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Komenského. Viac na strane 5.

2

EDITORIÁL

V

početných
diskusiách
o modeli delenia štátnej
dotácie pre jednotlivé
súčasti našej univerzity odzneli
v posledných týždňoch na najrôznejších fórach i slová, ktoré
boli plné nielen emócií, ale aj
demagógie, chabo sa maskujúcej zúfalo neoriginálnymi metaforami. Slovné prestrelky odrážali predovšetkým frustráciu
z chronického nedostatku financií a nevypočítateľného spôsobu ich prerozdeľovania zo strany štátu, s ktorou dlhodobo
zápasíme. Ich forma, obsah i dikcia však zároveň svedčia
o tom, že aj na akademickú pôdu už prenikajú odpudivé metódy primitívneho politického boja. Boja, ktorého pravidlá sú
inšpirované (ne)mravmi postkomunistických parlamentov
a ktorý sa vysmieva z princípov fair play. Nepríjemnou novinkou pre mňa navyše bolo, že do tohto zápasu boli vtiahnutí
aj študenti, ktorí – pri všetkej úcte voči nim – nemali veľmi
predstavu, o čo vlastne išlo.
Toto poznanie ma ako historika síce až tak neprekvapuje, no
zároveň ma vyzýva, aby som – trúfalo prekrútiac majstrovské
slová Vladislava Vančuru – vyjadril presvedčenie, že tento způsob konání zdá se mi nadmíru nešťastným. A to preto, lebo pri
týchto našich žabomyších zápasoch zabúdame, že slobodný
duch akademického prostredia a akademickej samosprávy je,
obzvlášť na pozadí vývoja uplynulého storočia, mimoriadne
cenným privilégiom, ktoré si treba nielen ctiť, ale aj zodpovedne kultivovať a ostražito chrániť. Keď to nedokážeme a dopustíme, aby aj tomuto nášmu privilegovanému prostrediu začali
vládnuť princípy charakteristické pre pomery „tam vonku“,
trestuhodne zlyháme.
Výsada našej slobody zahŕňa, samozrejme, aj slobodu diskusie, kritiky či polemiky. Aj po uplynutí dvadsiatich piatich
rokov sa nám však stále treba učiť viesť ich vecne, otvorene,
rytiersky a so vzájomným rešpektom. To nám dá zároveň nádej, že na ich konci dospejeme, ak aj nie k jednohlasne odmávanému, tak aspoň k väčšinovo akceptovateľnému riešeniu.
Napríklad pri príprave budúcej metodiky delenia štátnej dotácie na UK, ktorá by mala obsahovať aj predvídateľné a aspoň
čiastočne ustálené pravidlá jej tvorby. Koniec-koncov, aj nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Finn Kydland upozorňuje
v rozhovore na s. 12 – 13 nášho časopisu na nevýhody nekonzistencie optimálnych plánov a odporúča radšej (uplatňovať)
pravidlá než voľné konanie. Všetkým želám inšpiratívne čítanie.
doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., prorektor UK pre rozvoj,
predseda Redakčnej rady Našej univerzity
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Na UK sa hlási 13-tisíc nových študentov
Na Univerzitu Komenského sa doposiaľ na bakalársky alebo spojený stupeň štúdia, teda do prvých ročníkov, v novom akademickom roku
2015/2016 prihlásilo 13 312 študentov. Spolu s magisterským stupňom prijala UK 14 168 prihlášok na štúdium. Oproti minulému roku ide
o pokles približne 1000 prihlášok, ktorý však zaznamenávajú všetky školy v súvislosti s demografickým vývojom. Najväčší záujem je o Lekársku
fakultu UK a Filozofickú fakultu UK. Zaujímavý je vyšší záujem o Pedagogickú fakultu UK, ktorá je na treťom mieste v popularite záujemcov.
Pre stredoškolákov je najatraktívnejším študijným programom všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UK (1871 prihlášok) a na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine (1269), ako aj manažment
na Fakulte managementu UK (793). Tesne ich nasledujú študijné
programy farmácia (766) a právo (684).
Väčšina fakúlt uzatvárala prijímanie prihlášok na štúdium koncom

februára, resp. v marci. Neskoršie termíny sú v prípade magisterského štúdia, anglických študijných programov či externého štúdia.
Zo 14 168 prijatých prihlášok bolo 13 474 na denné štúdium
a 694 na externé štúdium.
Údaje sú aktuálne k 14. aprílu 2015.
Lenka Miller

Počet prijatých prihlášok.
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Univerzita Komenského si v rebríčku
URAP polepšila o 21 miest
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) si opakovane zlepšila svoje postavenie
v medzinárodnom rebríčku univerzít založenom na základe objektívnych kritérií (pre
roky 2014 – 2015) – University Ranking by Academic Performance (URAP – Rebríček
univerzít na základe ich akademického výkonu), v ktorom obsadila 474. miesto.
Zaznamenala tak posun o 21 miest.

Univerzita Komenského je jedinou slovenskou univerzitou v prvej päťstovke. Ďalšie slovenské univerzity sú až za hranicou tisícky. Pre
UK ide o kontinuálne zlepšovanie umiestnenia
v tomto rebríčku – už tretíkrát za sebou: 474.
miesto (pre roky 2014 – 2015), 495. (2013
– 2014), 527. (2012 – 2013), 546. (2011 –
2012).
Medzinárodný rankingový systém URAP je
každoročne zverejňovaný rebríček najlepších
2000 vysokých škôl z celého sveta, ktoré
predstavujú 10 percent najvýkonnejších vysokých škôl na svete.
„Opakované umiestnenie našej univerzity
v prvej päťstovke rebríčka URAP a súčasne aj
zlepšenie našej pozície je dôkazom rastúcej
kvantity i kvality výskumu v celosvetovom porovnaní univerzít, preukázanej počtom citácií
vedeckých prác vo významných medzinárodných časopisoch, ako aj medzinárodnou spoluprácou vedcov z UK. Sme jedinou sloven-

skou univerzitou nielen v prvej päťstovke, ale
aj v prvej tisícke najlepších univerzít sveta,“
hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD.
Rebríček URAP bol prvýkrát vytvorený
v roku 2009 na pôde Middle East Technical
University (Ankara, Turecko). Jeho kritériá vychádzajú zo šiestich objektívnych a merateľných parametrov, akými sú počet vedeckých
článkov kombinovaný s počtom citácií prác
vedcov, vedecká produktivita, význam časopisov (tzv. impakt faktor) a miera kvality citácií
vo väzbe na impakt faktor časopisu, v ktorom
boli citované články publikované či miera
medzinárodnej spolupráce danej univerzity
s inými – zahraničnými univerzitami, čo je vyjadrené celkovým počtom publikácií, ktoré sú
výsledkom tejto spolupráce.
Michal Jurina
Ilustračná fotografia: Vladimír Kuric,
pilot Jaroslav Nikodém

Študent
Andrej Skvašík
sa stal
Medikom roka
Medikom roka 2015
sa stal študent Jesseniovej lekárskej fakulty
UK Andrej Skvašík.
Zvíťazil v konkurencii
114 študentov 5. a 6.
ročníkov slovenských
lekárskych fakúlt, z ktorých 20 postúpilo do
celoslovenského finále
v Trebišove.
Šiestak Jesseniovej lekárskej fakulty
UK, ktorý zvíťazil svojimi teoretickými
znalosťami i praktickými zručnosťami,
získal prémiu 3000 eur. „V podstate
som si uvedomil až dnes, že som získal
také významné ocenenie. Je to výborný
pocit a prináša mi ďalšiu motiváciu do
budúcnosti,“ prezradil deň po finále víťaz
Andrej.
Na 2. mieste skončila Lucia Běčáková (6. ročník, Lekárska fakulta UK), 3.
priečku obsadila Martina Potočňáková
(6. ročník, Jesseniova lekárska fakulta
UK).
Vyhlasovateľom odbornej súťaže Medik roka 2015 bola sieť nemocníc Svet
zdravia spoločne s partnermi. Vo finále
sa testovali nielen teoretické poznatky
budúcich lekárov, ale aj ich praktické
zručnosti, ako napr. chirurgické rezy
skalpelom a zašívanie rán – na kuracích
stehnách.
Andrea Földváryová
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK

1. 4. – Rektor UK prof. Karol Mičieta rokoval s konateľom spoločnosti Lidl Slovenská
republika Vladimírom Tomkom o možnostiach spolupráce pri zamestnávaní študentov
UK.
10. 4. – Zúčastnil sa na slávnostnej inaugurácii nového rektora a dekanov fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
13. 4. – Viedol zasadnutie Kolégia rektora UK.
15. – 17. 4. – Zúčastnil sa na výročnom
zhromaždení združenia EUA (European University Association) v Antverpách.
20. 4. – Prijal na pôde UK nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu prof. Finna Er-

linga Kydlanda a zúčastnil sa na jeho prednáške na tému Inovácia a tvorba kapitálu
v dnešnom hospodársko-politickom prostredí. (Viac na stranách 12 – 13.)
– Pri príležitosti návštevy prof. Kydlanda na
Slovensku prijal pozvanie nórskej veľvyslankyne na Slovensku na slávnostnú večeru
v nórskej rezidencii.
21. 4. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej akadémie vied.
22. 4. – Viedol zasadnutie Kolégia rektora
UK.
24. 4. – Udelil Pamätnú medailu UK prof.
MUDr. Petrovi Kukumbergovi, PhD., z Lekárskej fakulty UK pri príležitosti životného
jubilea 70 rokov.
27. 4. – Viedol zasadnutie Vedeckej rady UK
a následne zasadnutie Kolégia rektora UK.
28. 4. – Zúčastnil sa na krste novej knihy
Martina Čičváka „Kukura – jeho život, ako ho
prežil“.
29. 4. – Zúčastnil sa na odbornej diskusii
na tému realizácie výstavby a prevádzkovania

novej univerzitnej nemocnice v Bratislave.
- Zúčastnil sa na tradičnom stretnutí členov
odborových organizácií UK v Auditóriu Maximum.

- Otvoril profesorskú prednášku prof. Dr.
phil. Emílie Hrabovec na tému „Slovensko
a Svätá stolica v kontexte studenej vojny
a vatikánskej východnej politiky“. (Viac na
strane 20.)
30. 4. – Zúčastnil sa na zasadnutí Akreditačnej komisie.
Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK

SPRAVODAJST VO

Vedenie UK navštívil
veľvyslanec SR vo Fínsku
a Estónsku
Prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniela
Ostatníková, PhD., a prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť
a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., dňa
30. apríla 2015 prijali mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca SR vo Fínsku a Estónsku Tibora Králika.
Veľvyslanec Tibor
Králik
informoval
vedenie UK o misii
fínskych
podnikateľov pod vedením
štátneho podtajomníka fínskeho rezortu
diplomacie Mattiho
Anttonena na Slovensku, o plánovanej
októbrovej návšteve
prezidenta SR Andreja Kisku vo Fínsku
a o pripravovanom
novembrovom fóre o vedecko-výskumných projektoch vo Fínsku. T.
Králik zdôraznil, aký význam prikladá fínska spoločnosť kontinuálnej
podpore a rozvoju vzdelávania a vedy, na ktoré každoročne vyčleňuje 3 % štátneho rozpočtu, pričom táto podpora neklesá ani v čase
finančnej a ekonomickej krízy, v niektorých etapách dokonca dosiahla až 4 %.
Predstavitelia UK prezentovali záujem o prehĺbenie spolupráce
s partnerskými fínskymi univerzitami na bilaterálnej aj multilaterálnej
úrovni vrátane spolupráce v spoločných projektoch programu Horizont 2020, ako aj záujem o účasť na prezentáciách a workshopoch
vedeckovýskumného fóra.
PhDr. Branislav Slyško, OVV RUK
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Laureát Nobelovej ceny
za ekonómiu prednášal
na Univerzite Komenského
Profesor Finn Erling Kydland si Moyzesovu sieň dňa 20. apríla
získal hneď na začiatku tým, že povedal, ako sa mu Slovensko
páči. Vraj ľutuje, že sem neprišiel skôr. Slovensko bola 67.
krajina, ktorú v rámci svojho prednáškového turné navštívil.
Finn Erling Kydland získal Nobelovu cenu za ekonómiu v roku
2004. Práve prednášal, keď dostal telefonát zo Štokholmu,
v ktorom mu oznámili túto správu. Nobelovu cenu získal aj so
svojím kolegom Edwardom Christianom Prescottom za prínos
do makroekonomickej dynamiky v oblasti časovej konzistentnosti ekonomických politík a hnacích síl obchodných cyklov.
Čo táto téma na dva riadky znamená, sa mu podarilo v Moyzesovej sieni vysvetliť aj študentom menej zažratým do ekonomiky.
Profesor Kydland tvrdil, že na to, aby sme mohli hodnotiť ekonomické pomery v rôznych častiach sveta, treba dbať na rozdielnosti krajín a tiež na rozdielnosti v ekonomickom plánovaní
a v politike krajín.
Ekonomický rast krajiny podľa Kydlanda zabezpečujú politické
rozhodnutia s dlhodobým cieľom. Teda tie, ktoré sa prejavujú po
desiatich až pätnástich rokoch. Z hľadiska dlhodobého plánovania je fiškálna politika dôležitejšia než monetárna. Možno prekvapivé tvrdenie bolo, že nie finančná kríza spôsobovala pomalý rast
v rôznych častiach sveta. Finančná kríza len exponovala dovtedajšie problémy, ktoré vznikli práve krátkodobými plánmi.
V závere prednášky odovzdal Kydland odkaz, ktorý by podľa
neho pomohol svetovej ekonomike. Keďže je vo svete veľa neistôt, je nemysliteľné, aby vlády štátov vytvárali ďalšie. Všetko,
čo by pomohlo znižovať neistotu, by podľa profesora Kydlanda
prispelo k dlhodobej prosperite štátu.
Rozhovor s profesorom Kydlandom prinášame na stranách
12 – 13.
Dušana Lukáčová, študentka FiF UK
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UK tretíkrát porazila STU na Dunaji
Univerzita Komenského v Bratislave dňa 25. apríla 2015 opäť obhájila predošlé dve prvenstvá v súboji univerzitných osemveslíc na
Dunaji v tzv. Veľkej regate. Na treťom ročníku Univerzitnej regaty Bratislava aj tento rok prekonala osemveslicu Slovenskej technickej
univerzity. Pod víťazstvo sa podpísal tím vedený Michalom Clementisom. Tím UK si tak už po tretíkrát prevzal aj putovnú trofej.

Posádka UK napriek stretu s dvomi remorkérmi vyhrala preteky.

Opäť nesklamal niekoľkoročný víťaz Malej regaty tím
Smažáčik a na UK priniesol tretie zlato.

„Obhajoba titulu nie je nikdy ľahká, najmä
ak ide o podujatie, ktoré je spájané s veľkou
dávkou prestíže,“ reagoval kormidelník Michal Clementis. Tento rok súčasne s Univerzitnou regatou prebiehal Capital Cup, súťaž
posádok z okolitých hlavných miest – Bratislavy, Viedne a Budapešti, preto desať lodí
štartovalo v rozličných časoch.
Tohtoročnú súťaž skomplikovalo aj nezastavenie lodnej dopravy na Dunaji. Takto
situáciu opisuje kormidelník nášho tímu:
„Ešte pred štartom sa vyskytli komplikácie,
kedy sme kvôli remorkéru, ktorý sa plavil
dole prúdom, museli počkať, kým okolo nás
prejde a upokoja sa vlny. Po odštartovaní sa
všetko vyvíjalo v náš prospech, chalani splnili
v úvodnej časti taktické pokyny a aj napriek
mierne rozbúrenej hladine sme sa zhruba po
kilometri dostali pred loď STU.“
Počas pretekov sa však v dráhe objavil druhý
remorkér, ktorý išiel proti prúdu a pustené motory nechávali za sebou rozbúrenú hladinu, pričom sa tiež nachádzal v úseku, kde nemal čo
robiť. „Ak sme chceli zvíťaziť, museli sme ostať
v prúdnici, čo znamenalo prejsť pomedzi lode,
kde vznikajú najväčšie vlny. Tie boli pre nás
oveľa väčšou hrozbou ako pre loď STU, pretože sme sedeli v rozdielnych typoch lodí a tá

naša okrem nízkeho posadenia nad hladinou
nemala vlnolam,“ opisuje Michal Clementis.
Konkurenčná posádka sa následne iba tesne
vyhla zrážke s blížiacim sa remorkérom. Teda
situácia medzi dvomi loďami bola viac ako nebezpečná. Počas tohto manévru nabrala loď
150 l vody, čo ju spomalilo.
„Naša posádka musela siahnuť až za hranice svojich síl, aby sa udržala pred konkurenčnou loďou,“ komentuje kormidelník,
ktorý zároveň vytláčal súpera z prúdnice
a nedovolil im dostať sa na úroveň našej
lode. Posádka UK síce napokon vyhrala, túto
jazdu si však budú pamätať ako najadrenalínovejšiu, ktorú doposiaľ zažili.
„Teší ma, že naši chlapci obhájili aj tento
rok prvenstvo z predošlých dvoch ročníkov,
k čomu im blahoželám,“ povedal pri oceňovaní rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

mír Porubčan, DrSc., predstavil meteority
Košice a Rumanová, ktoré mohli návštevníci
exkluzívne vidieť a dokonca i chytiť do ruky.
Meteorit Košice z roku 2010 je vzácnym
prípadom pádu meteoritu na Slovensko so
známou dráhou. Meteorit Rumanová je nálezom starého meteoritu pri obci Rumanová, ktorý tam ležal po svojom páde viac ako
12 000 rokov. Je jediným nájdeným meteoritom v 20. storočí na našom území. Tí, ktorí
zavítali do stánku UK, sa dozvedeli viac aj
o robotoch a umelej inteligencii – taktiež od
odborníka z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK – Mgr. Pavla Petroviča, PhD.
Antropológovia z Prírodovedeckej fakulty
UK na čele s RNDr. Michaelou Dörnhöferovou, PhD., si pre zvedavých bádateľov priniesli kosti človeka. Záujemcovia, ktorých
bolo nemálo, sa mohli dozvedieť, koľko
kostí má človek v tele a ako dômyselne sú
pospájané. Tiež mohli získať nové poznatky
o odlišnostiach ľudských kostí a kostí zvierat,
ale aj zistiť, na základe akých znakov možno
odhadnúť pohlavie a vek jedinca.
Univerzita Komenského prispela aj do kultúrneho programu – vystúpením folklórneho
súboru Gymnik, ktorý pôsobí už polstoročie
na Fakulte telesnej výchovy a športu UK.
Andrea Földváryová, Lenka Miller
Foto: Vladimír Kuric, Andrej Gaško

Malá regata, program
pre vedychtivých
i pre najmenších
Okrem tohto víťazstva si Univerzita Komenského vybojovala zlato aj vo finále tzv. Malej
regaty, t. j. v súťaži 4-členných družstiev na
veslárskych trenažéroch. Z víťazstva sa tešil
tím s názvom Smažáčik z Fakulty telesnej výchovy a športu UK.
Súčasťou Univerzitnej regaty bol aj Deň
bratislavských vysokoškolákov. Najväčšia
slovenská univerzita si pripravila program aj
pre návštevníkov nákupného centra Eurovea,
v ktorom mala prezentačný stánok. Počas celého dňa tu čakali na malých i veľkých súťaže,
vedomostné otázky či krížovky, samozrejme,
spojené s odmenami za správne odpovede.
Popoludnie v stánku UK patrilo vedeckým
prezentáciám. Astronóm prof. RNDr. Vladi-

Meteority Košice a Rumanová predstavil profesor Porubčan.

V stánku UK si najmenší mohli nielen zahrať hry, ale čakal
na nich aj lego robot.
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UK tohtoročnou križovatkou trasy univerzít

Európy a juhovýchodnej Ázie
Na území Bratislavy sa križovali v stredoveku dôležité obchodné cesty: Jantárová prepájajúca Baltské a Jadranské more
a Podunajská spájajúca západnú Európu so západnou Áziou. Možno k nim v budúcich dejepisoch a encyklopédiách pribudne nová
významná akademická cesta 21. storočia, ktorú pomáha stavať aj Univerzita Komenského v Bratislave. V rámci svojho členstva
v partnerskej univerzitnej sieti ASEA-UNINET, spájajúcej akademické, pedagogické, výskumné a vedecké trate európskych univerzít
a univerzít juhovýchodnej Ázie, hostila strategické zasadnutie národných koordinátorov ASEA-UNINET v dňoch 20. – 22. apríla 2015.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., opakovane zdôrazňuje potrebu
otvorenosti univerzity a význam jej ďalšej
internacionalizácie ako jedinú možnú cestu s perspektívou konkurencieschopnosti
na medzinárodnej akademickej scéne. UK
napĺňa tento cieľ aj ako jediný slovenský
reprezentant v univerzitnej sieti ASEA-UNINET, ktorá vznikla pred viac ako 20 rokmi
s cieľom umožniť spoluprácu akademických
inštitúcií v oblasti mobility študentov a pedagógov, doktorandského a postgraduálneho
vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti
partnerských európskych a ázijských univerzít. Združuje takmer 80 univerzít zo 16 krajín
Európy a juhovýchodnej Ázie, status pridruženého člena má Pakistan. Pred dvomi rokmi sa členom stala aj UK.
Na aktuálnom stretnutí národných koordinátorov univerzít z Rakúska, Talianska, Indonézie, Malajzie, Filipín, Thajska, Vietnamu
a Mjanmarska sa rokovalo predovšetkým
o posilnení akademickej spolupráce, ktorej
základom je výskum a štúdium PhD. Diskutovalo sa o vytvorení špecifických štipendií vo
všetkých členských štátoch na financovanie
PhD. štúdia v Rakúsku. Ďalším diskutovaným zámerom je napomáhať „priemyselnému partnerstvu“ s cieľom hľadať finančnú
podporu pre aplikovaný výskum a inovácie.
ASEA-UNINET chce podporovať výskumné
projekty v oblasti energií, potravinovej bezpečnosti, zdravia, dopravy, vzdelávania, udržateľnosti, hudby, filmovej tvorby a umenia,
rozvoja Spoločenstva a rozvoja odľahlých
regiónov. Hovorilo sa tiež o asociácii alumni
a o podmienkach získania Štipendia Ernsta
Macha. K novým aktivitám patrí založenie
nových spoločných laboratórií pre spoločný
výskum, spoločné inovácie, vytváranie kom-

Účastníci (nie v poradí): prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.; prof. Dr. dr. Ketut Suastika; prof. Dr. Bernd
Michael Rode, Dr. h. c.; prof. Dr. Carla Locatelli; Niina Novak, MSc.; prof. Dr. A Min Tjoa, Dr. h. c.; doc. Dr. Nitinant
Wisaweisuan; prof. Dr. Harno Dwi Pranowo; prof. Gisela P. Concepcion, Ph.D.; prof. Dr. Zainudin Bin Arifin;
prof. Dr. Aye Myint; doc. Dr. Mai Thanh Tung, Mgr. Magdaléna Belková

petenčných centier a spoločných iniciatív
excelentnosti. Predmetom diskusie sa tiež
stal návrh na vznik nového periodika pre
spoločenské a humanitné vedy založeného
na vedeckom autorskom potenciáli univerzít
ASEA-UNINET. Aktuálnym podnetom je aj
námet oceňovania juniorských, seniorských
a na projekty viazaných výkonov s názvom
Ceny Bernda Rodeho spojeného s odmenou vo výške 3000 – 5000 eur.
Perspektívnou sa pre UK ukazuje napr.
ponuka hosťovania pedagógov UK na Filipínskej univerzite v Quezon City na Filipínach.
Rokovania na akademickej pôde UK a na
pôde Viedenskej univerzity rámovali výjazdový
program 21. apríla. Hostí jednoznačne upútala návšteva najstaršej 700-ročnej funkčnej
mincovne s nepretržitou prevádzkou na svete
v Kremnici, figurujúca od roku 2011 v zozname Európskych kultúrnych pamiatok. Razili

sa tu nielen slávne kremnické dukáty s najvyššou rýdzosťou zlata považované za najtvrdšiu vtedajšiu európsku menu, ale vyhototvili tu
aj insígnie UK, medaily či napr. slovinské eurá
či mince mien krajín niektorých zahraničných
hostí slovenského stretnutia ASEA-UNINET.
V Banskej Štiavnici zapísanej v roku 1993 do
zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva UNESCO hostia navštívili štôlňu
Glanzenberg. S mimoriadnym záujmom si vypočuli informácie o bohatej banskej tradícii,
jedinečných banských technológiách aj o
vytvorení prvej banskej školy v Európe a najstaršej technickej univerzity na svete v meste,
ktoré sa v tom čase stalo centrom svetového
technického bádania a s ktorým sú spojené
napr. mená Mikuláša Jacquina, Samuela Mikovíniho, Mateja Kornela Hella a Jozefa Karola Hella.
Podľa filipínskeho príslovia „ľudia hovoria,
že čas plynie a čas hovorí, že plynú ľudia“.
Naša odpoveď času je to, čo po nás zostane. Po tohtoročnom stretnutí národných koordinátorov ASEA-UNINET zostal potenciál
mobilít študentov aj pedagógov a vedecko-výskumných partnerstiev európskych univerzít a univerzít juhovýchodnej Ázie. UK si
na jeho realizáciu aj vďaka pohostinnosti
a podnetnému reprezentatívnemu programu
vyzdvihovanému našimi zahraničnými hosťami vytvorila dobré zázemie. Poďakovanie
patrí prorektorke UK pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniele Ostatníkovej, PhD.,
vedúcej Oddelenia medzinárodných vzťahov
UK Mgr. Magdaléne Belkovej a jej tímu.
PhDr. Branislav Slyško
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Aké máte priority

vo svojej oblasti na najbližšie obdobie?
Rektorovou pravou rukou sú od 20. februára 2015 šiesti prorektori, z toho tri ženy. Vo funkcii pokračuje prorektor UK pre rozvoj
doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. V druhom funkčnom období pokračuje prorektorka pre legislatívu UK prof. JUDr. Mária Patakyová,
CSc. Novými vo funkcii sú prorektorky RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., pre študijné veci, prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., pre
medzinárodné vzťahy a prorektori prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium a doc.
RNDr. Daniel Olejár, PhD., pre informačné technológie. Všetci dostali na úvod funkčného obdobia rektora UK rovnakú otázku.

Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.,

prorektor UK
pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium
Základným poslaním UK je rozvíjanie a šírenie poznania a vzdelanosti na základe výskumu. Stav poznania, najlepší výskum vo svete,
vlastný slobodný a excelentný výskum a interdisciplinárny prístup k riešeniu vedeckých
problémov by mali byť základom výučby na
kvalitnej univerzite. Je legitímne, profesionálne
správne a morálne, aby sa pracovníci našej
univerzity snažili o to, aby bola Univerzita Komenského najlepšou slovenskou univerzitou
a aby sa jej kvalita zvyšovala. Zvyšovanie kvality
by sa malo prejaviť aj vo vnímaní prestíže univerzity na Slovensku a zlepšujúcim sa rankingovým hodnotením vo svete. Zvýšenie kvality
UK nie je možné bez zvýšenia kvality výskumu
a jeho výsledkov. Všetky univerzity učia študentov. V tom sa nelíšia. Líšia sa najmä tým,
kto na nich učí. A tu je nespochybniteľným zásadným rozlišujúcim prvkom kvalita a význam
výskumu učiteľa univerzity. Pre zvýšenie kvality
UK je preto potrebné identifikovať optimálne
zastúpenie slobody bádania na jednej strane
a zásadných problémov poznania, ľudstva,
spoločnosti a štátu na strane druhej. Výskum
na univerzite môže zahŕňať základný a aplikovaný výskum rešpektujúci slobodu bádania
a poznania, výskum zameraný na priemysel,
výskum zameraný na spoločenské výzvy, výskum zameraný na bezpečnosť a ochranu
štátu, národne a regionálne zameraný výskum.
Nech je výskum zameraný akokoľvek, univerzita musí vo vlastnom záujme a na prospech
študentov a spoločnosti veľmi zreteľne podporovať kvalitný a excelentný výskum.
Žiadny zámer nemožno realizovať bez adekvátnych nástrojov. Senátom schválený Dlhodobý zámer rozvoja UK v Bratislave na obdobie
2014 – 2024 explicitne uvádza potrebné činnosti a opatrenia vnútri UK. Domnievam sa, že
v najbližšom období musím venovať osobitnú
pozornosť týmto úlohám a činnostiam:
• identifikácia špičkového výskumu na fakultách a jeho podpora z úrovne univerzity,
• podpora medziodborového výskumu
a integrácia vedecko-výskumných kapacít
v univerzitnom vedeckom parku,
• podpora projektovej činnosti a významné zapojenie UK do Európskeho výskumného priestoru – vo výskumnom i finančnom kontexte,
• efektívnejšie prepojenie výskumu s potre-

bami spoločenskej praxe a získavanie mimorozpočtových zdrojov,
• podpora publikovania výskumu v najkvalitnejších vedeckých médiách s významnou
mierou viditeľnosti UK v celosvetovej komunite
alebo v slovenskej spoločnosti – podľa charakteru výskumu,
• hodnotenie kvality vedecko-výskumnej
a umeleckej činnosti – aj vo vzťahu k následnej
podpore a odmeňovaniu.
Jednou vetou spomeniem aj projekt Bratislava – mesto vedy 21. storočia, Centrum
transferu technológií UK, pôsobenie pracovníkov UK vo vedeckých a odborných orgánoch
a grémiách rezortu, štátu, EÚ a sveta, expertíznu a posudkovú činnosť v prospech spoločnosti, podporu špičkových vedeckých podujatí
na pôde UK.
Samozrejme, akékoľvek opatrenie a úsilie
vnútri UK môže byť pozitívne alebo negatívne
ovplyvnené ekonomickými a inými okolnosťami,
v ktorých univerzita existuje. Vo vzťahu k podpore výskumu na univerzite je nevyhnutná komunikácia a pôsobenie navonok. Externé faktory
ovplyvňujúce postavenie UK sú najmä:
• hodnotenie univerzít,
• hierarchizácia univerzít na základe hodnotenia,
• financovanie univerzít a výskumu.
Univerzity sú hodnotené každý rok kvôli
rozdeleniu štátnej dotácie. Súčasná metodika umožňuje univerzitám získať nemalé
finančné prostriedky aj za relatívne nekvalitné vedecké výstupy. Príkladom je enormný
počet príspevkov z konferencií. Mnohé konferencie a mnohé príspevky sú účelové vo
vzťahu k existujúcej metodike a neprinášajú
pôvodné vedecké výsledky. Ak by ich prinášali v takom množstve, postavenie slovenskej
vedy vo svete by bolo zreteľne iné. Problematickou až dehonestujúcou je situácia
s účelovou masovou produkciou monografií
domácich autorov vo vydavateľstvách doma
i v susedných krajinách.
Univerzity sú hodnotené aj v rámci komplexnej akreditácie. Komplexné akreditácie
sú v súčasnej podobe zbytočne zložité a časovo náročné. Najviac oberajú o čas najproduktívnejších vedcov univerzít. Najhoršie
však je, že nevedú k potrebnej hierarchizácii

škôl. Na prospech
spoločnosti a štátu
by bolo dôsledné
rozdelenie napr. na
výskumné univerzity, univerzity a vysoké školy. Komplexné akreditácie
v súčasnej podobe
by bolo rozumné nahradiť napr. medzinárodnými auditmi na základe verejne dostupných
databáz a stručných podkladov z inštitúcií
obsahujúcich esenciálne významné údaje
a informácie.
Inštitucionálne financovanie univerzít by
malo byť dominantne determinované kvalitou univerzity na základe ročných hodnotení
a na základe komplexnej akreditácie. Počet
študentov by nemal byť dôležitým či nebodaj
dominantným určujúcim faktorom. „Finančné
prežitie“ univerzity by malo silne závisieť od
úspešnosti v získavaní súťažných finančných
zdrojov, a to najmä grantových projektov
a hospodárskych kontraktov. Samozrejme,
na to je nutné, aby štát podporoval výskum
dostatočnými a predvídateľnými súťažnými
zdrojmi, ktoré by bolo možné použiť na soft
vér, služby, nákup prístrojov, ale aj na mzdy
pre doktorandov a postdoktorandov.
V neposlednom rade by mal štát hodnotiť
prácu kvalitných vedcov a učiteľov univerzít
tak, aby sa zastavil odliv talentovaných mladých ľudí do zahraničia. Voľnosť pohybu
a sloboda voľby je v poriadku, ale naši mladí
talentovaní vedci odchádzajú a zahraniční neprichádzajú.
Je na nás, aby sme presvedčili širokú verejnosť, politikov, podnikateľov a celú decíznu sféru, aké dôležité je vzdelanie a výskum.
Všetci dobre chápu, načo je dobrý výskum
na základe priamej objednávky priemyslu,
poľnohospodárstva a na základe potreby zabezpečiť chod štátu. Úlohou vedcov je preto
vysvetliť, že výsledky, dôsledky a aplikácie
slobodného základného výskumu priniesli
ľudskej spoločnosti, malému či veľkému štátu
viac technického a spoločenského pokroku
a finančného zisku ako výskum na základe
priamej objednávky z priemyslu a poľnohospodárstva.
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RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.,
prorektorka UK pre študijné veci
Do úradu prorektorky UK som nastúpila po mojom kolegovi doc. RNDr. Jánovi
Pekárovi, PhD., na ktorého sa doteraz
obraciam so svojimi otázkami ako na skúseného poradcu. Zanechal kvalitné zázemie pre prorektora vrátane Oddelenia
študijných vecí RUK. Je to tím, v ktorom
pracujú skvelé kolegyne a kolega, ktorí sú
povolaní robiť svoju prácu. Do tímu musím
zarátať aj obsahovú správkyňu AiS2 a kolegov z CIT UK, ktorí spravujú elektronické služby pre učiteľov a študentov.
Agenda prorektora pre štúdium je široká, od študijných záležitostí cez ubytovanie, sociálne služby pre študentov až po prácu
a služby pre študentov so špecifickými potrebami. Mojím najdôležitejším cieľom v oblasti vzdelávania je implementácia výsledkov
komplexnej akreditácie do praxe na UK. Som zaviazaná pripraviť
vnútrouniverzitné odporúčania/predpisy v tejto oblasti. Dôležitou
agendou je i uznávanie kreditov a predmetov získaných v rámci
projektu ERASMUS+. S kolegyňou prorektorkou UK pre medzinárodne vzťahy a Oddelením medzinárodných vzťahov pripravíme
usmernenia v tejto oblasti.
Mojím cieľom je aj nastavenie ubytovávania študentov ako proces, ktorého prvá etapa končí na fakultách schválením poradovníka a pridelením ubytovania študentovi a ďalej by to už mala byť
len interakcia študenta a ubytovacieho zariadenia. Verím, že sa podarí uviesť do života podľa mňa skvelú myšlienku stabilizácie ubytovania na celé obdobie štúdia na UK.
V neposlednom rade je mojím cieľom aj nastavenie noriem na
UK tak, aby boli v súlade s legislatívnymi normami v oblasti vzdelávania a služieb pre študentov so špecifickými potrebami.
Agenda prorektora pre štúdium obsahuje aj ďalšie oblasti, ktoré
riešim spolu s ostatnými prorektormi, ako napríklad študentská anketa alebo pohľadávky zo školného.
Rada by som prispela aj k riešeniu priestorovej a personálnej poddimenzovanosti Oddelenia študijných vecí RUK. Zároveň je mojím
cieľom umožniť pracovníkom oddelenia vzdelávanie v oblasti využívania technológií, bezpapierovej kancelárie a procesného riadenia
tak, aby lepšie využívali svoj potenciál. Oddelenie študijných vecí by
malo byť chrbtovou kosťou oblasti administrácie vzdelávania na UK
a pôsobiť aj ako poradné pracovisko pre študijné oddelenia fakúlt.

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.,

prorektorka UK
pre medzinárodné vzťahy

V dnešnom globalizovanom svete
nemôžeme konať ani rozmýšľať iba
v hraniciach vlastnej univerzity či svojej
vlastnej krajiny. Preto je pre nás z hľadiska zahraničných vzťahov prioritné
prezentovať Univerzitu Komenského
navonok ako najstaršiu a najväčšiu
inštitúciu najvyššieho vzdelávania na
Slovensku, jedinečnú v svojej rozmanitosti a interdisciplinarite. Sledujeme
tým zvýšenie jej prestíže, konkurencieschopnosti a udržateľnosti.
V súlade s dlhodobým zámerom je naším spoločným cieľom poskytovať kvalitné študijné programy aj v anglickom jazyku,
ktoré lákajú zahraničných študentov a učiteľov. Zahraniční absolventi sa tak stávajú veľvyslancami UK vo svojich domovských
krajinách. Spolupráca našich vedeckých tímov s vedcami na
zahraničných univerzitách vytvára vedecké partnerstvá v pros
pech nových príležitostí pre študentov a doktorandov. Víziou do
budúcnosti sú spoločné študijné programy (magisterské, doktorandské) so zahraničnými univerzitami a zvýšenie mobilít študentov, učiteľov aj administratívnych pracovníkov.
To všetko podporuje nový program Erasmus+, ktorý budeme
cez Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK propagovať, aby
sme ho na fakultách mohli naplno využívať. Poskytuje v súčasnosti oveľa viac možností; okrem podpory mobilít v EÚ aj za
jej hranicami je to podpora modernizácie vzdelávania a inovácií
a podpora partnerstiev vzdelávacích inštitúcií v medzinárodnom
priestore.
Chcem spolu s tímom OMV v spolupráci s PR oddelením
a CIT prispieť k tomu, aby o nás v Európe a vo svete bolo viac
počuť prostredníctvom medzinárodných akademických organizácií a združení, ale najmä cez virtuálny priestor. UK musí
mať kvalitnú, informatívnu a kreatívnu webstránku aj v anglickom jazyku. Blížiace sa historické výročie je výzvou pre propagáciu a zviditeľnenie UK a pre našu komplexnú edukačnú
aj vedeckú integráciu do medzinárodného akademického
priestoru.

Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.,
prorektor UK pre informačné technológie

Vo vedení univerzity
zodpovedám za oblasť
informačných a komunikačných
technológií
(IKT). Pre klasickú univerzitu je prorektor pre
IKT trocha neštandardný
post, ale každá organizácia potrebuje spracovávať pri svojej činnosti
informácie a univerzita o to viac, že je nielen
veľká a zložitá inštitúcia, ale jej poslaním je
rozvíjať a šíriť poznanie a pomáhať hľadať riešenia komplikovaných spoločenských problémov. Rozsah informácií, ktoré na plnenie
svojho poslania univerzita potrebuje spraco-
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vávať dávno presiahol kapacitné možnosti
„ručného“ spracovania a vyžiadal si zavedenie moderných IKT.
Univerzita investovala do IKT milióny eur,
ale výsledky zaostávajú za očakávaním používateľov. Prečo? Súčasné IKT sa od tých
predchádzajúcich odlišujú do takej miery (informácia sa kóduje digitálne, prenáša rýchlosťou svetla, spracováva automatizovane
rýchlosťou desiatok kvadriliónov operácií za
sekundu...), že pre ich efektívne využívanie
je potrebné zmeniť aj tradičné postupy spracovania informácie. Univerzita má síce tisíce
počítačov, počítačové siete, pripojenie na internet, elektronickú poštu, webovú stránku,

Sofiu, AiS2, ale v informatizácii svojej činnosti, t. j. v zmene informačných procesov
sa ďaleko nedostala.
Na začiatku bude potrebné analyzovať
situáciu v IKT na univerzite, identifikovať
kritické miesta (personálne zabezpečenie,
dosluhujúce či kapacitne nepostačujúce
systémy, kompetencie, verejné obstarávanie IKT...) a prijať opatrenia na to, aby stabilne fungovali kľúčové systémy a základné
služby. To sú nutné kroky. Ďalším krokom
je informatizácia, ale tam postup závisí od
výsledkov analýzy a od toho, aké priority si
univerzita stanoví, aké zdroje bude schopná na informatizáciu vynaložiť a od ochoty
ľudí opustiť zabehané postupy a skúšať niečo nové (napríklad vymeniť AiS2 za modernejší systém, minimalizovať administratívu,
vybudovať a používať univerzitný intranet).

Z O Ž I V OTA U N I V E R Z I T Y

Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.,
prorektorka UK pre legislatívu

Univerzita sa postupne pripravuje na oslavu svojej storočnice. Aj toto môže byť dôvodom na zamyslenie sa nad tým, akú pozíciu
zastávame v národnom a medzinárodnom
meradle. Skutočnosť, že sme najstaršia národná vzdelávacia ustanovizeň v Slovenskej
republike, nami nie je ovplyvniteľná, ale je
určite dôvodom na vnímanie významného
záväzku, ako sa podieľame na zachovávaní tých hodnôt, ktoré nám boli zverené do
vienka pri jej založení. „Slovutní“ profesori
z Prahy priniesli so sebou nielen možnosť
študovať v jazyku slovenskom, ale aj povinnosť zachovávať tie akademické tradície,
ktoré boli dodržiavané na Univerzite Karlovej. Mám tým na mysli predovšetkým akademickú slobodu, ktorá je základným prvkom
rozvíjania všetkých aspektov tvorivej činnosti
vo vede a vzdelávaní. Akademická sloboda
je spojená so zodpovednosťou citlivo vnímať
možné dopady slov a činov na ustanovizeň
samotnú, na ľudí, ktorí v nej pôsobia.
Som presvedčená o tom, že v prostredí takto vnímanej slobody mieni väčšina
členov akademickej obce pôsobiť. Esprit
univerzity však nepostačuje k tomu, aby
sme sa vedeli vysporadúvať so všetkými
nárokmi a problémami, ktorým čelíme.
V dôsledku uvedeného považujem za
prioritu v oblasti štátom danej legislatívy
úpravu vnútorných predpisov tak, aby

zodpovedali súčasnému stavu právnych
prepisov, ktoré tvoria právny rámec existencie a činnosti univerzity a najmä ich
aplikácie. Máme nové skúsenosti s využívaním viacerých právnych inštitútov zo
strany členov našej akademickej pospolitosti, napr. infozákon, ochrana osobných
údajov, sťažnosti, podnikanie v oblasti prípravy na skúšky a mnohých iných. Tieto
by sme v súlade so závermi všeobecných
súdov SR i Ústavného súdu SR, resp.
súdov v Štrasburgu a Luxemburgu chceli
zapracovať do našej vnútornej legislatívy.
Pozitívna ani negatívna ľudská tvorivosť
nie je dopredu anticipovateľná v celom rozsahu, ale môžeme sa pokúsiť o jej zachytenie aspoň v podstatnej časti. Uvedené by
malo prispievať k tomu, aby univerzita ako
celok zostávala rešpektovanou partnerkou
renomovaných zahraničných univerzít, ako
aj k tomu, aby sa nám otvárali brány do
„klubov“, v ktorých členstvo nie je samozrejmosťou.
V súvislosti so završovaním procesu inštitucionalizácie Univerzitného vedeckého parku UK sa zviditeľňuje problematika podchytenia procesov označovaných ako prenos
poznatkov, resp. aj ako transfer technológií.
Etablovanie našich vnútorných pravidiel pre
tieto procesy, ktoré nadväzujú na legislatívu
v oblasti práva duševného vlastníctva, pra-

covného práva, postavenia tvorivých
pracovníkov
a študentov,
najmä v treťom
stupni
štúdia, postavenia univerzity podľa zákona o vysokých
školách je výzvou, ktorú chceme zvládnuť
na patričnej úrovni po stránke právnoteoretickej, ale aj po stránke ich osvojiteľnosti
a realizovateľnosti. Potrebujeme mať prehľadné a zrozumiteľné postupy, ktoré sa
zvládnu bez toho, aby odoberali z kapacity,
ktorú chceme a máme venovať tvorivým činnostiam v oblasti vzdelávania a výskumu.
Verím, že UK vie byť školou, ktorú Komenský opísal vo svojich Potockých spisoch o Skvelej škole, keď formuloval svoje
požiadavky na jej členov:
I. aby si všetci cibrili zrkadlo mysle
k múdrosti,
II. aby si očistili srdce, zdroj činnosti
nášho vnútra,
III. aby si cvičili ruku... k umeleckým činnostiam a k slušnému správaniu,
IV. a nakoniec, aby formovali svoj jazyk
k výrečnosti.

Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.,
prorektor UK pre rozvoj

Strategické ciele rozvoja univerzity sú
pre horizont jedného desaťročia koncízne
vymedzené v Dlhodobom zámere rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave na
obdobie 2014 – 2024. V súčasnosti sa
dopracúvajú akčné plány ich realizácie aj
s harmonogramom plnenia. Za veľmi dôležité pokladám, aby sa plnenie týchto cieľov sledovalo a minimálne raz za dva roky
aj verejne vyhodnocovalo. Tým by sa malo
zabezpečiť, aby spomínaný strategický dokument nezostal iba zabudnutým kusom
papiera, ktorý prekryjú stohy bumážiek
splodených bezduchým administrovaním.
Prvý takýto odpočet plánujem spolu so
svojimi kolegyňami a kolegami predložiť samosprávnym orgánom univerzity ku koncu
prvého polroka 2016.
Nemalou výzvou nadchádzajúceho obdobia je príprava osláv 100. výročia založenia našej univerzity, ktoré si pripomenieme
o štyri roky. Budú síce už prebiehať v réžii
nového vedenia UK, no pri zachovaní štandardného rytmu striedania jej najvyšších

orgánov vedenie, ktoré nastúpi v januári či
februári roku 2019, bude mať čas už len na
to, aby dolaďovalo detaily. Pripraviť oslavy
takpovediac „na kľúč“ bude dôležité aj preto, lebo okrem ústredných osláv by mal byť
v podstate celý jubilejný rok pokrytý akciami viažucimi sa k výročiu.
Pri súčasnom ambivalentnom smerovaní
vysokého školstva v Európskej únii bude
v najbližších rokoch nevyhnutné riešiť otázku jeho kvality, a to v celej jej komplexnosti.
Pritom je dnes už zjavné, že kvalita vzdelávania je v priamom rozpore s jeho masifikáciou
a že kvalita vedy sa nedá ďalej zvyšovať bez
dostatočných finančných prostriedkov. A aj
keď v tomto ohľade sú určujúce predovšetkým externé regulatívy, nemalo by nám to
brániť iniciovať diskusiu o poslaní a spôsobe
fungovania našej alma mater v meniacich sa
podmienkach súčasnosti. Diskusiu najmä
o tom, ako pri súčasnom pretlaku informácií, sprevádzanom stratou rešpektu k autoritám, tradícii a konzistentným postojom,
zachovať význam a ducha univerzity a byť

inštitúciou, ktorá pripravuje na
život skutočnú
budúcu elitu,
a nie iba držiteľov dokladov
o dosiahnutom
vzdelaní.
Výmena názorov
zohľadňujúca
(realistické)
očakávania, že
v najbližších rokoch sa zásadného zlepšenia
spomínaných vonkajších regulatívov nedočkáme, by okrem nových impulzov pre obsah
a formy vzdelávania mala priniesť aj námety
na inováciu jej štruktúry a fungovania, vrátane centrálnej administratívy.
Predovšetkým by som sa však chcel
usilovať o to, aby Univerzita Komenského
v Bratislave bola oným „ostrovom pozitívnej
deviácie“, kde budú spolu vládnuť akademický duch, sloboda, múdrosť, mravnosť,
spravodlivosť a vzájomná úcta.
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Kremík pomáha rastlinám
odolávať stresom
Kremík je pre rastliny dôležitý a pritom vedeckou komunitou dlho ignorovaný prvok. Za aké rastlinné procesy
je kremík zodpovedný, ale aj to, aké stresy spôsobujú toxické kovy v pôde rastlinám, skúma tím
prof. RNDr. Alexandra Luxa, CSc., z Katedry fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK.
Agentúra ARRA zaradila kolektív na čele s profesorom Luxom medzi špičkové vedecké tímy.

Kremík je dôležitý prvok pre rastliny. Akú
úlohu vlastne plní?
Je to trošku záhada. Kremík bol v historických dobách totiž pre rastliny veľmi dôležitý,
pretože tvoril schránku a pomáhal držať rigiditu bunkových stien. Táto úloha sa zachovala
len pri rozsievkach a ostatné rastliny si ju postupne nahradili syntetizovanými organickými
látkami. Výnimkou sú prasličky a pár iných
druhov, u ktorých je úloha kremíka viac-menej dobre zachovaná. Lenže syntéza organických látok je energeticky a metabolicky
náročná a kremík je skoro zadarmo. Preto je
zvláštne, že rastliny to riešili takýmto spôsobom. Popritom sa dlho vnímalo, že rastliny nejaký kremík obsahujú, ale prijímajú ho zrejme
náhodou, pretože v pôdnom roztoku sa vždy
nachádza aspoň malá koncentrácia kremíka
a rastliny ho náhodne nasávajú s vodou a potom ho deponujú čiže ukladajú.
Touto problematikou ste sa začali zaoberať v Japonsku. Prečo práve tam?
Témou som sa začal viac zaoberať vďaka
Japoncom. Totiž ryža, ktorá je ich typickou
potravinou, je jeden z veľmi kremíkofilných
druhov. Japonci a Číňania zistili, že keď sa
ryža pestuje stále na tých istých poliach a postupom času všetok dostupný kremík z pôdy
vytiahne, v pôde ho následne nie je dostatok,
a tak sa ryži nedarí, je náchylná na choroby, je
menej mechanicky stabilná a podobne. Začali
teda kremík do pôdy pridávať a experimentovali s ním. Potom sa zistilo, že pri niektorých druhoch nasávanie kremíka vôbec nie je náhodné, ale existujú špeciálne transportéry, ktoré
kremík do rastlín deponujú. Pri mnohých druhoch má kremík význam v súvislosti s rôznymi
stresmi, takže rastliny sú vďaka nemu odolnejšie voči, jednak biotickým stresom, tzn. napr.
voči hubovým ochoreniam či hmyzu, jednak
abiotickým stresom, ako sú sucho či toxické
kovy, ktoré sa dostanú do pôdy.
Teda v Ázii sú v oblasti tohto výskumu
oveľa ďalej ako my?
Áno, práve kvôli ryži. Neskôr začali skúmať ďalšiu dôležitú rastlinu, ktorou je cukrová trstina. Podobne ako ryža je veľmi
kremíkofilná. Taktiež oblasti, kde sa cukrová
trstina pestuje ako Latinská Amerika, Južná
Afrika a iné, sa zaoberajú týmto výskumom.
U nás sa tomuto problému nevenuje veľká
pozornosť.
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Ako sa tento prvok využíva v poľnohospodárstve?
Zistili sme, že kremík by sa mal pridávať
rastlinám do pôdy, aby sa zvýšila ich odolnosť voči stresom prostredia. U nás ide
hlavne o obilniny, ktoré by mali prijímať veľa
kremíka.
Aplikovali sa tieto výsledky aj priamo
v poľnohospodárskej praxi?
Najmä výsledky výskumov z Japonska sa
už aplikovali, pretože tam sme zistili, že pridanie kremíka výrazne zvyšuje suchovzdornosť ciroku (pozn.: druh obilniny). U nás je
výskum zatiaľ len v experimentálnych fázach,
pretože v Európe na rozdiel od iných častí
sveta vlastne ani nemáme dodávateľa tejto
látky ako hnojiva. Chýba na trhu.
Výskumne sa venujete aj toxicite kovov
prítomných v pôde a ich vplyve na rastliny. Aké kovy sú nebezpečné a čo môžu
spôsobiť v pôde?
V pôde sa môžu vyskytovať dve skupiny
kovov. Jednou z nich sú kovy, ktoré by tam
vôbec nemali byť a rastliny by ich nemali prijímať. V našich podmienkach ide predovšet-

kým o kadmium, arzén, antimón. Tieto prvky
pochádzajú zo znečistenia, najmä z banskej
a priemyselnej činnosti, ale aj z používania
nízkokvalitných hnojív v poľnohospodárstve
v minulosti. Druhú skupinu kovov tvoria prvky, ktoré využíva rastlina, ale aj človek. Keď
sa však presiahne stanovená koncentrácia,
stávajú sa toxickými. To je napríklad zinok,
s ktorým pracujeme. Je to esenciálny prvok,
ktorý potrebujú ľudia aj rastliny, ale pri vysokých hodnotách je nebezpečný.
Čo môžu toxické látky rastline spôsobiť?
Horší rast, horšie fyziologické parametre
a potom to má vplyv na úrodu. Nebezpečenstvo hrozí, ak sú chemikálie obsiahnuté
v tých rastlinách, ktoré ľudia jedia. Mnohé
z nich sú totiž zdrojom ochorení. Kadmium
napríklad zvyšuje riziko vzniku rakoviny.
Niektorým látkam však toxické prostredie neškodí. Práve naopak, dokážu ho
ozdraviť...
Áno, existujú dve stratégie fytoremediácie
(očistenie prostredia). Najmä v oblastiach
bývalej banskej činnosti čiže tam, kde bol
prirodzene vysoký obsah toxických prvkov

ROZHOVOR
v pôde, sa vyvinuli druhy, ktoré sú schopné jednak ich prijímať a jednak ich tolerovať
v abnormálne vysokých hodnotách. Väčšina
týchto druhov je drobných, čiže biomasa
je malá. Ich pestovanie, keďže sú to divé
druhy, nie je také jednoduché. Vyvinuli sa
sami v daných podmienkach. Druhou stratégiou je hľadanie druhov rastlín, ktoré majú
veľkú biomasu. Či už ide o poľnohospodársky využívané plodiny, kde máme zvládnutú
technológiu, a môžeme vo variabilite kultivarov hľadať také, ktoré sú schopné prijímať
a tolerovať viac toxínov, alebo využiť druhy,
ktoré sú vysokoprodukčné v biomase, akými
sú napríklad rýchlorastúce dreviny. Výskumy
sme robili s topoľmi a s vŕbami. Dokážu veľmi
dobre ozdraviť krajinu a navyše majú dobrú
vlastnosť, že ich je možné zrezať a oni sa
zregenerujú. Problémom je, že ozdravenie
zanesenej krajiny týmto spôsobom trvá dlho.
Iné spôsoby čistenia pôdy sú však ekonomicky a technologicky veľmi náročné.

typoch rastlín bunkové steny postupne hrubnú. Pri zaťahovacích koreňoch je bazálna
časť ľahko prístupná a priestupná pre látky,
ktoré tam vnikajú. Z povrchových vrstiev sa
do nich dostane oveľa viac toxických prvkov,
ako je napríklad kadmium, ktoré sme skúmali, ako pri bežných druhoch, ktoré látky prijímajú apikálnou (vrcholovou) časťou, ktorá
má už vyvinuté bariéry, ktoré filtrujú toxické
látky. Abnormálna stavby týchto koreňov je
teda na úkor obrannej funkcie rastliny.
Z tohto pohľadu sú zinok a kadmium príbuzné prvky. Prečo?
Vstupné dráhy pre niektoré prvky môžu
byť rovnaké. Napríklad transportéry na prijímanie zinku, ktorý je potrebný prvok, sú
obsadené prvkami ako kadmium, ktoré normálne nepatrí medzi prvky prijímané rastlinami. Takže na úkor potrebného prvku sa do
rastliny dostane nežiaduci prvok. Podobné
dvojičky prvkov sú aj pri iných príkladoch.

začali zbierať so spolužiakom v detskom
veku a dnes máme spoločnú zbierku. Druhov
máme stovky a rastlín spolu dva až tritisíc.
Moje obľúbené druhy pochádzajú z Mexika,
kam som sa dostal na post-doc štipendijný
pobyt. Práve odtiaľ pochádza pomerne málo
známa rastlina rodu Astrophytum v tvare
hviezdy. Niektoré z nich vôbec nemajú tŕne
a ich metabolickou zvláštnosťou je, že telo
je pokryté absorpčnými trichómami, ktoré sú
schopné prijať vlhkosť zo vzduchu, a tak doplňovať chýbajúcu vodu a preklenovať suché
obdobia. V púštnych oblastiach je priemerný
ročný rozdiel medzi dňom a nocou 20 ºC.
Tieto rozdiely spôsobujú, že ráno sa zráža
rosa, čo im umožňuje prijímať vodu.
Aktuálne pripravujete na katedre podujatie pri príležitosti Dňa fascinácie rastlín.
Môžete nám priblížiť jeho myšlienku?
Podujatie vzniklo z myšlienky, že ľudia si
napríklad aj v lese všimnú vrabca či slimáka,

Čo s takými rastlinami, najmä v poľnohospodárstve, ktoré však toxické látky
ukladajú do svojich štruktúr?
Potraviny sa prísne monitorujú, musia spĺňať limity toxických látok. Je to však dvojsečná zbraň. Sú krajiny, kde napríklad vyprodukovaná pšenica presahuje prípustné limity
kadmia a aby dosiahli limitné hodnoty, tak
kupujú čistú pšenicu a miešajú ju.
Kde na Slovensku sa nachádzajú oblasti, kde je vysoká koncentrácia toxických
látok v pôde?
Ide väčšinou o banícke oblasti ako Banská
Štiavnica, Kremnica, Špania dolina, kde sa
ťažili kovy. Bane, kde sa ťažil antimón využívaný v zbrojárskom priemysle, sa nachádzajú na strednom a východnom Slovensku. Popri antimóne bol vždy prítomný aj arzén, čo
je kombinácia dvoch toxických kovov. Bane
sú už vyťažené, ale haldy banskej sute a odkaliská tam zostali, a to sú časované bomby.
Nedávno vám vyšiel článok o prijímaní
kadmia špeciálnymi kontraktilnými koreňmi v časopise Annals of Botany. Aké
boli vaše zistenia?
Bola to zaujímavá práca, ktorá vyšla v spolupráci s Juhoafrickou republikou, kde používajú veľmi veľa lokálnych liečivých rastlín
v medicíne. Na experimentoch sa významne podieľal jeden z diplomantov. Niektoré
z týchto druhov patria medzi rastliny, ktoré
majú podzemné orgány typu cibule alebo
podzemky a zaťahujú nadzemnú časť pod
povrch pôdy. Na to majú tieto rastliny zaťahovacie alebo tzv. kontraktilné korene. V našich podmienkach to poznáme napr. pri hyacintoch. Pri cibuľovinách vieme, že ich treba
sadiť do určitej hĺbky pod povrch pôdy, ale
klíčia na povrchu. Hĺbka sa dosiahne práve
zaťahovacími koreňmi. Aby sa koreň mohol
skrátiť, jeho bazálna časť musí mať také
vlastnosti, ktoré dovoľujú skrátenie. Z toho
vyplýva, že mechanické pletivá nesmú byť
pevné a bunkové steny sú tenké. Pri iných

Priečny rez koreňom cirok, šípky označujú depozíciu kremíka v bunkách endodermy v podobe kremíkových
teliesok.

Vieme o vás, že ste aj vášnivý pestovateľ
kaktusov. Koľko máte druhov a ktorý je
váš obľúbený?
Tým sa netajím a táto záľuba patrí takmer
do mojej profesie. Kaktusy patria do skupiny
rastlín, ktorými sa začíname výskumne zaoberať. Mnohé druhy vysokotolerantné voči
kovom sa dajú radiť do skupiny extrémofilov,
čo znamená, že sú výnimočné oproti bežným
rastlinám. Kaktusy sú fascinujúce tým, že
ich nemusíte polievať polroka a prežijú. Ich
metabolizmus je veľmi racionálny. Keď sa
dostanú k vode, okamžite sa nasajú a vedia
vykvitnúť. Ich kvety musia byť krátke, pretože
pre rastlinu znamenajú stratu. Kaktusy sme

ale k rastlinám sú akoby slepí, hoci ich sú
okolo stovky druhov. Rastliny sú však základom života, lebo jednak produkujú kyslík, jednak sú stravou pre živočíchy. Deň fascinácie rastlín (18. mája 2015) je príležitosť
uvedomiť si rastliny okolo nás. Už tretí rok
sa preto v rámci Európy, ale aj v iných krajinách organizuje tento deň. Tento rok sa aj
naša katedra zapája do podujatia. Pripravili
sme prednáškový blok pre stredoškolákov,
v ktorom chceme spropagovať zvláštnosti
rastlín a poukázať na to, aké je dôležité, že
ich máme. Taktiež im ukážeme laboratóriá či
mikroskopické preparáty.
Lenka Miller
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ROZHOVOR

Daňová politika
má byť predvídateľná
Nórsky ekonóm Finn Kydland, v súčasnosti profesor na University of California v Santa Barbare, získal v roku 2004 (spolu
s E. Prescottom) Nobelovu cenu za ekonómiu. Vo svojom najcitovanejšom článku „Radšej pravidlá než voľné konanie:
nekonzistencia optimálnych plánov“ ukazujú Kydland a Prescott, že pri interakciách medzi aktérmi na trhoch a tvorcami
hospodárskej politiky dochádza k častým pohnútkam porušiť sľuby. Ak sú však trhy racionálne a hľadia dopredu, vedie to
k neefektívnemu výsledku.
Najčastejší príklad je pri tvorbe menovej politiky. Vláda je v „pokušení“ využiť Phillipsovu krivku a za cenu mierne vyššej inflácie
znížiť nezamestnanosť. Keďže však trhy predvídajú, že vláda zvýši infláciu, zabudujú to do svojich očakávaní a výsledkom bude
nielen vyššia inflácia, ale zároveň nedôjde k žiadnemu poklesu nezamestnanosti. Riešením je oddeliť výkon menovej politiky od
vlády a zveriť ho nezávislej inštitúcii, ktorá bude viazaná pevným pravidlom (napr. inflačný cieľ). Práca Kydlanda a Prescotta je
základnou publikáciou, ktorá viedla ekonomickú obec k tlaku na čo najväčšiu nezávislosť centrálnych bánk, čo sa v 80. a 90.
rokoch vo väčšine vyspelých krajín nakoniec aj presadilo.
Ďalším významným článkom Kydlanda a Prescotta je „Čas na vybudovanie a agregátne výkyvy“. Ide o jeden z najznámejších
modelov reálneho hospodárskeho cyklu. Model je úspešne kalibrovaný na americké dáta a replikuje väčšinu dôležitých
štatistických makroekonomických ukazovateľov. Dosahuje to tým, že výrobcovia potrebujú určitý čas na zmenu produkcie. To
v spojitosti s neistotou, ktorú cítia výrobcovia pri snahe odlíšiť zmeny dopytu po svojich výrobkoch od zmien v celkovej inflácii,
vedie k výraznému hospodárskemu cyklu v modeli. Snahou autorov bolo ukázať, že aj model reálneho hospodárskeho cyklu,
a nielen keynesiánske modely, dokáže reprodukovať pozorovaný vývoj štatistických ukazovateľov.
Pri príležitosti jeho prednášky na Univerzite Komenského dňa 20. apríla sme sa s profesorom Kydlandom stretli, aby sme vám
priniesli tento rozhovor.
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Od zverejnenia vášho článku s Edom
Prescottom „Radšej pravidlá ako voľné
konanie“ v roku 1977 sa drvivá väčšina
centrálnych bank vo vyspelých krajinách stala nezávislými a uplatňujú nejakú formu inflačného cieľa alebo iného
pravidla menovej stability. Dalo by sa
povedať, že váš návrh, aby sa pravidlá
uprednostnili pred voľným konaním,
zvíťazil – aspoň čo sa týka výkonu menovej politiky?
Máme k dispozícii veľmi jasné dôkazy,
že čím je centrálna banka nezávislejšia od
politických tlakov, od vlády, tým úspešnejšia je menová politika a dosahuje nižšiu
infláciu. Videli sme jasnú tendenciu na posilňovanie nezávislosti centrálnych bánk.
Napr. Bank of England sa stala nezávislou koncom deväťdesiatych rokov, alebo
v škandinávskych krajinách je zrejmé, že
tejto otázke dobre rozumejú. Takže myslím si, že dnes by každý rozumný ekonóm
súhlasil, že menová politika založená na
jasných pravidlách je tou správnou cestou.
Veľkou výzvou je, keď sa vyskytne hlboká
hospodárska kríza a vzniknú silné tlaky na
centrálnu banku, ktorým je potom ťažké
odolať. Nie som napríklad nadšený krokmi,
ktoré spravili v USA...

náša množstvo neistoty ohľadom toho, čo
sa stane v najbližších povedzme dvoch až
piatich rokoch, a takáto neistota je vždy zlá
pre hospodársku politiku. Ako sa v budúcnosti zbavia nakúpených aktív a čo sa stane, ak sa ekonomika zlepší a reálne úrokové miery stúpnu? Keď teda stúpnu úrokové
sadzby, čo sa udeje so všetkými týmito
rezervami v bankách? Je tu veľká neistota
a nie som tým nadšený. Vo všeobecnosti
však centrálne banky chápu, že je dôležité
držať sa pravidiel a tvoriť menovú politiku,
ktorá bude čo najspoľahlivejšia a najpredvídateľnejšia.

Máte na mysli duálny cieľ americkej
centrálnej banky alebo definíciu ich inflačného cieľa?
Inflačný cieľ. Nie som si istý, že kvantitatívne uvoľňovanie (pozn.: kvantitatívne
uvoľňovanie je program nákupu veľkého
množstva finančných aktív centrálnou bankou) malo správny efekt. Naopak, môže
byť kontraproduktívne, lebo so sebou pri-

Máte spôsob, ako rýchlo vysvetliť aj ne-ekonómom, čo je vlastne problém časovej nekonzistencie?
To je ťažké... v poslednej dobe sa ma
ľudia často pýtajú, za čo som dostal Nobelovu cenu a ja začnem aspoň päťminútový
monológ, kde sa to snažím vysvetliť. Moja
manželka Tania je v tomto oveľa lepšia
a tak nechávam na ňu, aby to vysvetlila –

Pre centrálne banky je súčasťou ich
poslania, aby rozumeli aj ekonomickej
teórii – otázka však je, či aj široká verejnosť, parlament alebo vláda rozumejú,
aké dôležité sú pevné pravidlá.
To je veľký problém a je to dôvodom,
prečo niekedy vznikajú tlaky na centrálne
banky, ktorým by však tieto mali odolávať.
Používam na ilustráciu Argentínu ako príklad toho, čo by sa nemalo robiť – keď
prezident centrálnej banky neposlúcha
inštrukcie vlády, vyhodia ho a menujú nového. Argentína je jeden z najhorších príkladov, aké môžu existovať.

jednoducho povie, že som ukázal, prečo
by centrálne banky mali byť nezávislé.
Napísali ste akademický článok
a v priebehu 30 až 40 rokov ste videli, ako sa celý svet zmenil a prijal vaše
odporúčania. Ako ste sa pri tom cítili?
Nijak výnimočne. Nemôžem povedať,
že by som mal z toho nejaké zvláštne pocity. My Nóri sa neviažeme na takéto veci.
U nás nie je až také dôležité, či získate Nobelovu cenu alebo nie.
Je aj iná oblasť – okrem menovej politiky – kde vidíte potrebu zavedenia pevných pravidiel, kde treba riešiť problém
časovej nekonzistencie?
Spomeniem to aj v mojej dnešnej prednáške: problém časovej nekonzistencie
naznačuje, že potrebujeme mechanizmus
na vytvorenie záväzkov, že dobrá politika sa
bude udržiavať aj v budúcnosti. Centrálne
bankovníctvo je naším najúspešnejším príbehom. Pri fiškálnej politike je oveľa menej
jasné, ako vytvoriť takýto mechanizmus záväzkov do budúcnosti, a to je veľmi vážne.
Z dlhodobého hľadiska je totiž pre hospodársky rast oveľa dôležitejšia fiškálna politika než menová politika. Menová politika
vykonala užitočné kroky počas finančnej
krízy, ale vo všeobecnosti, počas normálnych časov, nemá veľký vplyv na to, ako
rýchlo krajiny rastú. Zato daňová politika,
vládne výdavky, alebo riadenie štátneho
dlhu majú potenciál byť oveľa dôležitejšie.
Môžu byť na jednej strane veľmi škodlivé
pre rast, ale môžu byť aj silným pozitívnym
impulzom. Riešenie toho, ako sa zaviazať
k správnej politike, nie je vôbec zrejmé.

ROZHOVOR

V Európskej únii máme Pakt stability
a rastu.
To vyzerá ako pozitívum. Často používam
Írsko ako príklad správnej fiškálnej politiky.
Od deväťdesiatych rokov sa snažili spraviť
fiškálnu politiku čo najpredvídateľnejšou.
V zásade povedali, že ak budete investovať v Írsku, či ste domáca alebo zahraničná spoločnosť, toto budú vaše dane na
najbližších 20 rokov. Môžete sa spýtať,
prečo im ľudia verili. Myslím si, že Írsko sa
historicky nesnažilo preľstiť ľudí, takže ich
záväzkom potom verili. Samozrejme, Írsko
neskôr spravilo chybu v inej oblasti, a to že
implicitne garantovalo banky bez toho, aby
mali vhodné regulačné prostredie, a to dopadlo veľmi zle.
Neviem, či viete o Rade pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorú máme na Slovensku. Je to nezávislá fiškálna rada,
volená parlamentom, ktorá je podobne
inštitucionálne nezávislá ako centrálna
banka.
Naozaj? To je veľmi dôležité...
Rozpočtová rada neurčuje fiškálnu politiku, ale poskytuje nezávislé informácie
o vládnom dlhu a deficite, o vplyve legislatívnych opatrení...
Podľa toho, čo hovoríte, to vyzerá veľmi
dobre. Predpokladám, že to je jedna z možností, čo sa dá spraviť vo fiškálnej aréne.
Niekoľkokrát som bol v porote organizácie
nazvanej Copenhagen Consensus Center,
kde sme sa snažili hierarchizovať riešenia
svetových problémov. Prvýkrát, keď som
bol v tejto porote, sme vyhodnocovali a zoraďovali podľa dôležitosti navrhované riešenia pre Južnú Ameriku. Jeden z projektov bol vytvoriť podobnú nezávislú fiškálnu
inštitúciu pre celý región Južnej Ameriky.
Nie je celkom isté, či by to fungovalo aj
v tom regióne, ale návrh bol v tom zmysle,
že organizácia bude nezávislá od politikov
a bude poskytovať hodnotenie a informácie o vplyvoch rozpočtových opatrení
a nastavení fiškálnej politiky v týchto krajinách.
Dnes poobede budete prednášať
o inováciách a investíciách. Čo je podľa vás hlavným faktorom pri vzniku inovácií?
Inovácie sú niečo, čo sa deje pomerne
automaticky. Sú ekonomické pohnútky,
aby ste sa snažili inovovať a nájsť nové spôsoby, ako vytvárať produkty, nové procesy
a podobne. Pri inovačných aktivitách je
však veľká neistota. Nemáte žiadnu garanciu, že investície do inovácií aj povedú k výsledkom. Zvyknú byť nákladné a výsledok
je neistý. Jeden z druhov neistoty, ktorý by
sme nemali mať, je budúca daňová politika.
Tá v konečnom dôsledku ovplyvní výnosy
z inovačných aktivít a myslím si, že po roku
2009 sa neistota ohľadom daňovej politiky

zvýšila, čo malo veľmi nepriaznivé dôsledky
na inovácie aj investície.
Na druhej strane vidíme množstvo voľných kapacít, takže ako veľmi sú potrebné nové investície?
Áno, sú voľné kapacity, lebo nie je dostatočná dôvera v budúcnosť. Chcem povedať, že voľné kapacity môžu byť z viacerých dôvodov. Niekedy sa produkty alebo
činnosti stanú zastaranými a musíme sa
presunúť do nových oblastí. Otázka je, či
máme dosť aktivity v týchto nových oblastiach. Keďže bývam v Spojených štátoch,
tak viac vidím, čo sa deje tam. Nezvyklé je,
že ekonomika sa zotavila tak pomaly a podľa mňa je to z veľkej časti dôsledok neistoty
ohľadom fiškálnej politiky.
Ste tiež jedným zo zakladateľov modelovania reálnych hospodárskych cyklov
(RBC). Aký význam majú RBC modely
dnes?
Nepoznám žiadne články v makroekonomických časopisoch, ktoré by nepoužívali
rovnakú formu špecifikácie modelov, ako
sme vytvorili my. Konkrétne máme maximalizáciu úžitku ľudí, máme jednoznačnú
špecifikáciu produkčného sektora, máme
dynamické riešenie problému rozhodovania sa. Tieto modely sa dajú kalibrovať,
aby dávali spoľahlivé odpovede, čo nebol
príklad starých systémov popisných rovníc.
Zdá sa, že všetky ekonomické modely sú
dnes formulované podobne. Je však jasné,
že konkrétne zložky modelu budú závisieť
od otázky, ktorú chcete riešiť.
Väčšina dnešných modelov má množstvo druhov zotrvačnosti a neokeynesiánske črty – ale využívajú metodický
rámec, ktorý ste vytvorili v RBC modeloch.
Áno. Napr. ak sa spýtate Roberta Lucasa (pozn.: významný americký ekonóm,

laureát Nobelovej ceny v r. 1995, zakladateľ teórie racionálnych očakávaní), povie,
že charakter šokov nie je až taký dôležitý.
My sme ako prví študovali otázku technologických šokov, ako jedného vysvetlenia
hospodárskeho cyklu. Ale nie je až také
dôležité, aký šok študujete ako skôr spôsob modelovania celej ekonomiky. Tento
spôsob modelovania pretrval a so zvyšovaním výkonnosti počítačov sa ešte zlepšil.
Teória je vytvorená a teraz je na ďalších
výskumníkoch, aby do modelov doplnili
ďalšie heterogenity medzi ľuďmi a stále vedeli vypočítať výsledky z tohto modelového
aparátu.
V roku 1963 vás neprijali na Nórsku
vysokú školu ekonómie a manažmentu a dostali ste sa na ňu až o dva roky
neskôr. Kde sú dnes tí študenti, ktorých
na školu prijali v ’63?
Tak to neviem... Vtedy na školu prijímali
iba 60 študentov ročne z celého Nórska
a bola to hlavná nórska univerzita zameraná na obchod a manažment. V tom
čase ma neprijali, aj keď som mal najlepšie známky z matematiky alebo fyziky, ale
podľa vtedajšieho prístupu ste museli mať
základy v ekonómii a obchode. Myslím si,
že sa medzitým poučili, že dobré základy
v matematike sú pred vysokoškolským štúdiom (ekonómie) oveľa dôležitejšie, než iné
oblasti.
Takže ste boli vlastne príliš popredu?
Neviem. Asi by z toho dnes boli trochu zahanbení. Ale tých 60 študentov, ktorých prijali v ’63, sa zrejme veľa dobre uplatnilo ako
šéfovia veľkých firiem v Nórsku a pravdepodobne zarobili desaťkrát viac ako ja. Ale ja
som mal šťastie, že som skončil tam, kde
som, keďže som vždy miloval svoju prácu.
Martin Šuster, FM UK,
Národná banka Slovenska
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AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

O budúcnosti slovenského učiteľa
s predsedom parlamentu

Dňa 29. 4. 2015 navštívil predseda NR SR Peter Pellegrini Inkubátor inovatívnych učiteľov Microsoft na Prírodovedeckej fakulte UK.
V neformálnej diskusii sa oboznámil s cieľom skvalitniť prípravu budúcich učiteľov na UK pre prácu v modernej škole a vrátiť prírodovedné
experimenty s tabletom do vyučovania na ZŠ a SŠ. Peter Pellegrini si aj sám odskúšal meranie pH roztokov v prepojení s tabletom.
Po prehliadke IIUM sa konalo diskusné fórum
na tému „Budúcnosť učiteľa na Slovensku“,
na ktorom sa okrem predsedu NR SR, ktorý
je zároveň aj Digitálnym lídrom pre Slovensko,
zúčastnili Ivana Molnárová (generálna riaditeľka
Profesie.sk), Zuzana Kovačičová (prorektorka
UK pre študijné veci), Tatiana Kizivatová (riaditeľka ZŠ s materskou školou J. A. Komenského, Bratislava), Milan Trizna (dekan PriF
UK) a Beáta Brestenská (garantka IIUM UK).
Fórum, na ktorom sa zúčastnilo 120 budúcich
učiteľov, ako aj pedagógovia z PriF UK i verejnosť, moderovala Marcela Havrilová, riaditeľka
pre oblasť školstva z Microsoft Slovakia.
Pomocou Slido.com mohli účastníci panelistom priamo cez mobil klásť otázky, ktoré
sa zobrazovali na monitore a na premietacom
platne.
Predseda parlamentu si získal auditórium
svojou neformálnosťou, otvorenosťou a jasným prejavom, v ktorom definoval potrebu
zmeny kvality prípravy budúcich učiteľov pre
školu 21. storočia. Naznačil aj konkrétne vízie
a ekonomické nástroje, ako motivovať mladých
ľudí ísť učiť a zvýšiť spoločenské a ekonomické postavenie učiteľa v spoločnosti. Vyjadril
sa aj k platom učiteľov, k problému prestarnutých učiteľov a ku kvalite prípravy budúcich
učiteľov na univerzitách na Slovensku a úniku
kvalitných učiteľov z našich škôl. Prezentoval
názor, že na Slovensku by stačilo mať 4 – 5
veľmi kvalitne vybavených univerzít, ktoré by
zabezpečovali špičkovú prípravu budúcich
učiteľov. Stotožnil sa aj s názorom, že pre

učiteľské štúdium je bakalársky stupeň
u nás nevyužiteľný v praxi a podporil názor
zavedenia 5-ročného magisterského štúdia
učiteľstva. Položil priamo do pléna otázku:
„Kto pôjde z prítomných študentov aj učiť?“
a bol milo prekvapený, že až 90 % prítomných
zdvihlo ruku. Ako konkrétny výstup navrhol
realizovať výjazdové zasadnutie Výboru pre
vzdelávanie NR SR v IIUM UK, kde by sa
mohli predostrieť a prediskutovať aj návrhy
na potrebné legislatívne zmeny pre zvýšenie
kvality vzdelávania na Slovensku.
Ivana Molnárová z Profesie.sk prezentovala
pohľad uplatnenia absolventov učiteľstva na
slovenskom trhu práce a upozornila aj na dôležité medzinárodné kritériá pri výbere učiteľov
a hodnotení ich požadovaných kompetencií pre
prácu v modernej škole. Poukázala na problém
Slovenska, kde nemáme definovaný kompetenčný rámec pre povolanie učiteľa, a tým majú

aj riaditelia škôl veľký problém vedieť si vybrať
kvalitných učiteľov do procesu vzdelávania.
Riaditeľka ZŠ s materskou školou J. A.
Komenského Tatiana Kizivatová informovala
o práci učiteľov na jej škole. Uviedla konkrétne, ako si vyberajú nových učiteľov do svojho
kolektívu, aké kritériá a kompetencie požadujú a zároveň uviedla aj konkrétne platové
ohodnotenie učiteľa podľa tabuľkového platu
a motivačných príplatkov za ďalšie aktivity.
Diskusia zo strany študentov sa zameriavala
na akreditačný proces na fakultách pripravujúcich budúcich učiteľov, na podporu vlády
a parlamentu pre zvýšenie ekonomického
a spoločenského statusu učiteľa, na podporu
prírodovedného vzdelávania na ZŠ a SŠ a i.
Podrobnejšie informácie a fotogalériu nájdete na: www.fns.uniba.sk/iium.

Beáta Brestenská, PriF UK

Ukrajinská kríza a budúcnosť transatlantickej bezpečnosti
Dňa 15. apríla 2015 sa na akademickej pôde uskutočnila ďalšia z radu panelových diskusií, tentokrát na veľmi aktuálnu tému
„Ukrajinská kríza a budúcnosť transatlantickej bezpečnosti“. Diskusia 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. Hlavným cieľom podujatia bolo prispieť k rozšíreniu rozhľadu o tejto dôležitej a aktuálnej
problematike z rôznych perspektív a poskytnúť študentom a širšej verejnosti priestor pre diskusiu.
Stretnutie otvoril dekan Právnickej fakulty
UK doc. Eduard Burda, PhD., ktorý vyjadril
názor, že súčasná kríza na Ukrajine je dôkazom toho, že si nikdy nemôžeme byť istí, ako
sa situácia vo svete, dokonca aj v bezpečnom regióne, vyvinie.
Rokovanie prebiehalo v jednom paneli,
na ktorom sa zúčastnilo päť prednášajúcich
z rôznych oblastí odborného pôsobenia.
Ako prvý vystúpil zahraničnopolitický analytik
a bývalý minister medzinárodných vzťahov
RNDr. Pavol Demeš, CSc., ktorý zúčastne-
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ným prezentoval vlastné fotografie zobrazujúce Kyjev po silných demonštráciách
a zdôraznil, že Ukrajina má pre Slovensko
strategický význam. Do diskusie sa následne zapojil expert Slovenskej atlantickej komisie PhDr. Jaroslav Naď, ktorý sa vyjadril,
že Ukrajina potrebuje v súčasnej dobe zásadné reformy a pomoc ostatných štátov.
Podobne ako jeho predrečník zdôraznil, že
je strategickým záujmom Slovenskej republiky, aby sa Ukrajina stala členským štátom
NATO a EÚ. V zaujímavej téme pokračoval

bývalý predseda Slovensko-ruskej spoločnosti a pedagóg Právnickej fakulty UK JUDr.
Branislav Fábry, PhD. Ten vo svojom prejave
skonštatoval, že Ukrajina je krajinou, v ktorej dlhodobo existovali rozličné názory na jej
vývoj, čo spôsobovalo napätie. B. Fábry vyjadril názor, že v tejto chvíli je potrebné toto
napätie znižovať a nastoliť racionálny dialóg
na oboch stranách, pretože v súčasnosti
existuje priveľa predsudkov a nedôvery. Na
diskusii sa zúčastnil aj doc. PhDr. František
Škvrnda, CSc., z Ekonomickej univerzity

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Aj o vážnej téme s humorom

alebo O využiteľnosti slovenčiny z pohľadu odborníkov
Stalo sa už tradíciou, že slovakisti na Filozofickej fakulte UK (FiF UK) vymýšľajú aktivity aj „po škole“. Katedra slovenského jazyka FiF
UK a OZ Slovenčina tentokrát usporiadali zaujímavé mimovyučovacie podujatie pre študentov slovakistiky na tému „Načo nám je
(vyštudovaná) slovenčina?“. Diskusia, ktorá sa konala 20. apríla 2015 v priestoroch FiF UK, oslovila nemálo študentov.

Hosťami podujatia boli bývalí študenti Katedry slovenského jazyka – vedúci Odboru
slovenského jazyka na Generálnom riaditeľstve pre preklad pri Európskej komisii v Luxemburgu doc. PhDr. Jozef Štefánik, CSc.,
teatrologička v Divadelnom ústave Bratislava
a exlektorka slovenského jazyka v zahraničí
Mgr. Juliana Beňová, moderátor RTVS Mgr.
Roman Bomboš a šéfredaktor Knižnej revue
PhDr. Radoslav Matejov. Podelili sa s terajšími
študentmi o skúsenosti z praxe a zaspomínali
si aj na svoje študentské časy. Úlohy
moderátorky podujatia sa zhostila vedúca
Katedry slovenského jazyka prof. PhDr. Oľga
Orgoňová, CSc.
Celá diskusia sa niesla v uvoľnenej atmosfére. Po krátkom kole moderátorkiných
otázok sa k slovu dostali aj samotní študenti.
Otázky boli pestré a určite nenudili ani hostí.
Študentov zaujímala využiteľnosť slovenského
jazyka v prekladateľskej, masmediálnej, redakčnej či učiteľskej praxi, perspektívnosť zamestnania, názory na stav pôvodnej súčasnej
slovenskej literatúry či divadla, ale aj spomienky zúčastnených na ich odbornú prípravu, na
ich učiteľov, aj ich práca.
Aj keď sa dnes neustále hovorí o tom, že
pracovný trh je presýtený absolventmi humanitných vied, slovakistov potešilo, že sa otvorene hovorilo o nedostatku kvalifikovaných
ľudí s vyštudovanou slovenčinou. Preto sa
aj napriek názorom prevládajúcim v dnešnej
spoločnosti o (ne)potrebnosti humanitných
odborov slovakisti utvrdili v presvedčení, že

ich štúdium má hodnotu a zmysel a že tieto
odbory majú perspektívu v kariérnom živote. Hostia povzbudili mladších kolegov, aby
nebrali vážne poznámky nezasvätených, že
ak vieme po slovensky hovoriť, štúdium takéhoto odboru je zbytočné. Vítaným prínosom
diskusie pre prítomných boli aj informácie
o pracovných možnostiach doma i v zahraničí či o tom, ako sa na budúcu prácu pripravovať počas štúdia návštevami redakcií,
kontaktovaním ľudí z praxe, pokusmi o zapájanie sa do diskusií, publikačnými prvotinami.
Vďaka nadhľadu vyštudovaných odborníkov
sa búrali mnohé stereotypy, napríklad že slovakisti môžu iba učiť, alebo stráviť život „nad
knihami“.
K nenútenému duchu podujatia prispeli aj
odpovede zúčastnených, ktoré sprevádzala
dávka humoru. Študenti tak mohli hostí spoznať nielen ako popredné osobnosti v odbo-

roch pracujúcich so slovenským jazykom, ale
aj ako príjemných ľudí a možno budúcich kolegov. Už v úvode samotného stretnutia si hostia
zažartovali o tom, že je zvláštny pocit stáť „na
druhej strane miestnosti“ a vidieť študentov
v rovnakej pozícii, v akej sa nachádzali oni
sami pred dvadsiatimi rokmi. Aj preto dokázali
navodiť svojskú atmosféru solidarity a empatie, a tak Juliana Beňová na otázku, či sa jej
v štúdiu nezdalo byť niekedy niečo zbytočné,
vtipne a pohotovo odpovedala: „Vtedy všetko,
teraz nič“.
Podujatie zožalo úspech a určite by sme uvítali, keby sa takéto podujatia konali častejšie.
Nateraz nám zostáva dúfať, že aj vďaka takýmto podujatiam sa atraktivita štúdia slovenského
jazyka a prestíž absolventa slovakistiky zvýši.

v Bratislave, ktorý vo svojej prednáške zhrnul štyri možné scenáre ďalšieho vývoja na
Ukrajine a uviedol, že riešenie krízy by vi-

del v dohode Minsk II, do ktorej by mali byť
zapojení iba zainteresovaní aktéri. Ako posledný panelista vystúpil zástupca riaditeľky

Divízie verejnej diplomacie NATO Headquarters doc. PhDr. Petr Luňák. Vo svojom
príspevku sa okrem iného vyjadril k problematike spolupráce NATO a Ruska, a dodal,
že Severoatlantická aliancia uskutočnila za
posledných 20 rokov množstvo praktických
krokov pre zlepšenie vzťahov a spolupráce
s Ruskou federáciou.
Rôznorodé zastúpenie hostí zabezpečilo
vysokú odbornú úroveň podujatia a ponúklo viaceré pohľady na túto zložitú tému. Následná diskusia bola mimoriadne zaujímavá,
podnetná a vzbudila veľký záujem študentov.
Panelovú diskusiu zorganizovala Právnická
fakulta UK a Európske združenie študentov
práva (ELSA) Bratislava v spolupráci s Univerzitou Komenského a ďalšími partnermi.

Ukrajina po demonštráciách, potrebné reformy, rôzne názory na jej vývoj, riešenie krízy, ale aj spolupráca
NATO a Ruska boli témy Modelového zasadnutia OSN.

Jana Naništová, študentka FiF UK
Foto: Mgr. Alena Faragulová

JUDr. Soňa Sopúchová,
PraF UK
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Minister Lajčák: O migrácii utečencov
treba rokovať s ich domovskými
krajinami
V Rektorskej sieni UK sa dňa 21. apríla 2015 uskutočnila ďalšia zaujímavá diskusia,
tentokrát z oblasti slovenskej diplomacie, s podpredsedom vlády SR a ministrom
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR JUDr. Miroslavom Lajčákom na tému:
„Prínos a perspektívy slovenskej diplomacie v rámci medzinárodného spoločenstva“.
Stretnutie otvoril prodekan Právnickej
fakulty UK JUDr. Vladislav Mičátek, PhD.,
ktorý pripomenul, že diskusia je 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.
Minister Lajčák vo svojom prejave spomenul niekoľko ťažiskových tém slovenskej
a svetovej diplomacie. Na úvod načrtol
problematiku Grécka a jeho prípadný odchod z eurozóny, kde uviedol, že pri tejto
otázke neexistuje vyhovujúce riešenie,

ale sú na výber len zlé možnosti. Ďalšou
výraznou oblasťou je energetická bezpečnosť, ktorá v súčasnosti rezonuje tak v Európskej únii, ako aj na Slovensku, keďže
sme dôležitou tranzitnou krajinou. Minister sa tiež vyjadril k budúcemu predsedníctvu Slovenska v Rade Európskej únie.
Spomenul, že Slovensko sa na túto pozíciu
pripravuje a zdôraznil, že Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR ponúkne v tejto súvislosti stáže
desiatkam slovenských študentov. Pre
Európsku úniu je v súčasnosti veľkou
výzvou otázka migrácie utečencov, ktorá
spôsobuje vážne problémy. Slovensko ako

tranzitná krajina intenzívne hľadá, spoločne
s ostatnými štátmi, možné riešenia. Jedným
z nich by podľa slov ministra Lajčáka mohla
byť kontrola prístavov, avšak zdôraznil, že
dôležité sú rokovania s krajinami, z kto-

Diskusia o obchodnom a investičnom spoločenstve
medzi EÚ a USA na UK
Na pôde Právnickej fakulty UK sa dňa 27. apríla 2015 uskutočnila panelová diskusia, ktorá bola organizovaná na
aktuálnu zahranično-politickú tému „TTIP – Dohoda medzi EÚ a USA o transatlantickom obchodnom a investičnom
partnerstve“.
Prodekan Právnickej fakulty UK JUDr. Vladislav Mičátek, PhD., uviedol, že diskusia je
organizovaná ako ďalšie sprievodné podujatie medzinárodného projektu SlovakMUN
2015 – Modelové zasadnutie OSN, t. j.
prvej slovenskej univerzitnej simulácie zasadnutia OSN, ktorá sa uskutoční začiatkom novembra 2015. Tiež sa vyjadril, že
cieľom tohto univerzitného stretnutia bolo
prispieť k rozšíreniu rozhľadu o dôležitej
spolupráci medzi EÚ a USA a poskytnúť tak
študentom a širšej odbornej verejnosti kvalifikované informácie a priestor pre diskusiu.
Rokovanie prebiehalo v jednom paneli,
na ktorom sa zúčastnili štyria prednášajúci
z rôznych oblastí odborného pôsobenia.
Ako prvý vystúpil zástupca veľvyslanca
Spojených štátov amerických v SR Norman Thatcher Scharpf, ktorý prítomným
objasnil, aké výhody prináša Dohoda medzi EÚ a USA o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve. Vo svojom
prejave spomenul viaceré oblasti, ktorých
sa dohoda týka, napríklad stanovenie globálnych štandardov, úspory spotrebiteľov
či vytváranie nových pracovných miest.
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Ďalším prednášajúcim bol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Dušan Chrenek, ktorý uviedol, že dohoda
je jednou z desiatich najdôležitejších priorít Európskej komisie a predstavuje najlep-

ší nástroj na zlepšenie postavenia Európy
na svetovom trhu. Dušan Chrenek, rovnako ako jeho predrečník, objasnil niektoré
súvisiace skutočnosti a priblížil ekonomické a strategické zameranie Európskej

PRÁVNA PORADŇA

rých títo ľudia utekajú. Ide najmä o štáty
Keňa, Sýria, Nigéria či Sudán. Minister sa
tiež dotkol aktuálnej témy krízy na Ukrajine
a vyjadril presvedčenie, že je potrebné, aby
všetci zainteresovaní aktéri rešpektovali
princípy medzinárodného práva a uviedol,
že Slovensko je v pomoci Ukrajine veľmi
aktívne, najmä čo sa týka reverzného toku
plynu. V súvislosti so Severoatlantickou
alianciou minister informoval, že Slovensko
sa zaviazalo zvyšovať výdavky na bezpečnosť na úroveň 1,6 % HDP, čo predstavuje priemer Európskej únie. Podpredseda
vlády spomenul počas svojho vystúpenia
aj ďalšie zaujímavé a vážne témy ako terorizmus, rozvojová pomoc či kybernetická
bezpečnosť. V závere príspevku uviedol, že
aj naďalej je dôležitou súčasťou slovenskej
diplomacie konzulárna pomoc slovenským
občanom v zahraničí.
Diskusiu zorganizovala PraF UK a Európske združenie študentov práva (ELSA)
Bratislava v spolupráci s UK a ďalšími
partnermi.
JUDr. Soňa Sopúchová, PraF UK

komisie a Slovenska. Spomenul tiež, že
dohoda prinesie nové možnosti pre export, podporí existujúce pracovné miesta
a zabezpečí tvorbu nových. Ako tretí panelista vystúpil generálny riaditeľ Sekcie
zahraničného obchodu Ministerstva hospodárstva SR Štefan Rozkopál a pripomenul, že táto dohoda medzi EÚ a USA nie
je ničím novým. Počas svojej prednášky
objasnil prítomným dôvody hlbšieho prepojenia medzi EÚ a USA, no na druhej
strane uviedol aj riziká, ktoré z tohto partnerstva môžu vzniknúť, napríklad zvýšený
export amerických produktov na tradičné
európske trhy a v nadväznosti na to možné ohrozenie domácich výrobcov. V tejto
súvislosti však doplnil, že ide o otvorený
trh. Ako posledná vystúpila zástupkyňa
z Ministerstva financií SR Andrea Holíková
s problematikou ISDS (Investor to State
Dispute Settlement). Ide o mimosúdne riešenie sporov zahraničných investorov so
štátom pred arbitrážnym tribunálom. Takéto riešenie môže byť súčasťou investičnej
kapitoly v dohode uzatváranej na úrovni
EÚ (ako napr. CETA alebo TTIP).
Panelovú diskusiu priniesli PraF UK
a Európske združenie študentov práva
(ELSA) Bratislava v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave a ďalšími
partnermi.
JUDr. Soňa Sopúchová, PraF UK

Zmluva o nájme bytu
Ako uzatvoriť zmluvu o nájme bytu? Môže byť zmluva o nájme bytu
uzavretá ústne?
Nájom bytu predstavuje záväzkovo-právny vzťah medzi prenajímateľom na jednej
strane a nájomcom na druhej strane. Zmluva o nájme bytu sa spravuje príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka
a v závislosti od druhu nájmu bytu aj inými predpismi. Podstata bytového nájmu
spočíva v tom, že prenajímateľ prenechá
nájomcovi za odplatu byt na užívanie, a to
na dobu určitú alebo bez určenia doby.
V zmysle právnych predpisov sa bytom rozumie obytná miestnosť alebo súbor viacerých obytných miestností s príslušenstvom
(napríklad predsieň, kúpeľňa či komora),
ktoré sú usporiadané do funkčného celku
s vlastným uzavretím a sú určené na trvalé
bývanie stavebným úradom.
Byt možno prenechať do užívania nájomcovi na dobu určitú alebo neurčitú. Ak doba
trvania nájmu nie je v zmluve určená, alebo
je stanovená neurčito, platí, že nájomný
vzťah je uzavretý na dobu neurčitú. Avšak i
takýto nájom bytu môže zaniknúť, napríklad
výpoveďou. V súvislosti s dočasnosťou nájmu bytu možno spomenúť i osobitný druh
nájmu bytu, a to krátkodobý nájom bytu.
Zmluva o krátkodobom nájme bytu môže
byť uzavretá najviac na dva roky. Takto
uzavretú zmluvu možno predĺžiť najviac
dvakrát, vždy však len maximálne na dva
roky. Ak by nájomca uzavrel zmluvu o krátkodobom nájme bytu na dobu dlhšiu ako
dva roky, alebo ak by bolo jednotlivé predĺženie na dobu dlhšiu ako dva roky, spravovala by sa zmluva o krátkodobom nájme
bytu ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú všeobecný nájom bytu.
Nájom bytu je odplatný, čo sa prejavuje v tom, že nájomca je povinný platiť za
prenechanie bytu do užívania nájomné. Ak
by sa nájomca dojednal s prenajímateľom
na prenechaní bytu do dočasného bezodplatného užívania, neuzatvoril by zmlu-

vu o nájme bytu, ale zmluvu o výpožičke.
Povinnosť platiť nájomné má výlučne nájomca, pričom výška nájomného môže byť
v zmluve voľne dohodnutá. Spolu s nájomným má povinnosť nájomca platiť aj úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu
alebo preddavky na ne (dodávka vody,
elektrickej energie či plynu). Výšku týchto úhrad a spôsob ich vyúčtovania určujú
osobitné predpisy a sú spravidla regulované. Nájomca sa však môže dohodnúť
s prenajímateľom, že tieto úhrady platiť
nebude. Dohodnuté nájomné a úhrady
za plnenie poskytované s užívaním bytu
musí platiť nájomca včas. Inak sa dostáva
do omeškania a je povinný platiť poplatok
z omeškania. Súčasne to môže využiť prenajímateľ ako dôvod výpovede.
Zmluva o nájme bytu môže byť uzatvorená písomne, ale aj v akejkoľvek inej forme,
napríklad ústne, konkludentne, odovzdaním kľúčov od bytu či nasťahovaním sa a
platením nájomného. Ak zmluva o nájme
bytu nebola uzatvorená písomne, Občiansky zákonník vyžaduje vyhotoviť zápisnicu
o obsahu tejto zmluvy. Ak by prenajímateľ
s nájomcom zápisnicu o obsahu zmluvy nevyhotovili, ústne uzatvorená zmluva
o nájme bytu bude i tak platná. Osobitný
režim sa týka zmluvy o krátkodobom nájme bytu. Tá musí mať vždy písomnú formu,
v opačnom prípade ide o klasický nájom
bytu. Každá nájomná zmluva musí obsahovať minimálne označenie bytu a jeho príslušenstva, rozsah užívania bytu a výšku
nájomného, prípadne aj úhrad za plnenia
spojeného s užívaním bytu. Ak by niektorá z náležitostí dojednaná v písomnej či
ústne uzatvorenej zmluve o nájme bytu
absentovala, nedošlo by k uzatvoreniu
platnej nájomnej zmluvy.
Mgr. Samuel Rybnikár,
Právnická fakulta UK
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Úžasný svet CERN-u
a jeho výskum – staň sa
súčasťou!
Dňa 25. marca 2015 sa na
pôde Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky Univerzity
Komenského v Bratislave
uskutočnila výchovnopropagačná akcia o CERNe.

Bola zameraná predovšetkým na stredoškolských študentov. Naším cieľom bolo
podnietiť ich záujem o štúdium fyziky a technických vied. Ohlas bol veľký. Na FMFI UK
prišlo 230 žiakov a ich pedagógov z celého
Slovenska. Pricestovali napríklad aj študenti
z Liptovského Hrádku.
Akciu organizovali FMFI UK s CERN-om.
Podujatie takéhoto rozsahu a významu sa na
Slovensku uskutočnilo po prvýkrát. Z CERN-u prišlo niekoľko popredných fyzikov: prof.
Emmanuel Tsesmelis, zástupca vedúceho
oddelenia medzinárodných vzťahov, prof.
Rolf Landua, vedúci oddelenia vzdelávania
a styku s verejnosťou, Dr. Ingrid Haug, oddelenie ľudských zdrojov, ale aj absolventov
slovenských vysokých škôl trvalo pracujúcich v CERN-e: Dr. Karel Šafařík, vedúci
oddelenia fyziky a výpočtovej techniky experimentu ALICE, Ing. Vladimir Bahýl, oddelenie IT služieb, Ing. Peter Lichard, oddelenie
elektronických systémov pre experimenty,
Dr. Barbora Gulejová, oddelenie vzdelávania
a styku s verejnosťou, hlavná organizátorka
podujatia za CERN.
Záštitu nad akciou prebralo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR, odkiaľ
na podujatie prišli viacerí predstavitelia. Na
pôde fakulty hostí privítali: rektor UK prof.
Karol Mičieta, PhD, dekan FMFI UK prof.
Jozef Masarik, DrSc., vedúci Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK doc. Stanislav
Tokár, PhD., predseda Výboru pre spoluprácu SR s CERN z FMFI UK prof. Branislav
Sitár, DrSc., a ďalší.
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CERN, antihmota,
experiment ATLAS

Podujatie pred auditóriom s 300 poslucháčmi otvoril dekan prof. Masarik. Úvodný
príhovor predniesla pani PhDr. Romana Kanovská, štátna tajomníčka MŠVVaŠ. Potom
nasledovali prednášky hostí z CERN-u. Prof.
Tsesmelis vo vystúpení „Predstavujeme
vám CERN – najväčšie laboratórium časticovej fyziky na svete“ veľmi pútavo priblížil
CERN s jeho bohatým a exkluzívnym experimentálnym programom. Prof. Rolf Landua v
prednáške „Antihmota – veľká záhada vesmíru!“ veľmi zaujímavým a vtipným spôsobom vysvetlil skúmanie antihmoty v CERN-e.
Použil pritom ilustrácie z populárneho filmu
„Anjeli a démoni“. Medzi iným povedal, že
sa netreba obávať prípadnej výroby bomby
z antihmoty, lebo ak by CERN produkoval
antihmotu súčasným tempom, výroba jednej
bomby by trvala milióny rokov. CERN je však
zásadne len mierovo orientované laboratórium.
Vedúci výskumných tímov z FMFI UK pracujúci v CERN-e predstavili, čím sa naše
tímy v CERN-e zaoberajú. Doc. Stanislav Tokár popísal najväčší experiment ATLAS s výraznou slovenskou účasťou, ďalej sa venoval
Štandardnému modelu elementárnych častíc
a najväčšiemu objavu posledných desaťročí
Higgsovmu bozónu. Prof. Branislav Sitár
popísal slovenskú účasť na experimente ALICE v CERN-e, ktorého hlavným výskumným
cieľom je štúdium extrémnej formy hmoty –
kvarkovo-gluónovej plazmy. Hovoril tiež, ako

súvisí výskum v CERN-e s vesmírom a Veľkým treskom. Doc. Tomáš Blažek informoval
o slovenskej účasti na experimente NA62,
ktorý študuje vzácne rozpady a o časticovej
fyzike po objave Higgsovho bozónu. Doc.
Stanislav Antalic sa venoval experimentom
na zariadení ISOLDE, výskumom exotických
jadier a štúdiu vzácnych rozpadov.

Kariéra v CERNe

Ďalšiu časť podujatia viedol významný
slovenský fyzik, vedúci oddelenia fyziky
a výpočtovej techniky, experimentu ALICE
v CERN-e Dr. Karel Šafařík. Dr. Ingrid Haug
z oddelenia ľudských zdrojov CERN mala
príspevok na tému „Kariéra v CERN-e“,
v ktorom objasnila študentom, aké možnosti
CERN ponúka. Ing. Vladimir Bahýl z oddelenia IT služieb CERN informoval o možnostiach uplatnenia IT špecialistov v CERN-e.
Ing. Peter Lichard z oddelenia elektronických systémov pre experimenty CERN hovoril o možnostiach uplatnenia inžinierov
v CERN-e. Doc. Ivan Melo, zástupca SR
v CERN-e pre styk s verejnosťou a komunikáciu vedy, Žilinská univerzita, informoval
o vzdelávacích programoch pre študentov
stredných a vysokých škôl a pre učiteľov
v CERN-e. Záverečné slovo mala hlavná organizátorka podujatia Dr. Barbora Gulejová.
Podujatie ukončil a hosťom poďakoval prof.
Branislav Sitár.
Študenti sledovali vystúpenia so zatajeným dychom a maximálnou pozornosťou.
Podľa ich vyjadrení im podujatie prinieslo
veľa nových poznatkov a inšpirácie študovať
fyziku alebo technické vedy.
prof. Branislav Sitár, DrSc.,
vedúci oddelenia subjadrovej fyziky
FMFI UK
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Doktorandi evanjelickej teológie
z piatich krajín porovnali
svoje výskumy
Keď sa v dňoch 9. – 11. februára 2012 konal na pôde Evanjelickej bohosloveckej
fakulty UK I. ročník medzinárodnej teologickej konferencie pre doktorandov
a mladých vedeckých pracovníkov s názvom Jednota v mnohosti (In pluribus
unitas), nikto z pôvodných organizátorov netušil, akej obľúbenosti sa táto
konferencia bude tešiť. Počiatočnou myšlienkou bolo vzájomne sa oboznámiť
s predmetom a výsledkami štúdia teológov z rôznych konfesií a pracovísk
na Slovensku i v zahraničí, ako aj nadviazať nové kontakty a možnosti ďalšej
spolupráce. Postupne sa z podujatia stala putovná konferencia, ktorá sa konala
v decembri 2012 v Prešove a v marci 2014 v Olomouci, aby sa 23. – 25. apríla
2015 vrátila opäť na pôdu svojej zakladateľskej fakulty – EBF UK. Konal sa už
IV. ročník tohto podujatia venovaný výsledkom prác doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov v oblasti teológie.
Otvorenia konferencie sa zhostil dekan
EBF UK doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr.
theol., ktorý predniesol aj zaujímavú prednášku s názvom „O vedeckosti teológie,
teologickosti viery a vierohodnosti vedy“,
po ktorej nasledovali ekumenické bohoslužby vychádzajúce z Limskej liturgie,
ako i spoločná večera všetkých účastníkov
konferencie s vedením fakulty. Na konferenciu sa prihlásilo a aktívne vystúpilo 51
účastníkov zo Slovenska, Česka, Poľska,
Nemecka i Belgicka, pričom zastupovali
11 rôznych univerzít a vysokých škôl z 18
rozličných pracovísk.
Konferencia Jednota v mnohosti bola
rozdelená do troch prednáškových blokov, ktoré prebiehali simultánne v troch
sekciách rozdelených podľa oblastí na
biblistiku, systematickú teológiu, praktickú teológiu, religionistiku, etiku, cirkevné
dejiny, ekumenickú teológiu, filozofiu,
hermeneutiku a medzináboženský dialóg,
pričom sa rokovalo v slovenskom, českom
i anglickom jazyku. Jednotlivé bloky moderovali doktorandi, ako i pedagógovia EBF
UK: doc. Mgr. František Ábel, PhD., a Dr.
h. c. prof. ThDr. Július Filo. Organizačne
boli jednotlivé výstupy rozdelené tak, aby
sa účastníci mohli medzi jednotlivými sekciami presúvať, a tak navštíviť prednášku,
ktorá ich zaujala, a nemuseli ostávať v sekcii, do ktorej boli začlenení.
Hoci bol program prednášok náročný
a trval až do neskorších popoludňajších
hodín, predsa sa našiel čas i na duchov-

né rozjímanie. Každé ráno bola možnosť
zúčastniť sa na ekumenickom stíšení či
katolíckych omšiach. V piatok mohli záujemcovia navštíviť centrum Modry. Vďaka
komentovanej prehliadke navštívili doktorandi aj miesta, na ktoré by sa inak nedostali, okrem nemeckého evanjelického
kostola to bol najmä nemecký sirotinec,
ktorý zaujal svojou nevšednou históriou
z obdobia druhej svetovej vojny. Keďže
Modra patrí medzi známe vinohradnícke
regióny, nemohli byť ani účastníci ukrátení
o možnosť degustácie typických modranských vín, ktoré sú známe svojou kvalitou.
Posledný deň priniesol záverečné zhodnotenie celého podujatia, ktoré poskytlo
nové impulzy pre nasledovné ročníky konferencie. Už teraz sa však môžeme tešiť na
zborník, ktorý by mal vyjsť koncom tohto
kalendárneho roka.
Treba vysloviť vďaku vedeniu EBF UK,
ako i jednotlivým pedagógom, ktorí boli
v rozličných podobách ochotní pomôcť
pri organizovaní podujatia, ako i vedeniu
Univerzity Komenského a vedeniu Evanjelickej cirkvi a. v. za dôveru a finančné
prostriedky, bez ktorých by nebolo možné
túto konferenciu zabezpečiť. Vďaka však
patrí všetkým ďalším zložkám, ktoré sa na
príprave konferencie podieľali, či už išlo
o zabezpečenie ubytovania, občerstvenia
alebo dopravy.
Mgr. Michaela Poschová,
doktorandka na EBF UK

Doktorandská
konferencia

Mladá rusistika
Dňa 27. marca sa v priestoroch Katedry
rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF
UK konala medzinárodná konferencia
pod názvom Mladá rusistika – nové
tendencie a trendy III. Konferencia
prebiehala v štyroch sekciách: lingvistická,
literárnovedná, translatologická a sekcia
dejín a kultúry. Z pochopiteľných príčin
som nestihla nazrieť do všetkých, časovrat
mala iba Hermiona vo Väzňovi z Azkabanu,
a ani jej to neprospievalo. Ale rada by som
povedala pár slov o tom, pri čom som bola.

Odzneli vynikajúce referáty na úplne nečakané témy. Komu by napadlo skúmať lingvistické zmeny v sovietskych a ruských legislatívnych textoch, alebo porovnávať kontext
mena Mičurin v našich a ruských médiách?
Nastoľovali sa tiež diskutabilné aktuálne témy,
napríklad aký obraz vytvárajú české mienkotvorné periodiká o ukrajinskej kríze, či nejasné
pozadie a dôsledky brutálnej vraždy Vladislava
Tornového (Tornového zmasakrovali kamaráti
pre údajnú homosexualitu, ktorá však nebola
nikým dosvedčená). Medzi účastníkmi boli,
samozrejme, aj referenti zameraní na kultúru.
Kolega z Verony porovnával ruský a taliansky
pohľad na čečenskú vojnu v kinematografii,
kolegyňa z Poľska podala vyčerpávajúci obraz
novorealizmu v ruskej literatúre, Ivan Posochin
vystúpil s referátom o Sergejovi Dovlatovovi
a odznelo ešte veľa iného. Od ôsmej do šestnástej sa 15-minútových vystúpení zmestilo
požehnane.
Myslím si však, že nemenej dôležité, ako vypočuť si nové fakty a názory, je spoznať ľudí,
ktorí sa – v Taliansku, Estónsku, Maďarsku,
Česku či ďalších krajinách – rozhodli orientovať rovnakým smerom ako my. Ja som mala
šťastie na Nella z Budapešti, ktorý mi sľúbil
poslať zaujímavé materiály. Zatiaľ nie na študijné účely, len z osobného záujmu, ale možno
sa raz budem tej téme venovať podrobnejšie.
Na záver by som chcela odporučiť všetkým,
koho náš odbor naozaj zaujíma: takéto akcie sú nevyčísliteľným prínosom nielen pre
štúdium, ale aj vnútorný pocit. Človek sa cíti
taký... integrovaný (odpusťte mi, ak to trocha
nadsadím, som ešte pod vplyvom dojmov),
ako súčasť jednej rodiny.
Patrícia Patzeltová, študentka FiF UK
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Slovensko a Svätá stolica počas studenej vojny
V rámci cyklu celouniverzitných profesorských prednášok sa dňa 29. apríla 2015 v Auditóriu Maximum na PraF UK konala
prednáška „Slovensko a Svätá stolica v kontexte studenej vojny a vatikánskej východnej politiky“ prof. Dr. phil. Emílie
Hrabovec z Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK.
Profesorka Hrabovec, významná historička, sa vo svojej prednáške zamerala
najmä na problematiku a analýzu vatikánskej východnej politiky a rokovania medzi
Prahou a Vatikánom. Taktiež hodnotila
kontinuitu a diskontinuitu medzi východnou politikou Pavla VI. a Jána Pavla II.
i úlohu wojtyłovského pontifikátu.
Ústrednou témou prednášky bolo
postavenie Katolíckej cirkvi v Československu najmä v 50. a 60. rokoch v čase
studenej vojny, ako aj obavy Vatikánu
z perzekúcie Cirkvi za železnou oponou
a nebezpečenstva expanzie komunizmu.
Pápež Ján XXIII. a Pavol VI. zvolili dialóg
v záujme zmierňovania napätia a prežitia
Cirkvi vo východnom bloku. Tento postoj
sa od r. 1962 prejavoval na medzinárodnom poli a vyústil do politicko-diplomatických a ekumenických otvorení nazvaných
východná vatikánska politika. Od nadviazania kontaktov so Svätou stolicou režim
očakával rôzne výhody. Preto stranícke
vedenie súhlasilo s účasťou troch katolíckych biskupov na Druhom vatikánskom
koncile.
Prof. Hrabovec predstavila neľahké diplomatické snahy Vatikánu voči ideologicky
nenávistnému postoju predstaviteľov vtedajšej moci v Československu. Rokovania
v 60. rokoch boli ukončené takmer bez
výsledku. Za apoštolského administrátora
pražskej arcidiecézy bol vymenovaný F.
Tomášek, čím chcelo KSČ vytvoriť možnosť rokovať bez slovenských biskupov.
Strach z vplyvu Cirkvi viedol zástupcov
moci v satelitných štátoch k dohode na

ďalšom postupe v oblasti cirkevnej politiky. „Na porade boli československí reprezentanti poverení, aby získali čo najviac
materiálu o Vatikáne. Moskva a Praha sa
dohodli, že nepripustia obnovu Gréckokatolíckej cirkvi. To odzrkadľovalo aj obavy
československého vedenia ohľadne gréckokatolíkov na Slovensku, ktorí napriek
oficiálnemu zrušeniu naďalej v podzemí
živo existovali,“ vysvetľuje profesorka.
V Prahe boli znepokojení aj z oživujúceho
sa náboženského života na Slovensku.
V období snahy o „socializmus s ľudskou
tvárou“ sa neprejavil záujem o Cirkev, a
tak politický odmäk z roku 1968 zostal
nevyužitou šancou. V ďalších rokoch vo
vzťahu k Cirkvi dominoval ideologický boj
a ateistická propaganda. Ako sa vyjadrila
prof. Hrabovec, „v snahe o konsolidáciu
režimu zvnútra a zlepšenie jeho skompromitovanej pozície v zahraničí, vedenie
komunistickej strany napokon súhlasilo
s obnovením rokovaní s Vatikánom, i keď
iba s pragmatickým cieľom“.
V prednáške bola predostretá dlhá
cesta erigovania slovenskej cirkevnej provincie a riešenie problémov rozdelených
slovenských diecéz. Konferencia bezpečnosti a spolupráce v Európe v r. 1975
v Helsinkách zaviazala signatárov okrem
iného rešpektovať náboženskú slobodu.
Od r. 1975 malo vedenie v Československu politický záujem, aby sa vyriešila
aj cirkevno-právna emancipácia Slovenska. Ťažkosti nastali vo vatikánsko-československých rokovaniach, keď Vatikán
odporúčal umiestniť sídlo budúceho slo-

venského metropolitu do Bratislavy, ale
federálna vláda ho vytlačila na „perifériu“.
Po zvolení Jána Pavla II., pápeža poľského pôvodu, ktorý poznal život v komunistických krajinách, opäť nastalo
napätie medzi oboma mocnosťami. Vo
Wojtylovom pontifikáte vidno dva dôležité
momenty. „Kontinuitným momentom je
akceptovanie diplomatických rokovaní,
ale zároveň je tu aj moment diskontinuity,
lebo Wojtyla už nevidí v diplomacii jediný a najdôležitejší nástroj, ako dosiahnuť
ústupky pre Cirkev,“ dodáva prof. Hrabovec.
Diplomatické rokovania Vatikánu s Prahou sa obnovili až v r. 1988. „Uskutočnenie hlavných cieľov vatikánskej diplomacie, o ktoré sa usilovala už od 60-tych
rokov, sa tak stali možnými až po páde komunistického režimu a vzniku samostatnej
Slovenskej republiky,“ uzatvára prof. Hrabovec.
Jana Blusková

Slováci sú v podnikaní sebavedomí
Na Slovensku okrem podnikateľského sebavedomia stúplo aj vnímanie podnikateľských príležitostí. Vyplýva to z Globálneho
monitoru podnikania (Global Entrepreneurship Monitor – GEM), ktorý realizoval výskumný tím pod vedením doc. Ing. Anny Pilkovej,
CSc., MBA, z Katedry stratégie a podnikania Fakulty managementu UK (FM UK). Hlavným partnerom projektu je Slovak Business
Agency (SBA).
Takmer každý štvrtý Slovák si myslí, že
v jeho okolí budú v najbližšom čase dobré
príležitosti na začatie podnikania. Vnímanie
príležitostí na podnikanie vzrástlo v roku
2014 na úroveň 23,5 % v porovnaní so
16,1 % v roku 2013 a 17,8 % v roku 2012.
Podiel Slovákov, ktorí vnímajú vo svojom okolí vhodné príležitosti na začatie nového podnikania sa tak dostal takmer na úroveň spred
štyroch rokov (23,8 %). Slovensko sa v tom-
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to roku, v porovnaní s minulými, výraznejšie
priblížilo k európskemu priemeru, ktorý je na
úrovni 33,9 %. Najväčšiu medziročnú dynamiku vo vnímaní príležitostí zaznamenali začínajúci podnikatelia, z ktorých v roku 2014
až 40 % vnímalo dobré podnikateľské príležitosti (v roku 2013 to bolo 26,9 %).
Podnikateľská aktivita začínajúcich podnikateľov, považovaná za kľúčový ukazovateľ
projektu GEM, začala na Slovensku v roku

2014 opäť narastať, a to po dvoch rokoch
mierneho poklesu. Percento Slovákov zapojených do podnikateľskej aktivity nepresahujúcej dobu tri a pol roka vzrástlo na 10,9 %,
v porovnaní s 9,5 % v roku 2013. Týmto sa
Slovensko dostalo na 3. miesto v Európe
a v tomto druhu podnikateľskej aktivity je výrazne nad európskym priemerom (7,5 %),
ktorý zaznamenal mierny pokles. Avšak,
v medziročnom porovnaní poklesol zámer
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Naši predkovia Kelti?
Zaujímavou archeologickou témou sa pre tento akademický rok uzavrel cyklus prednášok Lectiones Magistrales na Filozofickej
fakulte UK. Poslednú prednášku „Naši predkovia Kelti?“ viedol dňa 22. apríla 2015 prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc., z Katedry
archeológie FiF UK.

Profesor sa zameral na otázky etnogenézy v kontexte najnovších poznatkov genetiky a archeológie vo vzťahu k strednej
Európe, čiže i k nášmu územiu. Všetci zúčastnení mali možnosť preniknúť do sveta
modernej archeológie, kultúrnej antropológie, genetiky a tiež sa mohli dozvedieť, ako
sa tieto disciplíny pozerajú na etnogenézu
národov a etník.

zástancovia objektívnej identity vyjadrujú
názor, že etnická identita sa zakladá na
znakoch ako jazyk, spoločné územie, dejiny atď. Druhá skupina je presvedčená, že
etnická identita je subjektívna – nezakladá
sa na pevne definovaných znakoch, človek
si vyberá a sám sa identifikuje v rámci nejakej skupiny. Podľa týchto subjektivistov sú
etniká umelé konštrukcie a vznikajú počas
vývoja.
Ako sa vyjadril profesor, pravda je niekde
uprostred. „Nie je možné zvoliť si identitu
čisto subjektívne. Etnická identita je síce
založená na subjektívnom pocite každého
jednotlivca, ale nemôže byť úplne ľubovoľne zvolená, pretože človek si vyberá na
základe určitých znakov,“ vysvetľuje prof.
Krekovič.
Skupinová identita sa zakladá na psychologickom princípe „my a oni“, na základe
čoho sa rozvíja už spomenutá spolupatričnosť. Istý nórsky bádateľ zastáva teóriu,
že etnická identita sa prejavuje až pri styku
minimálne dvoch komunít, čo znamená,
že etnická, resp. skupinová identita vzniká
v komunikácii s nejakou inou skupinou.

jednoznačne identifikovať etnická skupina.
Nie je jednoduché určiť, aké etnické povedomie mali nositelia určitej archeologickej
kultúry, pretože i dve etniká mohli vytvoriť
jednu spoločnú materiálnu kultúru.
Ďalší bádatelia sa zamerali na hľadanie
kontinuity archeologických kultúr Slovanov,
o ktorých sa našli zmienky už v 6. storočí
na základe materiálnej kultúry. Všetci Európania sme si veľmi geneticky príbuzní, i keď
určité malé rozdielnosti sa vyskytujú podľa
toho, ako blízko pri sebe sa nachádzame.
Geneticky sme si bližší napr. s Maďarmi
ako s Francúzmi alebo Španielmi.

Kelti ako naši príbuzní...

Na začiatku prednášky bolo potrebné
vysvetliť pojmy etnikum a etnická identita.
Prof. Krekovič zadefinoval etnickú identitu
ako „pocit spolupatričnosti k nejakej skupine“, no pritom upozornil, že nie každá identita je zároveň aj etnická identita.
Tiež je otázkou, odkedy už môžeme vravieť o etnikách. Viacerí bádatelia majú na
danú problematiku rôzne názory a len veľmi ťažko sa dá vymedziť presné obdobie.
Avšak v súvislosti s objavením sa etnických
názvov v písomných prameňoch sa už dá
hovoriť o etnickej identite.
Vo vzťahu k problematike vo všeobecnosti existujú dve skupiny vedcov. Tzv.

V rámci archeológie nemáme možnosť
skúmať priamo etnickú identitu. Archeologická kultúra bola vytvorená ako spoločenstvo, ktoré sa prejavuje materiálnymi
znakmi. Dôležité je uvedomiť si, že kontinuita archeologických kultúr neznamená
kontinuitu etnickú. Je možné skúmať materiálnu kultúru, avšak na základe nej sa nedá

Profesor Krekovič zaujal stanovisko, že
Kelti môžu byť naši predkovia z dvoch hľadísk: Všetci sme Európania, to znamená,
že aj Kelti sú naši príbuzní, i keď trochu
vzdialenejší. Druhé hľadisko sa zakladá na
tom, že na našom území žili Kelti v dobe
laténskej a združovali sa s Germánmi. Tí
zrejme odovzdali Slovanom názvy riek Morava a Hron, ktoré prebrali od Keltov. Z písomných prameňov vieme, že Germáni sa
neskôr odsťahovali, avšak určitá menšia
skupina tu ostala.
„Geneticky mohli byť Kelti našimi predkami, lebo nám zanechali nejaké keltské gény
prostredníctvom Germánov, tým pádom
i Germánov môžeme považovať za našich
príbuzných. Kelti boli s najväčšou pravdepodobnosťou v tomto zmysle naozaj naši
predkovia,“ uzatvára prof. Krekovič.
Jana Blusková

začať podnikať u nepodnikateľov (15,1 %
vs. 16,4 %). Toto možno považovať za signál
budúceho možného poklesu celkovej počiatočnej podnikateľskej aktivity v nasledujúcom
období.
Podnikateľská aktivita etablovaných podnikateľov na Slovensku, teda tých, čo podnikajú dlhšie ako tri a pol roka, sa v porovnaní
s uplynulým obdobím mierne zvýšila a vracia
sa na úroveň spred troch rokov. V roku 2014
dosiahla úroveň 7,8 %, pričom v roku 2013
klesla na alarmujúcu úroveň 5,4 %. Týmto nárastom sa Slovensko po troch rokoch dostalo
nad úroveň európskeho priemeru (6,5 %).
Štruktúra podnikateľskej aktivity z hľadiska
motivácie taktiež zaznamenala pozitívnu zmenu. Nárast nastal predovšetkým v percente
začínajúcich podnikateľov, ktorí ako hlavný
motív uvádzajú príležitosť identifikovanú na

trhu. Tento podiel vzrástol zo 40 % na 51,8
% v porovnaní s rokom 2013. Takéto vysoké
percento podnikateľov, ktorí podnikajú na základe identifikovanej príležitosti, je na Slovensku najvyšším v histórii výskumu GEM, pričom
v roku 2011 podnikalo s týmto motívom len
33,9 % začínajúcich podnikateľov.
V súvislosti s tým sa znížilo aj percento
začínajúcich podnikateľov, ktorí ako dôvod
podnikania uvádzajú nevyhnutnosť. V roku
2014 mierne pokleslo na 32,6 % (zo 40 %
v roku 2013). Táto zmena je pozitívnym návratom k predchádzajúcim rokom, pričom
v roku 2011 len 27,6 % začínajúcich podnikateľov uvádzalo nevyhnutnosť ako hlavný
motív podnikateľskej aktivity.
Sebavedomie Slovákov z hľadiska dôvery
vo vlastné schopnosti v uplynulých dvoch
rokoch stúpalo, pričom až 54,4 % dospelej

populácie na Slovensku v roku 2014 verilo,
že má schopnosti, zručnosti a skúsenosti
potrebné na začatie podnikania. S takýmto vysokým sebavedomím je Slovensko po
Kosove na druhom mieste v Európe, pričom
európsky priemer je na úrovni 42,2 %.
Podiel žien na začínajúcom podnikaní
mierne klesol na 34 % v porovnaní s 38 %
v roku 2013.
Experti z rôznych oblastí podnikania hodnotili stav dvanástich kľúčových podmienok
na podnikanie. S výnimkou fyzickej infra
štruktúry a komerčnej infraštruktúry, všetky
oblasti vnímajú s väčšími či menšími rezervami stále ako nedostatočné pre podporu
podnikania na Slovensku.
doc. Ing. Anna Pilková, CSc., MBA,
Mgr. Marian Holienka, PhD.,
FM UK

Etnická a skupinová identita

Archeologické kultúry
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Rok 2015 v CĎV UK v znamení jazykov
Akademický rok sa nám pomaly ešte ani neskončil a Centrum ďalšieho vzdelávania
Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) sa poctivo pripravuje už na ten
ďalší. Konkrétne Útvar jazykovej a odbornej prípravy štartuje už toto leto so svojimi
vzdelávacími programami určenými pre všetkých záujemcov, od najmenších až po
seniorov a takisto aj cudzincov.
Začíname už toto leto v júni programom
SAY IT IN SLOVAK určeným pre cudzincov,
ktorým vysvetlíme základy slovenského jazyka pre praktické účely života a práce, naučíme ich ustálené spojenia v prepojení na
kultúru a tradície používané v konverzácii na
Slovensku. Okrem tohto máme v septembri
pripravený zaujímavý a ojedinelý vzdelávací
program SURVIVAL SLOVAK / BRUSH UP
YOUR ENGLISH, kde sa budú môcť cudzinci
učiť naraz slovenský a anglický jazyk.
Pre mladšie ročníky organizujeme LETNÚ
ŠKOLU ANGLIČTINY, ktorá pomôže absolventom základných škôl prichádzajúcich na
stredné školy upevniť osvojené zručnosti
v jazyku a pripraví ich na zvládnutie rôznych
situácií pri ceste a pobyte v zahraničí. Nakupovanie, cestovanie alebo komunikovanie

s rodinou a kamarátmi v cudzine už nebude
takým problémom.
Keďže jednou zo súčastí CĎV UK je aj Univerzita tretieho veku (UTV), ktorá sa u nás teší
veľkej popularite, rozhodli sme sa v nasledujúcom roku rozšíriť súčasnú ponuku cudzích
jazykov pre seniorov. Začíname už v lete
vzdelávacím programom SENIORSKÉ LETO
S ÚSMEVOM. V ňom si budú môcť naše staršie
generácie upevniť získané zručnosti z anglického jazyka. Okrem toho otvárame ďalších sedem
skupín anglického jazyka, kde svoje miesto
nájdu nielen úplní začiatočníci, ale aj pokročilí. Samozrejme, nevynecháme ani záujemcov
o nemecký a francúzsky jazyk, pre ktorých sme
si tiež pripravili vzdelávacie programy.
Najväčšiu ponuku pripravujeme pre širokú
verejnosť so zameraním na všeobecný a odborný jazyk. Tak ako po minulé roky otvárame naše

najpopulárnejšie intenzívne dlhodobé denné
programy v anglickom a nemeckom jazyku so
zameraním na všeobecný jazyk a biznis. Intenzívna denná štvorhodinová výučba pomohla pri
príprave na Cambridgeské certifikáty a hľadaní zamestnania už mnohým študentom. Spolu
s nimi pribudli rôzne prakticky zamerané krátkodobé vzdelávacie programy. Pre študentov
a zamestnancov môžu byť zaujímavé napríklad
PREZENTÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU, AKADEMICKÁ KOMUNIKÁCIA A PÍSANIE V ANGLICKOM JAZYKU, PREKLADAJTE SPRÁVNEJŠIE NEŽ WEBOVÝ PREKLADAČ alebo
ANGLIČTINA PRE MANAŽÉROV.
Všetky ďalšie informácie a podrobnosti
o vzdelávacích programoch Centra ďalšieho
vzdelávania Univerzity Komenského nájdete
na našej stránke www.cdvuk.sk.

Mgr. Jakub Trangoš, CĎV UK

Narodeniny Dona Quijota
Slávny Cervantesov román Don Quijote de la Mancha, jeho prekladová, čitateľská a tvorivá recepcia v slovanských literatúrach boli
hlavnými témami tretieho ročníka fóra Pohľady na súčasné Španielsko, ktoré sa uskutočnilo 13. apríla 2015 na Filozofickej fakulte
UK. Pri príležitosti štvorstého výročia vydania druhého dielu románu (1615) ho pripravila Katedra romanistiky Filozofickej fakulty UK
v Bratislave v spolupráci s Katedrou románskych a slovanských jazykov Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave pod záštitou
Veľvyslanectva Španielskeho kráľovstva na Slovensku a Cervantesovho inštitútu v Bratislave.
Spolu s organizátormi fórum slávnostne otvorili svojimi príhovormi aj veľvyslanec Španielskeho
kráľovstva Félix Valdés y Valentín-Gamazo a zástupkyňa Cervantesovho inštitútu na Slovensku
Isabel Iglesias Blanco. Nasledovala prednáška
medzinárodne uznávaného cervantistu profesora Josého Montera Regueru z Univerzity vo Vigu
zameraná na rozdiely v naratívnych postupoch
medzi prvým a druhým dielom Dona Quijota.
Kolokvium štyroch hispanistiek zo slovanských
krajín Atheny Alchazidu (Česká republika), Jasminy Markič (Slovinsko), Jasny Stojanovič (Srbsko)
a Paulíny Šišmišovej (Slovensko) sa venovalo prekladom Dona Quijota do slovanských jazykov.
Zatiaľ čo v češtine, srbčine a slovinčine sa prvé
preklady tohto románu čítali už v druhej polovici
19. storočia, prvý a doposiaľ jediný ucelený slovenský preklad sa datuje do roku 1950.
O tom, ako významne ovplyvnil Don Quijote v slovenskom preklade slovenskú literatúru,
i o naliehavej potrebe nových prekladov Cervantesovho románu, rozprávali dvaja súčasní
slovenskí spisovatelia Daniel Hevier a Peter Bilý.
V rozhovore s prekladateľkou Evou Palkovičovou odhalili svoj vzťah k tomuto prelomovému
literárnemu dielu i spomienky na prvé čitateľské
stretnutie s „Rytierom smutnej postavy“. Inšpiratívne úvahy oboch spisovateľov potvrdili, že Don
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Aj Daniel Hevier hovoril o tom, ako Don Quijote ovplyvnil slovenskú literatúru.

Quijote je nadčasové dielo, ktoré sa dá opakovane čítať na rôznych úrovniach, po častiach
i ucelene, a ktoré môžeme neustále nanovo „objavovať“ z nových perspektív.
Literárne objavovanie Dona Quijota v slovenskom kultúrnom kontexte cez iné jazyky a kultúry
je jednou z tém, ktorú skúma grantová úloha VEGA
1/0853/14 Don Quijote vo svete a na Slovensku. Projekt prišli predstaviť Anikó Dušíková, Eva
Palkovičová, Ladislav Šimon a Paulína Šišmišová.

Prítomní poslucháči sa od nich okrem iného dozvedeli, aké dobrodružné a napínavé môže byť
pátranie po východiskovom texte prvej slovenskej
adaptácie Dona Quijota z roku 1926.
Posledná časť fóra bola venovaná študentským pohľadom na Dona Quijota. Vystúpili študentky z Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej
v Prahe, študentky Fakulty aplikovaných jazykov
Ekonomickej univerzity v Bratislave a študentky
prekladateľstva z Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského, ktoré sa venovali rôznym zaujímavým aspektom Cervantesovho diela a života.
Fórum uzavrela doktorandka Anna Ďurišíková z FiF UK, ktorá bude so svojím príspevkom
o československých, českých a slovenských
inscenáciách Cervantesových divadelných hier
reprezentovať našu univerzitu a Slovensko na
najbližšom medzinárodnom kongrese cervantistov v Sao Paule.
Plodná medzinárodná diskusia o aktuálnosti
Cervantesovho odkazu nás naplnila nádejou,
že tretí ročník fóra Pohľady na súčasné Španielsko bol jedným z dôležitých krokov k vytvoreniu
ďalšieho slovenského prekladu Dona Quijota,
ktorý, ako povedal Daniel Hevier, bude odrazom a potvrdením vyspelosti slovenskej kultúry.

Barbara Ďurčová,
doktorandka na FiF UK

PREZRADILI STE NÁM O SEBE

Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.
vedúci Katedry maďarského
jazyka a literatúry FiF UK
Miesto narodenia: Bratislava
Vek: 41
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Rušňovodičom, totiž na dedine,
kde som vtedy žil, nebola železnica a vždy som obdivoval rýchlosť a silu. Keď som však spoznal
príťažlivosť a čaro literatúry,
a dokonca som začal byť „literárne“ činný, chcel som sa stať
najväčším básnikom maďarskej literatúry... (A toho som sa ani
po piatich básnických zbierkach
nevzdal...)
Čo ste študovali a prečo práve
tento odbor?
Vyštudoval som odbor maďarčina – latinčina. Maďarčinu kvôli literatúre, latinčinu preto,
lebo taliančina sa práve vtedy
neotvárala. Vybral som si teda
taliančinu v trochu „staršej“
podobe... Klasická filológia je
úžasný odbor, je to viac než odbor, je to vlastne svetonázor,
celoživotná intelektuálna citlivosť, estetika bytia. Pomocou
antickej kultúry sa cíti človek
doma v celej Európe: antika je
materinskou rečou celej západnej spoločnosti.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Taliančinu, angličtinu a mŕtve jazyky (latinčinu a staro-

gréčtinu). A keďže som Maďar,
v určitom zmysle slova je pre
mňa aj slovenčina cudzím jazykom, hoci som vždy žil v dvojjazyčnom prostredí.
Čo vám napadne, keď sa povie
„práca“?
Intelektuálne vzrušenie, zážitok z tvorby, práca filológa – detektíva v archívoch a v knižniciach. Vrelé a zaujímavé diskusie
s odborníkmi a so študentmi.
Ako rád trávite voľný čas?
Rád a veľa čítam, počúvam hudbu. Zaujíma ma najmä opera a súčasná klasická hudba. Pravidelne chodím aj plávať, veľmi rád
cestujem (hlavne po stopách antického sveta).
Uprednostňujete televíziu alebo
knihy? Prečo?
Televíziu zapneme skôr iba
kvôli
deťom.
Uprednostňujem
dobré knihy, lebo sú priestorom pre fantáziu a kreativitu,
lebo literatúra pomôže žiť pestrým životom, nahrádza a objasní určité životné skúsenosti,
lebo jazyk je základom identity
a vnímania sveta.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Som ženatý, mám skvelú ženu
(poetku, prekladateľku, docentku Anikó Polgár) a dve deti:
štvorročného
syna
(Kornéla)
a deväťročnú dcérku (Flóru).
Čo vás dokáže zarmútiť?
Intolerancia,
nechápavosť,
agresivita, nevraživosť.

Čo vás dokáže
rozosmiať?
Napríklad
spontánny spôsob
myslenia
detí,
určitý
typ hudby, svoj
vlastný idealizmus, vlastné ťarbavosti.
Máte obľúbenú osobnosť (herca,
spisovateľa, športovca...)?
Obľubujem napr. Györgya Ligetiho, hudobného skladateľa,
a nielen jeho vynikajúce diela,
ale aj jeho otvorenosť a citlivosť v nastolení a v riešení
umeleckých a osobných problémov.
Jeho úvahy, eseje o hudbe, sú
tiež inšpiratívne. Vďaka svojej
vedeckej, umeleckej, prekladateľskej a niekdajšej redaktorskej činnosti sa pohybujem medzi mnohými cennými ľuďmi, čo ma
nesmierne inšpiruje. Vždy, keď
prekladám niekoho, buď antického, buď súčasného autora, napr.
Petronia či Pasoliniho, alebo
(ako naposledy) Martina C. Putnu, snažím sa ich nielen pochopiť, ale aj obľúbiť.
Máte nejaký skrytý talent?
Dúfam, že viem inšpirovať
a motivovať ľudí (napr. svojich
študentov) k práci. Samozrejme,
očami iných to môže vyzerať aj
inak.
Aké hodnoty sú pre vás v živote
najdôležitejšie?
Tolerancia, láska, umenie.
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Nádych pred obrazmi
Doba nás pohlcuje, množstvo správ, odkazov, informácií, obrazov, slov. Okolo nás
to šumí, hučí, ruší, buchoce. Len tak postáť,
venovať pozornosť, len tak sa pozerať, vnímať,
sústrediť sa, pozerať a počúvať – to je luxus.
Obrazy maliarky Jany Hýbalovej-Ovšákovej sú
však práve takým stíšením. Diváka lákajú zastať,
zostať v tichu, upriamiť všetky zmysly. Skutočne
všetky nielen zrak. Celú bytosť seba venovať
jej maľbám. Stojíte v galérii, hľadíte na plátna
jemných farieb a okolie prestáva existovať.
Ponárate sa pomaly do sveta, ktorého zvuky
sú utlmené, ktorého hrany sú akési obrúsené,
svet, ktorý vás láka a pozýva na jednej strane
odpočinúť si, ale na druhej strane vedie do
hĺbky a navádza k odkrývaniu ukrytých dimenzií,
ciest, pokladov. Možno sú to len sklíčka a nie
drahokamy, ktoré človek v sebe objaví, malé
spomienky, osobná mytológia, malé radosti
vlastného života, ale je to to niečo v nás, čo je

v hluku každodennosti stratené. Osamelosť nie
je v tomto prípade depresívna, len ponúka možnosť zahĺbiť sa, upokojiť a počúvať.
Prírodné motívy sú v tvorbe maliarky podnetom pre hľadanie základov človeka, života. Jednoduchosť motívu je vyvážená hĺbkou záujmu
i spracovania. Zrod, nádych, rast, prežívanie,
prispôsobovanie sa, túžba presadiť sa a prežiť.
Žiť si svoj vlastný, krásny, autentický a pravdivý
^ Horúčava		
život v objatí skutočného Života.
Jana Hýbalová-Ovšáková pracuje so študentmi na Katedre výtvarnej výchovy PdF UK,
vedie praktické kurzy maľby a kresby. Jej
obrazy boli vystavené v Galérii Jána Koniarka v Trnave v januári a februári tohto roku.
V jarných mesiacoch tohto roka autorka
vystavuje v Trenčíne v Galérii Miloša Alexandra
Bazovského.

Ja a vietor

Michaela Syrová,
Katedra výtvarnej výchovy PdF UK
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KO M E N TÁ R

K percentuálnym podielom autorov
v odborných publikáciách

Na základe vyhlášky Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR č. 456 z roku
2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (ďalej len „vyhláška“),
je od roku 2013 nutné uvádzať v registroch
evidencie publikačnej činnosti akademických pracovníkov percentuálny podiel,
vyjadrujúci ich zásluhu na vzniku všetkých
publikácií v databáze Evidencie publikačnej
činnosti (EPC). Napriek tomu, že od zavedenia tohto opatrenia uplynulo už veľa času,
pokúsme sa hlbšie zamyslieť nad obsahom
a dôsledkami tohto opatrenia.
V čom je problém? Veľká časť akademickej komunity zaoberajúca sa objektivizáciou
rôznych javov a faktov, a ktorá sa zároveň
snaží s metódami tejto objektivizácie oboz-

namovať aj študentov, je dnes touto vyhláškou nútená k svojim menám na publikáciách priraďovať číselné údaje, ktoré nijako
nemôže ani zdôvodniť a ani obhájiť. Totiž na
to, aby to mohla urobiť, musela by mať k dispozícii nejaký jednotný kvantifikovateľný parameter. Takýto parameter však neexistuje
a ani nemôže existovať. I keď takým by sa
mohol javiť nejaký čas súvisiaci so vznikom
publikácie, otázkou je, aký čas by to mal byť.
Tento problém je neriešiteľný a predstava,
ako sa ním zapodieva nejaký medzinárodný kolektív fyzikov alebo biológov je naozaj
groteskná.
Každý autorský kolektív na Slovensku sa
s týmto problémom vysporadúva po svojom.
Jednou z metód je ignorovanie vyhlášky prostredníctvom nivelizácie týchto podielov, čo

znamená, že autori si tieto podiely rozdeľujú
rovnomerne. Pretože niektorí z nich nie sú
ochotní podieľať sa na tejto „hre“, robia to za
nich poverení pracovníci našich knižníc. Stratégia iných prístupov nie je zvyčajne jasná,
avšak často je v rozpore so všeobecnými pravidlami postupnosti zoraďovania autorov v autorských kolektívoch. Napríklad prvý autor
štvorčlenného kolektívu má priradený najnižší percentuálny podiel, pričom mená autorov
nie sú uvedené v abecednom poradí. Aspoň
časť z výrazne vysokých autorských podielov
je výsledkom akéhosi podivného obchodu,
ktorého cieľom je optimalizovať svoje vlastné podiely. Tento prístup môže byť na prvý
pohľad „bezproblémový“ v takom prípade,
keď súčasťou medzinárodného kolektívu sú
autori, ktorí nemajú to šťastie viazať sa podobnými nariadeniami svojich ministerstiev.
To znamená, že ich slovenskí kolegovia buď
s ich vedomím (alebo aj bez neho), výrazne
znižujú percentuálny podiel zahraničných
autorov na neuveriteľné hodnoty niekoľkých
málo percent. Otázka znie, ako si vysvetliť
napríklad dvojpercentný podiel v publikácii
štyroch autorov?
Nejeden slovenský spoluautor medzinárodných publikácií môže potvrdiť, že zmienená
vyhláška si získala už aj svoju medzinárodnú
„popularitu“. To však je ten najmenší problém.
Ten hlavný je, že mnohí z nás sú ochotní diskutovať o autorských podieloch ako o nejakom
skutočnom probléme našej vedy.
prof. Ing. Karol Jesenák, CSc., PriF UK

ODPOVEĎ

Možno podporiť popularizáciu vedy a špeciálne
popularizáciu vedy na UK?
V aprílovom čísle Našej univerzity sa prof.
Ing. Karol Jesenák, CSc., zamýšľa nad potenciálnymi výsledkami projektu CVTI SR
s názvom „Popularizácia vedy a techniky na
Slovensku“. V závere článku konštatuje, že
takýto pokus o hodnotenie vedy a techniky
na Slovensku je plne legitímny, ale je otázne, aké závery sa môžu vyvodiť zo získaných
štatistických údajov. Prof. Jesenák je presvedčený, že písanie popularizačných článkov je nielen potrebné, ale taktiež o tom, že
takéto články by mali písať aktívni vedeckí
pracovníci, ktorí majú patričnú dávku talentu
a cítia vnútornú potrebu propagovať vo verejnosti vedu a techniku. Poukazuje však na
fakt, že písanie takýchto článkov sa deje na
úkor vlastnej vedeckej práce a nie je vôbec
hodnotené.
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S uvedenými závermi prof. Jesenáka plne
súhlasím, iba dodávam, že napísať dobrý popularizačný článok nie je vôbec ľahké, pretože autor takéhoto článku musí nielen podať
verejnosti pravdivú informáciu, ale podať ju
takým spôsobom, aby to potenciálny čitateľ
so stredoškolským vzdelaním pochopil. Domnievam sa preto, že by si každé univerzitné pracovisko malo takýchto propagátorov
vedy nielen vážiť, ale ich aj vhodne oceniť.
Univerzita Komenského by mohla ísť v tomto
príkladom a ako prvého na ocenenie navrhujem práve prof. Jesenáka, ktorý publikoval takýchto článkov vyše 15. Väčšinu z nich
uverejnil v časopisoch „Biológia, Ekológia,
Chémia“, niektoré však aj v „Quarku“ a „Ves
míre“, pričom záujemcovia ich môžu získať,
ak sa obrátia na jeho internetovú (univerzit-

nú) adresu. Okrem toho na webovom portáli
našej univerzity sú zverejnené jeho dve príručky, a to „Stručný prehľad využitia nesilikátových minerálov“ a „Exkurzia po miestach
ťažby a spracovania rudných surovín na
Slovensku“. Obe tieto diela sú veľmi často
sťahované, o čom svedčí údaj z Centra informačných technológií UK, ktoré vykazuje
vyše 1000 záznamov. Som presvedčený,
že takýchto propagátorov vedy má Univerzita Komenského viac a pri ich „odhaľovaní“
by mohol pomôcť práve CIT UK. Ocenenie
(morálne i finančné) takýchto propagátorov
vedy a techniky a nepriamo aj Univerzity Komenského by mohlo ešte zvýšiť ich početnosť.
Štefan Toma,
emeritný profesor PriF UK

DÍVAME SA PO SVETE

Labas Rytas!
Týmto pozdravom (Dobrý deň) sa začínal môj bežný deň v Litve na Kazimiero Simonaviciaus University (KSU), na mieste môjho
Erasmus pobytu. Na program som sa prihlásil z jednoduchého dôvodu. Vždy som si chcel vyskúšať, aké to je študovať v zahraničí,
v cudzom jazyku a popritom aj cestovať. Erasmus bol preto pre mňa správnou voľbou.
Už na začiatku môjho štúdia na univerzite
ma táto možnosť zaujala, avšak nikdy mi nenapadlo, že jedného dňa aj skutočne vycestujem. Až v treťom ročníku na Právnickej fakulte
UK, keď časť mojich spolužiakov vedela, kam
pocestuje, som sa rozhodol, že sa prihlásim
do výberového konania. A tak som cestoval až
v zimnom semestri v piatom ročníku, úplne na
záver svojho štúdia, o päť minút dvanásť, ale
ako sa hovorí, radšej neskôr ako nikdy!

Žiadny kultúrny šok

Po úspešnom výberovom konaní prišla na
stôl otázka, že kde to ja vlastne chcem ísť.
Na to som predtým nemal jasnú odpoveď.
Keďže naša fakulta ponúka plno možností pre Erasmus pobyt a aj napriek tomu, že
veľa pekných miest sa rozchytalo ako teplé
rožky, stále bolo v hre veľa možností pozrieť
sa do rozličných kútov Európy. Rozhodnutie
nakoniec padlo na Litvu, krajinu malú, ale napriek tomu zaujímavú. Vilnius je hlavné a zároveň aj najväčšie mesto Litovskej republiky.
Po príchode ma nečakal žiadny kultúrny šok.
Práve naopak, bol som príjemne prekvapený
jesenným nádychom a atmosférou, ktorou
ulice Vilniusu dýchali. Mesto samotné je veľmi pekné, historické a často som sa v niektorých z uličiek Vilniusu cítil, ako keby som sa
nachádzal v uličkách Bratislavy, Košíc alebo
iných miest na Slovensku.
Začiatok štúdia na zahraničnej univerzite
nebol vôbec ťažký. Prvý tzv. zoznamovací
týždeň je určený práve na to, aby sa študenti
spoznali, naučili sa, ako to v škole bude prebiehať a najmä zorientovali sa v meste. Na
mojej univerzite fungoval aj systém, že zahraniční študenti mali svojho mentora (domáceho študenta), ktorý im pomáhal pri akýchkoľvek otázkach a problémoch počas celej
dĺžky trvania pobytu. Potom však prišla na rad
o trochu ťažšia časť, a to samotné štúdium.
Výučba na mojej univerzite prebiehala iba
formou nám dobre známych seminárov. Prednášky úplne chýbali a väčší dôraz sa kládol na

Lukáš (vľavo) strávil Erasmus vo Vilniuse.

samoštúdium. Taktiež bolo potrebné si naštudovať problematiku pred každým stretnutím,
aby sme na seminároch mohli viesť diskusiu.
Jedným z najzaujímavejších predmetov, ktoré
som absolvoval, bolo Litovské ústavné právo
s učiteľom, ktorý pracoval priamo na Ústavnom súde. Nemôžem zabudnúť ani na veľmi
zaujímavé hodiny s profesorom z Anglicka či
na predmet o Svetovej obchodnej organizácii
s profesorom zo Ženevskej univerzity. Škola
organizovala aj rôzne exkurzie, či už do parlamentu, tzv. Seimas, prezidentského paláca
alebo aj európskych inštitúcií, ktoré sídlia vo
Vilniuse. Nielenže som študoval v zahraničí,
ale vyskúšal som si aj to, aké to je študovať na
súkromnej univerzite.

Vilnius je výborná lokalita na
cestovanie

Erasmus však nie je (iba) o štúdiu. Práve
vo Vilniuse som pochopil, prečo bol vždy taký
neporiadok na internáte Družba na chod-

bách, kde bývali Erasmus študenti. Jednoducho, pre niektorých študentov je Erasmus
jedna veľká party. Príležitostí spoznávať nových ľudí bolo neúrekom. Každý týždeň sa
organizovali rôzne podujatia, na ktorých sa
bolo možné zúčastniť a spoznávať nových
ľudí. Osobne mám pocit, že som vo Vilniuse
spoznal študentov z každého štátu EÚ. Vilnius
je pre svoju polohu aj výborným miestom na
cestovanie najmä do okolitých štátov, ktoré sú
pomerne blízko, či už do Bieloruska, Lotyšska, Estónska alebo aj Ruska. A, samozrejme, aj samotná Litva má čo ponúknuť. V rámci cestovania po Litve som navštívil mesto
Klaipėda a pobrežné mesto Palanga. Byť na
pláži, vidieť široké more a takmer sa triasť
od zimy je zvláštny pocit, keďže s morom si
takmer všetci spájame teplo. Dokonca som
sa ocitol aj na púšti, a to v národnom parku
Kuršská kosa. Ide o piesočný polostrov, ktorý
je pokrytý pieskom, kde sa vytvárajú meniace
sa duny presne ako na púšti.
Na pár riadkoch sa nedajú opísať všetky
zážitky a momenty, ktoré som si z pobytu priniesol. Aj keď ma po príchode čakali štátnice
a bolo náročne dohnať všetko zameškané, určite by som svoje rozhodnutie zúčastniť sa na
Erasmus programe nezmenil. Preto každému
študentovi, ktorý váha, môžem odporučiť iba
jediné, a to spraviť jedno zo svojich najlepších
rozhodnutí počas štúdia a určite sa (minimálne)
prihlásiť. Na Erasme si každý nájde to svoje,
či už sa zlepší v cudzom jazyku, rozšíri si vedomosti, alebo precestuje kus Európy a nájde
priateľov z iných štátov. S odstupom času hodnotím veľmi pozitívne hlavne socializačnú zložku programu, kde sa stierajú rozdiely medzi
národnosťami a všetci patria do tej istej skupiny
„erasmákov“. Takže vy všetci, ktorí váhate,
obavy a starosti hoďte za hlavu a pridajte
sa k veľkej Erasmus rodine!
Į sveikatą! (Na zdravie!)
Lukáš Roško,
študent PraF UK
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ŠTUDENTSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Študentka UK vyhrala na študentskej
konferencii v Pardubiciach
Študentka pôrodnej asistencie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine Anna
Šrenkelová vyhrala 1. miesto na vedeckej študentskej konferencii nelekárskych
programov na Univerzite Pardubice.
Dňa 23. 4. 2015 sa konala na Fakultě
zdravotnických studií (FZS) Univerzity Pardubice „X. Celostátní studentská vědecká
konference bakalářských a magisterských
nelékářskych zdravotnických oborů“, kde
študentka 2. ročníka študijného programu
pôrodná asistencia JLF UK v Martine Anna
Šrenkelová s prácou Rodička a podporná
osoba pri pôrode pod vedením konzultantky
Mgr. Evy Urbanovej, PhD., vyhrala 1. miesto.
Na konferencii bolo prihlásených 14 študentov a zúčastnilo sa 12 z FZS Západočeskej Univerzity v Plzni, FZS Univerzity Pardubice, Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity

v Brne a JLF UK v Martine v študijných odboroch ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia,
optika a optometria a zdravotnícky záchranár.
Zo všetkých uvedených študijných odborov
naša študentka zaujala jasnou a premyslenou metodikou práce, skvelým vystupovaním
a originálnou prezentáciou. Záujem vzbudila
aj svojím potenciálom, pretože nielenže bola
jedinou zástupkyňou zo Slovenska, ale zároveň bola aj jedinou študentkou 2. ročníka,
kým ostatní zúčastnení boli študenti končiacich, čiže tretích ročníkov.
doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.,
JLF UK

3D tlač a čokoláda dominovali konferencii ŠVOČ
Dňa 16. 4. 2015 sa na najstaršej a najväčšej lekárskej fakulte na Slovensku uskutočnila už 54. konferencia Študentskej vedeckej
a odbornej činnosti a X. konferencia doktorandov Lekárskej fakulty UK pod záštitou dekana fakulty prof. MUDr. Juraja Šteňa,
DrSc. Do tohto ročníka konferencie sa zapojilo vyše 50 študentov pregraduálneho a postgraduálneho štúdia, ktorí spolu
prezentovali 45 vedeckých experimentov.
Konferenciu otvoril dekan
povzbudivými slovami venovanými nielen študentom, ale
aj pedagógom, rovnako tak
prodekan pre vedu a výskum
doc. MUDr. Peter Valkovič,
PhD. K rečníkom sa pridal aj
riaditeľ spoločnosti Lundbeck
Slovensko, generálneho spon
zora konferencie ŠVOČ, ktorý
poukázal na občas náročnú
cestu k cieľu, no podčiarkol
potrebu vytrvalosti. Kvarteto
úvodných príhovorov uzavrel
popredný slovenský fyziológ
a neurovedec prof. MUDr. Boris Mravec,
PhD., svojou prednáškou o vzťahu medzi
nervovým systémom a rôznymi somatickými
ochoreniami.
Úroveň kvality prác, ktorá z roka na rok
rastie, potešila organizátorov a hodnotiacim
porotám pridala vrásky na čele. Konferencia
ŠVOČ bola tento rok rozdelená na dve netradičné sekcie. V sekcii s názvom Inovatívne
technológie v medicíne a aplikovaná morfológia zvíťazili študenti prezentujúci využitie
3D tlače v medicíne pri zhotovovaní modelov cievneho systému, druhé miesto patrilo
práci, ktorá sa zaoberala vzťahom vnímania
atraktivity a tzv. zlatým rezom, tretie miesto
obsadil študentský projekt sfilmovaných
praktických cvičení z fyziológie.
Druhou sekciou študentských prác bola
Klinicko-patofyziologická sekcia, ktorá bola
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najbohatšie zastúpenou sekciou celej konferencie počtom, ale i rôznorodosťou prác.
Víťazstvo v tejto kategórii získala práca o možnosti prevencie vysokého krvného tlaku polyfenolom z čokolády. Ďalšiu priečku obsadila práca o vplyve rôznych životných štýlov
na kvalitu kostného tkaniva, nasledovaná
prácou o hepatotoxicite liekov používaných
pri nešpecifických zápalových ochoreniach
čriev.
Doktorandi mohli svoje práce prezentovať
rovnako v dvoch sekciách. V molekulárno-biologickej sekcii zvíťazila práca o mezenchymálnych stromálnych bunkách, druhé
miesto sa ušlo práci o neinvazívnej detekcii
trizómie 21. chromozómu a poradie uzatvorila práca o vplyve pohlavných hormónov na
infekcie urogenitálneho traktu. V klinicko-fyziologickej sekcii si víťazstvo zaslúžila práca

o terapii vertebrostenóz, za
ktorou tesne skončila pilotná štúdia o markeroch oxidačného stresu u pacientov
s depresiou a tretie miesto získala práca o možnosti využitia
kmeňových buniek pri terapii
popálenín.
Tento ročník konferencie nemožno zhodnotiť inak
ako úspešný, pretože okrem
spomenutej vysokej kvality
prihlásených prác a hladkého priebehu konferencie,
bolo možné vďaka podpore
našich sponzorov pripraviť malú pozornosť
pre každého účastníka konferencie a štedro
odmeniť víťazov sekcií. Veríme, že i takto sa
nám podarí motivovať študentov k participácii na výskumných projektoch. Zároveň by
som rád poďakoval tým, ktorí sa podieľali na
príprave konferencie. Všetkým, počnúc od
vedenia fakulty, Rady ŠVOČ a jej vedeckému sekretárovi po študentov, ktorí obetou
svojho voľného času prispeli k uskutočneniu tejto udalosti, patrí veľká vďaka. Veríme, že aj ďalšie ročníky budú pokračovať
v nastolenom trende a budú vitrínou toho
najlepšieho, čo na našej fakulte máme.
Pre viac informácií o konferencii ŠVOČ
a jej výsledkoch dávame do pozornosti
našu stránku www.svoclfuk.sk.
Štefan Lukáč, študent LF UK

ŠTUDENTSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Pedagogická fakulta UK podporuje
výskumnú činnosť mladých filológov
Na Pedagogickej fakulte UK sa aj
v tomto akademickom roku dňa 8. apríla
2015 konala prezentácia prác študentov
v rámci VI. ročníka súťaže Študentskej
vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti
v sekčnom kole pre jazykovedu a moderné filológie. Cieľom súťaže je zvyšovať
záujem študentov v oblasti vedeckej
činnosti, rozvíjať ich tvorivé schopnosti a poskytnúť im šancu preukázať svoj
talent. Tento rok sa na súťaži zúčastnili
študenti z Katedry anglického jazyka
a literatúry a Katedry slovenského jazyka
a literatúry PdF UK.
Ako prvý sa predstavil Pavol Gažo s témou kyberpunku a technológií vo fiktívnom
svete v niekoľkých publikáciách. Katarína

Badžgoňová analyzovala proces sebapoznávania v zbierkach od I. Štrpku Pred
premenou a Krásny nahý svet. Zuzana
Chrenková vyslovila kritický názor na román P. Jaroša Tisícročná včela, pričom
svoje tvrdenia podložila konkrétnymi ukážkami. Anna Lehelová interpretovala tému
duševnej a telesnej smrti a komplikovaného vzťahu medzi matkou a synom v diele
Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch.
Henrieta Zacharčoková vystúpila s rozporuplnou tematikou racionálneho správania
sa jedinca v iracionálnom svete.
Študenti presvedčili porotu i publikum
o svojej schopnosti zaujať postoj
k vybraným témam a formulovať vlastné
odborné stanovisko. V tohtoročnom kole
zvíťazili P. Gažo, K. Badžgoňová, Z. Chren-

Dr. Husárová blahoželá víťazom.

ková a A. Lehelová. Riaditeľka Ústavu filologických štúdií PdF UK prof. PhDr. Mária
Vajičková, CSc., vyzdvihla prínos podujatia. Dúfame, že budúci rok sa zapoja aj
študenti iných katedier, a tým nadobudne
podujatie ďalší interkultúrny rozmer.
Mgr. Edina Borovská
a Mgr. Simona Tomášková, PdF UK

ŠVOK arabistov pod záštitou palestínskeho veľvyslanca
Študentská vedecká konferencia arabistov
na Filozofickej fakulte UK nepíše dlhú
históriu, hoci výučba orientálnych jazykov
patrí medzi najstaršie odbory tejto inštitúcie.
Pravdepodobne k tomu prispela exkluzivita
tohto študentského klubu s malým počtom
poslucháčov, ktorí boli v závere štúdia
poväčšine rozcestovaní po svete, či zahĺbenie
pedagógov do vlastných výskumných úloh.
Avšak prvá konferencia tohto druhu v roku
2013 výrazne naznačila, ako veľmi je takáto
aktivita užitočná pre celkový pedagogický
proces. Okrem pozitívnych pocitov, ktoré
v nás dlho pretrvávali po vzhliadnutí všetkých
prezentácií, sa nám vryla do pamäti dilema,
koho oceniť. Kompromis poroty pri hľadaní
víťazov sa nerodil ľahko.
Na druhý ročník ŠVOK sme sa pripravili
lepšie, pričom sme vyvinuli značné úsilie
nájsť možnosť oceniť čo najviac úspešných
účastníkov. No a keďže sa čisto náhodne na
odbore chystalo viacero bakalárskych a diplomových prác s palestínskou tematikou,
veľmi nás potešilo, že našu ponuku prijal veľvyslanec Palestínskeho štátu na Slovensku
Dr. Abdalrahman Bsaiso, ktorý sa rozhodol
udeliť až dve mimoriadne ocenenia v celkovej hodnote 300 eur. Rokovania s palestínskou stranou prebehli hladko aj vďaka pánovi Suheilovi Ghannamovi, zamestnancovi
veľvyslanectva, ktorý celú záležitosť zabezpečil po administratívnej stránke a osobne
sa na celej konferencii aktívne zúčastnil.
Tu nás prekvapila snaha zahraničných
hostí o objektivitu, keďže nemali v úmysle
oceniť prioritne iba práce, ktoré sa dotýkali

palestínskych reálií, hoci sa v kuloároch očakával „úspech“ niektorej z palestínskych literárnych tém, keďže veľvyslanec je aj známy
literát. Našu odbornú porotu pri rozhodovaní
obohatila o svoje skúsenosti aj dlhoročná
samostatná vedecká pracovníčka Ústavu
orientalistiky SAV Dr. Xénia Celnarová.
A hoci sme opäť nemohli odmeniť všetkých, ktorí by si to zaslúžili, úprimne nás teší,
že si ocenenie nakoniec prevzali až šiesti
účastníci. Mimoriadne štipendium dekana
FiF UK získali: Bc. Michaela Grančayová (za
príspevok Náboženské a právne výnosy islamských autorít v ére moderných technológií

a sociálnych sietí), Bc. Lucia Dubayová (Zobrazenie života na okupovaných územiach
v diele Sahar Chalífa) a Vladimír Pavlík (Ježiš
v Koráne), mimoriadne ocenenia veľvyslanca
Palestínskeho štátu na Slovensku si prebrali:
Bc. Zuzana Pristašová a Bc. Eliška Ducárová (spoločný príspevok Valantína Abú ‘Uqsa
a jej divadelná hra Som slobodná: inovatívny
prístup k téme palestínskych väzenkýň 200
eur) a Simona Nemogová (Domáce arabské
vedy: veda o skutkoch a výrokoch Proroka
Mohameda 100 eur).
Mgr. Zuzana Gažáková, PhD., FiF UK
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Nový model ubytovania na Mlynoch?
Vysokoškolské mesto Mlyny po ukončení všetkých prác spojených s komplexnou rekonštrukciou blokov
A, B, C, D na Manželských internátoch v súlade s prísnymi požiadavkami a európskymi štandardmi pre
komfortné ubytovanie študentov navrhlo pristúpiť k novému modelu ubytovania v tomto objekte, ktoré má
za cieľ zracionalizovať a zastabilizovať ubytovanie na celé obdobie štúdia.
Študenti, ktorí sa budú chcieť stabilizovať
na celé obdobie štúdia a bez nutnosti odubytovania sa v letných mesiacoch, by sa tak
mohli tešiť na krásne nové izby a sociálne zariadenia už od 1. júla 2015 a zotrvať na týchto
izbách až do konca svojho vysokoškolského
štúdia. Tieto nové izby si však vyžadovali nemalé finančné prostriedky, a preto je zároveň nevyhnutná aj nová koncepčná zmena
poskytovania ubytovania na týchto blokoch
za účelom zachovania ich stavu čo najdlhšie
a predovšetkým v prospech vás – študentov.
Model 10 + 2 je nový pilotný projekt ubytovania, ktorý má za cieľ čo najracionálnejšie obsadzovať lôžka počas celého roka (12
mesiacov), resp. celého obdobia štúdia na
vysokej škole za predpokladu, že ste neboli
vylúčení zo štúdia a pokračujete v riadnom
dennom štúdiu, prípadne nedošlo k zmene
trvalého bydliska, na základe čoho by ste
stratili nárok na pridelenie ubytovania. Uvoľnené lôžka študentov, ktorí prišli o ubytovanie
z prospechových dôvodov by bolo poskytnuté ďalším žiadateľom o lôžko, ktorí by spĺňali
podmienky jeho poskytnutia, ale z kapacitných dôvodov im nebolo poskytnuté.
Čo znamená Model 10 + 2?
V súčasnosti uzatvára každý z vás Zmluvu
o ubytovaní na 10 mesiacov, pretože izby sú
počas leta poskytované ako tzv. hostel ubytova-

nie v letnom režime. Pre všetkých ubytovaných
(neplatí pre osoby, ktoré si zarezervujú letné
bývanie na rovnakej izbe ako počas akademického roka) vzniká povinnosť vždy ku koncu
júna upratať izbu, odubytovať sa a podľa vlastného uváženia sa preubytovať alebo odísť. Na
začiatku nasledujúceho akademického roka
v septembri však opäť vzniká potreba ubytovať
sa. Tento stresujúci cyklus prebieha každoročne pred letnými prázdninami. Pilotný návrh modelu ubytovania na báze 10 + 2 vyrieši viacero
nedostatkov súčasného systému, no pre ilustráciu uvádzame najpodstatnejšie faktory :
1. STABILIZÁCIA IZBY – študent nemá
stres, na akej „hroznej“ izbe na ďalší rok dostane ubytovanie. Máte istotu, že v prípade,
ak odídete na leto, nájdete si izbu v tom stave,
v akom ste ju zanechali aj so svojimi osobnými
vecami.
2. KOMPENZÁCIA FINANCIÍ – za
mesiac júl a august zaplatíte o 60 % menej
z ceny bytného ako za bežný mesiac počas
školského roka. V praxi to znamená, že v podstate to, čo by ste zaplatili za cestu do Bratislavy, keď vás musia napr. rodičia odsťahovať
a nasťahovať na internát, by ste investovali do
svojho nepretržitého ubytovania, čiže izbu by
ste mohli využiť kedykoľvek aj počas leta, nehovoriac o ušetrenom čase spojenom s bale-

ním, upratovaním, cestovnými nákladmi atď.
3. ZRUŠENIE KONTROL UPRATANOSTI POČAS ODUBYTOVANIA A STRESU
SPOJENÉHO S HROU NA „POSLEDNÉHO“ – napríklad ten, kto sa z izby odubytuje
posledný, kto zaplatí za škody, kto poupratuje
po ostatných atď.
4. NÍZKE CENY ZA BÝVANIE V LETE
– študenti brigádujúci počas leta v Bratislave
a okolí môžu bývať na svojej normálnej izbe.
Cena, ktorú zaplatia za dva letné mesiace, je
takmer porovnateľná s dňom v hoteli či týždňom v lacnej ubytovni.
5. „VLASTNÁ“ IZBA NA CELÉ OBDOBIE ŠTÚDIA – budete mať záruku, že námaha investovaná do zútulnenia vašej izby sa
vám bude vracať v podobe komfortu počas
celej doby štúdia. Taktiež sa zvýši pocit súkromia, pretože ani v lete na vašej izbe nebudú
bývať iní ľudia.
Ceny bytného v objekte MI A až D sú v súčasnosti v štádiu riešenia a po ich schválení
budú oficiálne prezentované prostredníctvom
bežných informačných kanálov a webovej
stránky www.mlyny.uniba.sk a www.mlynska-dolina.sk.

Foto: Katarína Chovancová
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Frankofónni študenti bojujú proti
nezamestnanosti a zorganizovali fórum!
Študenti tretieho ročníka francúzskeho programu Fakulty managementu Univerzity
Komenského v Bratislave (FM UK) pod vedením pedagóga Frédérica Delaneuvilla zorganizovali
dňa 14. apríla 2015 na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií STU už štvrtý
ročník podujatia „Forum Etudiants – Entreprises“ (Stretnutie študentov s firmami) pri príležitosti
mesiaca frankofónie. Na podujatie ich prišli podporiť nielen dekan FM UK prof. RNDr. Jozef
Komorník, DrSc., ale aj francúzsky veľvyslanec na Slovensku Didier Lopinot.
Na Slovensku pôsobí približne 400 francúzskych firiem a francúzštinu tu študuje stále
väčšie množstvo študentov, avšak zatiaľ medzi
nimi chýba prepojenie. Cieľom tohto jedinečného podujatia bolo najmä pomôcť študentom
získať potrebné kontakty, zlepšiť tak možnosť
uplatnenia sa na trhu práce a dokonca možnosť nájsť si zamestnanie vo francúzskej firme.
Toto podujatie je atraktívne aj zo
strany firiem a dokazuje to aj veľký
počet zúčastnených zástupcov
popredných francúzskych firiem pôsobiacich na Slo-

vensku. Na podujatí sa zúčastnili konkrétne
firmy zvučných mien ako Amazon, Translata,
Francúzsko-slovenská obchodná komora,
Belgicko-slovenská obchodná komora, Pont
Francophone, PSA Services Centre Europe,
Peugeot Slovakia, Citroën Slovakia, Schneider Electric, ISKE (Inžinierske stavby Košice),
Consulting and Management Central Europe,
IBM a Accenture.
Na podujatí sa zúčastnili študenti zo všetkých
vysokých škôl a univerzít Slovenska ponúkajúcich francúzske kurzy: okrem bratislavských
študentov prišli aj študenti z Banskej Bystrice,
Trnavy, Nitry, Zvolena či Košíc.

Fakulta managementu UK ponúka svojim
frankofónnym študentom okrem podujatia tohto
typu takisto možnosť nastúpiť na dvojité magisterské štúdium, na konci ktorého získajú nielen
diplom zo svojej univerzity, ale aj z univerzity
v Lorraine vo Francúzsku, s ktorou naša fakulta
podpísala dohovor o dvojitom diplome. Všetko
samozrejme prebieha bez toho, aby študenti
museli opustiť hranice Slovenska, pretože francúzski profesori dochádzajú na naše územie.
To im takisto zabezpečí správnu kvalifikáciu na
prácu vo francúzskych firmách.
Mária Čibíková, študentka FM UK
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Kvapka krvi – keď sa prírodovedci z UK
zídu pre dobrú vec
Od 14. do 16. apríla sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UK uskutočnil piaty ročník akcie s názvom Kvapka krvi. 112 študentov
prevažne z našej najväčšej univerzity darovalo najcennejšiu tekutinu na svete.
Od ôsmej rána sa pred miestnosťou CPS+
schádzali mladí študenti, ktorí popri učení
a „užívaní si“ študentského života myslia aj
na ľudí odkázaných na pomoc druhých. Tretí
rok je na čele organizačného výboru študent
doktorandského stupňa Mgr. Ján Horváth:
„Túto akciu organizuje študentská časť Akademického senátu PriF UK. Od minulého
ročníka je Kvapka krvi vedená pod záštitou
dekana našej fakulty docenta Milana Triznu.
Zabudnúť ale nemôžeme ani na ľudí z Národnej transfúznej služby SR, ktorým ďakujeme za odbornú pomoc pri odberoch krvi.“
Počet darcov krvi sa každý rok hýbe okolo čísla 120. „Rekordným bol minulý ročník,
počas ktorého sme dosiahli účasť 136 ľudí.
Nastal síce menší problém v kapacite našej miestnosti, ale takéto problémy budeme mávať hádam častejšie,“ pokračuje Ján
Horváth. Organizátori sú však pripravení aj
na takéto situácie. Tí darcovia, ktorí prišli neskôr, boli prevezení do nemocnice Kramáre.
Vďaka podpore dekana fakulty má študentská časť akademického senátu pripravené
aj sladkosti, rôzne minerálky či darčekové
predmety pre všetkých účastníkov akcie.

Prvú skúsenosť s darovaním krvi zažila aj
študentka druhého ročníka odboru učiteľstvo
predmetov biológia a chémia Ivica, ktorá sa
s nami podelila o tento nevšedný zážitok:
„V minulosti som nebola dobrá darkyňa, keďže som mala určité zdravotné problémy. Nahovorila ma na to kamarátka, ktorá darovala
krv viackrát, tak som si povedala – prečo nie?.
Som otvorená novým výzvam, obzvlášť ak
môžem pomôcť iným ľuďom. Aj keď si mnohí
myslia, že osobám v núdzi sa dá pomôcť len
hmotnými darmi, mýlia sa. Každý im môže darovať kus seba, pár mililitrov krvi často zmení
ich život.“ Ivica je rada, že sa takáto možnosť
naskytne každému aj na jej fakulte, v ktorej
ako študentka trávi väčšinu času. „Osobne by
som sa sama do nemocnice nevybrala, keďže by to bolo časovo náročnejšie popri štúdiu
a iných aktivitách. Avšak ísť len tak po chodbe a cestou „skočiť“ darovať krv je skvelé!"
Dôležitým faktorom úspechu tejto akcie je aj
príjemnejšie prostredie a skvelá atmosféra.
„Prostredie školy je študentom známe, nevyvoláva v nich strach na rozdiel od nemocníc.
Samozrejme, že pre nováčika nejaký ten pocit neistoty môže nastať, no kolektív sestričiek

a lekárov, ktorí sú prítomní počas akcie, to
hneď všetko napraví! Určite si nenechám ujsť
ďalšiu možnosť pomôcť vďaka Kvapke krvi,“
dodáva Ivica.
Táto šľachetná činnosť by nebola možná
bez mravčej práce každého zúčastneného.
Organizátori využívajú na prilákanie darcov
tiež rôzne formy propagácie od lepenia plagátov až po sociálne siete. Dúfame, že aj
tento článok motivuje všetkých zdravých ľudí
k podobným ľudským činom.
Miloš Toporcer, študent PriF UK
Foto: Tomáš Klučiar

Škola zdravia spojila študentov zdravotníckych odborov
Čo môžu mať spoločné Slovenský spolok študentov farmácie, Slovenská asociácia študentov medicíny, Slovenský spolok študentov
zubného lekárstva a Mládež Slovenského Červeného kríža? Okrem záujmu o zdravie a spokojnosť pacienta je to zaujímavý projekt
„Škola zdravia“, ktorý sa im spoločnými silami podarilo vytvoriť. Nejde o žiadny revolučný názov detského letného tábora, ale
o jedinečnú osvetovú kampaň, ktorej cieľom je zvýšiť informovanosť a povedomie verejnosti v oblasti prevencie a zdravého životného
štýlu, ktoré sú základnými stavebnými kameňmi zdravia každého z nás. Zámerom bolo, aby účastníci hodnotu zdravia nespoznali až
vďaka chorobe, ale vážili si jeho prítomnosť v každom momente.

Obchodné centrum Eurovea v Bratislave poskytlo študentom svoje priestory dňa
11. apríla. Pri príležitosti Svetového dňa
zdravia si tak recept na zdravie mohlo osviežiť veľké množstvo ľudí. „Zdravie máme len
jedno, je nutné sa oň starať, netreba ho brať
ako samozrejmosť. Prevencia je najlepším
a najlacnejším liekom,“ hovorí Lucia Matúšková, viceprezidentka Slovenského spolku

študentov farmácie, a hneď na to ju ďalšia
študentka dopĺňa rečníckou otázkou: „Keď
sa nebudeme starať o svoje telo, kde budeme žiť?“
Široká verejnosť si mohla nechať zmerať
krvný tlak, hladinu glukózy a cholesterolu
z kvapky kapilárnej krvi či hodnotu oxidu
uhoľnatého zo svojho dychu a v rámci odhalenia predispozičného faktora nadváhy zistiť
svoje BMI (Body Mass Index). Následne sa
dalo so získanými údajmi pracovať a využiť
poradenstvo v oblasti správnej výživy a zdravého životného štýlu či dozvedieť sa niečo
viac o civilizačných ochoreniach a ich prevencii. Ak si niekto chcel precvičiť základy
poskytovania prvej pomoci, alebo sa naučiť
niečo viac o dentálnej hygiene, bol tiež na
správnej adrese. Študenti nielenže zodpovedali odpovede na všakovaké otázky z praxe,
ale umožnili nacvičiť si správnu techniku čistenia zubov a najusilovnejších obdarovali pomôckou na ich čistenie. Študenti medicíny
takisto učili záujemcov, ako správne samo-

vyšetriť prsníky a semenníky v rámci prevencie rakoviny a aké zásady platia pri prevencii
vírusu HIV.
Nezabudlo sa ani na najmenších. Pre nich
bolo pripravené špeciálne stanovište – DETSKÁ NEMOCNICA U MEDVEDÍKA, ktorého
cieľom bolo odbúrať strach detí z lekárov
a nemocníc. Deti mali napríklad možnosť
hravou formou si na plyšovom medvedíkovi
nacvičiť, ako sa pichá injekcia.
„Realizácia takýchto podujatí je naozaj
veľmi dôležitá, najmä ak je zameraná aj na
deti, ktoré chceme naučiť zodpovedne pristupovať k svojmu zdraviu,“ uzatvára Róbert
Zsembera, prezident Mládeže Slovenského
Červeného kríža. Na záver si dovolím povedať, že študentom sa úspešne podarilo poprieť predsudok, že lekára nepotrebujú
len chorí, ale aj tí zdraví.
Karin Sedláková,
študentka FaF UK
Foto: archív SSŠF
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V Bratislave je možné bicyklovať
takmer po celý rok
Študent jadrovej a subjadrovej fyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK Milan Jurčo dochádza každý deň
do školy vyše pol hodiny na dopravnom prostriedku študentom viac-menej vzdialenom. Pre odborníkov jeho remesla
bol bicykel hlavným druhom prepravy. Manželia Sklodowskí a tiež Albert Einstein mali k tomuto druhu prepravy
totiž veľmi blízko. To, ako sa mu každé ráno (aj v zimných mesiacoch) do školy dochádza, aké sú cyklopodmienky
v Bratislave a čomu sa okrem zdravej dopravy venuje, nám prezradí v rozhovore pre Našu univerzitu.

Študenti chodia do školy väčšinou prostredníctvom MHD. Vy ste výnimka. Prečo
ste sa dali na pravidelné využívanie bicyklovej dopravy?
Bicykel mi dáva samostatnosť a nezávislosť od MHD, okrem toho je to s ním na mojej trase rýchlejšie. Trasu môžem obmieňať,
spoznať okolie a kedykoľvek a kdekoľvek sa
môžem zastaviť, ak ma niečo zaujme. Možno sa to nezdá, ale považujem to za pohodlnejší spôsob, keďže na svojom bicykli si
počas cesty do školy vždy môžem sadnúť,
čo v MHD nie je zaručené. Namiesto rannej
tlačenice a hektiky pozorujem dianie na sídlisku, na hrádzi, stretávam športovcov. Veľké
plus je pre mňa aj zdravotný prínos, keďže
sa takto popri sedavom štúdiu udržujem fit.
Pre úschovu bicykla som mal vždy dobré
podmienky, alebo som sa ich snažil vytvoriť.
Nájsť vhodné parkovisko v škole bolo medzi
prvými vecami, ktorými som sa po zápise na
VŠ zaoberal. Momentálne na vysokú školu
dochádzam na bicykli už štvrtý rok. Summa
summarum som prebicykloval za vzdelaním
18 000 km a ušetril 2 700 kg CO2.
Odkedy využívate bicykel ako dopravný
prostriedok?
Bicykel využívam na prepravu už od
5. triedy základnej školy. Oproti autobusu
to bolo na tie 3 km jednoznačne rýchlejšie,
na druhej strane som sa však nemohol vyhovárať na meškanie spojov, ak som prišiel
niekedy neskoro. Ale raz som sa predsa len
vyhovoril – nevedel som nájsť kľúče z garáže. Keďže pochádzam z cyklistickej rodiny,
bicyklovanie je u nás prirodzené kedykoľvek
a kamkoľvek, od 6 rokov som zároveň chodieval aj na mládežnícke cyklistické súťaže.
S rodičmi sme vždy vybrali školu, ktorá je
blízko, aby som cestovaním nestrávil denne
niekoľko hodín. To všetko nahrávalo práve
cyklodoprave. Keď starší brat zmaturoval,
zdedil som jeho školský bicykel a využíval ho
rovnako až do maturity. Staršia sestra takisto
dochádzala bicyklom od základnej školy.
Približne ako dlho vám trvá cesta do
a zo školy?
Fakultu mám z Petržalky vzdialenú 30 minút bicyklom alebo 40 minút MHD. Zo
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začiatku sa musím vymotať zo sídliska a to
je asi najpomalší úsek kvôli premávke, preskakovaniu obrubníkov, mostom a podobne, kým nenabehnem na pekné Petržalské
korzo pre peších aj pre cyklistov s výborným
chodníkom. Tento chodník niekoľkokrát križujú aj autá. Tu je poznať, že cyklisti to nemajú až tak na ružiach ustlané ani na cyklochodníku – neprehľadné križovatky kvôli
parkujúcim autám či malá pravdepodobnosť,
že vám dá idúce auto prednosť. Avšak tento úsek mám asi najradšej, pretože tu vždy
stretávam najviac ľudí a detí. Okrem toho
je jeho naviazanosť na hrádzu, Most SNP,
resp. centrum mesta vynikajúca. Po ňom
nasleduje dlhá dunajská hrádza, prechod
mostom cez Dunaj a následne stúpanie do
Mlynskej doliny lemované zástupmi študentov vystupujúcich z MHD. Z 30 minút tak
strávim v klasickej premávke len prvých 5
minút. Pri jazde zo Železničnej stanice Petržalka na Bajkalskú ulicu strávim len 10 minút
v cestnej premávke. Tie trasy pre cyklistov
v hlavnom meste už do nejakej miery sú, nie
však všetky, pomerne vhodné a bezpečné
cesty majú štatút cyklocesty. Kto chce, svoju cestu si nájde. Za zmienku iste stojí aj fakt,
že veľa ľudí chce, aby boli videní, napr. majú
novú výstroj, preto z tohto dôvodu mnohým
chýba skôr taká cyklopromenáda do práce,
hoci tu už teraz existujú odľahlé cesty cez
les a tak trochu mimo civilizácie.
Využívate cyklodopravu aj mimo leta?
V Bratislave je možné bicyklovať takmer
po celý rok. Ja na bicykli dochádzam aj
v prípade teplôt okolo mínus 5 °C. Vtedy sa
treba dobre obliecť, no nie priveľmi, aby sa
človek nespotil a nebola mu kvôli tomu zima.
Mrznúť na zastávkach je pre mňa vždy väčšie utrpenie ako na bicykli. Vhupnúť do vykúrenej MHD, naspäť do zimy a potom zase
do tepla sa mi ani zdravotne neosvedčilo,
nehovoriac o šírení chorôb. Pri cestovaní
bicyklom naopak pozorujem na sebe lepšiu odolnosť a telesnú pohodu, najmä keď
pohybu je v zime málo. O zlepšení zdravia
mi referoval aj spolužiak, ktorý začal využívať cyklodopravu. Navyše pozorovať v tomto jarnom období prebúdzanie prírody a jej
premeny v priebehu celého roka je niečo,
čo ma veľmi obohacuje. Podobne to cíti iná

cykloštudentka, ktorá mi hovorila, ako zbožňuje lúku pri dostihovej dráhe, pretože flóra
sa tam mení z týždňa na týždeň.
Aké sú najväčšie prekážky pre cyklistov
v meste? Ktoré úseky sú najnebezpečnejšie?
Najhoršími prekážkami sú situácie, ktoré
sa nedajú predvídať, napríklad ak chodci
náhodne a náhle menia pohyb. Mnohým
kolíziám sa však dá predchádzať znížením
rýchlosti podobne ako pri jazde autom. Veľké problémy spôsobuje aj statická doprava,
ktorá okrem sťažovania pohybu chodcom
aj cyklistom zhoršuje prehľadnosť a bezpečnosť križovatiek. Pre zmenu úsek od
Einsteinovej k Viedenskej okolo Incheby je
pravidelne po konaní výstav vysiaty rozbitým
sklom. Prekážkou pre obyvateľov častí, ako
sú Vajnory, Rača, Ružinov, Dúbravka atď.
je, samozrejme, vysoká premávka a neexistencia nosných cyklociest. No a za hlavnú
prekážku pre cyklistov považujem, že bicykel
si nemôžeme nikde, ani pred Ministerstvom
obrany SR, ani na chvíľu voľne odložiť, inak
by „dostal nohy“.
Koľko študentov podľa vás dochádza
do školy na bicykli? Mohlo by ich byť
viac?
V letných mesiacoch dochádza do našej
školy bicyklom niekoľko desiatok študentov a zamestnancov. Vzhľadom na komunitu 2000 ľudí našej fakulty je to však mizivé
percento. Na iných fakultách to je podobne,
príp. menej, ak sa škola nachádza v centre
mesta. Tri roky som študoval aj na Lekárskej
fakulte UK a cyklistov som tam spočítal na
jednej ruke. Domáci dochádzajú spravidla
MHD alebo autom, u internátnikov prevažuje problém, že si nemajú bicykel kam uložiť,
preto si ho do Bratislavy ani neťahajú. Môžem
však hrdo povedať, že v našom 9-člennom
ročníku jadrových a subjadrových fyzikov za
podmienky pekného počasia štyria uprednostňujeme cyklodopravu pred inými druhmi
dopravy, čo je skvelé. U našich pedagógov
to však absentuje, pritom s ich s podporou
by sa určite pridali aj ďalší. Osobnostiam ako
Einstein, manželia Curie, Pontecorvo, ktorí
sú na bicykloch zvečnení, by sa totiž okrem
vedeckého bádania, mohli približovať aj tým-
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to spôsobom. Cyklodoprava študentov a zamestnancov našej, ako aj iných fakúlt v Bratislave, má podľa môjho názoru veľké rezervy.
Minulý rok som pravdepodobne ako jediný
apeloval na vedenie fakulty prostredníctvom
študentskej ankety, aby zabezpečila ďalší
nový stojan na bicykle. Na začiatku nového
akademického roka som už odstavil svoj
stroj do novopostaveného stojana pred školou, čím sa zároveň vynikajúco využil prázdny priestor blízko vchodu. Týmto sa chcem
zároveň poďakovať vedeniu fakulty. Školská
cyklodoprava má podľa mojej skúsenosti
pozitívny účinok na človeka, jeho zdravie,
pracovné nasadenie a produktivitu, preto
verím, že podmienky na jej rozvoj sa budú
zlepšovať najmä z iniciatívy zamestnávateľov
a inštitúcií. V zahraničí nie je výnimočné, že
zamestnanci čerpajú vďaka tomuto spôsobu
dopravy rôzne výhody.
Je mesto pripravené na zvýšenú cyklodopravu?
Je to dosť rozsiahla téma a v súčasnosti sa jej v miestnych médiách venuje dosť
priestoru. Nedávno som čítal v jedných bratislavských novinách anketu, kde sa pýtali
asi štyroch mladých ľudí okolo tridsiatky, či
využívajú bicykel ako dopravný prostriedok
do práce. Ich odpovede by som stručne zhrnul nasledovne: „Do práce chodím, chcem
chodiť autom... bicykel by som využíval jedine vtedy, keby na cestách nebolo toľko áut,
a boli by vybudované cyklochodníky.“ Na
druhej strane, na ceste dennodenne stretávam aj niekoľko cyklistov, ale na ten počet
obyvateľov je to veľmi málo. Peniaze vyhradené na budovanie infraštruktúry, prípadne
získané z eurofondov, sa podľa mňa často

vyhnú účinku aj napriek snahám mnohých
organizácií o seriózny prístup.
Je cyklistika cenovo náročný šport?
Vstupné náklady pre rekreačných cyklistov sú rádovo stovky eur. Na dochádzanie do
práce sa dajú kúpiť používané bicykle aj do
100 eur. Za cenu električenky si môžete každý štvrťrok dokúpiť nové súčiastky za 35 eur.
Vzhľadom na územie, ktoré sa dá pri tomto
športe preskúmať, sa takáto investícia oproti iným spôsobom naozaj oplatí. Nepoznám
lepší, zábavnejší a zároveň lacnejší spôsob,
ako spoznať okolie do 50 km pomocou vlastných síl. Navyše bicykel sa dá zobrať za 1,50
eur do vlaku hocikam po Slovensku a spoznať s ním ľubovoľný kraj našej republiky.
Pre niekoho je cyklistika relax, pre vás
bežná logistika. Využívate cyklistiku aj
čisto na oddych?
V začiatkoch štúdia na VŠ som ešte na bicykli súťažil, takže som pravidelne trénoval.
Teraz si už tak do tela nedávam, ale snažím
sa vyraziť na 2 až 3 hodiny 2 až 3-krát do
týždňa. Z jari a na jeseň na horskom bicykli
do mestských lesov, na Sitinu či Devínsku
kobylu, v lete na cestnom bicykli výlučne
do Rakúska okruh cez Rohrau a Hainburg/
Braunsberg. Všetky problémy sa mi vtedy
zdajú byť kdesi tam ďaleko za kopcom. Pohyb naprieč krajinou je navyše u mňa katalyzátor nových nápadov. Za jazdy si ich preto
zaznamenávam na diktafón v telefóne.
Ako sa vám študuje na FMFI UK?
Celkovo som spokojný. Okrem štúdia na
pomerne vysokej odbornej úrovni som si tu
našiel niekoľko skvelých priateľov a pedagó-

gov. MatFyz má vlastnú rodinnú atmosféru,
na našej katedre o to viac, že je nás tam
málo. Samozrejme, vždy sa nájdu aj nejaké
nedostatky, ja ich vidím najmä v oblasti technického vybavenia a v štúdiu – uplatnenie
absolventov. Po absolvovaní bakalárskeho
programu biomedicínska fyzika pokračujem
magisterským programom jadrová a subjadrová fyzika. Zaoberám sa rádioterapiou,
využitím ionizujúceho žiarenia a ochrane
pred ním v medicíne. Spolupracujem s Onkologickým ústavom Sv. Alžbety a zaoberal
som sa aj výskumom v Protónovom terapeutickom komplexe v Ružomberku.
Čo plánujete do budúcna?
Počas bakalárskeho štúdia nás študentov
dosť presviedčali, aký obrovský je po nás dopyt, pričom doteraz panuje situácia, že mnohí
idú na doktorát, lebo nevedia, čo iné by robili.
A to je to, čo som trochu už načrtol, že štúdium
je často samoúčelné, študujeme, aby sme boli
múdri, nie pre uplatnenie a už vonkoncom nie
pre peniaze. Pred podaním prihlášky na vysokú školu som veril, že ako vzdelaný človek si
nájdem dobrú prácu ľahšie. Teraz som tesne
pred ukončením štúdia, a tak som tú dobrú
prácu začal hľadať. Po úspešných štátniciach by som sa rád zamestnal na niektorom
vhodnom rádioterapeutickom pracovisku na
Slovensku. Žiaľ, žiadne takéto pracovisko sa
neplánuje rozrastať, resp. vytvoriť. Skôr vládne
trend úbytku zamestnancov, a to nielen v tejto
odbornej sfére. Šťastie preto budem skúšať aj v okolitých krajinách. Samozrejme,
v takých, kde sú dobré podmienky
na bicyklovanie.
Eduard Csudai
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Etnologička sa dožíva významného
životného jubilea
Pred niekoľkými týždňami sme mali možnosť zablahoželať k významnému životnému
jubileu – k osemdesiatym narodeninám – doc. PhDr. Ľubici Droppovej, CSc., dlhoročnej
vysokoškolskej pedagogičke, univerzitnej docentke a vedúcej (podľa vtedajšieho názvu)
Katedry etnografie a folkloristiky na Filozofickej fakulte UK.
Na pripomenutie uvedieme aspoň základné údaje z biografie a profesionálnej dráhy
jubilantky. Ľubica Droppová, rod. Markovičová, sa narodila 22. 3. 1935 v Bratislave.
V roku 1953 začala študovať na Filozofickej
fakulte UK národopis a históriu. Počas štúdia
pôsobila v súbore Lúčnica ako jedna zo sólistiek a členka vedenia súboru. Univerzitné
štúdium ukončila v roku 1958 diplomovou
prácou Jarmočná pieseň na západnom
Slovensku. Touto prácou i viacerými ďalšími štúdiami otvorila a rozpracovala problematiku jarmočných piesní na Slovensku.
V rokoch 1958 – 1967 pracovala v Národopisnom ústave SAV. V roku 1967 nastúpila
na Katedru etnografie a folkloristiky FiF UK,
kde pracovala do roku 2003, do svojho odchodu do dôchodku, z toho sedem rokov na
poste vedúcej katedry. Po roku 1989 sa výraznou mierou podieľala na prestavbe štúdia
etnológie na FiF UK a na tvorbe nového
študijného programu tohto odboru.
V roku 1972 získala vedecko-pedagogický titul PhDr. rigoróznou prácou Príspevky
k štúdiu zľudovelých piesní na Slovensku,
v roku 1984 vedecký titul CSc. dizertačnou
prácou Folklór v súčasnej socialistickej
spoločnosti a v roku 1988 sa habilitovala
prácou Slovenské ľudové piesne so sociálnou a revolučnou problematikou.
Vo svojej vedeckej práci sa zamerala na
problematiku tých tém a žánrov folklóru, kto-

rým dovtedajšia folkloristika na Slovensku
nevenovala dostatočnú pozornosť – poloľudová tvorba, robotnícke piesne, reflexia
historických udalostí v piesňovej tvorbe, banícky folklór, folklór v masmédiách, súčasný
život folklóru. Je autorkou kapitoly o umelej a zľudovenej piesni v Československej
vlastivede z roku 1968, vydala monografiu
o piesňach so sociálnou tematikou a je autorkou samostatných kapitol o piesňovom
a rozprávačskom repertoári v lokálnych a regionálnych monografiách (Rača, Stará Turá,
Vajnory, Hornádska dolina).
Koncepčne a organizačne pripravila viacero seminárov a konferencií, pravidelne
prednášala na letnej škole pre zahraničných slovakistov Studia Academica Slovaca
a v rovnomennom zborníku jej vyšlo štrnásť
príspevkov. Bola spoluriešiteľkou viacerých vedeckých projektov na pôde katedry
i v spolupráci s Národopisným ústavom SAV.
Bola členkou vedeckých i redakčných rád,
ako i komisie pre doktorandské štúdium
vo vednom odbore etnológia. Ľ. Droppová
pracovala aj v profesijnom združení etnológov, v Slovenskej národopisnej spoločnosti
(dnes Národopisná spoločnosť Slovenska).
Poznatky a skúsenosti z terénnych výskumov a výsledky svojej bádateľskej práce
zužitkovala aj v popularizačnej činnosti v rozhlase, televízii a podieľala sa na príprave
metodických materiálov pre mimoškolskú

činnosť detí a mládeže. Sme veľmi radi, že
doc. Droppová, ako ju viacerí oslovujeme –
Ľubka, udržuje kontakt so svojou materskou
katedrou a v ostatných ročníkoch prijíma
členstvo v hodnotiacej komisii katedrového kola Študentskej vedeckej konferencie.
Konštruktívne a kriticky, ale aj láskavo a kolegiálne, tak ako si ju pamätáme temer všetci etnografi a folkloristi na Slovensku, ktorí
sme jej odchovancami, vie sa prihovoriť aj
súčasnej generácii študentov, ktorí ju majú
možnosť spoznať naživo, nielen ako meno
v „zozname literatúry“.
Milá Ľubka, k Tvojmu jubileu Ti z celého
srdca aj v mene Tvojich študentiek a študentov, kolegýň a kolegov želáme pevné zdravie,
veľa veselých a príjemných chvíľ s Tvojimi
blízkymi, a príležitostne aj s nami, na pôde
našej alma mater, kde si nášmu štúdiu dala
v mnohých smeroch koncepciu aj pečať svojej osobnosti, a kde si vždy srdečne vítaná.
Hana Hlôšková a Marta Botiková,
Katedra etnológie a muzeológie FiF UK

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

Geológovia autormi monografie
v prestížnom vydavateľstve
Vratislav Hurai z Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied, Monika Huraiová
z Prírodovedeckej fakulty UK, Marek Slobodník z Prírodovedeckej fakulty Masarykovej
Univerzity v Brne a Rainer Thomas z GeoForschungsZentrum v Potsdame sú
autormi knihy „Geofluids – Developments in Microthermometry, Spectroscopy,
Thermodynamics and Stable Isotopes“, ktorá vychádza v nakladateľstve Elsevier v USA.

Geofluids
Developments in Microthermometry

Spectroscopy, Thermodynamics and
Stable Isotopes

V.Hurai, M.Huraiová, M.Slobodník & R.Thomas
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Kniha s rozsahom 500 strán má charakter učebnice – príručky: je určená predovšetkým študentom magisterského stupňa
a doktorandom, ale aj špecialistom z vedných odborov mineralógia, magmatická
a metamorfná petrológia, geológia ložísk

nerastných surovín, ktorí riešia problémy
spojené s fluidným tokom, migráciou uhľovodíkov a interakciami medzi fluidami a horninami v zemskej kôre a plášti.
Fluidá hrajú nezastupiteľnú úlohu v histórii ľudstva. Vodík z oceánov a uhlík z vulka-

Fotografia na prebale knihy ilustruje fluidnú inklúziu zloženú z čírej vody, žltej ropy a čierneho dendritického
bitúmenu uzavretú v kremeni – SiO2 – počas jeho rastu. Vzorka pochádza z provincie Balučistan v Pakistane.

JUBILEÁ

K životnému jubileu docentky
Štefánie Vaverkovej
Uprostred krásne rozkvitnutých jarných dní tohto roka sme si pripomenuli životné
jubileum členky pedagogického zboru FaF UK doc. RNDr. Štefánie Vaverkovej, CSc.
Celý jej odborný a pedagogický život je spätý s Univerzitou Komenského.
Doc. RNDr. Štefánia Vaverková, CSc., je
dlhoročná uznávaná vysokoškolská učiteľka
Katedry farmakognózie a botaniky Farma
ceutickej fakulty UK, na ktorej pôsobí 44 rokov.
Počas svojho pedagogického pôsobenia
vyučovala predmety: farmakoergázia, farmakognózia, technológia prírodných liečiv,
farmaceutická botanika a liečivé rastliny.
Posledné tri predmety prednášala, gestorovala, stála pri ich formovaní a zavedení do
výučby. Predovšetkým vďaka zanietenosti,
pedagogickému majstrovstvu a vysokej kvalite odborného obsahu sa jej prednášky tešia
veľkej obľube zo strany slovenských aj zahraničných študentov. Pod jej vedením doteraz vypracovalo diplomové a rigorózne práce
niekoľko desiatok študentov, či už v slovenskom alebo v anglickom programe. Je autorkou a spoluautorkou viacerých učebných
textov a digitálnych učebných pomôcok.
Počas svojho aktívneho pôsobenia bola
členkou: redakčnej rady časopisu Medicinal
Plant Report, Chemical Papers, vedeckého
výboru európskej asociácie – AMAPSEEC,
Odborovej komisie doktorandského štúdia
v študijnom odbore 7.3.4. Farmakognózia,
spoločnej odbornej komisie pri MP SR a MZ
SR pre registráciu prípravkov na ochranu LR
a registráciu nových kultivarov. Ďalej pôsobila ako expertka Európskeho úradu EFSA
(European Food Safety Authority), externá
audítorka Inštitútu teórie kvality – ISO 9001,

nických emanácií oxidu uhličitého sú hlavnými zložkami uhľovodíkov produkovaných
fotosyntetickými reakciami, z ktorých pri
geologických procesoch vzniká ropa a metán. V súčasnosti využívame tieto suroviny
na pokrývanie väčšiny energetických nárokov našej civilizácie. Fluidá cirkulujúce
v zemskej kôre sú zodpovedné za vznik
nerastných surovín, minerálov a špecifických kovov, ktorých využívanie prinieslo revolučné zmeny v technológiách a umožnilo
prechod k industriálnej spoločnosti. Poznatky o charaktere fluíd a termodynamických podmienkach kryštalizácie minerálov
pomáhajú k väčšej efektivite prieskumu
a ťažby ložísk nerastných surovín.
Fluidá sa môžu študovať priamo, napr.
v hlbokých vrtoch a vulkanických emaná-

recenzentka odborných publikácií Literárneho fondu, recenzentka odborných publikácií, vstupných a záverečných vedecko-výskumných projektov.
Bohatá a zaujímavá je jej spolupráca s externými, aj zahraničnými pracoviskami v rámci vedeckých projektov. Jubilantka výsledky
svojej práce publikovala v odborných karentovaných časopisoch. O vysokej odbornej
kvalite svedčí viac ako 240 záznamov v databáze evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK a viac ako 100 záznamov v citačnom indexe. V oblasti vedecko-výskumnej
činnosti bola doc. Vaverková zapojená do
14 vedecko-výskumných projektov. Ako
zodpovedná riešiteľka projektov v rámci ŠP-TR, ŠP VaV, APVV sa venovala štúdiu praktických i teoretických otázok vzťahu tvorby
biologicky účinných sekundárnych metabolitov a produkcie biomasy, ako i problematike patofyziológie vybraných taxónov čeľade
Lamiaceae a Asteraceae, ktoré reprezentujú
surovinovú základňu pre farmaceutický priemysel, alebo sa javia ako perspektívne. Mnohé etapy projektov boli riešené v spolupráci
s realizátormi, kedy získané výsledky v rámci
projektu boli využité v praxi. V súčasnosti
je zodpovednou riešiteľkou VEGA projektu
v spolupráci s ďalším pracoviskom UK, do
ktorého sú zapojení aj študenti a doktorandi
v rámci doktorandských a diplomových prác.
Za jej pedagogickú, vedeckú a organizačnú prácu bola v roku 2010 dekanom FaF UK

ciách alebo nepriamo, napr. analýzou termodynamických rovnováh medzi minerálmi
a fluidami, prípadne pomocou izotopového výskumu minerálov. Moderné laboratórne metódy ako laserová ablácia alebo
Ramanova spektrometria umožnili priamu
analýzu aj fluidných inklúzií v mineráloch,
ktorých objem nepresahuje niekoľko kubických mikrometrov (×10-6 metra) a sú
teda viditeľné iba v kvalitnom mikroskope
pri veľmi veľkom zväčšení. Fluidné inklúzie
v mineráloch nám poskytujú okno do hlbokých častí zemskej kôry a plášťa v dávnej
minulosti.
Výskum geofluíd je vednou disciplínou
na hranici medzi geológiou, fyzikou a chémiou, čo vyžaduje schopnosť kombinovať
znalosti viacerých analytických a inter-

• 5. 5. 1945 – narodila sa v Hájskom
•	
1962 – 1967 – študovala na PriF UK
v Bratislave
•	
1968 – nastúpila do VÚCHT v Bratislave
• 1970 – získala titul RNDr.
• 1971 – nastúpila na FaF UK
• 1977 – získala titul CSc.
• 1994 – získala titul docentka
ocenená pamätnou Galenovou medailou na
pôde Univerzity Komenského a v roku 2002
jej bola udelená bronzová medaila na pôde
Farmaceutickej fakulty UK.
Vážená pani docentka, dovoľ mi, aby som
Ti v mene svojom, ako aj v mene spolupracovníkov katedry pri príležitosti tvojho životného jubilea zablahoželal, poprial veľa zdravia, úspechov v práci a pohodu v osobnom
živote. Ad multos annos!
prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.,
vedúci Katedry farmakognózie
a botaniky FaF UK

pretačných metód. Krátka história, rýchly
vývoj a zložitosť sú pravdepodobnou príčinou toho, že učebnica, ktorá by zahŕňala
priame aj nepriame metódy výskumu geofluíd zatiaľ neexistuje. Publikácia Huraia,
Huraiovej, Slobodníka a Thomasa má ambíciu túto medzeru vyplniť. Za povšimnutie
istotne stojí aj fakt, že vo vydavateľstve
Elsevier vychádza knižná publikácia slovenských geológov presne po 29 rokoch.
Publikáciu je možné objednať a ďalšie
detaily možno nájsť na webovej stránke
http://store.elsevier.com/Geofluids/Vratislav-Hurai/isbn-9780128032411/.
doc. RNDr. Monika Huraiová, PhD.,
PriF UK
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KRÍŽOVKA
Albert Einstein: „(tajnička).“
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RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.

Krpan

Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 10. júna 2015 a vyhrajte hrnček UK. Spomedzi správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity. Vyhodnotenie z minulého čísla: Arthur Schopenhauer: „Aby sme mohli
čítať dobré knihy... TAJNIČKA: nesmieme čítať zlé, lebo život je krátky.“ Správnu odpoveď poslal aj Katarína Gonová. Srdečne blahoželáme!

JAZYKOVÉ OKIENKO

Prečo stand-up komédia na Slovensku?
Na Slovensku sme si už zvykli na to, že sa na
nás z každej strany valia anglické názvy a termíny. Či na sociálnych sieťach, či v spravodajstve, či v televízii, či v diskusiách, jednoducho
všade. A výnimkou nie je ani umenie. Je to tu
– na Slovensku máme stand-up komédiu.
Stand-up comedy alebo stand-up komédia
či dokonca stand-up show je umelecká forma komédie, kde komik účinkuje v stoji pred
publikom a hovorí priamo naň. Ide
vlastne o komikov monológ, kde sa
vyjadruje k aktuálnemu spoločenskému alebo politickému dianiu.
Často je popretkávaný rôznymi vtipmi a veselými historkami. Definícia
je teda jasná, ale o názve to už platiť
nemusí. Na jednej z internetových
stánok, ktoré takto pekne opisujú
stand-up komédiu, sa píše, že „na Slovensku
existuje obrovská generačná priepasť, spôsobená rozličnými spôsobmi života v rozličných
spoločenských zriadeniach“. Je to pravda. Nie
každý si už v škôlke pospevoval anglickú abecedu. Preto si nedokážem predstaviť, že by tomuto pomenovaniu porozumela napríklad moja
stará mama. Nevedela by, o čo ide. Moja generácia s tým problém nemá, ale ako sa s tým
vyrovná tá staršia, na to sa zabúda. Ale vlastne
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sa zabúda aj na budúce generácie. Budú odkázané len na anglické názvy pre veci a podujatia
okolo nás? Nezdá sa mi, že by slovenčina bola
taký chudobný jazyk, aby sa v jej repertoári nenašli slovíčka na preloženie napríklad stand-up
komédie. Problém bude inde a stačí len pohnúť rozumom a nezľahčovať si to.
Dnes sa už stand-up komédia považuje za
„mainstreamovú vec“, slovenskí „stand-upisti“
naberajú na obľúbenosti, ich predstavenia sú vždy „ful“, na Facebooku
majú určite veľa „lajkov“ a veľa ľudí
„shareuje“ ich výstupy. Zdá sa, že
stand-up komédia sa dotýka všetkých oblastí každodenného života.
Komici si berú na paškál politiku,
vyjadrujú sa ku kultúrnemu dianiu,
neobchádzajú ani tabuizované témy.
Posúvajú hranice slobodného prejavu, zaplavujú
divákov uštipačným humorom a tí ich zato odmeňujú smiechom. No možno by nebolo na škodu,
keby čo i len jeden zo „stand-upistov“ premenil
svoj výstup na akési jazykové okienko a porozmýšľal, prečo vlastne stand-up komédia na Slovensku. Prečo nie napríklad komédia „na stojáka“ na Slovensku?
Simona Nemogová, študentka
programu angličtina – arabčina, FiF UK

Listujeme
v starých číslach
Žiadosť o rozvod
- Áno, súdruh advokát, trvám na
rozvode. Moja žena je svätica, ale
ja som človek s maloburžoáznymi
prežitkami, ktoré treba vypáliť
rozžeraveným železom. Veta „Láska
ide cez žalúdok“ je na mňa ako ušitá.
Možno, že iní muži takéto problémy
nemajú, ale so mnou je to tak. Chcem,
aby moja žena dobre a chutne varila.
Dlho som trpel jej nemožné kuchárenie, lebo som to pripisoval jej neskúsenosti. Ale ona sa nenaučila poriadne
variť dodnes. Jej polievky žerú psi z celého sídliska. A onehdy mačka zožrala
polovičku fašírky z taniera na balkóne
a zbesnela. Šesť mesiacov do roka
mám strašnú koliku a šesť mesiacov
ma preháňa, ale...
- Dobre. To stačí. Kde pracuje?
- Je kuchárka v študentskej jedálni!

Naša univerzita, 27. januára 1966,
ročník XII, č. 9 – 10

ENGLISH SUMMARY

13 Thousand Students Registered to CU
Comenius University (CU) accepted 13,312
requests for Bachelor or Joint studies in
2015/2016. The biggest demand is for
general medicine programs in both medical
faculties, management, pharmacy and law
study programs. Pg 3
Climbing Up in URAP Ranking
CU improved its position in a prestigious
ranging University Ranking by Academic
Performance and ended up on 474th place
which is 21 places higher than last year. Pg 3
Skvašík is a Medical Student of the Year
Adam Skvašík a student of the Jessenius
Faculty of Medicine of CU became a medical
student of 2015 when he won a competition
in theoretical and practical skills among 114
students. Pg 3
From Rector’s Program
• On 24 April, the Rector of CU, Karol
Mičie
ta, bestowed prof. Peter Kukumberg
with a Memorial Medal of CU on the occasion of his 70th birthday.
• On 29 April, he participated in a discussion on realization and operation of a new
University Hospital in Bratislava.
• On the same day he met with members of
the University Union. Pg 4
Slovak Ambassador’s Visit
The Vice-Rectors of CU of international relations and of science hosted the Slovak
Ambassador in Finland and Estonia, Tibor
Králik, on 30 April. Among other affairs, he
reported on financial support of Finnish politics in the field science which rises even du
ring recession. Pg 4
Nobel Prize Winner at CU
Professor Finn Erling Kydland won a Nobel
Prize in 2004 for his contribution to dynamic
macroeconomics. He visited CU and gave a
lecture on innovation and capital formation
on 20 April. Pg 4
CU Third Time Winner on Danube
The University Regatta in Bratislava – a traditional competition in rowing on the Danube
– was a bit of a challenge this year. Among
university teams there were also teams from
surrounding capital cities which joined in an
additional competition Capital Cup. A team
from CU was the best university team third
time in a row on 25 April. Pg 5
CU – Crossroad between Europe and
Southeast Asia
Since last year, CU has been a part of the
ASEA-UNINET network. We hosted a mee
ting of universities from Austria, Italy and
Southeast Asia during 20 – 22 April. Co
operation should join research teams from
Europe and Asia. Pg 6
Parliament Speaker on Teacher’s Future
The Parliament Speaker, Peter Pellegrini,
discussed a plan for better quality teachers’
education at the Faculty of Natural Sciences
of CU on 29 April. He presented his visions
and opinions on how to motivate young people to teach. Pg 14
Ukrainian Crisis and Future NATO Security
On 15 April, a discussion that was part of
a model session of UNO took place to introduce this topic to students. Guest speakers

from different organizations presented va
rious views of the issues. Pg 14
What is Studied Slovak for?
A discussion organized by the Department of
Slovak Language of CU opened topics such
as translation, media or teaching, future jobs,
current literature etc. on 20 April. Pg 15
Negotiation with Refugee Home Countries
The Minister of Foreign Affairs of Slovakia,
Miroslav Lajčák, talked on tasks of Slovak
diplomacy in an international community on
21 April. Among other topics he highlighted
the need to negotiate a refugee migration
issue with the refugee’s home countries. Pg
16
Transatlantic and Trade Investment Partnership
Norman Thatcher Scharpf from the US
Embassy explained advantages of the partnership between Europe and USA. Dušan
Chrenek from the European Commission
stated that the contract is one of 10 most important priorities of the EC. Štefan Rozkopál
from the Ministry of Economy of SR noted
risks resulting from the partnership. The discussion took place on 27 April. Pg 17
Amazing World of CERN
An event introducing CERN – the biggest
particle accelerator – to high-school students took place at the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of CU on 25
March. Pg 18
Meeting of PhD Students of Evangelical
Theology
An international meeting of PhD students of
evangelical theology took place at the Evangelical Lutheran Theological Faculty of CU
during 23 and 25 April. 51 participants presented their research in sections according
to their topic. Pg 19
PhD Conference – Young Russistics
A conference for students studying Russistics took place at the Department of Russistics and Eastern European Studies of CU on
27 March. Students presented topics such
as Russian and Italian view of Chechnya war
in cinematography, picture of new realism
in Russian literature or context of a name
Mičurin in our and Russian media. Pg 19
Slovakia and Holy See during Cold War
A lecture by Prof. Emília Hrabovec from the
Faculty of Roman Catholic Theology of Cyril
and Methodius of CU on relations between
Slovakia and Holy See in a context of Cold
War and Vatican eastern politics took place
on 29 April. Pg 20
Slovaks are Confident Entrepreneurs
A new Global Entrepreneurship Monitor
showed that Slovaks trust in their entrepreneurship skills which puts us in second place
in Europe. Every fourth Slovak thinks that
there will be good conditions for entrepreneurship in the near future. Pg 20
Celts our Predecessors?
Prof. Eduard Krekovič from the Department
of Archaeology of CU gave a lecture on ethnical and group identity. Celts could have
been our predecessors because they left us
genes through Germanians who are in fact
our predecessors. Pg 21

Learn Languages with CU
The Centre for Continuing Education of CU
prepared various courses for summer – Say
it in Slovak for foreigners, Survival Slovak/Brush up your English for foreigners,
Summer School of English for elementary school pupils or Senior summer with a
smile, etc. Pg 22
Don Quijote’s Birthday
On the occasion of the 400th anniversary of
publishing Don Quijote de la Mancha by
Cervantes, the Department of Romanistics
of CU organized an educational event on
book’s impact in many areas on 13 April. Pg
22
Inhale in Front of Paintings
Jana Hýbalová-Ovšáková from the Department of Fine Art of CU exhibited her pain
tings in Trnava and Trenčín in January, February and spring months. Pg 23
Student won in Student Conference in
Pardubice
A student of obstetrical assistance at the
Jessenius Faculty of Medicine of CU, Anna
Šrenkelová, won at the science conference
for students of non-medical health care fields
in Pardubice, the Czech Republic. Pg 26
3D Print and Chocolate at Student Conference
Students of the Faculty of Medicine of CU
introduced their research on 16 April. Students who use 3D printing in medicine won
in a section innovative technology. Hypertension prevention by eating chocolate was
another winning work in a clinical-patophy
siological section. Pg 26
Young Philologists’ Conference
Students of English and Slovak language
at the Faculty of Education of CU attended
a conference on 8 April. The works consis
ted of analysed literature pieces. Pg 27
Conference of Arabistics Students
The winning topics at the conference for Arabistic students were: legal acts of Islamic
authorities, Arabic literature, theatre and religion. Pg 27
Francophone Students Organized a Forum
Students of the French program at the Fa
culty of Management of CU organized a forum for students and potential employers
to meet on 14 April. There are 400 French
companies in Slovakia that would be interested in hiring such graduates. Pg 28
Blood Drive of Natural Sciences Students
The Faculty of Natural Sciences of CU organized another successful blood drive for
112 students during 14 and 16 April. Pg 29
School of Health
Student organizations of dentistry, pharmacy, medicine and Red Cross put together an
educational event in Eurovea shopping centre on 11 April. The public could have blood
pressure, glucoses or cholesterol mea
sured, get advice in healthy dieting, dental
hygiene and children could learn how to give
an injection on a teddy bear. Pg 29

Lenka Miller
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Program
jún
2015
2. 6.

utorok
19.00

Peter Quilter /

Ráno po

- sex, láska, rodina - bez
facebooku
réžia / A. Totiková
účinkujú / D. Košická, D. Kavaschová, D. Žulčák, M. Meľo

5. 6.

6. 6.

David Jařab /

David Jařab /

Obeť

Obeť

- apoteóza lásky a zrady
réžia / D. Jařab
účinkujú / R. Stanke, L. Latinák,
M. Hronský, R. Poláková, J. Kovalčiková

Hráme v LOFT ARÉNA

11. 6.

piatok
19.00

sobota
19.00

- apoteóza lásky a zrady
réžia / D. Jařab
účinkujú / R. Stanke, L. Latinák,
M. Hronský, R. Poláková, J. Kovalčiková

PREMIÉRA

8. 6.

pondelok
19.00

utorok
19.00

Agatha Christie /

Martin Casella /

- konečne poriadna detektívka!
réžia / R. Polák
účinkujú / J. Loj, K. Greppelová, P. Šimun, A. Javorková,
M. Mňahončák, L. Vráblicová,
D. Matušová, B. Deák, M. Kráľ,
T. Palonder

- veľká komédia o malom
probléme
réžia / J. Bielik
účinkujú / B. Deák. J. Jackuliak,
M. Majeský, M. Mňahončák,
J. Loj

Bod nula

Írska kliatba

12. 6.

štvrtok
19.00

piatok
19.00

Marek Maďarič /

Karl Marx / Peter Lomnický /

Kapitál

Dáma bez kamélie

- správa o stave sveta
réžia / M. Čičvák
účinkujú / T. Pauhofová,
K. Greppelová, B. Deák,
M. Hronský, T. Palonder,
M. Prevendarčík

13. 6.

9. 6.

- hra inšpirovaná Dumasovým
románom Dáma s kaméliami
réžia / M. Čičvák
účinkujú / A. Bárta, N. Puklušová,
I. Vojtek, B. Deák, J. Oľhová, M.
Hronský, D. Šarközyová, K. Greppelová, M. Madej

14. 6.

sobota
19:00

nedeľa
19.00

David Mamet /

Tracy Letts /

- komédia z Bieleho domu
réžia / M. Čičvák
účinkujú / T. Maštalír, B. Farkaš,
J. Oľhová, M. Hronský, Ľ. Gregor

- vtipná a nervy drásajúca hra
réžia / A. Totiková
účinkujú / M. Majeský, D. Mórová,
M. Prevendarčík, J. Kovalčiková,
M. Marušin

November

16. 6.

Zabijak Joe

17. 6.

utorok
19.00

streda
19.00

Marián Amsler /

David Ives /

- najpútavejší román všetkých čias
réžia / M. Amsler
účinkujú / P. Vajdová, M. Ťapák,
M. Hronský, E. Podzámska, R. Autner, V. Strapková, R. Dang Van

- hra, ktorá vo vás prebudí
najskrytejšie vášne
réžia / E. Eszenyi
účinkujú / D. Mórová, T. Maštalír

Venuša
v kožuchu

18. 6.

štvrtok
20.00

Frank McComb feat. Juraj
Griglák & Martin Valihora /

ˇ
David JaRab

Jazz v Aréne

- jazzový koncert
účinkujú /
Frank McComb - spev, klávesy
Juraj Griglák - bass
Martin Valihora - bicie

24. 6.

streda
19.00

Yasmina Reza /

Boh masakra

- komédia najhranejšej súčasnej
autorky
réžia / S. Ferancová
účinkujú / A. Šišková, O. Belešová, M. Horňák, R. Stanke

Organizované predstavenie

PREMIÉRA
REPRÍZA
26./27. 6.

5. júna o 19:00 hod.
6. júna o 19:00 hod. / 21. júna o 19:00 hod.
piatok
sobota

Detská uni. Komenského /

Zápis zaregistrovaných študentov

na 13. ročník DUK 2015
- 26.6. 10:00 do 16:00
- 27.6. 10:00 do 14:00

28. 6.

nedeľa
20.00

Marián Amsler /

Lesk a bieda
kurtizán podľa Balzaca

- najpútavejší román všetkých čias
réžia / M. Amsler
účinkujú / P. Vajdová, M. Ťapák,
M. Hronský, E. Podzámska, R. Autner, V. Strapková, R. Dang Van

Festival v Hradec Králove

foto: Peter Chvostek

Lesk a bieda
kurtizán podľa Balzaca

21. 6.

nedeľa
19.00

David Jařab /

Obeť

- apoteóza lásky a zrady
réžia / D. Jařab
účinkujú / R. Stanke, L. Latinák,
M. Hronský, R. Poláková, J. Kovalčiková

DIVADLO ARÉNA
Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
Predpredaj vstupeniek:

a v pokladni Divadla Aréna, pondelok - nedeľa od 14:00 do 18:00
tel.: 02/6720 2557, fax: 02/6720 2556,
e-mail: pokladna@divadloarena.sk

www.divadloarena.sk

