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V deň, keď píšem tento text, ocitol sa na fasáde histo-
rickej budovy UK na Šafárikovom námestí transpa-
rent s nápisom „Refugees welcome!“. Dostal sa tam 

síce bez vedomia zodpovedných orgánov univerzity, no 
problém, na ktorý upozorňuje, tvrdošijné odmietanie jeho 
riešenia nemalou časťou slovenskej spoločnosti i vlád-
nych predstaviteľov, ako aj mlčanie významných kultúr-
nych a vzdelávacích inštitúcií – áno, i tej našej –, tento 
delikt v mojich očiach do veľkej miery ospravedlňujú. 

Akoby sme už zabudli, že ešte pred necelými tromi 
desaťročiami sa tisícky ľudí podobne usilovali, často aj 
za cenu ohrozenia života, hľadať slobodu a šťastie v kra-
jinách za železnou oponou. (Neviem, či to bol zámer 
neznámych aktivistov alebo iba čaro nechceného, no 
transparent na našej fasáde zavial práve v čase, keď si 
pripomíname 25. výročie konania prvých slobodných vo-
lieb po roku 1989. I vďaka nim sme otvorenou inštitúciou, 
ktorá umožňuje – hoc to aj nie vždy dobre vypáli – nehate-
ný prístup na svoju pôdu v podstate každému.)

A tak nielen preto, lebo solidarita a ochota pomôcť tým, 
ktorí to potrebujú, sú už temer dve tisícročia súčasťou 
európskej duchovnej tradície, ale najmä preto, že sme to 
teraz my, ktorí sú na tej šťastnejšej strane pomyselného 
plotu z ostnatého drôtu, máme prinajmenšom morálnu 
povinnosť pomáhať tým, ktorí sú na to odkázaní. Nech je 
nám v tom vzorom náš uznávaný parazitológ a vzácny člo-
vek docent Nasir Jalili, ktorý takýto záväzok cíti a napĺňa 
voči svojmu ťažko skúšanému rodisku. Rozhovor s ním si 
môžete prečítať na 12. a 13. strane nášho časopisu.

Za všetkých tvorcov Našej univerzity vám želám letné 
dni plné pohody, a teda aj čo najmenej nepríjemných 
stretnutí s Nasirovými piskľavo bzučiacimi „obľúbenca-
mi“.

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., prorektor UK pre rozvoj,
predseda Redakčnej rady Našej univerzity

Editoriál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Prezident SR vymenoval piatich profesorov z UK . . . . . . . . . . . .  3

Profesorka Čalkovská Slovenkou roka vo vede a výskume . . . . .  3

Vyberáme z programu rektora UK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Univerzita Komenského rozdelila viac ako 255 000 eur mladým  

vedcom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Martinské centrum pre biomedicínu otvára svoje priestory . . . . .  5

Čerpanie eurofondov na vedu mešká už 1,5 roka . . . . . . . . . . . .  6

Na výročnom stretnutí odborári zhodnotili nielen kolektívnu zmluvu . .  6

Na Mlynoch otvorili zrekonštruované Manželské internáty . . . . . .  7

Motivácia absolventa hrá pri hľadaní práce dôležitú úlohu . . . . . .  8

Vedci sa stretli na konferencii počítačovej grafiky . . . . . . . . . . . .  8

Šestina predčasných a násilných úmrtí je spôsobená alkoholom.  9

Vedci UK vyvinuli inovatívny senzor vodíka do áut . . . . . . . . . . . .  9

Prísnosť k sebe – férovosť voči ľuďom – lojalita voči fakulte . . .  10

Kam na dovolenku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Stavia školu v Afganistane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Nový predmet pre medikov – komunikácia v klinickej praxi . . . .  14

...cez biológiu, biotechnológie, chémiu, geológiu, geografiu,  

environmentalistiku až po didaktiku vied. . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Medici vytlačili srdce a pomohli bábätku . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

O horúcich témach súčasnej bioetiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Deň Európy oslavovali aj manažéri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Študenti sa stretli s veľvyslancom Rakúska. . . . . . . . . . . . . . . .  18

Cudzinci sa môžu tešiť na letnú univerzitu už 25-krát . . . . . . . .  19

Leto a letné prázdniny v Modre-Harmónii . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

Participatívne Mlyny 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

Fakulta telesnej výchovy a športu UK vzdala hold darcom krvi . .  20

Séria prednášok o Cyrilovi a Metodovi  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Univerzita Komenského sa stala majstrom slovenských  

univerzít vo florbale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

Športový deň PriF UK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

Usmernenie AS UK lepším fakultám – „Nevyskakujte z radu“ . .  22

Metodika ministerstva školstva – pohľad z Gondovej . . . . . . . .  22

Prezradili ste nám o sebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

Nórsko – krajina plná zaujímavostí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

„Ke studiu medicíny je zapotřebí leb ocelová a zadek olověný“ .  25

Kebab vs. bryndzové halušky? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

Miestna pamäť: medzinárodná súťaž projektu LoCloud . . . . . . .  26

Študentky hudobnej výchovy úspešne reprezentovali UK . . . . .  27

Naši študenti farmácie ocenení v Prahe  . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

Guľáš s Amosom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

Bývalý dekan Dušan Ondrejovič – 85-ročný  . . . . . . . . . . . . . .  28

Opustil nás známy propagátor bryndze profesor Ebringer  . . . .  28

Právna poradňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

Krížovka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

Jazykové okienko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

Listujeme v starých číslach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

English Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

Poznámka k titulnej strane: Vo Vysokoškolskom meste Ľudovíta 
Štúra – Mlyny UK otvorili dňa 13. mája 2015 zrekonštruované Man-
želské internáty. Viac na strane 7. Foto: Katarína Chovancová

NAŠA UNIVERZITA časopis Univerzity Komenského v Bratislave • ročník 61 
• mesačník vychádza 10-krát ročne • Časopis je zaregistrovaný na Minister-
stve kultúry SR pod číslom EV 2933/09 • ISSN 1338-4163 • Vydáva Uni-
verzita Komenského v Bratislave • IČO: 00 397 865 • Adresa: Šafárikovo 
nám. 6, P. O. Box 440, 814 99 Bratislava 1 • e-mail: nasa.univerzita@uniba.
sk • Tel.: 02/592 44 346 • http://www.uniba.sk/nu • Predseda redakčnej 
rady: doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., prorektor UK. Členovia: RNDr. Martin 
Belluš, FMFI UK; ThDr. Dávid Benka, PhD., EBF UK; PhDr. Helena Bernadi-
čová, LF UK; doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD., PriF UK; prof. MUDr. Andrea 
Čalkovská, PhD., JLF UK; Mgr. Eva Faithová, PhD., PdF UK; JUDr. Marián 
Giba, PhD., PraF UK; PhDr. et Mgr. Katarína Gubíniová, PhD., FM UK; Ing. 
Ľubomír Lauko, VI Družba UK; Petra Paráková, VM Ľ. Štúra – Mlyny UK; Mgr. 
František Seman, PhD., FTVŠ UK; Mgr. Ľudmila Staňová, PhD., FSEV UK; 
ThDr. Ivan Šulík, PhD., RKCMBF UK; Mgr. Jaroslav Tóth, PhD., FaF UK; Mgr. 
Jakub Trangoš, CĎV UK; doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., FiF UK • Vedú-
ca redaktorka: Mgr. Lenka Miller • Redakcia: Mgr. et Mgr. Jana Blusková, 
PhDr. Andrea Földváryová, Mgr. Michal Jurina, Mgr. Eduard Csudai • Foto-
graf: Vladimír Kuric • Grafická úprava: HLBINY s.r.o. • Tlač: KO&KA, spol. 
s r. o., Bratislava • Uzávierka: posledný pracovný deň v mesiaci • Za obsah 
príspevkov zodpovedajú autori. Za obsah inzercie zodpovedá zadávateľ. 



3

S P R A V O D A J S T V O

Prezident SR Andrej Kiska dňa 2. júna 2015 v Prezidentskom paláci vymenoval 26 vysokoškolských profesorov. Vymenúvacie dekréty 
si z jeho rúk prevzali aj piati profesori z Univerzity Komenského v Bratislave.

Medzi profesorov Univerzity Komenského sa zaradili: 
• doc. MUDr. Boris Mravec, PhD. (Lekárska fakulta UK) – odbor: 

normálna a patologická fyziológia,
• doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. (Fakulta managementu 

UK) – odbor: manažment,
• doc. RNDr. Peter Račay, PhD. (Jesseniova lekárska fakulta 

UK) – odbor: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia,
• doc. RNDr. Alexandra Šimonovičová, PhD. (Prírodovedecká 

fakulta UK) – odbor: pedológia,
• doc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. (Fakulta managementu UK) – 

odbor: manažment.
„Asi sa všetci zhodneme na tom, že o tom, aká bude budúcnosť na-

šej krajiny, rozhoduje v prvom rade naše školstvo. Vôbec nie je jedno, 
či brány našich škôl opúšťajú ľudia  kreatívni, hladní po poznatkoch, 
alebo ľudia, ktorí len budú čakať, že ich len niekto zamestná. Nie je to 
vôbec jedno, hlavne v prípade krajiny, ako je tá naša. Našu budúcnosť, 
naše bohatstvo musíme hľadať v ľuďoch – vzdelaných, kreatívnych 
a tvorivých ľuďoch. Našu budúcnosť musíme stavať na poznatkoch,“ 
povedal počas slávnostného ceremoniálu prezident SR.

Andrea Földváryová
Foto: Marian Garaj

Prezident SR vymenoval piatich profesorov z UK

Profesorka Čalkovská  
Slovenkou roka vo vede a výskume

Dňa 24. mája 2015 sa v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie ankety 
Slovenka roka 2015. Medzi víťazkami mala svoje zastúpenie aj Univerzita Komenského v Bratislave. V kategórii Veda a výskum sa 
Slovenkou roka 2015 stala prodekanka Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

Víťazkou kategórie Biznis a manažment, ako aj absolútnou víťazkou 
ankety sa stala členka Správnej rady UK, zástupkyňa generálneho 
riaditeľa VÚB Ing. Elena Kohútiková, PhD.

Medzi ocenenými dámami nechýbala ani absolventka Fakulty ma-
nagementu UK, redaktorka TV Markíza Mgr. Barbora Demešová, 
ktorá sa stala víťazkou v oblasti médií a komunikácie. V kategórii Cha-
rita triumfovala správkyňa Nadácie Orange Mgr. Andrea Cocherová, 
absolventka Filozofickej fakulty UK.

„Titul Slovenka roka 2015 v kategórii Veda a výskum ma veľ-
mi potešil, vážim si ho a je pre mňa impulzom do ďalšej práce. 
Pozitívna odozva, ktorú nominácia a ocenenie vyvolali u priate-
ľov, kolegov a študentov, bude pre mňa na dlhý čas inšpiráciou 
a zdrojom energie. Ocenenie považujem za poctu Jesseniovej 
lekárskej fakulte a Univerzite Komenského. Vďaka ankete sa po-
sunula veda z laboratória o krôčik bližšie k ľuďom a som rada, že 
sa do povedomia verejnosti dostala tematika respirológie, ktorej 
sa popri iných „populárnejších“ biomedicínskych oblastiach vý-
skumu venuje menej pozornosti,“ uviedla prvá prodekanka JLF UK 
prof. Andrea Čalkovská, ktorá pôsobí aj ako vedúca Ústavu fyziológie 
JLF UK.

Úspešné Slovenky tento rok bojovali o hlasy čitateľov a divákov 
v kategóriách: Biznis a manažment, Umenie a kultúra, Médiá a 
komunikácia, Veda a výskum, Vzdelávanie a podpora mladých 
talentov, Zdravotníctvo, Šport a Charita. O tom, kto získa titul 
Absolútna Slovenka roka, rozhodla odborná porota, rovnako ako aj 
o titule Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos pre Slovensko. 
Túto mimoriadnu cenu si prevzala speváčka Marika Gombitová.

Záštitu nad 7. ročníkom ankety Slovenka roka prevzal prezident Slo-
venskej republiky Andrej Kiska. Adeptky na titul Slovenka roka 2015 
vyberala nominačná komisia pod vedením ministra kultúry SR Mareka 
Maďariča. O víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodovali diváci 
a poslucháči RTVS, čitatelia týždenníka Slovenka formou SMS hlaso-
vania, kupónov a prostredníctvom internetového hlasovania. 

Andrea Földváryová



V Y B E R Á M E  Z  P R O G R A M U  R E K T O R A  U K

4. 5. – Rektor UK prof. Karol Mičieta sa 
zúčastnil na zasadnutí Správnej rady UK.

5. 5. – Zúčastnil sa na zasadnutí Finančnej 
komisie AS UK a Predsedníctva AS UK.

12. 5. – Zúčastnil sa na slávnostnom vy-
hlásení výsledkov 18. ročníka oceňovania 
významných slovenských vedcov, technoló-
gov a mladých výskumníkov „Vedec roka SR 
2014“.

13. 5. – Spolu s riaditeľom Vysokoškolské-
ho mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. Róber-
tom Gulom slávnostne otvorili zrekonštruova-
né manželské internáty. (Viac na strane 7.)

- Zúčastnil sa na zasadnutí AS UK.

18. 5. – Na stretnutí u ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera 
rokovali o „Akčnom pláne implementácie 
Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu SR na roky 2015 – 2016“.

– Zúčastnil za na zasadnutí prezídia Sloven-
skej rektorskej konferencie vo Zvolene.

19. 5. – Zúčastnil sa na 71. zasadnutí Slo-
venskej rektorskej konferencie v Banskej 
Bystrici.

20. 5. – Zúčastnil sa na zasadnutí Pred-
sedníctva AS UK.

21. 5. – Zúčastnil sa na slávnostnom otvo-
rení novostavby Martinského centra pre bio-
medicínu Jesseniovej lekárskej fakulty UK 
(BioMed Martin) na Malej hore v Martine. 
(Viac na strane 5.)

25. 5. – V Auditóriu Maximum PraF UK 
slávnostne udelil Granty UK určené na pod-
poru vedeckých, pedagogických a umelec-
kých projektov mladých učiteľov, vedeckých 
pracovníkov a interných doktorandov UK. 
(Viac na tejto strane.)

26. 5. – V Moyzesovej sieni UK sa zúčast-
nil na uvedení knihy Ľubomíra Jančoka „Iná 
ale stále blízka“.

27. 5. – Zúčastnil sa na zasadnutí Akade-
mického senátu UK.

Mgr. Daniela Magalová, 
Kancelária rektora UK
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Univerzita Komenského rozdelila  
viac ako 255 000 eur mladým vedcom

Na pôde Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa dňa 25. mája 2015 už po devätnásty 
raz udeľovali Granty UK určené na podporu vedeckých, pedagogických i umeleckých 
projektov vedeckých pracovníkov, mladých pedagógov a interných doktorandov UK – vo 
veku do 30 rokov. Granty UK v tomto roku získalo 269 projektov. Univerzita ich podporila 
sumou 255 490 eur, čo v priemere predstavuje takmer 950 eur na jeden grant.

O Granty UK sa v tomto roku uchádzalo 
526 žiadateľov, z ktorých odborné komisie 
odporučili podporiť 269 projektov. „Som 
rád, že záujem o granty bol aj v tomto roku na 
porovnateľnej úrovni s predošlým rokom. Je 
to pozitívny ukazovateľ vedeckovýskumných 
ambícií a tvorivej invencie mladých univer-
zitných pracovníkov,“ hovorí rektor UK prof. 
RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Najviac projektov predložila rovnako ako 
vlani Prírodovedecká fakulta UK – 190, z kto-
rých bolo úspešných 96. Nasleduje ju Fakul-
ta matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorá 
podala 75 projektov, 39 z nich bolo podpore-
ných. Lekárska fakulta UK predložila 57 žia-
dostí, z ktorých 29 získalo grant. Z Jessenio-
vej lekárskej fakulty UK bolo zaevidovaných 
48 projektov, z ktorých 24 bolo podpore-
ných. Aj v tomto roku univerzita prijala a sú-
časne i podporila jeden „integrovaný“ projekt, 
na ktorom participujú riešitelia z Právnickej 
fakulty UK a Filozofickej fakulty UK. 

Žiadatelia, ktorí získali tohtoročné gran-
ty, riešia napríklad tieto projekty: Civilizačné 

ochorenia z pohľadu farmakoekonomiky a lie-
kovej utilizácie v SR (FaF UK), Obraz Sloven-
ska v cestopisnej literatúre 18. a 19. storočia 
(FiF UK), Diagnostika intrauterinného stavu 
plodu pred termínom pôrodu (JLF UK) či Ana-
lýza reflexie moci v praxi sociálnych pracovní-
kov s marginalizovanými skupinami (PdF UK).

Počas slávnostného udeľovania grantov 
bol vytvorený priestor aj na otázky doktoran-
dov a mladých vedcov. Zaznela napríklad po-
žiadavka, či by nebolo možné zvýšiť finanč-
nú podporu na cestovné náklady v prípade 
kongresov, alebo či by sa mohol pozmeniť 
časový rámec prideľovania grantov.

Keďže sa počet podávaných žiadostí ne-
ustále zvyšuje, komisia má neľahkú úlohu vy-
brať z veľkého množstva projektov vzhľadom 
na objem finančných prostriedkov. I keď sú 
mnohé projekty veľmi kvalitné, objavujú sa 
aj nedostatky, na základe ktorých Grantová 
komisia UK neodporučila rektorovi prideliť 
granty. Medzi najčastejšie neúspešné pro-
jekty patria tie, ktoré nemajú dostatočne de-
finované ciele alebo sú požiadavkou na prí-
strojové vybavenie katedier, úhradu služieb 
či na nákup kancelárskeho materiálu.

redakcia
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Martinské centrum pre biomedicínu 
 otvára svoje priestory

Dňa 21. mája 2015 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novostavby Martinského centra pre biomedicínu Jesseniovej lekárskej 
fakulty UK (BioMed Martin) na Malej hore v Martine. Na podujatí sa zúčastnili predseda vlády SR doc. JUDr. Robert Fico, 
CSc., rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc., ako aj ďalší významní hostia. 

BioMed Martin patrí k najvýznamnejším 
a najrozsiahlejším projektom JLF UK, kto-
rého cieľom je prispieť k zvýšeniu kvality 
medicínskeho výskumu a k priamej translá-
cii výsledkov a zistení do klinickej praxe, 
a to predovšetkým v štyroch vedných ob-
lastiach: molekulová medicína, neurove-
dy, onkológia a respirológia. Predstavuje 
multidisciplinárne centrum, ktoré vytvára 
intelektuálne stimulujúce prostredie pre 
realizáciu výskumno-vývojových aktivít. 
V priestoroch BioMedu Martin bude praco-
vať približne 200 vedeckých pracovníkov a 
doktorandov.

„Pred rokom a pol sme spoločne s vte-
dajším ministrom školstva Dušanom Ča-
plovičom podpísali zmluvu o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku na re-
alizáciu projektu BioMed Martin, ambicióz-
nej vízie jeho iniciátora prof. Jána Danka, 
dekana JLF UK. Som veľmi rád, že dnes 
symbolicky napĺňame povestné do roka 
a do dňa,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. 
Karol Mičieta, PhD.

Projekt je koordinovaný dekanom JLF 
UK prof. MUDr. Jánom Dankom, CSc. 
Riaditeľkou centra sa od 20. apríla 2015 
stala prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 
Výstavba trvala od júla do novembra 2014 
a celkové náklady na realizáciu projektu 
predstavovali 26,31 mil. eur. BioMed Mar-
tin bol financovaný z operačného progra-
mu Výskum a vývoj. Finančné prostriedky 
vo výške 22,37 mil. eur poskytol Európsky 
fond regionálneho rozvoja a zo štátneho 
rozpočtu sa na projekt vymedzila suma 
2,63 mil. eur. JLF UK prispela z vlastných 
zdrojov čiastkou 1,31 mil. eur. Takmer 12 
mil. eur bolo určených na výstavbu budovy 
BioMedu a viac ako 10 mil. eur predstavo-
val rozpočet na prístrojovú a IKT infraštruk-
túru.

Organizačne je Martinské centrum pre 
biomedicínu členené na štyri divízie, z kto-
rých prvú vám predstavíme v tomto čísle 
a ďalšie tri v septembrovom vydaní.

Poslaním divízie je integrovať najmoder-
nejšie molekulárne metódy v diagnostike 
vybraných ochorení, molekulárna iden-
tifikácia a analýza genetickej informácie 
vybraných pacientov, identifikovať jedin-
cov s vyšším rizikom rozvoja sledovaných 
ochorení a hľadať nové nekonvenčné po-
stupy liečby z hľadiska personalizovanej 
terapie, ako aj overovať liečebnú efektivitu 
ich klinických aplikácií. Vedecký výskum 
nadväzuje na aktuálne riešené projekty  na 
komplexnejšej úrovni. Vedecká práca labo-
ratórií sa bude zameriavať na štyri základné 
výskumné oblasti. 

1. Oblasť tkanivových a bunkových 
kultúr vrátane práce s ľudskými 
indukovanými kmeňovými bunkami 
a ich aplikácia v regenerácii tkanív
Laboratóriá tkanivových a bunkových kul-

túr sa výskumne zamerajú na testovanie liečiv 
a umelých materiálov pre klinické využitie, 
ako aj diagnostiku ochorení. V poslednom 
období rozhodujúcou mierou participuje 
ako terapeutická metóda v liečbe rôznych 
patologických stavov. Riadená tkanivová 
regenerácia je progresívna a perspektívna 
metóda liečby doteraz neliečiteľných stavov. 
Sfunkčnenie laboratórií bude preto novým 
míľnikom v modernizácii a inovácii liečebných 
techník poskytovaných Univerzitnou nemoc-
nicou v Martine a JLF UK. 

2. Výskum v oblasti 
kardiovaskulárnych a metabolických 
ochorení
V tejto oblasti plánujeme nadviazať na už 

existujúce aktivity fakulty, najmä na výskum 
diabetu, obezity a ich komplikácií, hyper-
tenzie, ischemickej choroby srdca, ako aj 
širokého spektra ďalších, geneticky podmie-
nených ochorení. Využitie najnovších techno-
lógií prinesie možnosť presnejšej diagnostiky 
a prispeje k personalizácii liečby.

3. Výskum a implementácia 
výsledkov výskumu v oblasti 
prenatálnej diagnostiky
Zameraním laboratória je funkčná im-

plementácia komparatívnej genómovej 
hybridizácie a celogenómovej sekvenácie 
do genetickej prenatálnej diagnostiky. Vý-
skum sa upriami na hľadanie optimálnych, 
predovšetkým neinvazívnych metód diag-
nostiky genómových, chromozómových 
a génových defektov plodu. Súčasne sa 
bude zaoberať ochoreniami s genetickým 
pozadím, ohrozujúcimi matku a plod, a na 
prevenciu vzniku a hľadanie markerov indi-
kujúcich zvýšené riziko vzniku vybraných 
patologických stavov.

4. Výskum genotoxicity 
a mutability pracovného 
a životného prostredia
Laboratórium sa sústredí na výskum látok 

s genotoxickým a karcinogénnym účinkom 
na ľudský organizmus na molekulárnej 
úrovni a v súvislosti s ďalšími rizikovými 
faktormi. Zvýšený výskyt chromozomálnych 
aberácií, ako aj ďalších parametrov je in-
dikátorom genetických poškodení u osôb 
exponovaných mutagénnym alebo karci-
nogénnym látkam, ktoré môžu spôsobiť 
transformáciu buniek a vyústiť do rozvoja 
malígneho ochorenia. Z hľadiska preven-
cie je nesmierne dôležitá identifikácia sen-
zibilných jedincov s vyšším rizikom vzniku 
ochorenia. 

Neoddeliteľnou súčasťou divízie bude 
pracovisko Bioinformatiky, resp. bioanalýzy 
dát, ktoré bude zhromažďovať, analyzovať 
a interpretovať rozsiahle súbory biologic-
kých dát, predovšetkým dát získaných 
molekulárne – biologickou analýzou, ako 
napr. analýzou génových polymorfizmov, 
analýzou expresie miRNA, ako aj sekvená-
ciou DNA a RNA. 

Veríme, že práca členov výskumných tí-
mov divízie Molekulovej medicíny prispeje 
k vytvoreniu navzájom prepojenej aktívnej 
a funkčnej siete a získané vedomosti budú 
efektívne využívané vedeckými pracovníkmi 
všetkých kliník a ústavov JLF UK.

doc. RNDr. Erika Halašová, PhD.,  
riaditeľka divízie Molekulovej  

medicíny JLF UK
Foto: Milan Šulov

Divízia Molekulovej medicíny



6

S P R A V O D A J S T V O

6

Čerpanie eurofondov na vedu mešká už 1,5 roka
Výskumne orientované univerzity: Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a ďalšie vyzývajú vládu, aby 
konala. Ohrozená je kontinuita vedeckých projektov.

Vysoké školy so znepokojením sledujú 
brzdenie príprav na čerpanie štrukturál-
nych fondov na výskum a inovácie v novom 
programovacom období 2014 – 2020. 
Slovenské vedecké inštitúcie, medzi kto-
ré patrí viacero verejných vysokých škôl, 
sú závislé od finančných zdrojov EÚ. Tieto 
sa stali dominantným zdrojom pre vedecký 
výskum na Slovensku. Dnes reálne hrozí 
strata kontinuity financovania vedeckých 
výskumných aktivít na Slovensku vrátane 
výpadku financovania miezd výskumní-
kom, a tým aj zvýšenie nezamestnanosti 
mladých vedcov a únik najlepších mozgov 
do zahraničia. Takéto procesy bývajú ne-
vratné. Ak sa nevytvorí Výskumná a tech-
nologická agentúra a nespustia výzvy do 
septembra, hrozí, že sa európske peniaze 
budú dať použiť na výskum a inovácie až 
po parlamentných voľbách, t. j. takmer tri 
roky po začiatku sedemročného obdobia.

Pritom príprava na nové obdobie pod 
vedením ministrov školstva a hospodárstva 
si počínala veľmi dobre. Slovenská repub-
lika bola jednou z prvých štyroch člen-
ských krajín EÚ, ktoré vypracovali a prijali 
Stratégiu RIS3 „Poznatkami k prosperite“ 
(oficiálne: Stratégia inteligentnej špeciali-
zácie výskumu a inovácií). Táto stratégia je 
podmienkou EÚ na použitie štrukturálnych 
fondov pre výskum a inovácie v príslušnej 
krajine. Slovensko taktiež vypracovalo, 
predložilo a Európska komisia Slovensku 
schválila Operačný program výskum a 
inovácie pre obdobie 2014 – 2020 ešte 
v októbri minulého roka ako jeden z úplne 
prvých operačných programov v celej EÚ.

Prípravy na realizáciu Stratégie RIS3 
a teda aj na využívanie nových štrukturál-
nych fondov sa zasekli na schvaľovaní tzv. 
Akčného plánu k RIS3, ktorý mal byť len 
vykonávacím plánom. Ten nie je doteraz 

schválený vo Vláde SR a ako sa ukazuje z 
výsledkov medzirezortného pripomienkové-
ho konania stále pretrvávajú určité rozpory.

Značná časť financií operačného 
programu je venovaná podpore inovácií 
slovenských podnikov. Sme preto pre-
svedčení, že ani podnikateľom nemôže 
vyhovovať odďaľovanie začatia implemen-
tácie operačného programu. Preto ne-
rozumieme pohnútkam niektorých pred-
staviteľov podnikateľov predkladajúcich 
nerealizovateľné požiadavky, čím sa odďa-
ľuje využitie financií.

Vyzývame všetkých kompetentných na 
urýchlené prijatie akčného plánu pred-
loženého ministrom školstva a ministrom 
hospodárstva na jeho schválenie vo vláde 
SR a vykonanie nevyhnutne potrebných 
krokov k začatiu nového programovacieho 
obdobia. V hre je budúcnosť Slovenska.

NUNU

 Na výročnom stretnutí odborári zhodnotili  
nielen kolektívnu zmluvu

Dňa 29. apríla 2015 sa uskutočnilo tradičné stretnutie odborárov Univerzity Komenského s rektorom za veľkej účasti členov 
a významných hostí.

MUDr. Alexander Kurtanský, predseda 
Rady predsedov odborových organizácií 
pri UK, poukázal, že hlavným celoročným 
výstupom práce odborov je kolektívna zmlu-
va, ktorá musí byť produktom vyspelého so-
ciálneho partnerstva tak, ako je faktom na 
UK. Ocenil aj konciliantný prístup hlavného 
vyjednávača prof. JUDr. Márie Patakyovej, 
PhD., za zamestnávateľa. Porovnal úroveň 
kolektívnej zmluvy s úrovňou právnych no-
riem, a to so Zákonníkom práce, Kolektív-
nou zmluvou vyššieho stupňa a konštatoval 
ich prekročenie v mnohých atribútoch, čo 
špecifikovala aj RNDr. Ivica Sigmundová, 
PhD., pre jednotlivé fakulty a súčasti UK 
a zdôraznila dosiahnutie maxima zo záko-
na na oboch lekárskych fakultách. Členská 
základňa sa zmenila voči minulému roku 
minimálne, organizovanosť je na úrovni cca 
15,5 %, čo je dobrá vysokoškolská úroveň 
v SR a lepšia európska úroveň. Hovorilo sa 
aj o nových pohľadoch na prácu odborov 
v kontexte Európy, lebo si treba uvedomiť, 
že Slovensko je naša vlasť a Európa je náš 
domov. Európske odborové aktivity nie sú 
však plne využívané. Predseda zdôraznil aj 
vysokú účinnosť právnej pomoci JUDr. Ras-

tislava Bajáneka a ďalších práv-
nikov v prospech odborárov. Vy-
počítal, že vyššie zaradený učiteľ 
na vysokej škole bez ohľadu na 
to či odborár alebo neodborár, 
získal aj legislatívnou činnosťou 
odborov od 1. 1. 2003 cca 93-ti-
síc eur, a to najmä preklopením 
bývalej zdravotníckej tabuľky do 
vysokoškolskej a predĺžením 
ukončenia pracovného pomeru 
do 70 rokov.

Rektor UK prof. RNDr. Karol 
Mičieta, PhD., sa vo svojom vystúpení za-
meral hlavne na Metodiku rozdelenia štát-
nej dotácie verejným vysokým školám a jej 
dopad na UK.

Ing. Pavel Ondek, predseda OZPŠaV 
zdôraznil najmä platovú analýzu zamest-
nancov VŠ. Ing. Jozef Kollár, prezident 
KOZ SR, sa ospravedlnil z dôvodu neprí-
tomnosti v Bratislave, a tým sa aj odložilo 
podpísanie Memoranda KOZ SR a UK 
o vzájomnej spolupráci pri poskytovaní 
vysokoškolského štúdia a celoživotného 
vzdelávania v oblasti ľudských zdrojov a so-
ciálneho partnerstva.

Vo vystúpení prof. Ing. Petra Plavčana, 
PhD., z Ministerstva školstva SR sme oce-
nili najmä to, že ministerstvo opustilo cestu 
predkladania nového zákona o vysokých 
školách a prevzalo koncepciu odborov 
a Rady VŠ SR ísť metódou cielenej noveli-
zácie zákona, čo vo svojom dôsledku ušetrí 
čas, lebo sa zamedzí následnému vyčisťova-
niu a dolaďovaniu novonapísaného zákona.

V diskusii účastníci a hostia reagovali na 
aktuálne a tiež dlhodobé problémy na vyso-
kých školách. 

MUDr. Alexander Kurtanský,  
predseda rady odborárov
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Na Mlynoch otvorili zrekonštruované 

Manželské internáty
Vo Vysokoškolskom meste Ľudovíta Štúra – Mlyny UK otvorili dňa 13. mája 2015 
zrekonštruované Manželské internáty. Rekonštrukcia, ktorá prebiehala od júna 
minulého roka do februára 2015, si vyžiadala investície vo výške viac ako 4 milióny eur. 
Mlyny ich hradili výlučne z vlastnej podnikateľskej činnosti.

Rekonštrukcia si vyžiadala kompletnú ob-
novu budovy, internáty už nemajú balkóny, 
zväčšili sa ubytovacie priestory a vytvorilo sa 
ďalších 32 jednolôžkových izieb. Ubytova-
cia kapacita internátov je 576 lôžok. Každý 
zo štyroch blokov (A – D) má 144 študent-
ských lôžok, t. j. v každom bloku je 8 jedno-
lôžkových a 68 dvojlôžkových izieb.

„Som rád, že dnes môžeme otvoriť tento 
veľkolepý projekt Vysokoškolského mesta 
Ľ. Štúra – Mlyny. Veľkolepý je preto, lebo 
bol zrealizovaný z vlastných zdrojov, z vlast-
nej iniciatívy a z vlastných síl. Dokázali sme 
tým zlepšiť kvalitu akademického prostre-
dia, a tak umožniť väčšiemu množstvu štu-
dentov bývať v kvalitatívne lepších a finanč-
ne dostupných možnostiach,“ uviedol na 
slávnostnom otvorení rektor UK prof. RNDr. 
Karol Mičieta, PhD.

Riaditeľ internátov Mgr. Róbert Gula po-
vedal: „O internátoch sa píše veľmi často a 
veľmi negatívne a treba povedať, že v nie-
ktorých prípadoch je to do určitej miery aj 
pravda. O to som radšej, že sa podaril taký-
to projekt, ktorý stál viac ako 4 mil. eur, čo 
v dnešnej dobe nie je zanedbateľná polož-
ka. Teším sa, keď sa prví študenti ubytujú.“

Vedenie VM Ľ. Štúra – Mlyny UK plánuje v 
budúcnosti zo svojich zdrojov rovnakým spô-
sobom vynoviť tiež výškový blok – tzv. Štúrak.

redakcia
Foto: Katarína Chovancová

Izby s pozitívnou energiou
Študenti sú s rekonštrukciou spokojní a o ubytovanie na nových Manželákoch 
je už teraz veľký záujem. Maroš (21), ktorý na UK študuje manažment, sa teší zo 
zlepšujúcich podmienok a tiež z toho, že aj študenti majú záujem o zveľadenie 
svojho prostredia. 

Ako sa ti páčia nové internáty?
Nové internáty vyzerajú pekne. Sám ich hod-
notím štyrmi hviezdičkami. Nábytok je fareb-
ný, moderný, izby žiaria pozitívnou energiou. 
Sú krajšie, ako bola moja detská izba.
Myslíš si, že sa život v Mlynskej doline 
zmenil v posledných rokoch?
Keďže na Mlynoch bývam len druhý rok, 
neviem úplne presne zhodnotiť, aký život tu 
bol predo mnou. Avšak postrehol som, že 
sa tu neustále niečo rekonštruuje, ale aj to, 
že napríklad jedálne praskajú vo švíkoch, 
čo nie je v takýchto prevádzkach bežné. 
U študentov som si všimol veľký posun 
vpred. Mám pocit, že sú akýsi ohľaduplnej-
ší k okoliu a majú záujem ho zveľaďovať.
Čo najviac trápi ubytovaných a čo im 
chýba?
Najväčším trápením pre ubytovaných bola 
doposiaľ asi kvalita ubytovania, avšak po-
stupné rekonštrukcie robia ich podmienky 
na bývanie a štúdium omnoho lepšie. Vek 
budov a množstvo študentov si vyberajú 
svoju daň. Chýba nám tu viac outdoor/
indoor aktivít, ako sú športové podujatia, 

koncerty, rôzne multikultúrne podujatia, 
ktoré by viac zvýšili pocit spolupatričnosti 
s vysokoškolským mestom.
Aké sú výhody ubytovania na interná-
toch?
Azda najväčšou výhodou bývania na Mly-
noch je možnosť spoznať mladých ľudí nie-
len z celého Slovenska, ale i zo zahraničia. 
Rozhodujúca je i cena a dobré podmienky 
na štúdium, ako aj spoločenský život. Rov-
nako veľkým plusom je i blízka dostupnosť 
centra Bratislavy, kde to žije pravým noč-
ným životom.
Aké zmeny by si ešte privítal?
Keby tak boli prerobené aj Štúrak a Átriáky. 
A úplne ideálne by bolo, keby internáty fun-
govali ako kampusy v zahraničí, kde sú v jed-
nom areáli všetky služby a možnosti kultúrne-
ho, spoločenského i športového vyžitia.
Čo hovoríš na fakt, že internáty nedo-
stávajú podporu na rekonštrukcie svo-
jich kapacít z eurofondov, ani od štátu?
Je to zarážajúce, pretože internáty v iných 
mestách sú zvýhodnené. Hoci internáty sú 
situované v Bratislave, neslúžia pre miest-

nych, ale pre obyvateľov z celého Sloven-
ska. Je potešujúce, že vedenie VM Ľ. Štú-
ra – Mlyny UK a UK dokážu napriek týmto 
hendikepom získať dostatok prostriedkov 
na zlepšovanie podmienok pre študentov.
Ako by si si predstavoval ideálny stav?
Mramorom vykladané izby, málo učenia 
a nekonečná zábava. (smiech) Ale vážne, 
vynovené Manželáky sú veľmi blízko mojej 
predstave o ideálnom bývaní.
Robia pre rozvoj niečo aj študenti?
Áno, samozrejme. Funguje tu študentská 
samospráva, ktorá zastupuje študentov ako 
takých a vytvára prepojenie študentov a za-
mestnancov Mlynov. Okrem toho je aktívna 
a úspešná aj iniciatíva na realizáciu projektov 
využívajúcich participatívny rozpočet. UPeCe 
so svojimi tímami zas prispieva k zlepšeniu 
duchovného, kultúrneho i športového života.
Čo by si zaželal internátom do budúc-
nosti?
Veľa úspešných študentov, ktorí budú 
v dobrom spomínať na zlaté študentské in-
ternátne časy.

Peter Šagát, VM Ľ. Štúra – Mlyny UK
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 Motivácia absolventa hrá pri hľadaní práce  
dôležitú úlohu

Za sebou máte roky štúdia, v ruke držíte diplom z prestížnej školy a čo teraz? Ak nepatríte medzi tých, ktorí si našli prácu už počas 
školy, stojíte pred ďalším míľnikom vo vašom živote. Hľadanie zamestnania. Poradíme vám, ako napísať životopis, ako sa pripraviť na 
pohovor a tiež o aké pozície je momentálne najvyšší záujem.

Pri hľadaní práce máte viacero možností. 
Najrozšírenejšou formou je hľadanie ponúk na 
pracovných portáloch, ktorých je na Sloven-
sku neúrekom. Taktiež môžete využiť sociálne 
siete typu LinkedIn. Vhodné je tiež využiť pria-
mo webstránky spoločností, v ktorých máte 
záujem pracovať.

Apropo, LinkedIn. Význam zavedenia profe-
sionálneho profilu na tomto portáli vyzdvihujú 
viaceré personálne agentúry. „LinkedIn už nie 
je budúcnosť, je to prítomnosť a to je fakt,“ 
hovorí Radoslav Remák z agentúry Grafton 
Recruitment Slovakia. Absolventom umožňuje 
osloviť potenciálneho zamestnávateľa alebo si 
nájsť stáž. Zamestnávatelia a personálne agen-
túry ho využívajú pri hľadaní vhodných uchá-
dzačov pre klientov. „Vyplňte si profil detailne, 
spomeňte stáže, projekty, zahraničné pobyty, 
certifikáty, bakalárske a diplomové práce, ob-
lasti záujmu a nezabudnite na profesionálnu 
fotografiu,“ radí R. Remák. 

K hľadaniu zamestnania pristupujte zodpo-
vedne, zvážte svoje schopnosti a doterajšie 
skúsenosti, úroveň znalosti cudzích jazykov 
a reagujte len na pozície, pre ktoré spĺňate po-
žiadavky. Ďalšou chybou, ktorej sa uchádzači 
o prácu dopúšťajú, je reagovanie na viaceré 
voľné pozície vo firme naraz. „Ak klient dostane 
viacero reakcií od jedného uchádzača v krát-
kom čase, môže mať pocit, že motivácia uchá-
dzača pre niečo konkrétne nie je žiadna. Dnes 
hrá totiž motivácia kandidáta veľmi dôležitú úlo-
hu,“ upozorňuje R. Remák.

Situácia na trhu práce
Rok 2015 je z pohľadu počtu pracovných 

ponúk podľa portálu Profesia.sk úspešný. 
Z 80-tisíc ponúk v tomto roku doteraz je každá 

piata vhodná pre absolventov. Z ponúk vyža-
dujúcich minimálne vysokoškolské vzdelanie 
II. stupňa je pre absolventov vhodných celo-
ročne približne 17 %. „Aktuálne je viac ponúk 
v kategóriách: právo a legislatíva, farmaceu-
tický priemysel, elektrotechnika a energetika, 
technika, rozvoj, strojárstvo a administratíva,“ 
informuje Marcela Glevická z portálu Profe-
sia.sk. Životopisy ľudí z technických škôl sú 
prezeranejšie, súvisí to s aktuálnym vysokým 
dopytom po informatikoch, technikoch a stro-
jároch.

„Z Univerzity Komenského je najvyšší záu-
jem o absolventov Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky UK, ktorých životopis si v prie-
mere pozrie šesť zamestnávateľov. Za nimi na-
sledujú absolventi Fakulty managementu UK, 
ktorých životopis si pozrú v priemere štyria 
zamestnávatelia,“ uvádza Profesia.sk.

V ponukách pre vysokoškolsky vzdelaných 
je oproti ostatným ponukám častejšia požia-
davka na príjemné vystupovanie, flexibilitu 
a ochotu učiť sa. „Neabsolventi“ musia byť 
zasa ochotní viac cestovať. Nevyhnutnosť 
ovládať anglický jazyk obsahuje 8 z 10 pra-
covných ponúk pre ľudí s vysokoškolským 
vzdelaním.

Záujem zamestnávateľov o čerstvých absol-
ventov vysokých škôl je o niečo nižší ako záu-
jem o ľudí s praxou, ale stále vyšší ako o ľudí 
len so stredoškolským vzdelaním. Stále platí, 
že čím vyššie je vaše dosiahnuté vzdelanie, tým 
máte na pracovnom trhu vyššie šance. 

Na čo nezabudnúť v životopise
Okrem štandardných údajov o vzdelaní 

(základnú ani strednú školu uvádzať netreba, 
ak nemajú priamu súvislosť s pracovnou po-

nukou), pracovných skúsenostiach a znalos-
tiach nezabudnite uviesť kontakty. „Rád by 
som vyzdvihol zlý dojem spôsobený nevhod-
nou emai lovou adresou typu dracik999, cuk-
ricek123,“ upozorňuje konzultant spoločnosti 
Grafton R. Remák. Pri pracovných skúsenos-
tiach uveďte aj náplň práce v bodoch, účasť 
na projektoch a zodpovednosti.

Vhodné je doplniť URL LinkedIn profilu, 
k cudziemu jazyku dopísať hodnotenie úrov-
ne, vymenovať zahraničné stáže, štúdium 
v zahraničí, Erasmus, Work and Travel, certifi-
káty, kurzy, školenia, úspechy a pod.

Pracovný pohovor
To, čo ste o sebe napísali v životopise, a to, 

ako sa budete prezentovať na osobnom po-
hovore, sú dve rôzne veci. Personalistu alebo 
náborového pracovníka máte možnosť pre-
svedčiť, ale aj úplne odradiť. 

Na každý pohovor sa vopred pripravte. Pre-
študujte si náplň pracovnej pozície, na ktorú 
sa hlásite, vyhľadajte si a naučte sa základné 
informácie o spoločnosti. Buďte pripravený na 
otázky typu vaše silné a slabé stránky či kde 
sa vidíte o niekoľko rokov.

Ďalšie tipy Radoslava Remáka, ktorý má bo-
haté skúsenosti s vedením pohovorov: „Vyp-
nite si mobilný telefón, nežujte žuvačku, pred 
pohovorom nefajčite, nemeškajte, oblečte sa 
slušne, udržiavajte očný kontakt a poďakujte 
sa za čas strávený na pohovore.“ Ak bude-
te komunikatívny, optimistický a presvedčíte 
o svojich schopnostiach a motivácii, ste na 
najlepšej ceste k pracovnej pozícii. Veľa šťas-
tia!

Lenka Miller

Vedci sa stretli na konferencii počítačovej grafiky
Špičkoví vedci pôsobiaci v oblasti počítačovej grafiky sa od 22. do 24. apríla 2015 stretli na 31. ročníku najstaršej konferencie 
počítačovej grafiky v strednej Európe SCCG (Spring Conference on Computer Graphics), ktorá sa konala v kongresovom centre SAV 
v zámku Smolenice. 

Samotnej konferencii predchádzal študent-
ský seminár CESCG (Central European Semi-
nar on Computer Graphics počas 20. – 22. 
apríla), ktorý je najväčším stretnutím mladých 
výskumníkov pôsobiacich na univerzitách v ce-
lej strednej Európe a je spoluorganizovaný 
Technickou univerzitou vo Viedni pod záštitou 
Medzinárodného Vyšehradského fondu. Vo 
vzájomnej synergii poskytli obidve vedecké 
stretnutia možnosť výmeny skúseností, prezen-
táciu najnovšieho výskumu a poznatkov medzi 
skúsenými odborníkmi a nastupujúcou generá-
ciou vedeckých pracovníkov. 

V rámci konferencie SCCG bola udelená 
cena prof. Kuniiho dvom najlepším študentom 

počítačovej grafiky. Tento rok sa jej laureátmi 
stali Adam Riečický a Ivor Uhliarik, študenti 
z FMFI UK.

Konferencii SCCG predsedal prof. Joaquim 
Jorge z Instituto Superior Técnico, Lisabon, 
Portugalsko, hlavný redaktor časopisu Com-
puters & Graphics Journal, ktorý do Smoleníc 
pozval renomovanú vedkyňu Michelu Spag-
nuolos, riaditeľku výskumu na CNR-IMATI 
v Janove, Taliansko. Novinkou boli tento rok 
prezentácie článkov uverejnených počas roka 
v Computers & Graphics Journal. Podrobný 
program konferencie so všetkými položkami si 
možno pozrieť na www.sccg.sk. Konferenciu 
v spolupráci s Matematickým ústavom SAV or-

ganizuje Fakulta matematiky, fyziky a informati-
ky UK, ktorej dekan prof. RNDr. Jozef Masarik, 
DrSc., prevzal záštitu nad konferenciou. Spolu-
organizátorom a sponzorom je Slovenská infor-
matická spoločnosť, ktorá každoročne vyhlasu-
je súťaž o účasť na konferencii pre najlepších 
študentov počítačovej grafiky. 

Konferencia je zaradená do siete konferencií 
organizovaných v spolupráci s ACM a Eurogra-
phics. Organizácia konferencie bola možná 
aj vďaka sponzorom a reklamným partnerom: 
CSA Systems, Nadácia Jána Korca, VÚJE, He-
arPoint, EDICO SK, VIS GRAVIS a MJCH. 

RNDr. Elena Šikudová, PhD.,  
doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD., FMFI UK



Šestina predčasných a násilných úmrtí  
je spôsobená alkoholom 

Až šestina predčasných a násilných úmrtí je spôsobená alkoholom. Vyplynulo to z výsledkov skríningu výskumníkov Univerzity 
Komenského v Bratislave (UK). Tím Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 
(JLF UK) vyhodnotil 20-ročný súbor údajov zo 14 161 zrealizovaných pitiev náhlych a predčasných úmrtí. Z nich až v 2317 
prípadoch bol zistený ťažký stupeň opitosti (t. j. nad 2 promile alkoholu v krvi). 

Výsledky vedcov Univerzity Komenské-
ho potvrdili výraznú koincidenciu medzi 
predčasnými a násilnými úmrtiami a poží-
vaním alkoholu. Samotná otrava alkoholom 
bola zistená v 4 percentách z pitiev. „Druhú 
najpočetnejšiu skupinu násilných a pred-
časných úmrtí spôsobených alkoholom 
predstavovali obete dopravných nehôd 
a z nich najčastejšie chodci pod vplyvom 
alkoholu. Časté sú však aj pády, utopenia, 
podchladenia či zrazenie vlakom v opi-
tosti,“ konkretizuje doc. MUDr. Ľubomír 
Straka, PhD., zástupca prednostu Ústavu 
súdneho lekárstva a medicínskych expertíz 
JLF UK. 

Súdni lekári UK taktiež zistili, že rizikový-
mi skupinami sú aj agresívne osoby, ktoré 
v stave opitosti obrátia svoju agresivitu proti 
sebe a páchajú samovraždy či sa stávajú 
obeťami vrážd. „Rizikovými sú však aj oso-
by so srdcovými problémami, u ktorých po-
žitie väčšieho množstva alkoholu predsta-

vuje povestnú poslednú 
kvapku v mori preťa-
žovania zlyhávajúceho 
srdca,“ spresňuje doc. 
Straka. Medzi osobami, 
ktoré zomreli predčas-
nou či násilnou smrťou 
v dôsledku alkoholu, je 
až 90 percent mužov. 
Väčšina usmrtených 
má základné vzdelanie. 
Rizikovými mesiacmi ta-
kýchto úmrtí sú október, 
november a december. 
Piatok a sobota sú zase najrizikovejšími 
dňami. Pokiaľ ide o vek, riziková je skupina 
v rozmedzí 40 – 49 rokov. „Typickým prí-
kladom je 45-ročný muž vracajúci sa z po-
hostinského zariadenia, ktorý sa počas no-
vembrovej soboty stáva obeťou dopravnej 
nehody či nestlmeného pádu na záhlavie,“ 
dodáva doc. Straka.

„Táto rozsiahla štatistika martinských 
súdnych lekárov je cenným podkladom pre 
posudzovanie vývoja našej spoločnosti, ale 
najmä pre vyhľadávanie rizikových faktorov 
správania sa slovenskej populácie,“ hovorí 
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Andrea Földváryová
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Vedci UK vyvinuli inovatívny senzor vodíka do áut 
Experimentálni fyzici z Univerzity Komenského v Bratislave (UK) vyvinuli inovatívny polovodičový detektor vodíka s vysokou 
citlivosťou, ktorý pracuje pri izbovej teplote. Jeho význam dokazuje aj skutočnosť, že vodíkový pohon je v hľadáčiku veľkých 
svetových automobiliek a vodík je považovaný za palivo budúcnosti. A práve vyvinutý detektor môže zvýšiť bezpečnosť a zároveň 
znížiť náklady v tejto oblasti, keďže má predpoklad veľmi nízkych výrobných nákladov.

Schopnosť nového detektora vodíka pra-
covať pri bežnej (izbovej) teplote spolu s jeho 
vysokou citlivosťou ho robí široko použiteľným. 
V rámci dlhodobého výskumu od roku 2008 
tím pod vedením fyzika prof. RNDr. Andreja 
Plecenika, DrSc., z Katedry experimentálnej 
fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 
UK prekonal závažný nedostatok v súčasnosti 
bežne vyrábaných polovodičových detektorov 
plynov, ktorým je najmä ich vysoká pracovná 
teplota zvyčajne sa pohybujúca na úrovni 200 
– 400 °C, respektíve veľmi nízka citlivosť pri 
izbovej teplote. Potreba zvýšenej pracovnej 
teploty doteraz existujúcich detektorov výrazne 
zvyšuje spotrebu energie, a teda nie je možná 
ich dlhodobá prevádzka v malých prenosných 
zariadeniach. Taktiež má vplyv na ich dlhodobú 
stabilitu a v niektorých prípadoch obmedzuje 
ich použitie v zápalnom a výbušnom prostredí. 

„Novovyvinutý detektor je založený na jed-
noduchom princípe,“ hovorí prof. A. Plece-
nik. „Meria sa elektrický odpor medzi dvoma 
elektródami, medzi ktorými je plynovocitlivá 
tenká vrstva s hrúbkou niekoľko desiatok 
nanometrov. Pre vysokú citlivosť tohto sen-
zora aj pri izbovej teplote je dôležité, že šírka 

hornej elektródy je na úrovni približne 100 
nanometrov, resp. menej. V takýchto nano-
štruktúrach sa už výrazne prejavujú efekty 
prebiehajúce na nano-škále, a práve vďa-
ka tomu má tento senzor takéto výnimočné 
vlastnosti. Aj keď predpokladáme, že senzor 
bude selektívne citlivý najmä na vodík, dá 
sa očakávať, že po zmene niektorých para-
metrov bude schopný detekovať aj iné plyny, 
napr. metán v baniach,“ vysvetľuje fyzik UK.

Jednoduchosť riešenia nového senzora z 
UK má vplyv aj na to, že sa u neho predpo-
kladajú veľmi nízke výrobné náklady (rádovo 
jednotky eur), pričom náklady na výrobu v sú-
časnosti produkovaných senzorov sú často 
mnohonásobne vyššie. Jeho použiteľnosť 

bude teda široká, keďže okrem áut sa vodík 
používa aj v potravinárskom, chemickom, 
elektronickom a farmaceutickom priemysle, 
pri zváraní a rezaní. Schopnosť detekovať aj 
iné plyny rozsah jeho použitia ešte rozširuje.

Unikátnosť technického riešenia a jeho 
priemyselnú využiteľnosť potvrdzuje aj pri-
znanie ochrany vo forme úžitkového vzoru 
Úradom priemyselného vlastníctva SR (niž-
šie na webstránke je PDF s podrobnejšími 
informáciami). 

„Nové technické riešenie senzora plynov 
s vysokým potenciálom praktického uplat-
nenia v priemysle je ďalším príkladom vý-
skumu UK prepojeného na prax. Osobitne 
je cenné, že môže byť príspevkom k rozší-
reniu ekologických vodíkových technológií,“ 
hovorí o prínose výskumu prof. RNDr. Karol 
Mičieta, PhD., rektor UK. 

Výsledky boli spolu s fyzikálnym modelom 
vytvoreným v spolupráci s teoretickými fyzik-
mi zo Slovenskej akadémie vied publikované 
aj v renomovanom karentovanom časopise 
Sensors and Actuators B: Chemical.

Michal Jurina
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Prísnosť k sebe – férovosť voči ľuďom 
– lojalita voči fakulte

Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK bol za dekana zvolený doc. Ľubomír Batka, Dr. theol., ktorý bude 
post dekana zastávať druhé funkčné obdobie po sebe. Nové funkčné obdobie mu začalo plynúť dňa  
10. mája 2015. Predstavujeme jeho volebné tézy.                                                                                      (redakcia) 

Prísnosť k sebe – férovosť voči ľuďom 
– lojalita voči fakulte. S týmto heslom som 
vstupoval do kandidatúry na funkciu deka-
na EBF UK v roku 2011. Keď vstupujem do 
druhého volebného obdobia po štyroch ro-
koch, svoje heslo nemením. Nemením ho 
preto, lebo si myslím, že som sa mu doteraz 
nespreneveril. Naopak, som presvedčený, 
že som ho naplnil.

Práci pre fakultu som venoval veľa času 
nad rámec pracovnej doby. Zastával som 
záujmy fakulty na pôde Univerzity Komen-
ského, na pôde ECAV na Slovensku i pri 
rozhodnutiach vo vedení EBF UK. Počas 
môjho 4-ročného mandátu som sa pod-
ľa najlepšieho vedomia a svedomia snažil 
konať férovo a spravodlivo voči ľuďom na 
fakulte. Pokiaľ bolo možné, dobré výkony 
boli odmeňované. Ak bolo treba, povedal 
som aj prísne slovo a prijal i nepríjemné 
rozhodnutie. Pracoval som i na svojom aka-
demickom a odbornom raste a nepoľavoval 
som v mojich osobných predsavzatiach. 
Dosiahnuté úspechy sú výsledkom práce 
širokého okruhu spolupracovníkov: kolegov 
prodekanov, pedagógov a pracovníkov na 
technicko-hospodárskom úseku.

Spomedzi dosiahnutých výsledkov uve-
diem najdôležitejšie: komplexná akredi-
tácia, zvýšenie výkonu vo vede, rast v ob-
jeme finančných prostriedkov z grantov 

a zahraničných grantov, zvýšený záujem 
zahraničných pedagógov o pobyt na EBF 
UK, Sympózium Wissenschaftlicher Ge-
sellschaft für Theologie, série hosťovských 
prednášok s významnými hosťami zo zahra-
ničia i zo Slovenska svedčia o rastúcej me-
dzinárodnej akceptácii fakulty, vybudovanie 
študovne v knižnici, zodpovedné hospo-
dárenie, zvyšovanie príjmov v podnikateľ-
skej oblasti, zníženie finančných nákladov 
a zvýšenie efektivity, opravy v priestoroch 
fakulty, zateplenie teologického domova 
(TD), vymaľovanie TD, nové zariadenie ku-
chyniek TD, úprava okolia, výsadba zelene, 
kvetov a stromov, generálna rekonštruk-
cia jedálne, propagácia fakulty, intenzív-
ny študentský život na fakulte: katedrové 
výlety, lyžiarsky kurz, spoločné brigády. 
Podpora akademického speváckeho zboru 
ICHTHYS, Hurbanovho spolku a zvlášť ča-
sopisu Evanjelický teológ.

Program do ďalšieho obdobia sa priro-
dzene odvíja od týchto výsledkov. Preto 
budem stavať na kontinuite v projektoch 
a začatom smerovaní a v budovaní kvality 
vedeckej práce. S tým súvisí internaciona-
lizácia štúdia. Od udelenia práv po novej 
akreditácii chceme začať výučbu v dokto-
randskom a magisterskom štúdiu v anglic-
kom jazyku so zámerom vzdelávania zahra-
ničných študentov. 

Chceli by sme rozvinúť prácu na vedec-
kých grantoch so zahraničím. EBF UK by sa 
mala zapojiť do riešenia minimálne jedného 
veľkého zahraničného grantu s niektorou 
z teologických fakúlt z Nemecka. Okrem 
toho budeme naďalej posilňovať spoluprá-
cu s evanjelickými teologickými fakultami 
v stredoeurópskom regióne. 

Budeme zvyšovať efektivitu a výkon na 
pedagogických postoch a nastavíme me-
chanizmus odmeňovania na základe výko-
nu. Čo sa správy budovy týka, bude po-
trebné doriešiť nájomnú zmluvy s ECAV na 
Slovensku a rekonštrukciu priestorov deka-
nátu. Strategickým cieľom bude začať nové 
inauguračné a habilitačné konania a zapojiť 
fakultu do programu celoživotného vzdelá-
vania Evanjelickej akadémie na pôde ECAV 
na Slovensku. 

Historicky jedinečnou udalosťou bude 
oslava 500. výročia reformácie, ktorá sa 
bude konať aj na Slovensku. Fakulta bude 
gestorom vedeckých prác spojených 

s oslavami tohto výročia celoeurópskeho 
významu u nás. Viacerí pedagógovia budú 
zapojení do medzinárodných projektov sú-
visiacich s touto oslavou. Napokon sa bu-
dem snažiť budovať pocit spolupatričnosti 
a jednoty vo fakultnom tíme, pretože len 
tam, kde je dobrý duch, sa darí aj práci.

23. januára 1974 – narodil sa 
v Košiciach

1998 – absolvoval Evanjelickú 
bohosloveckú fakultu UK 

2002 – 2003 – hosťujúci asistent na 
Roanoke College, Salem, USA

2004 – získal titul Dr. theol. (PhD.)

2004 – súčasnosť – pôsobí na EBF 
UK

2004 – 2011 – kaplán a zborový 
farár vo Sv. Jure, ECAV na Slovensku

2011 – súčasnosť – dekan EBF UK

2013 – výskumný pobyt Institut 
für ev. Theologie, Universität 
Regensburg, SRN

2014 – získal titul docent
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Ing. Ľubica Červeňová, tajomníčka Jesseniovej  
lekárskej fakulty UK
Uprednostňujem aktívnu dovolenku, preto sú to buď pozná-
vacie výlety alebo turistika. Z tých posledných určite Toskán-
sko s vynikajúcou kávou a vínkom, nádherná Praha, bukové 
lesy v Poloninách a ako Blatničanka odporúčam výstup na 
kopec Ostrá (na fotografii) s pozvaním na gaderskú kávu. 
Dojmy mi umocňuje spoločnosť skvelých priateľov alebo 
syna so synovcom, s ktorými je vždy zábava.

Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc., Fakulta matematiky,  
fyziky a informatiky UK

Ak chce človek leňošiť a prečítať si zameškané knižky, 
tak odporúčam niektorý z Dalmátskych ostrovov, najlep-
šie v osamelom domčeku na pobreží (na fotografii). Ak 
sa však chcete ponamáhať a zažiť krásne pohľady, tak 
hrebeňovka Nízkych Tatier. A ak chce mať človek radosť 
z tvorby iného druhu, tak rekonštrukcia starootcovského 
domu vlastnými rukami podľa vlastných predstáv.

ThDr. Dávid Benka, PhD.,  
Evanjelická bohoslovecká 
fakulta UK
Kolegom by som na dovolenku 
odporúčal miesto bez prístupu na 
internet a mobilného signálu. Ča-
sové a podnebné pásmo si už iste 
zvolí najlepšie každý sám.

Katarína Gatialová, študentka Farmaceutickej 
fakulty UK
Ak radi investuje svoj voľný čas nielen do oddychu na plá-
žovom ležadle, ale aj do poznania nových krajín a kultúr, 
jednoznačne odporúčam jeden z najstarších štátov na 
svete – Čínu. Od Hongkongu až po Peking sa vám na-
skytne neuveriteľný pohľad na čínsku rôznorodosť a kon-
trasty, ktoré bežnému Európanovi doslova vyrazia dych. 
Veľký čínsky múr, prekrásna príroda, bohatá kultúra, oso-
bitá čínska mentalita a pravé špeciality čínskej kuchyne 
zaručia naozajstné zážitky a veľa vtipných situácií, na ktoré 
budete spomínať do konca života. 

Matej Šmída, študent Fakulty telesnej výchovy 
a športu UK
Odporučil by som fínske mesto Turku. Nachádza sa 
na juhu Fínska, neďaleko od Helsiniek, a priamo z 
Turku premávajú lode do Štokholmu. Okrem toho je 
to pekné historické mesto s prístupom k moru a mož-
nosťami pre všetky vekové kategórie. 

Kam na dovolenku
Aký tip na dovolenkovú destináciu by ste odporučili svojim kolegom?

Ľubica Šimková, študentka Fakulty 
sociálnych a ekonomických vied UK

Ak by sa ma niekto opýtal, kam ísť cez 
leto, tak jednoznačne by som odporuči-
la Slovinsko. V priebehu pár hodín mô-
žete prejsť od mora, cez hlavné mesto, 
až po nádherné hory na severe, kde 
nesmiete vynechať Bled. Nehovoriac  
o tom, že kamkoľvek sa vyberiete, všade 
majú skvelú zmrzlinu.
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Stavia školu v Afganistane
Dokonca i vlastnými rukami!

Narodil sa v Afganistane, ale študovať prišiel na Univerzitu Komenského, na ktorej už dve desaťročia aj pôsobí – ako uznávaný 
parazitológ. Pri stretnutí s ním je vám jasné, že oplýva nevídanou skromnosťou a chuťou pomáhať druhým. Dokazuje to slovami 
i činmi – v rodnom meste stavia základnú školu. Docent Nasir Jalili.

Pochádzate z Afganistanu. V čase, keď 
ste sa dostali na Slovensko, ste už mali 
za sebou tri semestre medicíny v Kábu-
le. Prečo práve Slovensko a Bratislava?

V tých časoch niektorí študenti z Afga-
nistanu dostali možnosť študovať v socia-
listických krajinách. Mal som tu študovať 
medicínu. V Prahe ma však prekvapili 
a jednoducho mi oznámili, že budem v Bra-
tislave študovať biológiu. Asi to bol osud. 

Bolo pre vás náročné preniknúť do „ta-
jov“ slovenčiny?

V Afganistane máme dva úradné jazy-
ky – daríjčinu a paštčinu, ktoré patria do 
skupiny indoeurópskych jazykov. Keď už 
ovládate tieto jazyky, nie je pre vás vôbec 
ťažké naučiť sa akýkoľvek cudzí jazyk. Ani 
slovenčinu. Učil som sa ju jeden školský 
rok a azda najväčším problémom bolo pre 
mňa písanie diktátov.

Je známe, že vaša mama pracovala 
dlhé roky pre UNICEF. Zaočkovala viac 
ako 300 000 detí proti infekčným cho-
robám. Bola to práve ona, kto vás in-
špiroval vo vašom životnom smerovaní 
a poslaní pomáhať druhým?

Obaja moji rodičia – matka, ktorá žije 
v Holandsku, i nebohý otec, boli jednodu-
chí ľudia, ktorí neboli bohatí. Boli však bo-
hatí duchom. Celý život pomáhali druhým, 
nikdy nikomu neublížili... Nezabudnem 
na to, ako moja matka darovala pol litra 
vlastnej krvi chudobnej žene, ktorá bola 
tesne pred pôrodom a nemala peniaze na 
potrebnú transfúziu krvi – v Afganistane 
totiž nefunguje systém zdravotného pois-
tenia. Ak ochoriete, musíte predať všetko, 
čo máte; to si ľudia na Slovensku nevedia 
ani predstaviť. A nevedia si ani vážiť to, čo 
majú. Rozhodne však obaja moji rodičia 
boli pre mňa veľkým morálnym vzorom. 

Verejnosť vás pozná ako uznávaného 
parazitológa, ktorý sa štvrťstoročie 
venuje komárom. Čím môže byť ich vý-
skum zaujímavý?

Ku komárom som sa dostal vďaka svojej 
dizertačnej práci „Komáre ako prenášače 
arbovírusových ochorení na Slovensku“. 
Samozrejme, musel som sa ich naučiť aj 
identifikovať. Tri roky som sa venoval inten-
zívnemu výskumu. Jedna časť práce spočí-

vala v tom, že od úsvitu do súmraku som na 
sebe sledoval aktivitu napádania komármi. 
Takto som zisťoval, o aké druhy komárov 
ide, v akom počte napádajú hostiteľa – člo-
veka, v akom čase – v ktorých konkrétnych 
hodinách. Nasledovali pokusy izolácie víru-
sov. Je však potrebné zdôrazniť, že výskum 
komárov má svoje opodstatnenie, práve 
kvôli prenášaniu chorôb a, samozrejme, 
s cieľom zabrániť vzniku epidémií. 

Vieme už dnes odhadnúť, aký bude 
u nás tohtoročný výskyt komárov?

Toto je obľúbená novinárska otázka! 
Nie je však možné na ňu relevantne odpo-
vedať. Závisí to od množstva vody, ktorú 
budeme mať v lete. Momentálne tu máme 
tzv. jarné druhy. Ich životnosť nie je až taká 

dlhá, postupne v priebehu leta vymiznú. 
Potom tu však máme tzv. kalamitné druhy, 
ktoré majú viac generácií, napríklad aj tri. 
Ak príde k záplavám, ich početnosť auto-
maticky narastá. 

Počet druhov komárov vo svete – pri-
bližne 3500 – je až ťažko uveriteľným. 
Koľko z nich nás „obšťastňuje“ na Slo-
vensku?

Na Slovensku sa vyskytuje 50 druhov ko-
márov, v Európe 100 druhov. Najviac dru-
hov, prirodzene, nájdeme v trópoch a sub-
trópoch, v Latinskej Amerike, ale aj Indii či 
Afrike. U nás však máme aj komáre z rodu 
Anopheles, ktoré dokážu prenášať malá-
riu. Na Slovensku bol dokonca izolovaný aj 
nový vírus – z komárov rodu Aedes – v obci 
Ťahyňa na východe krajiny. Tento vírus bol 
nazvaný podľa miesta nálezu. Vírus Ťahyňa 
(TAHV) spôsobuje tzv. valtickú horúčku, t. j. 
ochorenie podobné chrípke, pre ktoré sú 
charakteristické 3 – 5-dňová horúčka, bo-
lesti hlavy, ale aj žalúdočné problémy a pod. 
Môže ale spôsobovať aj encefalitídu. 

Váš život však nenapĺňa len výučba či ve-
deckovýskumná činnosť... Keď ste z Af-
ganistanu odchádzali, povedali ste si, že 
sa tam raz vrátite a postavíte základnú 
školu na periférii mesta Mazar-i-Sharif, 
kde ste vyrástli. Ten čas dozrel v závere 
roka 2013, kedy ste sa tam vrátili. 

„Verejnosť si často myslí, 
že celý Afganistan je zlý. 
Neuvedomujú si pritom, 
že Afganistan – to sú aj 
obyčajní skromní ľudia, 

ktorí nikdy nikomu 
neublížili.“
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Presne tak. Keď som ako mladý študent 
z rodnej krajiny odchádzal, dal som si zá-
väzok, že keď Boh dá a zdravie to dovolí, 
raz tu postavím školu alebo nemocnicu. 
V apríli 2013 mi zomrel otec. A to bol aj 
silný impulz na realizáciu tohto môjho sna. 
Potešilo ma, že som od štátu dostal poze-
mok vo výmere 4000 m2. Majiteľom sa po 
dostavaní a odovzdaní školy stane minis-
terstvo školstva. Mojou požiadavkou bolo, 
aby bola pomenovaná po mojom otcovi.

Akým spôsobom výstavbu financujete?
Do výstavby školy dávam svoje vlastné 

peniaze, všetko, čo sa mi podarí usporiť 
z platu učiteľa. Pomáhajú mi i súrodenci 
a príbuzní, ale aj moji kolegovia a krajania 
žijúci na Slovensku. Osobitne si veľmi vážim 
pomoc profesora Vladimíra Krčméryho, kto-
rý už prispel nemalou sumou. Vďaka však 
patrí aj ostatným mojim kolegom a známym, 
ale aj ľuďom, ktorí ma v živote nestretli. Do-
konca pomáhajú aj moji bývalí študenti – zo 
Slovenska i Afganistanu, čo si mimoriadne 
cením. Jeden z nich kúpil tonu cementu. 
Ďalšia mladá slovenská rodina poskytla dve-
tisíc eur. Všetkým som veľmi vďačný!

Váš projekt však zaujal aj slovenských 
vojakov...

Áno, to ma mimoriadne potešilo! Ozval 
sa mi podplukovník Peter Michlík, jeden 
z popredných veliteľov slovenskej jednot-
ky pôsobiacej v Afganistane, že by chceli 
nejako pomôcť. Vojaci medzi sebou zorga-
nizovali finančnú zbierku, v ktorej zozbierali 
600 dolárov. Tie mi potom odovzdal vo vo-
jenskej lekárničke podplukovníkov kolega 
nadporučík Peter Komár. 

To musel byť osud!
Bola to skutočne milá náhoda, keďže ja 

sa špecializujem na výskum komárov. Aj 
sme sa, samozrejme, na tom zasmiali. Vďa-
ka zbierke našich vojakov sme mohli kúpiť 

takmer päť ton cementu. Potešilo ma však 
aj to, že za tento šľachetný čin bol podplu-
kovník Michlík uvedený ministrom obrany 
do Siene slávy. Osobne som sa na tomto 
slávnostnom podujatí zúčastnil.

V akom štádiu je momentálne výstavba 
školy?

Ako prvé sme museli osadiť oplotenie a vy-
kopať studňu. Hoci materiál i pracovná sila 
sú tam lacné, voda je naopak veľmi drahá. 
Dali sme vykopať základy, ktoré sme vyplnili 
kameňmi. Aktuálne sa stavajú steny budovy. 

Kedy je plánované jej dokončenie a do 
lavíc zasadnú prví školáci?

Závisí to, samozrejme, od finančných 
prostriedkov. Verím, že by sa nám to mohlo 
podariť do marca 2016, kedy sa tam začí-
na nový školský rok. Neďaleko, asi jeden 
kilometer vzdušnou čiarou, je vo dvore 
budúceho domu položený koberec, na 
ktorom deti sedia a učia sa. Je to neza-
strešený priestor. Nová škola by mala mať 
kapacitu okolo 500 detí, objekt bude mať 
na začiatku jedno, neskôr dve podlažia. 

Takou tamojšou zvláštnosťou je, že dievča-
tá a chlapci nemajú spoločnú výučbu, ale 
vzdelávajú sa oddelene – dievčatá dopo-
ludnia, chlapci popoludní. 

Ešte sa vráťme k vášmu príchodu do 
Afganistanu po vyše 20 rokoch. Ako 
si spomínate na svoje prvé stretnutie 
s domovom?

Veľmi som sa tešil, že po 23 rokoch uvi-
dím mesto, z ktorého pochádzam. Prekvapil 
ma už i ten prvý dotyk s domovom – nová, 
moderná budova letiska. Nedovolili mi tu 
však fotiť, hneď ku mne pristúpil vojak, kto-
rému som ale vysvetlil, že som prišiel do 
rodnej krajiny, že som tu dokonca istý čas aj 
učil na lekárskej fakulte. Spolucestujúcich, 
ktorí to započuli, to zaujalo. Dokonca prišiel 
aj šéf letiska, ktorý mi fotografovanie povolil. 
Prekvapili ma všetky ďalšie bezpečnostné 
opatrenia. Brali mi odtlačky prstov z oboch 
rúk. Z letiska musíte ísť zhruba pol kilometra 
pešo, pretože bližšie sa k nemu autom ne-
možno dostať. Ja to však vnímam pozitívne. 
Bezpečnosť na takomto letisku je mimoriad-
ne dôležitá. Viete, verejnosť si často myslí, 
že celý Afganistan je zlý. Neuvedomujú si 
pritom, že Afganistan – to sú aj obyčajní 
skromní ľudia, ktorí nikdy nikomu neublížili. 
Tamojší ľudia však potrebujú pomoc. Po-
trebujú mať prístup k vzdelaniu. Vzdelaný 
človek totiž lepšie pochopí i Korán, ktorý 
nikomu nekáže robiť nič zlé. Aj preto verím, 
že sa nám podarí dokončiť výstavbu školy, 
v ktorej budú stovky či tisícky detí dostávať 
vzdelanie.

Pán docent, držíme palce!

Andrea Földváryová

Viac informácií o projekte výstavby školy a možnosti podpory 
nájdete na webstránke 

www.schoolsforafghanistan.jimdo.com.

VIZITKA

doc. RNDr. Nasir Ahmad 
Jalili, CSc., MPH
− narodil sa v roku 1961 v Kábule
− vyštudoval biológiu so špeciali-
záciou na lekársku parazitológiu na 
Prírodovedeckej fakulte UK 
− od roku 1995 pôsobí na Lekárskej 
fakulte UK, kde je gestorom predme-
tu tropická parazitológia
− je členom Slovenskej aj Českej pa-
razitologickej spoločnosti, Európskej 
spoločnosti klinickej mikrobiológie 
a infekčných chorôb, ako aj Európskej 
asociácie na kontrolu komárov
− zúčastnil sa na mnohých odbor-
ných stážach doma i v zahraničí

„Výskum komárov má 
svoje opodstatnenie – 

kvôli prenášaniu chorôb 
a, samozrejme,  

s cieľom zabrániť  
vzniku epidémií.“



Nový predmet 
pre medikov – 
komunikácia 

v klinickej praxi

14

A K T I V I T Y  N A Š I C H  P R A C O V Í S K

Z doterajších klinických skúseností vyplý-
va, že mnohí pracovníci v zdravotníctve sa pri 
svojej práci ocitnú v komunikačne problémo-
vých situáciách, ktoré nie vždy vedia správne 
riešiť. Toto potvrdil aj Medzinárodný audit EÚ 
sledujúci úroveň zdravotníctva v ČR i SR, 
ktorý ukázal, že zatiaľ čo je veľmi dobre hod-
notená kvalita lekárskej diagnostiky, technic-
kého vybavenia i liečebných metód, značné 
rezervy sa ukazujú v úrovni prístupu a jedna-
nia s pacientmi zo strany zdravotníkov. Podľa 
zverejnených údajov vyzerá situácia tak, že 
asi 75 % sťažností zo strany pacientov na 
kvalitu poskytovanej starostlivosti nepramení 
ani tak zo zásadného pochybenia v liečbe, 
ale je dôsledkom nevhodného prístupu či 
nedostatočnej alebo nesprávnej komuni-
kácie medzi lekárom a pacientom. Tento 
fakt je nám nakoniec dobre známy z dennej 
klinickej praxe a bol opakovane dôvodom 
a terčom mnohých kritických článkov v mé-
diách. To sú dôvody, pre ktoré sa vedenie 
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 
rozhodlo zaradiť do svojho curricula predmet 
komunikácia v klinickej praxi. 

Výučba predmetu komunikácia v klinickej 
praxi bola realizovaná prvýkrát na JLF UK 
v Martine v letnom semestri akademického 
roka 2014/2015 pre študentov 5. a 6. roku 
štúdia študijného programu všeobecné le-
kárstvo. Výučbu zabezpečovala doc. PhDr. 
Marcela Bendová, PhD., z Oddelenia klinickej 
psychológie Fakultnej nemocnice v Brne s dl-
horočnou praxou, publikačnou aktivitou a skú-
senosťami v danej oblasti a primárka tohto od-
delenia PhDr. Hana Neudertová, PhD.

Veríme, že výberový predmet komunikácia 
v klinickej praxi prinesie študentom študijné-
ho programu všeobecné lekárstvo užitočný 
základ a prípravu pre ich následnú medicín-
sku i spoločenskú prax. Z praktického hľa-
diska je vhodné zaradenie tejto výučby do 
vyššieho ročníka. 

Naše snaženie smeruje k cieľu, aby ab-
solventi fakulty odchádzali do praxe vybavení 
nielen diplomom lekára, ale i schopnosťami 
poskytovať svojim pacientom podporu, úľa-
vu a nadviazať s pacientmi optimálny vzťah 
(compliance) potrebný k ich uzdraveniu 
a zmysluplnej spolupráci. Predpokladáme, že 
v konečnom dôsledku zaradenie výberového 
predmetu komunikácia v klinickej praxi do 
pregraduálnej výučby zaistí spolu s výučbou 
lekárskej psychológie a základov komuniká-
cie potrebnú autenticitu v zaobchádzaní nie-
len s chorými, ale aj s ich rodinnými prísluš-
níkmi, teda potrebnú profesionálnu zručnosť. 

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD., 
prodekanka JLF UK

...cez biológiu, biotechnológie, 
chémiu, geológiu, geografiu, 

environmentalistiku  
až po didaktiku vied

Študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia 
z Prírodovedeckej fakulty UK a fakúlt ďalších univerzít, vysokých škôl 
a vzdelávacích inštitúcií zo Slovenskej, ale i Českej republiky sa dňa 22. apríla 2015 
stretli na pôde PriF UK, aby prezentovali výsledky svojej výskumnej práce.

Pre každú kvalitnú univerzitu a fakultu 
je vedecká práca základným kameňom 
jej existencie. Ruka v ruke s týmto „pev-
ným základným kameňom“ musí však ísť 
aj prenos vedeckých poznatkov medzi 
študentov všetkých stupňov štúdia. V tom-
to smere je PriF UK jednoznačne lídrom 
medzi fakultami na Slovensku. V dosa-
hovaných výsledkoch vo vedeckej práci, 
v počte publikačných výstupov, projektov 
či ďalších hodnotených parametrov patrí 
medzi tri najlepšie hodnotené fakulty na 
Slovensku. Je za tým jej 75-ročná história, 
práca všetkých pedagógov a vedeckých 
pracovníkov, ako aj akademických funk-
cionárov, ktorí sa vždy snažili o najvyššie 
ciele fakulty. Tradícia Študentských ve-
deckých konferencií na PriF UK sa zača-
la písať pred viac ako 45 rokmi. Pôvodne 
mala súťažný charakter, t. j. v každej od-
bornej sekcii hodnotiaca komisia určovala 
poradie, pričom účastníci, ktorí sa umiest-
nili na prvých troch miestach postúpili do 
celoštátneho kola, ktoré sa konali strieda-
vo na rôznych fakultách vysokých škôl na 
Slovensku. Po roku 1989 a krátkom útlme 
sa na fakulte obnovili ŠVK už v súčasnej 
podobe.

Na tohtoročnej konferencii bolo pre-
zentovaných 296 príspevkov, z čoho 63 
predniesli mimofakultní účastníci. Zamera-
nie pokrývalo široké spektrum prírodoved-
ných oblastí cez biológiu, biotechnológie, 
chémiu, geológiu, geografiu, environmen-
talistiku až po didaktiku prírodných vied, 
psychológie a pedagogiky. 

Odborná komisia vybrala z každej hlav-
nej sekcie víťazný príspevok. Jeho autoro-
vi udelil dekan PriF UK doc. RNDr. Milan 
Trizna, PhD., diplom a cenu za najlepší 
príspevok a prednášku ŠVK PriF UK 2015 
v danej sekcii. Na ŠVK boli odovzdané aj 
Ocenenia prezidenta Slovenského jadro-
vého fóra za najlepší príspevok z tematiky 
palivového cyklu jadrovo-energetických 
zariadení a využívania ionizujúceho žiare-
nia v lekárskych a prírodných vedách. Na 
konferencii bolo odovzdaných 10 diplo-
mov a 10 balíkov rôznych cien.

Ocenenie prezidenta Slovenského jad-
rového fóra získali: Jekaterina Kukleva 
(Katedra jaderné chemie FJFI ČVUT, ČR), 

Peter Šípka (Katedra regionálnej geogra-
fie, ochrany a plánovania krajiny PriF UK), 
Maryia Zialenina (Belarusian State Univer-
sity of Informatics and Radioelectronics).

Diplom dekana PriF UK za najlepší prí-
spevok a prednášku dostali v biologickej 
sekcii Peter Kaštier (Katedra fyziológie 
rastlín PriF UK), v didaktickej sekcii Mar-
tin Šponiar (Katedra didaktiky prírodných 
vied, psychológie a pedagogiky PriF UK), 
v environmentálnej sekcii Ivana Czoche-
rová (Katedra environmentálnej ekológie 
PriF UK), v geografickej sekcii Loránt 
Pregi (Ústav geografie PriF UPJŠ), v geo-
logickej sekcii Barbara Porubčanová (Od-
delenie gravimetrie a geodynamiky GÚ 
SAV), v chemickej sekcii Petra Mičolová 
(Katedra jaderné chemie FJFI ČVUT, ČR) 
a za najlepší poster Aneta Lichvariková 
(Katedra molekulárnej biológie PriF UK).

K prírodovedeckej konferencii patrí aj 
vydanie recenzovaného zborníka plnotex-
tových príspevkov, ktorého recenzentmi 
sú renomovaní odborníci PriF UK v jednot-
livých prírodovedných oblastiach. 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka pod-
pore partnerov: Západoslovenská ener-
getika, Slovenské jadrové fórum, Nadácia 
Curie, Eppendorf Czech & Slovakia, Me-
direx Group Academy, Tau-chem, Nafta, 
Malé centrum, Readers Digest, Tarsago.

Viac informácií: www.fns.uniba.sk/svk.

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD., 
PriF UK
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Vážny defekt na srdci ohrozoval len niekoľkotýždňové bábätko. Navyše išlo o neštandardný defekt. CT spolu s ďalšími metódami 
nepostačovali chirurgom na to, aby vedeli zvoliť správny operačný postup. V tejto situácii prišla pomoc v podobe 3D tlače z rúk 
tímu Biovoxel pod vedením MUDr. Andreja Thurza, PhD., MPH, MHA, z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. 

„Po detailnom niekoľkohodinovom štú-
diu CT skenov sme použili naše grafické 
zručnosti a vymodelovali v počítači srdce 
malej pacientky, čo trvalo 40 až 50 hodín,“ 
hovorí o tvorbe 3D modelu srdca jeden 
z autorov medik Tomáš Havran z Lekárskej 
fakulty UK a pokračuje: „V tomto procese 
sú veľmi dôležité aj detailné znalosti anató-
mie, keďže pri tvorbe modelu je potrebné 
odlíšiť mäkké a tvrdé tkanivá, aby bol mo-
del verný realite.“ Chirurgovia si tak mohli 
detailne pozrieť, ako srdce vyzerá aj s de-
fektom a v pokoji pripraviť stratégiu operač-
ného postupu. 

Z pitevne 3D tlačiareň 
Biovoxelisti našli miesto, kde vytvárajú 

svoje zázraky, v bývalej pitevni. Stopy po 
predchádzajúcej činnosti tam vôbec ne-
nájdete, ide o čisto biele steny a moder-
ne vybavené pracovisko s 3D tlačiarňami 
a počítačmi (vybavenie získali buď vlast-
ným sponzoringom, alebo grantmi, ktoré 
pripravili a získali). Jadrom širšieho tímu sú 
nadšení študenti medicíny Tomáš Havran, 
Michal Slabej, Maroš Čižmár odborne ve-
dení MUDr. A. Thurzom. 

Na tlač používajú metódu – Fused De-
position Modeling, pri ktorej sa postupne 
taví plastová struna a postupne sa nanáša 
roztavený materiál na seba a vytvára sa po-
žadovaný priestorový model. Jedným z po-
užívaných materiálov je ten istý, z akého 
sa tvoria detské hračky. Presnosť tlače je 
50, resp. 25 mikrometrov. Touto metódou 
už vytvorili niekoľko modelov sŕdc. Svoje 
služby ponúkajú nemocniciam po celom 
Slovensku. Financie na 3D tlač získavajú 
prostredníctvom rôznych grantov a prvé 

vytlačené srdce na SR pomohla spolufi-
nancovať Nadácia Šťastné srdcia. V naj-
bližšej dobe sa chystajú vytvoriť start-up, 
ktorý by sprostredkoval aplikácie 3D tlače 
aj pre ďalšie nemocnice a pacientov. Veď 
v súčasnosti sú schopní vytvoriť model za 
cca 300 eur, pričom v zahraničí sa cena 
takýchto modelov pohybuje rádovo vyššie 
v oblasti 3000 eur. 

3D tlač – prepojenie virtuálneho 
PC sveta s realitou
Tento titulok používa MUDr. A. Thurzo na 

vysvetlenie a dodáva: „To, čo znamenalo 
zavedenie antibiotík do medicíny v danom 
čase, obdobnú priekopnícku úlohu môže 
mať v súčasnosti 3D tlač.“ Pôvodne 3D 
tlač používal len v stomatológii pre vizua-
lizáciu, ako bude vyzerať chrup po zákro-
ku. Časom sa oblasti použitia rozšírili. „V 
súčasnosti používame túto metódu aj na 
vytvorenie skeletu, na ktorom rastie chru-
pavka. Do budúcnosti by sme touto cestou 
chceli vytlačiť napr. chýbajúcu časť prsta 
pre pacienta. Možnosti sú však ešte širšie. 
Ľudstvo doteraz nemalo tak blízko od myš-
lienky k hmote,“ dodáva A. Thurzo. 

„Tiež je možné použitie 3D tlače aj pri vi-
zualizácii výučby (pre medikov či lekárov), 
vizualizácii plánovania liečby, vizualizácii pre 
edukáciu pacienta. Vytvoriť individualizova-
né implantáty, individualizované ortopedic-
ké pomôcky pre pacientov, individualizova-
né návody pre operácie. Taktiež je dôležitá 
aj pri výskume anorganickej mikroštruktúry 
a buniek (scaffolds), bioprintingu, výsku-
me efektu farmák a v neposlednom rade aj 
v regeneratívnej medicíne,“ popisuje širokú 
uplatniteľnosť 3D tlače MUDr. A. Thurzo. 

Študenti budú mať model ciev ako 
v realite
Možnosti využitia 3D tlače nekončia, sú 

široké. „Vytvoril a vytlačil som 3D model 
ciev na nohe, na ktorom si medici budú 
môcť pozrieť, ako to vyzerá. Doteraz mali 
túto možnosť len na papieri, resp. počítači, 
prípadne pri pitvách. Takto si to budú môcť 
hocikedy pozrieť a aj si to lepšie zapamä-
tajú. Mojím snom je vytvoriť celú kostru aj 
s cievami slúžiacu na výučbu ciev,“ hovorí 
ďalší člen tímu medik Michal Slabej z LF 
UK. „Prípadne by sa to dalo ešte viac roz-
šíriť a vytvoriť anatomické múzeum, obdob-
ne, ako to majú napríklad v Brne,“ dodáva. 

Nová špecializácia?
Je možné , že v budúcnosti sa stane sú-

časťou výučby aj predmet 3D tlač, kde by 
sa študenti naučili použiť svoje medicínske 
znalosti, spracovať výsledky CT skenov, 
pracovať s dátami, s kreativitou a grafický-
mi zručnosťami na počítači na tvorbu 3D 
modelov. „V praxi by tvorili tieto modely pre 
rôzne lekárske odvetvia,“ uvažuje MUDr. A. 
Thurzo. 

V záujme potreby šíriť tieto poznatky štu-
denti Lekárskej fakulty UK spolu s MUDr. 
Andrejom Thurzom a ďalšími odborníkmi, 
s podporou Slovenského spolku študentov 
zubného lekárstva, Bratislavského spolku 
medikov a pod záštitou Slovenskej spoloč-
nosti pre regeneratívnu medicínu zorgani-
zovali historicky prvú konferenciu venova-
nú 3D tlači na Slovensku.

Michal Jurina 
Foto: Adam Borňák

Predmety vytlačené pomocou 3D tlače, vpravo noha 
s cievami.

Medici vytlačili srdce a pomohli bábätku
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O horúcich témach  
súčasnej bioetiky

V rámci projektu ERASMUS+ navštívila v apríli Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK talianska právnička 
a bioetička Marina Casini, ktorá nám poskytla nasledujúci rozhovor. 

Existujú vo vašom živote chvíle, ktoré rozhodli o vašom pro-
fesionálnom smerovaní a vzbudili váš záujem o pomerne 
mladú vedu, ako je bioetika?

Vyrastala som v rodine, ktorá bola veľmi pozorná a citlivá 
k otázkam ľudského života, a to najmä na jeho počiatku. Vznik 
každej ľudskej bytosti, počatie, možno považovať za akýsi veľký 
tresk, okamih, keď sa akoby z ničoho objaví celkom nová exis-
tencia. Vo Florencii, meste, kde som sa narodila a vyrástla, v mi-
nulosti vzniklo prvé stredisko v Taliansku vôbec, ktoré bolo zame-
rané na pomoc ženám, ktoré sa ocitli v kritickej životnej situácii. 
Jeho snahou bolo pomôcť ženám vyrovnať sa s ťažkosťami, ktoré 
sa vyskytli v súvislosti s ich tehotenstvom, alebo ktoré vnímali 
tehotenstvo ako nežiaduce. Cieľom bolo podporiť a chrániť život 
dieťaťa, ktorý v nich rástol. Hlavná idea bola a stále je, že „život-
né ťažkosti nemôžeme prekonať tým, že ich odmietneme, ale že 
ich dokážeme prekonať spolu“. Slovo spolu je tu veľmi dôležité. 
Centrum pre podporu života bolo prvou konkrétnou odpoveďou 
na narastajúce trendy, ktoré sa usilovali o zavedenie a legalizáciu 
potratov v Taliansku. Ihneď potom, čo sa v Taliansku etablovalo 
Hnutie pre život, znásobil sa i počet centier podporujúcich život. 
V mnohom ma inšpirovali moji rodičia, ktorých aktivity som sle-
dovala, alebo som sa na nich priamo zúčastňovala. Vyštudovala 
som právo a pokračovala v štúdiu bioetiky. V súčasnosti pracu-
jem v Inštitúte bioetiky na Lekárskej fakulte „A. Gemelli“ Katolíc-
kej univerzity Najsvätejšieho srdca v Ríme. Venujem sa výskumu 
v oblasti biopráva, mapujem aktuálne právne kauzy a dokumen-
ty, zaoberám sa ľudskými právami, otázkami z oblasti začiatku 
a konca života, výhrady svedomia zdravotníkov, ochrany dát a eti-
kou genetického testovania.

Akademická obec mala možnosť vypočuť si vašu pred-
nášku Ľudské embryo: predmet vlastníctva alebo subjekt 
ľudských práv. Môžete v krátkosti priblížiť jej obsah? 

Najskôr by som rada vyjadrila poďakovanie za milé pozvanie, 
možnosť uviesť prednášku, ako aj za príležitosť spoznať Univerzi-
tu Komenského a jej Lekársku fakultu UK. Bola to pre mňa cen-
ná skúsenosť. Pokiaľ ide o otázku, zásadné je pochopiť, či je 
ľudské embryo ľudská bytosť alebo nie. Opakujem, je to základ. 
Odpovedať na ňu je úlohou vedy. Známy francúzsky genetik J. 
Lejeune, ktorý objavil genetickú príčinu Downovho syndrómu, 
povedal: „Na základe dnes prístupných biologických dát môžeme 
konštatovať, že od okamihu oplodnenia je embryo individuálna 
ľudská bytosť, ktorá začína svoj životný cyklus.“ Každý zárodok 
je sám osebe človek v mladšej fáze svojej existencie. Potvrdenie 
prichádza paradoxne z európskeho práva, v ktorom už niekoľko 
rokov prebieha veľmi živá diskusia na danú tému. Je pravda, že 
na európskej úrovni existujú zákony, ktoré umožňujú v mnohých 
prípadoch zničiť ľudské embryá. Taktiež je však pravda, že do-
posiaľ žiadny z týchto právnych textov teoreticky neodmietol ľud-
skú podstatu nenarodených. Oveľa zaujímavejšia je skutočnosť, 
že existujú právne texty, v ktorých nájdeme jasné a autoritatívne 
vyhlásenia hovoriace v prospech ľudského embrya, uznávajú-
ce ľudskú dôstojnosť a právo na život. V tomto smere vnímam 

dve významné veci: prvou je úvaha o ľudských právach a s nimi 
súvisiaci princíp rovnosti, ktorý netoleruje diskrimináciu medzi 
ľudskými bytosťami. Druhou je vystúpenie európskych občanov 
v iniciatíve Jeden z nás, ktorá vyzýva EÚ zastaviť financovanie 

„Každý zárodok je sám osebe človek  
v mladšej fáze svojej existencie. 
Potvrdenie prichádza paradoxne  

z európskeho práva, v ktorom  
už niekoľko rokov prebieha  

veľmi živá diskusia na danú tému.“
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deštruktívneho výskumu na ľudských embryách. Ide o iniciatívu 
všetkých 28 krajín EÚ, ktorú som i ja v Taliansku podporila. Slo-
vensko prispelo 31 771 hlasmi. Považujem to za úspech!

V Kanade nedávno prijali zákon umožňujúci ukončiť život 
chorého formou asistovanej samovraždy. Čo si o tom myslíte?

Sledovala som túto udalosť a čítala som aj rozhodnutie kanad-
ského Súdneho dvora. Rozhodnutie otvára dvere lekárom pre 
asistovanú samovraždu pre „kompetentnú dospelú osobu, ktorá 
jasne udeľuje svoj súhlas s ukončením života a má ťažký a nena-
praviteľný zdravotný stav (vrátane choroby, ochorenia alebo zdra-
votného postihnutia), ktorý spôsobuje trvalé, neznesiteľné utrpe-
nie pre jednotlivca s ohľadom na okolnosti jeho alebo jej stavu“. 
Tento rozsudok bol na jednej strane vrelo prijatý, na druhej tiež 
tvrdo kritizovaný. Podľa A. Schadenberga, výkonného riaditeľa 
Euthanasia Prevention Coalition, je rozhodnutie nezodpovedné, 
a čo viac, pomocou nepresného a subjektívneho jazyka prinesie 
veľa problémov. Rozhodnutie stanovuje nebezpečný precedens, 
ktorý povedie k takému typu zneužívania, ktoré je už dnes bežné 
v Holandsku, Belgicku a vo Švajčiarsku. Rozhodnutie umožňuje 
eutanáziu a asistovanú samovraždu nielen kvôli fyzickému, ale aj 
psychickému utrpeniu bez toho, aby ho jasne vymedzilo. A preto, 
že neexistuje žiadna možnosť, ako zadefinovať jednoznačne psy-
chické utrpenie, súd otvoril Pandorinu skrinku.

Zástancovia eutanázie tvrdia, že pacient je najpovolanejší 
rozhodnúť, kedy sa skončí jeho utrpenie. Súhlasíte? 

Myslím si, že autonómia je pre pacienta určite veľmi dôležitá, ako 
aj sloboda jeho rozhodovania. Toto však nie je absolútna hodno-
ta, ale relatívna. Individuálna autonómia sa prejavuje v sociálnom 
kontexte. Urobili ste všetko, aby ste predišli bolesti a utrpeniu, 
zvlášť, ak hovoríme o tzv. celkovom utrpení, ktoré vyplýva zo straty 
zmyslu života? Len si predstavte, ako pohľady, myšlienky, nápady, 
správanie iných ľudí nejakým spôsobom ovplyvňujú naše voľby. Ak 
sa človek cíti odmietnutý, volí cestu odísť. Ak sa človek cíti prijatý 
a vníma, že niekto o neho stojí, choroba a postihnutie sa stávajú 
menej ťažkými. Každý z nás je zodpovedný za druhých. Pravá zod-
povednosť je v našom pohľade, v našej mysli, v našom srdci, v na-
šom správaní. Mali by sme pamätať na to, čo tvrdí známy kanadský 
onkológ H. M. Chochinov, ktorý sledoval rôzne reakcie pacientov 
v závislosti od toho, ako ich videl pozorovateľ a vnímal prizerajú-
ci. V jednom svojom článku píše, že viacero štúdií zistilo súvislosť 
medzi stratou dôstojnosti človeka na konci života a jeho želaním 
zomrieť. Holandské štúdie uvádzajú stratu dôstojnosti ako najčas-
tejšie uvádzaný dôvod, prečo pacienti vyhľadávajú „pomoc“ s cie-
ľom urýchliť svoju smrť. Pacient vidí v očiach poskytovateľa sta-
rostlivosti odraz samého seba. Zdá sa teda, že dôstojnosť spočíva 
v oku pozorovateľa. Človek môže pociťovať stratu alebo umenšenie 
svojej dôstojnosti, ale iní sú povolaní k tomu, aby sa stali strážcami 
jeho dôstojnosti. Myslím si, a možno sa mýlim, že v tých krajinách, 
kde eutanázia a asistovaná samovražda sú povolené zákonom, istý 
druh spoločenských pravidiel ľudí „tlačí“ k tomu, aby sa sami vylu-
čovali z kruhu ostatných. Zvlášť, ak sa v spoločnosti šíri myšlienka, 
že život rovná sa krása, zdravie, mladosť, a nie to, čo je jeho pod-
statou. Spomínané kvality sú dôležité, ale život nie je len toto. Život 
je vo svojej podstate viac než akékoľvek vlastnosti. Veľmi dôležité 
sú vzťahy, kvalita a sila vzťahov, v ktorých individuálna autonómia 
nachádza svoju pravú podobu.

Lekárska etika dnes stojí akoby na križovatke. Môžeme sku-
točne činiť všetko, čo technicky zvládneme?

Ide o zásadnú otázku, ktorá dala zrod bioetike. V súčasnosti 
existujú rôzne kultúrne smerovania. Treba pochopiť, aké kritériá 
alebo aké odpovede poskytujú jednotlivé modely etického uvažo-
vania, ktoré za nimi stoja. Napríklad niekto tvrdí, že rozhodujúca 
je individuálna sloboda a vníma ju ako kritérium sebaurčenia, ab-

solútnu a najvyššiu hodnotu. V tomto prípade čelíme etickému 
subjektivizmu a liberálnemu radikalizmu. Základom morálneho 
konania je tu nezávislá voľba jednotlivca, ktorej jediným ohrani-
čením je sloboda druhých, avšak len tých, ktorí sú schopní si ju 
uplatniť. V tejto perspektíve sú transformované aj ľudské práva. 
Ich základom nie je prirodzená a rovnaká dôstojnosť každej ľud-
skej bytosti, ale jej sebaurčenie. Takže všetko, čo technika umož-
ňuje vníma ako prípustné, ak je jej osobnou a slobodnou voľbou. 
Ďalej je tu kritérium pragmatického utilitarizmu, ktoré považuje za 
prípustné to, čo je užitočné, efektívne, čo prináša výsledky i urči-
té „pohodlie“ (ekonomické, sociálne). Typický príklad: zo slávnej 
Warnockovej správy vyplýva, že reakciou na tlak tých, ktorí chceli 
„voľnú ruku“ pri nakladaní s ľudskými embryami, bola „dohoda“, 
že ľudské embryo sa začína od 14. dňa po oplodnení. Na základe 
tohto kritéria život nie je vždy hodný existencie, ale iba v prípade, 
že má určité vlastnosti. Ľahké je pochopiť, ako dobre sa potom 
v tejto súvislosti akceptuje utrácanie nenarodených detí postihnu-

tých anomáliami, selekcia ľudských embryí vytvorených in vitro, 
eutanázia i asistovaná samovražda. Potom je tu tiež čosi, čo mô-
žeme nazvať kritériom cosi fan tutte, prevažujúca mentalita, ktorá 
slúži ako vzor tomu, čo je kritériom morálneho konania. A koneč-
ne, je tu tiež kritérium vychádzajúce z ontologického personaliz-
mu. To sa berie ako kritérium na rešpektovanie a úctu k ľudskej 
bytosti od okamihu, keď začne existovať, t. j. od okamihu počatia 
až do chvíle celkového a nezvratného zastavenia všetkých funkcií 
celého mozgu. K čomu prídeme na základe už spomenutého? 
Výsledkom úvahy je, že v každej ľudskej bytosti je čosi, vnútorná 
podstata, základná, objektívna, ktorá je rovnaká pre všetkých, má 
všetky prejavy ľudskej bytosti smerom von i v nej samotnej. Onto-
logický personalizmus tvrdí, že ľudská bytosť je osoba a je vždy 
nositeľom ontologickej dôstojnosti. Základom morálnej normy je 
skutočnosť byť ľudskou osobou. Pri ľudskej osobe treba vziať do 
úvahy jej bytie a nie jej zjav, vzhľad, výkon, vlastnosť alebo to, ako 
sa nám javí. Stručne povedané, nemali by sme sa báť technické-
ho ani vedeckého pokroku, ale je dôležité, aby technika a veda 
boli vždy priateľmi každej ľudskej bytosti od počatia. Toto je aj 
prístup, ktorý prijímame a aplikujeme my v našom inštitúte. 

Ako vnímate rastúci tlak na svedomie lekárov?
Myslím si, že je porušením ľudského práva na slobodu svedo-

mia. Toto právo je zakotvené v mnohých dokumentoch a je sú-
časťou univerzálnych ľudských práv. Keď príde reč na svedomie 
v súvislosti so zdravotníctvom, sme konfrontovaní s niečím, čo 
sa dotýka všeobecného dobra, pretože v hre je často konkrétny 
ľudský život. Svedomie v skutočnosti hovorí o vzťahu k potratom, 
o ničení embryí, eutanázii a asistovanej samovražde. A zvláštne 
je, že tí, ktorí obhajujú právo na sebaurčenie, patria k tým, ktorí by 
radi potlačili alebo obmedzili vplyv svedomia. V tejto súvislosti si 
dovolím pripomenúť, že Parlamentné zhromaždenie Rady Európy 
v roku 2010 prijalo uznesenie na podporu svedomia.

Jana Trizuljaková, LF UK

„Nemali by sme sa báť technického  
ani vedeckého pokroku,  

ale je dôležité,  
aby technika a veda boli vždy  

priateľmi každej ľudskej bytosti  
od počatia.“
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Deň Európy oslavovali aj manažéri 
Dňa 11. mája 2015 sa na Fakulte managementu UK pri príležitosti Dňa Európy konal VI. ročník Medzinárodnej študentskej vedeckej 
konferencie. Tento deň patrí medzi významné udalosti, kedy sa začala písať história Európskych spoločenstiev, neskôr Únie.

Konferenciu otvoril prof. RNDr. Jozef Ko-
morník, DrSc., dekan FM UK. Vo svojom 
krátkom príhovore poukázal na medzinárod-
no-ekonomický význam členstva SR v tom-
to významnom zoskupení štátov Európy. 
Účastníkov konferencie prišiel pozdraviť aj 
zástupca Informačnej kancelárie Európske-
ho parlamentu (IKEP) v Bratislave Dionýz 
Hochel, ktorý ocenil dlhoročnú spoluprácu 
medzi FM UK a IKEP-om. Medzi popredné 
osobnosti, ktoré položili základy výučby eu-
rópskeho práva na slovenských vysokých 
školách, patrí doc. JUDr. Vlasta Kunová, 
CSc. Z pozície prezidentky Slovenskej 
asociácie európskych štúdií na Slovensku 
prišla študentov fakulty pozdraviť a vo svo-
jom príhovore vyzdvihla význam európskych 
programov ERASMUS, prostredníctvom kto-
rých študenti získavajú nové poznatky a skú-
senosti na renomovaných vysokých školách 
v členských štátoch EÚ. Takáto akademická 
mobilita im napomáha aj v prehlbovaní jazy-
kových kompetencií.

Ako býva zvykom, študenti nemeckého 
programu medzinárodného manažmentu pre-
zentovali svoje príspevky v nemeckom jazyku. 
Úvodného vystúpenia sa výborne zhostila Do-
minika Fischerová, ktorá uviedla prezentáciu 
o menovej politike EÚ. S ďalším príspevkom 
vystúpil Marcel Klinko, ktorý prezentoval ban-
kovú úniu ako jeden z nástrojov na zabezpe-
čenie menovej a finančnej stability. Nemecká 
študentka Melina Laurich oboznámila publi-
kum s postavením a aktivitami Spolkovej re-
publiky Nemecko v EÚ. Poukázala na silnú 
pozíciu Nemecka v tomto ekonomicko-in-
tegračnom zoskupení. Lucia Vránková svoje 
vystúpenie zamerala na problematiku zamest-

návania v Rakúsku. Zaujímavú perspektívu 
priniesla Simona Jurášková, ktorá sa vyjadrila 
ku vzťahu slovenských študentov k EÚ ako 
organizácii otvárajúcej mladej generácii nové 
možnosti. Spomenula aj svoj vlastný pobyt 
v rámci programu Erasmus, ktorý mimoriad-
ne odporúča všetkým ostatným študentom. 
Všetkých účastníkov zaujalo záverečné vy-
stúpenie Andresa Tita, študenta z juhoame-
rického Peru, ktorý priblížil situáciu v domov-
skej krajine, peruánsku ekonomickú situáciu 
a spoluprácu tejto krajiny s EÚ.

Nemenej významné boli aj konferenčné 
vystúpenia v slovensko-anglickej sekcii. Má-
ria Adamová vhodným spôsobom prezento-
vala pôsobenie francúzskych investorov na 
Slovensku. O procese prípravy na členstvo 
v EÚ informoval srbský študent Aleksander 
Ribar. Keďže veľký podiel na zjednocovaní 
európskeho kontinentu mal Robert Schu-
man, študent francúzskeho programu Ri-
chard Haraksim na vysokej odbornej úrovni 
prezentoval práve význam odkazov tohto 

dejateľa, ktoré sú aktuálne aj dnes. Študent 
Bojan Petrić z Bosny a Hercegoviny obozná-
mil účastníkov podujatia s aktuálnymi problé-
mami prípravy Bosny a Hercegoviny na člen-
stvo v EÚ. S ďalšími príspevkami vystúpili 
Samira Ghanemová (Zamestnávanie v USA), 
Petra Magdolenová (Podnikanie v EÚ), Dia-
na Brixová (Význam rozhodnutia vo veci Cas-
sis de Dijon), Miroslav Majerčík (Spolupráca 
EÚ s tretími krajinami), Klára Steiningerová 
(Nemeckí investori na Slovensku), Miroslava 
Fedoríková (Francúzsko-nemecké partner-
stvo), Simona Vasičáková (Charta základ-
ných práv EÚ) a na záver Daša Janšíková 
(Regionálna politika EÚ).

Sme radi, že za tónov hymny Európskej 
únie – Ódy na radosť od Ludwiga van 
Beethovena si študenti pripomenuli tento 
významný deň a zároveň preukázali svoju 
európsku zrelosť a oddanosť spoločným eu-
rópskym cieľom. 

Mgr. Petra Milošovičová, PhD., FM UK

Študenti sa stretli s veľvyslancom Rakúska
Už sa stalo tradíciou, že študenti nemeckého programu Fakulty managementu UK sa každoročne stretávajú s rakúskym 
veľvyslancom na Slovensku. Cieľom týchto stretnutí býva priblížiť študentom pôsobenie veľvyslanectva, diplomatické vzťahy, ale aj 
situáciu a aktuálne otázky Rakúska a Slovenska ako dobrých susedov. Dňa 5. mája 2015 navštívil FM UK po prvýkrát Mag. Helfried 
Carl, M.A., ktorý zastáva post mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku od septembra 2014. 

Veľvyslanec študentov oboznámil so svojím 
profesionálnym pôsobením v diplomatických 
službách a s aktuálnym stavom intenzívnych 
a nadštandardných vzťahov medzi Rakúskom 
a Slovenskom, ktoré sú si ako susedské kraji-
ny podľa jeho názoru veľmi blízke. 

Študentov ako budúcich manažérov zaují-
mali aj jeho odporúčania mladej (podnikateľ-
skej) generácii, v čom by si Slovensko mohlo 

Rakúsko vziať za vzor: Rakúsko môže byť pre 
Slovensko veľkou inšpiráciou napr. v oblasti 
cestovného ruchu, pretože ponúka nádher-
né prírodné scenérie nielen pre celoročnú 
turistiku, ale najmä zimné športy. Na tomto 
mieste treba nepochybne spomenúť rozvoj 
a zlepšenie slovenských služieb, či už v gas-
tronómii, hotelierstve alebo poskytovaní uby-
tovania v penziónoch. Veľvyslanec vyzdvihol, 

že Slovensko má zahraničným turistom čo 
ponúknuť, pričom spomenul aj miesta, ktoré 
sám pri svojich diplomatických cestách na-
vštívil a vyjadril svoj obdiv. Ponúkol aj ďalšiu 
spoluprácu rakúskeho veľvyslanectva s FM 
UK a veríme, že nás poctí svojou návštevou 
aj v budúcnosti.

Mgr. Petra Milošovičová, PhD., FM UK
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Už po 25. raz otvorí Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK) svoje brány pre cudzincov 
a zahraničných krajanov, ktorí majú záujem o štúdium slovenského jazyka. Stane sa tak  
6. júla 2015 v Modre-Harmónii na slávnostnom otvorení za prítomnosti predstaviteľov UK. 

Jazyková a odborná príprava cudzincov 
a krajanov (JOP) CĎV UK opäť pripravila bo-
hatý trojtýždňový program Letnej univerzity 
slovenského jazyka a kultúry s podtitulom His-
torické a kultúrne premeny Slovenska.

Letné kurzy slovenského jazyka sa počas 
uplynulých dvadsiatich štyroch rokov stali ne-
oddeliteľnou súčasťou činnosti JOP CĎV UK. 
V priebehu tohto obdobia sa postupne rozšírilo 
spektrum záujemcov, ktorí sa rozhodli stráviť 
leto so slovenčinou. Aj preto Ministerstvo škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR opäť poskytlo 

štipendiá krajanom a maturantom študujúcim 
na slovenských stredných školách v Srbsku, 
Rumunsku, Maďarsku a na Ukrajine. 

Čo sme pripravili v tomto roku? Vychádzali 
sme z našich bohatých skúseností a z požia-
daviek študentov z minulých rokov, aby sme čo 
najlepšie naplnili očakávania účastníkov kurzu. 

Počas troch týždňov strávených na Sloven-
sku si záujemcovia budú môcť nielen osvojiť 
a rozšíriť znalosti slovenčiny na vyučovaní, ale 
zdokonaliť sa aj v správnej výslovnosti na ho-
dinách fonetiky v popoludňajších hodinách. 

Cudzinci sa môžu tešiť  
na letnú univerzitu už 25. raz

Tým, ktorí majú tieto ťažké začiatky za sebou, 
ponúkame možnosť komunikovať v slovenčine 
na špeciálnych hodinách konverzácie alebo 
zlepšiť sa v písomnom a ústnom prejave. 

Okrem pravidelnej výučby sme do progra-
mu zaradili množstvo prednášok, workshopov 
a rôznych poznávacích výletov do blízkeho 
i vzdialenejšieho okolia Modry-Harmónie. Frek-
ventanti sa oboznámia so slovenskou históriou, 
kultúrou a reáliami. Navštívia historické cen-
trum Bratislavy, Múzeum Ľudovíta Štúra v Mod-
re, hrad Červený Kameň, čakajú ich turistické 
vychádzky po Malých Karpatoch. Už tradične 
sme pripravili trojdňovú exkurziu po Slovensku, 
počas ktorej spoznajú najkrajšie kúty Sloven-
ska – Bojnice, Banskú Štiavnicu i Vysoké Tat-
ry. Môžu sa tešiť aj na stretnutie so súčasnými 
predstaviteľmi slovenského kultúrneho živo-
ta, dozvedia sa viac o zmenách v súčasnom 
slovenskom jazyku, o slovenskom folklóre či 
o medzníkoch v slovenskej histórii. 

Všetky tieto aktivity im umožnia spoznať Slo-
vensko, jeho jazyk, históriu a kultúru a naplniť 
cieľ Letnej univerzity 2015. Na slávnostnom 
ukončení dňa 23. júla 2015 si z rúk rektora 
účastníci prevezmú certifikáty o absolvovaní 
a predstavia sa v záverečnom defilé. 

PhDr. Katarína Nevrlová,  
garant podujatia, CĎV UK

Leto a letné prázdniny v Modre-Harmónii
V malebnom mestečku Modra, pod Malými 

Karpatmi, v rekreačnej oblasti Harmónia, sa 
nachádza miesto stvorené na príjemné pre-
chádzky v prírode s množstvom turistických 
chodníkov a cyklotrás. Len približne 30 km od 
Bratislavy a 25 km od Trnavy nájdete krásne 
prostredie, ktoré ponúka jednotlivcom, ale aj 
kolektívom bohaté športové a turistické vyžitie. 
V tejto príjemnej lokalite sa nachádza aj Štu-
dijné a kongresové stredisko Modra-Harmónia 
Centra ďalšieho vzdelávania UK. To si pripravi-
lo pre zamestnancov UK zaujímavú ponuku na 
ubytovanie na tieto letné mesiace. 

V termíne 24. 7. – 31. 8. 2015 ponúka uby-
tovanie v dvoj-, troj- a štvorlôžkových izbách 
s vlastným sociálnym zariadením a v rodinných 

apartmánoch za zľavnenú cenu ubytovania: 
10,50 eur/osoba/noc (ďalšie zľavy sa dajú 
poskytnúť pri ubytovaní väčšej skupiny osôb 
na viac ako dve noci).

Deti do 6 rokov majú ubytovanie zadarmo. 
Stravovanie je možné v samotnom objekte 
alebo v blízkych reštauráciách. V stredisku 
je k dispozícii tenisový kurt, plážové ihrisko, 
petangové ihrisko, stolný tenis, biliard, infra-
sauna, terasa s ohniskom. V blízkosti sa na-
chádza Hrad Červený Kameň, Múzeum Ľudovíta 
Štúra, Margitin dvor (farma, chov koní, jazdy na 
koňoch), turistické chodníčky, cyklotrasy, kúpa-
nie v krytom bazéne podľa dohody, vínne pivnič-
ky a ochutnávky vín.

Kontakt:
Mgr. Gabriela Gríková 0911 730 055,  
Ján Nevrla 0911 254 588
Študijné a kongresové stredisko CĎV UK 
Modra-Harmónia 3553, 900 01 Modra

Participatívne Mlyny 2015
V dňoch 24. 4. – 3. 5. 2015 prebehlo v Mlynskej doline hlasovanie druhého ročníka Participatívnych Mlynov. Participatívne Mlyny sú 
projektom, ktorého zámerom je skvalitniť život študentov ubytovaných v Mlynskej doline. 

V tomto roku študenti prihlásili celkovo 
osem projektov a štyri zadania, z ktorých po 
verejnom zvažovaní a hlasovaní bude zrealizo-
vaných a vybraných päť. Na prvom mieste sa 
umiestnila Workout aréna, ktorej predkladate-
ľom bol Tomáš Považan. Na druhom mieste sa 
umiestnil projekt Kino na Mlynoch od Tomáša 
Tomáška. Tretie miesto získala Jedálenská 
osveta od Kristíny Kacelyovej. Štvrtý realizo-
vaný projekt patrí Bicyklovej osvete od Igora 
Trenka a Alžbety Kuchtovej. Posledným pro-
jektom, ktorý sa zmestil do rozpočtu 12 000 

eur vyhradeného študentským mestečkom 
Mlynská dolina, je Hudobka, ktorej autormi 
boli Matej Blaho a Mária Danková. V júni 2015 
sa začnú práce na realizovaní projektov, z kto-
rých niektoré budú študentom k dispozícii už 
budúci akademický rok.

Minuloročné Participatívne Mlyny vyhrali 
projekty Klubovňa a Bicyklová osveta, Atriác-
ka Bouldrovka, ktoré stále čakajú na svoje 
dokončenie. Klubovňa bola študentom sprí-
stupnená v marci 2015. 

Martin Hodničák, študent FiF UK

Č O  N O V É  N A  M L Y N O C H ?
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Fakulta telesnej výchovy a športu UK  
vzdala hold darcom krvi

Dňa 13. 5. 2015 sa na Fakulte telesnej výchovy a športu UK konalo oceňovanie mnohonásobných darcov krvi spojené 
s prednáškou o darcovstve. 

Kalokagatia (podľa slovníka cudzích 
slov pochádza z gréckych slov, ktoré zna-
menajú „fyzicky krásny a dobrý“) je ideál 
harmonického súladu a vyváženosti fyzic-
kej a duševnej stránky človeka. Bol sfor-
mulovaný antickými Grékmi, pre ktorých 
bola telesná kultúra integrálnou súčasťou 
kultúry spoločnosti. Podstatou je, že roz-
voj duševných schopností má byť harmo-
nicky spojený s všestranným telesným 
rozvojom a naopak. Prispievať k takémuto 
ideálu je cieľom aj pri príprave telovýchov-
ných pedagógov na FTVŠ UK.

Keď sa povie študent FTVŠ UK, každý 
si predstaví zdravého a zdatného jedinca 
so vzťahom k športu a zdravému spôsobu 
života. Takéto vlastnosti sa predpokladajú 
aj u vyučujúcich na tejto fakulte. Okrem 
toho im je blízka aj filozofia fair-play, ktorú 
zo športu prenášajú aj do bežného života. 
To, že okrem fyzických a duševných kvalít 
disponujú naši študenti i zamestnanci aj 
altruizmom, schopnosťou konať nezištne 
v prospech druhých, vcítiť sa do rozpolo-
ženia iných ľudí, dokázali už neraz, najmä 
pri darcovstve krvi. Kto iný by sa však mal 
podieľať na takej ušľachtilej aktivite ako 
mladí, zdraví a zdatní ľudia, ktorými naši 
študenti i zamestnanci nepochybne sú. 
Naša fakulta sa už dlhé roky pravidelne 
zapája do akcií darovania krvi, úzko spo-
lupracujeme s Národnou transfúznou 
službou SR (NTS SR) a jej pracovníci ve-
dia, že sa v tejto oblasti na nás môžu vždy 
spoľahnúť. Hlavnú úlohu pri organizovaní 

darcovstva má Katedra športovej kinantro-
pológie, kde sa vyučujú najmä predmety 
biologických a lekárskych základov špor-
tu. Máme však aj veľkú podporu vedenia, 
ako aj ostaných kolegov z iných katedier. 

Naša fakulta vychádza darcom krvi 
maximálne v ústrety, v kolektívnej zmluve 
je zakotvený deň pracovného voľna pre 
darcu z radov zamestnancov a študentom 
sa započítava táto aktivita do sumy bodov 
potrebných pre získanie internátu. To je 
jediný benefit, ktorý fakulta môže dar-
com krvi poskytnúť. Mnohokrát však ani 
spolužiaci či kolegovia nevedia o tom, že 
majú vo svojej blízkosti vzácneho človeka 
– mnohonásobného darcu. Preto sme sa 
rozhodli zverejniť informácie o takýchto 
ľuďoch v rámci celej fakulty. Využili sme 
na to príležitosť, keď NTS SR ponúkla 
našej fakulte prednášku o darcovstve na 
pôde našej fakulty a spojili sme ju s malou 
slávnosťou oceňovania zaslúžilých dar-
cov. Keďže pri spolupráci vychádzame aj 
z kolegiálnych a priateľských vzťahov, roz-
hodla som sa poprosiť primárku oddelenia 
darcovstva MUDr. Kláru Svitekovú, moju 
kolegyňu zo štúdií na Lekárskej fakulte 
UK, aby prijala naše pozvanie a prispela 
tak k slávnostnému rázu podujatia. 

K vážnosti tejto akcie prispela aj účasť 
dekana fakulty doc. Mariána Vanderku, 
PhD., ktorý odovzdal mnohonásobným 
darcom ďakovné listy, čím aj fakulta vyjad-
rila, že si takýchto ľudí vysoko váži. Medzi 
ocenenými boli nasledovní zamestnanci: 

Ing. E. Šantavá, Mgr. B. Bartolčičová, 
PhD., prof. PhDr. J. Oborný, PhD., Mgr. S. 
Kraček, PhD., J. Dodrv, J. Karas. K oce-
neným študentom patria: Mgr. F. Bergen-
diová, Bc. K. Füzéková, Bc. D. Šimek, 
Mgr. N. Smoleňáková, Bc. M. Kuciaková, 
Bc. V. Mráková, P. Ivančík, Bc. M. Golúch. 

Po príhovoroch a prednáške pracovníč-
ky NTS SR Kristíny Lizákovej nasledovala 
široká diskusia a primárka MUDr. Klára 
Sviteková a MUDr. Eva Fialková odpove-
dali na otázky z pléna ohľadom darcov-
stva. Myslím si, že podujatie sa veľmi vy-
darilo, prispelo k ešte väčšej propagácii 
darcovstva krvi a početné publikum od-
chádzalo z auly s dobrým pocitom. 

doc. MUDr. Janka Lipková, PhD., 
FTVŠ UK
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 Séria prednášok o Cyrilovi a Metodovi
Dňa 14. mája 2015 sa v aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK uskutočnilo vedecké podujatie moderované 
prof. Jozefom Haľkom, v rámci ktorého odzneli štyri prednášky venované problematike slovanských vierozvestov. Boli to akési 
vzdialenejšie dozvuky cyrilometodského roku a tiež vyjadrenie vďačnosti tým, ktorých meno fakulta vo svojom názve nesie. 

Prednáškovú sériu otvoril príspevok prof. 
Viliama Judáka s názvom Sv. Konštantín-Cyril 
a Metod – naši učitelia. V príspevku priniesol 
analýzu konceptu učiteľa v širokom cirkevnom 
kontexte, ako aj jeho konkrétnu aplikáciu na 
život solúnskych bratov. Citujúc rôzne autori-
ty teologického i literárneho sveta povzbudil 
k nasledovaniu tých hodnôt, ktorých boli sv. 
Cyril a Metod predstaviteľmi. 

ThDr. Gabriel Brendza, PhD., sa predstavil 
príspevkom Cyrilometodská úcta v rokoch 
milénia (1863) a encykliky Grande Munus. 
Venoval sa oživeniu cyrilometodskej myšlienky 
v Banskobystrickej diecéze vďaka iniciatíve ta-
mojšieho biskupa Štefana Moyzesa. Čerpajúc 

zvlášť z dobového časopisu Cyril a Metod plas-
ticky popísal viaceré stavebné projekty a cir-
kevné podujatia spojené s touto skutočnosťou. 

Treťou prednášajúcou bola prof. Emília Hra-
bovec, ktorá predniesla príspevok s názvom 
Sv. Ján Pavol II. a Slovensko v kontexte pá-
pežovej cyrilometodskej a európskej vízie. 
Autorka priblížila zmenu pastoračných akcen-
tov, ktorá nastala s nástupom slovanského 
pápeža na Petrov stolec počnúc jeho apoš-
tolským listom Egregiae virtutis, cez encykliku 
Slavorum apostoli a ani zďaleka nekončiac 
rôznymi výrokmi, ktorými upozorňoval slovan-
ské národy na ich osobitnú úlohu pri budovaní 
Európy. Prednášajúca spomenula tiež všetky 

dôležité udalosti, ktorými sa prejavil osobitný 
vzťah sv. Jána Pavla II. k Slovensku v kontexte 
cyrilometodského odkazu. 

Vedecké podujatie uzavrela prednáška  
HELic. Jozefa Krištofa Cyrilometodské 
patrocíniá na Slovensku. V prvej časti sa 
venoval tematike patrocínií vo všeobecnosti 
predstaviac dielo Jána Hudáka Patrocíniá na 
Slovensku, ktoré sa podarilo vydať ešte v r. 
1984. V druhej konkrétnejšej časti prednášky 
zasa predstavil stručnú charakteristiku 133 
cyrilometodských patrocínií nachádzajúcich 
sa na území Slovenska. 

ThLic. Martin Bošanský,  
doktorand na RKCMBF UK

Aj Barbora Bartolčičová si prevzala ocenenie z rúk 
dekana FTVŠ UK Mariána Vanderku.



Univerzita Komenského sa stala majstrom  
slovenských univerzít vo florbale 

Katedra telesnej výchovy Prírodovedeckej fakulty UK v spolupráci so Slovenskou asociáciou univerzitného športu (SAUŠ) a AŠK 
Prírodovedec zorganizovala v dňoch 29. – 30. apríla v Mlynskej doline finále univerzít SR vo florbale. 

Východoslovenský región reprezentovala 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
(UPJŠ), stredné Slovensko Žilinská univerzi-
ta (ŽU), západné Slovensko Slovenská poľ-
nohospodárska univerzita v Nitre (SPU) a 
Bratislavu zastupovala Univerzita Komenské-

ho (UK). Turnaj slávnostne otvoril doc. RNDr. 
Branislav Bleha, PhD., prodekan PriF UK. 

V úvodných zápasoch UK nedala šancu 
SPU a zvíťazila vysoko 14 : 0. V súboji Žilina 
– Košice ťahali za dlhší koniec zástupcovia 
východu, ktorí vyhrali 8 : 4. Vo štvrtok Nitra 

prehrala oba svoje zápasy so Žilinou 3 : 9 a 
s Košicami 2 : 18. V najkvalitnejšom zápase 
sa stretli UK a UPJŠ. Zápas sa po napína-
vom priebehu skončil lepšie pre UK v pomere 
6 : 4. V záverečnom zápase turnaja domáci 
tím potvrdil prvé miesto a zdolal ŽU 12 : 4. 
Majstrom slovenských univerzít vo florba-
le sa stala Univerzita Komenského. Všetky 
zápasy sa odohrali v priateľskej atmosfére a 
duchu fair-play. 

Univerzitu Komenského v Bratislave re-
prezentovali Pavol Veninger, Michal Bortlík, 
Patrik Paulikovič, René Slezák, Denis Vadík, 
Andrej Graus (PriF UK), Róbert Dej, Peter 
Nehila, Róbert Cvopa, Zdeno Tupý (FTVŠ 
UK), Richard Lelák, Timotej Dedinský (FM 
UK), Matúš Medžo, Patrik Bachan, Martin 
Santer (FMFI UK). Trénermi tímu boli Gabriel 
Mészáros, Martin Mokošák (PriF UK) a La-
dislav Mókus (FMFI UK).

Mgr. Martin Mokošák, PhD., PriF UK 
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Š P O R T

Športový deň PriF UK
V areáli Vysokoškolského internátu Družba sa dňa 8. mája uskutočnil Športový deň Prírodovedeckej fakulty UK. Študenti mohli 
súťažiť v športoch ako plážový volejbal, futbal, streeetball, tenis či beh. Podujatie organizovala Študentská časť Akademického 
senátu PriF UK. 

„Po minuloročnom vydarenom podujatí 
sme športový deň zorganizovali aj tento rok. 
Sme radi, že aj napriek predĺženému víken-
du sa študenti prišli popasovať a môžem 
konštatovať, že aj tento ročník sa vydaril,“ 
hovorí predseda ŠČAS PriF UK Vladimír Bi-
lohuščin. Do jednotlivých športov sa zapoji-
lo viac ako 60 študentov a spolu s ich fanú-
šikmi sa počet aktérov vyšplhal k číslu 150. 

Najvyššiu úroveň dosiahol plážový volejbal, 
kde by súpisky zúčastnených tímov vyvolali 
rešpekt aj medzi profesionálnymi mužstvami. 
Z víťazstva a čestného pohára AŠK Príro-
dovedec sa tešili nakoniec po vyrovnaných 
bojoch o každú loptu členovia tímu Drink 
Team. Vo futbalovom zápolení, kde úroveň 
nebola o nič nižšia ako pri volejbale, triumfo-
val celok s krásnym ľudským názvom Zemplín 
Bratislava, ktorý si odniesol aj pohár riadite-
ľa Družby. Tenisové zápolenia jasne ovládol 
študent geo grafie Ján Staško: „Akcia bola 
super. Som veľmi rád, že kompetentné osoby 
zorganizovali pre mladých ľudí túto ojedinelú 
akciu“. V slabšie obsadenom, no o to napí-
navejšom streetbalovom turnaji si víťazstvo vy-
bojoval a druhé zlaté medaily na tohtoročnom 
športovom dni prevzal Drink Team. O desiatej 
hodine odštartovali na svoju viac ako šesťkilo-

metrovú trasu (Družba – Nový most a naspäť) 
aj bežci. Medzi mužmi dosiahol najlepší čas 
Krištof a medzi ženami Ďurčová.

Pre všetkých zúčastnených, či už špor-
tovcov alebo divákov, organizátori pripravili 
občerstvenie v podobe minerálnych vôd či 
hot dogov, a to všetko zdarma. Takisto sa 
ŠČAS PriF UK rozhodla tento rok upustiť 
od akýchkoľvek štartovných poplatkov, a to 
vďaka sponzorom podujatia: „Chcem týmto 
poďakovať aj partnerom AŠK Prírodove-
dec, Vysokoškolskému internátu Družba 
a copycentru Anwell, ktorí toto podujatie 
podporili,“ uviedol Vladimír Bilohuščin. 

Príjemným spestrením bola tombola, do 
ktorej sa lístky dali zakúpiť za dobrovoľnú 

sumu, avšak každý športovec dostal jeden 
zdarma. Keďže podujatiu prialo aj počasie 
a areál VI Družba patrí medzi najkrajšie svoj-
ho druhu na Slovensku, spokojných vyjadre-
ní bolo neúrekom. O jedno sa s nami podelil 
aj fanúšik a bývalý študent Univerzity Kar-
lovej Matúš Rakoci, ktorý aj napriek tomu, 
že nie je študentom PriF UK, prišiel stráviť 
pekný slnečný deň práve sem: „Slnečný 
piatok bol deň ako stvorený na pohyb vonku 
a na krásnej zeleni za Družbou sa súťažilo vo 
viacerých športoch. Turnaj bol výborne zor-
ganizovaný a zabezpečené bolo i občerstve-
nie. Tímy vo volejbale a futbale boli vyrovna-
né, a tak sa bolo na čo pozerať. Vrcholom 
podujatia pre mňa bolo vyhlasovanie víťazov, 
kde potlesk všetkých zúčastnených pri kaž-
dom umiestnení ukázal, že hlavným cieľom 
bolo dobre sa zabaviť a spoznať nových 
ľudí...”

Aj vďaka takejto spokojnosti neostáva or-
ganizátorom nič iné ako budúci rok zopako-
vať úspešnú akciu a s prísľubom, že latka sa 
bude posúvať vyššie, sa už všetci tešíme na 
opätovné stretnutie mladých športuchtivých 
ľudí.

Miloš Toporcer, študent PriF UK



K O M E N T Á R E

Usmernenie AS UK lepším fakultám –  
„Nevyskakujte z radu“

V poslednom mesiaci dekan Právnickej 
fakulty UK, ako aj dekan Filozofickej fa-
kulty UK publikovali v dennej tlači články, 
v ktorých kritizujú pravidlá, podľa ktorých 
sa MŠVVaŠ SR riadi pri rozdeľovaní financií 
na jednotlivé vysoké školy. Nepozdáva sa 
im najmä to, že sa pri delení rozpočtu kla-
die dôraz na vedecké výsledky publikované 
v karentovaných časopisoch. Tento princíp 
kritizovali napriek tomu, že vďaka týmto 
pravidlám získala UK vyše 90 % z 1 mil. 
eur, o ktoré sa zvýšil rozpočet pre všetky 
verejné slovenské vysoké školy.

Veľmi pravdepodobne vďaka podobným 
názorom aj z iných fakúlt UK sa ministerské 
pravidlá delenia rozpočtu nepreniesli na 
pôdu Univerzity Komenského. Akademic-
ký senát UK na svojom poslednom zasad-
nutí, ktorého nedôstojný priebeh kritizuje 
prorektor UK doc. Mgr. Vincent Múcska, 
PhD., v poslednom čísle Našej univerzity, 

schválil uznesenie, podľa ktorého žiadna 
fakulta nesmie dostať menej financií ako 
97 % z toho, čo mala v r. 2014, čím boli 
podstatne poškodené tie fakulty, ktoré 
robia dobré meno UK v medzinárodnom 
meradle. Toto rozhodnutie AS UK ma ako 
bývalého funkcionára AS UK veľmi zarazi-
lo. Od r. 1991 bol predsedom AS UK zo-
snulý prof. Branislav Hochel a ja som bol 
podpredsedom senátu. Už v tom čase bola 
snaha pri delení rozpočtu UK prihliadať na 
pedagogické a vedecké výkony jednotli-
vých fakúlt. Ak by sa však prikročilo k uplat-
neniu takýchto požiadaviek okamžite, tak 
by to pre niektoré fakulty malo katastrofál-
ne dôsledky. AS UK preto vtedy prijal uzne-
senie, že žiadna fakulta nesmie klesnúť 
pod 90 % rozpočtu z minulého roka s tým, 
že sa v priebehu desiatich rokov úroveň 
fakúlt vyrovná a pravidlá zohľadňujúce vý-
kony sa budú plne uplatňovať. AS UK dal 

svojím uznesením všetkým súčastiam UK 
usmernenie – nesnažte sa byť lepšie a ne-
vyskakujte z radu.

Zdá sa však, že na vyrovnanie úrovne 
fakúlt nestačilo ani 24 rokov, a tak sa via-
ceré fakulty UK môžu cítiť „utláčané“ tými 
fakultami, ktoré publikujú medzinárodne 
uznávané vedecké výsledky. Na to, aby 
bol takémuto „utláčaniu“ či „genocíde 
spoločensko-vedných a humanitných fa-
kúlt“ koniec, mám pre AS UK jeden bláz-
nivý návrh. Schváľte uznesenie, ktorým 
navrhnete podľa francúzskeho vzoru 
rozdeliť Univerzitu Komenského na dve, 
a to „Univerzita Komenského 1“ a „Uni-
verzita Komenského 2“ a pošlite ho do 
NR SR. Po takomto rozdelení by museli 
prestať všetky sťažnosti a navyše by pre 
vhodných čakateľov vznikli nové miesta 
rektora a prorektorov.

Štefan Toma, PriF UK 

22

Metodika ministerstva školstva – pohľad z Gondovej
Metodika ministerstva školstva, na zák-

lade ktorej boli verejným vysokým školám 
v SR pridelené finančné prostriedky, vyvo-
lala veľa vášní na úrovni univerzity i jednot-
livých fakúlt. Cieľom tohto príspevku nie je 
ani tak riešiť finančné dopady na jednotli-
vé fakulty, ale skôr ponúknuť akademickej 
obci pohľad spoločenských a humanitných 
vied na to, ako vnímajú finančné „váhova-
nie“ (ktoré snáď môžeme chápať aj ako isté 
spoločenské ocenenie výsledkov vedeckej 
práce) jednotlivých kategórií publikačných 
výstupov. 

Na seminári Grantovej agentúry Českej 
republiky odznela informácia o medzinárod-
nej publikačnej praxi jednotlivých disciplín 
– podľa týchto údajov v celosvetovom 
meradle sa až 96 % akademickej diskusie 
v molekulárnej biológii a biochémii odohrá-
va vo vedeckých časopisoch (a 92 % tejto 
vedeckej komunikácie je pokrytých časo-
pismi indexovanými vo Web of Science), 
ale v prípade humanitných disciplín je to iba 
34 % (a iba polovica z týchto časopisov je 
v databáze WoS). Tieto čísla pomerne jasne 
ilustrujú, že jednotlivé vedné disciplíny majú 
tradične špecifické komunikačné kanály, 
medzi ktoré patria napríklad v humanitných 
a spoločenských vedách aj monografie, 
zborníky a často aj renomované zahranič-
né vedecké časopisy, ktoré nie sú karen-
tované. Nebudem obhajovať po slovensky 
publikované monografie v zahraničných vy-

davateľstvách typu Tribun EU alebo Spolok 
Slovákov v Poľsku, ale ministerská metodi-
ka nerozlišovaním váhy monografie publi-
kovanej na Slovensku či v zahraničí zotiera 
rozdiely medzi zásadnou vedeckou mono-
grafiou publikovanou napríklad v nemčine 
v renomovanom akademickom vydavateľ-
stve a publikáciou zanedbateľného vedec-
kého významu. Ministerstvo rezignovalo na 
ambíciu identifikovať renomované vedecké 
vydavateľstvá (zahraničné aj domáce) a roz-
hodlo sa paušálne penalizovať autorov mo-
nografií.

Váha štúdie publikovanej v zahranič-
nom vedeckom časopise (neindexovanom 
v Current Contents, WoS, Scopus) je podľa 
ministerstva rovnaká (0,02) ako váha publi-
kovaného abstraktu z akejkoľvek domácej 
či zahraničnej konferencie. Váha kapitoly 
vo vedeckej monografii vydanej v zahranič-
nom (ale aj v domácom) vydavateľstve je 
šestnásťkrát menšia ako váha hoci aj doma 
a po slovensky publikovanej štúdie v karen-
tovanom časopise. Demotivujúco pôsobí 
napríklad aj to, že váha vedeckej práce 
v recenzovanom zborníku je rovnaká ako 
pri práci odbornej. Podľa reakcií kolegýň 
a kolegov z fakulty je zrejmé, že tento „mi-
nisterský bič“ nebude viesť k tomu, že všet-
ci začneme automaticky publikovať výlučne 
v karentovaných časopisoch, ale skôr k po-
citu frustrácie aj medzi tými, ktorí objektívne 
patria vo svojich odboroch ku špičke a sú 

medzinárodne rešpektovaní. Napriek tomu, 
že nikdy nebudú publikovať niekoľko karen-
tovaných štúdií ročne ako ich v ministerskej 
metodike „váženejší“ kolegovia.

Domnievam sa, že systematické „vysušo-
vanie“ spoločenských a humanitných vied 
finančnými nástrojmi je cesta, ako štátne 
orgány chcú narušiť prirodzenú solidaritu 
vedcov – názorne to dokumentuje aj vý-
voj v partnerskej Slovenskej akadémii vied 
a postoj jej III. oddelenia k navrhovaným 
modelom transformácie. Univerzita Komen-
ského je od svojich začiatkov pred takmer 
100 rokmi budovaná ako vzdelávacia a ve-
decká inštitúcia, pokrývajúca širokú škálu 
oblastí ľudského poznania (ak by vzdela-
nec, po ktorom je pomenovaná, pôsobil 
dnes na akademickej pôde, najskôr by to 
bola Filozofická fakulta...). Ak aj viacerým 
fakultám v súčasnosti platná metodika vy-
hovuje (a mňa ako zamestnanca univerzity 
teší, že vďaka nej získala viac rozpočto-
vých prostriedkov ako v predchádzajúcom 
roku), nemali by sme si zakrývať oči pred 
mnohými jej čiastkovými absurdnosťami 
a vedenie UK by malo poukazovať aj na to, 
že hodnotenie vedeckého výskumu by malo 
reflektovať publikačnú prax jednotlivých ob-
lastí výskumu. Prax, ktorá nie je špecifikom 
spoločenských a humanitných vedcov na 
Slovensku, ale korešponduje s celosveto-
vými trendmi.

Martin Slobodník, FiF UK
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Prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.
koordinátorka nemeckého 
programu  
Katedra ekonómie a financií FM UK

Miesto narodenia: Zlaté Moravce
Vek: 56

Čo ste študovali a prečo práve 
tento odbor?
Študovala som na Právnickej 

fakulte UK a svoje právnic-
ké vzdelanie som si doplnila 
i na renomovaných univerzitách 
v Rakúsku a Nemecku. Vždy som 
inklinovala viac k humanitným 
vedám.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Nemecký, anglický, ruský.

Čo vám napadne, keď sa povie 
práca? 
Práca by mala človeka uspoko-

jovať a mať aj spoločenský prí-
nos,  nielen  ekonomický.  U  mňa 
sa s pojmom práca spája Fa-
kulta managementu UK. S mojou 
prácou  je  spojená  výučba,  ako 
aj vedecká činnosť a účasť na 
medzinárodných konferenciách. 
Výsledky  mojej  práce  oceňujú 
i študenti, ktorí mi napísali: 
„V  živote  som  nestretol  takú 
osobu,  ako  ste  Vy.  Študoval 
som v Essene, ale taký prístup 
a  prednášky  som  v  živote  ne-
mal." (M. B. 18. 11. 2009) alebo 
„Rád si spomínam na Vaše pred-
nášky a aj touto cestou by som 
Vám rád vyjadril vďaku za všet-
ko, čo ste nám študentom dali. 
Určite mi to pomohlo, že teraz 
môžem pracovať v Bruseli"(M. Š. 
5. 1. 2005). V tom vidím zmysel 
mojej práce – vzdelávať mladých 
ľudí tak, aby si našli vhodné 
pracovné miesto v odbore, ktorý 
vyštudovali.
Ako rada trávite voľný čas?
Každý,  kto  chce  niečo  do-

siahnuť, musí niečo obetovať. 
V  mojom  prípade  je  to  čas, 
lebo práca vysokoškolského pe-
dagóga je obsahovo, ale i ča-
sovo  pomerne  náročná.  Preto 
je  voľný  čas  pre  mňa  vzácny 
a trávim ho so svojou rodi-
nou,  deťmi  a  rodičmi.  Keďže 
som  v  mladosti  bola  aktívnou 
športovkyňou,  voľný  čas  vyu-
žívam hlavne na šport a pre-
chádzky  slovenskou  prírodou. 
Mám rada hudbu, divadlo, balet 
a navštevujem kultúrne poduja-
tia v Bratislave i vo Viedni.

Uprednostňujete televíziu 
alebo knihy? 
Z  televíznej  ponuky  si  dô-

sledne  vyberám.  Sledujem 
programy nemeckých a rakúskych 
televíznych staníc, ale väčši-
nou  sú  to  správy  o  dianí  vo 
svete. Knihy sú pre mňa najdô-
ležitejšie, pretože sú význam-
ným predpokladom pre dosiahnu-
tie úspechov. Mám rada klasickú 
literatúru. V detstve som čí-
tala  všetky  rozprávky  bratov 
Grimmovcov po nemecky. Dnes už 
čítam viac príbehy so šťastným 
koncom, lebo nemám rada nási-
lie a ťažké konšpiračné state, 
zápletky. 
Prezradíte niečo o svojej ro-
dine?
Môj  život  je  veľmi  spojený 

s rodinou a mojimi rodičmi, kto-
rí  ma  vždy  a  stále  podporova-
li, za čo som im veľmi vďačná. 
Môj manžel je chemický inžinier 
a spoznali sme sa počas štúdia 
na  vysokej  škole.  Okrem  toho, 
že  je  veľmi  technicky  zdatný, 
pomáha mi aj s domácimi práca-
mi. Máme tri deti. Dve už pra-
cujú, mladší syn ešte študuje. 
Naša rodina sa rozrástla o dvoch 
vnukov,  ktorí  nám  robia  veľkú 
radosť. Deti sme viedli k špor-
tu a snažili sme sa im dať vyso-
koškolské vzdelanie a umožnili 
im štúdium v zahraničí.
Čo vás dokáže zarmútiť? 
Som smutná z toho, že študen-

ti nie vždy používajú najvhod-
nejšie  výrazové  prostriedky. 
Som sklamaná aj z konania ľudí, 
ktorí  navonok  vystupujú  ako 
ozajstní priatelia, ale v sku-
točnosti je ich správanie fa-
lošné a pokrytecké. V dnešnej 
dobe málokto prihliada na dob-
ré mravy, tradičné cnosti ako-
by  „vyšli  z  módy“  Zarmucuje 
ma to, že niekedy sa mi zdá, 
akoby sa z nášho akademického 
sveta, zo sveta intelektuálov 
vytratila  akademická  noblesa 
a tolerancia.
Čo vás dokáže rozosmiať? 
Určite  by  som  našla  mnoho 

vhodných  príkladov.  Mám  rada 
humor a vtipy, ale niekedy sú 
to aj odpovede študentov. Mno-
hokrát som si povedala, že si 
ich budem zapisovať a možno sa 
tak raz aj stane.
Máte obľúbenú osobnosť?
Samozrejme. Ako študentka vy-

sokej  školy 
som  si  váži-
la pedagógov 
a odborníkov, 
ktorí boli aj 
mojimi vzor-
mi, ako napr. 
prof. JUDr. R. Trella, CSc., či 
prof. JUDr. J. Cúth, CSc. Tiež 
si moju úctu zaslúžia prof. M. 
Geistlinger z Univerzity v Sal-
zburgu a prof. I. Hubert z Uni-
verzity v Grazi, ktorí ma spre-
vádzali počas môjho kariérneho 
rastu a otvárali mi dvere do 
akademického sveta v zahrani-
čí.  Obdivujem  aj  prof.  JUDr. 
A. Bělohlávka, PhD., súčasného 
prezidenta Svetovej asociácie 
právnikov,  nemôžem  nespomenúť 
meno, podľa môjho názoru, naj-
väčšieho  odborníka  na  Sloven-
sku na medzinárodného zmluvné 
právo P. Báňasa z Ministerstva 
spravodlivosti SR, ktorého si 
nesmierne  vážim.  Spolupraco-
vali  sme  na  akademickej  pôde 
i v štátnej správe. Medzi moje 
obľúbené  osobnosti  v  oblas-
ti  literatúry  a  kultúry  mož-
no zaradiť F. Schillera, J. W. 
Goetheho, M. Válka, M. Haľamo-
vú, Š. Kvietika a ďalších.
Máte nejaký skrytý talent?
To  by  mali  posúdiť  ľudia 

z môjho okolia. Možno som mala 
skrytý talent pre šport, ale 
po úraze som prestala aktív-
ne športovať. Snáď mám skry-
té  schopnosti  písať  básne. 
Pri  životných  jubileách  mo-
jich kolegov je súčasťou gra-
tulácií  aj  recitácia  mojich 
vlastných veršov, ktoré sama 
napíšem  a  vymyslím  každému 
kolegovi  na  „mieru“.  Dokon-
ca ma vyzvali, aby som vydala 
zbierku fakultných básní.
Aké hodnoty sú pre vás najdô-
ležitejšie?
Hlásim sa k odkazu F. Schil-

lera – Všetci ľudia budú bra-
tia.  Mám  veľké  šťastie,  lebo 
sa v pracovnom kolektíve ria-
dime týmto odkazom a pracujem 
s úžasnými kolegyňami a kole-
gami,  ktorí  ma  nikdy  neskla-
mali a sú pre mňa veľkou opo-
rou. Vyznávam hodnoty, ako je 
úcta  k  človeku,  spolupatrič-
nosť a sloboda. Ako právnička 
považujem za dôležitú hodnotu 
nezlomnú úctu k pravde a spra-
vodlivosti. 
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 Na Erasmus som sa prihlásila v prvom rade, 
pretože si myslím, že je to už dôležitá skú-
senosť v životopise, ak chcete nasledovať 
svoje sny a v budúcnosti naozaj robiť to, čo 
vás baví. Už ani nepoznám spolužiaka, kto-
rý nemá aspoň jednu podobnú zahraničnú 
prax. Výhodou je, že Erasmus patrí medzi 
najjednoduchšie riešenie a človek tak či tak 
získa to, čo doma určite nenájde, aj keď si 
vyberiete Španielsko alebo Dánsko. 

Erasmus vám neukáže iba iný prístup uče-
nia, ale naučíte sa veľa aj o sebe a možno aj 
o tom, čo naozaj chcete v budúcnosti robiť. 
Pre veľa študentov je to prvá životná facka, ale 
verte mi, že je tá najsladšia a najzábavnejšia. 

Mala som to šťastie a študovala som cez 
zimný semester odbor biomedicínsku fyziku/
biofyziku na Univerzite v Trondheime, Nórsko 
(Norwegian University of Science and Tech-
nology). Biomedicínska fyzika je interdiscipli-
nárny odbor, v ktorom nás zasväcujú do prí-
rodovedeckého a medicínskeho poznania, 
a to fyziky, matematiky, informatiky, medicíny, 
biológie a chémie. Je to taký miš-maš, ktorý 
nás pripravuje prioritne na vedeckú kariéru. 
Okrem svojich predmetov som si mohla vybrať 
z celej škály predmetov, ktoré na samotnej 
univerzite ponúkali – od umenia, jazykov až 
po inžinierske predmety. Doslova som si svoju 
študentskú polievku mohla zamiešať, ako som 
chcela a na začiatku som mala čas si všetky 
vybrané predmety vyskúšať. Vybrala som si 
štyri predmety, keďže jeden predmet mal 7,5 
kreditov. Prvý predmet bol biomedicínske mik-
rometódy, kde sme sa učili o zobrazovacích 
technikách od základných mikroskopov až 

po optické pinzety. Výhodou boli aj prak-
tické cvičenia, kde sme samotný prí-

stroj videli, a aj sme sa s ním naučili 
narábať. Druhým bola medicína 

pre študentov prírodných a 
technických vied, ktorá 

bola pre mňa ako študentku 5. ročníka veľmi 
príjemná a zopakovala som si základy ľudské-
ho tela. Veľmi zaujímavým predmetom bola 
nanomedicína – bioanalýza, kde sme rozobe-
rali najmodernejšie a najaktuálnejšie vedecké 
výsledky a techniky. Ako posledný predmet 
som si zvolila pokročilú nemčinu, ktorá sa síce 
vyučovala v nórčine, ale vyučujúca bola veľmi 
ústretová a musím úprimne povedať, že som 
sa doučila veľa.

Okrem základných predmetov som mala 
možnosť spolupracovať v moderných labora-
tóriách na výskume pre moju diplomovú prácu. 

Prvý týždeň bol pre všetkých zahraničných 
študentov tzv. orientačný. Mali sme ho nabitý 
programom, turistikou a spoznávaním. Škola 
sama o sebe bola výborná, učitelia boli milí, 
snažili sa pomôcť a podporovali nás pýtať sa 
čo najviac a žiadna otázka nebola pre nich 
hlúpa. Niektorí profesori patrili k obrovským 
vedeckým kapacitám a zároveň boli veľmi 
skromní (tú skromnosť by mohli odpozoro-
vať aj niektorí ľudia na našich univerzitách). 
Náročnosť učiva je podľa mňa na veľmi po-
dobnej úrovni, ak nie nižšia. Štúdium nám 
uľahčoval aj ich informačný systém, kam uči-

D Í V A M E  S A  P O  S V E T E

Nórsko – krajina plná 
zaujímavostí

Žili ste už niekde, kde bolo cez deň viditeľné svetlo len tri hodiny? Ak nie, tak vám rada 
priblížim obdobie jedného semestra v krajine, kde príroda je prekrásna, ľudia chladní 
a životná úroveň vysoká.

telia posielali študijné materiály a správy pre 
samotných študentov. Študenti si tam mohli 
aj chatovať s učiteľom a vytvárať diskusie 
s ostatnými študentmi. Triedy sme navštevo-
vali s nórskymi študentmi. Čo bolo zaujímavé 
z pohľadu inej kultúry, študenti si nepomáhali. 
Všetci sa učili výhradne sami so svojimi vlast-
nými poznámkami a nemali tendenciu učiť sa 
v skupine alebo niekomu pomáhať, ak ste ho 
vyslovene nepoprosili. Mali sme k dispozícii 
aj obrovské, veľmi dobre vybavené knižnice, 
kde sme si mohli kopírovať alebo vytlačiť po-
trebné veci na učenie zadarmo. Na prípravu 
na skúšky bolo dostatok času, aj keď sme 
mali len jednu možnosť a žiadnu opravu. Po-
tom si rozmyslíte, či sa naozaj naučíte alebo 
to „odfláknete“.

Okrem samotného učenia univerzita po-
núkala za študentský poplatok aj semestrál-
nu permanentku do fitnescentra, kde sme 
okrem možnosti chodiť do obyčajnej posil-
ňovne mohli navštevovať aj hodiny jogy, pi-
latesu, zumby až po momentálne populárny 
spinning a kick-box. 

A čo som zažila osobne v Nórsku? Ne-
skutočnú prírodu, výlety aj úlety, navštívila 
som prekrásne Lofoty, čo mi pripadali ako 
naše Vysoké Tatry, ktoré vyrástli na mori. 
Ďalej kvalitné jedlo – losos, samý losos! Za-
žila som aj veľa párty, keďže každoročne sa 
organizoval študentský festival UKA a mala 
som tú možnosť ísť na koncert hviezd, ako 
sú Macklemore a Florence and the Machi-
ne. Zažila som, samozrejme, aj poctivé uče-
nie a aj zaujímavý dumpsterdiving, čo bolo 
vyťahovanie jedla z odpadkových košov pri 
supermarketoch. Nedajte sa znechutiť, robil 
to každý zahraničný študent (áno, aj Nemci a 
Švajčiari). Dali sa tam nájsť neskutočne čer-
stvé potraviny, ktoré v Nórsku sú už „škaredé 
a skazené“, ale na Slovensku by to bol luxus-
ný tovar. Najviac fičali banány. Myslím si, že 
som si hlavne rozšírila kontakty o neskutoč-
ne dobrých ľudí z celého sveta. 

A pre koho je Nórsko? Ak si študent, ktorý 
miluje zimu, turistiku a hlavne šport – od bež-
kovania až po šplhanie na skalách, nečakaj 
a rozhodni sa pre túto krajinu, kde sa preješ 
lososov, vychutnáš si čerstvý vzduch a pre-
cestuješ až na najsevernejší bod v Európe. 
POZOR! Hrozí aj mierna depresia z nedo-
statku slnka. 
Michaela Poliaková, absolventka FMFI UK
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Jedným z obľúbených citátov Medika roka 2015 Andreja Skvašíka z Jesseniovej lekárskej fakulty UK je aj táto veta z filmu Jak 
básníci přicházejí o iluze. Ako hodnotí súťaž, ktorá mu priniesla zaujímavé možnosti do budúcnosti, kam sa jeho kroky po štúdiu 
poberú a čomu sa počas štúdia venoval, si môžete prečítať v rozhovore pre Našu univerzitu.

Stali ste sa prvým medikom roka. Aký 
je to pocit?

Veľmi dobrý, pretože nikto z nás netušil, 
o čom súťaž bude, čo bude pre nás priprave-
né a myslím si, že sme sa tam išli hlavne spo-
znať, zabaviť a možno sa niečo naučiť. Víkend 
sme si naozaj užili a nebolo vôbec cítiť rivalitu, 
aj keď určite každý z nás aspoň v kútiku duše 
túžil po výhre. Ako inšpiratívny moment pre 
víťazstvo by som uviedol krátku príhodu: po 
tom, čo jeden súťažiaci uvidel víťaznú trofej, 
vyhlásil, že až teraz chce naozaj vyhrať, lebo 
by sa mu dobre vynímala na internátnej polič-
ke. Pre mňa bola výhra prekvapením, keďže 
som s tým vôbec nepočítal. V priebežných 
vyhodnoteniach som sa nevyskytoval na pr-
vom mieste a celkovo som sa videl na inom 
mieste. Po návrate domov som dostal mnoho 
gratulácií, ale blížila sa mi štátnica, takže som 
musel ostať v realite.

V čom vás súťaž obohatila? Naučili ste 
sa na nej niečo?

Určite áno, keďže sme mali možnosť 
preveriť si doterajšie vedomosti prostred-
níctvom praktických cvičení. Nasimulovali 
nám akútne situácie, aby na nás preverili, 
ako vieme tímovo pracovať. Aj veci, ktoré 
sme v škole preberali mnohokrát, nám po-
dali inak a zaujímavo. Ponúkli nám náhľad 
do vecí, s ktorými sa budeme stretávať 
v praxi každý deň: informačné systémy, 
financovanie zdravotníctva, poisťovníctvo, 
ako sa orientovať v rôznych štúdiách a pod. 
Komplexne nám za dva dni poskytli množ-
stvo informácií a zážitkov. 

Okrem finančnej odmeny ste získali aj 
garantované miesto v nemocnici siete 
Svet zdravia podľa vlastného výberu. 
Viete, kde by ste sa chceli uplatniť naj-
radšej? Ako vnímate túto devízu?

Podľa môjho názoru je táto časť výhry 
dôležitejšia ako samotné peniaze. Po 
ukončení štúdia je pre absolventa medicí-
ny ťažké nájsť si pracovné miesto. Musíte 
buď chcieť robiť odbor, ktorý je v tom-
-ktorom roku práve žiadaný, mať dobré 
známosti alebo veľké šťastie. Odmena 
v podobe pracovného miesta v ktorejkoľ-
vek z nemocníc je naozaj hodnotné gesto. 
Pred súťažou som absolvoval pracovné 
pohovory a ponúkli mi miesto v jednej 
z pražských nemocníc, ktoré som prijal. 
Ak by som túto možnosť nemal, tak by mi 

určite garantované miesto po súťaži padlo 
vhod.

Čím vás oslovila medicína, keď ste sa roz-
hodovali pre štúdium na vysokej škole?

Hippokrates povedal, že medicína je 
najšľachetnejšie zo všetkých umení. Som 
jedným z tých, pre ktorých na strednej ško-
le neexistovalo klasické rozhodovanie sa 
o vysokej škole. Bavilo ma viacero vecí, ale 
odmalička som chcel byť doktor. Prizná-
vam, že na gymnáziu som počas jedného 
obdobia uvažoval aj o štúdiu medzinárod-
ných vzťahov. Po maturite ma prijali na ko-
šickú lekársku fakultu a mal som v pláne 
absolvovať prijímacie skúšky v Prahe či 
Brne, ale nakoniec vyhrala Jesseniova le-
kárska fakulta UK v Martine. Bolo to prav-
depodobne moje prvé vážne rozhodnutie 
v živote, ale zároveň aj jedno z najlepších.

Práve končíte štúdium na JLF UK. Bolo 
príjemné alebo prevládali náročné 
chvíľky?

S istotou môžem povedať, že to bolo 
najkrajšie obdobie môjho života. Štúdium 
medicíny nie je jednoduché, pretože ako 
bolo povedané v jednom z mojich obľúbe-
ných filmov Jak básníci přicházejí o iluze: 
„Ke studiu medicíny je zapotřebí leb oce-
lová a zadek olověný.“ Človek za 6 rokov 
štúdia dospeje a získa skutočné priateľ-
stvá, vyzrie jeho osobnosť a naučí sa po-
starať sám o seba. JLF UK mi poskytla veľa 
zábavy, ale aj chvíle, keď som mal štúdia 
naozaj plné zuby. Ťažké a ľahšie chvíle sa 
striedali, ale vždy ma potešilo, keď prišiel 
niekto za mnou a povedal: „Vykašli sa nato, 
nekaz si náladu. To dáš. A keď nie, tak to 
dáš nabudúce. Život na tom nestojí.“ To sú 
maličkosti, ktoré vám vedia veľmi pomôcť. 
Škola je podľa mňa mikrokozmom, t. j. svet 
vo svete. Som rád, že som týchto pár ro-
kov strávil práve na Jesseniovej lekárskej 
fakulte UK. Ďakujem jej za podporu, ľud-
ský prístup a hlavne za všetky vedomosti 
a šance na osobný rozvoj aj vzhľadom na 
výhru v súťaži. Som vďačný aj ľuďom, kto-
rých som tu spoznal a ktorí, dúfam, ostanú 
mojimi priateľmi na celý život. 

Ktorej oblasti medicíny by ste sa chceli 
v praxi venovať?

To je druhá vec, o ktorej som nemusel 
uvažovať. Po druhom ročníku som absolvo-

val ošetrovateľskú prax na chirurgii a bolo 
rozhodnuté. Odvtedy som tam praxoval mi-
nimálne každé leto a je to odbor, v ktorom 
sa vidím, ktorý mám rád a ešte ho nič ne-
prekonalo a zrejme ani neprekoná. Začínam 
na všeobecnej chirurgii a potom sa uvidí, čo 
ma bude baviť a v čom budem dobrý.

Stáli ste na čele SloMSA (Slovak Me-
dical Students’ Association) ako pre-
zident. Čomu ste sa v tejto organizácii 
venovali?

SloMSA je pre mňa súčasťou života tak 
ako moja alma mater, pretože som v nej pra-
coval od druhého ročníka až doteraz. Začí-
nal som s projektmi verejného zdravia, ktoré 
som koordinoval na národnej úrovni a po-
sledný rok som strávil ako prezident aso-
ciácie. V skratke by som chcel priblížiť, že 
SloMSA je súčasťou International Federa-
tion of Medical Students’ Associations, kto-
rá je najväčšou študentskou organizáciou 
na svete a venuje sa napr. projektom verej-
ného a sexuálneho zdravia, projektom pre 
samotných medikov cez sprostredkovanie 
stáží pre študentov medicíny až po záležitos-
ti ľudských práv a globálneho dopadu vecí, 
ktoré súvisia s medicínou. Študenti medicí-
ny túto organizáciu poznajú hlavne cez letné 
stáže a tiež cez lokálne spolky, ktoré fun-
gujú v rámci každej zo štyroch lekárskych 
fakúlt na Slovenku. Ak študujete medicínu 
a nie ste ešte v spolku, tak sa zapojte! 
Určite nájdete niečo, čo vás naplní. 
                                 
Eduard Csudai

„Ke studiu medicíny je zapotřebí 

leb ocelová a zadek olověný“
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Kebab vs. bryndzové halušky?
Twin je týždňová výmena študentov farmaceutických fakúlt z rôznych krajín Európy,  
ktorú zastrešuje EPSA (Europian Pharmaceutical Students´Association). Hlavným 
cieľom projektu je obohatiť študentov o skúsenosti so svetom farmácie v inej krajine.

Prvá časť Twinu sa konala v marci, kedy sa 
hrdá delegácia siedmich študentov vybrala 
reprezentovať našu vlasť aj fakultu. Hneď na 
letisku nás čakalo srdečné privítanie našich 
tureckých kolegov, potom sme sa rozdelili, 
pretože každý z nás býval u iného študenta. 
Vedeli ste, že v Turecku sa vyzúvajú topánky 
ešte pred dverami do bytu? 

Farmaceut v 21. storočí – to bola téma, 
pod ktorou prebiehali obe časti Twinnetu. A 
dúfam, že nikto nebude namietať, keď po-
vieme, že k štatútu súčasného farmaceuta 
neodškriepiteľne patrí vzdelávanie, a tým 
sa náš program v Turecku aj začal. Dekan 
farmaceutickej fakulty Marmarskej univerzity 
nám vysvetlil všeobecné princípy fungovania 
lekárenstva v Turecku, potom nás čakala 
prednáška o neurologickom výskume profe-
sorky Feyza Aricioğlu. Prednáška bola veľmi 
inšpiratívna aj preto, že profesorka nám po-
vedala o všetkom, čo ju motivovalo k tomu, 
aby pracovala na sebe aj svojej kariére. Na 
workshope o stres manažmente sme sa ne-
dozvedeli, ako sa vysporiadať so stresom, 
ale naopak – ako ho využiť vo svoj prospech. 
A riešením konkrétnych prípadov z klinickej 
farmácie sme si na chvíľu vyskúšali, ako vyu-
žiť znalosti zo všetkých predmetov pri povo-
laní nemocničného farmaceuta. 

Predposledný deň, ktorý sme strávili v Is-
tanbule, bol venovaný pamiatkam, ale neča-

kal nás len taký obyčajný „sightseeing“, ale 
Treasure Hunt! Rozdelili sme sa do dvoch 
tímov a našou úlohou bolo nájsť všetky pa-
miatky podľa indícií, ktoré sme postupne od-
krývali. Takto sme si pozreli Hagiu Sophiu, 
Modrú mešitu, svetoznámy Grand Bazaar aj 
zákulisie originálnej prípravy pravej tureckej 
kávy.

K Twinu, ale aj cestovaniu vo všeobecnos-
ti patrí aj spoznávanie novej kultúry, kuchyne 
a ľudí. My sme vyskúšali všetky formy keba-
bu od notoricky známeho kebabu do ruky až 
po kebab na úrovni, servírovaný v luxusnej 
reštaurácii. Ochutnali sme najlepšiu baklavu 
v meste a potom nám vyveštili z pravej turec-
kej kávy.

S Turkami sme sa po týždni rozlúčili a za-
čali pre nich chystať program, ktorý bol otvo-
rený aj pre všetkých slovenských študentov. 
Počas prvého májového týždňa na nich 
čakalo najskôr vzdelávanie, a to prednáška 
prof. Kyseloviča o regeneratívnej medicíne 
a potom interaktívne workshopy o jazyku 
tela, fundraisingu a motivácii. Zahraničným 
študentom sme ukázali aj historické centrum 
Bratislavy, hrad Červený Kameň a historické 
centrum Viedne. Avšak našim kolegom sa 
najviac páčilo spoločné varenie slovenskej 
večere, počas ktorého sme pripravili bryn-
dzové halušky, pirohy, tvarohové guľky a tra-
dičné nátierky.

Počas týchto dvoch týždňov sme mali 
možnosť porovnať dva svety farmácie, mali 
sme jedinečnú príležitosť porovnať vzdeláva-
cie systémy a zistiť, s akými problémami sa 
vysporadúvajú v inej krajine. Tureckých štu-
dentov teraz trápi nový zákon, ktorý obmedzí 
počet lekární v závislosti od počtu obyvate-
ľov, čo pravdepodobne bude viesť k rušeniu 
lekární v Istanbule. 

Do budúcna uvažujeme aj o interprofesio-
nálnom Twine so študentami z európskych 
lekárskych univerzít, pretože si uvedomuje-
me, že z kvalitnej práce a komunikácie me-
dzi farmaceutmi a medikmi bude profitovať 
predovšetkým pacient.

Ďakujeme Farmaceutickej fakulte UK, 
vďaka ktorej sa nám podarilo tento projekt 
zrealizovať. 

Jana Končalová, študentka FaF UK
Foto: Patrik Bilanin

Miestna pamäť: medzinárodná súťaž 
projektu LoCloud

Projekt LoCloud vyhlásil súťaž s cieľom 
podnietiť záujem o preskúmanie svojho 
obľúbeného miesta alebo časti miestnej 
histórie prostredníctvom portálu Europeana 
a prezentovať skúsenosti online na web-
stránkach, blogu alebo videu. Zástupco-
via finalistov sa zúčastnia na slávnostnom 
odovzdávaní cien v Holandsku vo februári 
2016. Vyhlasovateľom súťaže je 7. rámco-
vý projekt LoCloud, ktorého spoluriešite-
ľom je aj Univerzita Komenského.

Víťazi získajú ako cenu tablet a ich ví-
ťazný príspevok bude uverejnený na web-
stránkach LoCloud a Europeana. Súťaž je 
určená kurátorom miestnych kultúrnych 
inštitúcií, záujemcom o miestnu históriu, 
kronikárom a študentom.

Aké príspevky zasielať?
Príspevky by mali zaujať, uká-

zať objavy v miestnej histórii 

s využitím obrázkov, filmov, textov, zvuko-
vých záznamov a 3D záznamov, podeliť sa 
o skúsenosť s portálom Europeana a pre-
zentovať zistenia vizuálnou formou. Je mož-
né použiť digitálne dokumenty na www.eu-
ropeana.eu s dodržaním autorských práv. 

Príspevok môže mať formu súboru web-
stránok, blogu alebo videa, napr. výstavy 
o obľúbenom mieste, príbehu o meste 
alebo obci či prechádzky alebo trasy v 
okolí. Musí byť dostupný online. Mal by 
byť prevažne vizuálny, ale vhodné je zahr-
núť i text alebo hovorené slovo v ktorom-
koľvek európskom jazyku. Keďže víťazné 
práce budú prezentované ľuďom z celej 
Európy, texty by mali byť jednoduché. Pri 
spracovaní príspevku je možné využiť nové 
aplikácie projektu LoCloud pod názvom 
LoCloud Collections, kde je možné vytvo-
riť vlastnú digitálnu zbierku dokumentov 
a publikovať ich na vlastnej webstránke, 
pričom takto uložené dokumenty je mož-

né následne veľmi ľahko publikovať aj na 
portáli Europeana. Služba LoCloud Col-
lections je do určitého objemu bezplatná.

Ako a dokedy sa prihlásiť?
Pre účasť v súťaži a podania príspevkov 

je potrebné vyplniť jednoduchý formulár, 
ktorý musí obsahovať odkaz na príspevok. 
Súťaž sa začala dňa 1. marca 2015, podať 
príspevok treba do 1. októbra 2015, nomi-
nácie do medzinárodného kola súťaže do 
1. novembra 2015, záverečná konferen-
cia a ocenenie víťazov sa uskutoční dňa 5. 
februára 2016.

Národná výberová komisia nominuje 
tri príspevky do medzinárodného kola 
súťaže. Medzinárodná výberová komisia 
vyhodnotí všetky nominované príspevky a 
vyberie víťaza súťaže.

Viac informácií na: www.locloud.eu. 
Kontakt: krajnak@fns.uniba.sk.

redakcia

S Ú Ť A Ž
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Študentky hudobnej výchovy úspešne reprezentovali UK
Na Pedagogickej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach v ČR sa v dňoch 27. a 28. mája 2015 konala Interpretačná 
súťaž českých pedagogických fakúlt s medzinárodnou účasťou. Súťažilo sa na Katedre hudobnej výchovy PF JU, ktorá bola v tomto 
roku usporiadateľom v sekciách sólový spev, sláčikové nástroje, klavír a ostatné nástroje. Zámerom súťaže bolo podporiť rozvoj 
aktivít študentov pedagogických fakúlt v umeleckej činnosti a umožniť im prezentáciu a konfrontáciu dosiahnutých výsledkov. 

V každej kategórii bolo prihlásených osem až 
dvanásť súťažiacich z Česka a Slovenska. V silnej 
konkurencii súťažili aj naše študentky z Katedry hu-
dobnej výchovy PdF UK. Do prvej kategórie sólové-
ho spevu sa pod pedagogickým vedením Mgr. art. 
Evy Šuškovej, ArtD., prihlásila študentka Bc. Bar-
bora Haasová, poslucháčka 2. ročníka učiteľstva 
hudobného umenia a získala 3. miesto. 

V prvej kategórii ostatných nástrojov, kam patrili 
všetky dychové nástroje, akordeón, gitara a bicie 
nástroje, sa pod pedagogickým vedením PaedDr. 
Mgr. art. Jaromíry Púčikovej, PhD., prezentovali 
dve študentky na dychových nástrojoch. Študent-
ka 1. ročníka učiteľstva hudobného umenia Bc. 
Zuzana Horváthová (flauta) získala v tejto kategórii 

a v silnej konkurencii 2. miesto a Bc. Veronika Ku-
lová (flauta), poslucháčka 1. ročníka kombinácie 
hudobná výchova a pedagogika, získala v tej istej 
kategórii výborné 3. miesto. 

V neposlednom rade treba spomenúť aj naše 
dve klaviristky Katarínu Silnú a Mgr. art. Silviu 
Adamovú, ktoré svojou citlivou a spoľahlivou hrou 
dotvorili ucelený výkon našich študentiek, a tým 
pomohli získať takéto krásne umiestnenie.

Celý náš pobyt na PF JU sa niesol v znamení 
pohody, priateľstva, nadväzovania nových kontak-
tov, neopakovateľných zážitkov a najmä v znamení 
hudby. 
PaedDr. Mgr. art. Jaromíra Púčiková, PhD., 

 PdF UK 

Guľáš s Amosom

Dňa 20. mája 2015 sa vo vstupnej hale 
„Šturáku“ v Mlynskej doline uskutočnilo 
podujatie organizované Študentskou 
časťou Akademického senátu UK 
s názvom Guľáš s Amosom. 

Akcia sa konala ako pokračovanie osláv zalo-
ženia UK, ktoré sa začali v roku 2014 podujatím 
Daj si puding s Amosom, kedy univerzita osla-
vovala 95 rokov od svojho založenia.

Tento rok ste sa mohli stretnúť so zástupca-
mi viacerých organizácií, ku ktorým patrí CMK 
SYTS (ISIC), Saia, n. o., AZU, Bratislavský 
spolok medikov a ďalšie. V rámci sprievodných 
aktivít ste si mohli zahrať xbox, stolný futbal, 
spoločenské hry či vypočuť si skvelú hudbu od 
nášho DJ Mareka Plevu. Taktiež vystúpil mladý 
spevák študent UK Roman Švantner. Pochut-
nať ste si mohli na skvelom guľáši, ktorý nám 
uvarili v kuchyni na internátoch. Samozrejme, 
mali ste i možnosť len tak sa zastaviť a oddých-
nuť si či porozprávať sa so študentskými se-
nátormi sediac na vakoch. Na podujatí vládla 

skvelá atmosféra a veríme, že spokojnosť bola 
aj na strane návštevníkov.

Ako víziu do budúcich rokov by sme chceli 
vytvoriť každoročné podujatie organizované 
Študentskou časťou AS UK, na ktorom sa for-
mou stánkov a sprievodných aktivít budú môcť 
prezentovať jednotlivé študentské organizácie, 
spolky, ŠČ AS, iniciatívy a projekty pôsobiace 
na pôde UK. Postupne by sme chceli celé po-
dujatie rozdeliť do viacerých blokov, kde v rám-
ci sprievodných aktivít nebudú chýbať dis-
kusie, súťaže, kultúrne podujatia a ďalšie 
zaujímavé aktivity.

Ľubica Šimková,  
študentka FSEV 

Naši študenti farmácie ocenení v Prahe
Druhý májový týždeň sa už tradične stal obdobím, kedy sa v sídle farmaceutickej spoločnosti Zentiva v Prahe koná nadnárodné kolo 
študentskej vedeckej konferencie. Tento rok to bol už jej XIV. ročník. Dňa 12. mája 2015 sa tu zišli s cieľom prezentovať najlepšie 
práce ŠVČ študenti troch farmaceutických fakúlt: v Hradci Králové sídli Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, v Brne 
Veterinárna a farmaceutická univerzita a v Bratislave Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského.

Organizačne toto podujatie zastrešovala 
spoločnosť Zentiva spolu so Spolkom českých 
študentov farmácie Farmaceutickej fakulty 
v Hradci Králové. Práce študentov ŠVČ boli te-
maticky rozdelené do troch sekcií: chemickej, 
biologickej a sekcie ďalších farmaceutických 
disciplín. Našu fakultu v chemickej sekcii re-
prezentovali študenti Patrik Kotras a Mário Mar-
kuliak, v biologickej sekcii Martin Lichý a Mi-
chal Radik a v sekcii ďalších farmaceutických 
disciplín to bola Zuzana Jankovičová. Svojich 
kolegov prišiel podporiť aj Peter Šišovský ako 
člen Slovenského spolku študentov farmácie.

Kvalita prác ŠVČ sa z roka na rok zvyšuje, čo 
svedčí o vysokom záujme študentov farmácie 
aktívne sa podieľať na výskumných projektoch 
riešených na jednotlivých fakultách. Študent-
ské vedecké práce hodnotili za každú sekciu 

dve odborné poroty: akademická, tvorená ve-
decko-pedagogickými pracovníkmi z jednotli-
vých fakúlt, a porota Zentivy, ktorej členmi boli 
renomovaní odborníci spoločnosti. 

I keď konkurencia rastie, naša bratislavská 
fakulta sa môže pochváliť ziskom dvoch umiest-
není. Akademická odborná porota v biologickej 
sekcii ocenila tretím miestom prácu Martina Li-
chého s názvom Nové pohľady na kontraktilitu 
myokardu: vzťah CAMKII-CMYBP-C a v sekcii 
ďalších farmaceutických vied získala tretie miesto 
práca Zuzany Jankovičovej s názvom Spolupráca 
farmaceutov a lekárov – anketový prieskum z 
prostredia farmaceutov. Ocenení študenti sa 
mohli tešiť z vecných cien venovaných spoloč-
nosťou Zentiva a touto cestou by som im chcela 
zablahoželať k zisku umiestnení a ostatným po-
priať veľa vedeckého elánu do ďalšej práce. 

PharmDr. Andrea Balažová, PhD.,  
predsedníčka Rady ŠVČ FaF UK 

Študenti FaF UK na konferencii v Prahe (zľava:) Peter 
Šišovský, Michal Radik, Zuzana Jankovičová, Mário 
Markuliak, Martin Lichý.
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Nie je možné a nie je ani účelom na tomto 
mieste pustiť sa do obsiahleho hodnotenia 
jeho života, všetkých jeho aktivít a vedec-

ko-teologických prác, ktoré sa postupne 
rozrastali napriek tomu, že mu funkcie na 
fakulte (bol prodekanom i dekanom), ako 
aj služba evanjelického farára v cirkevnom 
zbore v Senci zaberali mnoho času. Jeho 
teologické myslenie a celoživotné dielo je 
hodnotené v zborníku k jeho sedemdesiat-
ke (V službe ducha. Bratislava, 2002), ako 
aj v pozdravnom článku v Našej univerzite 
(2000, č. 10). V tejto chvíli chceme len 
znovu pripomenúť, že jeho pedagogické 
pôsobenie zanechalo hlboké stopy najmä 
v disciplínach bývalej Katedry teórie nábo-
ženstva (neskôr Katedry filozofie a religio-
nistiky), ktorú viedol do roku 2001. Okrem 
religionistiky, filozofie a psychológie nábo-
ženstva bola druhou oblasťou jeho záujmu 
systematická teológia. Medzi študentmi 
boli obľúbené jeho Dejiny náboženstiev, 

ktoré boli opakovane vydávané, ako aj Teo-
logická encyklopédia. V jeho prácach, 
prednáškach a početných článkoch rezo-
nujú dôrazy a odkazy významných postáv 
európskeho teologického myslenia (Barth, 
Tillich, Albert Schweitzer) i domácej evan-
jelickej tradície (Kuzmány, Hodža, Pavel 
Hečko, Ján Lajčiak, Samuel Štefan Osuský 
a i.). Skúmal a rozoberal ich myšlienkové 
motívy, východiská a prínos pre protestant-
skú teológiu a cirkev, pre našu duchovnú 
a národnú kultúru, ale aj pre svet a ľudstvo. 

Počas svojho aktívneho života pod-
nikol mnoho pracovných zahraničných 
ciest, prednášal na európskych univerzi-
tách, nadviazal mnohé kontakty s popred-
nými osobnosťami teologickej vedy. Zvlášť 
spomenieme jeho spoluprácu a priateľstvo 
s prof. Karlom Schwarzom z Evanjelickej 

Narodil sa 3. februára 1931 v Bratisla-
ve, v mestskej časti Karlova Ves; tu žil a 
ako hrdý lokálpatriot aj aktívne občiansky 
pôsobil. Pedagogická a vedeckovýskumná 
práca profesora Ebringera bola nerozlučne 
spätá s Prírodovedeckou fakultou UK. Bol 
jej absolventom, učiteľom i vedcom. Štú-
dium biológie ukončil v roku 1956, kandi-
dátsku dizertačnú prácu obhájil v r. 1963, 
habilitoval sa v r. 1966. Vedeckú hodnosť 
DrSc. získal v r. 1972, profesorom mikro-
biológie sa stal v r. 1978 a od r. 2005 tu 
pôsobil ako emeritný profesor. Na Katedre 
mikrobiológie a virológie dlhé roky predná-
šal mikrobiológiu, ktorú si zamiloval. V roku 
1981 založil Ústav bunkovej biológie, ktorý 
viedol prvých 17 rokov a invenčným spô-

sobom riešil vedecké projekty (až do jeho 
zániku v roku 2011).

Vedecká dráha profesora Ebringera bola 
veľmi bohatá a plodná. Po absolvovaní štú-
dií sa venoval hlavne rôznym aspektom fe-
noménu antibiózy. Experimentálne potvrdil 
existenciu špecifických antiprotozoových 
antibiotík použijúc originálny screeningový 
postup. Popri tom upozornil na existenciu 
fenoménu citlivosti semiautonómných bun-
kových organel (pôvodne najmä plastidov) 
na antibiotiká a korelácie v mechanizmoch 
ich účinkov na baktérie a plastidy. Tento 
poznatok je považovaný za významný do-
klad o baktériovom pôvode chloroplastov 
a mitochondrií. Aj vďaka svojej vedeckej 
intuícii Libor Ebringer patril k zanieteným 
propagátorom endosymbiotickej teórie 
o pôvode eukaryotickej bunky.

Skúsenosti z výskumu začal uplatňovať 
aj v praxi. Schopnosť mutagénov elimi-

novať chloroplasty z bičíkovca Euglena 
gracilis použil na vypracovanie novej 
rýchlometódy na detekciu genotoxických 
xenobiotík. Jeho angažovanosť význam-
ne prispela k zavedeniu novej legislatívy 
určujúcej povinné testovanie nových che-
mických produktov z hľadiska genotoxi-
city pomocou moderných rýchlometód 
(1986). S ľudským zdravím, jeho aktívnou 
ochranou a prevenciou pred civilizačnými 
ochoreniami bol spätý výskum prof. Eb-
ringera, v ktorom model Euglena vystu-
puje ako metóda na vyhľadávanie látok s 
antimutagénnym, resp. protirakovinovým 
účinkom. 

Problematika symbiotických vzťahov 
presiakla aj do životnej filozofie prof. Eb-
ringera. Jeho krédom bolo, že spolupráca 
unikátnych entít predstavuje základ vzá-
jomného obohacovania sa, napredovania 
a prosperity. To jednoznačne artikuloval aj 

narodil sa 30. mája 1930
1977 – 1983 – pôsobil ako 
docent
1983 – 2001 – pôsobil ako 
profesor
1989 – 1994 – pôsobil ako 
dekan EBF UK

Bývalý dekan Dušan Ondrejovič – 85-ročný

Dňa 30. mája tohto roku sa z Božej milosti dožil významného životného jubilea –  
85 rokov života – profesor evanjelickej teológie Dušan Ondrejovič, rodom z Turíčiek. 
Pri tejto príležitosti nášho jubilanta srdečne pozdravujeme a vyslovujeme vďaku 
za všetko, čo počas svojho pôsobenia na EBF UK vykonal v jej prospech ako jej 
dlhoročný pedagóg v mene celého učiteľského zboru, študentov, ale aj bývalých 
kolegov a absolventov fakulty. Pod jeho vedením bývalá Slovenská evanjelická 
bohoslovecká fakulta po prelomovom roku 1989 plynule prešla do zväzku UK už ako 
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK.

L Ú Č I M E  S A

Opustil nás známy propagátor 
bryndze profesor Ebringer

Dňa 11. mája 2015 zomrel významný slovenský vedec a pedagóg, mikrobiológ  
prof. RNDr. Libor Ebringer, DrSc.



P R Á V N A  P O R A D Ň A

teologickej fakulty vo Viedni a prof. Han-
som Schwarzom z Univerzity Regensburg, 
ktorým je EBF UK akoby druhým akademic-
kým domovom. Za svoju prácu bol odmene-
ný rektorom Univerzity Komenského pri 80. 
výročí UK, tiež primátorom mesta Senec, 
aby sme spomenuli aspoň niektoré. V roku 
2001 síce ukončil svoje účinkovanie na 
EBF UK, ale naďalej ostal v kontakte s fakul-
tou ako externý pedagóg, zúčastňoval sa na 
rôznych podujatiach, doktorandských a ha-
bilitačných konaniach ako oponent a člen 
komisií, alebo iba prišiel pozrieť a porozprá-
vať sa so známymi. Profesor Ondrejovič bol 
totiž viac ako len učiteľom a kolegom, bol 
naším priateľom, bratom i otcom. Tak ho 
vnímali spolupracovníci i študenti, všetci, 
ktorí ho poznali. Dobrá nálada, optimizmus 
a humor nikdy nechýbali v jeho okolí. 

Teraz, keď žije na dôchodku a spomína 
na svoju manželku, celoživotnú družku Mi-
ladu, ktorá pred časom odišla na večnosť, 
teší sa zároveň zo svojich detí a vnúčat 
a z každého stretnutia s blízkymi ľuďmi. Milý 
pán profesor, zo srdca Ti želáme ešte dob-
ré zdravie, veľa spokojnosti, pohody a Bo-
žieho požehnania v kruhu rodiny a všetkých 
blízkych Tvojej duši.

doc. ThDr. Peter Gažík, EBF UK
v mene terajších a bývalých kolegov, 

spolupracovníkov a študentov 

ako občiansky aktivista, hlavne po rozde-
lení Československa. 

Štúdium fenoménu symbiózy rozšíril aj 
o vzťah mikroorganizmy – makroorganiz-
mus. Začal skúmať význam priateľských 
mikroorganizmov z hľadiska ochrany zdra-
via a vitality človeka. Na Slovensko intro-
dukoval problematiku probiotík a upozor-
ňoval na ňu širokú verejnosť. Na základe 
patentov a jeho know-how vznikol prvý 
slovenský probiotický preparát Entero-
coccus forte + selén a oblátkové rezy Dr. 
Ebi obsahujúce probiotickú kultúru. 

Skúsenosti z výskumu probiotík uplatnil 
aj pri výskume tradičnej bryndze. Ebringer 
prioritne upozornil, že slovenská bryndza 
nie je obyčajná potravina slúžiaca len na 
nasýtenie, ale že sa vyznačuje aj vzácnymi 
biologickými vlastnosťami, ktoré posilňujú 
zdravie a vitalitu človeka, takže ju možno 
zaradiť medzi funkčné potraviny.

Súhrn aktivít prof. Ebringera môže byť 
len ťažko úplný. Jeho život bol obdivu-
hodne plodný, inšpiratívny strhujúcim 
záujmom o vedu a spoločenské dianie a 
blahodárne pôsobiaci šírením nákazlivého 
optimizmu a srdečnosti. Bude nám veľmi 
chýbať. Česť jeho pamiatke.

Juraj Krajčovič, PriF UK

Stráženie a varovanie detí je na Slovensku najčastejšie práca, o ktorej sa rodič 
dohodne s danou osobou za zatvorenými dverami a vypláca ju na ruku. Ako ta-
kýto vzťah upraviť, ak rodič nehľadá opatrovateľku k svojim deťom cez agen-
túru, a nevie, ako sa oficiálne dohodnúť? Aká zmluva je potrebná? Čo by mala 
obsahovať, aby bola platná a v prípade nejakých nezrovnalostí obstála? Ako sa 
pristupuje k príjmu z opatrovania? Je povinnosť priznávať takýto príjem? Sú tam 
nejaké obmedzenia vo výške odmeny? 

Na úvod treba poznamenať, že žiadny 
zákon vyslovene neurčuje, či vzťah medzi 
rodičom a aupairkou spadá pod pracovné, 
občianske alebo obchodné právo. Právna 
úprava teda dáva zmluvným stranám určitú 
voľnosť pri výbere zmluvného typu.

Potrebné je však mať na pamäti, že opat-
rovanie detí môže napĺňať definičné znaky 
závislej práce, za ktorú sa v zmysle § 1 ods. 
2 Zákonníka práce považuje práca vykoná-
vaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnáva-
teľa a podriadenosti zamestnanca, osobne 
zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa 
pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, 
v pracovnom čase určenom zamestnávate-
ľom. Zákonník práce tiež uvádza, že závislá 
práca môže byť vykonávaná výlučne v pra-
covnom pomere alebo výnimočne aj v inom 
pracovnoprávnom vzťahu. To znamená, že 
právny vzťah, ktorého predmetom je závis-
lá – nesamostatná – práca, je nevyhnutné 
mať pokrytý pracovnou zmluvou v písomnej 
forme. Platná pracovná zmluva musí ob-
sahovať podstatné náležitosti, ktorými sú: 
I/ druh práce, na ktorý sa zamestnanec 
prijíma, a jeho stručná charakteristika; II/ 
miesto výkonu práce (obec, časť obce ale-
bo inak určené miesto); III/ deň nástupu do 
práce a IV/ mzdové podmienky. V prípade, 
že by išlo o príležitostnú pracovnú činnosť 
v menšom rozsahu, môže výnimočne pripa-
dať do úvahy aj niektorá z dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru, 
konkrétne dohoda o pracovnej činnosti 
(najviac 10 hodín týždenne) alebo dohoda 
o brigádnickej práci študentov (najviac 20 

hodín týždenne v priemere; priemer najviac 
prípustného rozsahu pracovného času sa 
posudzuje za celú dobu, na ktorú bola do-
hoda uzatvorená).

Tak ako pri každom inom zamestnaní, 
budú aj práva a povinnosti rodiča a opat-
rovateľky regulované Zákonníkom práce 
a ostatnými pracovnoprávnymi predpismi. 
Tie upravujú všetky aspekty práce vykoná-
vanej pre domácnosť, a to aj napriek tomu, 
že Slovenská republika nie je zatiaľ viazaná 
nateraz posledným Dohovorom Medziná-
rodnej organizácie práce č. 189 o dôstoj-
ných pracovných podmienkach pre pracov-
níkov v domácnosti zo dňa 16. júna 2011, 
ktorý nadobudol platnosť 5. septembra 
2013. 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa budú aj 
na babysitting okrem iného aplikovať najmä 
ustanovenia o ochrane zdravia a bezpeč-
nosti pri práci, pracovnom čase a dobe 
odpočinku, minimálnej mzde či zásada 
rovnakého zaobchádzania a zákaz diskrimi-
nácie. Rodič ako zamestnávateľ bude mu-
sieť tiež zabezpečovať a utvárať uspokojivé 
pracovné podmienky a rátať s možnosťou 
výkonu dozoru nad dodržiavaním pracov-
noprávnych predpisov zo strany inšpekto-
rátu práce. Zoficiálnením pracovnoprávne-
ho vzťahu sa ani jedna zo zmluvných strán 
nevyhne súvisiacim daňovým a odvodovým 
povinnostiam podľa príslušných právnych 
noriem. 

JUDr. Andrej Poruban, PhD.,
Právnická fakulta UK

Dohoda  
s opatrovateľkou detí
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O tom, ako Štúr nárečie nekodifikoval 
Keďže rok 2015 je rokom Ľ. Štúra, položili sme si otázku „Kodifikoval Štúr nárečie?“. 
Odpoveď však nie je jednoznačná. Vysvetlime si, ako pristupovali k pojmu nárečie 
generácie v jednotlivých storočiach.

Nárečie v dnešnom zmysle slova predsta-
vuje jazykový útvar, ktorý je nespisovný, ne-
kodifikovaný a používa sa hlavne v súkromnej 
komunikácii bez celospoločenskej platnosti. 
Je to odraz živej reči a najmä jedna z foriem 
národného jazyka. Stavba dnešných nárečí, 
ich historický vývin a kartografické spracovanie 
skúma dialektológia, vedná disciplí-
na, ktorej výskumným predmetom 
sú dialekty, nárečia. V súčasnosti 
poznáme napr. nárečie hornoky-
sucké, hontianske, novohradské, 
abovské, užské a i. 

Východisková myšlienka 19. sto-
ročia v sebe zahŕňala jeden národ 
Slovanov, ktorý sa ďalej delil na 
menšie celky, kmene, pričom každý kmeň mal 
svoje nárečie (v dnešnom zmysle slova jazyk), 
ktorým hovoril. Takáto optika bola prítomná 
v mnohých významných spisoch slovenských 
autorov. V diele P. J. Šafárika Dejiny slovan-
ského jazyka a literatúry všetkých nárečí 
z r. 1826 sa spomína 10 slovanských nárečí: 
staroslovienčina, ruština, srbčina, chorvátčina, 
slovinčina, čeština, slovenčina, horná a dolná 
lužická srbčina a poľština. J. Kollár vo svojej 

práci O literárnej vzájomnosti z r. 1836/37 
spomína 4 nárečia: ruské, ilýrske, poľské 
a československé. Nakoniec, v r. 1846 vychá-
dza Nárečie slovenské alebo potreba písania 
v tomto nárečí od Ľ. Štúra. 

Kodifikačná príručka pojednávala o slovan-
ských kmeňoch a upozornila na potrebu kodi-

fikovať slovenské nárečie (v zmysle 
dobovej terminológie). Bola súčas-
ťou komplexu aktivít zameraných na 
fixovanie slovenskej identity v polo-
vici 19. storočia. Za základ nového 
spisovného jazyka si Štúr zvolil kul-
túrnu stredoslovenčinu, ktorá mala 
vlastnú formu a najautentickejšie sa 
v nej nárečie ukázalo. Výberom toh-

to jazykového útvaru poukázal na uvedomenie 
si vlastnej národnej identity. Už samotný názov 
Nárečie slovenské zvádza k myšlienke, že sa 
kodifikovalo nárečie. Je však dôležité rozlišovať, 
či hovoríme o nárečí v súvislosti s obdobím ná-
rodného obrodenia, keď jeho význam znamenal 
jazyk, alebo máme na mysli nárečie v pravom 
zmysle slova, ktorý používame v súčasnosti.

Mgr. Timea Nemčeková,  
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 10. júla 2015 a vyhrajte hrnček UK. Spomedzi správnych od-
povedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity. Vyhodnotenie z minulého čísla: Albert Einstein: 
TAJNIČKA: „Fantázia je dôležitejšia ako poznanie.“ Správnu odpoveď poslal aj Roman Vávra. Srdečne blahoželáme!
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Albert Camus: „V hĺbke zimy som zistil,... (tajnička).“

J A Z Y K O V É  O K I E N K O

Listujeme  
v starých číslach

Naša univerzita, 18. júna 1963, 
ročník VIII, č. 19 – 20



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

Five New Professors
The President of the Slovak Republic, An-
drej Kiska, nominated five professors from 
Comenius University (CU): B. Mravec, 
D. Nováčková, P. Račay, A. Šimonovičová 
and P. Štarchoň on 2 June 2015. Pg 3
Čalkovská – Slovak Woman of the Year
Prof. Andrea Čalkovská from the Jesse-
nius Faculty of Medicine of CU won in the 
Science and Research category at the 
competition Slovak Woman of the Year 
on 24 May. Pg 3
From Rector’s Program
- The Rector of CU, prof. Karol Mičieta, 
attended an award giving of the compe-
tition Researcher of the Year on 15 May.
- He debated a strategy of research and 
innovation in Slovakia with the Minister of 
Education of SR, Juraj Draxler, on 18 May. 
Pg 4
Quarter Mil. Euros for Young Scientists
269 projects of young scientist got sup-
ported by CU on 25 May. They divided 
a budget of 255 490 Euros, which means 
every project received an average of 950 
Euros. Scientists want to research lifestyle 
diseases, Slovakia in literature of 18th and 
19th century, diagnoses of foetus, etc. Pg 4
Martin Opens BioMed
The Jessenius Faculty of Medicine of CU 
opened the Martin Centre for Biomedi-
cine on 21 May. The cost of building was 
more than 26 Mil. Euros. The Centre will 
conduct research in molecular medicine, 
neuroscience, oncology and respirology. 
Pg 5
Eurofunds are One and Half Years Late
CU and other Slovak universities appeal 
to the Slovak Government to react to this. 
Research Universities are dependent 
on this source, therefore continuation of 
scien tific projects is endangered. Pg 6
University Union Meeting
Annual University Union that evaluated last 
year’s work took place on 29 April. Pg 6
Marriage Dorms Renovation
So called Marriage Dorms at the Dorms 
Mlyny have been renovated recently and 
opened on 13 May. They used to serve 
married couples but now regular students 
stay there. Increasing accommodation ca-
pacity, complex renovation and new furni-
ture cost 4 Mil. Euros. Pg 7
Graduates’ Motivation Plays Role in 
Job Search
University graduates stand in front of a life 
milestone – job searching. We bring them 
some tips on how to write a proper re-
sume, how to prepare for a job interview 
and what job positions are the most re-
quested. Pg 8
Scientists at Computer Graphics Con-
ference
Top computer scientists in Central Eu-
rope met at a spring conference during 
22 and 24 April. Students A. Riečický and 
I. Uhliarik from the Faculty of Mathema-

tics, Physics and Informatics of CU were 
awarded. Pg 8
One Sixth of Violent Deaths Are 
Caused by Alcohol
Researchers from the Jessenius Faculty 
of Medicine of CU found out that one sixth 
of early and violent deaths are caused by 
alcohol. 20 years of data of 14 thousand 
autopsies show high level of drinking in 
more than 2 thousand cases. Pg 9
Innovation Sensor of Hydrogen for 
Cars
Physics from the Faculty of Mathematics, 
Physics and Informatics of CU created an 
innovative semiconductor detector of hy-
drogen. Hydrogen power drive is current-
ly an interest of world car manufacturers. 
The difference between this invention 
and others that work at 200 – 400 °C is 
that this one works at room temperature. 
Pg 9
New Subject for Medics
The Jessenius Faculty of Medicine of CU 
opened a new subject for medical stu-
dents in the last two terms – communica-
tion in clinical practice. Pg 14
Students of Natural Sciences’ Scienti-
fic Conference
The Faculty of Natural Sciences of CU 
organized a scientific conference for stu-
dents to present their research on 22 
April. 296 presentations brought themes 
from biology, biotechnology, chemistry, 
geology, geography, environmentalistics, 
didactics of natural sciences, psychology 
and pedagogy. Pg 14
Medics Printed Heart and Saved Baby
Students from the Faculty of Medicine of 
CU helped a new-born with a fatal heart 
condition by using a 3D print of its heart. It 
allowed doctors to examine the heart be-
fore operating on it. Pg 15
Managers Celebrated Day of Europe
A student scientific conference took place 
at the Faculty of Management of CU on 
the occasion of the Day of Europe on 11 
May. Students of the German program 
presented themes connected with Euro-
pean Union. Pg 18
Students Met Austrian Ambassador
The Ambassador of the Austrian Repub-
lic, Helfried Carl, visited the Faculty of 
Management of CU on 5 May. He gave a 
speech on his work and relations between 
Austria and Slovakia. Pg 18
Foreigners to Attend 25th Summer Uni-
versity
The Centre for Continuing Education of 
CU will organize the 25th annual of the 
Summer University of the Slovak Lan-
guage and Culture starting on 6 July. Pg 
19
Summer in Modra-Harmónia
The Centre for Continuing Education of 
CU offers discount accommodation for 
CU employees during 24 July – 31 August 
in Modra-Harmónia. Pg 19

Mlyny Participation
A project oriented on better living at the 
Dormitories of CU – Mlyny brought se-
veral suggestions from students. Five of 
them will be supported in the amount of 
12 thousand Euros. Pg 19
Sport Faculty Awarded Long-term 
Blood Donors
The Faculty of Physical Education and 
Sport of CU bestowed six employees and 
eight students who are long-term blood 
donors. Pg 20
Lectures on Cyril and Methodius
Four lectures on Cyril and Methodius took 
place at the Faculty of Roman Catholic 
Theology of Cyril and Methodius of CU on 
14 May. It was organized as a memory of 
last year dedicated to these personalities 
and thanks to those whose name the Fa-
culty carries. Pg 20
CU Master in Floorball
The Department of Sport of the Faculty of 
Natural Sciences of CU hosted floorball 
teams from Slovak universities during 29 
and 30 April. CU defeated University of 
Žilina in finale and won the competition. 
Pg 21
Sport Day
60 students attended a sports day of the 
Faculty of Natural Sciences of CU and 
competed in beach volleyball, football, 
tennis, streetball and running. Pg 21
Kebab or Sheep Cheese Dumplings?
A week exchange of students from the 
Faculty of Pharmacy of CU and the Facul-
ty of Pharmacy of Marmara University took 
place in March. They compared studies 
and got to know each other’s countries 
a little better. Pg 26
Competition on Local Memory
Students are able to participate at a com-
petition called by LoCloud in online pre-
sentation (webpage, blog, video etc.) of 
historical or natural sight via portal Euro-
peana. Presentation must be sent by 1 
Oc tober. Pg 26
Music Students Successfully Repre-
sented CU
Students of music pedagogy from the Fa-
culty of Education of CU, Zuzana Horvá-
thová, won 2nd place and Veronika Kulová 
3rd place in the Interpretation Competition 
in the Czech Republic during 27 and 28 
May. Pg 27
Pharmacy Students Won in Prague
Students from the Faculty of Pharmacy of 
CU, Martin Lichý and Zuzana Jankovičová, 
won 3rd places with their research in a stu-
dent conference in the Czech Republic on 
12 May. Pg 27
Goulash with Amos
As a continuation of the 95th celebration 
of CU, students organized an event called 
Goulash with Amos for students to get to 
know student organizations and their ac-
tivities. Pg 27

Lenka Miller
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Prednášky XIII. ročníka Detskej Univerzity Komenského

Ing. Peter Pellegrini
predseda Národnej rady Slovenskej republiky

Prečo je predseda NR SR druhý muž v štáte?

Slávnostná imatrikulácia 

1. prednáška 
1. 7. 2015 /11.00  

Aula UK

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. 
dekan Lekárskej fakulty UK

Prečo máme nervy a prečo nám niekto lezie na nervy?
2. prednáška 8. 7. 2015 /11.00

Divadlo Aréna

doc. Roman Polák  
riaditeľ Činohry SND

Prečo je divadlo iné ako film a televízia?
3. prednáška 15. 7. 2015 /11.00

Divadlo Aréna

doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
Slovenská technická univerzita

Prečo vyrábať elektrinu v jadrovej elektrárni?
4. prednáška 22. 7. 2015 /11.00  

Divadlo Aréna

prof. Dr. Martin Hof, DSc. 
Masarykova univerzita v Brne

Prečo slnko mení farbu?
5. prednáška 29. 7. 2015 /11.00

Divadlo Aréna

doc. Mgr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc.  
Klinika oftalmológie LFUK a UNB

Prečo oko vidí a čo nevidí?
6. prednáška 5. 8. 2015 /11.00  

Divadlo Aréna

prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. 
Slovenská akadémia vied

Prečo je cukor jed?
7. prednáška 12. 8. 2015 /11.00

Divadlo Aréna

doc. Ing. Jozef Šimúth, DrSc. 
Slovenská akadémia vied 

Prečo nevieme žiť bez včiel?
8. prednáška 19. 8. 2015 /11.00

Divadlo Aréna  

doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.
Prírodovedecká fakulta UK

Prečo krava bučí a kohút kikiríka?
9. prednáška 
Slávnostná promócia

26. 8. 2015 /11.00  
Divadlo Aréna 

Podmienky štúdia
Vek dieťaťa od 9 do 14 rokov
Účasť študentov na jednotlivých podujatiach 
nie je povinná.
Bližšie informácie o DUK - DENNÉ štúdium 
a ONLINE štúdium nájdete na www.duk.sk 
Kontakt:
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10,  
851 01 Bratislava
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
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