matematika a numerické 
optimalizačné metódy na Matema-
ticko-fyzikálnej fakulte UK. 
Aké cudzie jazyky ovládate?
Profesia informatika si vyža-
duje angličtinu, v ktorej pub-
likujem svoje vedecké práce 
a prezentujem ich na konferen-
ciách. Celkom slušne ovládam aj 
japončinu. Istý čas som slúžil 
ako tlmočník medzi našou dcérou 
a manželkou. Často pri návrate 
z japonskej škôlky rozprávala 
len japonsky a tešila ma táto 
milá pozícia otca, keď sme si 
rozumeli len my dvaja. Ruštinu 
som už dlhšie nepoužíval, rozu-
miem, keď so mnou Rusi hovoria, 
ale odpovedám im po anglicky. 
Čo vám napadne, keď sa povie 
„práca“?
Dobrý pocit, keď sa podarí malý 
úspech, alebo keď dostanem pek-
né ďakovné emaily od študentov, 
ktoré si odkladám. S odstupom 
času si uvedomujem, že mať prácu 
je veľký dar. Keď umývam okná, 
aj členovia domácnosti uznáva-
jú, že konečne pracujem a je to 
aj po mne vidieť. 
Ako rád trávite voľný čas?
Voľný čas je vzácna devíza a zá-
roveň je to ten najväčší dar, čo 
môžem dať svojej rodine a tiež 
priateľom. Užívam si každú 
chvíľu trávenú v drevenici. Ako 
vedec potrebujem energiu a tú 
mi poskytuje manuálna práca. 
Po náročných túrach po hrebe-
ňoch hôr, nádherných výhľadoch 
na našu krásnu slovenskú kra-
jinu či cykloturistike pod kop-
cami končím celý zablatený zo-

stupom do najbližšieho horúceho 
prameňa. 
Uprednostňujete televíziu alebo 
knihy? Prečo?
Veľmi rád držím v ruke klasickú 
knihu a čítam. Je to také prí-
jemné rodinné hobby, keď všetci 
čítame na jednom obrovskom gau-
či pri krbe alebo na pláži. 
Prezradíte niečo o svojej ro-
dine?
Naše rodinné spoločenstvo pochá-
dza zo šľachtického rodu, tento 
titul sme získali v roku 1693. 
Ako rod sme pôsobili v obci Iva-
novce pri Trenčíne, odkiaľ po-
chádza aj Juraj Ďurikovič (1816), 
ktorý bol najvyšším sudcom v Ra-
kúsko-Uhorsku. V starej radnici 
v Bratislave existuje veľa doku-
mentov s jeho pečaťami. Terajšia 
Leškova ulica v Bratislave bola 
do nástupu komunistov nazývaná 
ul. Ferenca Ďurikoviča – práv-
nik, ktorý daroval veľké majet-
ky mestu Bratislava v roku 1896. 
Nemenej významnou osobnosťou 
nášho rodu bol i Matej Ďuriko-
vič (1857) jezuita. Bol notárom 
biskupa a cirkevným archivárom 
v Nitre. Moji rodičia boli obaja 
matematici, mamička bola geomet-
rička, otec pracoval v oblasti 
matematickej analýzy. Vzhľadom 
na „svetonázorovú nespôsobi-
losť“, disidentskú angažovanosť 
a viacnásobné vyšetrovanie štát-
nou bezpečnosťou (ŠtB) v rokoch 
1969 – 1989 boli môjmu ockovi po-
zastavené pedagogické i vedecké 
postupy. Pápežom Benediktom XVI. 
bol menovaný rytierom pápežské-
ho rádu svätého Gregora Veľké-
ho v roku 2009. Obaja rodičia sa 
angažovali politicky aj nábožen-
sky v Celosvetovej konfederácii 
hnutia kresťanských rodín. S mo-
jou drahou manželkou sme spolu 
šťastných 24 rokov. Manželka po-
chádza zo zemanského rodu Waré-
nyi. Je doktorkou pedagogických 
vied a ako špeciálna pedagogička 
vyučuje i deti s narušeným vý-
vinom reči. Spoločne sa tešíme 
z dcéry a našich dvoch synov.
Čo vás dokáže zarmútiť?
Čo ma nedávno zarmútilo, bolo 
nešťastie vo Fukušime, kde som 
v tom čase pôsobil. Na nalie-
hanie manželky som sa vrátil 
o mesiac skôr, ako som mal pô-
vodne v pláne, čím som unikol 
tomuto nešťastiu. Stratil som 
pod troskami niekoľko priateľov 
a kolegov, ktorí tam zahynuli 
alebo sa ocitli v bezvýchodis-
kových situáciách. Keď vypadlo 
telefónne spojenie v tejto ob-

lasti, pomáhal som ako spojka 
medzi kolegami a preposielal 
správy, kto kde je a či žije, 
bol som takto nepriamo účastný 
na tomto nešťastí na diaľku zo 
Slovenska.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Rowan Atkinson hrajúci Mr. Bea-
na, vtip v zúfalej situácii, do 
ktorej sa človek často dostane 
a reakcie mojich detí. 
Máte obľúbenú osobnosť (herca, 
spisovateľa, športovca...)?
Mojimi obľúbenými osobnosťami 
boli traja neúnavní a teraz už 
nesmrteľní misionári – Slováci 
v Japonsku zo spoločnosti Don 
Bosca: don Jozef Figura, don 
Štefan Foltin a don Ľudovít Su-
chán. To boli zároveň spisova-
telia, športovci a herci, lebo 
práve takto aktivizovali ľudí 
moderného sveta vo viere. Často 
plnili a nahrádzali činnosť 
slovenskej ambasády v Japonsku, 
združovali Slovákov v zahraničí 
a pri častých nešťastiach v Ja-
ponsku pomáhali a povzbudzovali 
Slovákov i Japoncov. Vďaka nim 
máme na posvätnej hore Fudžija-
me umiestnenú vo výške 2 200 m 
veľkú sochu Panny Márie s tabu-
ľou zo slovenskej žuly s vyry-
tými nám všetkým milými slova-
mi piesne: Sedembolestná Panna 
Mária, tebe Slovenská spieva 
krajina. Ostatné národy sa tiež 
pridali k tejto iniciatíve, ale 
len s kameňmi bez nápisov. Pri 
spomienke na nich musím zvolať 
„Deo gratias!“.
Máte nejaký skrytý talent?
Ak je skrytý, tak sa teším na 
čas, keď ho objavím. Pomôžem si 
tým, čo o mne hovorili kolegovia 
v Japonsku, že mám prirodzenú 
intuíciu, ako riešiť problém. 
Aké hodnoty sú pre vás v živote 
najdôležitejšie?
Tie globálne hodnoty ostávajú 
nemenné: duchovné vzťahy a du-
chovný život, láska k svojim 
blížnym a zodpovedná práca. 
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J U B I L E U M

Listujeme v starých číslach

Naša univerzita, 11. apríla 1961, ročník VI, č. 11

Autor prvého topometrického atlasu  
miechy človeka oslavuje osemdesiatku

V tomto období sa dožíva významného životného jubilea popredný vysokoškolský pedagóg a vedec prof. MUDr. Jozef 
Zlatoš, DrSc., ktorý pôsobil na Lekárskej fakulte UK viac ako 50 rokov. Jeho detským snom bolo stať sa lekárom. Ako 
športovec uvažoval tiež o štúdiu telovýchovy, avšak rozhodol sa pre štúdium medicíny. 

Ešte počas štúdia sa zapojil do činnosti 
na katedre anatómie ako pomocná vedec-
ká sila. V 5. ročníku sa stal asistentom. Po 
absolvovaní vojenskej prezenčnej služby 
sa vrátil na katedru, kde pokračoval v pe-
dagogickej a vedeckovýskumnej práci pod 
vedením prednostu doc. M. Kratochvíla, ne-
skôr prof. G. Čierneho, ktorí ho nasmerovali 
k ďalšej pedagogickej a vedeckovýskumnej 
profesii. Bola orientovaná na problematiku 
funkcie motorických buniek v predných ro-
hoch miechy. K originálnym objavom pro-
fesora J. Zlatoša patrí zostavenie prvého 
Topometrického atlasu miechy človeka na 
svete, ktorý je kľúčovým pre rozvoj funkčnej 
neurochirurgie miechy a perspektívne topo-
metrickej anatómie v spojení s počítačovou 
tomografiou, ako i s rozvíjajúcou sa výpoč-
tovou technikou v medicíne. Tento atlas má 

význam pri cielených operačných zákrokoch 
na ľudskej mieche pri zmierňovaní bolesti 
a spasticity – stereotaxiou. 

Skonštruoval aj prototyp prístroja pre 
stereotaktické operácie použiteľný u ex-
perimentálnych zvierat, ako aj pri štúdiách 
kadaveróznych miech u ľudí. Zostavenie To-
pometrického atlasu miechy človeka a skon-
štruovanie prototypu prístroja pre stereotak-
tické operácie boli súčasťou jeho doktorskej 
dizertačnej práce. Hodnotu dosiahnutých 
výsledkov a vedeckého zamerania doku-
mentuje jeho citovanosť prác v neurochirur-
gických publikáciách a učebniciach. Bol rie-
šiteľom šiestich vedeckovýskumných úloh, 
vedecké výsledky boli publikované v 186 
odborných periodikách doma i v zahraničí. 
Profesor J. Zlatoš je uznávaným popredným 
odborníkom a osobnosťou v oblasti funkčnej 
neuroanatómie. K rozšíreniu a prehĺbeniu 
jeho vedeckého obzoru prispel aj zahraničný 
pobyt v Edinburghu u prof. G. J. Romanesa.

Bohatá je jeho publikačná činnosť v oblas-
ti pedagogiky a popularizácie vedy. V spolu-
práci s doc. H. Strakelem napísal publikáciu 
Anatomický atlas človeka pre všetky vekové 
skupiny, za čo bol odmenený prémiou od 
Slovenského literárneho fondu. Je spolu-
autorom učebnice Somatológia a spoluau-
torom Zdravovedy. Pozoruhodná je i publi-
kácia Ľudské telo – Atlas anatómie človeka, 
ktorú vydalo Ottovo nakladateľstvo v Prahe. 
Napísal i scenár filmového dokumentu Ta-
jomný mozog.

Zmysluplná bola jeho verejná, spoločen-
ská a organizátorská aktivita, doplňujúca 
jeho osobnosť. Bol členom odborných ko-
misií, vedeckých rád a odborných grémií. 
Významné bolo jeho pôsobenie ako člena 

výkonnej rady medzinárodného časopisu 
Neuroendokrinology Letters vo Švédsku 
a zahraničného periodika Biogenic Amins.

Za prácu na poli vysokoškolskej pedago-
giky a výskumnej činnosti získal mnohé oce-
nenia a vyznamenania. Bol ocenený viace-
rými medailami LF UK, Slovenskej lekárskej 
spoločnosti, získal čestné občianstvo obce 
Pruské. Životným krédom profesora J. Zla-
toša bola myšlienka A. Einsteina: „Len život, 
ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.“

Milý jubilant, vzácny priateľ, úprimne Ti ďa-
kujeme za všetko, čo pozitívne si doposiaľ 
vykonal a do budúcnosti Ti prajeme pevné 
zdravie, veľa optimizmu, spokojnosť a poho-
du v kruhu rodiny a blízkych priateľov.

prof. Dr. Igor M. Tomo, PhD., MPH,  
LF UK

25. apríla 1935 – narodil sa v Prus-
kom

1953 – maturoval v Trenčíne

1958 – 1990 – pôsobil na Kated-
re anatómie LF UK

1959 – promoval na Lekárskej fakul-
te UK

1968 – získal titul CSc.

1974 – získal titul doc.

1990 – 2007 – prednosta Ústavu 
histológie a embryológie LF UK

1993 – získal titul DrSc.

1997 – stal sa profesorom v odbore 
anatómia, histológia a embryológia

AKO SI ASISTENT ZABEZPEČIL RANDE

Asistent lekárskej fakulty skúša istú peknú medičku. Spoznali sa 
už predtým, na plese... Dievča toho veľa nevie, no skúšku by mala 
rada za sebou. Jedno z dlhších trápnych mlčaní konečne pretne 
otázka:
- Kolegyňa, bolo by možné, aby sme sa stretli aj niekedy inokedy?
Dievčine zažiaria oči a pekné ústa prerieknu:
- Ak chcete, áno...
- Tak teda, milá slečna, dovidenia na opravnom termíne!

NENAPRAVITEĽNÝ

- Včera ste zase neboli na 
seminári! Som zvedavý, ako 
sa teraz vyhovoríte, keď v po-
slednom čase ste už vraj tri-
krát boli na pohrebe starého 
otca...

- Súdruh asistent, prosím, 
stará mama sa opäť vydala!



Vyznáme sa v paradajkách?
Letáky obchodných sietí nás informujú o výhod-

nej kúpe šťavnatých ďatlových paradajok a rovna-
ký názov sa vyskytuje aj na etiketách výrobcov či 
informačných štítkoch v obchodoch. Zvykli sme si 
kupovať rajčiny rôznych tvarov a veľkostí, červené 
aj žlté, pekne odtrhnuté a zabalené, alebo kríčko-
vé so stonkami a listami. Je zaujímavé sledovať, 
koľko otázok sa spája s touto plodinou. 

Mnohí ľudia riešia, ktorý výraz je správny. Para-
dajka, rajčina či rajčiak? Tí, ktorí vedia, že všetky 
varianty sú spisovné, môžu špekulovať o tom, či 
pomenúvajú ovocie alebo zeleninu. Pôvod para-
dajok siaha do Mexika, odkiaľ ich do Európy pri-
viezli Španieli pod názvom tomate. Taliani nazvali 
žltú odrodu „mala aurea“ alebo zlaté jablko. Česi 
majú rajče alebo rajské jablíčko. Spor o to, či pa-
radajky patria k ovociu alebo zelenine, sa dostal 
v Amerike až na súd. Išlo predovšetkým o finančný 
záujem vyhnúť sa plateniu cla, ktoré sa nevzťaho-
valo na ovocie. Najvyšší súd v USA na konci 19. 
storočia rozhodol, že paradajky sú zelenina. Ná-
zory sú dodnes nejednotné, a to aj na Slovensku. 
Všeobecne sa vie, že ovocie rastie na drevine 
(strome či kríku), kým zelenina je bylina na súši 
(napríklad koreňová, cibuľová, listová), v krajnom 
prípade vo vode (sinice a riasy). Pestovateľ Ján 
Šlinský povedal v relácii Trochu inak moderátorke 

Adele Banášovej, že: „Z botanického hľadiska je 
paradajka bylina a prakticky produkuje plod ako 
konzumný orgán. Komplikuje to záležitosť, že aj 
jahoda je bylina a tiež má plod.“ Ako vníma „iden-
titu“ paradajky jazykár? Tak, že v skutočnosti nie 
sú všetky ovocia či zeleniny rovnako „reprezen-
tatívne“ a podobne, ako sú „dokonalejšie“ druhy 
vtákov, tie, čo lietajú, vedľa tých, čo nelietajú, 

tak jestvujú aj typickejšie a menej typické druhy 
ovocia či zeleniny. Ak na triedenie vecí nebude-
me aplikovať vylučovaciu metódu „buď – alebo“, 
ale skôr umiestňovanie do graduálnej škály viac 
či menej typických exemplárov, potom nikoho 
neprekvapí, že aj melón je zelenina a nebude ho 
trápiť ani „zeleninová“ príslušnosť paradajok či 
„ovocná“ príslušnosť jahôd. 

Paradajkovú otázku komplikujú aj cudzie slová. 
V móde sú už pomerne dlho cherry paradajky. 
Niektorí ich volajú šeri, iní zase čeri. Na objasne-
nie výslovnostnej dilemy stačí porovnať anglický 
výraz cherry, čiže čerešňa, ktorý sa vyslovuje so 
zreteľným č, kým sherry so š označuje likérové 
víno. Ak chceme dať do šalátu cherry paradajky, 
vyberáme tie, ktoré svojím tvarom pripomínajú če-
rešňu. Pokojne ich môžeme nazvať aj po sloven-
sky čerešňové paradajky či dokonca kokteilové 
alebo koktailové paradajky. 

Vráťme sa na úvod k spomínaným ďatlovým 
i datľovým paradajkám. Ide teda o druh paradajky 
datľového tvaru. Kde nastala chybička krásy? Ak 
chceme zdôrazniť podlhovastý tvar pripomínajúci 
datľu ako plod datľovníka, vytvoríme prídavné meno 
datľový s tvrdou výslovnosťou d a t a mäkkým ľ. 
Podstatné meno mužského rodu ďateľ s mäkkou 
výslovnosťou ď, ť aj ľ v základnom tvare pomenú-
va druh vtáka s charakteristickým pevným zobá-
kom, príznačným „klopaním“ a červeným sfarbením 
na temene hlavy. Aby sme ďalej nerozširovali paletu 
otázok, uzavrime to tým, že si najbližšie kúpime dat-
ľové paradajky a balíček sušených datlí, kým v lese 
bude usilovne pracovať ďateľ. 

Mgr. Kristína Piatková,
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 10. mája 2015 a vyhrajte hrnček UK. Spomedzi správnych 
odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity. 
Vyhodnotenie z minulého čísla: Lev Nikolajevič Tolstoj (Anna Karenina): TAJNIČKA: „Jar je čas plánov a projektov.“ Správnu odpoveď 
poslal aj Kristína Ondrová. Srdečne blahoželáme!
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Arthur Schopenhauer: „Aby sme mohli čítať dobré knihy... (tajnička).“

J A Z Y K O V É  O K I E N K O



E N G L I S H  S U M M A R Y

Two New Professors
The President of Slovakia, Andrej Kis-
ka, nominated 24 new professors on 12 
March 2015. Two of them are from Come-
nius University (CU), František Gahér and 
Viktor Matejčík. Pg 3

Slovak Woman of the Year
Four out of twenty-five ladies competing 
in receiving the title Slovak Woman of the 
Year are from CU. You can support Emília 
Hrabovec, Andrea Čalkovská, Beata Mla-
dosievičová and Angelika Bátorová. Pg 3

From Rector’s Program
- The Rector of CU, Prof. Karol Mičie-
ta, hosted the Ambassador of the Austrian 
Republic, Helfried Carl, on 9 March. 

- The Rector of CU nominated new 
members of the Scientific Board of CU on 
30 March. Pg 4

Assembly Hall’s Roof under Construc-
tion
The roof of the Assembly Hall of CU needs 
renovation as it has been water-damaged 
over time. The construction will be taking 
place until the end of June. Pg 4

Dean from Martin Inaugurated
The Dean of the Jessenius Faculty of Medi-
cine of CU in Martin, Prof. Ján Danko, was 
inaugurated on 20 March. He has started 
his second term in the office. Pg 5

Personalities from Martin Awarded
Eight personalities, three of them from 
abroad, got awarded for development of 
university nursing studies at the Nursing 
Conference of Alžbeta Hanzlíková on 13 
March. Pg 5

Scientist Predict Breast Cancer Type 
and its Aggression
A breast tissue that seems healthy may 
contain active genes that will later cause 
cancer. Scientists from the Jessenius Fa-
culty of Medicine of CU can predict what 
type of cancer will be developed and its 
aggression. Pg 6

System AMOS in Canary Islands
Astronomers from the Faculty of Mathema-
tics, Physics and Informatics of CU installed 
a system AMOS (All-sky Meteor Orbit Sys-
tem) at the European Northern Observato-
ry in Canary Islands in March. Pg 7

Psychological Clinic Helps with Rela-
tionship Problems

The Psychological Clinic of CU has been 

helping students for decades. Compared 
to the past when they dealt with study 
problems, today they mostly deal with re-
lationship problems. The clinic gets 100 
– 120 new clients annually. Pg 8

High School Students Consider CU the 
Most Prestigious
According to a survey made by Scio, high 
school students think that CU is the most 
prestigious university in Slovakia. Pg 8

Discussion on Energetic Safety
Energetic Safety and Energy Union De-
velopment was a discussion organized 
by the Faculty of Law of CU on 26 March. 
The meeting was opened by the Prime 
Minister of the Slovak Republic, Robert 
Fico. Pg 9

Student in Educational Support Fund
Mária Barteková, a student of the Faculty 
of Social and Economic Sciences of CU, 
was elected a member of the Educational 
Support Fund’s Board. Pg 9

Memorial of Academician Niederland
A century after an academician from the 
Faculty of Medicine of CU, Teofil Nie-
derland, was born the Faculty organized 
a memorial to his remembrance on 27 
February. He established seven scientific 
departments and devoted his professional 
life to medical science. Pg 14

Innovations in Law Education
The Faculty of Law of CU hosted an in-
ternational conference on innovations 
for modern law education during 5 and 
6 March. Internships, summer schools, 
moot courts, live client clinics and other 
methods were introduced. Pg 15

Slovak Reality: Less Children, More 
Education
Depopulation, aging, regional diffe-
rences – these are tendencies of the 
demographic development of Slovakia. 
Demographers from the Faculty of Na-
tural Sciences of CU introduced results 
of their research in a new book Demo-

graphic Atlas of the Slovak Republic on 
12 March. Pg 16

Sport Faculty’s Ball
The Faculty of Physical Education and 
Sport of CU organized a traditional ball 
in February. This one’s theme was fairy-
tales. Pg 17

Ball of Faculty of Arts
Students of the Faculty of Arts of CU or-
ganized a ball after 12 years of break. 220 
people appreciated this great event in the 
beautiful Moyzes Hall. Pg 17

World Days of Dentists and Water
The Slovak Association of Dental Stu-
dents organized two educational events in 
March. On the occasion of the Dentists’ 
Day, they introduced dentistry studies to 
other students and public. Students in-
formed on water and importance of water 
regime on the World Water Day. Pg 22

Carrier Application of Pharmacy Stu-
dies
The Faculty of Pharmacy of CU and its 
students prepared a several-day event 
on carrier and education. Students got 
a chance to meet their future potential 
employers, to compete in pharmacy com-
munication using role-play and to attend 
various lectures. Pg 23

TA3 Fund Helps Wheelchair Bounds
Two students with muscular dystrophy, 
Natália and Martin, are being suppor-
ted by the TA3 Fund which will provide 
a wheelchair accessible car with a rear 
ramp. Pg 25

Botanical Garden Open

The Botanical Garden of CU opened af-
ter winter sleep on 1 April. The garde ners 
did not actually sleep: there are new 
plants and trees, benches got a new look, 
greenhouse and pergolas got renovated. 
Visitors can look forward to exhibitions of 
alpine plants, roses or cacti. Pg 32

LM 
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Botanická záhrada UK otvorenáBotanická záhrada UK otvorená
Zimný spánok v BZ UK? Ten určite nehrozí. Botanická záhrada UK v Bratislave neočakávala príchod jari len tak nečinne. 
Aj napriek mrazom a snehu sa v nej intenzívne pracovalo po celú zimu. 

Tak, aby ako každoročne mohla opäť niečím novým zaujať svojich návštevníkov. Skleníky podstúpili zimnú údržbu a revitalizáciu zelene. 
Vymenil sa substrát na záhonoch a dosadili sa nové druhy tropických rastlín a rekonštrukciou prešli aj epifytické kmene. 

V exteriérovej výsadbe boli vykonané ozdravné a bezpečnostné rezy mnohých vzácnych drevín, ako aj likvidácia nežiaducich náletových 
drevín.

Vynovený šat dostali aj lavičky, na ktorých sa vymenili zubom času napadnuté drevené časti a rekonštrukciu podstupujú pergoly, na kto-
rých nosné časti nevydržali intenzívne pôsobenie počasia.

Jarné podujatia pre verejnosť
Všetky rastliny sa ale určite už tešia na nástup jari. Botanická záhrada UK pripravila viaceré podujatia pre svojich návštevníkov. Od 1. apríla 

2015 otvorila už svoju 73. sezónu. Počas 24. – 26. apríla si na svoje prídu milovníci skalničiek na tradičnej výstave Klubu skalničkárov pracu-
júceho pri BZ UK. Svoje vedomosti a schopnosti sa opäť chystá BZ UK predviesť na tradičnej výstave Flóra Bratislava v priestoroch Incheby 
od 30. 4. do 3. 5. V čase prvého najintenzívnejšieho kvitnutia 150 druhov ruží na rozáriu bude BZ UK participovať na medzinárodnej výstave 
ruží v Hamuliakove v spolupráci so Slovenskou národnou ružiarskou spoločnosťou. Aj Klub kaktusárov v čase od 5. do 7. 6. na svojom kaž-
doročnom sympóziu „Kaktusárska jar“ spojenom s výstavou kaktusov určite zaujme milovníkov pichľavej krásy. 

Botanická záhrada bude otvorená až do 31. októbra denne od 9.00 do 18.00 h. Je očarujúca v každom ročnom období, a preto ju nestačí 
navštíviť len raz do roka. Zamestnanci záhrady vytvárajú všetko preto, aby ste sa do nej vrátili, a popri získaní nových vedomostí a inšpirácií 
z oblasti flóry a záhradnej architektúry z nej odchádzali spokojní a oddýchnutí. Želám vám príjemné chvíle oddychu a načerpanie nových síl 
a inšpirácií v prostredí upokojujúcej zelene.

RNDr. Jaroslav Bella, riaditeľ Botanickej záhrady UK


