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EDITORIÁL

V

čase uzávierky prvého tohtoročného čísla nášho časopisu uhorkovú sezónu nemilosrdne ukončila správa
o tragickom osude vyše sedemdesiatich migrantov, ktorí
namiesto nádeje na lepší život našli kúsok za našimi hranicami
zúfalú smrť v nepriedušnom nákladnom priestore prevádzačského auta. Toto nešťastie právom zatienilo nielen jagavý lesk
prvej slovenskej zlatej medaily z majstrovstiev sveta v ľahkej
atletike, ale aj zhruba v rovnakom čase prezentované oficiálne
výsledky komplexnej akreditácie slovenských vysokých škôl.
Čoraz naliehavejšiemu problému migrantov, ktorého podstatou nie sú anonymné štatistiky, ale státisíce konkrétnych ľudských osudov, venujeme aj časť aktuálneho čísla časopisu,
pričom sa na tému pozrieme očami historičky, politológa a ekonóma (s. 30 – 31).
Výsledky komplexnej akreditácie podrobnejšie predstavíme
v októbrovom čísle NU. Už teraz si však neodpustím jednu poznámku. Ak odhliadneme od minulého úspechu (?!) prapodivnej inštitúcie s názvom Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety a tohtoročného prekvapujúceho neúspechu
Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach, pri komplexných akreditáciách z roku 2009 a 2015 sa medzi vysokými školami dosahujúcimi najvyššiu kvalitu v oblasti vzdelávania, vedy
a výskumu opakovane ocitli Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita
v Košiciach a Technická univerzita vo Zvolene. Aj pri všetkých
výhradách voči priebehu a spôsobu akreditácie sú to pomerne
jasné indikátory, ktoré by sa mali – naivne sa domnievam – odraziť aj v prístupe štátu k tým najlepším. Všetkým členom akademickej obce našej univerzity preto želám, aby sa ciceronovsko-liviovské želanie všetkého dobrého quod bonum, faustum,
felix fortunatumque sit naplnilo v novom akademickom roku,
a to i napriek skepse z poznaného, reálnym obsahom.
doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., prorektor UK pre rozvoj,
predseda Redakčnej rady Našej univerzity
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SPRAVODAJST VO

19 špičkových vedeckých tímov
na Univerzite Komenského

Akreditačná komisia (AK), poradný orgán vlády SR, zverejnila v polovici júna zoznam špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na
Slovensku. Z 37 identifikovaných špičkových tímov až 19 pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave (UK).
Pilotný projekt pod názvom „Identifikácia
špičkových vedeckých tímov vysokých škôl
na Slovensku“ odsúhlasila AK na svojom zasadnutí v apríli 2014. Vysoké školy predložili
na posúdenie 77 návrhov, ktoré boli hodnotené v niekoľkých etapách od októbra 2014.
Na základe stanovených kritérií stále pracovné skupiny navrhli na ďalšie posudzovanie
44 tímov, ku ktorým sa následne vyjadrovali
zahraniční experti.
Projekt bol koncipovaný tak, aby identifikoval tímy vysokých škôl, ktoré súčasne:
• dosahujú vysokú úroveň výskumu,

• významne sa podieľajú na výučbe a výchove doktorandov,
• majú mladého člena tímu.
Požiadavka uvedených aspektov je špecifická, avšak veľmi opodstatnená vzhľadom
na to, že vysoká škola je zároveň výskumnou
i vzdelávacou inštitúciou, v ktorej musí byť súčasná úroveň poznania a výskum základom
výučby, a ktorej perspektíva nie je mysliteľná
bez mladých tvorivých pracovníkov.
Takto bolo akceptovaných 37 špičkových
vedeckých tímov vysokých škôl. Z nich 19
pôsobí na Univerzite Komenského: 6 tímov je

z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, 5
tímov z Prírodovedeckej fakulty UK, 4 tímy z Filozofickej fakulty UK, 2 tímy z Jesseniovej lekárskej fakulty UK, 1 tím z Lekárskej fakulty UK
a 1 spojený tím z Prírodovedeckej fakulty UK
a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.
„To, že máme na Slovensku tímy, ktoré sú
špičkové aj v medzinárodnom kontexte a poskytujú vzdelávanie, by mala byť podstatná
správa pre našich študentov aj decíznu sféru.
Ich podpora by mala posilniť snahu o špičkové
výkony aj ďalšie tímy,“ uvádza komisia vo svojom zápise.

Špičkové vedecké tímy UK:

Škoviera, Róbert Jajcay, Martin Mačaj, Edita
Mačajová, Robert Lukoťka, Ján Mazák

Centrum fyziky komplexných systémov (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK):
Roman Martoňák, Miroslav Grajcar, Richard
Hlubina, Andrej Plecenik, Peter Kúš, Tomáš
Plecenik

Mineralogicko-petrologický tím PriF UK (Prírodovedecká fakulta UK): Marián Putiš, Pavel
Uher, Martin Ondrejka, Peter Bačík

Národné literatúry v literárnovednej reflexii (Filozofická fakulta UK): Ján Zambor, Valerián
Mikula, Mária Kusá, Miloslav Vojtech, Jozef
Tancer

Fyzika hmotných neutrín, podzemných laboratórií a štruktúra jadra (Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky UK): Fedor Šimkovic,
Rastislav Dvornický, Rastislav Hodák, Dušan
Štefánik
Fyzika plazmy a elementárnych procesov
v plazme (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK): Štefan Matejčík, Mirko Černák,
Anna Zahoranová, Zdenko Machala, Mário
Janda, Martin Sabo, Michal Stano
Tím numerického modelovania seizmického
pohybu (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK): Peter Moczo, Jozef Kristek, Miriam
Kristeková, Martin Gális
Bratislavská škola kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK): Marek Fila, Michal Fečkan,
Ján Filo, Milan Medveď, Pavol Quittner, Pavol
Bokes, Sámuel Peres
Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry (Fakulta
matematiky, fyziky a informatiky UK): Martin

Tím výskumu geodynamického vývoja Západných Karpát (Prírodovedecká fakulta UK):
Michal Kováč, Dušan Plašienka, Miroslav
Bielik, Jozef Minár, Monika Šulc Michalková
Organická katalýza a iné metódy (Prírodovedecká fakulta UK): Radovan Šebesta, Štefan
Toma, Mária Mečiarová, Martin Putala
Teoretická a počítačová chémia (Prírodovedecká fakulta UK): Ivan Černušák, Vladimír
Kellö, Pavel Neogrády, Jozef Noga, Miroslav
Urban, Michal Pitoňák, Ján Šimunek
Integračná a behaviorálna biológia (Prírodovedecká fakulta UK): Michal Zeman, Iveta Herichová, Lucia Kršková, Monika Okuliarová,
Katarína Stebelová
Filozofia, logika, metodológia: výzvy 21. storočia (Filozofická fakulta UK): Mariana Szapuová, František Gahér, Michal Chabada, Igor
Hanzel, Igor Sedlár
Jazyk a jazykoveda v súvislostiach (Filozofická
fakulta UK): Juraj Dolník, Pavol Žigo, Miroslav Dudok, Oľga Orgoňová, Alena Bohunická

Slovenské dejiny v stredoeurópskom kontexte
(Filozofická fakulta UK): Eduard Nižňanský,
Roman Holec, Juraj Šedivý, Pavol Tišliar
Martinská výskumná skupina v oblasti neurologických a nádorových ochorení (Jesseniova
lekárska fakulta UK): Dušan Dobrota, Ján
Lehotský, Peter Kaplán, Eva Babušíková
Poruchy metabolizmu a hemostázy v tehotnosti (Jesseniova lekárska fakulta UK): Marián
Mokáň, Ján Danko, Peter Kubisz, Pavol Žúbor
Diagnostika a chirurgická liečba nádorových
a funkčných ochorení mozgu (Lekárska fakulta UK): Juraj Šteňo, Viktor Matejčík, Peter
Valkovič, Andrej Šteňo
Invázna biológia a ekomorfológia rýb (Prírodovedecká fakulta UK a Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky UK): Vladimír Kováč, Eva Záhorská, Stanislav Katina, Andrea Novomeská
Kompletný zoznam špičkových slovenských
vedeckých tímov vrátane zloženia je k dispozícii: http://www.akredkom.sk/zapis/864fo/
prku8671p.pdf.

Andrea Földváryová
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK

4. 6. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., sa zúčastnil na slávnostnej promócii
absolventov Nexteria Leadership Academy
v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK.

19. 6. – V priestoroch Divadla Aréna sa zúčastnil na tlačovej konferencii k 13. ročníku
Detskej Univerzity Komenského.

14. 7. – Prijal pozvanie Francúzskeho veľvyslanectva na oslavy pri príležitosti výročia
Dňa dobytia Bastily.
20. 7. – Zúčastnil sa na pracovnom
stretnutí so zástupcami Slovenskej sporiteľne.
- Na stretnutí u ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera rokovali
o príprave financovania vedy zo štátneho rozpočtu na rok 2016.

22. 7. – Zúčastnil sa na stretnutí so zá22. 6. – Primátor hlavného mesta Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal a rektor UK slávnostne podpísali zmluvu o spolupráci pri organizácii 5. ročníka Letnej bratislavskej univerzity
seniorov.

24. 6. – Zúčastnil sa na zasadnutí Akade- Zúčastnil sa na siedmom ročníku TOP ICT
Garden Party.

5. 6. – Rektori najväčších výskumných univerzít sa stretli s ministrom školstva Jurajom
Draxlerom, aby diskutovali o príprave metodiky financovania vysokých škôl na budúci
rok.

mického senátu UK.
- Pri príležitosti Dňa Univerzity Komenského pozval predstaviteľov fakúlt, súčastí UK
a ďalších hostí na divadelné predstavenie
s názvom Boh masakra, ktoré sa konalo v Divadle Aréna.

stupcami Slovenskej technickej univerzity
k príprave spoločného EÚ projektu v rámci
Horizontu 2020.

23. 7. – Viedol zasadnutie komisie rektora UK na posúdenie žiadostí o preskúmanie rozhodnutí dekanov o neprijatí na
štúdium na fakultách UK na akademický rok
2015/2016.

3. 8. – V Moyzesovej sieni FiF UK slávnostne otvoril 51. ročník letnej školy slovenského
jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca.
(Viac na strane 11.)
20. 8. – Spolu s členmi Vedenia UK sa
zúčastnil na kontrolnom dni stavby Univerzitného vedeckého parku UK.
- Zúčastnil sa na stretnutí na veľvyslanectve
Čínskej ľudovej republiky na Slovensku.

25. 6. – Zúčastnil sa na 22. ročníku Športového dňa rektora UK, ktorý sa tradične konal v areáli Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK v Modre – Piesky.
29. 6. – Zúčastnil sa na slávnostnom odo12. 6. – Prijal pozvanie na stretnutie pri príležitosti ukončenia diplomatickej misie Chargé d´Affaires Fínskej ambasády v Bratislave
pani Henny Knuuttily.

1. 7. – V Aule UK slávnostne otvoril 13. roč-

– V Moyzesovej sieni FiF UK slávnostne
otvoril medzinárodné kolokvium „Sloboda
náboženského vyznania v dnešnej Európe“.
(Viac na strane 7.)

2. 7. – Prijal pozvanie Karlovej Univerzity

– Prijal pozvanie na stretnutie pri príležitosti
Dňa Ruskej federácie.

5. 7. – Zúčastnil sa na Celonárodnej púti

15. 6. – Viedol zasadnutie Kolégia rektora
UK.

17. 6. – Zúčastnil sa na zasadnutí Finančnej komisie Akademického senátu UK, ako
aj na zasadnutí Predsedníctva AS UK.
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vzdávaní cien SAV a následne na zasadnutí
Vedeckej rady SAV v Smoleniciach.

ník Detskej Univerzity Komenského. (Viac na
stranách 14 – 15.)

21. 8. – Pri príležitosti 47. výročia okupácie
Československa vojskami Varšavskej zmluvy
sa prihovoril účastníkom pietnej spomienky
na obete 21. augusta 1968 – pri pamätnej
tabuli na historickej budove UK. (Viac na
strane 6.)
24. 8. – Zúčastnil sa na rokovaní 88. zasadnutia Akreditačnej komisie v Trnave.

26. 8. – Zúčastnil sa na slávnostnej promócii malých študentov 13. ročníka Detskej
Univerzity Komenského v Divadle Aréna.
28. 8. – Zúčastnil sa na preberaní stavby
Univerzitného vedeckého parku UK.

v Prahe na slávnostné stretnutie pri príležitosti 600. výročia upálenia Jána Husa.

k svätému Cyrilovi a Metodovi v Nitre, ktorá
sa konala pri príležitosti 1152. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie.

6. 7. – Slávnostne otvoril 25. ročník letnej univerzity slovenského jazyka cudzincov a krajanov v školiacom a kongresovom
stredisku Centra ďalšieho vzdelávania UK
v Modre. (Viac na strane 12.)

Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK
Foto: Vladimír Kuric (1, 4), MŠVVaŠ SR
(2), OVV (3), UVP UK (5)
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Španielsky kráľ inauguroval systém AMOS
Pri príležitosti 30. výročia založenia astronomických observatórií na Kanárskych
ostrovoch španielsky kráľ Filip VI. inauguroval dňa 27. júna 2015 sedem nových
robotických systémov na observatóriu Teide, Tenerife. Slovensko malo medzi
astronomickými prístrojmi zastúpenie v podobe unikátneho systému AMOS (All-sky
Meteor Orbit System) Univerzity Komenského v Bratislave (UK).
Spoluautor systému RNDr. Juraj Tóth,
PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK osobne predstavil španielskemu
kráľovi Filipovi VI. unikátne zariadenie UK,
ktoré slovenskí astronómovia nainštalovali v marci 2015 na oboch observatóriách
Kanárskych ostrovov. Zároveň mu ukázal
jeden z fragmentov meteoritu, ktorý pracovníci univerzity našli v roku 2010 pri
Košiciach – ako príklad nedávneho pádu
meteoritu na ostrove Tenerife pozorovaného dvojicou kamier AMOS. Kráľ Filip VI. vo
svojej inauguračnej reči vyzdvihol úlohu ob-

Doc. Putala z PriF UK
predsedom
Rady vysokých škôl SR
Predsedom Rady vysokých škôl Slovenskej
republiky (RVŠ SR) sa stal doc. RNDr. Martin
Putala, PhD., z Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK).
Rozhodla o tom RVŠ SR na svojom zasadnutí
dňa 10. júna 2015. Funkčné obdobie nového
predsedu, ktoré sa začalo 1. júna 2015, je
štvorročné.
Rada vysokých škôl SR je najvyšším orgánom samosprávy vysokých
škôl, ktorý reprezentuje vysoké školy najmä voči ministerstvu školstva.
RVŠ SR tvoria zástupcovia vysokých
škôl a fakúlt zvolení akademickými
senátmi. Rada rokuje o zásadných
otázkach činnosti, organizácie,
financovania a hospodárenia vysokých škôl a uznáša sa na potrebných opatreniach. Schvaľuje alebo
sa vyjadruje k návrhom ministra na predsedu, podpredsedu a ďalších členov Akreditačnej komisie,
k návrhom o výške dotácií zo štátneho rozpočtu
z kapitoly ministerstva vysokým školám atď.
Nový predseda RVŠ SR doc. RNDr. Martin
Putala, PhD., sa narodil v roku 1965 v Bratislave.
V roku 1988 absolvoval medziodborové štúdium
anorganickej a organickej chémie na PriF UK,
v roku 1993 doktorandské štúdium na Chemickej
fakulte Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova. Absolvoval tiež postdoktorandské stáže
na univerzitách v Ženeve a Regensburgu. V roku
2002 získal titul docent. Od roku 1991 pôsobí na
Katedre organickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK, od roku 2007 na pozícii vedúceho katedry.
Venuje sa tiež práci s talentovanými študentmi, je
predsedom Slovenskej komisie Chemickej olym
piády a členom Riadiaceho výboru Medzinárodnej chemickej olympiády. Dlhodobo pôsobí v orgánoch akademickej samosprávy, posledné dve
funkčné obdobia ako podpredseda RVŠ SR.
Andrea Földváryová

servatórií a nových astronomických prístrojov na Kanárskych ostrovoch ako príspevku
k pokroku v astronómii.
Vďaka vynikajúcim pozorovacím podmienkam, zákonnej ochrane pred svetelným znečistením a plodnej medzinárodnej
spolupráci viac ako 20 krajín, medzi ktoré
patrí aj Slovensko, sa astronomické observatóriá na ostrovoch Tenerife a La Palma
zaraďujú medzi popredné svetové vedecké
pracoviská.
redakcia

RNDr. Juraj Tóth z UK predstavuje španielskemu
kráľovi systém AMOS a meteorit pri inaugurácii
AMOS-u na Astronomickom observatóriu Teide, IAC.
Foto: prof. Vladimir M. Lipunov

Hľadá sa slovenský vynálezca
(z Univerzity Komenského)
Študenti, podporte vedca z Univerzity
Komenského v Bratislave v celoslovenskej súťaži
KLUB AKČNÝCH HRDINOV – vedcov, ktorí menia
svet sci-fi na skutočnosť. Súťaž vyhlásil edukačnomentorský portál www.dikymoc.sk v spolupráci s Centrom vedecko-technických
informácií SR pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Projekt prebieha
do 20. 10. 2015. Hlasovať môžu účastníci ankety do 30 rokov.
Hlasovanie prebieha v dvoch hlavných kolách. V prvom kole je úlohou naštudovať profily
akčných hrdinov a neobmedzene hlasovať za svojich favoritov. Online hlasovanie prebieha od
1. 6. do 20. 10. 2015.
V druhom kole budú k dispozícii na webstránke videovizitky 40 akčných hrdinov s najvyšším
počtom hlasov k 30. 7. 2015. Zverejnené budú od 7. 9. 2015. Hlasovať je možné aj naďalej
do 20. 10. 2015 za všetkých nominovaných akčných hrdinov (nielen za 40 s videovizitkami).
Počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku budú oficiálne do KLUBU AKČNÝCH HRDINOV
uvedení siedmi „naj“ vynálezcovia v hre za rok 2015 (s najvyšším počtom hlasov) a získajú Zlatého Pipa.
Akční hrdinovia z Univerzity Komenského:
• prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., PriF UK
• prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc., PriF UK
• prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc., PriF UK
• prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., PriF UK
• doc. RNDr. Katarína Mikušová, CSc., PriF UK
• doc. RNDr. Ján Buček, CSc., PriF UK
• prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., FMFI UK
• prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., FMFI UK
• RNDr. Juraj Tóth, PhD., FMFI UK
• doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc., FMFI UK
• prof. RNDr. Roman Martoňák, DrSc., FMFI UK
• prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc., FMFI UK
• prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc., FMFI UK
• prof. RNDr. Peter Babinec, CSc., FMFI UK
• prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., FMFI UK
• prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., FMFI UK
• doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD., FMFI UK
• prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc., JLF UK
• prof. MUDr. František Novomeský, PhD., JLF UK
• doc. RNDr. Erika Halašová, PhD., JLF UK
• doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD., FaF UK
• doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD., FaF UK
• doc. PharmDr. Anna Hrabovská, PhD., FaF UK
• doc. PharmDr. Adriana Adameová, PhD., FaF UK
• doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, FaF UK			
redakcia
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Pred Univerzitou Komenského sa konala spomienka
na okupáciu z roku 1968
Pred budovou Univerzity Komenského v Bratislave sa v piatok 21. augusta 2015 konala pietna spomienka na okupáciu
Československa vojskami Varšavskej zmluvy z roku 1968. Na podujatí sa okrem vedenia Univerzity Komenského zúčastnili
aj zástupcovia veľvyslanectiev, predstavitelia Národnej rady SR, Konfederácie politických väzňov Slovenska, Bratislavského
samosprávneho kraja, mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a ďalší.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., uviedol: „Osudná
augustová noc v roku 1968 prerušila náš sen o pravde, ľudskosti
a slobode. Ten s nami snívali aj naši spoluobčania, ktorým vpád vojsk
Varšavskej zmluvy vzal to najcennejšie - život. Som presvedčený, že aj
dnes, po 47 rokoch, je dôležité a nevyhnutné pripomínať si tieto tragické historické skutočnosti. O to viac, že nie všetci príslušníci mladej
generácie si uvedomujú cenu, ktorú sme za vytúženú slobodu zaplatili
a považujú ju za samozrejmosť. Aktuálny vývoj na našich východných
hraniciach či v ďalších častiach sveta však svedčí o tom, že to zďaleka
taká samozrejmosť nie je.“
Na pietnej spomienke sa zúčastnil aj podpredseda Národnej
rady SR Dr. h. c. Ing. Ján Figeľ, PhD., ktorý povedal: „Toto výročie brutálnej invázie a dlhej okupácie Československa nás pozýva
k trom postojom: aktívnej pamäti, aktívnemu vedomiu a aktívnemu
svedomiu.“
Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa PaedDr. ThDr.
Ondrej Krajňák, PhD., uviedol: „Presne pred 47 rokmi sa na
tomto mieste odohrala krvavá dráma, ktorá tragicky zasiahla do
životov troch našich spoluobčanov a stala sa súčasťou smutnej
histórie nášho národa.“

Obete si na poludnie uctil aj minister školstva, vedy, výskumu
a športu SR Juraj Draxler, MA, ktorý pri pamätnej tabuli na budove
UK položil kyticu.
Dňa 21. augusta 1968 v paľbe okupačných vojsk zahynuli
15-ročná Danka Košanová, 29-ročný Stanislav Sivák a 45-ročný
kpt. Ján Holík. Pietnou spomienkou si prítomní uctili nielen ich, ale
aj ostatné obete okupácie.
redakcia

Univerzita tretieho veku oslávila v lete štvrťstoročie
Univerzita tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania UK (UTV CĎV UK) oslávila
dňa 1. júla 2015 štvrťstoročie svojho vzniku. Od roku 1990 je najväčšou univerzitou
pre seniorov na Slovensku.

Medzi absolventov Univerzity tretieho veku
sa doposiaľ zaradilo viac ako 10 000 seniorov.
Štúdium je určené pre osoby vo veku nad 50
rokov (záujemcovia s trvalým pobytom mimo
Bratislavy od 45 rokov), ktoré majú ukončené
úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Univerzitu ročne navštevuje 1800 až 1900 frekventantov.
Najväčší záujem je zo strany seniorov o študijné odbory: dejiny a pamiatky Bratislavy, psychológia, dejiny výtvarného umenia, všeobecná
medicína (JLF UK v Martine), lieky a zdravie,
počítače a regenerácia psychofyzických síl
seniorov. V akademickom roku 2014/2015
ponúkla UTV CĎV UK 39 študijných odborov.
UTV CĎV UK realizuje výučbu v spolupráci
s fakultami UK podľa jednotlivých sídiel fakúlt.
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„Okrem Bratislavy sa vzdelávanie seniorov realizuje aj na Jesseniovej lekárskej fakulte UK
v Martine, na teologických seminároch Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej
fakulty UK v Nitre a Badíne. Štvrtým mimobratislavským vzdelávacím centrom je od októbra
2014 Námestovo, ktoré vzniklo v zmysle nového programu Erasmus+,“ približuje riaditeľka
CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD.
V prvom roku pôsobnosti UTV CĎV UK sa
na štúdium zapísalo 235 študentov (116 mužov a 119 žien). Prevaha žien sa postupne
zvyšovala a od roku 2006 študuje na UTV
takmer stabilne 89 % žien. Dlhodobo najstaršou študentkou bola Irena, ktorá na UTV CĎV
UK absolvovala niekoľko študijných programov, posledný vo veku 94 rokov. V súčasnosti
je najstaršou študentkou 95-ročná Niké, ktorá
vo veku 90 rokov absolvovala program počítače, neskôr astronómiu a dnes študuje dejiny
výtvarného umenia.
„Teší ma, že naša univerzita významne prispieva k zabezpečovaniu práva starších ľudí
na vzdelanie a vytvára nový, vysokohodnotný
životný program seniorov. Dôkazom je niekoľko
tisíc absolventov, ktorí tu získali nové poznatky
z rozmanitého spektra odborov,“ uviedol rektor
UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

redakcia
ilustračná fotografia

Konferencia
o numerickom modelovaní
seizmického pohybu
V dňoch 5. až 9. júla sa na Smolenickom
zámku konala štvrtá konferencia Numerical
Modeling of Earthquake Motions: Waves
and Ruptures – NMEM2015. Tradične ju
usporiadali Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v spolupráci s Geofyzikálnym
ústavom SAV (teraz Ústav vied o Zemi SAV).
Konferencie sú zamerané na dynamiku
seizmického zdroja (inicializáciu a šírenie trhliny), generovanie seizmických vĺn šíriacou
sa trhlinou a silný seizmický pohyb povrchu
Zeme. Pochopenie týchto procesov je kľúčom
k predikcii seizmického pohybu na záujmovej
lokalite počas budúcich zemetrasení. Zo 65
účastníkov bolo 24 z USA aj vďaka tradične
najväčšiemu finančnému sponzorovi – americkej National Science Foundation (zastúpenie ostatných účastníkov konferencie: 18 zo
západnej Európy, 12 z Ázie, 9 z východnej
Európy, 2 z iných krajín). Prezidentka Seismological Society of America Dr. Ruth A. Harris
vo svojom emaile po návrate do USA uviedla:
„Všetko od organizácie konferencie, jej obsahu, cez detaily načasovania posterov, príspevkov a prestávok až po jedlo bolo perfektné.
Ubytovacie a rokovacie zariadenia, hudba,
všetko bolo fantastické. NMEM2015 som si
veľmi užila, bolo to najlepšie vedecké podujatie, na akom som sa kedy zúčastnila.“
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.,
prorektor UK, FMFI UK
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O náboženskej slobode v súčasnej Európe
Dňa 12. júna 2015 hostila Univerzita Komenského v Bratislave v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK medzinárodné kolokvium
na tému „Sloboda náboženského vyznania v dnešnej Európe“ pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. Podujatie sa konalo pri
príležitosti udelenia Ceny sv. Vojtecha za mier, slobodu a spoluprácu v Európe Nadáciou sv. Vojtecha v Krefelde bývalej poľskej
premiérke prof. Dr. Hanne Suchockej. Spoluorganizátormi kolokvia boli Nadácia Adalbert Stiftung v Krefelde (SRN), slovenského
zastúpenia Nadácie Konrada Adenauera a Univerzita Komenského v Bratislave (UK).

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
vyzdvihol, že UK už po tretí raz privítala hostí
z Nadácie sv. Vojtecha (Adalbert Stiftung) pri
príležitosti udelenia významného medzinárodného ocenenia, ktoré jeden z nositeľov Ceny
sv. Vojtecha a čestný doktor UK - Václav Havel
- označil za stredoeurópsku Nobelovu cenu
mieru. „Nadácia Adalbert-Stiftung nadväzuje
svojimi aktivitami a pôsobením na historické
súvislosti, posolstvo a pamiatku sv. Vojtecha,
ktorý pred viac ako tisícročím ukazoval cestu
pri hľadaní identity Európy a predurčoval proces európskeho zjednotenia. Jej prostredníctvom nesú túto štafetu ďalej aj ňou ocenené
osobnosti. Tak je to aj v prípade tohtoročnej
laureátky, profesorky Hanny Suchockej, bývalej poľskej premiérky, ministerky spravodlivosti a generálnej prokurátorky, veľvyslan-

kyne Poľska pri Svätej stolici,“ uviedol rektor
UK, ktorý poukázal aj na význam európskeho
integračného procesu v súvislosti s aktuálnym vývojom vo svete.
Na konferencii, ktorú moderoval zahranično-politický redaktor rakúskeho denníka
Der Standard Josef Kirchengast, sa zúčastnili teológ a publicista Tomasz Dostatni, dominikánsky páter z Lublina, rektor Trnavskej
univerzity prof. JUDr. Marek Šmid, PhD.,
veľvyslanec Českej republiky pri Svätej stolici
JUDr. Pavel Vošalík a prof. Dr. Blasius Balázs
Schanda z Katolíckej univerzity Pétra Pázmányho v Budapešti. Po privítacích príhovoroch
rektora UK, riaditeľa slovenského zastúpenia
Nadácie Konrad Adenauer v Bratislave Dr.
Wernera Böhlera a predsedu Adalbert-Stiftung v Krefelde prof. Dr. Hansa Süssmutha,

patrila úvodná prednáška laureátke Hanne
Suchockej. Tá sa stala aj prvou ocenenou
dámou v 13-ročnej histórii udeľovania ocenenia sv. Vojtecha. Podobne ako ďalší účastníci
kolokvia prezentovala pohľad na náboženskú
slobodu ako pevnú a neodmysliteľnú súčasť
európskych hodnôt. Vychádzala zo svojich
skúseností veľvyslankyne Poľska pri Svätej
stolici a osobného poznania a skúseností
z pôsobenia pápežov Jána Pavla II., Benedikta XVI. (citovala ním použitý výraz „samosekularizácia cirkvi“) a pápeža Františka.
Viacerí prednášajúci hovorili o náboženskej slobode ako o jednej zo základných
slobôd a práv v európskom hodnotovom
rebríčku, pričom profesorka Suchocká
uviedla, že nejde ani tak o otázku práva, ale
o samotného človeka - „kto je človekom“.
V príspevkoch spomínali cirkevnú senzitivitu
a jej pokles v súvislosti s aktuálnym vývojom
kresťanstva, poukázali na rozdielne európske modely odluky cirkvi od štátu, na potrebu riešenia konfliktov - aj náboženských - nenásilím, chápania inakosti a odlišnosti, výzvy
k zmiereniu a dialógu či na nebezpečenstvo
zneužívania náboženstva k nenávisti a neznášanlivosti, ako sa to deje deformáciou samotnej podstaty náboženskej viery v prípade
islamu. Prednášajúci vo svojich príspevkoch
a postojoch uviedli aj zaujímavé národné
špecifiká a modernú históriu vývoja v oblasti
viery, náboženstva a cirkvi v krajinách, ktoré
reprezentovali.
PhDr. Branislav Slyško

Vedenie UK navštívil

riaditeľ Tokyo Foundation Takashi Suzuki
Prorektorka UK prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., prorektorka UK prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., a prorektor UK
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., prijali dňa 10. júna 2015 riaditeľa The Tokyo Foundation Takashi Suzukiho.
Predmetom stretnutia bola príprava Rámcovej dohody o spolupráci pri prechode na
novú schému fungovania Univerzity Komenského v Bratislave (UK) v rámci štipendijného programu SYLFF – Sasakawa Young
Leaders Fellowship Fund, do ktorého je zapojených 69 univerzít v 44 krajinách sveta
a ktorý spravuje the Tokyo Foundation. UK
v ňom participuje od roku 1995 a podobne
ako ostatné „SYLFF inštitúcie“ má k dispozícii úroky z dotácie (1 milión USD od Nippon
Foundation) na štipendiá pre perspektívnych
študentov magisterského a doktorandského
štúdia v oblasti spoločenských a humanitných vied na štúdium doma aj v zahraničí.
Ročné finančné krytie vo výške do 30 000

USD je predbežne prerozdeľované v hodnote do 1 500 USD pre magisterské a do
8 000 USD pre doktorandské štúdium.
Cieľom štipendií je podpora vzdelávania potenciálnych budúcich vedúcich pracovníkov
z radov študentov Filozofickej fakulty, Právnickej fakulty, Pedagogickej fakulty, Fakulty

managementu a Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.
Podobne ako UK na novú schému fungovania štipendijného programu SYLFF
v súčasnosti prechádzajú viaceré európske
univerzity, medzi nimi aj Univerzita Karlova
v Prahe. Nové výzvy sa pripravujú k začiatku
akademického roka 2016/2017, pričom vedenie UK v súčasnosti rokuje s japonskými
partnermi o možnosti využiť pri novej schéme čerpanie čiastočného/polovičného ročného príspevku štipendijného programu už
v novom akademickom roku 2015/2016.
PhDr. Branislav Slyško
Foto: OVV RUK
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Výročná cena WHO na akademickej pôde UK
Od roku 2004 udeľuje každoročne Svetová zdravotnícka organizácia pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku
(31. máj) výročné ocenenia osobnostiam a inštitúciám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o zmiernenie
nepriaznivých zdravotných a spoločenských dopadov užívania tabaku. Jedným z tohtoročných ocenených bol aj
doc. MUDr. Tibor Baška, PhD., pracovník Ústavu verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.
Ocenenie udelené generálnou riaditeľkou WHO
Dr. Margaret Chan si prevzal dňa 8. júna 2015 z rúk
MUDr. Maria Miklošiho, PhD., štátneho tajomníka
Ministerstva zdravotníctva SR a MUDr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku.
Už koncom 90-tych rokov 20. storočia sa doc.
Baška začal zaoberať problematikou epidemiológie užívania tabaku. Podnetom k tejto činnosti bola
práca MUDr. Eleny Kavcovej, CSc., ktorá v tom
čase ako jedna z prvých odborníčok na Slovensku
poukazovala na význam kontroly tabaku v prevencii
chronických chorôb. V roku 2002 na odporúčanie riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku bol
nominovaný MZ SR za slovenského koordinátora
monitorovania užívania tabaku a faktorov s ním súvisiacich vo vybraných cieľových skupinách populácie v rámci medzinárodného projektu WHO Global

Doc. MUDr. Tibor Baška, PhD., pri preberaní ocenenia
z rúk MUDr. Maria Miklošiho, PhD., a MUDr. Dariny
Sedlákovej, MPH.

Tobacco Surveillance System (GTSS). Koordinoval
niekoľko epidemiologických prieskumov na našom
území a úzko spolupracoval so CDC v Atlante, ktoré bolo odborným a vedeckým garantom projektu.

V rámci Európy inicioval vedeckú analýzu medzinárodných zistení GTSS, výsledkom ktorej boli viaceré vedecké práce publikované najmä v časopisoch
International Journal of Public Health a Tobacco
Control.
Svoje skúsenosti doc. Baška uplatňuje v konzultačnej a prednáškovej činnosti najmä v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a Sekciou základných škôl v rámci Ministerstva školstva,
vedy a výskumu SR. Vo svojej pedagogickej práci
poukazuje na význam prevencie a podpory zdravia a používaním kvalitných vedeckých podkladov
v oblasti epidemiológie užívania tabaku zdôrazňuje význam vykonávania aktivít založených na dôkazoch.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH,
JLF UK

Moderné technológie v medicíne bodovali
Celkovou víťazkou VII. ročníka Interaktívnej konferencie mladých vedcov 2015 sa stala študentka Lekárskej fakulty UK (LF UK)
Adriána Furdová, ktorá sa na konferencii prezentovala dvoma prácami. Triumfovala v konkurencii takmer 200 odborných štúdií.
„Južný Sudán: Využitie smartfónu ako zobrazovacej techniky pri vyšetrení očného pozadia
pacientov v krajinách tretieho sveta“ a „Projekt
fyzioHD - Videoprojekt praktických cvičení na
predmet Fyziológia“ - to sú názvy prác Adriány
Furdovej z LF UK, celkovej víťazky VII. ročníka Interaktívnej konferencie mladých vedcov
2015, ktorá získala tzv. cenu Prevedy, účelovo viazanú finančnú podporu chemickej spoločnosti BASF na rozvíjanie vedeckých cieľov
víťaza.
Obe práce Adriány Furdovej priniesli inovatívne nápady, aplikačné a edukačné výstupy,
predstavovali významnú záslužnú prácu autorky

a rovnako tak jej veľkú dávku odhodlania pomáhať originálnym, ľahko dostupným spôsobom
- alternatívnou diagnostikou a manažmentom
očných ochorení v rozvojových krajinách.
Konferencia (zameraná na vybrané odbory prírodných, lekárskych a chemických vied)
poskytuje možnosť jednoduchým spôsobom
prezentovať odborné štúdie, viesť interaktívnu
diskusiu, hodnotiť jednotlivé príspevky, ktorými
sú účastníci zapojení do súťaže o zaujímavé
ceny a navyše, možnosť publikovať svoje štúdie
v recenzovanom zborníku príspevkov.
OZ Preveda
Foto: OZ Preveda

Výročnú cenu Spolku slovenských spisovateľov získal Ján Kačala
V rámci tohtoročného slávnostného udeľovania cien Spolku slovenských spisovateľov (SSS) za rok 2014 odovzdal dňa 3. júla 2015
predseda SSS M. Bielik a čestný predseda SSS J. Rezník prestížne ocenenie v oblasti odbornej a vedeckej literatúry Jánovi Kačalovi
za vedeckú monografiu Jazyk majstrov (2014).
Prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., je renomovaný slovenský jazykovedec a vysokoškolský profesor, jedna zo zakladateľských osobností Katedry slovenského jazyka a literatúry PdF UK.
Vo svojej vedeckej práci sa sústreďuje na výskum spisovného slovenského jazyka, predovšetkým syntaxu, vetnej sémantiky, jazykových
kategórií, literárneho jazyka, dejín spisovného
jazyka, sústavnú pozornosť venuje aj teoretickým a praktickým otázkam jazykovej kultúry
a otázkam lexikológie a lexikografie. Dôkazom
toho je 17 samostatných vedeckých monografií a viac ako 500 štúdií, uverejnených doma
i v zahraničí. Ako spoluautor a redaktor má
výraznú účasť na skoncipovaní ďalšej desiatky kolektívnych prác, medzi nimi i základných
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kodifikačných príručiek, bol riaditeľom Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a zastával viaceré
významné vedecko-organizačné funkcie.
Najnovšia monografia Jazyk majstrov potvrdzuje autorov dlhodobý záujem o literárny jazyk.
Popri aktuálnych jazykovokultúrnych statiach
reagujúcich na vybrané problémy súčasnej jazykovej praxe tvoria rozhodujúcu časť knihy inšpiratívne jazykové rozbory štýlovo pestrých básnických, prozaických i prekladových literárnych
textov. Ján Kačala postupne odkrýva nielen
úlohu literárneho jazyka pri plnení estetického
zámeru autora, ale poukazuje aj na formovanie
osobitých jazykových vzorov prispievajúcich ku
kultivovaniu vyjadrovania celej spoločnosti.
Mgr. Eva Faithová, PhD., PdF UK

SPRAVODAJST VO

Ako si vyberáme lekáreň?
Najčastejšie si vyberáme lekáreň podľa dobrej dostupnosti. Na druhom mieste zohráva pri výbere úlohu prítomnosť
kvalifikovaného a priateľského personálu nasledovaná dobrou skúsenosťou s lekárňou. Vyplýva to z prieskumu Farmaceutickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) a Univerzitného vedeckého parku UK (UVP UK) na vzorke 2 844
respondentov z celého Slovenska.
Takmer 80 % ľudí v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) si vyberá lekárne podľa lokality
(79,3 %), v ostatných krajoch je lokalita prvoradou u 73,1 % respondentov. Ďalším faktorom pri
výbere je kvalifikovaný a priateľský personál (BSK
– 48,2 %, ostatné kraje – 49,4 %). Dobrá skúsenosť s lekárňou je až na treťom mieste (BSK
– 32,5 %, ostatné kraje – 32,0 %). Poukazujú na
to výsledky z prieskumu tímu v zložení PharmDr.
Daniela Mináriková, PhD., PharmDr. Ivona Malovecká, prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc., z Katedry organizácie a riadenia farmácie FaF UK a UVP
UK.
Ako vyplýva z ďalších zistení, priemerné mesačné výdavky za lieky a iný tovar v lekárni predstavovali u väčšiny respondentov menej ako 10
eur (47,0 % v BSK; 42,9 % v ostatných krajoch)
alebo menej ako 30 eur (38,7 % v BSK; 40,7 %
v ostatných krajoch).
Zaujímavosťou je, že jedným z hlavných dôvodov návštevy lekárne je nákup voľnopredajného
lieku a výživových doplnkov, v BSK to bol dokonca najčastejší dôvod návštevy lekárne (78,6
%) nasledovaný potrebou vybrať lieky na recept
(71,5 %) a nákupom iného tovaru – kozmetiky
a rastlinných produktov (31,1 %). V ostatných krajoch SR bolo poradie mierne iné: na prvom mieste bola potreba vybrať lieky na recept (70,2 %),
tesne nasledovaná nákupom voľnopredajného

lieku a výživových doplnkov (69,0 %), na treťom
mieste nákupom iného tovaru (27,0 %).
Ako vyzerá typický klient lekárne v BSK?
„Mladší a vzdelanejší. Lekáreň kontaktuje nielen
kvôli liekom na recepte, ale najmä kvôli voľnopredajným liekom a ďalšiemu sortimentu; ostatné
služby či poradenstvo využíva málo,“ popisuje
zistené charakteristiky PharmDr. Mináriková
a dodáva: „Je kritickejší ako pacient / zákazník
z ostatných krajov, aj keď miera jeho spokojnosti je stále veľmi vysoká. Na rozdiel od klientov
v ostatných krajoch je náročnejší na manažment
liečby a je s ním menej spokojný. Je to pravdepodobne spôsobené tým, že vzorka respondentov
bola štatisticky významne mladšia a vzdelanejšia,
čo kopírovalo socio-demografické charakteristiky BSK.“

Doktorandi PriF UK
si prevzali cenu dekana
Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave (PriF UK) za rok 2015 získali doktorandi RNDr.
Lukáš Krivosudský, Mgr. Peter Barna a RNDr. Peter Troška.
Dekan Prírodovedeckej fakulty UK doc.
RNDr. Milan Trizna, PhD., udelil cenu za
rok 2015 doktorandom fakulty za špičkové
publikácie. Cena bola udelená v troch kategóriách:
ü chemické a biologické vedy
RNDr. Lukáš Krivosudský z Katedry anorganickej chémie PriF UK (doktorand 4. ročníka
v študijnom programe anorganická chémia
pod vedením školiteľa prof. RNDr. Petra
Schwendta, DrSc.) za štúdiu o neobvyklej rezolúcii stereoizomérov sledovanej zlúčeniny vanádu, publikovanú v renomovanom časopise Chemistry
- A European Journal s impakt faktorom 5,7.
ü vedy o Zemi
Mgr. Peter Barna z Geologického ústavu SAV (doktorand 3. ročníka
v študijnom programe všeobecná geológia pod vedením školiteľa RNDr.
Petra Vršanského, PhD.) za prácu o senzorických štruktúrach a rekolonizácii fosílnych eocénnych švábov v Severnej Amerike, ktorá bola publikovaná v prestížnom časopise Annals of the Entomological Society of
America.
ü aplikované prírodovedné disciplíny
RNDr. Peter Troška z Katedry analytickej chémie PriF UK (doktorand 4.
ročníka v študijnom programe analytická chémia pod vedením školiteľa
doc. RNDr. Mariana Masára, PhD.) za prácu o nových dôležitých biomarkeroch neurologických ochorení v telových tekutinách publikovanú v prestížnom časopise Journal of Chromatography.
redakcia

„Prieskum v oblasti, ktorá sa týka každého
z nás a súčasne ukazuje aktuálny stav, je vítaným
krokom pre jej rozvoj,“ hovorí o prínose prieskumu prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave.
Význam prieskumu pozitívne hodnotí aj dekan
Farmaceutickej fakulty UK prof. PharmDr. Pavel
Mučaji, PhD.: „Sme hrdí, že výsledky získané na
akademickej pôde môžu byt zaujímavé a užitočné pre odbornú aj laickú verejnosť.“
„Vzhľadom na geografickú sieť verejných lekární v Bratislavskom samosprávnom kraji je nutné, aby poskytovatelia lekárenskej starostlivosti
zohľadňovali uvedené skutočnosti, pretože len
takto sa vytvára predpoklad poskytovania kvalitnej
lekárenskej starostlivosti vedúcej k spokojnosti
pacientov / zákazníkov, ktorí majú vplyv na finančno-ekonomickú prosperitu daných zdravotníckych
subjektov,“ konštatuje Daniela Mináriková.
Hodnotenie, ktoré prebiehalo od októbra do
decembra 2014, bolo realizované pomocou
dotazníkového prieskumu s 29 otázkami. Do
prieskumu sa zapojilo spolu 421 respondentov z BSK a 2 423 respondentov z 21 rôznych
slovenských miest. Cieľom bolo hodnotiť spokojnosť klientov lekární pomocou štandardizovaného a validovaného dotazníka v rámci BSK
v porovnaní s ostatnými krajmi.

Michal Jurina

Osemveslica úspešná aj vo Viedni
a v Capital Cupe
Posádka zložená zo študentov Univerzity Komenského
v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity zvíťazila dňa
16. mája 2015 v Univerzitnej regate vo Viedni „Wienerachter“.
Na podujatí boli zároveň vyhlásené aj výsledky pretekov Capital
Cup (trojkolové veslárske preteky v hlavných mestách: Budapešť,
Bratislava, Viedeň), v ktorých sa tím UK a STU umiestnil na
treťom mieste. Tieto úspechy nasledovali po víťazstve UK
v Univerzitnej regate na Dunaji v Bratislave dňa 25. apríla 2015.
Súťaž Wienerachter na 6000 m sa konala v centre Viedne, štartovalo sa dištančnou formou, čiže každá posádka zvlášť. Osemveslicu tvorili štyria zástupcovia Univerzity Komenského: Martin Brozman (FSEV
UK), Filip Holzer (PriF UK), Peter Legény (FTVŠ UK) a Michal Clementis
(FTVŠ UK).
„Na neznámej vode sa narýchlo zložená posádka pustila dole rýchlym
viedenským kanálom. Keďže kanál bol úzky a plný zákrut, nevedeli sme,
ako sme na tom v porovnaní s ostatnými,“ opisuje skúsenosť Michal Clementis. „Bol to vynikajúci pocit zvíťaziť aj na neznámej vode a poraziť
domáce posádky,“ dodáva.

redakcia
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ROZHOVOR

Na konci úsilia bol vždy
konkrétny produkt – kniha

Na poste riaditeľa Vydavateľstva UK
strávil takmer 25 rokov. RNDr. Sergej
Troščák absolvoval fyziku na
Prírodovedeckej fakulte UK v roku
1972. Pôsobil vo vedúcich pozíciách
vo Vydavateľstve technickej
a ekonomickej literatúry ALFA, na
Slovenskom ústredí knižnej kultúry
a v Slovenskom pedagogickom
nakladateľstve. Od decembra 1990
viedol Vydavateľstvo UK. Pred jeho
odchodom do dôchodku sme sa
s ním pozhovárali pre Našu univerzitu.
S čím sa vám bude na Univerzite Komenského najťažšie lúčiť?
Nerád by som bol, aby to vyznelo príliš formálne, ale doteraz vždy, keď sa v mojom živote dačo
zásadne menilo, najviac som pociťoval zmenu vo
vzťahu k ľudom, nie k veciam, ani k činnostiam.
Preto pre mňa bude/bolo najťažšie lúčenie sa
s ľuďmi. S najbližšími kolegyňami a kolegami vo
vydavateľstve, na rektoráte i na fakultách, s ktorými som sa spolupodieľal na tvorbe a vydávaní
našej produkcie, a tak sme, možno to poviem
neskromne, našou troškou prispeli k úspešnému chodu našej alma mater, k hodnoteniu jej
úrovne a k uznaniu doma i vo svete.

Čo ste mali na práci vo Vydavateľstve UK
najradšej?

Je niečo, čo by ste chceli pri príležitosti
vášho odchodu odkázať kolegom?

Odpoveď na túto otázku sa možno dá vycítiť
z predchádzajúcej odpovede a z priebehu mojej
praxe. Väčšinu môjho aktívneho života som bol
riadiacim pracovníkom. Do mojej pracovnej náplne patrilo okrem iného aj organizovanie práce
ľudí, ktorí sa podieľali na tvorbe diela – autorov,
recenzentov rukopisov, redaktorov, technických
redaktorov, grafikov, ale v našich univerzitných
podmienkach aj pracovníkov polygrafického
spracovania. A manažovať prácu týchto odborníkov ma bavilo aj preto, že na konci tohto úsilia
bol konkrétny produkt – kniha, z ktorej sa najčastejšie tešili všetci a prinášala osoh aj ďalším
– študentom i odborníkom z rôznych oblastí.

Možno len to, čo aj mne už od útleho detstva
vštepovali moji rodičia a starí rodičia: „Všetko,
čo robíte, robte čo najporiadnejšie a najpoctivejšie, ako to len viete a ako sa to len dá.“
K tomu si ešte dovolím dodať, že na tlačenej
publikácii to vidno už na prvý pohľad.

Na ktoré konkrétne situácie si budete
živo spomínať aj po rokoch?
Živo a rád si spomínam na začiatok deväťdesiatych rokov, tesne po zriadení vydavateľstva,
keď sme spolu s vedením univerzity a vedeniami fakúlt formovali pravidlá fungovania vydavateľskej činnosti na univerzite. Už vtedy sme
predpokladali, že táto činnosť môže výraznou
mierou prispieť k vytváraniu kvalitnejších podmienok nielen k vzdelávacej, ale aj k vedeckej
činnosti univerzity, k príprave a rastu nových
vedeckých pracovníkov, k akreditácii študijných odborov na univerzite a v konečnom dôsledku aj k finančnej podpore jej činností.
Určite nezabudnuteľné pre mňa budú aj prípravy vydania publikácií k všetkým významným
výročiam univerzity počas môjho pôsobenia.
No a zo „spoločenských“ udalostí si budem
s úctou a rád spomínať na udeľovanie čestných
doktorátov takým osobnostiam, ako boli Juan
Antonio Samaranch, Eugen Andrew Cernan,
Mons. Jozef kardinál Tomko, Jeho Svätosť 14.
dalajláma Tenzin Gyatso a mnohým ďalším,
kde už účasť na slávnostnom ceremoniáli bola
pre mňa obrovským zážitkom.

Lenka Miller

Vydavateľstvo UK
má novú riaditeľku
Novou riaditeľkou
Vydavateľstva Univerzity Komenského je od augusta
2015 Mgr. Agáta
Jurášková. Na pozícii vystriedala dlhoročného riaditeľa RNDr. Sergeja
Troščáka, ktorý po
takmer dvadsiatich piatich rokoch práce
na Univerzite Komenského odišiel do dôchodku.
Agáta Jurášková vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK. Prišla
z prostredia tlačových médií, kde pôsobila na rôznych postoch. Vystriedala viaceré šéfredaktorské pozície (Nový Čas,
Avízo a časopisy vydavateľstva Avíza, s. r.
o., dvojtýždenník Cafe news). Má bohatú
prax s redigovaním a korektúrami textov,
pracovala aj v oblasti PR. Je členkou organizácie Mensa Slovensko.
LM

SPRAVODAJST VO

Kaplnka Svätého kríža
spája súčasnosť s dedičstvom minulosti
V priestoroch Kňazského seminára sv.
Cyrila a Metoda RKCMBF UK pribudla
nová kaplnka na prvom poschodí hlavnej
budovy seminára. V závere minulého
akademického roka ju požehnal
bratislavský arcibiskup metropolita
Stanislav Zvolenský.
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Na slávnostnom požehnaní Kaplnky Svätého kríža sa zúčastnili predstavitelia Cirkvi,
predstavení seminára a kandidáti kňazstva.
Kaplnke dominuje kríž zložený z drevených
segmentov s vyobrazením ukrižovaného
Krista. Pred touto barokovou plastikou sa
modlilo niekoľko generácií budúcich kňazov
a ostatných veriacich, keďže bola súčasťou

pôvodnej kaplnky. Svetlomodrú čelnú stenu zdobí moderná mozaika Dona Camilla
z dielne Centro Arte s bohostánkom a obraz
Panny Márie od akademickej maliarky Dariny
Gladišovej. Centrom posvätného priestoru
je oltár s drevenou podstavou, ktorá nesie
mramorovú dosku. Okenné výplne oživujú
ozdobnými kovaniami obdobie baroka.

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Keď sa jazyk cudzinca unaví
Odovzdaním certifikátov v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
(FiF UK) sa dňa 21. augusta 2015 slávnostne ukončil 51. ročník letnej školy
slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS).

Na intenzívnej výučbe slovenčiny, ktorá prebiehala od 3. do 21. augusta 2015
v priestoroch FiF UK, sa v tomto roku zúčastnilo 169 frekventantov z 38 krajín sveta.
Najviac účastníkov prišlo kvôli slovenčine
z Talianska (16), ďalej z Poľska, Maďarska
a Nemecka (po 14 účastníkov), záujem však
prejavili aj študenti pochádzajúci z USA,
Fínska, Palestíny, Turecka, ale napríklad
aj z Egypta, Japonska, Južnej Kórey, Číny,
Kostariky či Austrálie.
Napriek extrémnym horúčavám, ktoré
v neklimatizovaných priestoroch fakulty trápili všetkých zúčastnených dlhé dva týždne,
patril tento ročník letnej školy k jedným z najvydarenejších. Okrem jazykových kurzov pre
začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých
ponúkol SAS aj špeciálne kurzy pre pokročilých zamerané na literárnu, lingvistickú
a translatologickú interpretáciu textov a odborno-metodickú prípravu lektorov a učiteľov
slovenského jazyka. Ako je už tradíciou, na
letnej škole vystúpili so svojimi prednáškami
aj súčasní slovenskí odborníci z oblasti lingvistiky, literatúry, histórie, etnológie, výtvarného umenia či filmu, pričom v tomto ročníku
reflektovali dve aktuálne kultúrno-spoločenské udalosti, a to 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra a 70. výročie ukončenia druhej

svetovej vojny. Všetky prednášky sú aj tento
rok publikované v zborníku – printovom, ako
aj elektronickom (zborniky.e-slovak.sk).
Okrem bohatého sprievodného kultúrneho programu (tradičná slovenská večera
s bryndzovými haluškami, pirohmi, makovými šúľancami, buchtami, klobásou atď.,
koncerty ľudovej aj súčasnej hudby, nácvik
slovenských ľudových aj populárnych piesní, premietania súčasných slovenských filmov a pod.) ponúkla tohtoročná letná škola
študentom takisto tri exkurzie. Prvá sa zameriavala na pamätihodnosti a zaujímavosti
Bratislavy a jej súčasťou bola aj návšteva
Bratislavského hradu. Cieľom druhej, fakultatívnej, bol hrad Devín. Posledná exkurzia
– trojdňová s ubytovaním v Tatranskej Lomnici – viedla štyrmi rôznymi trasami po viacerých regiónoch Slovenska, oboznamujúc
študentov s históriou, kultúrnymi pamiatkami, prírodnými krásami, ako aj so súčasným
životom na Slovensku. Študenti tak navštívili
napríklad Kremnicu, Martin, Brhlovce, Španiu Dolinu, zámok Bojnice, Demänovskú
ľadovú jaskyňu, jaskyňu Domicu, Beliansku
jaskyňu či Červený kláštor. Pre viacerých
„sasistov“ to bol prvý bližší kontakt so Slovenskom, keďže dovtedy mali možnosť spoznať len Bratislavu, a tak práve táto „veľká

exkurzia“ vzbudila u mnohých chuť opäť sa
do našej krajiny vrátiť, objaviť ďalšie zaujímavé miesta, ale aj pochopiť naše tradície
a správanie.
V poslednom týždni výučby si študenti
rozvíjali svoje komunikačné zručnosti v rámci tvorivých dielní, ktorých cieľom bolo vytvorenie krátkeho filmu, divadelných predstavení, fotografií, tanečných choreografií
či výtvarných a literárnych prác na spoločnú
tému O (h)LÁSKE slovenskej. Všetky práce boli odprezentované v rámci kultúrneho
programu Sami sebe. Jedným z výstupov
workshopu tvorivého písania pod vedením
lektorky Margit Garajszkej je napríklad aj text
– esemeska na rozlúčku – študenta Konstiantyna Buiala z Ukrajiny:
„Milá slovenčina! Ďakujem vám za všetko! Veľa krásnych chvíľ sme strávili spolu.
Na istý čas skončím našu lásku. Unavil sa
mi jazyk. Bozk a objatie!
S pozdravom, L. Š.“
Ako je ďalšou dobrou tradíciou SAS, mnohí „sasisti“ sa na letnú školu opakovane vracajú – z pracovných či študijných dôvodov,
no zároveň aj preto, že si zamilovali náš jazyk a kultúru, že sa na SAS-e cítili príjemne
a že si odnášajú mnoho zážitkov a poznatkov. Veríme, že takýchto študentov bude po
ročnom „oddychu jazyka“ čo najviac.
Mgr. Michaela Mošaťová, PhD.
Studia Academica Slovaca – centrum
pre slovenčinu ako cudzí jazyk
FiF UK

SPRAVODAJST VO
Prípravné práce sa začali v marci 2014.
Dôvodom bol nevyhovujúci stav klenbovej miestnosti v suteréne Prepoštského
paláca, ktorá slúžila ako kaplnka viac než
štyridsať rokov. Kvôli vlhkosti a absencii slnečného svetla i čerstvého vzduchu začali
predstavení seminára uvažovať o presunutí
kaplnky na dôstojnejšie a zdraviu prospešnejšie miesto.
„Najprv sa uskutočnil architektonicko-historický prieskum, keďže budova kňazského
seminára a bohosloveckej fakulty je pamiatkovo chránená. Súbežne sa aspoň v základ-

ných črtách pripravoval návrh novej kaplnky,“
vysvetľuje Lukáš Uváčik z arcibiskupského
úradu v Bratislave. Vypracovanie projektu
zverili architektovi P. Martinickému.
Nová kaplnka je bližšie k ubytovacím priestorom bohoslovcov i k prednáškovým miestnostiam. Duchovnosť tohto priestoru zdôrazňujú
umelecké diela, ktoré v sebe spájajú súčasnosť a históriu. Potrebné sily tu môžu načerpať
predovšetkým bohoslovci.
Daniela Bučková
Foto: Ria Kmeťová
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Spájame svet slovenčinou
Aj v tomto roku Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského pripravila
v dňoch 6. – 24. júla 2015 Letnú univerzitu slovenského jazyka a kultúry, ktorá sa konala v Študijnom a kongresovom stredisku
CĎV UK v Modre-Harmónii. Na jej slávnostnom otvorení sa okrem iných významných hostí zúčastnili aj rektor UK prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD., riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD., ktorí aj pokrstili novú učebnicu slovenčiny pre cudzincov
3,2,1 – SLOVENČINA vydanú CĎV UK.
25. ročník Letnej univerzity slovenského
jazyka a kultúry 2015 sa niesol v znamení
hesla Spájame svet slovenčinou. V priebehu uplynulých rokov sa spektrum záujemcov,
ktorí sa rozhodli stráviť leto na Slovensku so
slovenčinou, postupne rozšírilo. Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR opäť
poskytlo štipendiá krajanom a maturantom
študujúcim na slovenských stredných školách v Srbsku, Rumunsku, Maďarsku a na
Ukrajine. Okrem nich Letnú univerzitu slovenského jazyka a kultúry absolvovali univerzitní
študenti z Ukrajiny, ale aj frekventanti z Ruska, Holandska, Egypta, Anglicka, Maďarska
a iných krajín.
Počas troch júlových týždňov si záujemcovia o slovenský jazyk mohli osvojiť slovenčinu
a rozšíriť jej znalosti na vyučovaní, ale aj zdokonaliť sa v správnej výslovnosti na hodinách
fonetiky, komunikovať v slovenčine na špe
ciálnych hodinách konverzácie alebo sa štylisticky zlepšiť v písomnom aj ústnom prejave.
Výber prednášok, workshopov a rôznych
poznávacích výletov do blízkeho i vzdialenejšieho okolia Modry-Harmónie bol naozaj
pestrý. Keďže témou Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry 2015 boli Historické
a kultúrne premeny Slovenska, frekventanti
sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o slovenskej histórii, geografii, kultúre, ale aj o súčasnosti Slovenska. Prednášajúcimi a vedúcimi
workshopov boli významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života, napr. sociologička PhDr. Silvia Porubänová, jazykovedkyňa

PhDr. Sibyla Mislovičová, mladí literáti, ale aj
študenti Katedry tanečnej tvorby VŠMU pod
vedením doc. Janka Blaha, ktorí predstavili
folklór slovenských regiónov a spolu s frekventantmi vystúpili aj v záverečnom programe.
Maturanti sa venovali aktuálnym otázkam
v oblasti finančnej gramotnosti, environmentálnym problémom a testovaniu študijných
predpokladov. Navštívili meteorologický
ústav, historické a kultúrne centrum Bratislavy a jaskyňu Driny.
Nechýbala ani trojdňová exkurzia po Slovensku, návšteva Bratislavy a Devína, športové popoludnia a večer sa v kinosále premietali slovenské filmy.

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry 2015 bola slávnostne ukončená kultúrnym programom a odovzdaním osvedčení,
ktoré absolventi prevzali z rúk prorektorky
UK pre študijné veci RNDr. Zuzany Kovačičovej, PhD., a riaditeľky CĎV UK PaedDr.
Janky Chládeckej, PhD.
Veríme, že Slovensko a jeho jazyk zostane
navždy v mysliach a srdciach všetkých, ktorí
sa na Letnej univerzite slovenského jazyka
a kultúry 2015 zúčastnili.
Zlata Ilievová,
lektorka SJ CĎV UK

Zahraniční študenti na exkurzii po Slovensku
Jazyková a odborná príprava Centra ďalšieho vzdelávania UK (JOP CĎV UK) zorganizovala pre svojich študentov v akademickom
roku 2014/2015 náučno-poznávaciu exkurziu po krásach Slovenska. Organizačne ju zabezpečili lektori RNDr. Dana Krajčiová, Mgr.
Rastislav Krasko a Barbora Plekancová.
Na začiatku exkurzie sme sa zamerali na
kultúrne a historické pamiatky Slovenska.
Naša cesta viedla do Trenčianskeho kraja
na okraj mesta Bojnice. Tu sme navštívili
prekrásny goticko-renesančný zámok, ktorý
zanechal v našich študentoch veľký dojem.
Trasa pokračovala ďalej Považím do Ružomberka. Visutou lanovkou sme sa vyviezli
na Malinô Brdo a odtiaľ sme peši prešli až
do rázovitej obce Vlkolínec, ktorá je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry
zrubových domov. Od roku 1993 je obec
zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva

12

UNESCO. Večer sme sa ubytovali vo veľmi
peknom a príjemnom penzióne Rojas v Mýte
pod Ďumbierom.
Druhý deň exkurzie sme venovali krásam
našej krajiny. Tatranské štíty boli ráno pod
mrakom, ale mali sme možnosť obdivovať
ich v plnej kráse pri cestovaní pozemnou lanovkou na Hrebienok. Asi jedným z najkrajších zážitkov bola túra k Studenovodským
vodopádom a kontakt s ľadovou vodou.
Tatranská príroda je krásna, ale počasie je
veľmi vrtkavé. Mali sme naozaj šťastie. Búrka sa spustila, až keď sme sa zastavili pri

Kozom vŕšku. Spokojní a najedení sme prišli
k Stanišovskej jaskyni. Hustý dážď nám vôbec neprekážal. Všetci sme dostali „čelovky“
(baterka, ktorá sa pripevňuje na hlavu) a vydali sme sa skúmať útroby zeme. Jaskyňa
možno nepatrí k najvyhľadávanejším, ale rozhodne má najkrajšiu atmosféru. Všetci sme
sa zasmiali, keď sprievodca zavelil : „Vypnúť
čelovky a pozerajte!“ „A na čo? Veď je tma!“
„No práve – pozerajte do absolútnej tmy.“
Niektorí študenti si namočili prsty v jazierku
lásky s nádejou, že stretnú skutočnú a vernú
lásku.

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Nová učebnica slovenčiny pre cudzincov,
s ktorou to treba skúsiť
Publikácia Tri, dva, jeden – slovenčina dopĺňa sadu učebníc Útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov
Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (ÚJOP CĎV UK), ktoré sú určené záujemcom o slovenčinu ako cudzí
jazyk, a sústreďuje sa na úplného začiatočníka s jeho špecifickými potrebami – zorientovať sa v systéme jazyka a efektívne
komunikovať prakticky od prvej hodiny štúdia.
Tri, dva, jeden je štartovací signál adresovaný každému, kto stojí na pomyselnej
štartovacej čiare a chystá sa urobiť prvý
krok do sveta ľubozvučnej slovenčiny. Hoci
sa začína slovami evokujúcimi šport, Tri,
dva, jeden – slovenčina nie je súťažou
o to, kto sám čo najrýchlejšie či najlepšie
zdolá všetky prekážky ležiace na ceste ku
komunikácii v slovenskom jazyku, ale je pomocnou rukou pre každého, kto si prelistuje
stránky publikácie a rozhodne sa pridať. Či
už ako frekventant kurzu, v ktorom mu bude
pomáhať profesionálny lektor alebo ako samouk, ktorý sa prelúska touto úrovňou sám
– s pomocou nahrávok krátkych dialógov
a textov, ktoré sú súčasťou publikácie, jednoduchých výkladov gramatiky, ktoré nájde
v jednotlivých lekciách a vo forme schém aj
v prílohe učebnice a obrazových slovníkov,
ktoré sú súčasťou každého čítacieho textu.
Pri tvorbe materiálu vychádzali autorky
z praktických skúseností nadobudnutých
viacročnou prácou so zahraničnými študentmi a usilovali sa ho koncipovať tak, aby
bol pre záujemcov o slovenčinu príťažlivý
a motivačný, a aby bol zrozumiteľný aj bežným používateľom jazyka bez lingvistického
vzdelania. Obsahom zodpovedá jazykovej
úrovni A1 až A2.1 s dôrazom na komunikáciu, ktorej nositeľom sú verbá a tiež modálne verbá v zodpovedajúcich formách. Jednotlivé lekcie majú rovnakú štruktúru: lexika,

vysvetlenie gramatických javov a nasledujúce gramatické cvičenia, dialógy, texty na
čítanie, reprodukciu a diskusiu, písomná
úloha a projekt. V prípade samoštúdia bude
veľkou pomôckou pre používateľa učebnice
aj kľúč k cvičeniam. Súčasťou učebnice je
ďalej prehľad fonetiky a základnej gramatiky, ktorú si študenti osvojujú v rámci jednotlivých lekcií i prekladový slovensko-anglický,
ruský a španielsky slovník spolu s registrom
na ľahšie vyhľadanie študovanej lexiky priamo v texte učebnice.
Publikácia sa sústreďuje predovšetkým
na tvorenie a správne používanie slovesných
tvarov v prézente, préterite a futúre, ktoré sa
precvičujú vo vetách aj v súvislých textoch
a dialógoch. Obrázkové slovníčky pri textoch a dialógoch uľahčujú pochopenie textu
a umožňujú rýchle rozširovanie individuálnej
lexikálnej bázy. Prednosťami knihy sú predovšetkým jednoduchosť v komunikácii, prirodzenosť, názornosť a intuitívnosť.
Zámerom autoriek publikácie Tri, dva,
jeden – slovenčina bolo viesť študentov
jednoduchou formou k základným gramatickým návykom, dať im priestor na
samostatné používanie slovenského jazyka v rôznych komunikačných situáciách
a posmeliť ich vo vedomí, že slovenský
jazyk sa dá učiť ľahko, rýchlo a zaujímavo.
O tom, že sa autorkám zrejme podarilo naplniť svoje zámery, svedčia prvé pozitívne

ohlasy i spokojnosť zo strany zahraničných
študentov, ktorí mohli prvýkrát zhodnotiť
učebnicu v kurzoch Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry 2015 v Modre-Harmónii. Na jej slávnostnom otvorení
uviedli učebnicu do života rektor UK prof.
RNDr. Karol Mičieta, PhD., a riaditeľka
CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD.
Martina Uličná,
ÚJOP CĎV UK

V posledný deň sme cestovali z Čierneho
Balogu úzkorozchodnou Čiernohorskou železničkou. Starodávny vláčik ťahala malá parná lokomotíva. Z otvorených vagónov sa nám
naskytol nádherný pohľad na Veporské vrchy,
na lúky posiate jarnými kvetmi – prvosienkami,
krókusmi, nezábudkami... V Banskej Štiavnici,
mestskej pamiatkovej rezervácii, zapísanej dňa
22. septembra 1979 do Svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva UNESCO, sme strávili
posledné popoludnie exkurzie. Okrem mesta
sme si prezreli aj mestské štôlne, kde sa v minulosti ťažili drahé kovy.
Počas cesty do Bratislavy sme ešte stihli
absolvovať stručný a veselý test o Slovensku. A čo študenti? Čo sa im najviac páčilo?
Povedali nám: „Všetko. Škoda, že táto exkurzia trvala len tri dni. Ďakujeme vám. Slovensko je krásne a chceme tu študovať!“. Tak
nech sa im to podarí!
RNDr. Dana Krajčiová, CĎV UK
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Detská Univerzita Komenského už trináste leto

Prvú prázdninovú stredu 1. júla 2015 sa začal v Aule UK
13. ročník obľúbenej letnej školy pre malých zvedavcov vo
veku od 9 do 14 rokov - Detská Univerzita Komenského.
„Som veľmi rád, že ste sa rozhodli pre to najlepšie, čo vám
prázdniny ponúkajú: nové poznatky s množstvom odpovedí na
vaše zvedavé otázky, nové zážitky a kamarátstva a tiež veľa
zábavy,“ privítal malých študentov rektor UK prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD. Každú júlovú a augustovú stredu čakali na deti
prednášky (spolu 9), ktoré hľadali odpovede na otázky o tom,
prečo je divadlo iné ako film a televízia, prečo je cukor jed či
prečo nevieme žiť bez včiel.
Cyklus prednášok doplnili bohaté sprievodné podujatia
a workshopy - kariérny a hip-hopový workshop, exkurzie a tvorivé dielne v Slovenskej národnej galérii, Slovenskom národnom múzeu a v Slovenskej filharmónii či výlet loďou do galérie
Danubiana. Malí študenti tiež navštívili priestory Slovenskej
armády v Nitre a v Kuchyni, školu v prírode na Planinke, ako aj
výrobný závod Volkswagen. Veľkému záujmu detí sa ako každý rok tešila Hodina otázok v Národnej rade SR.
Andrea Földváryová

Prečo je predseda Národnej rady SR

druhý muž v štáte?

Trinásty ročník Detskej Univerzity Komenského (DUK) odštartovala prednáška
Ing. Petra Pellegriniho s názvom: „Prečo je predseda Národnej rady SR druhý muž
v štáte?“ dňa 1. júla 2015.
Študentom a študentkám DUK priblížil politický systém
a jeho predstaviteľov.
„Prezident, predseda parlamentu a premiér sú traja najvyšší ústavní
činitelia v krajine a je dôležité, aby bola medzi nimi dobrá spolupráca. Každý musí mať nejakú moc v rukách a navzájom sa treba
kontrolovať,“ vysvetľuje P. Pellegrini.
Zároveň deľbu moci medzi vládou, parlamentom a súdnictvom
prirovnáva k fungovaniu ľudského tela. Vládu je možné predstaviť si
ako srdce, pretože musí neustále fungovať a do celého tela pumpovať krv, čiže nové nápady a návrhy. Mozog prirovnáva k parlamentu,
lebo ten premýšľa nad tým, čo je pre ľudské telo najvhodnejšie. Aby
sme telo udržali čisté, potrebujeme aj vylučovací systém, napr. pečeň a obličky, ktoré sa starajú o to, aby sme škodliviny z organizmu
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vylúčili. To je naše súdnictvo, ktoré očisťuje spoločnosť od ľudí porušujúcich zákony.
Na konci prednášky Ing. Pellegrini zhrnul politickú hierarchiu
a právomoci. Prezident je hlavou štátu a reprezentuje krajinu ako
celok. Z hľadiska protokolu je najdôležitejší. Druhým v poradí je
predseda parlamentu, pretože reprezentuje parlament ako inštitúciu parlamentnej demokracie, ľudí, ktorí boli zvolení vo voľbách.
Bez tejto väčšiny v parlamente by nemohla fungovať ani vláda. Preto
je predseda NR SR druhý muž v štáte. Tretím v poradí je predseda
vlády, lebo reprezentuje vládu, ktorá je podriadená parlamentu.
Po prednáške nasledovalo množstvo otázok. Pri otázke, či sa
lepšie riadi auto alebo parlament, nemusel predseda NR SR dlho
rozmýšľať a promptne zareagoval: „To viem povedať úplne stopercentne, že ľahšie sa riadi auto...“
Jana Blusková

D E T S K Á U N I V E R Z I TA KO M E N S K É H O

Prečo krava bučí?

Prečo oko vidí a čo nevidí?
Dňa 5. augusta 2015 sa mohli účastníci 13. ročníka Detskej Univerzity Komenského
(DUK) dozvedieť o význame ľudského oka a jeho jednotlivých súčastiach a funkciách.
Prednášajúcou bola doc. Mgr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc., z Kliniky
oftalmológie Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave.
Odborníčka na oftalmológiu v prvej časti prednášky predstavila deťom, ako ľudské oko v skutočnosti vyzerá a z čoho sa skladá. Deti sa mohli dozvedieť zaujímavé informácie ako napr. priemernú veľkosť oka (24 mm), ako aj to, že pohyb oka riadia 4 extraokulárne svaly, ktoré ak nefungujú, človek škúli, a tiež, že ak rohovka a šošovka nie sú aktívne, človek bude potrebovať
okuliare, resp. kontaktné šošovky. Mladí študenti sa dozvedeli, že farba ich očí je ovplyvnená
pigmentom v dúhovke a tvar oka udržiava tzv. sklovec.
Ľudské oko vidí 10 miliónov farebných odtieňov. Funguje podobným spôsobom ako staršie
fotoaparáty (nie digitálne) na báze film a šošovka – sietnica a šošovka. „Ľudské oko má rozlíšenie
približne 137 megapixelov, čo je 20-krát viac ako najlepšie fotoaparáty,“ povedala doc. Furdová.
Deťom vysvetlila aj to, prečo starší ľudia vidia horšie. V ich prípade šošovka stratí akomodačnú
schopnosť a musia ísť na vyšetrenie pomocou priložených sklíčok ako oftalmoskop a biomikroskop. Aby sme mali oči vyvážené, rohovka musí mať mernú jednotku +40D a šošovka +20D.
Prednášajúca nezabudla ani na vysvetlenie krátkozrakosti a ďalekozrakosti. Ak sa svetelné lúče
nelámu na sietnici, môžu sa lámať pred alebo za ňou. Preto rozlišujeme myopiu (krátkozrakosť)
a hypermetropiu (ďalekozrakosť). V súčasnej dobe sa robia zákroky odstraňujúce ďalekozrakosť,
krátkozrakosť, resp. astigmatizmus (poškodené videnie, keď človek vidí skreslený, deformovaný
obraz) ambulantne pomocou lokálnej anestézy.
Účastníci DUK zahrnuli doc. Furdovú mnohými otázkami, napr. prečo nevidiacim ľuďom oči
behajú do strán, prečo oko zaostrí na bližší predmet, prečo majú niektorí ľudia obe oči inej farby
a či slúži dúhovka iba na skrášlenie očí. Odborníčka reagovala na otázky so záujmom a poskytla
odpoveď na každú otázku.
Eduard Csudai

Prečo máme mozog?
Prečo máme mozog, ako funguje a prečo niekedy nefunguje, bola téma vynikajúcej
prednášky dekana Lekárskej fakulty UK a súčasne popredného odborníka
v neurochirurgii prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., dňa 8. júla 2015.
Prečo máme mozog, sa zamyslel prof. J. Šteňo na úvod a pokračoval hneď aj v odpovedi:
„Pretože máme nervovú sústavu“. Centrálna nervová sústava je tvorená mozgom a miechou. Nervová sústava prijíma podnety pôsobiace na organizmus z vonkajšieho prostredia, ale aj zvnútra
samotného organizmu, dodal známy neurochirurg.
Deti so záujmom o vedu aj počas prázdnin sa dozvedeli i to, že mozog človeka obsahuje zhruba
100 miliárd mozgových buniek. Ale aj fakt, že mozog generuje viac elektrických impulzov ako telefónne siete na celom svete a robí to len s energiou 12-wattovej baterky. Mozog spotrebuje na svoju
činnosť 20 % celej spotreby kyslíka v tele, 20 % celej spotreby cukru v tele, ale jeho hmotnosť je
približne 2 % hmotnosti tela.
V ďalšej časti prednášky sa prof. Šteňo zameral na to, prečo mozog niekedy nefunguje. Príčiny
môžu byť podľa neho rôzne: úrazy, choroby, prerušenie nervových dráh atď. Počas operácií spolupracujú s odborníkmi z rôznych odborov – s neurológom, neurológom – fyziológom či logopédom.
Na záver prednášky mohli deti klásť otázky a boli to veru zaujímavé oblasti. Len výberom dve
z nich: Dala by sa zvýšiť kapacita mozgu, aby sme si viac pamätali? Neurochirurg na ňu odpovedal kladne, lebo existuje predstava, že mozog sa bude dať spojiť s počítačom. Pri otázke, či by
elektrina z mozgu dokázala niekoho zabiť, prof. Šteňo uviedol, že to nie je možné, lebo signály sú
veľmi slabé. 						
Michal Jurina

V bratislavskom Divadle Aréna sa v poslednú
prázdninovú stredu 26. augusta 2015
uskutočnila záverečná prednáška 13. ročníka
obľúbenej detskej letnej školy.
Po nej na malých študentov čakala promócia,
na ktorej si prevzali diplomy.

Prečo krava bučí a kohút kikiríka? Túto otázku zodpovedala doc.
RNDr. Lucia Kršková,
PhD., z Katedry živočíšnej fyziológie a etológie
Prírodovedeckej fakulty
UK na poslednej tohtoročnej prednáške DUK.
Deťom priblížila podstatu
reči zvierat a vysvetlila,
že rozlišujeme niekoľko
druhov
komunikácie:
optickú, akustickú, pachovú, dotykovú a vibračnú. V prednáške sa
zamerala na akustickú komunikáciu, ktorá prebieha
u stavovcov i bezstavovcov. „Väčšina z nás považuje ryby za veľmi tiché tvory. Veď sa aj hovorí: ,si
nemý ako ryba‘. Prišlo sa však na to, že to vôbec
nie je pravda. Ľudia, ktorí žili v oblastiach Tichého
oceánu, nemohli spávať, pretože neustále počuli
čudesné zvuky, ktoré sa z vody šírili, a nevedeli,
čo to je. Až neskôr sa zistilo, že takýto prapodivný
zvuk vydáva jedna ryba v čase dvorenia samičke.
A nie je sama! Existuje relatívne veľa druhov rýb,
ktoré vydávajú zvuky,“ prezradila doc. Kršková. Novým poznatkom bolo bezpochyby aj to, že mačiak
zelený (opica) vydáva 35 - 36 akustických signálov
a napríklad sliepky produkujú 30 zvukov.
Deti sa tiež dozvedeli, že za pomyselného zakladateľa výskumu zvieracej reči sa považuje britský
profesor William Homan Thorpe. „A prečo teda krava bučí? Krava je sociálny živočích. To, čo sa deje
v stáde, v sociálnej skupine, je pre ňu srdcovou
otázkou. Tak ako vy, sociálne tvory, sa navzájom
informujete, rovnako aj kravičky sa navzájom informujú, a preto bučia,“ dodala prednášajúca.
Tradične zaujímavou bola aj diskusia po prednáške, v ktorej zazneli otázky o tom, či aj baktérie
spolu komunikujú, prečo sa papagáj dokáže naučiť
ľudskú reč na rozdiel od psa, ale i otázka, či existujú mačky, ktoré sa neboja vody.

Andrea Földváryová

256 malých absolventov
Po poslednej prednáške sa v Divadle Aréna konala promócia malých absolventov. „Veľkí vedci a výskumníci si zachovávajú detskú zvedavosť. Ak aj vám
túžba po poznaní, túžba vedieť viac vydrží, Univerzita Komenského je možno pre
vás tým pravým miestom pre riadne vysokoškolské štúdium, pre odpovede na
vaše otázky. Detská Univerzita Komenského aj Univerzita Komenského sú univerzity, s ktorými sa nudiť nebudete,“ prihovoril sa deťom rektor UK prof. Mičieta.
Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR PhDr.
Romana Kanovská deti požiadala, aby si svoju zvedavosť a túžbu po poznaní,
ktorú prejavili ako študenti tohtoročnej Detskej Univerzity Komenského, preniesli aj do lavíc svojich škôl: „Vašich učiteľov pokojne potrápte otázkami prečo
a ako. Verte mi, že pre učiteľa je rozhodne príjemnejšie stáť pred triedou, ktorú
spoznávanie nových vecí baví, ako pred znudenými tvárami.“

Andrea Földváryová
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Ukončenie Letnej školy žurnalistiky pre krajanov
Poznávacím zájazdom do Uhrovca, rodiska Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, vyvrcholila v sobotu 22. augusta osemdňová
novinárska škola v Bratislave pre žurnalistov z krajanských masových médií. Zúčastnilo sa na nej 13 novinárov z piatich štátov –
zo Srbska, Chorvátska, Nemecka, Rumunska a Ruska. Pod jej organizáciu sa podpísala Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Pedagógovia katedry pripravili pre krajanov zaujímavé prednášky, tvorivé ateliéry a stretnutia s predstaviteľmi verejnoprávnych
médií – Rozhlasu a televízie Slovenska, a tiež Tlačovej agentúry
Slovenskej republiky. O programových zámeroch televíznej Dvojky a o vysielaní pre národnostné menšiny diskutovali s riaditeľkou
Martou Gajdošíkovou. V rozhlasovej pyramíde sa o skúsenosti
zo spolupráce s rozhlasovými štúdiami našich krajanov, ako aj
o témy, ktoré ponúka Radio Slovakia International v pravidelnom
vysielaní pre krajanov, podelila šéfdramaturgička Mária Mikušová.
Po odbornej stránke sa účastníci kurzu venovali napríklad aktuálnej žurnalistickej tvorbe, jazykovej stránke novinárskych prejavov, novinárskej etike, schopnosti novinára uchopiť a prezentovať tému v pestrosti žurnalistických žánrov, desk top publishingu
a ďalším témam.
V rámci tvorivých dielní s kamerou poznávali Bratislavu a jej
dominanty, s perom navštívili hrad Devín a s mikrofónom pobudli
v Modre, a to aj v prostredí evanjelickej modranskej fary. A pretože
tento ročník letnej školy bol zameraný na 200. výročie narodenia
Ľudovíta Štúra, nesmeli chýbať ani na Výstave Ľudovít Štúr (1815
– 1856) – reformátor slovenskej spoločnosti na Bratislavskom
hrade, s výkladom kurátora výstavy Pavla Komoru, v bratislavskej
Lyceálnej knižnici, ktorou ich sprevádzala riaditeľka Ivona Kollárová a samozrejme – v Uhrovci. Zaujímavým spestrením pobytu
v Uhrovci bolo stretnutie s umeleckým rezbárom Jaroslavom Velčickým, ktorý vdychuje drevu tvar, príbehy a dušu.
Tematika života, diela a prínosu Ľ. Štúra je pre celý slovenský
svet mimoriadne významná. Jeho vplyv na kultúrno-spoločenský
život, novinárske, literárne, umelecké či duchovné prejavy poznačil celé generácie Slovákov žijúcich mimo hraníc našej vlasti,
tak v štátoch, v ktorých patria k národnostným menšinám, ako aj
v cudzine, kde svoje väzby k slovenskosti prezentujú v krajanských
komunitách.
Výsledkom týždňového úsilia krajanských novinárov, ale aj ich
polročnej spolupráce s pedagógmi prostredníctvom internetu, sú
mediálne výstupy, ktoré pripravili: zborník príspevkov o Ľudovítovi

Štúrovi, krátky dokumentárny film o účastníkoch Letnej školy a ich
vzťahu k Slovensku, slovenčine a k Ľudovítovi Štúrovi a rozhlasovú
reportáž pre Slovenský rozhlas.
Účastníci Letnej školy žurnalistiky 2015 si v Moyzesovej sieni
v Bratislave prevzali z rúk vedúcej Katedry žurnalistiky FiF UK Svetlany Hlavčákovej certifikát o absolutóriu. Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnili predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Igor Furdík, rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta a prodekan FiF UK Miloslav Vojtech.
Zostáva veriť, že odkaz pedagogického zboru katedry žurnalistiky – rozširovať rady novinárov, ktorí ctia pravdu, majú úctu k faktom a v sebe pokoru a lásku k remeslu, si krajania-novinári osvojili.
Svetlana Hlavčáková, Eva Bachletová,
Katedra žurnalistiky FiF UK
Foto: Ľudo Pomichal

V Trenčíne uviedli knihu J. Sedláčka „Otcovské rany“
Dňa 29. mája 2015 sa vo Verejnej knižnici Michala Rešetu v Trenčíne, v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“, konala slávnostná
prezentácia knihy dp. ThDr. Juraja Sedláčka, PhD., DiS., z Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK a Fakulty
zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (FZ TnUAD), s názvom „Otcovské rany. Štrnásť skutočných príbehov
o tom, ako a prečo bolia. (O identite muža s ranami)“, z vydavateľstva Don Bosco.
Počas slávnostného otvorenia podujatia,
po úvodnom teologickom vstupe dp. Ing.
Mgr. Vladimíra Slámečku, PhD., rímskokatolíckeho kňaza a rektora Duchovní správy akademické obce Českého vysokého
učení technického v Praze, predniesli príhovory autor predslovu knihy MUDr. Mgr.
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V. Šišovský, PhD., výtvarník a autor obálky knihy Jozef Vydrnák a autorka fotografií
Mgr. Art. Jana Zaujecová, ArtD. Po prečítaní ukážok z knihy, krátkom posolstve autora
a diskusii nasledoval vlastný akt uvedenia
knihy. Knihu previazanú bielou stuhou
(farba zmŕtvychvstania Ježiša Krista, ktoré

dáva zmysel otcovsko-synovským ranám)
po jej prestrihnutí odovzdal autor ako prvému svojmu otcovi. Na podujatí nechýbali
zástupcovia TnUAD a ďalšie osobnosti akademickej obce, katolíckej cirkvi, spoločenského a kultúrneho života mesta Trenčín
a Slovenska.

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Vedecký seminár o literatúre pre deti a mládež
Na Pedagogickej fakulte UK (PdF UK) sa v druhom štvrťroku 2015 konal vedecký seminár hodnotiaci literárnu, ilustračnú
a dramatickú tvorbu pre deti a mládež v roku 2014. Podujatie organizovala Katedra slovenského jazyka a literatúry Ústavu
filologických štúdií PdF UK v spolupráci s Bibianou, medzinárodným domom umenia pre deti. Odborným garantom podujatia bol
prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc., popredný slovenský literárny vedec zaoberajúci sa výskumom literatúry pre deti a mládež.
Po úvodnom privítaní prof. PhDr. Márie
Vajičkovej, CSc., riaditeľky Ústavu filologických štúdií PdF UK, a Mgr. Timotey
Vráblovej, CSc., prezidentky Slovenskej
sekcie IBBY, predniesla hodnotiaci referát o pôvodnej literárnej tvorbe pre deti
a mládež v roku 2014 prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc. Pozitívne hodnotila predovšetkým autentický jazyk dieťaťa a tematizovanie citových vzťahov
v najnovších spoločenských prózach autoriek, ktoré sa v kontexte slovenskej detskej
literatúry etablovali už v predchádzajúcich
desaťročiach (J. Bodnárová, T. Revajová),
ale ocenila aj tvorbu najmladšej generácie
v rozprávačskom a pozorovacom talente
K. Šebestovej v románe Generácia MY.
Jedným z najlepších rozprávkových príbehov je podľa Z. Stanislavovej próza A.
Gregušovej Marína a povaľači, vysoko
hodnotila aj knihu Orfeus a Eurydika, ktorú tvoria prerozprávania gréckych mýtov
v podaní B. Panákovej.
Prof. O. Sliacky predniesol príspevok
o literárnovednej reflexii literatúry pre deti
a mládež v roku 2014. Venoval sa hodnoteniu monografie Žánrové, poetologické a axiologické aspekty prekladov zo
svetovej literatúry pre deti a mládež do
slovenčiny II. – Kontext 70. rokov 20.
storočia, ktorú zaraďuje k najambicióznejším výskumným programom modernej
reflexie slovenskej detskej literatúry. Informoval i o projekte Dejiny slovenskej
literárnovednej reflexie pre deti a mládež, na ktorom participovali predovšetkým

členovia Ústavu filologických štúdií PdF
UK. V ďalšej časti referátu vysoko ocenil
jazykovedné interpretácie v knihe Jazyk
majstrov prof. PhDr. Jána Kačalu, DrSc.,
ktorý bol aj jedným z účastníkov seminára, kde predniesol príspevok zameraný na
analýzu jazyka a štýlu generačnej výpovede K. Šebestovej Generácia MY. Konštatoval, že autorka preukázala nevšedné
umelecké nadanie, pozorovateľský talent,
zmysel pre nájdenie skutočných životných
hodnôt a schopnosť primerane umelecky
stvárniť náročnú románovú tému jazykovo,
štylisticky aj kompozične.
Súčasťou podujatia boli aj referáty hodnotiace pôvodnú dramatickú a ilustračnú
tvorbu pre deti a mládež za rok 2014.
Mgr. Adela Mitrová, PhD., kriticky reflektovala pôvodnú tvorbu pre deti a mládež,
ktorá vznikla v RTVS. Vo svojom referáte
sa zamerala na hodnotenie pôvodného televízneho seriálu Superhrdinovia a filmovej
rozprávky Láska na vlásku. V Slovenskom
rozhlase pozitívne hodnotila predovšetkým
dramaturgiu (Z. Grečnárová a B. Panáková) a žánrové spektrum pôvodných rozhlasových hier pre deti. Pôvodnú divadelnú
tvorbu pre deti a mládež kriticky hodnotila
Mgr. art. Lenka Dzadíková, ArtD. V závere zdôraznila, že každoročne vzniknú
takmer dve desiatky dramatických textov
určených deťom, no väčšina z nich slúži
jednorazovo konkrétnemu inscenačnému
tímu. V činoherných divadlách podľa nej
dominovali nižšie nároky ako na tvorbu
pre dospelých. V referáte zameranom na

A o čom je knižné dielo J. Sedláčka?
O význame psychicko-sociálnej traumy,
ktorá je všeobecným a celkom rozšíreným
javom nielen v ľudskej spoločnosti dneška.
Poukazuje na životné príbehy 14 mladých
mužov dlhodobo vystavených vážnemu
psychicko-sociálnemu stresu z deficitu
úlohy postavy muža – ich otca (otcovsko-synovského psychického zranenia) v ich
sociálnom vzťahu „otec – syn“.
Upozorňuje na skutočnosť, že zdanlivo
nevinné psychicko-sociálne stresujúce
Autor knihy ThDr. J. Sedláček, PhD., DiS.,
a autor predslovu knihy
MUDr. Mgr. V. Šišovský, PhD., pri prezentácii diela.

Na seminári hodnotili aj tvorbu mladej spisovateľky Kamily Šebestovej. Na snímke s otcom
spisovateľom Jurajom Šebestom.

hodnotenie pôvodnej ilustrátorskej tvorby
pre deti Mgr. Iveta Gal Drzewiecka, PhD.,
konštatovala, že napriek rozmanitosti domácej ilustrátorskej tvorby vody slovenskej
ilustrácie sú príliš pokojné a stabilné. Odvaha púšťať sa do ilustračne a dizajnovo
osobitejších, no ekonomicky neistých projektov vydavateľstvám stále chýba.
Názory vyjadrené počas seminára
boli v mnohom podnetné a vytvoril sa aj
priestor na diskusiu medzi zúčastnenými.
So slovenskou literárnou tvorbou pre deti
a mládež mali možnosť oboznámiť sa i vysokoškolskí študenti.
Miloš Ondráš, PdF UK

faktory (narušená dôveryhodnosť/funkčnosť sociálneho vzťahu „otec – syn“ a otcovsko-synovské psychické zranenia) by
mohli byť združené u vnímavých jedincov,
pomimo psychologických a sociálnych
problémov, aj so psychosomatickou chorobou v zmysle bio-psycho-sociálneho modelu zdravia a choroby.

MUDr. Lenka Šlapáková, LF UK
MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, PhD.,
LF UK a UNB
Foto: Ing. Jaroslav Turiak
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Významný onkológ,
priekopník 3D tlače v medicíne
i úspešný plastický chirurg
– absolventi Lekárskej fakulty UK
Medicínske štúdium je výnimočné nielen svojím obsahom, poslaním, ale aj podstatou. Cieľom Lekárskej fakulty UK (LF UK)
je vychovať lekárov, ktorých práca nie je zamestnaním, ale povolaním, a ktorí majú v rukách zdravie a životy svojich pacientov.
LF UK vznikla už v roku 1919 a je najstaršou lekárskou fakultou na Slovensku. LF UK poskytuje nielen možnosť pregraduálneho, ale
aj postgraduálneho štúdia. V rámci pregraduálneho štúdia tu možno študovať dva študijné programy, a to všeobecné lekárstvo alebo
zubné lekárstvo v slovenskom, ale aj anglickom jazyku. Oba študijné programy sa vyučujú vo forme denného 6-ročného štúdia. V prvých
troch ročníkoch sa poslucháči fakulty vzdelávajú v teoretických a predklinických predmetoch, ktoré na seba plynulo nadväzujú. Výučba
klinických predmetov a praktické stáže sa uskutočňujú na viacerých klinických pracoviskách bratislavských nemocníc a špecializovaných ústavov. Dnes má LF UK 18 teoretických ústavov a 54 kliník. V rámci postgraduálneho štúdia poskytuje fakulta možnosť absolvovať
špecializačnú prípravu vo vybraných študijných programoch.
Predstavujeme absolventov, ktorí sa uplatnili a sú úspešní v odbore, ktorý u nás vyštudovali.

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
(38 rokov)
Je docentom onkológie na II. onkologickej klinike LF UK
a Národného onkologického ústavu (NOÚ) a vedúcim Jednotky
translačného výskumu LF UK a NOÚ. V roku 2014 pôsobil ako
hosťujúci docent na University of Texas, MD Anderson Cancer
Center, v Houstone v USA.
Za svoju prácu získal viaceré ocenenia, medzi inými Cenu ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2011, Cenu Americkej spoločnosti pre výskum rakoviny (2009), Cenu Medzinárodnej ligy proti rakovine a Americkej onkologickej spoločnosti
(2008) a Cenu Európskej onkologickej spoločnosti (2006). Je
členom redakčných rád viacerých významných medzinárodných časopisov. Je tiež autorom 5 patentových návrhov z rôznych oblastí medicíny. Je autorom a spoluautorom viac ako 200
publikácií, z toho vyše 40 karentovaných publikácií a aktívne sa
venuje prednášateľskej činnosti.
Prečo ste sa rozhodli pre vysokoškolské štúdium práve na
LF UK?
Pre štúdium na LF UK som sa rozhodol jednak preto, lebo bolo
najbližšie k môjmu domovu a určitú úlohu v rozhodovaní zohrávalo,
že aj moji rodičia boli absolventmi LF UK.
Naplnilo štúdium na tejto fakulte Vaše očakávania?
Štúdium na LF UK určite naplnilo moje očakávania a som presvedčený, že mi poskytlo veľmi dobré vedomosti, s ktorých úrovňou som následne nemal problém obstáť ani v konfrontácii so
zahraničím.
Čo bolo rozhodujúce pre výber Vašej odbornej špecializácie?
Pre onkológiu som bol rozhodnutý už pred štúdiom na LF UK,
lákala ma najmä možnosť spojenia klinickej praxe s výskumom.
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Akým spôsobom LF UK a Univerzita Komenského podporuje
Váš ďalší odborný a vedecký kariérny rast?
LF UK hlavne v poslednom období pomáha podporovať vedecké
aktivity. Vďaka jej podpore bola v rámci našej kliniky zriadená Jednotka translačného výskumu. Významnú pomoc predstavuje fakulta
svojím Centrom projektovej podpory, ktoré nám pomáha s nadmernou a zbytočnou administratívou spojenou s riešením grantových
úloh. Samozrejme, je dôležité, aby fakulta aj univerzita rozširovala
túto podporu, lebo v konečnom dôsledku sa jej to môže pozitívne
vrátiť v jej externom hodnotení, resp. pri akreditáciách.
Čo by ste odkázali záujemcom o štúdium na LF UK?
Ak sa rozhodli študovať medicínu a zasvätiť život tomuto povolaniu, nie je až také rozhodujúce, či študujú na univerzite vo Viedni,
v Prahe alebo v Bratislave, ale skôr to, ako sa oni sami k štúdiu
postavia. To rozhoduje minimálne z 50 %, koľko im štúdium dá.
Takisto je dôležité, aby sa neučili len preto, aby spravili skúšky,
ale aby k poznatkom pristupovali tak, že ich budú potrebovať pri
svojej praxi. Zjednodušene povedané, medicína je do určitej miery
remeslo, a nielen od talentu, ale aj od usilovnosti tovariša závisí to,
aký sa raz z neho stane majster.

A B S O LV E N T I Ú S P E Š N Í VO S VO J O M O D B O R E

MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH,
MHA (35 rokov)
Je absolventom zubného lekárstva na LF UK, v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej
chirurgie LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave.
Okrem čeľustnej ortopédie a ortodoncie, kde je priekopníkom tzv.
neviditeľného zubného strojčeka, je aj lídrom multidiciplinárnej
skupiny zanietených odborníkov, ktorá rozvíja aplikáciu 3D tlače
do lekárskej praxe. Pomocou 3D modelu srdca sa im nedávno
podarilo zachrániť život dvojtýždňovému dievčatku s raritnou vývojovou poruchou srdca, ktorá dovtedy nebola vo svete opísaná. 3D
model srdca umožnil pozrieť sa na chybu, vidieť priestorovo, kde
sa nachádza, a lepšie naplánovať operáciu, ktorá sa uskutočnila
v čo najkratšom čase. Dr. Thurzo absolvoval viaceré zahraničné
študijné a vedecké pobyty, publikuje doma aj vo svete a je obľúbeným pedagógom a prednášateľom.
Prečo ste sa rozhodli pre vysokoškolské štúdium práve na
LF UK?
Čeľustná ortopédia ma zaujala už v časoch, keď som ako stredoškolák nosil strojček. Videl som v nej nielen kombináciu vedomostí a zručností, ale aj trošku umenia.
Čo bolo rozhodujúce pre výber Vašej odbornej špecializácie?
Asi najvýznamnejšie bolo spoznanie mojej ošetrujúcej čeľustnej
ortopedičky, z ktorej vyžarovala spokojnosť s jej poslaním a nadšenie z práce. Ako pacient som nosil kovový strojček nalepený na
prednej časti zubov a vedel som, že musí existovať spôsob ako dosiahnuť túto terapiu esteticky menej rušivým spôsobom. Princíp inovácie spočíva v tom, že v určitom momente stojíte proti celej zažitej
paradigme a nesmiete to vzdať. Dnes školím techniky neviditeľných
strojčekov ďalších čeľustných ortopédov.

MUDr. Martin Boháč,
PhD., FEBOPRAS
(31 rokov)
Pôsobí ako plastický chirurg na Klinike
plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Ďalšie praktické
skúsenosti tiež získava a využíva na súkromných klinikách v Bratislave, Prahe a Viedni. Vo svojej praxi sa zaoberá najmä rekonštrukciami prsníka po rakovine, autotransplantáciou tuku a estetickou
chirurgiou. Ako jeden z prvých vo svojom odbore sa začal zaoberať výskumom dospelých kmeňových buniek z tukového tkaniva
a ich klinickou aplikáciou s využitím najnovšej 3D pred- a pooperačnej analýzy. Venuje sa tiež výskumu a využitiu kmeňových
buniek v tkanivovom inžinierstve a regeneratívnej medicíne. V roku
2014 sa zúčastnil na humanitárnej misii ISAPS LEAP na pomoc sýrskym utečencom v Jordánsku. Absolvoval niekoľko zahraničných
študijných pobytov. Na základe svojich skúseností v plastickej chirurgii založil Občianske združenie MAMMA FEMININA (z latinského
prekladu ženský prsník), ktoré sa zaoberá predovšetkým osvetou
v oblasti rekonštrukcie prsníka u pacientok po prekonaní rakoviny.
Prečo ste sa rozhodli pre vysokoškolské štúdium práve na
LF UK?
Už odmalička som vedel, že chcem byť lekárom. Ukázalo sa, že
ma moja intuícia nesklamala a moje rozhodnutie považujem za to najsprávnejšie, aké som mohol spraviť. Až dnes však viem, že posúvať
veci, pomáhať, vzdelávať sa, prichádzať s novými nápadmi a mať dostatok priestoru pre osobný rast, to je pre mňa medicína - a za to
vďačím LF UK.

Akým spôsobom LF UK a Univerzita Komenského podporuje Váš ďalší odborný
a vedecký kariérny rast?
S ich podporou sa nám podarilo realizovať
viaceré projekty a vybudovať vedeckú infraštruktúru. Venujeme sa 3D tlači, čo je téma rozvíjajúca sa naprieč všetkými oblasťami medicíny
a študentov mimoriadne nadchla. Máme mnoho aktívnych diplomantov a vďaka prepojeniu
LF UK na iné fakulty univerzity majú študenti
možnosť spolupracovať so špičkovými antropológmi, technológmi či genetikmi. Ďalšími z tém,
ktorým sa so študentmi venujeme, je projekt
rekonštrukcii tvárí z lebiek hrobky Oravského hradu. Nad projektom
prevzal záštitu aj rektor našej univerzity – profesor Mičieta. Výhodou
motivovaných študentov je, že nepotrebujú rozvrh hodín ani „deadlines“, aby sa venovali štúdiu. O týchto nepochybujem, že budú dobrými lekármi, pretože nadšenie a odhodlanie sú základom úspechu.
Čo by ste odkázali záujemcom o štúdium na LF UK?
Ak sa pre LF UK rozhodli, ideálnym začiatkom je čo najskôr
získať praktické informácie. Túto možnosť dáva členstvo v Bratislavskom spolku medikov, kde medici starších ročníkov organizujú
rôzne aktivity a radi poradia a pomôžu. Pred štúdiom je dôležité, aby si namiesto laikov vypočuli lekárov v praxi. Ak ich zaujíma
medicínsky výskum, aby sa stretli s niekým, kto sa mu skutočne
venuje. Aby nešli na medicínu s mylnými predstavami doktora zo
seriálov. Týmto spôsobom majú šancu predísť rozčarovaniu a prípadnej zatrpknutosti z takéhoto omylu. Štúdium je náročné a život
po ňom tiež. Ak niekto hľadá finančné ohodnotenie, nech študuje
radšej informatiku, ak túži po sláve, skôr ju dosiahne cez VŠMU.
Ak však aj po otvorenom rozhovore s niektorým z lekárov či vedcov
cíti, že medicína je jeho cesta, nech vykročí, bude to stáť za to.
Vyberá si však viac poslanie než povolanie.

Naplnilo štúdium na tejto fakulte Vaše očakávania?
Myslím, že tie očakávania, ktoré som mal ako študent, sa mi
naplnili. Na fakulte som tiež mal možnosť stretnúť sa s niekoľkými
veľmi kvalitnými pedagógmi, ktorí následne ovplyvnili moje ďalšie
odborné smerovanie.
Čo bolo rozhodujúce pre výber Vašej odbornej špecializácie?
Prešiel som fázou rozhodovania - intervenčná rádiológia, chirurgia, plastická chirurgia. Myslím, že najviac zavážili samotné stáže
počas štúdia, prax a kontakt s pacientom. Študent je uzavretý vo
svojom „knižnom“ svete a až príchod do praxe mu otvorí oči. Treba
byť dostatočne úprimný k sebe samému, poznať sa, klásť si veľa
otázok. Veď predsa malo by to byť na celý život, niečo podobné
ako manželstvo, no v práci trávi lekár často omnoho viac času.
Akým spôsobom LF UK a Univerzita Komenského podporuje
Váš ďalší odborný a vedecký kariérny rast?
Dáva mi priestor na sebarealizáciu a pocit silného zázemia. Spolupráca s kolegami z fakulty je neoddeliteľnou súčasťou môjho odborného rastu. Veda je z veľkej časti aj o spolupráci, každý z nás
má trochu iný pohľad na vec, ktorý inšpiruje a poskytne ďalšiu
asociáciu, ktorá môže byť kľúčová pre nový nápad, resp. posun.
Čo by ste odkázali záujemcom o štúdium na LF UK?
Medicína je nielen o poznatkoch. Tie sú kostrou, systém však
pozostáva z mnohých prvkov – ako osobnostných, tak profesijných. Je to tvrdá práca, roky štúdia a následne praxe. Avšak na
konci cesty je spokojný pacient a pohľad do jeho očí je tou najkrajšou satisfakciou. Odhodlanie, vytrvalosť, ctižiadostivosť a ľudskosť – takými vlastnosťami by mal, podľa mňa, lekár, študent či
uchádzač o štúdium disponovať.
Spracoval: doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.,
prodekan LF UK
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ROZHOVOR

Homeopatia – keď sa „podobné lieči
podobným“

Homeopatia, ako alternatívna liečba, sa v súčasnosti aj na Slovensku teší obľube u časti pacientov a zákazníkov lekární
všetkých vekových skupín. Má však dokázateľné terapeutické účinky alebo ide len o efekt placeba? Aký je vlastne princíp
a mechanizmus účinku homeopatických prípravkov? Na tieto i ďalšie otázky nám odpovedala odborníčka z Katedry
farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty UK (FaF UK), členka európskej pracovnej skupiny o homeopatických liekoch
HMA HMPWG – doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.

Na úvod nám, prosím, priblížte históriu
homeopatie – kam až siaha jej vznik?
Zakladateľom homeopatie bol nemecký
lekár Hahnemann narodený v roku 1755.
V období vzniku tejto metódy – teda v čase,
keď medicína stále verila, že chorobu mož
no z tela „vypudiť“ a ako hlavné liečebné
metódy používala napr. púšťanie žilou,
prikladanie pijavíc a preháňadlá, keď syn
tetické lieky neboli známe, prírodné liečivá
a liečivé rastliny mali tradíciu najmä v ľudo
vom liečiteľstve, chemickým liečivám domi
novali minerálne látky a soli ťažkých kovov
s nezanedbateľným pomerom toxicity voči
účinku – v tom čase predstavovala aj ho
meopatia so svojimi prísnymi pravidlami
na prípravu a čistotu lieku istý pokrok. Ho
meopatické nemocnice vykazovali lepšie
liečebné úspechy v porovnaní s mnohými
zanedbanými nemocnicami, predraženými
šarlatánmi a mastičkármi.
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Na základe čoho sa Hahnemann domnieval, že by homeopatia mohla byť
terapeuticky účinná? Akým princípom
sa tento liečebný postup riadi?
Princípom homeopatie je Similia similibus curantur (podobné sa lieči podob
ným). Podané homeopatikum podľa tejto
teórie spôsobí potlačenie symptómov
choroby tak, že telo odpovie samo na
drobný podnet, ktorý by vo veľkej dávke
u zdravého človeka vyvolal také symptó
my, akými trpí chorý. Nazýva sa to obraz
lieku. Ideálny obraz lieku je ten, ktorý
u zdravého človeka spôsobí presne tie
isté prejavy, aké má chorý. Tento princíp
odvodil Hahnemann po tom, čo počas
viacerých dní užíval kôru z chinínovníka,
ktorá obsahuje chinín. Uviedol, že preja
vené symptómy (pocit chladu na rukách
a nohách, únava, ospalosť, zrýchlenie
tepu) boli rovnaké ako symptómy tzv.
striedavej horúčky, teda malárie. Z tejto
skúsenosti Hahnemann usúdil, že chinín
používaný proti malárii pôsobí preto, lebo
u zdravého človeka vyvoláva také symptó
my (alebo aspoň podobné symptómy),
aké sa prejavujú u človeka postihnutého
maláriou. Opakom homeopatie je naša
súčasná farmakoterapia, alopatia, ktorá
sa snaží pacienta vyliečiť buď potlačením
prejavov choroby, alebo v ideálnom prípa
de odstránením príčiny choroby.
Homeopatia je kontroverzná problematika, ktorá rozdeľuje spoločnosť na
dva tábory. Na jej zástancov, ale i kritikov. Je možné objektívne objasniť
účinok týchto liečiv?
Homeopatia je jednou z alternatívnych
liečebných metód, tzn. že jej účinok nie je
možné overiť ani dokázať podľa súčasných
poznatkov tzv. „školskej“ medicíny. Napriek

tomu patrí v Európe medzi oficiálne uzná
vané a kontrolované liečebné postupy. Prí
prava homeopatických surovín a liečivých
prípravkov napr. podlieha analytickej kon
trole podľa Európskeho liekopisu (hlavnej
farmaceutickej normy udávajúcej skúšky
na totožnosť, čistotu a obsah účinnej látky
v liečive) a hotové prípravky podliehajú pro
cesu registrácie v liekovej agentúre člen
ského štátu EÚ – na Slovensku je to Štátny
ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Hrdia sa
preto názvom „homeopatický liek“. Tento
právny stav ich napr. výrazne odlišuje od
výživových doplnkov, ktoré sú z legislatív
neho hľadiska potravinami a nepodliehajú
žiadnej farmaceutickej kontrole kvality.
U niektorých pacientov vraj homeopatická liečba zaberá, a u iných sa žiadne účinky neprejavia. Dá sa hovoriť aj
o efekte placeba?
Homeopatický liek by mal byť pripra
vený v súlade s platným liekopisom, teda
by mal byť kvalitný. Počas riedenia sa
však účinná látka v podstate stráca. Me
chanizmus účinku homeopatických liekov
homeopati vysvetľujú tak, že v zriedenom
roztoku/zmesi ostane akýsi odtlačok mo
lekuly liečiva. Z pohľadu školskej medicíny
sa všetky účinky homeopatie dajú vysvetliť
na základe efektu placeba (dôvery vklada
nej do lieku a viery v jeho liečivé účinky –
tento efekt je známy dávno a v súčasnosti
sa s ním štandardne počíta aj pri klinickom
skúšaní nových liekov). Jedným z hlav
ných argumentov v prospech homeo
patie sú pozorovania, že homeopatický
liek zaúčinkoval aj u detí alebo zvierat.
Ide takmer vždy o jednotlivé prípady bez
štatistických dôkazov. Väčšinou chýbajú
výsledky toxikologicko-farmakologického
skúšania a výsledky klinického skúšania.

ROZHOVOR

Účinnosť homeopatických liekov je málo
dokázaná. Pacient niekedy reaguje na
homeopatickú liečbu prekvapivo. Existuje ešte veľa nezodpovedaných otázok.
Často sa stretávame s tým, že alopatická a homeopatická liečba sa kombinujú.
Pri zachovaní princípu noli nocere (lekár
nesmie pacientovi uškodiť) sa s takouto
kombináciou dá aj súhlasiť, najmä ak to
pacientovi poskytuje zadosťučinenie a ak
takýto postup subjektívne vyžaduje.

ry v globulách je potrebné započítať do
energetického príjmu, resp. na ich prítomnosť upozorniť napr. diabetikov. Niektoré
viaczložkové prípravky sa totiž odporúča
užívať v množstve celé balenie (tubička)
naraz. Z hľadiska homeopatie môžu nastať problémy pri zámene potencií. Tu
treba opäť zdôrazniť, že vyššie potencie
(homeopaticky účinnejšie) sú z pohľadu
klasickej vedy bezpečnejšie, keďže obsahujú menej liečiva.

Akým spôsobom sa homeopatiká vyrábajú? Spomínali ste proces riedenia...
Homeopatické lieky by sa mali pripravovať v súlade s platným Európskym liekopisom. Najprv sa pripraví tzv. základná
tinktúra (urtinktúra, materská tinktúra). Ďalšie kroky sú riedenia (z hľadiska klasickej
fyziky), ktoré homeopati nazývajú potenciácia, resp. dynamizácia. Tie sa uskutočňujú
v rôznych pomeroch, napr. 1 : 10; 1 : 100;
1 : 1000 alebo podľa Korsakova. Tento
princíp homeopatie je veľmi ľahko napadnuteľný. Vo vysokých zriedeniach sa už nemôže štatisticky nachádzať ani jedna častica z pôvodne riedenej látky, ktorá by mohla
mať biologický efekt. Tvrdí sa, že čím je
vyšší stupeň riedenia, tým hlbšie homeopatický preparát pôsobí (slovo hlbšie treba
podľa homeopatie chápať ako prechod od
telesnej sféry k psychickej). Výsledné roztoky alebo prášky sa potom upravujú do
výslednej liekovej formy, napr. roztoky sa
dávkujú priamo ako kvapky alebo sa nimi
impregnujú tzv. globuly (guľôčky cukru).
Z práškov sa môžu napr. lisovať tablety.
Z tinktúr sa môžu pripravovať masti. Podľa
toho sa homeopatické prípravky aj užívajú,
napr. kvapky a globuly sa odporúča nechať
pôsobiť v ústach, rozpustiť pod jazykom.

Na aké najčastejšie zdravotné problémy zvyknú pacienti homeopatiu užívať?
Pri samoliečbe najmä na akútne respiračné ochorenia. Lekári-homeopati sa
často venujú psychickým ochoreniam,
stavom, kde klasická medicína zlyhala,
tráviacim problémom, chronickým kožným ochoreniam. Principiálne je teória
homeopatie prepracovaná na všetky skupiny chorôb a všetky orgánové systémy.
Zodpovedný lekár však nebude dávať
nádej pacientom s neliečiteľnými (najmä
onkologickými), ani genetickými či metabolickými ochoreniami (diabetom).

Mnoho ľudí dáva prednosť homeopatii
práve pre bezpečnosť a takmer žiadne
nežiaduce účinky. Ako sa dá vysvetliť
neprítomnosť nežiaducich účinkov?
Ako som už spomenula, počas tzv. potenciácie/dynamizácie (riedenia) sa účinná látka v podstate stráca. Homeopatické
lieky vychádzajú do značnej miery z veľmi
starých liečivých látok a rastlinných zdrojov.
V stave materskej tinktúry by boli potenciálne pomerne toxické (ťažké kovy, rastlinné
alkaloidy). Naopak, to, že východiskom pre
výrobu homeopatík sú liečivé rastliny, je pre
niektorých lákadlom, medzi pojmy prírodné
a bezpečné si automaticky kladú znamienko
rovnosti, čo vôbec nie je pravda.
Čiže teoreticky sa môžu v súvislosti
s užívaním homeopatík vyskytnúť i nežiaduce účinky...
Do úvahy prichádzajú najmä alergické
reakcie na pomocné látky. Mnoho výrobcov používa ako základnú zložku globúl
laktózu (mliečny cukor). Kalorické cuk-

Niektorí ľudia považujú homeopatiu
za bielu mágiu, resp. šarlatánstvo. Aký
máte na to názor?
Homeopatia je síce alternatívna, ale zákonom uznaná metóda, a preto je veľmi
prísne regulovaná. Lekár-homeopat má
klasické medicínske vzdelanie a ďalšiu
špecializáciu získava dobrovoľne a mimo
štátnych univerzít, väčšinou vo finančne
nákladných kurzoch, systematickým samoštúdiom a neskôr praktickými skúsenosťami. Lieky pochádzajú z renomovaných laboratórií a závodov, ktoré dbajú na
správne postupy. Odlišujú sa tak napríklad
od pokútnych internetových zdrojov liekov
a drog. To, či draho nepredávajú iba čisté
pomocné látky bez účinku, ostáva na úvahu. Homeopatia si vybudovala 200-ročnú
tradíciu, a tým pádom aj istý rešpekt. Oficiálne kruhy, napr. teologické, s jej jednoznačným odsúdením váhajú.
V čom vidíte najväčšie úskalia homeopatickej liečby?
Neprítomnosť dôkazu účinnosti, alebo
naopak, definitívne vyvrátenie tejto teórie
– to však istá časť verejnosti nikdy nebude
akceptovať.
Existuje rozdiel v užívaní homeopatických prípravkov na Slovensku a v zahraničí?
Tradícia je silná najmä v Nemecku, vo
Francúzsku, v Indii… K nám sa vrátila po
roku 1990, existovala však aj v predvojnovom období.
Je možné podľa doterajších skúseností odhadnúť, akým smerom sa

bude homeopatická liečba na Slovensku v najbližších rokoch uberať?
Nepredpokladám, že by sa vyskytli prevratné novinky, dôkazy ani zákazy. Nové
lieky sa občas na trhu objavia. Niektoré sú
až tragikomické: mletý prášok z berlínskeho múru na liečbu beznádeje.
Možno ste zaznamenali tohtoročnú
májovú akciu „Hromadné predávkovanie sa homeopatikami“, na ktorej
sa zúčastnilo zopár skeptikov. Napriek
tomu, že užili vysoké dávky rôznych
homeopatických liekov, nikomu sa nič
nestalo. Jeden účastník len poznamenal, že „ho rozboleli zuby od hryzenia
cukru“. Ako to vnímate?
Homeopatickým liekom sa nedá predávkovať, lebo procesom spracovávania
východiskovej látky, jej riedením a dynamizovaním stráca prípravok toxicitu. Európske inštitúcie presadzujú stanovenie
tzv. prvého bezpečného riedenia (nižšie
riedenia nebudú dostupné na trhu). Homeopatické lieky teda nie sú toxické.
Na FaF UK majú študenti možnosť absolvovať predmet Homeopatické lieky.
Majú o tento predmet záujem?
Fakulta pripravuje študentov aj na túto
nepovinnú časť sortimentu lekárne. Povinne voliteľný predmet Homeopatické
lieky sa vyučuje na Katedre galenickej
farmácie, ktorá sa venuje farmaceutickej
technológii. Študentom sa predmet odporúča v 4. roku štúdia. Ich záujem odráža
ich plánovanú budúcu profesijnú orientáciu. O homeopatických surovinách a ich
kontrole okrajovo informujú študentov FaF
UK aj iné predmety, najmä o zodpovedajúcich liekopisných článkoch.
Jana Blusková
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Vo Viedni aplaudovali študentskému
divadlu z Filozofickej fakulty UK
V dňoch 2. – 7. augusta 2015 sa konal 16. medzinárodný kongres Medzinárodnej
asociácie novolatinských štúdií (Societas Internationalis Studiis Neolatinis
Provehendis, International Association for Neo-Latin Studies, IANLS). IANLS je
medzinárodná asociácia filológov pôsobiacich v oblasti novolatinských štúdií,
ktorej cieľom je rozvíjať výskum latinského jazyka a literatúry počnúc obdobím
renesančného humanizmu až do súčasnosti.

Hlavným organizátorom 16. kongresu
spojeného heslom Contextus Neolatini,
Novolatinské kontexty, bola Viedenská
univerzita, ktorá si práve tento rok pripomína 650. výročie svojho založenia, preto
kongres niesol prívlastok viedenský, Conventus Vindobonensis.
V súvislosti s prípravou sprievodných
kultúrnych podujatí sa Organizačný výbor
kongresu vedený prof. Franzom Römerom
obrátil na Katedru klasickej a semitskej
filológie Filozofickej fakulty UK. Medzi katedrou a príbuznými rakúskymi inštitúciami
existuje totiž dlhodobá spolupráca, ktorá rakúskym kolegom odhalila skutočnosť, že na
FiF UK sa príležitostne hrá latinské divadlo.
Tradíciu študentských divadelných predstavení v latinskom jazyku, hoci nedlhú,

založila Alexandra Dekanová v roku 2008.
Pod jej vedením odohrali študenti Katedry
klasickej a semitskej filológie a iných príbuzných katedier FiF UK pri rozličných vedeckých a spoločenských podujatiach už niekoľko predstavení: latinskú drámu Abraham
od Hrotsvity z Gandersheimu (Medzinárodný workshop „Medium Aevum Latinum“,
FiF UK, 2008), stredovekú Mikulášsku
hru (Deň otvorených dverí na KKSF FiF UK
v decembri 2008), barokovú drámu Diogenes Cynicus redivivus J. A. Komenského
(konferencia Dejepisectvo medzi vedou,
literatúrou a umením na TU v Trnave, 2009)
a hru neznámeho autora z prešovského Kolégia Chrysopoterion (konferencia Klasické
jazyky ako kultúrny most pre strednú Európu
v 21. storočí, TU v Trnave, 2011).
Prípravy predstavenia pre neolatinistický
kongres vo Viedni sa tentoraz ujala Ľudmila
Buzássyová. V novej scénickej úprave naštudovala so študentmi Komenského latinskú
školskú hru Diogenes Cynicus redivivus,
Diogenes kynik znova živý. Hercami boli študenti Katedry klasickej a semitskej filológie

FiF UK (Michal Neština, Nikola Janečková,
Marcela Strelecká, Matej Gécz a absolventka Lucia Krejčí), Katedry archívnictva
a pomocných vied historických FiF UK (Darina Jurčová-Glinová, Sebastián Krasnovský)
a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK (Diana Leitmannová).
V duchu Komenského zásady názornosti
sprevádzala hru ako didaktická kulisa aj
powerpointová prezentácia, ktorej autormi
boli študenti KKSF Mgr. Ivan Lábaj a Mária
Májeková.
Spojenie vtipnej Komenského predlohy
o živote a výrokoch kynického filozofa Diogena s kreativitou a hravosťou amatérskych
hercov sa ukázalo ako veľmi úspešné. Vlastnou skúsenosťou môžu študenti dosvedčiť
pravdivosť Komenského slov, že nič nie je
v škole také zábavné a poučné ako hranie
divadla. Odmenou za úsilie vynaložené pri
nácvikoch počas letných horúčav im bol neutíchajúci nadšený aplauz publika 16. medzinárodného neolatinistického kongresu
Conventus Vindobonensis 2015.
Ľudmila Buzássyová, FiF UK

Prechodné životné obdobia a vyrovnávanie sa s nimi
Ako je už zvykom, každý rok sa psychoterapeuti, psychológovia, študenti, ale i odborná verejnosť a všetci záujemcovia
o psychológiu A. Adlera zúčastňujú na Adlerovských letných stretnutiach. Tentokrát sa konal už 11. ročník, a to na pôde
Filozofickej fakulty UK (FiF UK) v dňoch 18. až 21. júla 2015.
Názov tohtoročného stretnutia „Zvládanie zmien a tranzitívnych životných období“
prezrádzal už sám o sebe, že sa tematicky
týka a zaujme každého zúčastneného, keď
že všetci sme v živote vystavení procesu
zmien a konfrontovaní s tým, ako sa s nimi
vysporiadať. Adleriánska teória a prax je zameraná najmä na povzbudzujúce a optimistické postupy pri riešení životných udalostí.
V tomto duchu sa celé štvordňové podujatie
i nieslo.
Hlavnou lektorkou bola Marion Balla,
M.Ed., M.S.W., R.S.W., z Kanady, ktorá sa
s účastníkmi podelila o mnoho nielen teoretických, ale najmä praktických skúseností
zo svojej praxe. Medzi nosné témy prednášok patrili procesy zmien v prechodných
štádiách, procesy realizácie osobných
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zmien či zvládanie stresu, ktoré M. Balla
doplnila praktickými ukážkami psychoterapeutických prístupov vo forme demonštrácií, kde sa dobrovoľník zo skupiny podujal
na predstavenie vlastných životných etáp
a ich vnímanie. Následne sa konala analýza
demonštrácie spojená s diskusiou, ktorá
pomohla účastníkom hlbšie sa zamyslieť
nad možnosťami a riešeniami životných
problémov či už v odbornej psychoterapeutickej praxi s pacientmi alebo, a možno
najmä, vo vzťahu k sebe samému. Faktom
totiž ostáva, že pokiaľ sami nepochopíme
a neporozumieme ziskom a stratám, ktoré
nám všetky životné prechody prinášajú,
nepochopíme ani ostatných a nebudeme
schopní redukovať anxietu a stres spojený
so životnými situáciami.

Otvorenie 11. ročníka Adlerovských letných stretnutí –
zľava: organizátorka podujatia D. Čechová, tlmočníčka
Z. Vojtová, lektorka M. Balla.

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

„Izba v izbe“ ako osobné múzeum
a obraz inšpirácie
Začiatkom leta sa v Múzeu slovenskej dediny v Martine v Jahodníckych hájoch
konala milá slávnosť. V krásnom bielom priezračnom priestore pred zrakmi
účastníkov vernisáže ožili obrazy „maľované“ drôtom. Základ drôtených objektov
tvorili kresby spred viac ako tridsaťpäť rokov, ktoré, podobne ako súčasnú výstavu,
vytvorila vtedy, krátko po ukončení londýnskej Kráľovskej akadémie výtvarných umení
(Royal College of Art), na svojich študijných cestách po Európe Julia Griffiths-Jones,
britská, presnejšie waleská výtvarná umelkyňa a vysokoškolská pedagogička.
Koncom 70-tych rokov, po krátkej návšteve Poľska, nadšená tamojším ľudovým
výtvarným umením, požiadala Britskú radu
(British Council) o štipendium na dlhší pobyt, tentoraz v Československu. Jej štipendium ju nasmerovalo do Bratislavy, a tak
zakotvila na polročnom študijnom pobyte na
Univerzite Komenského. Cez vtedajšiu Katedru etnografie a folkloristiky FiF UK mala
pripravený pobyt, na ktorom spoznávala ornamentiku a farebnosť slovenských výšiviek,
tkanín, tvarov ľudových odevov i ozdobnosť
ľudového staviteľstva. Na vernisáži tohtoročnej výstavy v MSD v Martine sa prihovorila
krátkym pozdravom aj súčasná riaditeľka
Britskej rady na Slovensku Alena Rebrová,
ako aj súčasná vedúca Katedry etnológie
a muzeológie FiF UK a niekdajšia sprievodkyňa pani Griffiths – Marta Botiková.
Pred mnohými rokmi sme mali možnosť
pomáhať a organizovať cesty, sprevádzať, tlmočiť, sledovať pri práci začínajúcu
umelkyňu a viesť rozhovory o kultúrnych
zhodách a rozdieloch našich krajín. Prešli
sme múzeá v Martine, na Oravskom hrade,

v Bratislave, Leviciach atď. Zaklopali sme
na dvere tak, ako zvykneme pri etnografickom výskume – v Zuberci, Hornej Strede,
v Stredných Plachtinciach, v Heľpe a navštívili aj folklórne festivaly na Horehroní,
Myjave, vo Východnej, v Detve i v Strážnici.
Prehŕňali sme sa v šatnici SĽUK-u či v dokumentácii ÚĽUV-u.
Záznamy, ktoré si Julia Griffiths odnášala
zo Slovenska, zostali v jej diele – k nim vzťahovala predchádzajúce kresby z Poľska, aj
tie budúce z Maďarska a Rumunska. Zadosťučinením bolo potom objavovanie vlastnej krajiny a kultúrneho dedičstva Walesu,
tiež cez prizmu jej slovenskej skúsenosti.
Julia Griffiths vyučovala na vysokých školách a výtvarných akadémiách v Berkshire,
v Epsome, v Cardiffe aj v Carmarthene a vo
Swansey. Asi nebola náhoda, že vo svojom
vývoji našla Slovensko ešte raz. Keď sa dostala k spracúvaniu literárnych a folklórnych
motívov v priestore, pretavila čiaru svojej
kresby do drôtu. A kde je možné najlepšie sa naučiť technológiu práce s drôtom?
Predsa na Slovensku. Návrat Julie Griffiths-

Príprava výstavy Julie Griffiths-Jones v Zuberci. Foto:
Toril Brancher

Podľa adleriánskej (individuálnej) psychológie sme si už v ranom detstve vyvinuli spôsoby, ako sa so životnými zmenami vyrovnávame. Medzi životné zmeny zaraďujeme
najmä manželstvo, narodenie detí, zmeny
v práci a kariére, ale i rozvody, choroby, sťahovanie či starnutie. Práve prostredníctvom
raných spomienok, analýzy životných úloh,
ale aj na základe poradia narodenia, je možné bližšie sa zoznámiť s vlastnými stratégiami riešenia životných kríz.
Odborná garantka podujatia PhDr. Daniela Čechová, PhD., z Katedry psychológie FiF UK a absolventka psychológie Mgr.
Kristína Široká sa zamerali na tematiku životného štýlu a partnerských vzťahov, ktoré
tiež výrazne ovplyvňujú naše vnútorné prežívanie. Nechýbala ani PhDr. Mária Kuklišová,
PhD., ktorá sa o. i. starala o rozvíjanie vzťahov v rámci skupiny.
Súbežne prebiehal program určený pre
mládež pod vedením facilitátorky A. Krčíkovej, počas ktorého mali mladí účastníci možnosť okrem relaxačných a športových aktivít
naučiť sa, ako zvládať stresové situácie, vytvoriť si pocit pohody a riadiť osobné zmeny.

Lektorka M. Balla zhodnotila Adlerovské
letné stretnutia nasledovne: „Najviac sa mi
tu páči stretávanie sa s ľuďmi, ktorí majú
úctu voči druhým a sú pripravení učiť sa
nové veci. Zaujalo ma tiež, ako sa dokážu
otvárať a komunikovať navzájom. Vytvárame vlastne svet, kde sú si ľudia rovní a budujeme vzájomný rešpekt.“

A na čo sa môžeme tešiť budúci rok? Po
prvýkrát sa na Slovensku, v Trenčianskych
Tepliciach, uskutoční unikátna medzinárodná
konferencia individuálnej psychológie ICASSI s účasťou špičkových odborníkov z celého
sveta. Tak teda, dovidenia v roku 2016!

-Jones smeroval v roku 1996 na Slovensko
na letnú školu drotárstva a v roku 1999 na
samostatnej výstave Výšivky vo vzduchu
v priestoroch Etnografického múzea SNM
v Martine aj v Považskom múzeu v Žiline
v Budatínskom zámku.
Projekt, ktorého výsledky sme videli v letných dňoch 2015 v MSD v Martine a v MOD
v Zuberci, vznikal dva roky. Julia Griffiths-Jones nám predstavila ilúziu obrazu - prelínajú
sa tu halena, oplecko, čepce, nohavice,
ustlaná posteľ, kuchynský kút s džbánmi,
žehlička pripravená vyhladiť kúsok obrusu.
Je to prelínanie sveta waleskej roľníckej či
baníckej domácnosti s náznakom tkaných
textílií a slovenského roľníckeho domu, ktorému dominujú periny v obliečkach s bohatým dekórom. Julia Griffiths vo výstave ukladá kúsky svojho sna. Ponúkaný obraz začal
vznikať aj vďaka prispeniu nášho univerzitného odborného zázemia, a tak je „Izba
v izbe“ tak trochu aj naša výstava.
Marta Botiková, FiF UK

Jana Blusková
Foto: OVV RUK

Marion Balla na prednáške vysvetľuje, akými životnými obdobiami prechádzame a ako je možné sa s nimi
vyrovnať.
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Medzinárodné sympózium
univerzitných pedagógov v Ríme
V dňoch 24. – 27. júna 2015 sa na Pápežskej Lateránskej univerzite v Ríme konalo
„XIIth International Symposium of University Professors“ s nosnou témou „A Culture for
a New Humanism“.
Počas slávnostného otvorenia sympózia v Lateránskom Apoštolskom Paláci magistrálnu prednášku predniesli prof. Fabrice Hadjadj (Institut
Philanthropos, Bourguillon Švajčiarsko) a prof.
Markus Paulmichl (Paracelsus Medical University
of Salzburg, Rakúsko).
Sympózium malo za cieľ propagovať výsledky
a zistenia vlastnej pedagogicko-výchovnej a vedeckej práce univerzít Ríma a v ostatnej Európe
a získanie najnovších informácií a interakciu katolíckych univerzitných pedagógov medzinárodne.
Počet mužov a žien každej skupiny alebo národa, ktorí si uvedomujú, že sú tvorcami a propagátormi kultúry vlastnej komunity, sa stále
zvyšuje. Zmysel pre nezávislosť a zodpovednosť, ktorý má zásadný význam pre duchovnú
a mravnú vyspelosť ľudstva, sa vyvíja po celom
svete. Zdá sa dokonca jasnejší, ak budeme mať
na mysli unifikáciu sveta a úlohu, ktorú sme povolaní dosiahnuť, ktorou je vybudovať lepší svet
v pravde a spravodlivosti. Týmto spôsobom dá-

vame svedectvo k zrodu Nového Humanizmu,
v ktorom je človek identifikovaný predovšetkým
svojou zodpovednosťou voči svojim bratom
a sestrám a voči histórii (GS, 55).
Vedecký výbor vytvoril program obsahujúci viac
než 200 prijatých prednášok z rôznych oblastí,
napr. filozofie, histórie, vzdelávania, bioetiky, biomedicíny, psychológie, ekosystému, práva a ďalších. V nich pozvaní odborníci pôsobiaci v rôznych
vedných odboroch z univerzít krajín nielen Európy
(aj Ázie a Ameriky) hovorili o kultúre Nového Humanizmu a potrebe jej odovzdávania súčasnej
mladej generácii ľudí.
Celkovo prijalo na sympózium pozvanie viac
než 300 univerzitných pedagógov z rôznych vedných odborov a pracovníkov pastoračných centier
rôznych univerzít nielen Európy, čím podujatie
nadobudlo nezvyčajný medzinárodný a medziodborový rozmer.
Na sympóziu mala zastúpenie aj Univerzita Komenského v Bratislave, ako jediná zo Slovenska.

Rada pre mládež a univerzity (RPMU) Konferencie biskupov Slovenska (KBS) zo širšieho okruhu
odborných a morálnych autorít po dôkladnom zvážení nominovala dvoch delegátov zo Slovenska:
MUDr. Mgr. Vladimíra Šišovského, PhD., a MUDr.
Lenku Šlapákovú z LF UK.
Významným prínosom sympózia, okrem ďalšieho odborného rastu a rozhľadenosti, je najmä
nadviazanie a rozvinutie vzájomnej komunikácie
univerzitných pedagógov z rôznych vedných odborov, a tak jednotlivých akademických pracovísk
vrátane pastoračných centier rôznych štátov nielen Európy.
ThLic. Ján Štefanec, SVD, UPeCe sv. Jozefa
Freinademetza pri UK, RPMU KBS
MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, PhD.,
LF UK a UNB
MUDr. Lenka Šlapáková, LF UK
Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.,
RPMU KBS

Deň fascinácie rastlinami 2015
Pri príležitosti medzinárodného Dňa fascinácie rastlinami sa konali v celej Európe a aj inde
vo svete rôzne podujatia zamerané na propagovanie dôležitosti týchto nenahraditeľných
zložiek ekosystému. Podobne aj UK a jej Prírodovedecká fakulta UK (PriF UK) sa dňa 18.
mája 2015 zapojila do tejto akcie a pracovníci Katedry fyziológie rastlín spolu s pracovníkmi
Katedry botaniky zorganizovali sériu krátkych prednášok na zaujímavé témy.
Návštevníci sa mohli dozvedieť rôzne zaujímavosti o kaktusoch a sukulentoch, prečo a ako sa
dajú niektoré rastliny využiť pri čistení kontaminovanej pôdy a vody, tiež niečo o tvorbe a význame
kremíkových teliesok v rastlinách alebo rôzne zaujímavosti o niektorých úžitkových rastlinách, s ktorými sa denne stretávame.
Na podujatí sa zúčastnili najmä študenti základných a stredných škôl, tých najmenších zaujala predovšetkým práca v laboratóriu a možnosť
zapojiť sa do jednoduchých demonštračných pokusov. Akcia „Deň fascinácie rastlinami – Fasci-

nation of Plants Day“, ktorá prebieha pod hlavičkou EPSO – Európskej organizácie pre rastlinné
vedy, sa celkovo konala po tretíkrát, pričom UK
sa do tejto akcie propagujúcej rastliny a ich nevyhnutnosť zapojila po prvý raz.
Keďže vyvolala pozitívny ohlas, PriF UK aj v budúcom roku pripraví program poodhaľujúci tajomstvá zo sveta rastlinnej ríše spolu s mnohými ďalšími inštitúciami a organizáciami zaoberajúcimi sa
rastlinami na Slovensku a v zahraničí.
Marek Vaculík, PriF UK

ŠVK znamená aj pokrok vo vede
zmení. Takmer nikdy netreba meniť názor
na náročnosť kritérií, ktoré treba splniť
na dosiahnutie istých vytýčených cieľov.
Určite to bolo veľmi náročné najmä pri
zhodnocovaní výsledkov Študentskej
vedeckej konferencie, kde poroty zložené
z odborníkov hodnotili súťažné práce
študentov podľa vopred stanovených
kritérií.
Mnohokrát človek hodnotí isté skutočnosti
zo subjektívneho pohľadu, no viackrát
sa stane, že svoj názor aj vplyvom
nadobudnutia skúseností a poznatkov
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Priečny rez koreňa kukurice siatej s vizualizovanou
suberinizáciou buniek endodermy (žltá farba) spolu
s elementmi xylému (ružová farba).

Hodnotili sa vlastné výsledky a prínos práce,
celkové spracovanie, prednes referátu a reakcie
na otázky. Keďže pre najlepšie práce boli pripravené nielen diplomy, ale aj finančné odmeny, motivácia študentov bola podporená celkom slušne.

FMFI UK aj v tomto roku vyhlásila súťaž vo vede
pre študentov a dekan udelil na tento deň všetkým
študentom dekanské voľno. Do súťaže bolo prihlásených spolu 70 prác: z oblasti didaktiky matematiky, fyziky a informatiky 16, počítačovej grafiky a počítačového videnia 8, informatiky 8, matematiky 7,
biofyziky 7, experimentálnej fyziky 10, aplikovanej
jadrovej fyziky 7 a jadrovej fyziky 7 prác.
Podľa odbornej poroty, ktorá zhodnotila úsilie i vedomosti autorov, ako aj prínos prác pre
ich ďalší odborný rast, má väčšina autorov veľmi
dobré predpoklady na úspešnú vedeckú činnosť
v budúcnosti. Do celoštátnych kôl ŠVK, ktoré
sú organizované spoločne so školami v Českej
republike (matematika a informatika v Bratislave,
fyzika v Košiciach, didaktika matematiky v Kostelci
nad Černými lesy, didaktika informatiky v Ostrave),
porota určila 31 prác.
PhDr. Anna Komová, FMFI UK
Foto: Michal Hozza
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Translačná medicína – nový prínos pre pacienta
Diagnóza onkologického ochorenia znamená pre každého pacienta prudký zásah do jeho života a života jeho rodiny. Pri väčšine chorôb,
a zvlášť pri onkologických ochoreniach, platí, že prevencia je rovnako dôležitá ako ich liečba. Je všeobecne akceptované, že prevenciu
ochorení môžeme realizovať len vtedy, ak poznáme tie najvčasnejšie príznaky. To bol jeden z dôvodov, prečo sme v Martinskom centre pre
biomedicínu zriadili divíziu Onkológia, v rámci ktorej je jednou z nosných oblastí výskumu kvalitná translácia výsledkov do klinickej praxe.
K tomu prispejú nové metódy identifikujúce včasné markery nádorových ochorení, ako aj prognostické a prediktívne parametre.
Prínos a jedinečnosť Martinského centra pre
biomedicínu v divízii Onkológia spočíva v unikátnej kombinácii najmodernejších zariadení, ktoré umožňujú detekciu a skúmanie týchto zmien
na úrovni nukleových kyselín DNA a RNA a ich
schopnosti rozlíšenia niekoľko desiatok megabáz
až po jediný nukleotid, a od jedného génu až po
celý exóm a genóm. Obrovskou výhodou je, že
pri potrebe analýzy 100 génov nemusíme robiť
analýzu celého genómu, ale pripravíme si tento
100-génový panel. Ďalšou výhodou je možnosť
nastavenia citlivosti, resp. hĺbky analýzy.

Mimoriadne cenným je fakt, že touto metódou
môžeme významne skrátiť čas potrebný k analýzam génov, ktorý doteraz trval niekoľko týždňov
až mesiacov, resp. analýzy neboli vôbec realizovateľné. Nami použitá technika skrátila tento čas
na niekoľko dní.
Konštatujeme, že genomické postupy ako
novogeneračné sekvenovanie (NGS) a arrayová
komparatívna genomická hybridizácia (aCGH) sú
vhodným nástrojom identifikácie nádorovej heterogenity, prognostických a prediktívnych markerov solídnych nádorov a hematologických malignít.

Pozitívom tiež je, že divízia onkológie disponuje prístrojovým vybavením, ktoré nám umožňuje
zavedenie neinvazívneho monitorovania terapie
vybraných nádorových ochorení pomocou dropletovej digitálnej PCR. Týmto istým postupom môžeme sledovať relaps ochorenia.
Divízia onkológie Martinského centra pre
BioMedicínu je otvorená k spolupráci nielen so
slovenskými, ale aj zahraničnými pracoviskami,
pretože má ambíciu stať sa súčasťou európskeho
výskumného priestoru, ktorý sa týka pochopenia
procesov vedúcich k chromozómovej nestabilite,
vývoju nádorov, ich progresie, klasifikácie a liečby.
doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.,
riaditeľka divízie Onkológia
Martinské centrum pre biomedicínu JLF UK

Pocta študentom trénujúcim deti
Počas roka boli niekoľkokrát študentom Univerzity Komenského v Bratislave odovzdávané ocenenia za ich významný počin alebo
prínos pre UK a spoločnosť. Ocenení boli študenti, ktorí svojimi športovými, umeleckými alebo vedeckými výkonmi nad rámec svojho
štúdia prispeli k pozitívnej prezentácii našej univerzity.
Všetkým oceneným patrí moja úcta a obdiv.
Viem, koľko úsilia je potrebné na to, aby človek
zvládol štúdium a popri ňom dokázal dosahovať
špičkové výkony alebo ináč reprezentovať farby
školy. Chcela by som však prejaviť veľký obdiv
a vďaku tým študentom, ktorí neboli medzi ocenenými, ale za svoju činnosť si zaslúžia, aby sme
na nich upozornili. Sú to študenti, ktorí sa v rámci
svojho voľného času venujú deťom ako vedúci rôznych vedeckých, umeleckých alebo športových
krúžkov. O tých športových počúvame častejšie,
tradične sme radi, ak sa deti po splnení školských
povinností venujú športu pod dozorom bystrého
oka trénerov alebo vedúcich.
Tréneri (väčšinou študenti FTVŠ UK) trávia s deťmi často viac voľného času ako ich rodičia. Z vlastnej skúsenosti poznám už viacerých trénerov (menujem aspoň Matúša Pillara, Andreja Úradníčka,
Jána Hulmana či Tomáša Polcera), ktorých miluje
niekoľko desiatok detí z Devínskej Novej Vsi a Dúbravky, ktorých trénovali alebo stále ešte trénujú hru
hier – futbal. Trénujú ich štyrikrát do týždňa, cez
víkendy sú s nimi na zápasoch alebo na turnajoch,
prežívajú s nimi úspechy aj neúspechy, sú pre nich

Tréneri Ján Hullman a Andrej Úradníček – nástup
na zápas

viac ako Messi, Ronaldo alebo iní slávni futbalisti.
Aby toho nebolo málo, títo študenti sami športové
turnaje aj organizujú (veď v zime sa tiež treba zlepšovať), alebo ak neorganizujú turnaj, tak je to opekanie alebo hoci návšteva kina, ak je zlé počasie.
Bola som naozaj prekvapená, koľko svojho
času sú títo mladí ľudia ochotní venovať deťom.
Nemáme čas – asi najčastejšie slovné spojenie
súčasnosti. Čas je to vzácne, čo okrem skúseností a vedomostí dávajú tréneri deťom a mládeži.
Odplatou im je detský obdiv a snaha zlepšovať sa.
Takýchto študentov by sme mali tiež vyhľadať
a oceniť ich, i keď ich práca nie je tak výrazne na
„očiach“ verejnosti a médií ako práca špičkových
športovcov či tanečníkov. Vedia o nej hlavne rodičia športujúcich detí, ale ich pečať ostane v deťoch po celý ich život.
Vážení študenti UK, vedúci krúžkov v školách
a detských či mládežníckych centrách, tréneri
v detských športových kluboch, družstvách, vo voľnočasových organizáciách, prijmite ocenenie vašej
práce.
doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.,
PriF UK
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Kolokvium z jadrovej chémie
a rádioekológie
Dňa 3. júna 2015 sa pod záštitou Nadácie Curie, Katedry anorganickej chémie
PriF UK a Odbornej skupiny jadrovej chémie a rádioekológie Slovenskej chemickej
spoločnosti uskutočnilo na pôde fakulty Kolokvium z jadrovej chémie a rádioekológie
2015 ako spomienka na Marii Curie-Skłodowskú, ktorá 4. júla 1934 podľahla leukémii
spôsobenej vysokou rádioaktivitou, s ktorou celý život pracovala. Kolokvium, resp.
odbornú poradu svojimi dlhoročnými skúsenosťami a rozhľadenosťou z oblasti jadrovej
chémie a rádioekológie odborne garantoval prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc.

Cieľom bolo vytvoriť prostredie na prezentáciu výsledkov vedeckej činnosti študentov
a odbornú diskusiu všetkých zúčastnených.
Zvýšiť úroveň ich bádania, podporiť trpezlivosť a vynaložené úsilie potrebné k výskumu.
Kolokvium, na ktorom sa zúčastnilo viac
ako 50 ľudí zo slovenských a českých univerzít, sa začalo prednáškou kolegov zo
Srbska – Ljiljany Matovič (Vinca Institute for
Nuclear Sciences, Belgrade) na tému Natural sorbents and their sorption properties.
V minulosti bolo hlavným zdrojom uvoľňovania rádionuklidov do životného prostredia
testovanie jadrových zbraní, v súčasnosti
je to najmä prevádzka jadrových elektrární,
prepracovávanie jadrového odpadu a havárie jadrovo-energetických zariadení. J.
Kačmáríková (FMFI UK) sa zamerala na
rádionuklidy obsiahnuté v niektorých potravinách so zameraním na hríby pochádzajúce prevažne zo Záhoria. Ich koncentrácie
porovnávala s hodnotami rádioaktivít hríbov
z iných časových období a iných lokalít.
Izotopové zloženie vyhoreného jadrového
paliva a koncentrácie jednotlivých rádionuklidov sú dôležité vstupné parametre pre
migračný model geologického hlbinného
úložiska. D. Barátová (FEI STU) oboznámila
s problematikou ukladania vyhoreného jadrového paliva v hlbinnom geologickom úložisku, ktoré je plánované aj v SR.
B. Basarabová (FJFI ČVUT v Prahe) predstavila vývoj a súčasný stav separačných
metód lantanoidov a aktinoidov založených
na iónových kvapalinách. Vývoj takýchto
metód je nevyhnutný pre udržateľný rozvoj
jadrových zariadení, spracovanie a prepracovanie vyhoreného jadrového paliva, ako aj
v aplikáciách nukleárnej medicíny.
Materiálový výskum ocelí konštrukčných
materiálov tlakových nádob jadrových reaktorov priblížil T. Brodziansky (FEI STU). Na
tlakovú nádobu nepriaznivo vplýva najmä
neutrónové žiarenie a tepelné namáhanie,
ktoré nepriaznivo ovplyvňujú fyzikálno-mechanické vlastnosti konštrukčných materiá-
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lov. Z týchto dôvodov sa na kvalitu a spoľahlivosť reaktorových ocelí kladú vysoké nároky
a je potrebné poznať degradačné procesy,
ktoré ovplyvňujú stav a ďalšie správanie sa
ocelí.
Efektivita rádioizotopových termálnych
generátorov je veľmi nízka (5 – 10 %). Tepelný výkon týchto zdrojov postupne klesá.
S klesajúcou teplotou jadra zdroja klesá aj
efektivita konverzie termálnej energie na
elektrickú energiu. Mnohé zariadenia ako
satelity, medziplanetárne sondy či polárne
meracie prístroje, ktoré potrebujú dlhodobý
a konštantný prísun elektrickej energie, sú
však často odkázané práve na tento zdroj.
Problém nízkej a klesajúcej aktivity a efektivity je možné riešiť chemickou konverziou
energie z premeny jadra na elektrickú energiu, pričom by takýto spôsob konverzie nezávisel od teploty zdroja. J. Škoviera (PriF
UK) predstavil dvojročný plán realizácie
kompletného zariadenia na báze rádiochemického článku.
Kvantovo-chemické výpočty pre simuláciu
havárie v jadrových tlakovodných reaktoroch
PWR prezentovala M. Sudolská (Univerzita
Palackého v Olomouci). PWR sú reaktory
s nepriamym cyklom, čiže tlaková voda primárneho okruhu, ktorá má funkciu moderátora a chladiva, neroztáča turbíny, ale svoju
tepelnú energiu odovzdáva vode sekundárneho okruhu, kde sa vyrába vysokotlaková
para využívaná na výrobu elektrickej energie.
Rozdelenie týchto dvoch okruhov má výhodu, že para v turbíne sa nikdy nedostane do
kontaktu s jadrovým palivom, takže neobsahuje produkty štiepenia. PWR sú najpoužívanejšími reaktormi vo svete a v súčasnosti ich
je v prevádzke 264.
Nasledovali príspevky bakalarantov a di
plomantov. Mladí kolegovia takto majú
možnosť nadobudnúť praktické skúsenosti
pri formulovaní záverov a zovšeobecňovaní
dosiahnutých výsledkov výskumných prác.
Učia sa prezentovať tiež seba ako osobnosť. Získavajú prehľad o zameraní výskumu
svojich kolegov. Študenti nižších ročníkov
získali predstavu o výskume pracoviska, čo
im môže pomôcť pri výbere odboru, resp.
špecializácie.
doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.,
PriF UK

Odborný večer a
Dňa 13. júna 1920 vznikol Spolok
slovenských lekárov
v Bratislave (SSL), v tom čase
československých lekárov.
Za 95 rokov svojej existencie
SSL pomáhal a naďalej pomáha
pri ich výchove a vzdelávaní.
Súčasným predsedom SSL
v Bratislave je prof. MUDr. Igor
Riečanský, CSc., a tajomníkom
doc. MUDr. Vladimír Bzdúch,
CSc., MHA. Pri príležitosti výročia
pripravili III. interná klinika LF UK
a UNB a Farmakobiochemické
laboratórium pri III. internej klinike
dňa 1. júna 2015 odborný večer
na SSL.
Podujatiu predsedal prednosta III. internej kliniky LF UK a UNB doc. MUDr.
Viliam Mojto, CSc., MHA. Na zasadnutí
prezentovali lekári najnovšie odborné
poznatky z odboru internej medicíny.
Prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc., prednášala o liečbe chronickej hepatitídy
C. Vyzdvihla pozitívne aspekty liečby
pacientov antivirotikami (interferon, ribavirín, boceprevir a telaprevir). Uvedená liečba umožnila vysokému percentu
pacientov dosiahnuť trvalú virologickú
odpoveď. Doc. MUDr. Mária Szántová,
PhD., poukázala na súčasné diagnostické možnosti nealkoholovej steatózy pečene. V ostatných rokoch sa posudzuje skóre fibrózy pečene neinvazívnymi
postupmi. Najvyššiu špecificitu a senzitivitu má NAFLD skóre a FLI index.
Prof. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc.,
a spol. vyzdvihli význam koenzýmu Q10
ako perspektívneho biomarkera pri liečbe statínmi. Statíny redukujú nielen tvorbu cholesterolu, ale aj koenzýmu Q10.
Terapia s koenzýmom Q10 by mohla byť
preventívnym opatrením pred vedľajšími
účinkami statínov.
MUDr. Dávid Liška a spol. prezentovali skúsenosti s liečbou fibrilácie predsiení pri prevencii tromboembolických
príhod a zhoršenia srdcového zlyhávania. Elektrická kardioverzia je metódou
voľby u pacientov s preexcitáciou, kde
hrozia malígne komorové tachyarytmie
a v prípade hemodynamickej nestability. Úspešnosť liečby bola 85 %. Prof.
MUDr. Viliam Bada, CSc., sa zaoberal
významom tvrdej pitnej vody v prevencii
kardiovaskulárnych ochorení. V oblastiach s mäkkou pitnou vodou je úmrtnosť
na kardiovaskulárne choroby zvýšená,
ale v miestach s tvrdou pitnou vodou je
znížená. Princíp tvrdosti pitnej vody tvorí
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aj o koenzýme Q10 či význame pitia tvrdej vody
koncentrácia katiónov kalcia a magnézia.
Pre zdravé srdce je veľmi dôležité pitie tvrdej pitnej vody.
Doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA,
poukázal na obezitu ako na jednu z vedúcich príčin smrti a rozvoja chronického
obličkového ochorenia, ktoré je spojené
so zvýšením aktivity RAAS systému, hyperfiltráciou glomerulov a postupného zániku
jednotlivých nefrónov, čo spôsobí zvyšovanie tlaku krvi. Reštrikcia kalorického príjmu
aktivuje proces autofágie, ktorý predstavuje vnútrobunkový čistiaci proces. Predlžuje
sa tak životnosť obličiek a vek pacientov.
Obezita a nadmerný príjem jedla inhibuje
autofágiu.
Pracovníci III. internej kliniky pokračujú v diele a odkaze zakladateľa ich kliniky
akademika T. R. Niederlanda, ktorý ešte
roku 1999 povedal: „Často si myslíme,
že naša životná cesta je určená výlučne
našou vlastnou iniciatívou a snažením.
Nesmieme však zabudnúť, že zameranie
nášho života je zväčša súhrnom mnohých
vplyvov minulosti a prítomnosti. To všetko

ovplyvňuje naše snahy a počínania. Preto nesmieme zabudnúť na ľudí, z ktorých
myšlienok sme sa poučili, ako aj na našich
spolupracovníkov, ktorí spolu s našimi
žiakmi práve teraz dorastajú. Tí budú zárukou toho, že čoskoro od nás prevezmú

to progresívne, čo sme do súčasnosti preniesli z našej tradície.“
doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA,
LF UK
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Najviac inšpirácie na tvorbu čerpám zo života
Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ ju
označilo za objav roka 2007. Je prvou
Slovenkou, ktorá začala písať denníkový
román. Žiaci o nej môžu čítať
v učebniciach slovenského jazyka,
dokonca jej knihy na niektorých školách
zaradili aj do povinného čítania.
Vyštudovala andragogiku a pedagogiku
na Filozofickej fakulte UK, no jej
profesijná dráha sa viac uberá
spisovateľským smerom. Predstavujeme
našu absolventku a talentovanú
spisovateľku – Zuzku Šulajovú.
Zuzka, ako si sa k písaniu vlastne dostala?
Najlepšie veci asi prichádzajú náhodou
– a presne tak som sa dostala aj k písaniu – úplnou náhodou v šiestom ročníku
na základnej, keď sme sa so svojou spolužiačkou dohodli napísať si pod stromček
príbeh z prostredia našej školy. Vystupovali
tam reálni ľudia, učitelia, chlapci, ktorí sa
nám vtedy páčili. A ja som zistila, že ma
proces tej tvorby nesmierne baví, hoci táto
moja úplne prvá kniha bola „zbúchaná“ na
malých štvorcových papierikoch a napísaná ceruzkou. Odvtedy ma to nepustilo a už
som v rámci voľného času písala sama pre
seba. Bez ambícií niečo niekedy vydať.
Dokonca som sa ľuďom nepriznávala, že
píšem, hanbila som sa za to. Vedeli to iba
najbližšie kamarátky a rodičia a veľmi som
sa hnevala, keď ma chválili pred ďalším
členmi rodiny, lebo mali potom zrejme dojem, že som uzavreté dievčatko žijúce vo
svete fantázie.
Tvoja prvá kniha uzrela svetlo sveta už
počas štúdia na vysokej škole...
Prvá kniha, ktorá mi vyšla, je Džínsový
denník 1, a ten som napísala ako sedemnásťročná už na strednej škole. Vždy som
rada čítala denníky a vadilo mi, že neexistuje
žiadny slovenský denník, v tých zahraničných bolo navyše až priveľa absurdít typu
„dievča si zaplatilo chlapca, aby ju učil bozkávať; chlapec vyhodil do povetria budovu,
a pod.“. Chcela som skúsiť, či by sa to dalo
napísať po slovensky a na Slovensku, vtipne, veselo, sarkasticky, ale pritom výhradne
realisticky, aby sa zážitky naozaj mohli prihodiť. Nesľubovala som si nič, nemala som záväzky voči čitateľom, nevedela som ani, ako
sa bude vyvíjať dej. Jediná myšlienka bola
– hlavná hrdinka je mierne nešikovná, nie je
žiadna modelka, nemá extrémne sebavedomie a „pubertiacky“ sa zaľúbi do chlapca,
ktorý ju zrazí na korčuliach. Pritom si nevšimla, že v okolí je niekto, kto ju má naozaj
rád, a že život nestojí na dokonalom tele.
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Najlepšie veci asi
prichádzajú náhodou –
tak som sa dostala
i k písaniu.

Myšlienka, ktorá nie je ničím originálna, ale
mne to bolo jedno, lebo kniha bola určená
len pre mňa. Po dopísaní som rukopis o rok
odložila do zásuvky. Myslím, že o tri roky
som si ho znova prečítala a k svojmu úžasu
zistila, že ma to bavilo – čo bolo vôbec prvýkrát, čo som sa nekrútila v hrôze z mojich
vlastných slov. Tak som sa pustila do práce, knihu prerobila, prepísala do počítača,
skrátila, trošku viac zamotala dej a skusmo
poslala do Slovenského spisovateľa, či by
mi nedali aspoň spätnú väzbu. Neverila som
v možnosť vydania, nemala som kontakty,
meno, a v tom čase slovenskí spisovatelia
neexistovali v takom hojnom počte ako v súčasnosti, dokonca neboli veľmi obľúbení.
Bol to rok 2007 a mne sa totálne otočil svet,
keď mi o dva týždne vydavateľ napísal, že ho
dielko potešilo, berú ho, nech ho už nikde
neponúkam.
Aké si mala pocity, keď si po prvýkrát
držala v rukách vlastnú knihu?

Neskutočné. Pamätám si, že v čase,
keď som ešte písala len pre seba, som
mala predstavu, aké by bolo krásne prísť
raz do kníhkupectva a nájsť tam na poličke
vlastnú knihu. Ale nerobila som pre to nič,
naozaj som si myslela (vtedy to tak možno
aj bolo), že spisovateľ musí mať vyštudovanú slovenčinu a literatúru, známe meno,
musí byť osobnosť s veľkým O, a nie hocikto z ulice. Takže keď mi vyšla kniha,
cítila som sa nadšene a zmätene zároveň,
ešte stále som sa nikomu nepriznávala, že
mi vôbec nejaká kniha vyšla. A keď o tom
ktosi náhodou vedel, „zbožňovala“ som
otázky typu: „Juj, to muselo byť strašne
drahé zaplatiť si to!; No čo, ešte sa kniha
predáva? Už asi nie, však?“. Otras. Trvalo
mi štyri roky, kým som prestala predstierať,
že Zuzka Šulajová je niekto iný.
Džínsový denník mal taký úspech, že
vyšli i jeho ďalšie pokračovania. Ako sa
tvoje písanie ďalej vyvíjalo?
No, prvou časťou sa mal príbeh skončiť.
Mal však veľký úspech a ja som navyše pri
prepisovaní pocítila, že hlavná postava Paula mi v skutočnosti sedí s niekým iným, než
koho som jej pôvodne prisúdila, čím som
si sama zamiešala karty, a po dokončení
samostatného románu Dievča z minulosti
(moja srdcovka) som sa pustila do dvojky.
Dvojka rozpútala šialenstvo a čitatelia ma
dotlačili do tretej časti, na ktorú som kývla
len preto, že dovolím svojim postavám aspoň skončiť strednú školu. Ja som v tom
čase už mala za sebou vysokú školu. Myslela som, že tým ukojím hlad čitateliek, ale mý-
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lila som sa, bolo to ešte horšie. Pokračovať
v tvorbe som nechcela, ale ktosi mi nasadil
chrobáka do hlavy, ako by ten istý príbeh
vyzeral z pohľadu inej postavy. Tak som sa
rozhodla pre kompromis – pokračovanie
nebude, ale napíšem ten istý príbeh, sumár
troch kníh z pohľadu Lukáša, ktorý je jednou
z hlavných postáv. Mužská hlavná postava
bola výzva, keďže dovtedy som za muža nepísala, navyše Lukáš je na rozdiel od Pauly
extrovert a zabávač, typ, ktorý by si denník
určite nepísal. A ani si ho v podstate nepísal,
skúsil to len preto, lebo mu vŕtalo v hlave, čo
na tom Paula vidí, a zrazu raz za čas otváral
svoj notes, aby stručne zhrnul nejaké udalosti. Pomohlo mi to rozšíriť vlastné obzory
tohto sveta, poskytlo iný pohľad, nové rodiny, kamarátov, viac som spoznala osobnosti
svojho príbehu, akoby som ich ani netvorila,
ale spoznávala. Vôbec neľutujem, že som to
spravila. A vďaka Lukášovi som si zrazu bola
schopná predstaviť aj ďalšie časti Džínsového denníka.

Pobyt v Austrálii bol
mojím najlepším
životným
rozhodnutím.

Takže prišla ďalšia motivácia, nové nápady a pustila si sa znova do práce...
Povedala som si, že jednak ma čitateľky neustále bombardujú a prosia, jednak
som prvá na Slovensku, ktorá začala písať
denníkový román, bola som prvá od čias
Kláry Jarunkovej, ktorá mladých čitateľov zaujala, denník na niektorých školách
dokonca zaradili do povinného čítania namiesto Margity Figuli, je aj v učebniciach
slovenčiny v časti o „ja“ forme románu,
a takisto som prvá, kto u nás píše vývinový
román. Písal mi aj jeden čitateľ, ktorý ma
dvojnásobne namotivoval napísať ďalšie tri
časti a posunúť osudy postáv ďaleko do
dospelosti. Povedal mi, že v jeho očiach
sa vyrovnám Nickovi Twispovi C. D. Payna,
ale mám jednu chybu – moje postavy sa
nevyvíjajú, zachytávam len obdobie strednej školy. Pred rokom v septembri 2014
mi teda vyšiel Džínsový denník 4, tento
rok v septembri bude piate pokračovanie
a chystá sa záverečné šieste. Vo štvrtej
časti je hrdinka už vysokoškoláčka, v piatej opustí územie Slovenska a bude rok žiť
v Austrálii a v šiestej nastane rozhodovanie,
ktorú krajinu si vyberie za svoj domov. A zároveň budeme sledovať životné chodníčky
starých známych postáv až do veku vnúčat.
Knihy sú však určené pre mládež, preto sa

sústredím hlavne na mladšie roky a v žiadnom prípade z toho neurobím romány pre
dospelých.
Kde čerpáš najviac inšpirácie na tvorbu?
V živote. Nič nie je a nemôže byť väčšia
inšpirácia ako život sám. Niečo vidím, viem
si to v duchu pozmeniť a prispôsobiť potrebám knihy, a je z toho nová knižná situácia.
Svoje zážitky, skúsenosti, zážitky a skúsenosti iných, fantázia a schopnosť fabulovať.
Si autorkou siedmich vydaných kníh,
v septembri vyjde ôsma, čo je na mladú
spisovateľku dosť úspešné...
Pôsobím na trhu už osem rokov, takže
mám pocit, že mám na konte málo kníh,
zvlášť, keď sa porovnám s inými autormi,
ktorí píšu kratšie ako ja a majú viac kníh.
Máš momentálne rozpísaný nejaký román?
Robím na záverečnom Džínsovom denníku 6, ktorý by mal predbežne vyjsť v septembri 2016, aby som z tej série nevypadla. Potom zamýšľam pustiť sa do svojho
tretieho samostatného románu po Dievčati
z minulosti a Ako z románu, ale keďže to
je ešte sotva v kolíske, viac hovoriť nebudem. Možno ho ani nenapíšem tak skoro,
ak vôbec.
Dovolím si trochu nahliadnuť aj do tvojho súkromia. Odkiaľ pochádzaš?
Narodila som sa v Bratislave, ale nepovažujem sa za Bratislavčanku. Obaja rodičia
pochádzajú z tej istej dediny v okolí Žiaru
nad Hronom a celá moja rodina pochádza
zo stredného Slovenska od Oravy cez Detvu
až po Lučenec. Mama odišla do Bratislavy
študovať a otec ako vtedajší policajt sa sem
nechal preveliť, aby mohol byť s ňou.
Čomu sa venuješ profesijne? Pohybuješ sa v rámci vyštudovaného odboru
alebo si naplno spisovateľkou?
Momentálne sa naplno venujem písaniu,
dlhodobý stav to ale nie je. Je celkom zaujímavé, ako štát vykorisťuje domácich spisovateľov.
Takmer rok si strávila v Austrálii. Kde
konkrétne si žila a čím si sa tam zaoberala?
Bola som v Sydney, kam som sa dostala
tiež náhodou. Najlepšie životné rozhodnutie. Mala som tam známeho, ktorý ma zo
žartu pozval na dovolenku a nečakal, že
sa chytím. Lenže keď som si prepočítala náklady, bolo jasné, že dovolenka je to
tak pre horných desaťtisíc, kam rozhodne
nespadám, a zrazu sa výlet zmenil na študentský pobyt, ktorý je finančne tiež náročný, takže sa čudujem, že to vôbec vyšlo.
Slováci iné ako študentské alebo turistické
víza vtedy nemohli mať (nedávno sa pre

Slovensko sprístupnili working&holiday
visa do 31 rokov), takže zvíťazili študentské, pri ktorých môžete aspoň trochu pracovať (nie ale viac ako 20 hodín týždenne).
Bývala som asi polhodinu vlakom od toho
známeho, pomáhal mi hlavne informáciami, viac-menej som na všetko bola úplne
sama. Začínala som od piky v neznámom
prostredí s cudzími ľuďmi. Nie je to med
lízať, keď človek príde do cudziny sám,
nemá tam rodinu, známych, internet, čiže
od začiatku absolútnu pohodu. Ale prácu
som si našla pomerne rýchlo, dosť dobrú,
robila som v reštaurácii, ale finančne mi to
za to stálo, len ma mrzelo, že mi víza nedovolili robiť viac. V škole som napredovala
s angličtinou, po skončení jazykovky som
študovala manažment, našla som si svojich
ľudí, zažila kopec zážitkov. Hoci som doma
už dva roky, ľudia odtiaľ sa mi stále ozývajú, hoci vedia, že sa asi nevrátim. Niežeby
som nechcela, len je to príliš veľká diaľka,
Slovensko je predsa len môj domov. Vrátila som sa z rodinných dôvodov, inak by
som možno už Austráliu nevymenila. Dá sa
povedať, že som roztrhnutá na dve časti,
ktoré sa nedajú skĺbiť. Austrália je skrátka
o tom, že človek si musí vybrať, kde bude
definitívne žiť.
Aké máš plány do blízkej budúcnosti?
Zatiaľ sa venujem knihe, a ostatné –
príde, čo prísť má. V Austrálii som si však
uvedomila, že som neprecestovala Európu
a rovno som skočila do takej ďalekej cudziny, takže postupne hádam spoznám aj
okolité krajiny, aj keď len ako turistka.
Jana Blusková
Foto: Archív Zuzky Šulajovej,
autor: memories.sk
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Migrácie z historického hľadiska
Téma migrácií prežíva v súčasnej Európe nebývalú vlnu záujmu. Súvisí s príchodom tisícov utečencov zo severnej Afriky,
Blízkeho a Stredného východu, ale najmä s obavami Európanov z tejto obrovskej migračnej vlny, s ktorou sú každý deň
konfrontovaní. Prichádzajúci utečenci nevyhnutne vyvolali obavy a strach, ktoré sa čoraz viac premietajú do rétoriky európskych
politikov a zároveň do verejného diskurzu.
Migrácie a pohyby z miesta na miesto tvoria súčasť ľudskej
existencie. Neustále presúvanie sa umožnilo ľuďom prežiť aj v zložitých a meniacich sa existenčných podmienkach. Migrácie ako
sociálne procesy sú odpoveďou na komplexné ekonomické, sociálne a kultúrne podmienky existencie človeka. Ľudia migrovali
a migrujú z miesta na miesto z rôznych dôvodov. Aj v minulosti to
boli najmä ekonomické a sociálne problémy a obavy z nedostatku
prírodných zdrojov, ktoré viedli ľudstvo k pohybu za lepšími podmienkami pre život. V súčasnosti sme pravdepodobne svedkami
migrácií ako existenčnej nutnosti kvôli zdrojom potravy, holému
prežitiu či kvôli obavám zo zhoršenia sociálnej situácie a útekmi
pred vojnou a náboženskými konfliktami. Napriek racionálnemu
základu týchto posunov sa medzi európskym obyvateľstvom nevyhnutne šíria obavy a strach z prichádzajúcich a odmietanie ich
kultúry a spôsobov správania. Obavy z nepoznaného a cudzieho
ale nie sú ničím novým. Aj kedysi sa domáci s nedôverou dívali
na novo-prichádzajúcich utečencov. Jazyková, kultúrna a náboženská odlišnosť vytvárala bariéry medzi domácim obyvateľstvom
a prisťahovalcami. Odmietanie a vymedzenie voči cudziemu sa
najvýraznejšie demonštrovalo v prípade náboženskej odlišnosti, ktorá upevňovala bariéry a sťažovala vzájomnú komunikáciu.
Aj tieto bariéry sa postupom času zotierali, ľudia žili vedľa seba
a neskôr aj spolu. Vzájomnou koexistenciou vytvárali multikultúrne
a multikonfesionálne komunity, ktoré sa v krízových momentoch
rýchlo narúšali a staré antagonizmy a odlišnosti viedli k opätovnej
nenávisti. Nepochybne ale umožnili vytvorenie jedinečnej pestrosti európskej kultúry, v ktorej žijeme, ktorú tak obdivujeme, a na
ktorú sme ako Európania hrdí. V súčasnosti vzbudzuje konfesio-

nálna inakosť, najmä islam, odmietanie a strach, ako tomu bolo aj
v minulosti u obyvateľov Európy. Islam je však už niekoľko storočí
v Európe prítomný a tvorí súčasť európskej kultúry, umenia a vedy.
Obohacuje pestrú mozaiku života v oblasti Stredomoria, na Balkáne a migráciami v dôsledku dekolonizácie Afriky a Ázie aj v krajinách západnej Európy.
S presunmi obyvateľstva z východu sa centrálna časť Európy
vyrovnávala neustále. Cez Karpaty alebo Balkán prúdili do strednej Európy obyvatelia Ázie s cieľom expandovať ďalej na západ.
Niektorí sa vrátili do svojich domovov, iní sa rozplynuli v prostredí, do ktorého prišli, prípadne vytvorili nové kompaktné komunity. S postupujúcou Osmanskou ríšou na Balkán sa začali veľké
presuny obyvateľstva v juhovýchodnej časti Európy, ktoré sa dotkli
výrazne aj nášho územia. Podpísali sa tak pod pestrú mozaiku etnických a náboženských skupín, ktoré dodnes obývajú centrálnu
časť starého kontinentu.
Súčasný migračný tlak vyvoláva rôzne otázky a diskusie nielen
politikov, ale aj verejnosti. Základom týchto diskusií a politických
postojov by mala byť znalosť ukončených, teda historických procesov, poznanie minulých migračných vĺn v rámci Európy, do Európy, ale aj z nej smerom do Nového sveta. Aj Európania v minulosti migrovali za lepším životom, hľadali obživu a útočište a boli
konfrontovaní s miestnymi komunitami. Migrácie budú nepochybne aj naďalej súčasťou našej existencie a umožnia ľudstvu prežiť aj
pri zhoršujúcich sa životných podmienkach.
Mgr. Eva Škorvanková, PhD.,
Kateda všeobecných dejín FiF UK

Problém utečencov z pohľadu univerzitného ekonóma
V tomto príspevku sa zamýšľame nad aktuálnou otázkou utečencov prichádzajúcich do krajín EÚ z ekonomického pohľadu.
Zameriavame sa pritom najmä na motiváciu a faktory ovplyvňujúce rozhodovanie potenciálnych utečencov (vrátane možností na
ovplyvnenie týchto faktorov).
1. Potenciálni utečenci pri rozhodovaní o migrácii do EÚ porovnávajú svoju súčasnú situáciu so svojou očakávanou situáciou vo
zvolenej krajine EÚ (najčastejšie v Nemecku). Ich očakávania sú
často odtrhnuté od reality (napríklad, že v Nemecku dostanú zadarmo dom).
2. Utečenci sa dostávajú do krajín EÚ s pomocou prevádzačov,
ktorým za ich služby platia. (Tento poplatok je v prípade utečencov
zo subsaharskej Afriky približne 2000 USD. Niektorí utečenci z Iraku platia za prevedenie do Európy až 10 000 USD.) Títo teda majú
záujem na pokračovaní prúdu utečencov, a teda aj na tom, aby
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ďalší potenciálni utečenci nemohli konfrontovať svoje očakávania
o živote v EÚ so skúsenosťami svojich predchodcov. Zabrániť
takejto konfrontácii je sotva možné bez spolupráce prevádzačov
s predstaviteľmi miestnej štátnej správy, resp. samosprávy.
3. Utečenci nepatria k najbiednejším osobám vo svojich krajinách.
(Tí najbiednejší nie sú schopní zaplatiť poplatok prevádzačom.)
Schopnosť zaplatiť poplatok prevádzačom naznačuje, že ide o ľudí
so serióznou remeselnou alebo inou odbornou kvalifikáciou.
4. Utečenci zo subsaharskej Afriky prechádzajú územím severoafrických štátov, v ktorých po revolučných udalostiach vládne veľká
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Tri výzvy utečeneckej krízy
Migrácia je veľmi komplexným fenoménom, môže mať rôzne demografické, ekonomické, sociálne, bezpečnostné a politické
dôsledky. Súčasná utečenecká kríza, keď do členských štátov EÚ nelegálne prichádza bezprecedentné množstvo žiadateľov o azyl,
prináša z politického, politologického hľadiska pre tieto krajiny tri hlavné výzvy.

Integračná výzva

Drvivá väčšina súčasnej vlny utečencov prichádza z mimoeurópskych a moslimských krajín. Mnohé západoeurópske členské štáty
EÚ majú pomerne dlhú históriu a bohaté skúsenosti s podobnými komunitami prisťahovalcov. Dá sa však povedať, že ich integrácia sa ani
v jednej krajine nedá považovať za úspešnú, skôr naopak, ide o najproblémovejšie skupiny imigrantov (resp. ľudí s imigračným pozadím).
Moslimské komunity mimoeurópskeho pôvodu najčastejšie patria medzi skupiny s najhoršími socioekonomickými ukazovateľmi (najhoršia
vzdelanostná úroveň, najvyššia nezamestnanosť a najnižšia zamestnanosť, najnižší príjem, nadpriemerné čerpanie sociálnej pomoci, často
výrazná teritoriálna segregácia v bývaní, ako aj vyššia kriminalita). Hoci
sú aj výnimky (napr. nadpriemerne vzdelaná, značne sekulárna a prodemokratická iránska komunita, ktorá ušla pred teokratickým islamistickým režimom v Teheráne), a aj v rámci jednotlivých skupín imigrantov
sú veľmi veľké rozdiely, všeobecný obraz najproblémovejšej komunity
však platí. Výzvou je, že predovšetkým táto komunita bude rýchlo narastať príchodom ďalších utečencov. Ich integrácia do demokratickej,
otvorenej spoločnosti, na pracovný trh, vo vzdelávacom procese atď.
vyžaduje komplexné a rozsiahle úsilie (a značné finančné zdroje) na
základe medzinárodných skúseností – avšak stále s neistým koncom.

Bezpečnostná výzva

Z hľadiska bezpečnosti utečenci predstavujú výzvu na dvoch úrovniach. Na jednej strane ide o „bežnú“ kriminalitu, kde v značne segregovaných „imigrantských“ mestských štvrtiach je výrazne vyššia kriminalita.
Prisťahovalci alebo cudzí štátni príslušníci sú vysoko nadreprezentovaní
aj v európskych väzniciach. Čoraz častejším javom sú aj rozsiahle pouličné nepokoje v imigrantských štvrtiach, ako sme videli v posledných rokoch vo Francúzsku, Británii alebo Švédsku. Druhú úroveň predstavujú
riziká pre národnú bezpečnosť, menovite islamistický terorizmus a s tým
úzko spojená radikálna islamistická ideológia. Aktívna alebo aj pasívna,
nestabilita a časti ich územia ovládajú samozvané „armády“ vzbúrencov. Týmto treba za prechod utečencov zaplatiť. Prevádzači tu
realizujú (rečou ekonomickej terminológie) úspory z rozsahu svojej
činnosti, teda platia za jedného utečenca menej, než by musel platiť on sám. Pri ceste z ázijských krajín na Balkán je situácia jednoduchšia, ale prevádzači aj tu potrebujú dobré vzťahy s významnými
miestnymi činiteľmi a realizujú úspory z rozsahu svojej činnosti.
5. Utečenci po príchode do Európy zistia, že ich očakávania sa
nemôžu naplniť. Cesta späť je však pre nich už zarúbaná. V návrate
im bráni nedostatok finančných prostriedkov pri zohľadnení faktorov
uvedených v bode 4.
6. Väčšina utečencov uviazne v niektorej krajine, ktorá nie je ich
cieľovou krajinou. Napriek svojej odbornosti nemajú záujem zamestnať sa v týchto krajinách, pretože pobyt v nich považujú len za
nutné zlo pred pokusom dostať sa do cieľovej krajiny. V dôsledku
toho nemajú vplyv na pracovný trh týchto krajín.

latentná podpora týchto teroristických skupín je menšinovou záležitosťou v moslimských komunitách v Európe, avšak v mnohých krajinách
predstavuje najväčšie bezprostredné ohrozenie národnej bezpečnosti,
proti ktorému sa ťažko bojuje. Lebo radikalizované skupiny, ktoré môžu
nájsť cestu k terorizmu, tvoria obyvatelia a často aj občania týchto krajín.
Radikáli môžu ľahko nájsť cestu aj k novým prisťahovalcom, ale aj teroristické organizácie mimo Európy môžu posielať svojich agentov zamiešaných v obrovskej mase utečencov.

Radikalizácia politickej scény

Tretiu výzvu, zjednodušene povedané, tvoria radikálne politické odpovede miestnych ľudí na vymenované problémy. Táto výzva má opäť
dve úrovne. Jednu tvoria protisystémové extrémistické strany, hnutia
a organizácie (v zásade neonacisti), ktoré sú často nelegálne, a nezriedka používajú aj fyzické násilie voči imigrantom, azylovým zariadeniam alebo organizáciám, ktoré pomáhajú utečencom. Posledné útoky
v Nemecku sú dobrou ilustráciou. Ide o násilné skupiny, spravidla však
s marginálnou podporou. Pre stabilitu politického systému preto väčšiu
výzvu predstavujú populistické protiimigračné strany, ktoré „bojujú“ legálnymi politickými prostriedkami. Väčšinou využívajú radikálny slovník
a nahromadenú frustráciu ľudí na získanie podpory. Majú rôzne korene
aj ideologické pozadie, spoločnou črtou však je, že zmysluplné riešenia
ponúkajú málokedy, no napriek tomu dokázali získať aj 20 – 25 percent
všetkých hlasov v rôznych voľbách. Ich prototypom je Národný Front
vo Francúzsku, ale podobné strany silnejú od Holandska až po Fínsko.
Tradičné politické strany zatiaľ nenašli dlhodobo úspešný recept na boj
proti nim, a hrozí, že s pribúdajúcim počtom prisťahovalcov budú ďalej
silnieť. Možno až natoľko, že vznikne nový precedens, vyhrajú voľby do
národného parlamentu (niektorej členskej krajiny) a zostavia vládu – to
sa zatiaľ nikdy nestalo.
Zsolt Gál, PhD., Katedra politológie FiF UK
7. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa niektoré európske krajiny
snažia zamedziť nelegálnemu vstupu utečencov na svoje územie aj
drastickým prostriedkami, napr. stavbou plota na srbskej hranici v Maďarsku. Tým bezplatne pomáhajú ďalším krajinám na trase utečencov
do ich cieľovej krajiny (teda vytvárajú pre nich pozitívne externality).
Riešenie problému si však vyžaduje ovplyvnenie situácie v domovských krajinách utečencov. Pomoc týmto krajinám s investíciami do
ich hospodárstva je správnou myšlienkou, ale prinesie výsledky s časovým posunom meraným v rokoch. Nevyhnutné je poskytnúť obyvateľom týchto krajín informáciu o nenaplnení očakávaní predchádzajúcich
utečencov. Vzhľadom na faktory uvedené v bode 2 to možno spraviť
len rozhlasovým vysielaním do týchto krajín (podobným vysielaniu západných rozhlasových staníc do socialistických krajín v minulosti) prinášajúcim pravdivé informácie o osude utečencov v Európe (vrátane
informácií o žiletkových plotoch a strážnych psoch v utečeneckých
táboroch).
doc. Milan Horniaček, Ústav ekonómie FSEV UK
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PREZRADILI STE NÁM O SEBE

ThDr. SSLic. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
prodekan pre vzdelávanie
Katedra biblických vied
RKCMBF UK
Miesto narodenia: Topoľčany
Vek: 46
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Keďže ma v detstve nadchla práca a živý záujem niektorých mojich učiteľov o žiakov, chcel som
sa im v istých momentoch podobať, o čo sa pokúšam aktuálne na
univerzite. Veľmi živo si však
pamätám seriózny záujem, ktorý
skrsol vo mne po šiestej triede
základnej školy, stať sa mykológom. Veľmi ma bavilo totiž chodiť s našimi na huby, poznávať
ich a tráviť po letných dažďoch
chvíle v lesoch. Bola za tým iste
aj krása a márnotratná pestrosť
prírody, ktorá ma až doteraz fascinuje.
Čo ste študovali a prečo práve
tento odbor?
Po gymnáziu som napokon študoval na STU v Bratislave na Chemicko-technologickej fakulte odbor
Kvasná chémia a biotechnológie.
No už počas štúdia na vysokej som
začal tajne študovať teológiu.
Totiž po prehĺbení sa v kresťanskej viere som objavil v sebe novú
túžbu: pomôcť ako kňaz nájsť cestu ku Kristovi. Po páde komunizmu a po štátniciach na STU som
začal oficiálne študovať teológiu
na RKCMBF UK a v rokoch 1992 – 95
som pokračoval na Pápežskej univerzite Svätého kríža v Ríme. Po
kňazskej vysviacke v roku 1995
som s veľkou chuťou začal ďalší stupeň intelektuálnej formácie
na Pápežskom biblickom inštitúte
v Ríme, kde som študoval biblické vedy. Počas tohto štúdia som
strávil znamenitý semester na
Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme, kde sa úžasne rozšíril okrem
intelektuálneho aj môj nábožensko-kultúrny obzor.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Okrem pre exegézu potrebnej
znalosti biblickej hebrejčiny,
aramejčiny a gréčtiny, viem aktívne po taliansky, anglicky,
francúzsky, nemecky, menej už po
rusky a španielsky.
Čo vám napadne, keď sa povie
„práca“?
Okrem kňazských aktivít spočívajúcich vo sviatostno-pastoračnej činnosti (sv. omše, spovedanie, sobáše, krsty, pastoračné
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rozhovory, poučenia a príprava
homílií) je to prednášková aktivita na fakulte, ktorou sa usilujem vyvolávať v študentoch úžas
a záujem poznávať viac a systematickejšie Sväté písmo a jeho
nadčasový odkaz. Je to tiež aj
osobné biblické bádanie a jeho
spracovanie. Veľmi ma v akademickej práci baví plodná výmena názorov a nových pohľadov so
študentmi, resp. diplomantmi pri
interpretácii biblických textov,
ich relektúre a komparácii s inými textami. Satisfakciu mi pri
vedení študentov prináša spoločné
tvorivé uvažovanie a štruktúrované myslenie o unikátnom Božom
vzťahu k nám a k svetu. Okrem toho
moja práca súvisí aj s aktivitami
spojenými s prodekanskou funkciou
na fakulte.
Ako rád trávite voľný čas?
Voľný čas trávim najradšej
s najbližšou rodinou a priateľmi.
Úžasným je pre mňa čas strávený
v prírode, ktorá je fenomenálnou
Božou knihou stvorenia, v ktorej
veľmi rád čítam. V rámci prírody ma fascinujú najmä hory, kde
s chuťou praktizujem vysokohorskú turistiku a v zime lyžovanie.
Rád taktiež spoznávam nové kultúry, nové krajiny a ich umenie.
Uprednostňujete televíziu alebo
knihy? Prečo?
Napriek vizuálne zameranej dobe
zostáva mojím najväčším favoritom nielen kniha kníh - Biblia,
ale siaham ochotne okrem vedeckých
titulov aj po iných žánroch. Popritom si rád pozriem aj nejaký
hodnotný film či stand-up, nejakú
TEDx prednášku alebo netuctové hudobné video. Kniha však zostáva
omnoho diskrétnejšia v porovnaní
s dravou obrazovou kultúrou, ktorá
čím ďalej, tým viac utvára fiktívno-virtuálny svet. Knižná kultúra
a písané slovo však vedie myslenie
a poznávanie v aktívnejšom a logickejšom slede, a preto slovo vypovedané, ale aj literárne zachytené malo a bude mať prioritu.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Mojou
najbližšou
rodinou,
v ktorej mám úžasnú podporu, sú
moji skromní a pracovití rodičia
a dvaja skvelí bratia so svojimi
rodinami. Celkovo mám šesť neterí
a jedného synovca. Súdržná rodina
je pre mňa životným istením.
Čo vás dokáže zarmútiť?
Momentálne ma zarmucuje krvilačný teror islamistov voči kresťanom na území islamského štátu,

ktorí dokonca duchovne odôvodňujú
svoje neľudské konanie. U nás ma
zarmucuje nevraživosť medzi ľuďmi prejavujúca sa napr. „terorizmom klebiet“; ďalej ma desí, keď
slovné násilie prerastá do sofistikovanejších či hrubších foriem
násilia. Mrzí ma indiferencia
voči základnej spravodlivosti,
prílišné taktizovanie, absencia
základného rešpektu medzi ľuďmi.
Je tiež smutné, keď sa v dnešnej
kultúre provizórnosti dokonca aj
priateľstvá stávajú pragmatickou
a účelovou záležitosťou.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Najviac ma rozosmeje nejaká veselá situácia z reálneho života,
niekedy je to vlastný lapsus linguae alebo sú to vtipné skeče, či
dobré vtipy najmä zo žánru židovské. Je zábavné, keď sa podarí
vážnu chvíľu pri študentoch nadľahčiť trebárs v zmysle klasického výroku: Nepoteším vás, pretože
ste ma nepotešili.
Máte obľúbenú osobnosť (herca,
spisovateľa, športovca...)?
Jasné. Definitívne a nepateticky
je to oslávený a živý Ježiš Kristus. Po ňom sú to autentickí kresťania ako pápež svätý Ján Pavol
II., bl. matka Tereza. Zo spisovateľského neba napr. autor Knihy Jób, evanjelista Lukáš, učiteľ
národov sv. Pavol, ale aj F. M.
Dostojevskij a G. K. Chesterton.
Spomedzi maliarov je to napr. El
Greco, Rembrandt. Z vedeckej komunity najmä z môjho exegetického
fachu sú to M.-J. Lagrange, R.
Rendtorff, B. Childs, K. Berger,
ale aj moji učitelia v Ríme J. L.
Ska, P. Bovati a L. Mazzinghi.
Máte nejaký skrytý talent?
Neviem o ňom, ten by mali azda
odpozorovať druhí.
Aké hodnoty sú pre vás v živote
najdôležitejšie?
Bázeň a láska k Bohu, rešpekt
k ľuďom, rodina, pravda a spravodlivosť.

NAŠI ŠTUDENTI

Lukostreľba je o detailoch a precíznosti...
Univerzita Komenského sa môže pýšiť viacerými úspešnými študentkami a študentmi reprezentujúcimi Slovensko v mnohých
oblastiach. Jednou z nich je nadaná slovenská lukostrelkyňa a zároveň študentka Prírodovedeckej fakulty UK Alexandra Longová.
O jej úspechoch i zaujímavostiach zo sveta lukostreľby si môžete prečítať v nasledujúcom rozhovore.
Kedy sa vo vás zrodila túžba venovať sa tomuto športu?
K lukostreľbe som sa dostala náhodou. Od
piatich rokov som sa venovala karate. Vo Viničnom, kam sme sa prisťahovali, lukostreľba
na Slovensku vznikla a v tunajšom klube robili
nábor nových členov. Išla som to len vyskúšať,
no veľmi sa mi to zapáčilo, a tak som začala
pravidelne chodiť na tréningy. Lukostreľbe sa
venujem už jedenásty rok.
Raz ste sa vyjadrili, že „i keď sa lukostreľba
zdá na prvý pohľad jednoduchá, v skutočnosti je poriadne náročná“. Čo je pre vás
pri tomto športe najťažšie?
Lukostreľba je komplexný šport, kde treba
zladiť fyzickú i psychickú pripravenosť. A veľkú
rolu zohráva aj počasie. Je to o detailoch a precíznosti. Vyžaduje si to trpezlivosť, ale keď sa
všetko zladí tak ako má, šípy poletia správnym
smerom.
Ako približne vyzerá taký bežný deň lukostrelkyne?
Počas školského roka musím skĺbiť vyučovanie a šport. Tréningy teda prispôsobujem rozvrhu. Buď ich zaraďujem pred, alebo po škole. Samozrejme, musím si nájsť čas i na beh,
posilňovanie, plávanie... Štúdiu sa venujem po
večeroch. Cez leto sa už športu venujem naplno a zvyšujem strelecké tréningy na dva denne.
Keďže som pedant a všetko chcem robiť naplno, na iné veci nemám veľmi čas. Bohužiaľ,
táto sezóna je veľmi náročná, a keďže som
v bakalárskom ročníku, musela som si ročník
rozložiť. Skúšky už mám od apríla za sebou,
takže sa naplno venujem tréningu. Bakalárku
a štátnice budem robiť o rok.
Čo všetko vyžaduje tréning a príprava na
súťaže?
Lukostreľba je časovo náročná. Strelec si
musí najprv osvojiť techniku a potom je to o jej
neustálom vylaďovaní a počte výstrelov. Keďže lukostreľba je jednostranne zaťažený šport,
treba sa venovať aj kompenzačným cvičeniam
a posilňovaniu. Pre regeneráciu je dobrý beh
a plávanie. A samozrejme, istý čas zaberie aj
ladenie luku a lepenie šípov.
Aké sú podľa vás najdôležitejšie predpoklady,
aby sa človek stal úspešným lukostrelcom?
Sebadisciplína, trpezlivosť, nezlomnosť
a psychická pohoda.
Mohli by ste nám, prosím, priblížiť pravidlá
tohto menej známeho športu?
Na Olympiáde sa strieľa kvalifikácia po 72
šípov (12 sád po 6 šípov) na vzdialenosť 70
metrov (muži aj ženy). Terč je veľký 120x120
cm oddelený 5 farebnými zónami. Stred je
žltý a najvyšší možný zásah je 10 bodov. Podľa výsledkov z kvalifikácie sa vytvorí rebríček

strelcov a následne sa vytvoria dvojice do eliminačných súbojov (prvý s posledným, druhý
s predposledným atď.), strelci sa navzájom
vyraďujú až po samotné finále. V eliminačných
súbojoch sa strieľa len po 3 šípy a systém hodnotenia sa nazýva „set system“ – za výhru dostanete 2 body, za prehru 0 bodov a za remízu 1
bod. Súboj vyhráva ten strelec, ktorý dosiahne
6 bodov. Ak obaja strelci dosiahnu 5:5, strieľa
sa rozstrel na 1 šíp a vyhráva strelec s bližším
zásahom k stredu.
Aké všetky ocenenia a úspechy ste už doteraz dosiahli?
Momentálne držím všetky slovenské rekordy
v kategórii juniorky a ženy. Mám niekoľko titulov
Majsterky Slovenska v halovej i terčovej lukostreľbe. Podarilo sa mi vybojovať 3. miesto na
juniorských Majstrovstvách Európy 2014. Priniesla som zlatú medailu z Európskeho juniorského pohára a piatym miestom na ME dospelých som vybojovala miestenku na Európske
hry v Baku, kde sa mi v kvalifikácii podarilo
vytvoriť nový slovenský rekord žien.
Ktorá zo súťaží bola pre vás najnáročnejšia
a prečo?
Boli to vlaňajšie Majstrovstvá Európy. Tesne pred výjazdom sa mi stala menšia nehoda
v kuchyni a vycestovala som s popáleninami na
nohách a po otrase mozgu. Súťaž bola pre mňa
po fyzickej i psychickej stránke veľmi náročná.
Myslím, že vtedy som prekonala samú seba
a nakoniec sa mi podarilo vybojovať medailu.
Čo vás dokáže najviac motivovať k tréningu, ak sa Vám práve nedarí?
K športu patria aj prehry, ktoré však beriem
ako výzvu do tvrdšej práce. Na tréningy sa

poväčšine teším a motivácia pre mňa je skôr
dlhodobá. Na začiatku sezóny si stanovím
svoj cieľ, držím sa plánu a odmenou je potom
úspech.
Študujete systematickú biológiu na Prírodovedeckej fakulte UK. Prečo ste sa rozhodli práve
pre tento odbor a čo vás na ňom najviac baví?
Odmalička som mala rada prírodu a veci okolo nej ma veľmi zaujímali. Na gymnáziu som mala
dobrých učiteľov a biológia ma bavila. Pôvodne
som sa zaujímala aj o medicínu a veterinu, ale
lukostreľba by musela ísť bokom. Chcela som
však zostať v odbore, a preto systematická biológia bola moja voľba.
Máte už nejaké plány do budúcnosti? Predstavujete si samu seba skôr ako vedkyňu
v bielom plášti v laboratóriu alebo dáte
prednosť vášmu športovému talentu?
Keďže som zo športovej rodiny, určite bude
šport súčasťou mojej budúcnosti. Rada by som
sa venovala aktívnemu strieľaniu, pokiaľ sa bude
dať, a potom by som sa dala na dráhu trénerky
či rozhodkyne. A keby som sa mohla popri tom
ešte venovať biológii, bolo by to ideálne.
Čo považujete za váš najväčší životný
úspech?
Dúfam, že ten ešte len príde.
Aký je váš dlhodobý cieľ, ktorý by ste chceli
dosiahnuť?
Chcela by som robiť to, čo ma baví a napĺňa. Vďaka biológii a športu precestovať a spoznávať svet.
Jana Blusková
Foto: Jakub Gulyas
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DÍVAME SA PO SVETE

V krajine
vychádzajúceho slnka
Na ročné štúdium do Japonska
som sa dostala vďaka výmennému
programu bekka, ktorý zabezpečuje
Univerzita Komenského cez Katedru
východoázijských štúdií FiF UK.
Každoročne takto vysielajú niekoľko
svojich študentov na najrôznejšie
univerzity po celom Japonsku. Ja som
sa dostala na Univerzitu Waseda v Tokiu.
Štipendium mi zabezpečovala japonská
strana a mojou jedinou povinnosťou bolo,
jednoducho povedané, vzorne študovať.

Ľudia okolo mňa boli priateľskí a nápomocní. Väčšina tamojších úradníkov sa môže pýšiť
milým vystupovaním, príjemným úsmevom a trpezlivosťou. Na druhej strane mám pocit, že sú
silne zovretí systémom, ktorý nikoho nepustí zo
svojich sietí, ale i na to sa dá zvyknúť. Všetko
a každý tam má svoje miesto a pokiaľ sú veci
na poriadku, nedá sa na nič sťažovať. Prijímajúca univerzita nám vyšla v ústrety pri zabývaní
sa a vybavení všetkých formalít potrebných na
pobyt, takže sme všetko zvládli rýchlo a bez
problémov.

Japonský jazyk a kultúra z rôznych
pohľadov
Ubytovanie si bolo nutné zabezpečiť
ešte pred príchodom do Japonska
a v ponuke bolo niekoľko možností. Vybrala som si internát
a bývala som doslova päť
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minút od školy. Za nedostatok považujem fakt,
že všetkých zahraničných študentov umiestňuje univerzita spolu a boli sme tak odrezaní
od sveta japonských študentov. Každodenná
komunikácia medzi nami prebiehala takmer výlučne v angličtine. Japonskému jazyku sa však,
samozrejme, nedalo vyhnúť, prenasledoval nás
nielen v škole, ale aj na uliciach a v médiách.
Skutočnú živú japončinu sme však obvykle zažívali len pri rozhovoroch s japonskými kamarátmi či náhodnými okoloidúcimi, ktorí sa nám
prihovorili. Jazykový nedostatok ubytovania
však určite vyvážila vynikajúca spoločnosť ľudí,
ktorých spájali podobné záujmy. Vždy sme sa
mali o čom porozprávať a vymieňali sme si skúsenosti i poznatky z rôznych oblastí, pretože
sa každý venoval japonskému jazyku a kultúre
z iného uhla pohľadu.
Čo sa týka výučby, univerzita ponúka rozsiahlu škálu predmetov na rôznych jazykových
úrovniach. Všetky kurzy majú za cieľ zvýšiť jazykové schopnosti študenta, ale téma i náplň
predmetov sa líšia. Možno sa tak ponoriť do
klasickej literatúry, pop kultúry, ale aj súčasných problémov v japonskej spoločnosti. Výber
záleží iba od osobných preferencií študenta
a od študijného odboru. Z predmetov, ktoré
mne osobne najviac učarovali, spomeniem
tradičnú japonskú kultúru. V rámci kurzu sme
navštevovali kultúrne predstavenia, divadelné
zákulisia, tradičné záhrady, zápasy sumo a absolvovali sme aj rozhovory s maliarmi, bábkarmi, kaligrafmi či aranžérmi kvetov, tzv. ikebana.
Zoznamovali sme sa s tradičnou kultúrou aktívne a neraz sme si i sami odskúšali predstavované techniky. Prístup vyučujúcej hodnotím
veľmi kladne a dovolím si tvrdiť, že vedomosti
o japonskej kultúre, ktoré som touto cestou
nadobudla, zostanú v mojej hlave už natrvalo.
Pre slovenských študentov je ďalším magickým miestom univerzitná knižnica. Nech už sa
totiž študent venuje akejkoľvek oblasti, môže si
byť istý, že v knižnici nájde dostatočné množstvo odbornej literatúry. Ústredná knižnica
poskytuje najmä japonské tituly, no v knižnici
Liberálnych štúdií možno nájsť knihy napr. aj
v anglickom jazyku. Množstvo zaujímavých monografií, ktoré u nás nemožno zohnať, priam
až kruto pripomína, že desaťmesačný študijný
pobyt je predsa len prikrátky.

Ryža, miso polievka a zelený čaj

Pri opisovaní svojho štúdia v Japonsku nemôžem nespomenúť jedlo. Dôvodom je, že
v Japonsku na vás volá z každého rohu a ani televíziu si nemožno pozrieť bez toho, aby v ňom
práve niečo nevarili alebo nejedli. Japonská
kuchyňa je plná najrôznejších surovín, ktoré
by som na Slovensku do úst asi nedala: surové
vajíčka, kuracie chrupavky, riasy, surové ryby
a iné plody mora. Prekvapivo na väčšinu z toho
sa dá rýchlo zvyknúť. Samozrejme, že základom jedla je ryža, polievka miso z fermentovanej sóje a zelený čaj. Proti rozšírenej predstave
o japonskom jedle si dovolím tvrdiť, že majú
aj pochutiny vyprážané na oleji a množstvo
mäsa, čo pre vegetariánov môže predstavovať
problém. Spomedzi jedál by som rada vypichla
možnosti rýchleho a pomerne lacného stravovania sa pre študentov. Ide o tzv. bentó a onigiri. Bentó sú obedové zostavy, pozostávajúce
z ryže a nejakej prílohy, či už je to mäso alebo
ryba. Predávajú sa v bežných obchodoch, ale
radšej odporúčam špecializované bentó obchody. Treba si síce chvíľku počkať, kým dokončia prípravu, no teplá strava, ktorú si možno
odniesť so sebou, stojí za to. Onigiri sa naopak jedáva studené. Ide o akési ryžové „sendviče“ s rôznymi náplňami obalené opekanou
riasou nori. Nie každému chuť tohto rýchleho
občerstvenia vyhovuje, pre mňa sa však stala
každodennou desiatou i olovrantom. Ak by sa
čosi také objavilo aj u nás, bola by som zrejme
prvá v rade.
Na záver malé zhrnutie pobytu: Ako študentka
japonského jazyka a medzikultúrnej komunikácie som možnosť takéhoto štúdia vítala s nadšením. Jedna vec je totiž učiť sa o kultúre na diaľku, celkom iná je zažiť ju na vlastnej koži. Počas
jedného akademického roka som popri intenzívnom jazykovom kurze mala možnosť zažiť nielen
tradičnú kultúru, ale aj povestnú japonskú byrokraciu. Teraz po vlastnej skúsenosti môžem každému, kto študuje cudzí jazyk či kultúru, takýto
študijný pobyt len odporučiť. Ale vlastne nielen
„jazykárom.“ Som presvedčená, že pre každého
by to bola vynikajúca príležitosť pre profesijný
i osobnostný rast, a preto smelo do sveta!
Mgr. Milena Klenovičová,
študentka FiF UK

AKTIVITY NAŠICH ŠTUDENTOV

Bližšie k Európskemu parlamentu
Koniec akademického roka je vždy spojený so skúškami a záverečnými testami.
Avšak môže byť spestrený aj študijnou zahraničnou cestou. Študenti vysokých škôl
vďaka Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu v Bratislave a vďaka koordinácii
prof. JUDr. D. Nováčkovej, PhD., zorganizovali v júni študijnú cestu do Európskeho
parlamentu v Štrasburgu.
Na aktivite sa okrem študentov vysokých
škôl zúčastnili aj vysokoškolskí pedagógovia
univerzít na Slovensku a zástupcovia regionálnej samosprávy Hont (Banská Štiavnica).
Zámerom bolo priblížiť fungovanie najdemokratickejšieho orgánu EÚ, t. j. Európskeho
parlamentu, a aj otvorené diskusné fórum
s europoslancami zastupujúcimi občanov
SR v tejto inštitúcii. Predmetom diskusie boli
aktuálne témy, ktoré sú prerokovávané na
zasadnutiach v Európskom parlamente ako
uzatvorenie Dohody o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve medzi
EÚ a USA (tiež známej pod skratkou TTIP),

riešenie migrantov v rámci EÚ, ako aj otázky
spojené s konkrétnymi aktivitami jednotlivých europoslancov. V rámci programu sa
účastníci zúčastnili aj na zasadnutí v Európskom parlamente.
Oživením študijnej cesty bolo stretnutie
s podpredsedom Európskej komisie M. Šefčovičom. V diskusii zazneli témy, ktoré súvisia s jeho funkčným portfóliom a otázky spojené s pripravovanou dohodou USA a EÚ.
Študijná cesta jednoznačne prispela k rozšíreniu vedomostí o fungovaní Európskeho
parlamentu a o činnosti zástupcov SR pôsobiacich v inštitúciách EÚ. Účastníci získali
reálny obraz o dianí v Európskom parlamente. Aj vďaka organizačnému zabezpečeniu
a zostaveniu odborného programu naplnila
zahraničná cesta očakávania účastníkov.
Zároveň chcem vyjadriť za všetkých zúčastnených poďakovanie tým, ktorí sa podieľali
na jej zorganizovaní, a verím, že takúto možnosť budú mať aj iní študenti vysokých škôl
na Slovensku.

Univerzita
Komenského

na Facebooku
Milí kolegovia a študenti! Pripojte sa aj vy k 11-tisíc priaznivcom
Univerzity Komenského na Facebooku: www.facebook.com/Comenius.
University.
Budete tak pravidelne informovaní
o významných udalostiach a novinkách
na univerzite, fakultách i súčastiach UK.
Prinášame správy o úspechoch vedcov,
študentov, fotogalérie z podujatí, ako aj
súťaže o zaujímavé ceny.
OVV RUK

Barbara Scholtzová, študentka FM UK

Doktorandi filologických odborov
prezentovali svoje výskumy
Ústav filologických štúdií Pedagogickej fakulty UK zorganizoval dňa 10. júna 2015 prvú
medzinárodnú konferenciu doktorandov, na ktorej vystúpilo takmer 30 účastníkov zo
Slovenskej a Českej republiky. Cieľom podujatia bolo podnietiť spoluprácu doktorandov
filologických odborov a prezentovať výsledky ich vedeckovýskumnej činnosti.
Podujatie bolo rozdelené do troch sekcií,
ktoré otvorili riaditeľka ústavu prof. Vajičková,
prodekanka pre zahraničné vzťahy Dr. Faithová a odborníčka na didaktiku doc. Kolečáni
Lenčová. V prvej sekcii Jazykoveda odzneli
lingvistické témy z oblasti morfológie, lexikológie a translatológie. Doktorandi mali možnosť
porovnať problematiku abreviácie či anglického a nemeckého právnického jazyka. V druhej
sekcii Didaktika jazykov a literatúr sa tematizovala problematika výučby cudzích jazykov, interkultúrnej výchovy a viacjazyčnosti. Počas disku-

sie zúčastnení našli vo svojich témach viaceré
priesečníky, čím získali nový pohľad na oblasť
svojho výskumu. Účastníci tretej sekcie Literatúra a kultúra analyzovali vybrané diela a svoju
pozornosť sústredili aj na literárne preklady.
Predmetom ich výskumu bola nielen slovenská,
ruská, ale aj nemecká literatúra.
Prínosom konferencie bola výmena skúseností a najnovších poznatkov prostredníctvom
odborných diskusií s kolegami, zúčastnenými
expertmi a školiteľmi. Účastníci hodnotili konferenciu pozitívne a vyjadrili záujem zúčastniť
sa na ďalších ročníkoch, preto dúfame, že
prvý ročník je začiatkom tradície a v budúcnosti konferencia posilní svoj medzinárodný
charakter. Na záver by sme sa chceli poďakovať účastníkom za ich profesionálne výstupy,
členom organizačného výboru za ich prácu
a riaditeľke ústavu prof. Vajičkovej za podporu
a možnosť usporiadať podujatie.
Mgr. Edina Borovská,
Mgr. Simona Tomášková,
doktorandky PdF UK

Č O N O V É N A M LY N O C H ?

Atriácka bouldrovka
Prvého októbra 2015 bude študentom sprístupnená dlho očakávaná, nová lezecká stena. „Atriácka bouldrovka“, ktorej predkladateľom bol Vlado
Žilka, vznikla ako projekt Participatívnych
Mlynov a bola realizovaná v spolupráci
s VM Mlynská dolina. Lezecká stena sa
bude nachádzať v priestoroch Átriových
domov - konkrétne v objekte ADE75. Zámerom projektu bolo sprístupniť lezecké aktivity úplným nováčikom a lezcom
ponúknuť možnosť tréningu v blízkosti
internátu. Ide o indoorovú stenu a k jej
využívaniu nebudú potrebné žiadne laná
či istiace pomôcky. Bouldrovku budú
študenti môcť využívať bezplatne.
Martin Hodničák, študent FiF UK
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JUBILEÁ

Prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc. – 80-ročný
Jubilant už 57. rok pôsobí na Katedre lekárskej chémie, biochémie a klinickej
biochémie LF UK, v súčasnosti ako profesor emeritus. V r. 1991 – 2001 bol
prednostom ústavu, bol členom Vedeckej rady a Akademického senátu LF,
Vedeckého kolégia SAV a funkcionárom odborných spoločností – Slovenskej
chemickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulovú biológiu
a Slovenskej diabetologickej spoločnosti.
Očarila ho červená farba hemoglobínu podobná červenému vínu
S hemoglobínom sa zoznámil cez tému
svojej kandidátskej dizertačnej práce, ktorú mu zadal prednosta ústavu prof. RNDr.
J. Kubis. Neoficiálnym školiteľom bol prof.
MUDr. A. F. Richter z 1. LF UK v Prahe,
veľký znalec tohto krvného farbiva. Jubilanta fascinoval pohľad na farebný roztok
izolovaného hemoglobínu v skúmavke,
keď hľadal možnosti stanovenia nízkych
koncentrácií toxického oxidu uhoľnatého
viazaného na jeho molekulu u fajčiarov
alebo keď sledoval denaturačné účinky
ťažkých kovov. Nový smer výskumu hemoglobínu bol spojený so študijným pobytom
na univerzite La Sapientia v Ríme. Vďaka
vynikajúcim výsledkom a medzinárodným
sympóziám, ktoré organizovalo študijné
pracovisko, bol vtedy Rím označovaný ako
mesto hemoglobínu. Jubilanta tu zapojili
do štúdia glykohemoglobínu, ktorý vzniká
väzbou krvnej glukózy a je významný pri
diabetes mellitus. Participoval na získaní
originálnych výsledkov a významný je jeho
podiel na zaradení stanovenia glykohemoglobínu do klinickej praxe na Slovensku.
So svojím pracovným tímom, v spolupráci
s teoretickými a klinickými pracoviskami
LF, MFF a FaF UK, Ústavom pre výskum
srdca SAV, zameral neskôr výskum na sledovanie vzťahu glykácie k patologickým
zmenám organizmu pri diabetes mellitus
a možnosti ich ovplyvnenia pôvodnými

biologicky aktívnymi organickými látkami,
ktoré sám syntetizoval. Úspešné riešenie
problematiky vyústilo aj do medzinárodnej
spolupráce s univerzitou v Lodži. Význam
dosiahnutých výsledkov dokumentuje okolo 150 prác v odborných periodikách, vyše
200 prednášok, spoluautorstvo na troch
monografiách a stovky citácií v citačnom
indexe.
Rozsiahla je aj pedagogická aktivita prof.
Čárskeho s tisíckami prednášok, laboratórnych cvičení a seminárov z lekárskej chémie. Je spoluautorom troch celoštátnych
vysokoškolských učebníc a l4 učebných
textov. Nedávno vyšiel pod jeho editorstvom
preklad medzinárodnej učebnice biochémie. Ešte aj súčasní gymnazisti sa učia chémiu z učebnice, ktorej je hlavným autorom.
Treba spomenúť aj desiatky doktorandov,
diplomantov a „švočkárov“, ktorí sú mu
vďační, že ich prinútil „chemicky myslieť“.
Angažovanosť jubilanta bola ocenená
Zlatou a Pamätnou medailou UK, Zlatou
a Hynkovou medailou LF, Zlatými medailami SLS, SAV a SChS, Medailou UP v Olomouci, Guothovou medailou SLS, Medailou V. Žuffu a Weberovou cenou SFS
a ďalšími. Je čestným členom viacerých
odborných spoločností a členom Učenej
spoločnosti prof. UK v Prahe J. V. Koštířa.
Je dobrým priateľom ochotným vždy pomôcť, obľúbeným spoločníkom, členom futbalového oddielu LF. Bez flinty, s priateľmi
poľovníkmi rád obdivoval poľovnícke revíry.

K životnému jubileu
profesora Pavla Šveca

Narodil sa dňa 30. 8. 1940 v Bratislave
v rodine prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc.
– popredného československého farmakológa a zakladateľa samostatného farmaceutického štúdia na Slovensku. Medicínu
vyštudoval na Fakulte všeobecného lekárstva
Univerzity Karlovej v Prahe, kde bol promovaný v roku 1963. Následne nastúpil na ašpirantúru z farmakológie na Farmakologickom
ústave ČSAV v Prahe, ktorú pod školiteľstvom prof. MUDr. Heleny Raškovej, DrSc.,
a MUDr. Karola Maška, CSc., úspešne
ukončil obhájením kandidátskej dizertačnej
práce v roku 1968. Po obhajobe nastúpil ako
vedecký pracovník na Farmakologický ústav
ČSAV v Bratislave (neskôr Farmakologický
ústav SAV). Krátko na to odišiel na študijný
pobyt na University College do Londýna. Po
vzore svojho otca, vysokoškolského učiteľa
a vedca, ale aj po skúsenostiach na londýnskej univerzite, v roku 1971 nastupuje ako

Dňa 30. 8. 2015 oslávil prof. Pavel Švec
významné životné jubileum – 75 rokov. Pri
tejto príležitosti si chceme my, kolegovia
z Katedry farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK (FaF UK), pripomenúť
jeho život a prácu, vzdať mu úctu a hold.
Vyslovujeme mu vďaku za všetko, čo počas
svojho pôsobenia na FaF UK vykonal.
Rozsiahle skúsenosti a vedomosti si jubilant nikdy nenechával pre seba. Ochotne
ich odovzdáva študentom v rámci prednášok na vedeckých a odborných podujatiach zameraných na farmakológiu, toxikológiu, klinickú farmakológiu a klinickú
farmáciu doma i v zahraničí.
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30. júla 1935 sa narodil v Chorvátskom Grobe
• 1953 – absolvoval Gymnázium
v Senci
• 1958 – absolvoval Prírodovedeckú fakultu UK
• 1964 – získal titul RNDr.
• 1968 – získal titul CSc.
• 1971 – získal titul docent
• 1991 – získal titul univerzitný
profesor
• 1991 – 2001 prednosta Ústavu
lekárskej chémie, biochémie
a klinickej biochémie LF UK
• 2008 – emeritný profesor LF UK
Vážený jubilant, milý Jožko, pri tejto vzácnej príležitosti Ti zo srdca prajeme zdravie,
aby si sa ešte dlho venoval svojim záujmom
a záľubám, teraz najmä historiografii osobností chémie a biochémie na Slovensku, kde
si už zapustil literárne korene. Teš sa v kruhu
rodiny už ako pradedo a naďalej dorábaj kvalitné hemoglobínovo červené víno v záhrade.
Pri „koštovke“ vo svojej pivnici mysli aj na nás
priateľov, aby sme si spolu pripili na zdravie.
Michal Valent, profesor emeritus

JUBILEÁ

Jubileum významnej slovenskej
mikropaleontologičky
Začiatkom septembra oslávila okrúhle výročie naša milá kolegyňa prof. RNDr. Daniela
Reháková, PhD. Jubilantka absolvovala vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckej
fakulte UK (PriF UK) v Bratislave, odbor základná a ložisková geológia.
V rokoch 1984 až 2001 pracovala na
Geologickom ústave SAV v Bratislave, najskôr ako asistentka a po ukončení doktorandského štúdia a získaní hodnosti CSc.
(PhD.) v geologických vedách v r. 1993
ako vedecká pracovníčka. Od r. 2002 pracuje na Katedre geológie a paleontológie
PriF UK ako vysokoškolská pedagogička,
od septembra 2003 ako zástupkyňa vedúceho katedry a od r. 2011 do r. 2015 ako
vedúca katedry. Habilitovala sa v r. 2002,
titul profesor geológie získala v r. 2006.
Jubilantka od svojho nástupu na Katedru
geológie a paleontológie PriF UK vedecky
i pedagogicky prispieva k rozvoju slovenskej i medzinárodnej mikropaleontologickej školy. Pracuje v odboroch mikropaleontológia, biostratigrafia, eventostratigrafia,
sekvenčná stratigrafia, paleoekológia, paleogeografia a paleoceánografia. Patrí
medzi popredných, medzinárodne uznávaných špecialistov na výskum dvoch stratigraficky významnych skupín morského
vápnitého mikroplanktónu (kalpionelidy
a vápnité dinoflageláty). V danom odbore
výskumu vychovala domácich i zahraničných špecialistov a významne sa podieľa aj
na propagácii slovenskej paleontológie. Je
autorkou a spoluautorkou desiatok vedeckých článkov, monografií, učebných textov
a populárno-vedeckých článkov. Úspešne viedla vedecké projekty grantových
agentúr VEGA, KEGA, APVV a APVV-LPP,
bola zástupkyňou a riešiteľkou ďalších 10
VEGA, 1 KEGA a 6 APVV projektov.

Prof. Reháková bola koordinátorkou projektu Marie Curie Mobility Actions 6RP EÚ
PROPER „Proxies in paleoclimatology:
Education and Research“, projektu Česko–slovenskej spolupráce „Integrovaný
stratigrafický výskum kriedových súvrství
vonkajších Západných karpát a okrajových jednotiek Centrálnych Západných
Karpát“ a aktívne sa podieľala na riešení
ďalších medzinárodných vedeckých projektov v rámci NATO, KBGA, Višegrádskeho fondu a bilaterálnej spolupráce. Viedla
kalpionelidnú pracovnú skupinu v rámci
Projektu 362 IGCP UNESCO „Tethyan and
Boreal Cretaceous Correlation“. V súčasnosti vedie kalpionelidný tím v rámci medzinárodnej beriaskej pracovnej skupiny
Medzinárodnej subkomisie pre kriedovu
stratigrafiu pre určenie jursko-kriedového
rozhrania a stanovenie jeho globálneho
stratotypu. Hosťovala na geologických pracoviskách univerzít v Utrechte, Brémach,
Göteborgu, Mexico City, Varšave, Krakove, Záhrebe a v naftovej spoločnosti Petrobras v Rio de Janeiro. V rámci aplikačného výskumu spolupracovala na projektoch
pre firmy Nafta Gbely a.s., Geocomplex,
a.s. a cementáreň Štramberk.
Vedecké výsledky zaraďujú prof. RNDr.
Danielu Rehákovú, PhD., k významným
osobnostiam slovenskej a medzinárodnej
mikropaleontológie. Oddanosť vede, korektný prístup ku študentom a vytváranie
priateľskej atmosféry na pracovisku – to sú
hlavné rysy jej povahy. Milej jubilantke, na-

30. 8. 1940 – narodil sa v Bratislave
1963 – absolvoval Fakultu všeobecného lekárstva Univerzity Karlovej
v Prahe
1963 – nastúpil na ašpirantúru na Farmakologický ústav ČSAV v Prahe
1968 – v edecký pracovník Farmakologického ústavu ČSAV v Bratislave
1969 – študijný pobyt na University College London
1971 – vedecký pracovník Farmakologicko-toxikologického laboratória FaF UK
1984 – získal titul docent
1990 – 2005 – vedúci Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK
1992 – získal titul profesor
1993 – získal titul DrSc.
1994 – 2000 – dekan FaF UK
2014 – emeritný profesor FaF UK

vedecký pracovník na Vedecko-výskumný
ústav FaF UK, neskôr prešiel na Katedru
farmakodynamiky a toxikológie (teraz Katedra farmakológie a toxikológie). Za docenta
bol vymenovaný v roku 1984, za profesora
v roku 1992 a v roku 1993 obhájil doktorskú
dizertačnú prácu a získal vedeckú hodnosť
DrSc. V rokoch 1990 – 2005 bol vedúcim
Katedry farmakológie a toxikológie.
Dve funkčné obdobia (1994 – 2000) pôsobil vo funkcii dekana FaF UK. Prof. Švec sa
významne podieľal na rozvoji a modernizácii
výučby farmakológie na FaF UK, ale i fakulty
ako takej. Je známy a vysoko uznávaný odborník vo farmaceutickom teréne. Prednáša
na seminároch v rámci spolkov lekárov a farmaceutov i na podujatiach organizovaných
regionálnymi lekárnickými komorami. Je
pravidelným prednášateľom a skúšajúcim
frekventantov atestačných kurzov a stálym
posudzovateľom klinických štúdií.

5. septembra 1955 – narodila sa
v Humennom
1974 až 1979 – štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK
1983 – 2002 – Geologický ústav
SAV, Bratislava
1993 – získanie hodnosti CSc. v geologických vedách
2002 – Katedra geológie a paleontológie PriF UK Bratislava, vysokoškolský pedagóg
2002 – habilitovaná za docentku
2006 – inaugurovaná za profesorku
geológie

šej kolegyni a priateľke želáme do ďalších
rokov pevné zdravie, veľa štastia, rodinnej
pohody, entuziazmu a síl do ďalšej tvorivej
práce.
prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc.,
za Katedru geológie a paleontológie
PriF UK

V súčasnosti pôsobí na Katedre farmakológie a toxikológie FaF UK ako emeritný
profesor. Denne prichádza na katedru so
záujmom o jej dianie a túžbou odovzdať
vlastné neoceniteľné skúsenosti a poznatky svojim spolupracovníkom, kolegom,
doktorandom a študentom. Radi by sme na
tomto mieste použili výrok J. W. Goetheho,
že „v živote nestačí len poznať, vedieť – je
potrebné vedomosti ešte aplikovať“. A to
prof. Švec dokáže znamenite.
Vážený pán profesor, k Tvojmu jubileu Ti
srdečne blahoželáme, my Tvoji spolupracovníci z Katedry farmakológie a toxikológie, všetci Ti želáme dobré zdravie, stále
pracovné nadšenie, spokojnosť a pohodu
v osobnom živote. Ad multos annos!
doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.,
prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.,
FaF UK
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VÝSKUM TEXTOV
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K

MICHAL CHABADA

APITOLY
Z DEJÍN

STREDOVEKEJ

FILOZOFIE

II. SCHOLASTIKA
RANÁ LATINSKÁ

UNIVERZITA KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

 

Erika HALAŠOVÁ – Mária FRANEKOVÁ – Eva BUKOVSKÁ

MEDICAL BIOLOGY

p ra c t i c u m

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

practicum
Erika HALASOVÁ
Mária FRANEKOVÁ
Eva BUKOVSKÁ

Univerzita Komenského v Bratislave

Študijná literatúra
Ábel, F.: Dejiny novozmluvnej doby
Ábel, F.: Úvod do Novej zmluvy
Binovský, A.: Malý slovník anatomického názvoslovia
Binovský, A.: Anatómia pre športovcov I
Binovský, A.: Anatómia pre športovcov II
Čalkovská, A. a kol.: Návody k praktickým cvičeniam z fyziológie
Gregušová, D., Peráček, T.: Obchodné právo pre manažérov. Obchodný zákonník
§261 až §755
Gregušová, D., Peráček, T.: Obchodné právo pre manažérov. Obchodný zákonník § 1
až § 260 Živnostenský zákon
Gurňák, D., Danielová, K., Kasala, K., Tolmáči, L., Blažík, T.: Geografia Ázie
Halašová, E., Franeková, M., Bukovská, E.: Medical Biology practicum
Hruškovič, I., Kálesná, K., Štefanovič, M.: Svetové právne systémy
Chabada, M.: Kapitoly z dejín stredovekej filozofie II. Raná latinská scholastika
Jedlička, L., Kocian, Ľ., Stloukal, E.: Rukoväť záverečných prác zo zoológie
Kákošová, Z.: Zo staršej slovenskej literatúry I
Kákošová, Z., Konečný, M.: Zo staršej slovenskej literatúry II
Kollár, J.: Riešené matematické úlohy z prijímacích skúšok 2008 – 2011
Kolektív: Slovenčina pre zahraničných študentov
Kolektív: Lekárska slovenčina pre zahraničných študentov
Kolektív: Environmental Governance for Cities, Municipalities and Communities
Kováčová, B.: Ergoterapia v ranom a predškolskom veku
Krupa, J.: Katolícka dogmatická teológia
Krupa, J.: Vieroučný výskum textov paleokresťanskej tradície
Krzempek, M.: Polski na A. Czesc II. Podrecznik jezyka polskiego dla Slowaków.
Kubatka, P., Péč, M., Valentová, V.: Prehľad lekárskej biológie pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo
Letovancová, E.: Psychológia v manažmente
Masarovičová, E., Repčák, M. a kol.: Fyziológia rastlín
Oborný, J.: Filozofia a šport
Ostatníková, D. a kol.: Laboratory Guide to Medical Physiology
Ostatníková, D. a kol.: Základy lekárskej fyziológie
Peráček, T.: Cenné papiere
Pevná, K., Plenta, P., Imreová, I., Kučerová, M., Petrušek, B.: Pretrvanie a zmeny režimov v Severnej Afrike, na Blízkom východe a v Strednej Ázii
Rochovská, A., Káčerová, M., Ondoš, S.: Výskumné metódy v humánnej geografii a ich
aplikácie
Sejčová, Ľ.: Arteterapeutické techniky v poradenstve
Schenk, J., Hrabovská, A.: Škálovanie
Sykorjaková, A.: Kazuistiky v liečebnej pedagogike
Szabová-Šírová, L.: Sociálna andragogika – teoretické, empirické a praktické aspekty
Šebesta, R., Toma, Š.: Mechanizmy organických reakcií
Škodáček, I.: Prolegomena k detskej a adolescentnej psychiatrii
Škodáček, I.: Principia detskej a adolescentnej psychiatrie
Treľová, S., Peráček, T.: Pracovné právo pre manažérov
Vojtechová Poklač, S.: Slovinský jazyk v praxi
Wawrzyniak, K.: Polski na A. Czesc I. Podrecznik jezyka polskiego dla Slowaków.
Weberová, D.: Entrance Examinations on English Language

Monografie

Bándy, J.: Slávnostné a kajúce žalmy
Baláž, M.: Jazzrock fusion music na Slovensku
Dobríková, M.: Vlastné meno ako komponent slovenských a bulharských frazém
Kačala, J.: State o slovenskej kvantite a rytmickom zákone
Krekovič, E., Staššíková-Štukovská, D.: Prieskum archeologickej komunity na Slovensku 2012 – 2014
Kryvinska, N., Greguš, M.: SOA and its Business Value in Requirements, Features,
Practices and Methodologies
Marušiak, J., Jalász, I., Gniazdowski, M.: (Dez)integračná sila stredoeurópskeho
nacionalizmu. Prípad štátov vyšehradskej skupiny
Puhovich, M.: Hitová produkcia v slovenskej populárnej hudbe v období 1955 - 1977
Rajčáková, E., Švecová, A.: Regionálne disparity na Slovensku v kontexte kohéznej
politiky EU 2007 – 2013
Sliacky, O., a kol.: Dejiny slovenskej literárnovednej reflexie literatúry pre deti a mládež
Staník, J., Gašperíková, D., Klimeš, I.: Monogénové poruchy sekrécie a účinku
inzulínu
Klasický filológ Miloslav Okál
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PRÁVNA PORADŇA

o Vydavateľstve UK
auguste 2015
Zborníky
Acta Botanica UC 2014/49
Acta Didactica UC, 2014, Issue 14
Acta Facultatis Iuridicae UC, XXXIII, 2/2014
Acta Facultatis Educations Physicae UC, LV/1, 2015
Acta Geographica UC, 59, 1/2015
Acta Facultatis Theologicae UC Bratislaviensis XI/2/2014
Acta Facultatis Theologicae UC Bratislaviensis XII/1/2015
Acta Mathematica UC, Spring 2015, LXXXIV/1
Graecolatina et Orientalia XXXV – XXXVI
Guldanová, Z. (ed.): Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia III
Knižničná a informačná veda XXV
Mei:CogSci Conference 2015
Paedagogica 26
Paedagogica Specialis XXIV
Paedagogica Specialis XXV
Paedagogica Specialis XXVI
Paedagogica Specialis XXVIII
Philologica LXXIII
Philosophica XXXVII
Politická participácia na Slovensku v kontexte Parlamentných volieb 2012
Prekladateľské listy 4
Premeny poetiky novely 20. storočia v európskom kontexte
Pri zelenom stole: Naša reč. Návraty k takmer zabudnutej diskusii
Studia Biblica Slovaca 6/2015
Studia Orientalia Slovaca 13/2/2014
Zborník vedeckých prác študentov a doktorandov LF UK, 2015
Quo vadis, Romanística?
31st Spring Conference on Computer Graphics

Ročenky na akademický rok 2015/2016
Publikácie na CD
Bednárová, K.: Rukoväť dejín prekladu na Slovensku I.
Bednárová, K.: Rukoväť dejín prekladu na Slovensku II.
Fillo, J., Breza, J.: Všeobecná urológia pre medikov
Malovecká, I., Mináriková, D., Foltán, V.: Zdravotnícke pomôcky – vybrané úlohy
Lemešová, M., Sokolová, L., Minarovičová, K.: Psychológia interaktívne I. Kde
sa vzala psychológia?
Luptáková, L., Danková, Z.: Biológia reprodukčného a postreprodukčného veku
Palkovičová, E.: Úvod do štúdia umeleckého prekladu
Péč, M.: Prehľad lekárskej biológie pre študijný odbor ošetrovateľstvo
Péč, M.: Prehľad lekárskej biológie pre študijný odbor biomedicínske inžinierstvo
Péč, M.: Prehľad lekárskej biológie pre študijný odbor pôrodná asistencia
Pohlodek, K.: An introduction to Breast Diseases
Rovný, R., Bulanková, E.: Autekologické charakteristiky makroobentosu
Staroňová, K., Deščíková, R., Števove, K.: Správa o výberových konaniach do
funkcie predsedov súdov v období 1.1.2012-31.12.2012
Uhríková, D. a kol.: Biofyzika

Zborníky na CD
Biotické faktory a enviro-medicína pre 21. storočie
Enviro-medicína pre 21. storočie: Aplikácie pre integrovaný manažment krajiny
Fenomén moci a sociálne nerovnosti 2014
Kognícia a umelý život 2015
Lekárska fyzika a biofyzika na začiatku 21. storočia: Aplikácie fyziky v medicíne
Lekárska fyzika a biofyzika na začiatku 21. storočia: Aplikácie fyziky v medicíne
– abstrakty
Pohybová aktivita, telesná zdatnosť a rizikové faktory zdravia
Psychologica XLIII
Študentská vedecká konferencia 2015 – FTVŠ UK
Technika a metodika zimných a letných športov v prírode

Cestná
kontrola

príslušníkom
Policajného zboru
S cestnou premávkou sú spojené rôzne situácie, v ktorých
by mal vodič ovládať základné pravidlá ich riešenia. Okrem
„šoférskej“ zručnosti je vhodné vedieť, aké oprávnenia majú
príslušníci Policajného zboru pri cestnej kontrole. Kto je
oprávnený zastavovať vozidlá? Aké doklady musí mať vodič
pri sebe? Môže policajt zadržať vodičský preukaz?
Zastavovanie vozidiel v cestnej premávke nemusí vždy súvisieť
s cestnou kontrolou. V cestnej premávke najčastejšie vozidlá zastavujú príslušníci Policajného zboru (ďalej len „policajti“). Okrem
nich majú toto oprávnenie napríklad aj príslušníci obecnej polície,
profesionálni vojaci s vonkajším označením „Polícia“ a iní oprávnení príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Okrem toho
môžu na zaistenie bezpečnej cestnej premávky vozidlá zastavovať
i zamestnanci dráhy alebo iné osoby, napríklad pri údržbe cesty.
Po zastavení vozidla policajt kontroluje, či má vodič pri sebe
platné doklady, ktoré vyžadujú viaceré zákony na vedenie a prevádzku vozidla a vodič je povinný predložiť aj platný doklad totožnosti. Zo základných dokladov sú to vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla, doklad
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu, doklad
o vykonaní technickej a tiež emisnej kontroly, ak im vozidlo podlieha, doklad o zaplatení úhrady za užívanie komunikácií, doklad
o zdravotnej, prípadne psychickej spôsobilosti, ak takejto povinnosti vodič podlieha a iné doklady podľa osobitných predpisov.
Policajt je tiež oprávnený vyzvať vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky
či lieku. Z najdôležitejších a najčastejšie využívaných oprávnení
treba ďalej uviesť oprávnenie kontrolovať technický stav vozidla,
tiež to, či sú jeho výstroj a povinná výbava úplné a či sú vo vyhovujúcom stave. V prípade, že veziete náklad, je policajt oprávnený skontrolovať aj jeho uloženie a upevnenie. Tiež je oprávnený
preveriť, či po vašom vozidle, prepravovaných veciach, po vás
alebo po vašich spolujazdcoch nie je vyhlásené pátranie.
Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz z viacerých dôvodov. Napríklad ak vodič, ktorému je v blokovom konaní za priestupok
proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo za priestupok
spáchaný nezaplatením úhrady za užívanie komunikácií uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste. Ďalej
ak je vodičský preukaz neplatný, ak je možné vodičovi uložiť trest
alebo sankciu zákazu vedenia motorového vozidla, ak má vodič rozhodnutím súdu uložené ochranné liečenie alebo zákaz viesť motorové vozidlo alebo ak o zákaze viesť motorové vozidlo rozhodol
správny orgán. O zadržaní vodičského preukazu je policajt povinný
vydať potvrdenie, a to bezodkladne. Vydaním povolenia je vodičský
preukaz zadržaný, aj keď ste ho na mieste nepredložili. V potvrdení
môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom, najviac však na 15 dní.
Povolenie platí len na území Slovenskej republiky.
Z ďalších oprávnení policajta ešte uveďme oprávnenie zakázať
vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať
smer jazdy, zakázať vodičovi jazdu po diaľnici. Účastníci cestnej
premávky sú povinní rešpektovať pokyny, výzvy a príkazy policajtov a strpieť výkon ich oprávnení. V opačnom prípade sa dopúšťajú priestupku, za ktorý môže byť uložená pokuta, a ak bol
priestupok spáchaný v súvislosti s vedením motorového vozidla,
hrozí aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlo.
doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.,
Katedra správneho a environmentálneho práva PraF UK

39

JAZYKOVÉ OKIENKO

Robíte si svojku?
Fenomén selfie, teda fotenie autoportrétu pomocou smartfónov, je markantný
najmä vo virtuálnom priestore na sociálnych
sieťach už dlhší čas. Neobyčajný výlet či
dovolenka, posedenie v originálnom podniku, stretnutie známeho človeka, vydarený kulinársky výsledok či len
bežné leňošenie pri kávičke a dobrej knižke. Každý okamih, ktorý
nejakým spôsobom vnímame v danom momente ako zvláštny, neobyčajný, originálny, môže byť aj spolu s prežívajúcim fotografom
zachytený na selfie a následne zdieľaný a prístupný ostatným virtuálnym priateľom na lajkovanie.
Slovenskí používatelia jazyka sa však nedržia mainstreamového
výrazu, respektíve sa už výraz selfie dostal do nášho povedomia natoľko, že sa začal proces zdomácňovania. A tak sa v bežnej komunikácii čoraz viac objavuje slovenský ekvivalent anglicizmu selfie, teda
svojka. Používa sa zatiaľ skôr v neoficiálnej komunikácii, ale preniká
aj do médií (pozri napríklad titulok „Samova svojka. Sam Smith si
užil fotenie so svojou voskovou figurínou.“ http://www.teraz.sk/

magazin/sam-smith-voskova-figurina-muzeum/150197-clanok.html
- 11. 8. 2015 či „Svojka – slovo roka 2014?“ na http://www.tyzden.
sk/nazory/24287/svojka--slovo-roka-2014/). Spočiatku k tomuto
novému „výmyslu“ zaujímali ľudia neutrálny, ba až odmietavý postoj,
veď načo prekladať niečo, čo je v slovenskom socio-kultúrnom prostredí optimálne zaužívané!
V tomto duchu sa s novými pomenovaniami operuje všeobecne.
V prvopočiatkoch akési umelé vytváranie slovenských ekvivalentov
považujeme vždy skôr za žart, resp. za istý druh recesie. V prípade pomenovania selfie azda presadeniu sa slovenského náprotivku
spontánne pomohla súťaž vyhlásená istou komerčnou televíziou, ktorá vyzvala svojich divákov, aby vymýšľali slovenské ekvivalenty. Nech
je tak či onak, slovo svojka sa vyskytuje čoraz frekventovanejšie
a stáva sa (minimálne na internete) preferovanejším pred anglickým
originálom.
Výraz svojka prišiel do povedomia Slovákov veľmi nečakane, no
rýchlo a vo veľkom štýle obletel svet sociálnych sietí. Budeme s napätím čakať, ako sa vyvinie v praxi situácia s ďalším jeho „príbuzným“,
lebo na polceste zdomácnenia stojí aj komerčná vychytávka selfie
stick či selfie držiak.
			
Mgr. Zdenka Schwarzová,
			
Katedra slovenského jazyka FiF UK

L I S T U J E M E V S TA R Ý C H Č Í S L A C H
Naša univerzita, september 1958, ročník IV., č. 1

Oslávte spolu s nami 60. výročie vydávania
univerzitného časopisu Naša univerzita!
Naša univerzita je najdlhšie a nepretržite vychádzajúcim univerzitným časopisom na Slovensku. Prvé číslo vyšlo dňa 23. septembra
1955.
Prečo máte radi časopis Naša univerzita?
Pošlite nám svoje odpovede do 15. októbra na adresu nasa.univerzita@uniba.sk.
Piatich z vás odmeníme balíčkom UK a odpovede uverejníme v novembrovom
čísle časopisu.
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KRÍŽOVKA
Isaac Asimov: „Pevne verím, že sebavzdelávanie je... (tajnička).“
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Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 10. októbra 2015 a vyhrajte hrnček UK. Spomedzi správnych odpovedí
vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity. Vyhodnotenie z minulého čísla: Albert Camus: „V hĺbke zimy som
zistil,... TAJNIČKA: že vo mne vládne neporaziteľné leto.“ Správnu odpoveď poslala aj Marija Marjanović. Srdečne blahoželáme!
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ENGLISH SUMMARY

We have 19 top research teams at
Comenius University
The Accreditation Commission acknow
ledged 37 top university research teams
in Slovakia, with 19 of these operating at
Comenius University: there are six teams
from the Faculty of Mathematics, Physics
and Informatics, five teams from the Faculty of Natural Sciences, four teams from the
Faculty of Arts, two teams from the Jesse
nius Faculty of Medicine, one team from
the Faculty of Medicine and one combined
team from the Faculty of Natural Sciences
and the Faculty of Mathematics, Physics
and Informatics. Pg 3
From the Rector's Programme
- Comenius University Rector Prof. Karol
Mičieta opened the 13th annual Children’s
University in the Comenius University Assem
bly Hall on 1 July. Pg 14
- the rector opened the 25th year of the
Summer University of Slovak Language for
foreigners and expatriates in the training and
congress centre at the Centre for Continuing
Education in Modra on 6 July. Pg 2
- the rector opened the 51st year of the Studia
Academica Slovaca Summer School of Slovak Language and Culture in the Moyzes Hall
of the Faculty of Arts on 3 August. Pg 11
The King of Spain inaugurated the
AMOS system
On the occasion of the 30th anniversary of
the establishment of astronomical observatories in the Canary Islands, the Spanish
King Philip VI inaugurated seven new robo
tic systems on 27 June 2015 at the Teide
Observatory in Tenerife. Slovakia was represented among the astronomical apparatuses by a unique AMOS system (All-Sky
Meteor Orbit System) from Comenius University whose co-creator was Dr. Juraj Tóth,
PhD., from the Faculty of Mathematics,
Physics and Informatics. Pg 5
Assoc. Prof. Putala becomes the Chairman of the Higher Education Council of
the Slovak Republic
Assoc. Prof. Mgr. Martin Putala, PhD., from
Comenius University became the Chairman
of the Higher Education Council of the Slovak Republic. The Higher Education Council of the Slovak Republic decided on this at
its meeting on 10 June 2015. Pg 5
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Age at the Centre for Continuing Education
celebrated a quarter of a century since its
creation. It has been the largest university for
senior citizens in Slovakia since 1990. Pg 6
A conference on the numerical modelling of seismic motion
The fourth conference of the Numerical
Modelling of Earthquake Motions: Waves
and Ruptures – NMEM2015, took place
at Smolenice Castle from 5 to 9 July. The
conference was organized by the Faculty
of Mathematics, Physics and Informatics in
cooperation with the Geophysical Institute
of the Slovak Academy of Sciences (now the
Institute of Earth Sciences). Pg 6
The freedom of religion in today’s Europe
Comenius University hosted an international
colloquium entitled “The Freedom of Religion in Today’s Europe” in the Moyzes Hall
at the Faculty of Arts on 12 June 2015. The
colloquium was under the patronage of Slovak President Andrej Kiska. The event was
held on the occasion of the awarding of the
International St Adalbert Prize for Peace,
Freedom and Cooperation in Europe to the
former Polish prime minister Prof. Dr. Hanna
Suchocka. The prize was awarded by the
Adalbert-Stiftung (foundation). The co-organizers of the colloquium were the Adalbert-Stiftung in Krefeld (Germany), the Slovak branch of the Konrad-Adenauer-Stiftung
and Comenius University. Pg 7
Tokyo Foundation director Takashi Suzuki visited the Management Board of
Comenius University
CU Vice-Rector Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., CU Vice-Rector Prof. MUDr.
Daniela Ostatníková, PhD., and CU Vice-Rector Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.,
welcomed the Director of the Tokyo Foundation, Takashi Suzuki, on 10 June 2015.
Pg 7
The WHO Annual Prize on the CU campus
On the occasion of World No Tobacco Day
(31 May), the World Health Organization acknowledged the good work of Assoc. Prof.
MD. Tibor Baska, PhD., an employee at the
Department of Public Health of Jessenius
Faculty of Medicine in Martin. Pg 8

A commemoration of the 1968 occupation was held in front of Comenius University
A commemoration event to mark the occupation of Czechoslovakia by Warsaw Pact
forces in 1968 took place in front of Comenius University on 21 August 2015. Pg 6

Our rowing eight was successful in Vienna and in the Capital Cup
On 16 May 2015 the eight-man rowing crew
composed of students of Comenius University and the Slovak University of Technology
won their category in the Wienerachter University Regatta in Vienna and came third in
the Capital Cup. Pg 9

The University of the Third Age celebra
ted a quarter of a century in the summer
On 1 July 2015 the University of the Third

The 51st year of the Studia Academica
Slovaca Summer School of Slovak Language and Culture

This intensive Slovak language course took
place from 3 to 21 August 2015 on the
premises of the Faculty of Arts. 169 partici
pants from 38 countries attended the summer school this year. The closing ceremony
took place in the Moyzes Hall of the Faculty
of Arts, where the Rector handed out certifi
cates. Pg 11
The 25th year of the Summer University
of Slovak Language and Culture
The Summer University of Slovak Language
and Culture focuses on the linguistic and
vocational training of foreigners and expatriates and took place at the training and
congress facility at the Centre for Continuing Education in Modra from 6 to 24 July
2015. A new Slovak textbook for foreigners
entitled 3,2,1 – Slovenčina, which was published by the centre, was launched at the
opening ceremony. Pg 12
256 young graduates of the Children’s
University
The 13th year of this popular summer school
for young students aged 9 to 14 began in
the Comenius University Assembly Hall on
1 July 2015. The children had lectures on
each Wednesday over July and August. Pg
14–15
The Summer School of Journalism for
expatriates
An eight-day journalism school in Bratislava
was held for expatriate journalists from the
mass media and ended on August 22. The
school was attended by 13 journalists from
five countries – Serbia, Croatia, Germany,
Romania and Russia – and was organized
by the Department of Journalism of Comenius University in cooperation with the Offi
ce for Slovaks Living Abroad. Pg 16
An oncology division has been established at Martin’s Biomedical Centre
One of the main areas of research at the
oncology division is the high-quality application of research results into clinical practice.
New methods identifying the early signs of
cancer as well as prognostic and pragma
tic parameters will contribute to achieve this
goal. Pg 25
The Colloquium of Nuclear Chemistry
and Radioecology
The 2015 Colloquium of Nuclear Chemistry
and Radioecology took place on 3 June at
the Faculty of Natural Sciences under the
patronage of the Curie Foundation, the
Department of Inorganic Chemistry at the
Faculty of Natural Sciences and the expert
group of nuclear chemistry and radioecology at the Slovak Chemical Society in commemoration of Marie Curie. Pg 26
Mgr. Petra Ďurinová
Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.
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Grantový program Kvalita vzdelávania
Chcete skvalitniť štúdium na svojej vysokej škole a máte
dobrý nápad, ako to urobiť? Vďaka grantovému programu
Kvalita vzdelávania vám s tým pomôžeme a inovatívny projekt
vašej fakulty podporíme sumou až do výšky 5 000 eur.
Projekty posielajte do 20. 10. 2015.
Viac informácií nájdete na www.nadaciatatrabanky.sk
:už 10 rokov ideme za najlepšími

