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EDITORIÁL

P

o zverejnení výsledkov exit pollu v neskorý večer volebnej soboty sa začala stavať na hlavu väčšina dovtedajších
kalkulácií a situácia sa, žiaľ, zásadne nezmenila ani po
zverejnení definitívnych výsledkov volieb. Sprvu bolo síce vcelku zábavné pozorovať na jednej strane bujaré gaudium s vyvrcholením v nepodarenej sabráži a na strane druhej nechápavý výraz „gazdu“ a jeho spolustraníkov či nebývalo zdržanlivé
komentáre členov skvadry „ochrancov“. Už druhý pohľad na
povolebnú situáciu však nešetrne odkryl mrazivú scenériu politicko-mocenských pomerov dnešného Slovenska. A to – po
sľubnom rozbehu roka, ktorý ozdobilo otvorenie vedeckého
parku (s. 6 – 7), prísľub sanácie havarijného stavu viacerých
budov UK, vrátane internátov, či vždy potešujúce úspechy našich absolventov (s. 16 – 18) – pre nás prináša „jóbovku“, že
všetky pred voľbami nahlas deklarované sľuby riešiť zlú situáciu
v slovenskom školstve budú prekryté tlakom aktuálnej politickej
atmosféry a postponované nevedno na kedy.
Druhou veľmi zlou povolebnou správou je, že do parlamentu sa dostali čierne košele prezlečené do zelených tričiek.
V rámci rôznorodých ekonomických, politologických a sociologických vysvetlení vzniknutej situácie sa objavil aj názor, že
za tie desaťtisíce hlasov mladých voličov, ktoré získali pravicoví
extrémisti, môže zlyhanie školskej výchovy a vzdelávania. Toto
vysvetlenie je však rovnako demagogické a zjednodušujúce
ako heslá, vďaka ktorým sa vyznávači holých hláv a vyleštených
kanád dostali do poslaneckých lavíc. Veď my, zástupcovia učiteľského stavu, by sme sa pokojne mohli brániť napríklad tým,
že prinajmenšom rovnako u týchto mladých ľudí zlyhala rodinná výchova. A to, div sa svete, aj v „lepších rodinách“, nielen
v tých, ktoré každodenne zápasia o zabezpečenie základných
životných potrieb. Nás, univerzitných pedagógov, však žiadna,
čo ako umne vyargumentovaná apológia nezbaví zodpovednosti
za spoluformovanie verejného diskurzu. A v tejto súvislosti ma
nenapadá uviesť nič lepšie, ako výber z myšlienok z príhovoru
doc. Slobodníka z FiF UK, ktorý 17. februára odznel v Aule UK:
„Konajme tak, aby... verejnosť nás vnímala ako relevantný hlas
(a) politici sa naučili rešpektovať náš názor... Nie v parciálnych
často žabomyších sporoch politických strán, ale pri zásadných
celospoločenských otázkach...“.
doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.,
prorektor UK pre rozvoj,
predseda Redakčnej rady Našej univerzity

Poznámka k titulnej strane: Univerzita Komenského v Bratislave dňa
26. februára 2016 slávnostne otvorila Vedecký park UK, ktorý sa orientuje na oblasti biomedicíny, biotechnológií, enviro-medicíny a sociálnych výziev 21. storočia. Viac na str. 6 – 7.

SPRAVODAJST VO

Belgický veľvyslanec na UK
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., dňa 11. februára 2016 v prítomnosti prorektorky UK pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., prijal
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Belgického kráľovstva v Slovenskej
republike sídliaceho vo Viedni Willema Van de Voorde, ktorý odovzdal poverovacie listiny prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi dňa 12. októbra 2015, a zástupcu Flámska, radcu
Belgického veľvyslanectva Davida Maenauta s pôsobnosťou pre školstvo a vedu.
Rektor UK prof. Karol Mičieta a prorektorka
UK prof. Daniela Ostatníková oboznámili hostí
s Univerzitou Komenského v Bratislave a informovali ich o štúdiu francúzskeho jazyka na
Katedre romanistiky a o štúdiu holandského
jazyka na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty UK.
Práve štúdium holandského jazyka na Uni-

verzite Komenského si pripomenie svoje 20.
výročie v septembri 2016 počas slovenského
predsedníctva Európskej únie, ktoré preberie
Slovensko od Holandska dňa 1. júla.
V rámci diskutovanej možnej spolupráce
medzi Univerzitou Komenského a belgickými partnerskými univerzitami a spoločnosťami rektor UK prof. Karol Mičieta zdôraznil

Rektor UK prijal kubánsku delegáciu
Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
prijal dňa 2. februára 2016 v prítomnosti vedúcej Oddelenia medzinárodných vzťahov
UK Mgr. Magdalény Belkovej zástupcov Ministerstva vysokého školstva Kubánskej
republiky - štátneho tajomníka Oberta Santína Cáceresa, PhD., a riaditeľa odboru
vysokých škôl a medzinárodných vzťahov Dr. C. Maria M. Aresa Sáncheza – sprevádzaných generálnym riaditeľom sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR PhDr. Marekom Moškom.
Členovia kubánskej delegácie informovali o kubánskom vysokoškolskom
vzdelávacom systéme, ako aj o aktuálne prebiehajúcej reforme s cieľom
jeho integrácie a skvalitnenia a o zahraničnej spolupráci reprezentovanej
viac ako 2000 medzinárodnými zmluvami. Rektor UK prof. Karol Mičieta
vyzdvihol fakt, že 60 % výskumu na
Kube sa realizuje na univerzitách, čo
je v súlade s celosvetovým trendom
akademického výskumu.
Generálny riaditeľ MŠVVaŠ SR
PhDr. Moška informoval o pripra-

potenciál aplikovaného výskumu, ktorý ponúka nový Vedecký park UK v Bratislave.
Radca Belgického veľvyslanectva v tejto
súvislosti informoval o Flámskom inštitúte
pre biotechnólogiu (VIB).
PhDr. Mgr. Branislav Slyško
vovanej Rámcovej medzirezortnej zmluve
o vysporiadaní kubánskeho dlhu voči SR,
v rámci ktorej by sa mohli slovenskí študenti
zúčastniť na krátkodobých stážach, letných
pobytoch, prípadne ročných študijných
programoch na kubánskych univerzitách
s možnosťou štúdia v španielskom a v limitovanej možnosti aj v anglickom jazyku.
Rektor UK prof. Karol Mičieta oboznámil hostí so štúdiom španielskeho jazyka
a kultúry na Filozofickej fakulte UK a privítal možnosť bilaterálnej medziuniverzitnej
spolupráce. Poukázal na potenciál výmeny
študentov, pedagógov, vedeckých pracovníkov a doktorandov. Zdôraznil potrebu
definovania vedeckých projektov s garanciou financovania konkrétnej spolupráce
s partnerskými kubánskymi univerzitami,
predovšetkým Havanskou univerzitou. Špecifikoval oblasti možnej spolupráce napr.
v oblasti biomedicíny, klinickej biochémie,
zoológie, parazitológie, geológie, environmentalistiky či ekológie.
PhDr. Mgr. Branislav Slyško

Ministerstvo finančne pomôže Fakulte matematiky,
fyziky a informatiky UK s rekonštrukciou budovy
Minister školstva Juraj Draxler si dňa 2. 3. 2016 podrobne pozrel budovy bratislavskej Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
(FMFI) UK. Komplex sa dlhodobo nachádza v zlom technickom stave, a preto sa rozhodol vyčleniť sumu pol milióna eur na nevyhnutnú rekonštrukciu.
Z tejto čiastky sa opravia vonkajšie fasády, vnútorné priestory fakulty, ako aj zariadenia. „Bratislavský MatFyz – pod takým
názvom si fakultu pamätáme ešte z čias
socializmu - je dlhodobo hádam najprestížnejšou fakultou na Slovensku. Preto by
ma veľmi mrzelo, keby nebola aj primerane
materiálne vybavená,“ povedal minister. Ministerstvo už v roku 2015 poskytlo finančnú
dotáciu vo výške 470-tisíc eur, v roku 2016
pomôže sumou 500-tisíc eur. Peniaze budú
účelovo viazané na opravy a rekonštrukciu.
Ministerstvo školstva zároveň pomáha
s prípravou projektu, podľa ktorého by sa

v blízkej budúcnosti mali do rekonštrukcie
areálov Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity v bratislavskej
Mlynskej doline investovať desiatky miliónov eur z eurofondov. Univerzitné komplexy
v tejto lokalite však už dnes vyzerajú lepšie
ako pred niekoľkými rokmi. Po odovzdaní
novej budovy Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej
univerzity sa vedcom koncom februára dostala oficiálne do užívania budova Univerzitného vedeckého parku UK. Obnovili sa aj
mnohé existujúce budovy v lokalite.
Text a foto: MŠVVaŠ SR
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK

2. 2. – Rektor UK prof. Karol Mičieta,
PhD., prijal na pôde UK zástupcov Ministerstva vysokého školstva Kubánskej republiky – štátneho tajomníka Oberta Santína Cáceresa, PhD., a riaditeľa odboru
vysokých škôl a medzinárodných vzťahov
Dr. C. Maria M. Aresa Sáncheza.

11. 2. – Na pôde UK prijal mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Belgického kráľovstva na Slovensku sídliaceho vo
Viedni Willema Van de Voorde a zástupcu
Flámska, radcu Belgického veľvyslanectva
Davida Maenauta s pôsobnosťou pre školstvo a vedu.

3. 2. – Viedol stretnutie vedenia UK s de-

Prijal pozvanie na stretnutie od nového
veľvyslanca Iránskej islamskej republiky vo
Viedni pána Dr. Ebadollaha Molaein.

kanmi fakúlt a riaditeľmi samostatne hospodáriacich súčastí UK k metodike delenia
štátnej dotácie na UK na rok 2016.

15. 2. – Predsedal zasadnutiu Vedeckej

20. 2. – Zúčastnil sa na slávnostnom
stretnutí pri príležitosti 25. výročia vzniku bilingválnej sekcie Gymnázia L. Sáru
v Moyzesovej sieni UK.
24. 2. – Otvoril medzinárodnú odbornú
konferenciu Miesto katolíckej cirkvi v modernej spoločnosti na Rímskokatolíckej
cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK.
Zúčastnil sa na spoločnom zasadnutí Akreditačnej komisie a členov prezídia Slovenskej rektorskej konferencie.

Zúčastnil sa na stretnutí u predsedu parlamentu SR Ing. Petra Pellegriniho.

rady UK a následne zasadnutiu Kolégia
rektora UK.

5. 2. – Na pozvanie veľvyslanectva Kubánskej republiky v SR sa zúčastnil na
slávnostnej recepcii pri príležitosti oficiálnej návštevy podpredsedu Rady ministrov
Kubánskej republiky J. E. pána Ricarda
Cabrisasa Ruíza.

17. 2. – Zúčastnil sa na pracovnom obe-

Zúčastnil sa na zasadnutí Finančnej komisie AS UK.

26. 2. – Zúčastnil sa na slávnostnom
otvorení Vedeckého parku UK za účasti
predsedu NR SR, ministra školstva SR, vedúceho zastúpenia Európskej komisie na
Slovensku a riaditeľa Vedeckého parku UK.

9. 2. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady SAV.

18. 2. – Zúčastnil sa na udeľovaní ceny Fra
Angelica Radou Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre vedu, vzdelanie a kultúru.

Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK

de v rezidencii veľvyslanca Kórejskej republiky na Slovensku p. Taera Leea.

Zúčastnil sa na zasadnutí predsedníctva
Akademického senátu UK.

SPRAVODAJST VO

Profesorka Šimaljaková z LF UK
nominovaná na Slovenku roka
Profesorka MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, z Lekárskej fakulty UK je nominovaná v ankete Slovenka roka 2016 - v kategórii zdravotníctvo.
Profesorka Šimaljaková zasvätila celý
svoj profesionálny život dermatovenerológii,
pričom v roku 2005 jej bol udelený profesorský titul. Od roku 2004 je prednostkou
Dermatovenerologickej kliniky LF UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Je nielen
zanietenou vysokoškolskou pedagogičkou,
ale aj lekárkou. Je autorkou 249 vedeckých a odborných publikácií, spoluautorkou
učebníc a skrípt, množstva prednášok na
odborných konferenciách a sympóziách
doma i v zahraničí. Často publikuje v médiách a prispieva k informovanosti verejnosti
o kožných a pohlavných chorobách. Je viceprezidentkou výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti, garantkou
habilitačného inauguračného konania v študijnom odbore dermatovenerológia a členkou viacerých odborných komisií.
Týždenník Slovenka v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska a Slovenským
národným divadlom odštartoval v poradí už ôsmy ročník čitateľskej ankety SLOVENKA
ROKA. Hlasovanie je možné aj na webstránke www.slovenkaroka.sk. Mená víťaziek jednotlivých kategórií, ako aj absolútnej víťazky ankety Slovenka roka 2016 sa verejnosť dozvie 5. júna 2016 počas priameho televízneho prenosu z historickej budovy SND.
Zuzana Tomová
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AS UK schválil metodiku
i rozpis dotácií zo
štátneho rozpočtu
na rok 2016
Dňa 2. marca 2016 sa v Auditoriu
maximum Právnickej fakulty UK konalo
v poradí 3. zasadnutie Akademického
senátu UK (AS UK).
Významným bodom zasadnutia AS UK
bolo prejednanie a schválenie Metodiky delenia dotácií a Rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu určených fakultám a ďalším súčastiam
UK na rok 2016, na základe ktorej bude UK
v Bratislave tento rok hospodáriť so sumou vo
výške 91 353 760 Eur. Počas zasadnutia AS
UK informovala prorektorka UK pre legislatívu
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., prítomných o doterajšej činnosti a hospodárskych
výsledkoch spoločnosti UK Veda, s. r. o.,
orientujúcej sa na výskum a experimentálny
vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied. Novým zámerom spoločnosti UK
Veda, s. r. o., je právne zastrešiť pripravovaný internetový obchod, ktorý bude využívať
predovšetkým Vydavateľstvo UK a Oddelenie
vzťahov s verejnosťou RUK. Predmetom 3.
zasadnutia AS UK bolo napokon aj schválenie
Dodatku č. 4 k Štatútu Právnickej fakulty UK,
ako aj informovanie o činnosti AS UK za obdobie od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015.
Viac informácií nájdete na webstránke AS
UK: http://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/.

Zuzana Tomová
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Vedcom UK sa podarilo výrazne

skrátiť prípravu lieku proti chrípke
Vedcom Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa podarilo vyvinúť proces, ktorým možno výrazne skrátiť výrobu lieku proti
chrípke. Toto významné vylepšenie špičkového tímu organických chemikov z Prírodovedeckej fakulty UK (PriF UK) na čele s prof.
Mgr. Radovanom Šebestom, DrSc., je aktuálne v patentovom konaní na Úrade priemyselného vlastníctva SR.
Chrípka síce patrí k najbežnejším ochoreniam, zároveň však na ňu celosvetovo
zomrie okolo 250 000 až 500 000 ľudí za
rok. Panuje tiež obava z prepuknutia tzv.
celosvetovej epidémie chrípkového ochorenia, ktoré by si mohlo vyžiadať milióny
obetí. Chrípkové ochorenia sú spôsobené
vírusmi, ktoré sa nedajú ničiť antibiotickými
liekmi ako baktérie. „Organizmu človeka sa
však dá pomôcť liekmi, ktoré spomaľujú
šírenie vírusu z napadnutých buniek. Takýmto liekom je aj Tamiflu, ktorého aktívna
zložka sa nazýva oseltamivir. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza oseltamivir
ako jedno z kľúčových liečiv pre ľudstvo,“
približuje vedúci výskumného tímu prof.
Radovan Šebesta z PriF UK.
Oseltamivir sa v súčasnosti vyrába
12-stupňovou syntézou z prírodnej zlúčeniny, tzv. kyseliny šikimovej. Táto látka sa
nachádza iba vo veľmi malom množstve
v niektorých rastlinách v Číne a Vietname.
Zdĺhavá a náročná syntetická cesta a zlá
dostupnosť východiskovej suroviny komplikujú výrobu tohto dôležitého liečiva.
Tieto fakty motivujú výskumníkov k hľadaniu efektívnejších ciest prípravy oseltamiviru. „Jedným z takýchto spôsobov je aj

Chemická štruktúra oseltamiviru (zdroj: prof. R.
Šebesta)

použitie tzv. asymetrickej katalýzy pomocou malých organických molekúl. Na tomto spôsobe pracuje aj náš tím na Katedre
organickej chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Na výskume už niekoľko rokov spolupracujeme s firmou Synkola,“ vysvetľuje prof.
Radovan Šebesta.
Vedcom Univerzity Komenského sa podarilo vypracovať 4-stupňovú syntézu osel-

tamiviru z jednoducho dostupnej východiskovej suroviny. V literatúre už boli známe
postupy používajúce asymetrickú katalýzu
na syntézu oseltamiviru. Tieto postupy
však využívajú východiskovú surovinu, ktorá je nestabilná a je potrebné ju pripravovať
náročnými chemickými syntézami alebo za
použitia veľmi toxických chemikálií. Hlavnou výhodou postupu vedcov UK je použitie inej, ľahšie dostupnej a stabilnejšej
východiskovej suroviny. Týmto spôsobom
sa získa oseltamivir v štyroch krokoch vo
vysokej čistote. Tento proces zelenej chémie (t. j. chémie šetrnej k životnému prostrediu) by mohli v budúcnosti využiť farmaceutické firmy pri výrobe generickej formy
oseltamiviru.
„Tento zaujímavý výskum je iba malou
ukážkou činnosti tímu organickej chémie
Univerzity Komenského, ktorý patrí medzi 19 špičkových tímov našej univerzity
- spomedzi 37 celoslovenských špičkových vedeckých tímov identifikovaných
Akreditačnou komisiou,“ vyzdvihuje prínos
výskumných aktivít rektor UK prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD.
Andrea Földváryová

Fakulta managementu UK
si pripomenula 25. výročie vzniku
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) si dňa 5. februára 2016 pripomenula 25 rokov od svojho vzniku.
Presne 5. 2. 1991 sa konalo zasadnutie Akademického senátu UK, ktorý rozhodol o zriadení novej, v poradí dvanástej fakulty UK.
Fakulta managementu UK sa do histórie
vysokého školstva na Slovensku zapísala tým,
že bola prvou fakultou, ktorá sa špecializovala na výučbu manažmentu a začala pôsobiť
v študijnom odbore manažment. Zámerom
jej zakladateľov bolo vytvoriť na Slovensku
fakultu, ktorá by výučbu v študijnom odbore
manažment zabezpečovala takým spôsobom
ako vo svete uznávané Business Schools pôsobiace na zahraničných univerzitách.
„Fakulta dlhodobo patrí k absolútnej slovenskej špičke v oblastiach medzinárodnej
študentskej mobility a kariérneho uplatnenia
svojich absolventov,“ hovorí dekan fakulty
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
Bližšie informácie o FM UK nájdete na
stránke fakulty: www.fm.uniba.sk.
Jana Blusková

5

VEDECKÝ PARK UK

Slávnostné prestrihnutie pásky - zľava: rektor UK Karol Mičieta, predseda NR SR Peter Pellegrini, minister školstva Juraj Draxler, vedúci Zastúpenia EK v SR Dušan Chrenek
a riaditeľ Vedeckého parku UK Ján Turňa

Univerzita Komenského otvorila

Vedecký park UK

Vedci tu budú skúmať aj genetickú podstatu autizmu či sklerózy multiplex
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) v piatok 26. februára 2016 slávnostne otvorila Vedecký park UK (Ilkovičova 8, Mlynská
dolina), ktorý sa orientuje na oblasti biomedicíny, biotechnológií, enviro-medicíny a sociálnych výziev 21. storočia. Celkové výdavky
projektu predstavujú takmer 42 mil. eur.
Na slávnostnom otvorení Vedeckého parku UK sa zúčastnili predseda Národnej rady
SR Ing. Peter Pellegrini, minister školstva,
vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler,
MA, vedúci Zastúpenia Európskej komisie
v SR Ing. Dušan Chrenek, zástupcovia veľvyslanectiev v SR, vedenie UK a fakúlt UK,
predstavitelia ostatných univerzít v SR, ako
aj ďalší významní hostia.

Predseda parlamentu odovzdal rektorovi UK štátnu
vlajku SR.

Vedecký park UK poskytuje priestor pre
interdisciplinárny výskum – nielen na vnútrouniverzitnej úrovni, ale aj s domácimi
a zahraničnými partnermi. „Vedecký park
UK predstavuje unikátne centrum s najmo-
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dernejším technologickým vybavením, ktoré
prepojí výskum s praxou. Otvára perspektívy
ďalšieho rozvoja vedy na pôde našej univerzity – so zásadným významom nielen na domácej, ale aj medzinárodnej úrovni, “ hovorí
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Vo Vedeckom parku UK, ktorého základný kameň bol položený 27. februára 2014,
skúmajú vedci nové diagnostické postupy
na odhaľovanie genetickej podstaty civilizačných či infekčných ochorení, akými sú napríklad autizmus, skleróza multiplex, obezita
či Crohnova choroba. „Výskum nových diagnostických postupov v oblasti biomedicíny
(genomiky, proteomiky a metabolomiky) sa
zameriava na vyhľadávanie, indikáciu, diagnostiku a skríning vybraných typov dedičných porúch a ochorení. Výstupy tohto výskumu umožnia individuálny prístup v terapii
pacientov – tzv. personalizovanú medicínu,“
približuje riaditeľ Vedeckého parku UK prof.
RNDr. Ján Turňa, CSc.
Ďalšou časťou výskumu sú aj biotechnologické aktivity. Výskumný tím tu pracuje na
vývoji efektívneho spôsobu produkcie rekombinantných proteínov pre terapeutické
a diagnostické účely. Zároveň sa venuje produkcii enzýmov používaných v potravinárstve
a farmaceutickom priemysle. Súčasťou tohto výskumu sú aj rastlinné biotechnológie,
ktoré sa zaoberajú odstraňovaním kontami-

nujúcich záťaží (dekontamináciou ťažkých
kovov z pôdy a prostredia fytoremediáciou).
V oblasti environmentálnej medicíny vyvíjajú výskumníci metódy a postupy detekcie,
minimalizácie a prevencie faktorov prostredia, ktoré predstavujú vážne environmentálne riziká pre ľudské zdravie.
Vo Vedeckom parku UK však nachádzajú
uplatnenie aj spoločenskovedné a humanitné disciplíny, ktoré sa podieľajú na legislatívnej podpore transferu nových technológií do
spoločenskej praxe, ako aj pri riešení otázok
spojených s bioetikou. Zabudovanie práve
týchto odborov je, pokiaľ ide o vedecké parky, unikátnym prístupom.

Vo Vedeckom parku UK vzniklo až
80 laboratórií.

VEDECKÝ PARK UK

Zaznelo na slávnostnom otvorení Vedeckého parku UK
Ing. Peter Pellegrini,
predseda NR SR: „Vždy je
pre mňa veľká česť, keď
môžem stáť na pôde našej
najstaršej a najväčšej univerzity na Slovensku. A ešte
radšej som, keď ju môžem
navštíviť pri príležitosti odovzdania niečoho nového.
Myslím, že je to správna
cesta, aby sa špičkový výskum a vývoj koncentroval do tých najlepších univerzít, ktoré na
Slovensku máme, aby sa napĺňalo poslanie,
že univerzity sú vedecko-vzdelávacie inštitúcie a nielen vzdelávacie inštitúcie. Univerzitu
Komenského ako našu najlepšiu univerzitu na
Slovensku to nepochybne posúva ďalej.“

Juraj
Draxler,
MA, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR:
„Program
výstavby
vedeckých
parkov
a vedeckých centier
posunul Slovensko
na celkom novú úroveň vedeckého vybavenia. Dá sa povedať, že technologicky
sme za niekoľko posledných rokov poskočili o generáciu až dve generácie. Potrebujeme však urobiť ešte veľa pre to, aby sme
dali priestor mladým vedcom rozvíjať sa tu,
doma, na území Slovenskej republiky, aby
naše ostrovy excelentnosti rástli.“

Fotogalériu i videozostrih zo slávnostného otvorenia Vedeckého parku UK nájdete na Facebooku
UK: www.facebook.com/Comenius.University.

Ing. Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej
komisie na Slovensku: „Som
veľmi rád, že sa môžem
v mene Európskej komisie
zúčastniť na slávnostnom
otvorení Vedeckého parku Univerzity Komenského
v Bratislave. Teší ma to z viacerých dôvodov. Prvým dôvodom je, že aj ja som študoval na Univerzite
Komenského a vedomosti, ktoré som na univerzite získal, využívam až doteraz. Druhým
dôvodom je, že tento vynikajúci projekt sa zaradí medzi tisíce projektov po celom Slovensku, ktoré boli podporené z Európskej únie.
Mnohokrát pritom prostriedky z EÚ pomáhajú
ochraňovať životy ľudí, či už ide o zakúpenie
špičkových lekárskych prístrojov, alebo vybudovanie protipovodňového systému.“

Vstupné priestory novostavby Vedeckého parku UK v bratislavskej Mlynskej doline

Fakty a čísla
•
•

•
•
•
•
•

Základný kameň Vedeckého parku UK bol položený dňa 27. februára 2014.
Celkové výdavky projektu predstavujú takmer 42 mil. eur, z toho eurofondy 35,6 mil. eur, štátny rozpočet 4,2 mil. eur
a z vlastných zdrojov UK 2,1 mil. eur. Koncom roka 2015 bol projekt zaradený do zoznamu tzv. fázovaných projektov,
čo umožnilo pokračovanie aktivít, ktoré využívajú vybudovanú infraštruktúru, a to do konca roka 2016. Do druhej fázy
projektu bolo z pôvodného rozpočtu vyčlenených 2,125 mil. eur, ktoré budú využité na dobudovanie infraštruktúry
a ukončenie niektorých výskumných úloh.
Doba trvania výstavby parku bola naplánovaná na 18 mesiacov. Dňa 28. augusta 2015 prevzal investor od zhotoviteľa
budovu Vedeckého parku UK. Následne tu bolo inštalované vybavenie laboratórií a informačno-komunikačné technológie.
Vedecký park UK postupne ponúkne takmer 250 pracovných pozícií (z toho 90 pre externých pracovníkov).
Celková rozloha Vedeckého parku UK je 13 132 m2.
V budove Vedeckého parku UK je 80 laboratórií (laboratóriá pre biotechnológiu, molekulárnu biológiu, genomiku,
chémiu, mikrobiológiu, virológiu, fyziológiu, etológiu, bunkovú biológiu, fyziológiu rastlín atď.).
V budove sa tiež nachádza 50 pracovní a rokovacích miestností, ako aj rôzne technické a zabezpečovacie priestory
(sklady, prípravne, IT serverovňa a podobne).

Andrea Földváryová
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Študenti UK podporili požiadavky
Študentskej rady vysokých škôl
Dňa 15. februára 2016 sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) uskutočnilo zasadnutie študentskej časti Akademického
senátu UK, na ktorom študenti vyjadrili podporu požiadavkám Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ).
V rámci spoločného zasadnutia študenti
diskutovali aj o aktuálnom dianí v školstve
a s ním súvisiacich aktivitách prebiehajúcich
na jednotlivých fakultách Univerzity Komenského v Bratislave. Na zasadnutí sa zúčastnil aj rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD., ako aj ďalší členovia vedenia univerzity
a predstavitelia fakúlt UK. Výsledkom zasadnutia bolo prijatie dvoch uznesení študentskej časti Akademického senátu UK:
Uznesenie č. 1 zo zasadnutia ŠČ AS UK
Študentská časť Akademického senátu
UK podporuje iniciatívne aktivity študentských častí akademických senátov fakúlt
UK, ktorých cieľom je podpora učiteľov re-

gionálneho školstva.
Uznesenie č. 2 zo zasadnutia ŠČ AS UK
Študentská časť Akademického senátu UK
I. plne podporuje
Požiadavky Študentskej rady vysokých škôl
zostavené na účely zapracovania do programového vyhlásenia vlády zo dňa 15. februára
2016 a žiada budúcu vládu Slovenskej republiky, aby tieto požiadavky zapracovala do svojho programového vyhlásenia a následne do
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,
II. vyhlasuje,
že v prípade nesplnenia požiadaviek
ŠRVŠ vládou Slovenskej republiky a Národnou radou Slovenskej republiky bude inicio-

vať protestné akcie, ktoré môžu zamedziť vyučovaciemu procesu a vedeckovýskumným
aktivitám až do okamihu prijatia požiadaviek
v úplnom znení,
III. žiada
študentské časti akademických senátov
fakúlt UK, aby podporili požiadavky Študentskej rady vysokých škôl zostavené na účely
zapracovania do programového vyhlásenia
vlády zo dňa 15. februára 2016.
Bližšie informácie o požiadavkách na:
www.srvs.sk.
Zuzana Tomová

V Aule UK sa diskutovalo o aktuálnych problémoch školstva
V Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa dňa 17. februára 2016 uskutočnila séria prednášok o aktuálnych problémoch
školstva a vzdelávania.
S prednáškami vystúpili prorektorka UK
prof. Daniela Ostatníková (Lekárska fakulta
UK), prof. Alexander Lux (Prírodovedecká fakulta UK), prof. Jozef Masarik (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK) a doc. Martin
Slobodník (Filozofická fakulta UK). Celé podu
jatie moderoval doc. Martin Mojžiš z Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky UK.

Podujatie otvorila prof. Ostatníková a vyjadrila presvedčenie, že perspektívu podľa nej majú
len vysoké školy, ktorých učitelia sú vedecky
aktívni. Devalvovanie titulov je podľa nej len
jedným zo znakov morálnej krízy v spoločnosti. Nemôžeme sa skrývať, máme nielen právo,
ale aj povinnosť formovať hodnotové definície,
mať vízie a vidieť aj za horizont, uviedla ďalej
prof. Ostatníková. Univerzita je v jej očiach aj
o tom, ako študentský život zmení postoje a
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život svojich študentov pomocou vzorov, ktoré
im ukáže. Treba zároveň bojovať o študentov,
nenechať ich odísť. Univerzita Komenského
má podľa jej slov obrovskú výhodu v tom, že je
vo svojom rámci veľmi diverzifikovaná a každý
si nájde to svoje. Treba sa však viac zaujímať
o interdisciplinárny výskum. Svoje vystúpenie
uzavrela apelom, že zlatom univerzity sú jej
doktorandi, sú budúcnosťou
vedy a tým najlepším z nich by
sme mali nájsť uplatnenie.
Profesor Lux si považuje
za morálnu povinnosť podporiť štrajk učiteľov. Ako povedal, to, že má už vyšší vek,
je nielen nevýhoda, ale aj istá
výhoda, pretože si veľa pamätá
– rozhodne i atmosféru v roku
1989. Problémom je, že ak
sa kvalita nezlepší, jednotlivé
odbory postupne hynú, zdôraznil prof. Lux. Ak sa podľa
neho stratí kontinuita, nastáva
problém, lebo nahromadené
vedomosti nemá kto posunúť
Foto: OVV RUK
mladšej generácii. Ako biológ
vie, že na šľachtenie je potrebné využiť najlepšie kusy. „Bohužiaľ, v tejto krajine sa deje pravý
opak, najschopnejší odchádzajú. Keď počúvame, že teraz nie je vhodná chvíľa na štrajk, tak
sa pýtam – kedy bude vhodná chvíľa?“ uzatvára.
V príspevku profesora Masarika zaznel
názor, že spoločnosť potrebuje bezpečnosť,
ekonomiku na úrovni a vzdelanie. „Len vzdelaní
ľudia môžu profitovať z bezpečnej spoločnosti
a z tých vymožeností, ktoré poskytuje ekonomi-

ka a systém, v ktorom žijú,“ povedal prof. Masarik. Vo svojej prezentácii sa zameral najmä
na problémy základného a stredného školstva,
pretože sa bytostne dotýkajú i nášho vysokého
vzdelávania. Podľa neho nie je možné dobiehať
na vysokej škole to, čo nenaučila stredná, príp.
i základná škola. „Prostý absolvent na ktoromkoľvek stupni vzdelávania má tri druhy znalostí:
cenné, cenné pred tridsiatimi rokmi a bezcenné. Všetky tri druhy nájdeme na najlepších aj
najhorších školách a rozdiel medzi kvalitnou
a nekvalitnou školou či univerzitou je práve
pomer medzi týmito vedomosťami,“ prízvukuje
dekan FMFI UK.
Sériu prednášok uzavrel doc. Slobodník,
ktorý sa so zúčastnenými podelil o myšlienky
o úlohe vysokých škôl v modernej spoločnosti. Najlepšie univerzity, medzi ktoré patrí aj UK,
by mali byť podľa neho najmä miestom, kde
významní slovenskí odborníci v jednotlivých odboroch odovzdávajú svoje poznatky generáciám študentov a formujú ich občianske postoje.
Akademická pôda má byť priestorom aj na slobodnú výmenu názorov. „Dôležité je tiež, aby
sme i svoje nedostatky dokázali kriticky reflektovať a neuspokojili sa s kultom priemernosti,“
dodáva doc. Slobodník. Zároveň požaduje, aby
akademická obec zaujímala sebavedomý postoj a konala tak, aby mohli byť študenti hrdí na
svojich pedagógov a verejnosť i politická scéna
vnímala hlas univerzity ako relevantný.
Bohatá účasť na diskusii v Aule UK potvrdila
záujem celej akademickej obce o pálčivé otázky nášho súčasného školstva.

Jana Blusková
Adam Rada
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Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák navštívil
Jesseniovu lekársku fakultu v Martine
Dňa 23. februára 2016 navštívil Jesseniovu lekársku fakultu UK (JLF UK) v Martine podpredseda vlády a minister zahraničných
vecí a európskych záležitostí (ZVaEZ) Miroslav Lajčák.
Pri stretnutí s dekanom, vedením fakulty,
zástupcami akademického senátu a riaditeľom Inštitútu medicínskeho vzdelávania v anglickom jazyku sa oboznámil s históriou a aktivitami fakulty v oblasti vzdelávania, vedy,
výskumu a rozvoja, a odovzdal jej dekanovi
prof. MUDr. Jánovi Dankovi, CSc., Zlatú plaketu podpredsedu vlády a ministra ZVaEZ.
Uviedol, že silný zahraničný program vrátane
vzdelávania študentov má dopad nielen na

zahraničnú politiku a ekonomiku, ale zároveň buduje mosty medzi krajinami a zvyšuje
občianske povedomie o Slovensku. Vzdelávanie v anglickom programe sa na JLF UK
realizuje od akademického roka 1991/92.
K 31. októbru 2015 bolo na JLF UK zapísaných 645 študentov, z ktorých prevažná
väčšina pochádza z Nórska a Islandu.
Andrea Čalkovská, JLF UK
Foto: Milan Šulov

Miesto Katolíckej cirkvi
v postmodernej
spoločnosti
Dňa 24. februára 2016 sa na pôde Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK uskutočnila medzinárodná
konferencia pod názvom Miesto Katolíckej cirkvi v postmodernej spoločnosti.

Strieborná medaila
pre študenta LF UK
Začiatkom februára sa na Lekárskej fakulte Semmelweisovej Univerzity v Budapešti uskutočnila medzinárodná študentská vedecká konferencia, kde Lekársku
fakultu UK v Bratislave zastupoval študent 6. ročníka Štefan Lukáč.
Na konferencii sa zúčastnili študenti
z ôsmich krajín vrátane Nemecka a Ruska. S prácou The role of epicatechin
in the inhibition of hypertension získal
náš študent 2. miesto v kategórii Basic
Science, kde rozhodovala porota zložená
z popredných vedcov domácej univerzity. Práca, ktorá vznikla pod vedením odborníkov z Lekárskej fakulty UK a Ústavu
normálnej a patologickej fyziológie SAV
v Bratislave, skúmala účinok podávania
polyfenolu epikatechínu na tlak krvi a ďalšie parametre. Epikatechín sa dostal do
povedomia vedeckých pracovníkov hlavne
vďaka indiánom kmeňa Kuna, u ktorých je
hypertenzia takmer neznámou chorobou,
čo sa pripisuje konzumácii jedál a nápojov
vyrábaných z kakaa. Z toho istého kakaa,
z ktorého sa u nás vyrába čokoláda. Jej

konzumácia je vnímaná ako niečo príjemné, zatiaľ čo každodenné užívanie liekov
pacienti častokrát vnímajú skôr negatívne.
Preto je zaujímavé študovať, ako je možné
predchádzať rozvoju vysokého krvného
tlaku za pomoci bežne dostupných prostriedkov.
redakcia

Kardinál Carlo Caffarra. Foto: Peter Zimen – TK KBS

Organizovala ju Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) v spolupráci s fakultou. Na
úvod prítomných pozdravili predseda KBS
Mons. Stanislav Zvolenský, vatikánsky nuncius Mons. Mario Giordana, ako aj rektor
UK prof. Karol Mičieta.
Hlavným prednášajúcim bol kardinál
Carlo Caffarra, emeritný biskup z Bologne,
ktorý vo svojej prednáške Cirkev a človek,
ktorý žije túžbami bez nádeje podal výstižnú analýzu symptómov postmodernej doby.
Emeritný španielsky europoslanec Jaime
Mayor Oreja predstavil činnosť federácie
One of us – Jeden z nás zameranej na
ochranu života. Prof. Emília Hrabovec hovorila o fenoméne krízy Európy v myslení
Jána Pavla II. a Benedikta XVI. Nemecký
politológ a publicista Dr. Andreas Püttmann
rozprával o pokušeniach, ktorým je Cirkev
vystavená v sekularizovanej spoločnosti.
Generálna tajomníčka Európskej federácie
katolíckych združení rodín (FAFCE) Marie
Hildingsson, pôvodom zo Švédska, sa vo
svojom príspevku venovala téme rodiny
v kontexte sociálneho učenia Cirkvi. Po každom príspevku nasledovala vecná diskusia.
ThLic. Martin Bošanský, RKCMBF UK
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Priestupný rok 2016
Tohto roku máme opäť priestupný rok, namiesto štandardných 365 stredných slnečných dní je rok o jeden deň dlhší, má teda
366 dní. V mesiaci február sa jeden deň pridal a mesiac tak mal dĺžku 29 dní.
Pravidlo, ktorým sa riadi náš súčasný
kalendár, bolo zavedené najskôr v kresťanskom svete pápežskou bulou Gregora
XIII v roku 1582, kde sa navyše z dovtedy
platného juliánskeho kalendára vynechalo
10 dní a po 4. októbri 1582 nasledoval
15. október 1582. Na jeho počesť je súčasný kalendár známy ako gregoriánsky
kalendár. Podľa neho sú priestupnými
rokmi tie, ktoré sú deliteľné 4, okrem storočí, z ktorých sú priestupné len storočia
deliteľné 400. Takto od zavedenia reformy
roky 1700, 1800 a 1900 neboli priestupnými, ale roky 1600 a 2000 už áno. Touto
kalendárnou úpravou sa dosiahlo, že stredná dĺžka roka je už len o 26 sekúnd dlhšia
od dĺžky tropického roka, čo je doba, za
ktorú sa Slnko vráti do jarného bodu (okolo 21. marca) – priesečníka roviny ekliptiky s rovinou rovníka. Tento rozdiel opäť
narastie na jeden deň až za 3600 rokov.
S touto hodnotou sa počítalo už v gregoriánskej reforme a ak medzitým nedôjde
k nejakej ďalšej kalendárnej úprave, o ktorej sa medzitým dosť vážne uvažuje, tak na
základe ustanovenia pápeža Gregora XIII
rok 4840 nebude priestupným.
Historicky, pojem priestupného roka bol
známy už dávnejšie a základné jednotky,
resp. časové obdobia, z ktorých vychádzali jednotlivé kalendáre, sú definované
tromi časovými periódami: striedanie sa
dňa a noci – deň; striedanie sa ročných
období, doba obehu Zeme okolo Slnka –

10

tropický rok o dĺžke 365,2422 dní; striedanie sa mesačných fáz – synodický mesiac o dĺžke 29,53059 dní. Problémom
každej kalendárnej úpravy je skutočnosť,
že tropický rok a ani synodický mesiac nie
sú celistvými násobkami dňa, a tak je potrebná kalendárna úprava pre dosiahnutie
čo najlepšieho súhlasu v kalendárnej dĺžke
roka a mesiaca so skutočnou.
Mesačný kalendár s približnou hodnotou
synodického mesiaca 29,5 dňa bol základom najstarších kalendárov, kde sa dĺžka
mesiaca stanovovala striedavo na 29 a 30
dní. Takto stanovená dĺžka mesiaca oproti
skutočnej dĺžke synodického mesiaca spôsobila, že za 360 mesiacov rozdiel medzi
skutočnou a kalendárnou dĺžkou narástol na 11 dní. Preto sa mesačný kalendár
upravil tak, že za 360 mesiacov malo 191
mesiacov 30 dní a 169 mesiacov 29 dní.
Touto úpravou sa dosiahlo, že priemerná
kalendárna dĺžka mesiaca bola len o 3 sekundy kratšia od skutočného synodického
mesiaca.
V starom Egypte mali pôvodne mesačný kalendár, ale neskôr zaviedli kalendár
s dĺžkou roka 365 dní, kde základom bol
obeh Zeme okolo Slnka. V tom čase bolo
pre Egypťanov veľmi dôležitým obdobím
v roku obdobie záplav Nílu, ktoré sa vyskytovali krátko po prvých pozorovaniach
jasnej hviezdy Sírius na rannej oblohe pred
východom Slnka. Preto Egypťania pozorovali východy Síria a zistili, že doba 365 dní

je pre slnečný rok krátka. Východy Síria sa
oneskorovali, a to o deň za štyri roky. Východ hviezdy sa posúval tak, že za 1461
rokov sa vrátil na pôvodné miesto. Pre
dosiahnutie súhlasu svojho kalendára so
slnečným v Egypte v roku 238 pred n. l.
zaviedli priestupný rok, kde každý štvrtý
rok mal 366 dní a obyčajný rok 365 dní.
Táto reforma sa nezaužívala a zaviedol ju až
cisár Július Cézar, ktorý sa o nej dozvedel
a v roku 46 pred n. l. ju na odporučenie
alexandrijského astronóma Sosigena zaviedol aj pre rímsky kalendár.
O spojenie slnečného a mesačného kalendára sa pokúsili v Grécku, keď Meton
poukazoval na to, že na 19 rokov odpovedajúcich 6940 dňom pripadá 235 synodických mesiacov. Navrhol zaviesť mesiace po 29 dňoch (110 mesiacov) a po 30
dňoch (125 mesiacov), z ktorých 12 alebo
13 sa malo spojiť v rok. Potom 19 rokov
by tvorilo jeden cyklus obsahujúci 235 mesiacov. Takýto cyklus sa nazýva Metonov
a označenie roku poradovým číslom 1 až
19 sa nazýva zlaté číslo. Roky v Grécku
sa počítali hlavne od založenia olympiád.
Metonov cyklus bol známy už v 3. tisícročí
pred n. l. v Číne pod menom čong a bol
dôležitou kalendárnou pomôckou.
prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.,
Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky UK

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

O činnosti Akademického centra
výskumu autizmu
Pri príležitosti Svetového dňa autizmu (2. apríl) vám v Našej univerzite priblížime aktivity Akademického
centra výskumu autizmu. O jeho činnosti a výskumoch sme sa porozprávali s prednostkou Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty UK (LF UK) a prorektorkou UK prof. Danielou Ostatníkovou a doktorkami
Silviou Hnilicovou a Anetou Kubranskou.

Akademické
centrum
výskumu autizmu
(ACVA)
vzniklo 22. októbra
2013 na Fyziologickom ústave LF UK. MUDr.
Silvia Hnilicová, PhD., jedna zo spoluzakladateliek ACVA, objasňuje, že založeniu centra predchádzali dlhé roky výskumu v oblasti
autizmu pod vedením profesorky Ostatníkovej. „Naším cieľom pri vzniku ACVA bola
snaha o integráciu výskumných aktivít v oblasti výskumu porúch autistického spektra
na Slovensku. Chceli sme spojiť výskumné
aktivity odborníkov do jednej spolupracujúcej
siete pracovísk, podporiť včasný a efektívny
skríning detí, zaviesť objektívnu diagnostiku a
sprístupniť účinnú terapiu pre deti s poruchami autistického spektra,“ vysvetľuje doktorka
Hnilicová.
Autizmus sa prejavuje v oblastiach správania, osobitne v poruchách sociálnej
komunikácie, empatie a v stereotypných
a repetitívnych prejavoch. Prof. Ostatníková však zdôrazňuje: „Neexistuje iba ,jeden autizmus‘. Autizmus je u konkrétneho
dieťaťa špecifickým súborom kognitívnych
a behaviorálnych charakteristík. Tieto majú
genetický základ. Naším primárnym cieľom bolo zostaviť homogénny súbor detí,
ktoré spadajú do spektra autistických porúch a u nich zisťovať príčiny ich správania,
konkrétne skúmať genetické a hormonálne
pozadie tejto poruchy. To je podstata našej
práce. Predpokladom je štandardná diagnostika, ktorú sme na Slovensku zaviedli
a rodičia detí ju od nás dostávajú na vysokej úrovni.“
MUDr. Aneta Kubranská, PhD., ozrejmuje možnosti diagnostiky: „K štandardným
diagnostickým metódam v celosvetovom
meradle patria dve hlavné – ADOS-2 a ADI-R. Sú to dve vyšetrovacie metódy, ktoré
poskytujú komplexný pohľad na správanie
sa dieťaťa. Jedna z nich je pozorovacia
objektívna škála, pomocou ktorej sledujeme u dieťaťa príznaky relevantné pre poruchu autistického spektra. Druhá časť je
rozhovor s rodičom alebo opatrovateľom
(napríklad v prípade adopcie dieťaťa), kde
administrátor podrobne rozoberá autistické príznaky z hľadiska vývinu a histórie
dieťaťa od narodenia a tiež jeho správanie

v domácom a školskom prostredí. Výsledky
týchto dvoch vyšetrení sa následne spoja
a uzavrie sa, či dieťa spĺňa alebo nespĺňa
kritériá pre autizmus. Obe metódy sú realizované v ACVA, klinickú diagnózu autizmu
však stanovuje až klinický psychológ alebo
pedopsychiater po komplexnom zhodnotení zdravotného stavu dieťaťa.“
Ako hovorí prof. Ostatníková: „Výskumu
autizmu sa na Fyziologickom ústave LF UK
nevenujeme náhodne, už pred viac ako desiatimi rokmi sa náš tím zaoberal vplyvom
testosterónu na ľudský mozog. Profesor
Baron-Cohen z univerzity v Cambridge,
ktorý skúmal prenatálne ovplyvnenie mozgu testosterónom, vyslovil hypotézu ,hypermužského mozgu‘ u ľudí s autizmom. Hormón testosterón totiž prispieva k zníženej
empatii a k zvýšenej systemizácii mozgovej
činnosti. Na základe spolupráce s prof. Baronom-Cohenom sme aj my začali uvedenú
testosterónovú teóriu overovať u detí s autizmom aj na Slovensku.“
V rámci centra tvoriví pracovníci pokračujú v tomto projekte, no môžu sa pochváliť
i mnohými ďalšími výskumnými projektmi.
Keďže až 70 % detí s autizmom má iné,
pridružené zdravotné problémy, napr. tráviace ťažkosti, odborníci z ACVA sa zamerali aj na takýto výskum. „Našou snahou je
preukázať pozitívny účinok probiotík. Začali
sme pilotnou štúdiou, jej výsledky naznačujú, že pod vplyvom probiotík sa mení

črevná flóra i správanie detí. Ale celkový
záver k tejto problematike vyslovíme až po
ukončení štúdie,“ objasňuje prednostka.
V ďalšej štúdii v spolupráci s prof. Kyselovičom a Dr. Čorejovou z Farmaceutickej
fakulty UK sa zisťovali účinky podávania
metylovaného vitamínu B12, a v spolupráci
s prof. Gvozdjákovou z Farmakobiochemického laboratória III. Internej kliniky LF UK sa
overovali pozitívne účinky koenzýmu Q10.
„V poslednom období sa v ACVA začal vedecký výskum črevnej flóry a venujeme sa aj
vplyvu oxytocínu na vývin neurónov v bunkových líniách. Naše výskumy sú interdisciplinárne, spolupracujeme s odborníkmi z rôznych oblastí,“ prízvukuje prof. Ostatníková.
Úlohou centra ako univerzitného
pracoviska je zároveň edukovať odborníkov, ale aj laikov a rodičov. V spolupráci
s odborníkmi zo zahraničia organizuje
centrum kurzy s medzinárodným certifikátom v špecializovaných diagnostických
metódach pre odborníkov na Slovensku,
ako aj v Čechách. „Okrem toho organizujeme workshopy a kurzy v oblasti terapie,
kde sa zameriavame na ABA terapiu (aplikovaná behaviorálna analýza) založenú na
vedeckých dôkazoch, a chceme podporovať zavedenie tejto terapie a vyškolenie
odborníkov na Slovensku,“ uzatvára doktorka Hnilicová.
Jana Blusková
Foto: ACVA
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„Nemilovať knihu znamená
nemilovať múdrosť...“
Aká je vaša najobľúbenejšia kniha? Túto otázku sme pri príležitosti mesiaca knihy položili
štvorici zamestnancov UK.

doc. MUDr. Dušan Michalík, CSc.,
Lekárska fakulta UK
Robert Fulghum (1937) vystriedal v živote viacero zamestnaní, kým sa po štúdiu
teológie nestal protestantským pastorom.
Spisovateľom neplánoval byť: redaktorka
z Random House ho požiadala o materiály,
ktoré si pôvodne pripravoval na nedeľné
kázne. Dostal sa jej do rúk leták s textom,
ktorý potom dal na začiatok jeho prvotiny
Všetko, čo skutočne potrebujem vedieť,
som sa naučil v škôlke (1988). Útle knižky (Už horela, keď som si do nej líhal, Ach
jo – Niektoré postrehy z oboch strán dvier
chladničky atď.) dokázali v 90. rokoch minulého storočia nevtieravo osloviť v človeku
to lepšie. Jeho chápavý a úsmevný pohľad
dával zmysel tým najnepatrnejším okolitým
veciam a „privádzal“ čitateľa k úsmevnému
prežívaniu drobných príbehov, úvah, zamyslení a filozofických postrehov z každodenného života.
Situácie, dobré úmysly, ktoré môžu úplne zmeniť nečakané „nárazy“ do reality, líči
tak, že si ich čitateľ prakticky dokáže – celkom „farbisto“ – predstaviť i „naživo“, akoby

PhDr. Mária Kadnárová,

Ústredná knižnica Farmaceutickej
fakulty UK
Neviem povedať,
ktorá
z prečítaných
kníh je tá najobľúbenejšia
– záleží to od
môjho mentálneho a emočného nastavenia; vyberám
si knihy podľa
nálady, preto
na mojej poličke pri posteli vždy tróni štôsik viacerých
rozčítaných kníh. Ale je pravda, že čím som
staršia, tým viac ma oslovujú knihy s pridanou hodnotou. Mám rada historické
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bol ich účastníkom. Raz ho požiadali, aby
asistoval pri rozprašovaní popola nebožtíka
z liedadla nad morom: ani mu nenapadlo,
že sa (nebožtík...) spätným prúdom vzduchu ocitne na šatách: jeho, vdovy aj pilota.
A po pristátí potom vo vrecku vysávača...
Od začiatku do konca – naše životné
rituály. Oslavy, svadby, pohreby: predstavy
zúčastnených o ich priebehu a organizácii
bývajú veľmi odlišné. Vdova po W. Hogaboomovi nechcela mať na pohrebe jeho
kamarátov (z „mokrej štvrte“), vojnových
veteránov, ktorí na neho večer predtým
spomínali pri pohári/-och whisky, s pozvanou striptérkou. Títo aj tak – sprevádzaní
hudbou – pripochodovali na cintorín a dokonca vystrelili na jeho počesť čestnú salvu
z pušiek. S vykasanou sukňou, kabelkou
roztočenou nad hlavou a bojovým pokrikom „Niééé!“ vyrazila stará pani pomedzi
hroby, častujúc veteránov veľmi nelichotivými výrazmi, o ktorých ani netušili, že ich
ženy poznajú. Ich rady zakolísali, veteráni
sa rozutekali schovať za stromy, ponechajúc za sebou pušky, trúbky, bubny aj vlajky:
úplný debakel... Nato sa s rozvážnou dôstojnosťou, usmievajúc, vrátila k ohrome-

ným pozostalým: celé
roky niečo podobné
chcela urobiť (škoda,
že sa toho jej manžel
nedožil...). „Videli ste,
ako zmizli?“ kričala.
Rodina sa rozosmiala: smiali sa babičke,
sami sebe, veteránom
a absurditám, ktoré
tento neuveriteľný život dokáže priniesť.
Keď na hrob dopadla posledná lopata hliny,
otočila sa, rozplakala a zašepkala: „Milovala som ho.“ Takáto chvíľa nenechá ľahostajným nikoho... A nevtieravú výzvu na zamyslenie sa, na ktoré Fulghum pozýva čitateľa,
spomenul v rituáloch bilancovania (Ach jo)
– citovaním úryvku Starého Zákona, ktorého podstatnú časť tu uvádzam: „Všetko má
určenú chvíľu a všetko dianie pod nebesami svoj čas: je čas rodenia aj čas umierania, čas sadiť aj čas trhať,... je čas plakať aj čas smiať sa,... je čas hľadať aj čas
strácať,... je čas mlčať aj čas hovoriť, je
čas milovať aj čas nenávidieť, čas boja aj
čas pokoja. Všetko má určenú chvíľu...“.

romány, ktoré čítam najradšej s atlasom
sveta po ruke, spolu s hrdinami putujem po
neznámych krajinách; nedávno som takto
prežívala dobrodružné cesty v románoch
anglického spisovateľa Roberta Lyndona:
Cesta snežných ptáků (2012) a Císařský
oheň (2015). Dômyselným a detailným
pomocným aparátom ma nadchol aj 7-dielny cyklus historických románov o starovekom Ríme od austrálskej spisovateľky
Collen Mc Coulloughovej. Každý diel bol
vybavený mapami, pôdorysnými nákresmi
rímskych verejných budov, súkromných
víl rímskej aristokracie a podrobnými historickými poz
námkami. Takéto knihy sú
veľakrát inšpiráciou pri výbere mojich cestovateľských výletov. Sú knihy, ktoré sa
v istých obdobiach stali súčasťou mojej
kabelkovej výbavy: Oshove Perly v kapse
u vesty, Bachova Iluze, Aureliove Hovory
so sebou... A sú knihy, ktoré mi spôsobia

záchvaty smiechu a zasiahnu ma vlastnými
spomienkami na detské zážitky a privolajú
vôňu letných prázdnin na Záhorí u starečka, po ktorých dosť často nasleduje hrdlo
stiahnuté smútkom; aj taká bola pre mňa
posledná knižka Veroniky Šikulovej Medzerový plod. Uprednostňujem knihy tlačené, lebo e-kniha mi nevie sprostredkovať
vôňu koženého obalu, ani pocit listovania
stránkami ručného papiera – dnes v dobe
digitalizácie to môže vyznieť archaicky
a staromilsky, ale mne veru stálo za to vystáť si viac ako dvojhodinový rad na výstavu
venovanú vzácnej The Book of Kells v dublinskej Trinity College.
Básně z ledové hory (Chan-Šan, 2012)
Unikneš snad četbou smrti?
Unikneš snad četbou bídě?
Proč se tedy každý učí číst?
Protože pak snadno vyšvihne se nad ostatní...

MESIAC KNIHY

Mgr. Ivan Daňo,

riaditeľ VI Družba UK
Aj dnes, v dobe moderných a rýchlych
informačných technológií, kedy má človek
prístup k informáciám rýchlo a jednoducho,
často siahnem radšej po klasike. Pretože
čo sa po stáročia nezmenilo, je práve dôležitosť a funkcia knihy. Jan Amos Komenský povedal: „Nemilovať knihu znamená
nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť
znamená stávať sa hlupákom.“ S knihou
sa môže človek odpútať od reality, vstúpiť
do deja, popustiť uzdu fantázii či rozšíriť si
oblasť svojich vedomostí. Knihy mám rád,
čítam pravidelne, ale priznám sa, nemám
vytypovanú najobľúbenejšiu knihu. Často
beriem knihu do rúk aj vtedy, keď sa mi

Mgr. Michaela Bartíková,
Prírodovedecká fakulta UK

Jednou z mojich obľúbených kníh je
dielo amerického filozofa (a zároveň aj prírodopisca) Henryho Thoreaua – Walden.
Správa o autorovom živote v lesoch počas
dvoch rokov, dvoch mesiacov a dvoch dní
na brehu rybníka Walden v Massachusetts
ani po 150 rokoch po svojom vzniku nestráca na aktuálnosti. Mňa – ako absolventku
a momentálne aj zamestnankyňu Katedry
zoológie Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá
v lesoch v okolí Bratislavy a na Podunajsku
strávila značnú časť svojho študentského

po náročnom dni preháňa hlavou víchrica
myšlienok, ktorých sa chcem, ale neviem
zbaviť. Vtedy dobrá kniha dokáže zmeniť
tok mojich myšlienok a naplniť myseľ príjemnými predstavami či zvedavosťou rozuzlenia deja. Ak mám byť konkrétny, tak naposledy som dočítal knihu „Tajné preteky“,
ktorú spoločne napísali Daniel Coyle, ktorý
je autorom mnohých známych bestsellerov a Tyler Hamilton, bývalý profesionálny
cyklista, držiteľ zlatej olympijskej medaily.
V priebehu dvoch rokov absolvoval Coyle
viac ako dvesto hodín rozhovorov s Hamiltonom a nezaujato sa porozprával s mnohými jeho tímovými kolegami, rivalmi aj priateľmi. Výsledkom je zaujímavá kniha, ktorá
podrobne zachytáva temný, fascinujúci, až
bizarný svet bezohľadných lekárov, benevo-

lentných tímových
šéfov a športovcov, ktorí túžia po
úspechu tak urputne, že sú ochotní
urobiť
čokoľvek,
a to riskovať svoje
zdravie, psychický
stav a dokonca aj
svoj morálny kredit,
len aby ich snaha
bola zavŕšená víťazstvom. Táto kniha mi dala detailnejší pohľad
do sveta profesionálnej cyklistiky, kde inak
verejnosť nemá prístup. Kniha ma upútala
aj z dôvodu, že sa vo svojom voľnom čase
aktívne venujem cyklistike a táto problematika je pre mňa zaujímavá.

a aktuálne aj pracovného života (monitoring
ohrozených druhov vtákov v rámci projektu LIFE BeeSandFish), počas čítania tejto
knihy zaujali najmä úvahy o spojení človeka s prírodou. Les poskytuje rovnako ako
pre autora, aj pre mňa priestor na stíšenie,
pozorovanie prírodných zákonitostí. „Odišiel som do lesov, pretože som chcel žiť
uvedomelo, postaviť sa k základným skutočnostiam života...“. Veľmi inšpiratívne sú
aj myšlienky o dobrovoľnej skromnosti či
ekonomickej sebestačnosti ako návod na
riešenie aj niektorých súčasných problémov našej spoločnosti. „Ak človek zamieri bez váhania tam, kde ho vedú jeho sny

a vynasnaží sa
žiť životom podľa
svojich predstáv,
dosiahne výsledok, s akým sa
bežne
nestretne... Ak sme si
vystavali vzdušné
zámky, tak sme
nepracovali nadarmo – tam vo
vzduchu totiž majú
byť. A teraz je čas postaviť pod nimi základy.“

Milovníci poézie Milana Rúfusa
sa stretli už po pätnásty raz
Prvé pamätné stretnutie sa uskutočnilo 17. júna 2009. Počas tohtoročnej zimy sa v Múzeu
Jána Cikkera v Bratislave stretli milovníci poézie Milana Rúfusa už po pätnásty raz.
Prítomných privítala Mgr. art. Irena Michalicová, riaditeľka múzea. Koordinátorom bol
Michal Valent. O živote a diele barda poézie
majstra Rúfusa prehovorila Mgr. Dáša Machalová. Herečka Eva Kristinová a recitátor
Mgr. art. Přemysl Boublík predniesli Rúfusove balady a básne. Medzi recitáciami zahral
na heligónke oravský rodák Janko Repka.
Majstra Rúfusa som vyhľadal ešte začiatkom deväťdesiatych rokov v jeho dome vo
Fialkovom údolí. Pripravovali sme vydanie
pamätnice nebohému šéfredaktorovi Vydavateľstva Osveta Ferkovi Kalinovi. Majster
súhlasil v úvode uviesť svoju báseň Bývali
takí drotári. Podpísal tiež 100 ks bibliofilského vydania Pamätnice. Vtedy začali naše
priateľské kontakty a návštevy u Rúfusovcov.
V máji 2002 sa na Lekárskej fakulte UK
(LF UK) začali stretávať seniori a založili klub
SAPIENTIA. Okrem pracovníkov fakulty sa

na schôdzach klubu prezentovali spisovatelia, výtvarní umelci, historici, funkcionári
VŠ a iné významné osobnosti. S majstrom
sme hovorili, že raz príde do klubu. Nastal
veľký deň a 30. mája 2006 prišiel medzi
nás. Stretnutie sa konalo v Múzeu Jána Cikkera. S majstrom besedovali profesori Ivan
Ďuriš a Ivan Hulín. Múzeum bolo preplnené
účastníkmi. Milan Rúfus sa po dlhom období
objavil na verejnosti. Bola to jedinečná možnosť majstra počuť, ale aj sa s ním osobne
stretnúť. Nastalo jeho významné životné
jubileum – osemdesiate narodeniny. Stretli sme sa i dňa 17. decembra 2008, opäť
v Cikkerovom múzeu. Básnik hovoril o svojej
tvorbe, o poézii, kontaktoch s inými básnikmi, prekladoch z cudzích jazykov. Spomínal
svoje úspechy, ale i negatívne hodnotenie
jeho tvorby. Po hodinovej besede podpisoval svoje básnické zbierky, ktoré si účastní-

ci priniesli. Bolo to veľmi vzácne, dôstojné
a nezabudnuteľné stretnutie. Žiaľ, bolo to
jeho posledné vystúpenie na verejnosti. Cez
vianočné sviatky sa mu zdravotne priťažilo.
V ranných hodinách 11. januára 2009 odišiel
do večnosti. Dôstojne sme sa s ním rozlúčili
vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave.
Prítomných bolo vyše 2 000 priateľov Milana
Rúfusa a milovníkov jeho poézie. Uvažoval
som a následne i konzultoval s majstrovou
manželkou PhDr. Magdalénou Rúfusovou
možnosti, až sme sa dohodli, že budeme
dvakrát ročne organizovať stretnutia milovníkov jeho poézie.
Michal Valent, profesor emeritus, LF UK,
koordinátor stretnutí
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Čriepky z dejín prvých tlačených
kníh v Európe
Tlačená kniha, ako ju poznáme dnes,
mala nielen svojich rukopisných, ale aj tlačených predchodcov. Z hľadiska výroby
textu môžeme spomenúť knihy vyrábané
pečiatkovou tlačou a hlinený disk z Faistu
(1700 - 1600 p. n. l.), objavený na Kréte,
ktorý je stále vďaka jeho neznámemu „písmu“ záhadným predmetom mnohých pokusov o rozlúštenie (obrázok 1). Text disku
koncipovaný do 16-centimetrového hlineného kruhu obsahoval 61 políčok a 241
obrazcov. Vzhľadom na ťažkú identifikáciu
znakov, nejasný smer čítania a otázny začiatok textu vznikli pri jeho dešifrovaní mnohé hypotézy. Prvé z nich prirovnávali text
k oslavnej básni alebo náboženskej piesni,
ďalšie ku gréckej mytológii alebo k názvom
krétskych lokalít. V 21. storočí vznikli tri
nové hypotézy. Prvá z nich považuje disk
za list, ktorý vyzýval Grékov k mobilizácii
proti nepriateľom, druhá pripisuje textu
obsah informujúci o prírodnej katastrofe na
Kréte v 17. storočí p. n. l., kým posledná
považuje text za list väznenej otrokyne svojmu milému žiadajúc o výkupné. Podstatne
mladšieho datovania sú drevorezy s textom
vznikajúce ako jednolistové tlače na látku
a papier. Papierové formy slúžili na obrázkovú výzdobu ľudských obydlí (patrí sem
napr. obrázok bruselskej Madony z roku
1418 a sv. Krištofa z roku 1423). Spájaním drevorezových listov vznikali tzv. blokové knihy, z ktorých najstaršie sú známe
ako Biblia pauperum (Biblia chudobných)
z prvej pol. 15. stor. (obrázok 2) a školské
učebnice latinčiny, tzv. donáty.
Spomínané predformy však nepovažuje
me za skutočnú kníhtlač, nakoľko nespĺňali
naraz dve kritériá: tlačené písmená buď neboli pohyblivé, alebo bolo nutné vytlačiť ich
jednotlivo. Objaviteľom pravej kníhtlače bol
až mohučský zlatník Johann Gutenberg.
Dátum vzniku kníhtlače je relatívne nespravodlivo ohraničovaný až rokom 1450,
hoci na základe archívnych prameňov bol
princíp kníhtlače objavený už v roku 1439
v Štrasburgu. V archívnych záznamoch je
naznačené objavenie metódy kníhtlače
a záznam o základnej koncepcii vo forme:
„vier stuecke, presse, trucken...“ („štyri
kusy, lis, tlačiť...“). Na základe neskoršej
finančnej pôžičky od Johanna Fusta a dohody, ktorej predmetom bola 42-riadková
biblia, presunul Gutenberg kníhtlač do
Mohuče. Hoci sa za prvú tlač všeobecne
považuje spomínaná biblia tlačená na pergamene a papieri v rokoch 1452 - 1455,
nebolo to tak. Ešte pred vydaním biblie
Gutenberg vydal v rokoch 1452 - 1453 Si-
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Zdroj: www.akademon.cz

byline proroctvá a v roku 1454 31-riadkové
odpustkové listy z Mohuče, čím sa dostal
s Fustom do sporu, vedúceho k strate
kníhtlačiarne a polovice exemplárov biblie.
Biblia je pre nás zaujímavá z iného dôvodu. Je typickým príkladom nasledovania
vzoru rukopisnej knihy nielen výberom
podobného písma, ale aj výzdoby a dôkazom o náročnej niekoľkoročnej príprave
vtedajšej tlačenej knihy, ktorá Gutenberga
takmer finančne zruinovala. Tlačená kniha
a kníhtlač sa z Mohuče rozšírila aj do iných
európskych krajín. Zakladanie tlačiarní
v bohatých, univerzitných a obchodných
centrách je dôkazom, že kníhtlač nepatrila

medzi verejnoprospešné činnosti, ale medzi typické podnikateľské profesie.
Trend imitovania rukopisných kníh nasledovali po Gutenbergovi takmer všetci
tlačiari inkunábulí. V snahe inovovať už
známe, mal takmer každý z nich ambíciu
priniesť do tlačenej knihy vlastnú novinku lákajúcu potenciálneho zákazníka ku
kúpe. Vylepšenia smerovali k objaveniu
nového, čitateľnejšieho písma, ktoré nahradilo dekoratívnu a ťažko čitateľnú texturu quadratu, ale aj k použitiu prvých
drevorezov, interpunkčných znamienok
alebo nového formátu knihy. Medzi priekopníkov v tejto oblasti patril benátsky
tlačiar Aldo Manuzio, ktorý bol objaviteľom hneď niekoľkých noviniek: gréckeho písma, románskej antikvy a kurzívy,
čiarky, bodkočiarky a najmä oktávového,
menšieho a prenosného formátu knihy.
Ďalší benátsky tlačiar Erhard Ratdolt použil ako prvý v diele Elementa geometriae
geometrické vzory, mohučskí tlačiari Fust
a Schöfer vytlačili svoj žaltár bez rukopisných zásahov a Albrecht Pfister, tlačiar
v Bambergu, ako prvý umiestnil do Ezopových bájok drevorezy.
Obsah prvých tlačených kníh (inkunábulí) sa sústredil na také diela, ktoré saturovali
dobový dopyt: biblie, liturgické a modlitebné knihy, odpustky, kalendáre, učebnice,
diela antických autorov, kroniky a historické diela, nariadenia, pápežské buly a beletriu. Ich odbyt zabezpečovali kníhtlačiari
nielen inovovanou úpravou, ale aj knižnými
oznámeniami vlepovanými do kníh a vyvesovanými na verejné miesta, obsahujúcimi
ukážky z knihy alebo slovný popis ich obsahu. Náročná výroba tlačenej knihy však
spôsobila, že sa stala predmetom vydavateľských konfliktov, ktoré vyústili až do
udeľovania monopolov na tlač niektorých
lukratívnych titulov. Neskôr bola tlačená
kniha vydávaná aj na princípoch voľnej súťaže a niekoľkonásobne prekročila kvantitu
rukopisnej knihy.
V kontexte k mesiacu knihy len pripomeňme, že bez ohľadu na formu knihy, jej
dizajn alebo nosič aj kedysi aj dnes bezpochyby platili a platia slová francúzskej
poetky Lucie Delarue-Mardrus: „Je zúfalé
nemať rozčítanú krásnu knihu, nemať
v zásobe nič, čo by sme mohli otvoriť bez
sklamania.“
Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.,
Katedra knižničnej a informačnej
vedy Filozofickej fakulty UK

Zdroj: www.kingandmcgaw.com
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Cena SAKAČIK 2015
putovala na Univerzitu Komenského
Portál informačnej a mediálnej gramotnosti UK získal cenu Slovenskej asociácie knižníc
za aktívny čin knižnice - SAKAČIK 2015. Cieľom súťaže SAKAČIK je podnietiť aktivitu
a rozvoj knižníc, iniciovať pozitívne zmeny v knižnično-informačnej činnosti knižníc,
priniesť novú kvalitu do činnosti i povzbudiť osobnú iniciatívu zamestnancov knižníc.

O portáli informačnej a mediálnej
gramotnosti: https://midas.uniba.sk/

Portál pripravili pracovníci Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK v spolupráci
s Akademickou knižnicou UK a Katedrou
knižničnej a informačnej vedy Filozofickej
fakulty UK. Cenu SAKAČIK 2015 si prevzala riaditeľka Akademickej knižnice UK PhDr.
Daniela Gondová na slávnostnom otvorení
17. ročníka Týždňa slovenských knižníc dňa
29. februára 2016 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. „Táto cena nás veľmi
potešila. Vážime si ju o to viac, že sme prvá
akademická knižnica, ktorá toto ocenenie
dostala. V doterajšej 12-ročnej histórii udeľovania získali SAKAČIKa za svoje aktivity len
verejné knižnice. Veríme, že Portál informačnej a mediálnej gramotnosti si nájde cestu
k svojim čitateľom či používateľom,“ hovorí
riaditeľka knižnice D. Gondová.

Súčasná spoločnosť kladie veľký dôraz na
problematiku informačnej gramotnosti predovšetkým v oblasti informačných kompetencií akademických pracovníkov a študentov. Portál má za cieľ informačnú gramotnosť
charakterizovať, propagovať a podporovať
prostredníctvom:
- sumarizácie štandardov informačnej
gramotnosti,
- príkladov a metodických návodov rozvíjajúcich informačné kompetencie,
- tutoriálov a videotutoriálov.
Slovenská asociácia knižníc je nezávislé,
dobrovoľné a otvorené záujmové združenie
verejne prístupných knižníc v Slovenskej
republike. Cieľom asociácie je podporovať
rozvoj knižníc a ich odbornú spoluprácu, obhajovať knižnice a nastoľovať a presadzovať

program ich technického a technologického rozvoja. Súťaž SAKAČIK bola založená
v roku 2004.
redakcia

80 % študentov má problém s rešeršnou stratégiou pri vyhľadávaní informácií, s vyhodnocovaním
informácií, ich organizáciou a využitím.

Ani

15 %

nežiada o pomoc knižnično-informačného pracovníka, pričom knižnica

môže pomôcť.

Navštívte portál

Informačná a mediálna gramotnosť

http://midas.uniba.sk

a dozviete sa napríklad:
 ako sa vyhnúť plagiátorstvu
 ako správne citovať
 ako a kde nájsť relevantné
informácie...

Portál buduje Ústredná knižnica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Akademická knižnica UK a Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK
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Absolventi, na ktorých môže byť FTVŠ UK
právom hrdá
Fakulta telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK) je najstaršou a najvýznamnejšou inštitúciou svojho druhu
na Slovensku. Má dlhodobé tradície a dosiahla mnoho významných úspechov v príprave kvalifikovaných
odborníkov v oblasti športu, telesnej a športovej výchovy a v tvorivom rozvíjaní vied o športe. Trojicu jej
úspešných absolventov vám teraz bližšie predstavíme.

redakcia

Jozef Gönci: „Vysokoškolské vzdelanie by
v súčasnosti malo byť štandardným vybavením
vrcholového športovca“
Mgr. Jozef Gönci – projektový manažér
elitného tímu Vojenského športového centra
Dukla Banská Bystrica, s ktorým chce v horizonte 2 – 3 rokov dosiahnuť dominanciu
tejto značky v oblasti športu a marketingu
na slovenskom športovom trhu. Súčasne
je členom Výkonného výboru Slovenského
olympijského výboru (SOV) a predsedom
komisie športovcov SOV. Zastupuje športovcov a prezentuje ich názory, požiadavky
a postoje smerom k Výkonnému výboru
SOV a naopak. V rámci 4-ročného funkčného obdobia viedol výpravu na Olympijský
festival európskej mládeže v Utrechte 2013,
na II. letných olympijských hrách mládeže
v Nankingu 2014, bol manažérom výpravy na
I. európskych hrách v Baku 2015 a vo februári 2016 viedol výpravu na Zimné olympijské
hry mládeže 2016 v Lillehammeri. Účastník
piatich hier olympiády (1996 v Atlante, 2000
v Sydney, 2004 v Aténach, 2008 v Pekingu
a 2012 v Londýne), dvojnásobný olympijský
medailista (bronzová medaila na Hrách XXVI.
olympiády 1996 v Atlante v ľubovoľnej malokalibrovke na 60 výstrelov a bronzová medaila na Hrách XXVIII. olympiády 2004 v Aténach vo vzduchovej puške na 60 výstrelov),
mnohonásobný medailista z majstrovských
svetových a európskych súťaží. Magisterské
štúdium trénerstva na FTVŠ UK absolvoval
v roku 2005.
„Na FTVŠ UK som sa rozhodol študovať
najmä preto, lebo som potreboval získať
komplexnejšie informácie v oblasti vrcholového športu a doplniť si k skúsenostiam získaných dlhoročnou praxou v streleckom športe
aj vedomosti, ktoré by ma ako vrcholového
športovca posúvali výkonnostne ďalej. Dôležitá bola súčasne skutočnosť, že som mohol
získať najvyššiu trénerskú kvalifikáciu v športovej streľbe, čo považujem za významný odrazový mostík pre postkariérny život,“ prezradil Jozef Gönci. Vysokoškolské vzdelanie by
podľa neho v súčasnosti malo byť štandardné vybavenie vrcholového športovca.

16

Štúdium na FTVŠ UK nebolo jednoduché.
Občas musel citlivo skĺbiť náročné požiadavky na štúdium i športovú prípravu, pretože
bol počas štúdia na vrchole športovej kariéry.
Dnes už sú jeho aktivity zamerané na pozície
v oblasti manažmentu a riadenia športu.
Ako hovorí: „Neviem si dosť dobre predstaviť, že chceme vo vrcholovom športe
športových odborníkov bez vzdelania. Aj
nový zákon o športe sa touto témou zaoberá
a venuje jej dostatok pozornosti. Prirodzene,
rastie tlak na získavanie vedomostí, pretože
šport patrí medzi veľmi zaujímavé komodity,
kde sa v marketingovej podobe zhmotňuje
športový úspech.“ Objem financií v športe ako takom, ktorý každoročne tvorí jeho
obrat, si vyžaduje kvalitnú jazykovú výbavu,
manažérske skúsenosti, základné znalosti
v oblasti práva, riadenia športových organizácií a iné. FTVŠ UK, resp. všetko, čo sa študent naučí, je jednoznačne benefit v portfóliu
získavania vzdelania, pokiaľ ktokoľvek chce
v športe pracovať na pozícii trénera, manažéra alebo funkcionára.
Jozef Gönci viedol sedem rokov s dvoma fínskymi kolegami streleckú akadémiu
v olympijskom centre Kuortanne vo Fínsku.
Pracovali s rôznymi zahraničnými športovcami a mnohí z nich boli špičkoví strelci, olympijskí medailisti alebo medailisti z vrcholných
svetových a kontinentálnych športových súťaží. Na Slovensku sa trénerstvu venuje zatiaľ
iba 3 roky, čo je podľa jeho slov krátka doba
na získanie výraznejších úspechov, najmä
v kategórii juniorov.
Ako manažér v úvode spomínaného elitného tímu Vojenského športového centra Dukla
Banská Bystrica spolupracuje so slovenskými
športovcami zvučných mien: atlét Matej Tóth,
vodný slalomár Michal Martikán, zápasník
István Lévai, atlétka Martina Hrašnová, rýchlostný kanoista Peter Gelle či športový strelec
Juraj Tužinský. Úspechy týchto športovcov sú
súčasne aj úspechmi ich realizačných tímov.
Tím Jozefa Gönciho má za úlohu optimálne

Jozef Gönci pri prejave na oslavách 20. výročia
Slovenského olympijského výboru. Foto: Ján
Súkup

nastaviť ich harmonogramy športovej prípravy,
ich marketingové využitie, životosprávu (podporné prostriedky) a iné.
Šport na Slovensku nemá najlepšie podmienky. Sme mladá krajina so značne amortizovanou a nedostatočnou infraštruktúrou
pre vrcholový šport, čo Jozef Gönci považuje
za našu Achillovu pätu: „Keď chceme, aby
slovenskí športovci boli konkurencieschopní
a úspešní, musíme začať naplno pracovať
vo viacerých segmentoch v oblasti športu.“
Vplyv vedy a výskumu na šport je v súčasných podmienkach zanedbateľný, nefunguje
prirodzená generačná výmena športovcov
a súčasne, pokiaľ ide o oblasť riadenia športu, treba športovcov efektívnejšie využívať.
Výhoda Slovákov je pracovitosť a trpezlivosť,
ale vrcholový šport 21. storočia si vyžaduje
neustále inovácie, takže v systéme, v ktorom
pracujeme, nestačí robiť iba „údržbárov“ –
naša povinnosť je šport neustále budovať
a vylepšovať pre ďalšie generácie ľudí.
„Študenti FTVŠ UK by sa mali výraznejšie
zamerať na väčší vzdelanostný diapazón
nielen vo vzťahu k vlastnej športovej špecializácii, ale aj na potenciálny okruh tém
súvisiacich s ich budúcim zameraním, respektíve povolaním,“ dodáva Gönci.
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Marcel Lopuchovský:
„Vedomosti a zručnosti získané počas štúdia na FTVŠ UK sú
základy mojej súčasnej trénerskej práce“
PaedDr. Marcel Lopuchovský – jeden
z mála slovenských športovcov, ktorí štartovali na hrách olympiády i na zimných
olympijských hrách. Na Hrách XXVII. olympiády 2000 v Sydney štartoval v atletike
v disciplíne 4×400 m a obsadil 27. miesto.
Tiež štartoval aj na XXI. zimných olympijských hrách 2010 vo Vancouveri v štvorboboch. Posádke sa však súťaž nepodarilo dokončiť. Je finalistom juniorských
majstrovstiev sveta a majstrovstiev Európy
v atletike. Z pretekárskej kariéry prešiel
plynule ku kariére trénera. V súčasnosti je
zamestnaný ako tréner v Národnom športovom centre (NŠC) a profesionálny šport
„zavesil na klinec“ pred deviatimi rokmi.
Magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ
UK absolvoval v roku 2003.
Po skončení Strednej veterinárnej
školy v Košiciach chcel pokračovať
v štúdiu buď na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre alebo na FTVŠ
UK. Pri rozhodovaní zavážilo najmä to,
že pochádza zo športovej rodiny a vždy
sa chcel venovať trénerskej činnosti:
„Preto zvíťazilo štúdium na FTVŠ UK.“
Tu začal aj trénovať pod vedením trénera Eugena Lacza, ktorý mu vytvoril
vyhovujúce podmienky na jeho ďalšie
napredovanie v atletike. Vážnejšie sa
začal zaoberať atletikou od 16 rokov –
dovtedy sa aktívne zúčastňoval na práci
v takmer všetkých školských športových
krúžkoch (basketbal, nohejbal, volejbal,
v zime bežecké lyžovanie). Na FTVŠ UK
začal študovať v roku 1996. Nielen na
základnej, ale i na strednej škole mal
to šťastie, že ho učili kvalitní učitelia telesnej výchovy, ktorí mu poskytli dobré
základy na napredovanie v športe a nepochybne v ňom aj „zapaľovali onú povestnú iskru, ktorá sa premenila na plameň v momente kľúčového rozhodnutia
študovať na FTVŠ UK.“ Aj vďaka práci
učiteľov telesnej výchovy na základnej
a strednej škole nemal žiadne problémy
zvládnuť štúdium na FTVŠ UK.
Na FTVŠ UK študoval diaľkovo: „Nebolo to vždy jednoduché, lebo školu sme
mali jeden týždeň v mesiaci od rána do
večera. Tento týždeň bol vždy veľmi náročný – zladiť vyučovanie v škole a tréning vrcholového športovca.“ Už počas
štúdia bol profesionálny športovec (atlét)
zamestnaný v predchodcovi súčasného
NŠC - Národnom inštitúte športu.
„Ťažko povedať, či ma škola pripravila
na povolanie. Jedno je však isté – po-

skytla mi dostatok informácií a vedomostí, s ktorými pracujem a rozširujem si ich
doteraz. Skôr by som vyzdvihol učiteľov,
ktorí mi dali dobré základy a s ktorými pracujem dodnes,“ pochvaľuje si Marcel Lopuchovský. Po skončení štúdia na FTVŠ
UK však nezostal „spať na vavrínoch“.
Pri každej príležitosti sa zúčastňoval na
rozličných seminároch a prípravných sús
tredeniach, ktoré mu pomáhali nasmerovať športovú prípravu žiaducim smerom.
Vyzdvihuje najmä prípravné tréningové
kempy v Južnej Afrike či v Etiópii, kde sa
stretol aj s významnými osobnosťami svetovej atletiky, či už ide o športovcov alebo
trénerov, ktorí mu podali pomocnú ruku
v jeho športovej príprave.
Keď začal pracovať ako tréner, medzi
jeho prvých zverencov patril Jozef Pelikán, ktorý hneď v prvej sezóne zažiaril
na 29. halových majstrovstvách Európy

„Keď sa už niekto
rozhodol študovať
trénerstvo, musí si
uvedomiť, že trénerská
činnosť vyžaduje
sebaobetovanie, ale je
to nádherná práca.
Kto sa podujme živiť sa
ako tréner, mal by mať
neustále na zreteli,
že na sebe musí pracovať
nielen po stránke
fyzickej, ale aj po stránke
intelektuálnej.“
2007 v Birminghame, kde mu chýbalo
35 stotín sekundy na postup do finále.
Skončil na peknom 10. mieste, čo je pre
začínajúceho trénera úspech a zároveň
aj výzva. V doterajšej trénerskej kariére
trénoval veľa reprezentantov a medailistov na majstrovstvách Slovenska v atletike, napr. Jozefa Repčíka a Ivetu Putalovú, ktorí sa minulý rok nominovali na
tohtoročné Hry XXXI. olympiády 2016 do
Ria de Janeiro. K najväčším úspechom,
ktoré športovci pod jeho vedením získali, treba zaradiť Jozefa Repčíka, ktorý na
XXVII. svetovej letnej univerziáde 2013
v Kazani vybojoval striebornú medailu

Marcel Lopuchovský pred XXI. zimnými olympijskými hrami 2010 vo Vancouveri. Foto: Ján Súkup

a podarilo sa mu dvakrát umiestniť vo
finále na majstrovstvách Európy. Iveta
Putalová zaznamenala úspech v roku
2015, keď nečakane bojovala o medailu
na 33. halových majstrovstvách Európy
2015 v Prahe – skončila tu na 4. mieste
a s družstvom slovenských atlétov získala
prvenstvo v súťaži na I. európskych hrách
2015 v Baku. Ďalší reprezentanti, ktorým
sa venoval, sú napr. Alexandra Štuková,
Tomáš Timoranský či Marco Adrien Drozda. Okrem atlétov pomáha v tréningu aj
iným športovcom, napr. futbalistom Dávidovi Hudákovi alebo Filipovi Oršulovi či
boxerovi Erikovi Tlkancovi.
„Podmienky na vrcholový šport na Slovensku nie sú vyhovujúce. Keď sa niekto
chce venovať atletike na vrcholovej úrovni, musí často trénovať v zahraničí, čo
nie je najlacnejšie. Úspech je skutočne
už to, keď sa niektorý zo slovenských atlétov prebojuje do finále na významných
pretekoch a trénoval v podmienkach,
aké na Slovensku máme. Oficiálny atletický štadión v Bratislave veľmi chýba,“
hovorí Lopuchovský. Ako ďalej dodáva:
„Keď sa už niekto rozhodol študovať trénerstvo, musí si uvedomiť, že trénerská
činnosť vyžaduje sebaobetovanie, ale je
to nádherná práca. Kto sa podujme živiť
sa ako tréner, mal by mať neustále na
zreteli, že aj na sebe musí pracovať nielen po stránke fyzickej, ale aj po stránke
intelektuálnej.“
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Tomáš Mihalík:
„Vzdelanie je investícia, ktorá sa vždy vráti“
Mgr. Tomáš Mihalík, PhD. – silový a kondičný špecialista, ktorý
sa venuje prevažne profesionálnym športovcom (tenisti, hokejisti,
golfisti a pod.). V rámci personálnych tréningov sa venuje aj bežnej populácii, teda ľuďom, ktorí si nevedia rady s boľavým chrbtom, alebo sú po operáciách napr. kolenného kĺbu. V minulosti sa
venoval na vrcholovej úrovni jachtingu a mal aj olympijské ambície. S úsmevom si spomína na to, že na FTVŠ UK nebol prijatý na
prvýkrát... V súčasnosti rozbieha spolu s priateľmi firmu Health &
Performance a venuje sa americkej tenistke Varvare Lepchenkovej ako kondičný tréner. Magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ
UK absolvoval v roku 2009, doktorandské štúdium v roku 2012.
V sezóne 2007/2008 bol aj pri titule volejbalistiek Slávie UK.
Spolupracoval s našou bývalou úspešnou golfistkou Zuzanou Kamasovou, plavkyňou Denisou Smolenovou či hokejovým brankárom Jaroslavom Janusom. Pôsobil i v zázemí bývalej svetovej tenisovej jednotky Lleytona Hewitta a dozeral na letnú prípravu našich
špičkových hokejistov, ako napríklad Michala Handzuša, Andreja
Sekeru, Richarda Panika, Tomáša Surového, pod vedením Romana Švantnera a Juraja Moravčíka. „Môcť trénovať Miša Handzuša
a mať v kancelárii zavesený jeho dres je pre mňa veľkou cťou,“
hovorí Tomáš Mihalík.
Začiatky štúdia na FTVŠ UK neboli preňho ľahké. Nie všetky
predmety ho zaujímali. Popri štúdiu sa zamestnal v jednom z bratislavských fitnescentier a zrazu zistil, že znalosti anatómie a tréningového procesu mu budú na osoh a že sa môže zamestnať ako
osobný tréner. A tu sa „naštartovala“ jeho chuť do ďalšieho štúdia.
Po skončení magisterského štúdia nastúpil na doktorandské
štúdium, kde sa pod vedením prof. Kampmillera a doc. Vanderku
naučil na problematiku tréningu nazerať inak. Neustále vyhľadával
nielen teoretické informácie, ale získaval aj praktické zručnosti:
„Vedenie hodín a študentov ma donútilo rozmýšľať inak. Zrazu
som bol na druhej strane barikády. Zistil som, aké je ťažké študentov zaujať.“ Počas víkendov chodieval do Prahy na rozličné
odborné školenia. Neskôr to boli školenia v okolitých krajinách.
„Za posledných 8 rokov to bolo vyše 40 odborných kurzov, konferencií a seminárov. Pri odborných debatách s kolegami na školeniach som zisťoval, že sa nemám za čo hanbiť a že vedomosti mi
otvárajú dvere. Mal som čoraz viac kontaktov,“ približuje Mihalík.
Postupne prichádzal aj na to, že sa môže uplatniť v zahraničí. Pôsobil 3 roky ako kondičný tréner v USA.
Študenti by si podľa jeho slov mali vážiť informácie, ktoré dostávajú v škole, pretože až neskôr pochopia, že im môžu byť na
úžitok. Škola je však ako pomyselná štartová čiara, z ktorej sa
človek rozbieha smerom k ďalšiemu odbornému rastu, pričom sa
však musí kontinuálne vzdelávať: „To Sokratovské ,viem, že nič
neviem‘ mám stále pred očami.“
Ako kondičný tréner cestuje so svojimi zverencami po turnajoch
alebo sústredeniach takmer po celom svete. Niekedy však tréner
v tomto prípade vidí len hotel, tenisové kurty a fitnescentrum. Musí
byť celý deň k dispozícii športovcovi: správna životospráva, pitný
režim, rozcvičenie a strečing športovca, silový tréning, regenerácia, doplnky výživy. V budúcnosti by chcel určite zriadiť akadémiu,
ktorá by spĺňala svetové parametre ohľadom profesionálneho zabezpečenia športovcov.
„Silový a kondičný tréner na Slovensku ešte stále nie je správne
vnímané povolanie. Nie všetky športové kluby chápu dôležitosť
správneho rozvoja pohybového aparátu, napríklad mládeže,“ upozorňuje Tomáš Mihalík. V budúcnosti vidí väčší dopyt po odborníkoch, ktorí môžu prispieť k výchove talentovaných športovcov
alebo zdravej populácie. „Keď vidím, ako vnímajú šport napríklad
v Austrálii a akým štýlom tam vedú deti k športu, je to radosť po-
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Tomáš Mihalík (vpravo) s hokejistom Michalom Handzušom.
Archív Tomáša Mihalíka

„Silový a kondičný tréner
na Slovensku ešte stále nie je správne
vnímané povolanie.
Nie všetky športové kluby chápu
dôležitosť správneho rozvoja
pohybového aparátu.“
zerať. Keď to porovnám so situáciou na Slovensku, mám vážne
obavy, že v budúcnosti nebude mať kto nastúpiť za hokejové Áčko
a športy, ktoré nie sú až také populárne, zaniknú, lebo ich nebude
mať kto praktizovať,“ vystríha Mihalík a dodáva: „Rád by som odkázal študentom, že vzdelanie a vedomosti sú veci, ktoré vám nikto nikdy nezoberie. Je to investícia, ktorá sa vždy vráti.“ Študenti
by si mali vedieť odpovedať na otázku, ako sa chcú v budúcnosti
realizovať a to im pomôže nájsť cestu. Nikdy by sa nemali dostať
do štádia „uveril som si“! „Pokora, ktorú potrebujú mať pred tým,
čo robia, im bude vždy otvárať dvere,“ uzatvára úspešný silový
a kondičný špecialista.
Spracovali: Marián Vanderka a František Seman,
FTVŠ UK

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Deň otvorených dverí na FTVŠ UK – máme radosť
zo záujmu o štúdium na našej fakulte
Spravidla v posledný januárový piatok otvára Fakulta telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK) dvere pre záujemcov o štúdium
telesnej výchovy a športu, ktorí k nám prichádzajú zo všetkých kútov Slovenska aj napriek tomu, že rovnaké alebo podobné
študijné programy ponúkajú viaceré vysoké školy a ich fakulty. Potešiteľný je nielen fakt, že FTVŠ UK je fakulta s celoslovenskou
pôsobnosťou, ale aj záujem zo strany potenciálnych uchádzačov o štúdium. Posledný januárový piatok v roku 2016 sa teda
niesol v atmosfére predchádzajúcich rokov.
Deň otvorených dverí sa nám osvedčilo
organizovať v podstate na dvakrát – najskôr
pre záujemcov z Bratislavy a z blízkeho
okolia (o 9.00 hod.) a následne pre záujemcov, ktorí prichádzajú zo vzdialenejších
končín Slovenska (o 11.00 hod.). Záujemcom o štúdium podá fakulta komplexnú
informáciu o možnostiach štúdia, o prijímacej skúške a navyše si môžu v praxi vyskúšať náplň prijímacej skúšky z gymnastiky,
plávania či športových hier.
Záujemcovia o štúdium majú možnosť
vyplniť tzv. tombolový lístok, kde si zistíme
niekoľko informácií (záujem o konkrétny
študijný program, strednú školu, odkiaľ prichádzajú, prípadne kto im poskytol alebo
sprostredkoval informáciu o možnosti študovať na našej fakulte). Tombolový lístok
sa oplatí vyplniť – dvaja záujemcovia o štúdium (jeden zo skupiny o 9.00 hod. a jeden zo skupiny o 11.00 hod.) získajú 50 %
zľavu z poplatku za prijímacie konanie.
V tomto roku na fakultu zavítalo takmer
320 záujemcov o štúdium našich študijných programov, pričom prichádzali nielen
zo západoslovenskej a stredoslovenskej
oblasti, ale mnohí prišli aj z východného
Slovenska, napr. z miest na Spiši, z Michaloviec, Prešova, Rožňavy či Bardejova.
Medzi množstvom záujemcov o štúdium

sme zaregistrovali aj stredoškolákov z Prahy a Vsetína, ba dokonca aj z mesta Ilok
v Chorvátsku, čo je pre fakultu potešiteľné.
Niekoľkých z nich sme oslovili. Patrícia
z Bratislavy už má bakalársky titul z Vysokej
školy múzických umení a na FTVŠ UK by
chcela pokračovať v II. stupni štúdia v študijnom programe trénerstvo tanca. Takéto
vzdelanie na pôvodnej vysokej škole získať
nemôže. Florbalistka Dominika zo Senice sa
chce stať učiteľkou telesnej výchovy a biológie a basketbalistka Tatiana z Trnavy sa chce
stať učiteľkou telesnej výchovy a anglického
jazyka – prihlášku si obidve podajú na študijné programy, o ktoré nie je medzi uchádzačmi veľký záujem aj napriek tomu, že absolventi nemajú problém nájsť si zamestnanie.
Registrujeme zvýšený záujem o študijné
programy kondičné trénerstvo a kondičné
trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy.
Ide o novo akreditované študijné programy
a keďže problematika kondičného tréningu
je v súčasnosti aktuálna nielen medzi športovcami, ale aj medzi bežnou populáciou,
záujem o štúdium je logický. Kondičnými
trénermi sa chcú stať napr. gymnazista
Gábor zo Želiezoviec, ktorý sa venuje streetworkout-u (kondičné cvičenie s vlastným
telom a s minimálnym využívaním náradia,
ktoré údajne pochádza z chudobných štvrtí

východného pobrežia USA, pozn. autora), študent strednej odbornej školy Jozef
z Dunajskej Stredy, dvaja hokejisti gymnazisti Adam z Popradu a rovnako Adam
z Bratislavy a mnoho ďalších.
Na základe našej viacročnej štatistiky
môžeme konštatovať, že medzi záujemcami o štúdium je viac mužov ako žien (v pomere asi 2 : 1). Čo je možno trochu zvláštne, nedominujú záujemcovia o štúdium
zo športových gymnázií. Naopak, najviac
záujemcov registrujeme zo všeobecných
gymnázií (a to medzi mužmi i ženami) a relatívne vysoký je aj záujem spomedzi mužov
zo stredných odborných škôl. Dosť nízky
záujem o štúdium na FTVŠ UK je zo strany
žien, ktoré študujú na športových gymnáziách (za viac rokov nášho sledovania toto
číslo nebolo vyššie ako 20). Možno medzi
ženami nie je až taký záujem o štúdium na
športových gymnáziách.
Veríme, že väčšina zo záujemcov o štúdium si v termíne podá prihlášku na FTVŠ
UK a že sa s nimi budeme po ich prijatí
stretávať v našich učebniach, na našich
športoviskách alebo v kurzovej forme výučby v prírode.
František Seman,
prodekan FTVŠ UK
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Od atómov ku komplexným systémom –
cesta k novým aplikáciám
Medzi 37 špičkových vedeckých tímov na Slovensku patrí aj tím „Centrum fyziky komplexných systémov“ z Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky UK, v zložení (v abecednom poradí) doc. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc., doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.,
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc., a doc. RNDr. Tomáš Plecenik,
PhD. Členovia tímu riešia široký okruh problémov fyziky kondenzovaných látok tak v teoretickej, ako aj v experimentálnej oblasti,
s možnosťou transferu výsledkov do priemyselnej praxe.
Pri názve fyzika kondenzovaných látok
(na rozdiel od optiky, mechaniky alebo jadrovej fyziky) si laik možno nedokáže hneď
predstaviť, o akú vedeckú disciplínu ide.
Patrí pritom k najväčším oblastiam fyziky
a podľa odhadov v nej v súčasnosti zaberá
tretinu až polovicu. Dokazuje to napríklad
aj fakt, že v ostatných desaťročiach bolo
cca 40 % z celkového počtu Nobelových
cien za fyziku udelených práve za výsledky
v tomto vednom odbore. Fyzika kondenzovaných látok sa zaoberá skúmaním tuhých
látok a kvapalín a je okrem iného základom
všetkej elektroniky, ktorá je okolo nás. Za
prelomový bod možno považovať vynález
tranzistora na konci 40. rokov 20. storočia,
ktorý naštartoval revolúciu v informatike
a v komunikácii. Jej výsledkom sú dnes napríklad počítače, internet a mobilné telefóny, takže s využitím fyziky kondenzovaných
látok sa v bežnom živote stretávame každodenne a na každom kroku. Prečo je teda
táto významná časť fyziky verejnosti i naďalej menej známa?
Fyzikálny výskum sa v ostatných rokoch
často medializuje buď ako hľadanie nových
najmenších čiastočiek hmoty a fyzikálnych
zákonov, ktoré popisujú ich správanie, alebo, naopak, ako popis vesmíru ako celku,
jeho histórie a budúcnosti. Existuje však aj
iný, veľmi významný a mediálne takmer neznámy front, na ktorom sa fyzika posúva od
známeho k neznámemu. Tento front sa nenachádza v oblasti veľmi malých alebo veľmi veľkých vzdialeností, ale v intervale dĺžok
niekde medzi rozmerom atómu a dĺžkami
známymi z každodenného života. Keďže
v tejto oblasti sú zákony pre mikročastice
známe už od začiatku 20. storočia, mohlo
by sa zdať, že tu fyzika nemôže nič nové objaviť. Nie je to však pravda. Ak totiž máme
do činenia so systémami s obrovským počtom mikročastíc, ktoré sú relatívne blízko
seba, intuitívne povedané „vedia o sebe“,
môžeme pozorovať dramaticky nové správanie a vznik nových fascinujúcich vlastností, ktoré pôvodné častice nemali. Príkladmi
sú magnetizmus alebo supravodivosť, ktoré
dobre ilustrujú to, čo skúma fyzika kondenzovaných látok – komplexné správanie látky, ktorá sa skladá z veľkého počtu atómov
a molekúl. Okrem toho, že je to zaujímavé
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Špičkový vedecký tím „Centrum fyziky komplexných systémov“: zľava: prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., doc.
RNDr. Richard Hlubina, DrSc., prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc., doc. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc., prof.
RNDr. Peter Kúš, DrSc., doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.

z fundamentálneho hľadiska, je to aj prakticky mimoriadne významné, pretože práve toto komplexné správanie tuhých látok
a kvapalín je základom mnohých aplikácií.
Vďaka obrovskému pokroku v našom chápaní, ktorý sme dosiahli v priebehu 20.
storočia, už dnes nemusíme využívať len
materiály, ktoré nám dáva sama príroda, ale
dokážeme cielene navrhovať a pripravovať
nové, ktoré svojimi vlastnosťami prekonávajú tie prírodné.
Medzi nosné témy tímu patrí výskum
rôznych aspektov supravodivosti, t. j. bezstratového prenosu elektrického prúdu,
ku ktorému dochádza pri ochladení kovu
na teplotu nižšiu, než je tzv. kritická teplota. Výskum tímu v oblasti supravodivosti
sa koncentruje na dva smery: skúmanie
nových supravodivých materiálov a využitie
supravodičov v tzv. kvantových počítačoch.
Časť tímu sa venuje teoretickému štúdiu
mechanizmu vzniku supravodivosti v materiáloch s vysokou kritickou teplotou. Ako
príklad výsledkov z tejto oblasti spomeňme
členmi tímu nedávno navrhnutý postup, ktorý vylepšuje proces identifikácie skutočného mechanizmu v materiáloch s viacerými
potenciálnymi mechanizmami vzniku supravodivosti. Nové typy supravodivých materiálov sú skúmané aj experimentálne. Pripravujú sa MgB2 supravodivé tenké vrstvy
a študujú sa ich vlastnosti z hľadiska štruk-

túry a kompozície, ako aj vplyvu parametrov
prípravy na ich kvalitu. Na báze takýchto
tenkých vrstiev boli vyrobené kvantové interferometre (SQUIDy) metódou AFM nanolitografie. V rámci európsko-japonského
konzorcia boli študované aj nové supravodivé materiály, obsahujúce železo (pniktidy),
pričom sa ukázalo, že povrchy týchto supravodivých materiálov sú veľmi nestabilné
a dochádza k degradácii ich povrchových
vlastností. Tým sa vysvetlil aj veľký rozptyl
parametrov pniktidov meraných povrchovo
citlivými metódami rôznymi skupinami vo
svete.
Výskum slabo viazaných supravodičov
s d-vlnovým párovaním viedol k spolupráci
s firmou D-Wave Systems a k vývoju kvantových simulátorov, založených na supravodivých kvantových bitoch využívajúcich
kvantové previazané stavy. Táto spolupráca
viedla k podaniu dvoch patentov použitých
pri konštrukcii kvantových simulátorov D-Wave 2X™ System s 1000 supravodivými
qubitmi, ktoré boli zakúpené takými firmami
a inštitúciami ako Google, Lockheed Martin a NASA. Členovia tímu sa podieľali na
návrhu hardvérového riešenia (adiabatický
kvantový simulátor) a softvérového protokolu (kvantové simulované žíhanie) tzv. MaxCut problému, ktorého riešenie je kľúčové
pri návrhu elektronických obvodov s veľkou
integráciou.

P R E D S TAV U J E M E Š P I Č KOV É V E D E C K É T Í M Y

Širší tím „Centrum fyziky komplexných systémov“

Okrem teórie a experimentu hrajú dnes
významnú rolu pri štúdiu kondenzovaných
látok aj počítačové simulácie. Tieto si možno predstaviť ako tzv. „virtuálne laboratórium“, v ktorom je možné skúmať správanie
látok, ktoré ešte neboli pripravené, a systematicky navrhovať materiály s požadovanými vlastnosťami. V tomto smere je obzvlášť
zaujímavé študovať, čo sa deje s látkou
pri aplikácii extrémnych podmienok, napr.
vysoký tlak alebo teplota. Takéto výsledky
môžu mať okrem materiálového výskumu
uplatnenie aj v geofyzike alebo fyzike planét. V tejto oblasti sa využíva vlastný originálny algoritmus pre simuláciu štruktúrnych transformácií, ktorý prispel napríklad
aj k objasneniu podstaty seizmického rozhrania v Zemi, tzv. „D“ vrstvy v hĺbke 2700
km. Významná je tiež teoretická predpoveď novej vysokotlakovej kryštalickej fázy
vápnika so štruktúrou typu β-cínu, ktorá
bola experimentálne potvrdená.
V oblasti senzoriky bol vyvinutý tuholátkový detektor vodíka na báze TiO2, pracujúci pri izbovej teplote. Doteraz vyrábané
tenkovrstvové detektory na báze oxidov
kovov vyžadovali pracovnú teplotu niekoľko
sto stupňov. Vysoká energetická náročnosť diskvalifikovala takýto typ detektorov
z použitia v malých prenosných zariadeniach a vysoká pracovná teplota neumožňovala ich využitie v zápalných a výbušných
prostrediach. Členovia tímu vyvinuli vysoko
citlivý detektor vodíka pracujúci pri izbovej
teplote s prakticky nulovým odberom prúdu v atmosfére bez vodíka. To predurčuje

jeho použitie napríklad v elektromobiloch
napájaných vodíkovým palivovým článkom,
resp. vo všetkých oblastiach, v ktorých sa
využíva vodíkové hospodárstvo. Na tento
typ detektora je priznaný aj úžitkový vzor
SK 143-2014U.
V rámci európskeho projektu boli členovia tímu zapojení do výskumu interakcie
proteínov, vírusov a baktérií s elektricky
modifikovanými povrchmi biomateriálov
s cieľom eliminovať zápalové ochorenia
po zavedení implantátov do živých organizmov. Po príprave povlaku z hydroxyapatitu
(umelá kosť) bol jeho povrch modifikovaný
vytváraním nábojových mikro- a nanodomén. Bol preukázaný silný vplyv takto opracovaných povrchov implantátov na adhéziu
proteínov, čo môže byť využité aj v klinickej
praxi.
V oblasti tvrdých vrstiev je materiálový výskum zameraný na prípravu supertvrdých
vrstiev na báze diboridov a vývoj viacprvkových amorfných alebo nanokryštalických
vrstiev na báze nitridov pre vysokoteplotné
aplikácie. V prvom prípade sa úspešne podarilo naniesť vrstvy diboridu titánu s nanokryštalickým charakterom a výraznou preferenčnou kryštalickou orientáciou, čoho
výsledkom bola ich extrémne vysoká tvrdosť, blížiaca sa tvrdosti diamantu. V druhom prípade išlo o vývoj vrstiev, ktoré majú
okrem výborných mechanických vlastností
aj ochranný charakter, napr. ako ochranné
vrstvy pre lopatky leteckých motorov. Sú
to najmä ternárne systémy na báze SiCrN
s amorfnou štruktúrou použiteľné do tep-

lôt prevyšujúcich 900 °C. V súčasnosti sa
pri navrhovaní nových materiálov pre tvrdé
vrstvy začal kombinovať experimentálny výskum s ab initio výpočtami, ktoré pomáhajú
predpovedať správanie sa materiálov pri
vysokých teplotách a pod.
Špičkový tím „Centra fyziky komplexných
systémov“ je súčasťou širšieho vedeckého
kolektívu, v ktorom pôsobia tiež bývalí doktorandi, teraz už vedeckí pracovníci, ako
aj súčasní doktorandi. Tím spolupracuje
s pracoviskami v Írsku, Nemecku, Japonsku, Poľsku, Dánsku, Kanade, Taliansku,
Švédsku a ďalších krajinách. Členovia
tímu publikovali stovky vedeckých prác,
z ktorých desiatky uverejnili i najprestížnejšie svetové časopisy, ako napríklad
Nature, Science, Nature Physics, Nature
Materials, PNAS, Physical Review Letters,
Scientific Reports a pod. Okrem toho sa
členovia kolektívu aktívne zapájajú do projektovej činnosti, pričom v ostatných desiatich rokoch boli riešiteľmi nielen národných
projektov APVV a VEGA, ale aj členmi konzorcií v troch európskych projektoch 7RP,
zameraných na výskum a modifikáciu povrchov biomateriálov, nové typy supravodičov a kvantové počítače.
Špičkový tím „Centrum fyziky komplexných systémov“ v budúcnosti uvíta všetkých študentov, ktorí majú radi zaujímavú
teoretickú aj experimentálnu fyziku, a verí,
že v ňom nájdu podnetné a motivujúce prostredie pre moderný svetový výskum.
špičkový tím „Centrum fyziky komplexných systémov“
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Komplexná akreditácia
na Fakulte telesnej výchovy a športu UK
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK) je významnou vzdelávacou, výskumnou
a akademickou inštitúciou, ktorá má viac ako 55-ročnú tradíciu prípravy telovýchovných pedagógov a športových odborníkov.
Medzi jej absolventov patria mnohí skvelí reprezentanti športovci, tréneri i funkcionári.
Komplexná akreditácia (KA) na FTVŠ UK
sa uskutočnila v súlade s platnými predpismi
a zahŕňala hodnotenie vlastnej činnosti z hľadiska úrovne vysokoškolského vzdelávania
a z hľadiska výskumnej, vývojovej a umeleckej činnosti. KA bola bilancovaním šesťročného obdobia, jeho stagnácie či vývoja.
Poukázala na dosiahnuté výsledky a určila
východiská pre nasledujúci rozvoj vedy a výskumu a vysokoškolského vzdelávania v jednotlivých študijných odboroch. Počas celej
doby prípravy podkladov pre komplexnú
akreditáciu pracovali na fakulte dve komisie
zložené z prodekanov a garantov. Jedna sa
zaoberala prípravou podkladov pre žiadosti
o študijné programy a druhá sa zaoberala
výsledkami vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti a habilitačným a inauguračným
konaním. Komisie sa pravidelne stretávali,
diskutovali, aktualizovali pracovné materiály
a vyhodnocovali stav prípravy akreditačných
spisov. Riešili rôzne problémy v súvislosti
s rozhodovaním o postupoch pri spracovaní
jednotlivých formulárov.
FTVŠ UK akreditovala 19 študijných programov v rámci troch stupňov vysokoškolského
vzdelávania, pričom úspešnosť akreditovania
študijných programov dosiahla takmer 100 %.
Overené a úspešné programy boli inovované,
v iných došlo k zásadnejším zmenám a pribudli
i nové v kontexte požiadaviek dnešnej doby.
FTVŠ UK predložila do KA 8 bakalárskych
študijných programov v dennej a v externej
forme, 8 magisterských študijných programov
v dennej a v externej forme a 3 doktorandské
študijné programy v dennej a externej forme
(v slovenskom a anglickom jazyku).
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Proces samotnej KA od zverejnenia termínov akreditácie cez usmernenia a školenia
sprevádzali mnohé nejasnosti, ktoré iniciatívou sekretariátu AK vlády formou internetovej stránky či školení boli následne vysvetľované. Aj napriek určitému progresu v snahe
skvalitniť spracovanie elektronických údajov,
zaostala realizácia výrazne za zámerom.
Preto formuláre na akreditáciu boli miestami skôr na ťarchu ako na osoh a dominoval
v nich formalizmus, ktorému verne slúžil „validátor“. Chýbalo prepojenie medzi formulármi, aby sa mnohé opakujúce sa údaje nemuseli opätovne uvádzať. A tak sprvoti pozitívne
prijímané inovácie napokon výrazne zaťažili
všetkých zainteresovaných na pracoviskách
fakulty rovnako ako aj v minulých obdobiach.
Medzi najmenej jednoznačné patrili pokyny
k jazykovým variantom študijných programov,
kde chýbali informácie, ako dostatočne zdokumentovať vytvorenie podmienok na uskutočňovanie študijného programu v cudzom
jazyku.
Značným, a pri akreditácii opakujúcim sa
problémom, bolo akreditovanie učiteľských
študijných programov, ktoré najmä vďaka
kolegom z Filozofickej fakulty UK prebehlo
pomerne hladko, ale pri ktorom tzv. centrálne
garantovanie vykazuje známky výrazne pasívneho prístupu, a to najmä pri implementácii.
Predĺženie externého štúdia v študijných
programoch pripravujúcich trénerov v športe výrazne zneprístupní zvyšovanie kvalifikácie pre už fungujúcich trénerov, ktorí získali
svoje vzdelanie v rámci nižších stupňov formálneho vzdelávania, keďže externá forma
štúdia bola určená predovšetkým im.

Komplexnú akreditáciu môžeme smelo
prirovnať k dlhodobej športovej súťaži, pri
ktorej však v jej záverečnej časti dochádza
k zásadnej úprave pravidiel, ba dokonca niektoré vyhrané zápasy sa môžu dodatočne
preklasifikovať za prehrané, či skontumovať.
Vo väčšine športov je takýto postup porušením základných pravidiel a princípov „fair
play“. A preto si myslíme, že v budúcnosti
stačí jasne a dostatočne skoro (ešte pred
začiatkom zápasu) formulovať pravidlá a tiež
mať nestranného rozhodcu.
Napriek spomenutým problémom, úskaliam a predovšetkým enormnej časovej náročnosti, je potrebné vidieť aj určité pozitíva
celého procesu – KA nám určite nastavila
zrkadlo a odhalila nedostatky, ktoré, ak chceme napredovať a zlepšiť svoje postavenie
aj medzinárodne, je nevyhnutné v najbližších
rokoch odstrániť.
Záverom už len stručné sumarizovanie:
FTVŠ UK nakoniec celý proces podávania
spisov do komplexnej akreditácie vďaka
vzájomnej spolupráci všetkých zainteresovaných zvládla a úspešne zabodovala.
S výnimkou výstupov doktorandov sme v porovnaní s predchádzajúcou akreditáciou vo
všetkých ďalších sledovaných oblastiach
dosiahli lepšie výsledky a dokázali sme, že
stále právom patríme k našej ALMA MATER.
Mgr. Ľubor Tománek, PhD., študijný
prodekan pre magisterské štúdium
2008 – 2015
doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová,
PhD., študijná prodekanka pre vedec
kovýskumnú činnosť a doktorandské
štúdium 2012 – 2015
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Komplexná akreditácia
na Fakulte managementu UK
Celý proces komplexnej akreditácie na fakulte začal už na prelome rokov 2013/2014, kedy na univerzite vznikol tím na prípravu
podkladov, v ktorom mala fakulta svojich zástupcov.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu pri zverejnení nových kritérií v apríli
2013 konštatovalo, že nové kritériá majú za
cieľ zvýšiť kvalitu vysokých škôl. Domnievame sa však, že nie je všeobecne prijateľné
meniť kritériá v poslednom roku pred termínom odovzdania podkladov na komplexnú
akreditáciu.
Zástupcovia fakulty sa zúčastnili aj na
seminári, ktorý usporiadala Akreditačná
komisia. Už tu upozorňovali na potenciálne
problematické miesta pri analýze nových požiadaviek a pravidiel komplexnej akreditácie.
Boli zmenené kritériá na hodnotenie vedy
a výskumu oproti predchádzajúcej akreditácii, a boli zmenené pravidlá na vykazovanie
publikačnej činnosti doktorandov. Fakulta
školila a školí viac ako 100 externých doktorandov pre iné pracoviská a títo si logicky do
afiliácie článkov dávali svoju inštitúciu, navyše do roku 2013 nebola evidencia publikačnej činnosti externých doktorandov vedená
v univerzitných informačných systémoch.
Nové formuláre na predkladanie podkladov do komplexnej akreditácie neboli celkom
dobre pripravené a drobný (povolený) zásah
do hlavičiek polí mal pri elektronickej kontrole
za následok chybu celého formulára.
Fakulta sa rozhodla do komplexnej akreditácie nepodať žiadosť o práva na existujúci
a úspešný bakalársky študijný program manažérska informatika z personálnych dôvo-

dov, s tým, že po plánovaných kvalifikačných
postupoch program podá znovu ako nový.
Fakulta už pri príprave podkladov zaslala
akreditačnej komisii žiadosť o zverejnenie
zoznamu renomovaných vydavateľstiev, odpoveď bola, že akreditačná komisia taký zoznam nezverejní.
Po odoslaní podkladov a oznámení o návšteve na univerzite s cieľom overovania podkladov, na základe ktorých boli vypracované
hodnotenia, fakulta prichystala všetky podklady podľa požiadaviek pracovnej skupiny.
Prekvapenie bolo na našej strane, keď pracovná skupina ohlásila, že na fakulte bude
mať uzatvorené zasadnutie a nebude informovať fakultu o výsledku overovania podkladov.
Evidentne, niektoré podklady prekategorizovala a, žiaľ, bez informácie, o ktoré podklady šlo. Domnievame sa, že na overovaní
podkladov majú byť obe strany a zmena kategórie má byť vysvetlená, ideálne aj odsúhlasená, alebo aspoň pochopená oboma
stranami.
V reakcii na návrh správy akreditačnej
komisie sme opäť žiadali o zoznam a zdôvodnenie zmien, aj táto žiadosť bola zamietnutá. Domnievame sa, že pracovné skupiny
nepostupovali rovnako a s rovnakými kritériami, navyše nepostupovali transparentne,
pretože odmietli zverejniť a zdôvodniť svoje
rozhodnutia.

Fakulta managementu získala opätovne
práva na väčšinu študijných programov, ktoré v rámci KA podávala, pozastavené ostali
len študijné programy v anglickom jazyku,
pretože z kritérií nebolo dopredu evidentné, akým spôsobom treba žiadať o práva
na konanie študijných programov v anglickom jazyku. Paradoxne bol pri programoch
v anglickom jazyku výsledok fakulty pre 3.
stupeň štúdia výrazne lepší ako pri prvých
dvoch stupňoch, kde sme navyše dosiahli
pre externú formu horší výsledok ako pre
dennú.
Programy v externej forme štúdia na 1.
a hlavne na 2. stupni, ktoré boli predĺžené
na medzinárodné neporovnateľnú dĺžku (čo
nás silne znevýhodňuje napr. s českými konkurentmi) boli kvalifikované ako nové, a teda
sa budú musieť veľmi rýchlo reakreditovať.
Akreditačná komisia nedodržala ročný
termín na doručenie svojich rozhodnutí na
Ministerstvo školstva, takže celý proces
komplexnej akreditácia na UK bol ukončený
až 5. novembra 2015. To spôsobilo našej fakulte ďalšie problémy, ktoré bolo treba riešiť
počas bežiaceho semestra.
Vzhľadom na to, že fakultu čaká nepretržitý sled reakreditácií, javí sa pre nás vhodnejšie zdržať sa ďalších vyjadrení.
vedenie FM UK
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Prvý rok činnosti Inkubátora inovatívnych
učiteľov Microsoft na UK
Uplynul rok od spustenia činnosti pilotného projektu Inkubátora inovatívnych učiteľov Microsoft na UK a v článku prezentujeme jeho
aktivity a analyzujeme jeho prínos pre UK s cieľom skvalitnenia prípravy absolventov učiteľstva na UK.

Pracovný workshop 7 fakúlt UK pripravujúcich budúcich učiteľov

Diskusné fórum s predsedom parlamentu P. Pellegrinim

Téma „Vzdelávanie a učiteľ“ začína intenzívne rezonovať v celej spoločnosti. UK so
svojimi učiteľmi a študentmi aktívne pracuje,
vystupuje a diskutuje na mnohých fórach
k problematike kvality vzdelávania a kvality prípravy budúcich učiteľov pre základné
a stredné školy. Konkrétnym príspevkom je
aj prezentácia roku práce Inkubátora inovatívnych učiteľov Microsoft (IIUM) na UK
(http://fns.uniba.sk/iium).
Pilotný projekt IIUM začal svoju činnosť na
UK na Prírodovedeckej fakulte 4. 12. 2014
na základe dohody o spolupráci medzi Prírodovedeckou fakultou UK a Microsoftom,
v ktorej technologickú a softvérovú stránku
zabezpečuje Microsoft a odbornú a aplikačnú stránku do prípravy budúcich učiteľov a do
vzdelávania ďalších cieľových skupín zabezpečuje Prírodovedecká fakulta UK. Odborným garantom projektu je Beáta Brestenská.
Cieľovými skupinami IIUM v prvom roku
boli:
- študenti – budúci učitelia na fakultách UK,
- učitelia UK,
- učitelia a žiaci zo ZŠ a SŠ.
IIUM sa v prvom roku činnosti zameral na:
• skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov
prírodovedných predmetov – vrátiť experi-
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ment do vyučovania prírodovedných predmetov;
• vytvorenie platformy pre spoluprácu
7 fakúlt UK pre skvalitnenie vysokoškolskej
prípravy budúceho učiteľa;
• prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania pre budúcich učiteľov;
• tvorba inovatívnych vzdelávacích metód, realizácia výskumu v rámci bakalárskych,
diplomových prác, doktorandských prác,
atď.;
• prepojenie vysokoškolskej prípravy
budúcich učiteľov s reálnou pedagogickou
praxou na ZŠ a SŠ;
• príprava vzdelávacích kurzov zameraných na rozšírenie zručností a kompetencií
študenta a učiteľa pre zvýšenie kvality vzdelávania a lepšie uplatnenie sa na trhu práce.
Prvý rok práce IIUM bola veľká výzva,
ktorá bola limitovaná hlavne personálnym
potenciálom a finančnými prostriedkami.
Pre realizáciu aktivít IIUM sme podali jeden
projekt KEGA a návrh na podprojekt v rámci národného projektu MŠVVaŠ SR v rámci
štrukturálnych fondov v programovacom období Horizont 2020. Žiaľ, v roku 2015 sme
nezískali žiadnu finančnú podporu a nezačali sa realizovať ani národné projekty OP
Vzdelávanie 2020.
Napriek uvedeným skutočnostiam sme
s optimizmom a elánom, jeden učiteľ, 2 doktorandi a jedna dobrovoľníčka, zrealizovali
v IIUM viacero aktivít, ktoré v pilotnej etape
naznačujú veľký potenciál a potrebu rozvíjania uvedených činností IIUM pre zvýšenie
kvality prípravy budúcich učiteľov na UK.
V roku 2015 sa nám podarilo priamo
v IIUM realizovať (okrem vysokoškolskej výučby) 15 neformálnych aktivít (diskusné fórum, Čaje v inkubátore, pracovné workshopy učiteľov a študentov VŠ, experimenty pre
žiakov a učiteľov ZŠ). IIUM sme prezentovali
na UK, na 4 konferenciách a publikovali sme
3 články a 2 postery. Na aktivitách sa zúčastnilo viac ako 160 študentov VŠ, 45 študentov ZŠ a 41 učiteľov.
Najväčší ohlas mali u študentov „Čaje
v inkubátore“ – neformálne diskusie s učiteľmi z praxe z Čiech a Slovenska na témy:
Vzdelávanie učiteľa v praxi, Kritériá výberu
učiteľov riaditeľom školy, inovatívne prístupy
vo vzdelávaní a i. Veľký záujem zo strany
študentov aj učiteľov bol o diskusné fórum
na tému: Budúcnosť slovenských učiteľov
s predsedom parlamentu P. Pellegrinim.
Veľkým prínosom IIUM pre UK boli dve
stretnutia učiteľov – didaktikov zo 7 fakúlt
UK pripravujúcich budúcich učiteľov, ktoré

sa realizovali pod záštitou prorektorky UK
RNDr. Zuzany Kovačičovej, PhD., a dekana
Prírodovedeckej fakulty UK doc. RNDr. Milana Triznu, CSc. Prvý raz sa na pôde IIUM
vytvorilo pracovné fórum, kde sa začalo diskutovať o kvalite budúcich učiteľov na UK,
o potrebe výmeny skúseností a prepojenia
sa fakúlt pri príprave študijných programov
učiteľského štúdia, ale aj užšieho prepojenia
spolupráce a vytvorenia systému formálneho
aj neformálneho vzdelávania a vypracovanie
profilu absolventa učiteľského štúdia na UK.
IIUM sa pri prezentáciách na konferen
ciách a roadshow pre učiteľov rýchlo dostalo do povedomia učiteľov z praxe a začali
prichádzať požiadavky na realizáciu návštev
a otvorených hodín v mobilnom laboratóriu IIUM. V roku 2015 sme realizovali 3 návštevy a otvorené hodiny pre študentov a učiteľov zo základných škôl.
Prvý rok práce v IIUM bol inšpirujúci pre
realizačný kolektív, pre študentov aj učiteľov
na UK. Uvedomujeme si zároveň aj potrebu
preniesť väčší záujem o využitie reálneho potenciálu IIUM na úroveň vedenia UK. Súvisí
to hlavne s prezentovanými víziami UK v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Napĺňanie
vízií UK znamená komplexne sa začať venovať problematike budúcich učiteľov, ako aj
celoživotnému vzdelávaniu učiteľov z praxe,
lebo bez kvalitných učiteľov na základných
a stredných školách, nemôžeme očakávať
príchod nových študentov na UK, ktorí budú
napĺňať vízie UK ako najstaršej, najväčšej
a najkvalitnejšej univerzity na Slovensku.
V našom záujme je zároveň prispieť k tomu,
aby bola aj najmodernejšou v regióne a aby
pritiahla tých najšikovnejších študentov.
V roku 2016 máme zámer rozvíjať formálne aj neformálne vzdelávanie pre študentov
a aj učiteľov na UK realizované cez užšiu
spoluprácu 7 fakúlt s učiteľským štúdiom a
prehĺbiť spoluprácu s inovatívnymi učiteľmi so
ZŠ a SŠ. Za kľúčové pre kvalitu absolventov
učiteľského štúdia na UK je pokračovať v pracovných workshopoch 7 fakúlt UK zameraných na vytvorenie spoločného rámca pre
inováciu študijných programov učiteľského
štúdia, ktoré je potrebné formalizovať a koordinovať priamo na úrovni vedenia univerzity.
Pozitívne výsledky činnosti IIUM budú, samozrejme, závisieť aj od získania finančných
prostriedkov, o ktoré sa budeme opäť uchádzať cez projekty, sponzorov, ako aj cez
zdroje na UK.
doc. RNDr. Beáta Brestenská, CSc.,
PriF UK
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Bronzová medaila pre Centrum ďalšieho vzdelávania UK
Dňa 29. januára 2016 usporiadalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v priestoroch Filozofickej fakulty UK koordinačnú
poradu k návrhu aktivít v oblasti vzdelávania pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre tento kalendárny rok.

Na koordinačnej porade sa okrem inštitúcií, ktoré sa venujú vzdelávaniu Slovákov
žijúcich v zahraničí, zúčastnili aj zástupcovia
celoštátnych slovenských samospráv a spolkov. Cieľom pracovného stretnutia bolo
predstaviť zástupcom jednotlivých krajín
navrhované vzdelávacie programy a podu
jatia pre krajanov na podporu bilingválneho

vzdelávania na školách
v zahraničí pre pedagogických
zamestnancov
a žiakov. Šíriť a udržiavať
krásu slovenského jazyka,
slovenského slova, slovenskej kultúry a histórie
aj za hranicami našej vlasti a byť v neustálom kontakte so Slovákmi žijúcimi
v zahraničí je dôležitá úloha, ktorú naša vzdelávacia inštitúcia plní úspešne
a veľmi zodpovedne.
Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili riaditeľka
Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
(CĎV UK) PaedDr. Janka Chládecká, PhD.,
zástupkyňa CĎV UK Mgr. Ľudmila Novák
Ducká a Mgr. Ľudmila Ábelová zodpovedná za vzdelávacie programy a podujatia
pre krajanov. Vo svojej prezentácii predstavilo CĎV UK vzdelávacie programy pre našich krajanov na rok 2016. So vzdelávaním

krajanov má CĎV UK dlhoročné skúsenosti a vždy pozitívne odozvy, o čom svedčí aj
ich vysoká účasť na vzdelávacích aktivitách.
Záujem krajanov o vzdelávanie našou inštitúciou z roka na rok rastie.
Pri tejto príležitosti zástupcovia Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR) udelili Centru ďalšieho
vzdelávania UK Ďakovný list a bronzovú
medailu za dlhoročnú spoluprácu s DZSČR
pri vytváraní trvalých hodnôt dolnozemských
Slovákov. Ocenenie prevzala riaditeľka CĎV
UK PaedDr. Janka Chládecká z rúk prvého
podpredsedu DZSČR Pavla Hlásnika a povedala: „Ďakujeme a vážime si poctu, ktorú
sme dostali od krajanov z Rumunska. Ocenenie nepatrí iba Centru ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, ale
je ocenením celej Univerzity Komenského,
ktorá nás v tejto našej činnosti podporuje.
Veríme, že spolupráca so Slovákmi žijúcimi
v zahraničí bude aj naďalej úspešná.“
Mgr. Ľudmila Novák Ducká, CĎV UK

Odborný seminár o projektovom riadení
na Fakulte managementu UK
Dňa 11. februára 2016 sa na pôde Fakulty managementu UK (FM UK) uskutočnil odborný seminár zameraný na dostupné a využiteľné metodiky a postupy pre riadenie projektov s názvom „Projekty 21. storočia – Je riadenie projektov exaktnou vedou?“.
Seminár bol zabezpečený v spolupráci
so Spoločnosťou pre projektové riadenie
(SPPR), ktorá združuje projektových manažérov a vytvára znalostnú sieť pre rozvoj projektových zručností, ako aj zdieľanie dobrej
praxe v oblasti projektového manažmentu.
Seminár svojou účasťou podporil dekan
fakulty prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.,
ktorý pri príležitosti 25. výročia FM UK
aj týmto vyjadril prioritné zameranie fakulty
na prepájanie teórie s praxou v jednotlivých
funkčných oblastiach manažmentu.
V rámci seminára sa zdôrazňovala hlavná
úloha projektového manažmentu/manažéra, ktorou je vypracovať a realizovať úspešný projekt, v ktorom sa efektívne využívajú
pridelené organizačné zdroje za účelom
dosiahnutia stanovených cieľov projektu.
Cieľom seminára bolo preto prezentovať aktuálne trendy, modely a štandardy v oblasti
manažmentu projektov, IT služieb, agilného
programovania, manažmentu rizík a portfóliového manažmentu projektov. V rámci
prednáškovej časti seminára si účastníci
vypočuli desať prednášok osobností z pra-

xe projektového riadenia, po ich skončení
nasledovala moderovaná diskusia. Na seminári sa zúčastnilo 126 účastníkov, predovšetkým predstaviteľov z praxe, najmä
z úspešných organizácií, ako napríklad
NESS, ESET, EY, Všeobecná úverová
banka, Tatrabanka, Volkswagen Slovakia,
Ministerstvo kultúry SR, Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny, Bratislavská vodárenská spoločnosť.
Celý priebeh seminára bol podporený
konferenčnou službou úspešného slovenského start-upu sli.do (táto svetovo využívaná konferenčná platforma je vytvorená absolventmi FM UK, jej zakladateľom a riaditeľom
je Mgr. Peter Komorník, MBA). Podujatie
poskytlo všetkým zúčastneným efektívny
priestor pre praktickú výmenu know-how.
Účastníci vyjadrením svojho záujmu o výskum v oblasti projektového manažmentu
v spolupráci s FM UK vytvorili dobrú štartovaciu pozíciu pre ďalšie podobné podujatia,
ako aj spoluprácu akadémie a praxe smerom do budúcnosti.
doc. Ing. Ján Papula, PhD., FM UK
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Katedra muzikológie
v medzinárodnom projekte
Kultúrna opozícia – Pochopenie kultúrneho dedičstva odporu v bývalých socialistických krajinách je názov nového výskumného projektu COURAGE – ODVAHA.
Tento projekt odšartovalo medzinárodné konzorcium koordinované Výskumným
centrum pre humanitné štúdie Maďarskej akadémie vied dňa 1. februára 2016.

Medzi partnerské inštitúcie projektu patria
aj Ústav filozofie a sociológie Poľskej akadémie vied, Trinity College Dublin z Írska, Ústav
východných a juchovýchodných európskych
štúdií v Regensburgu, Maďarská akadémia
vied, Ústav histórie z Litvy, Karlova univerzita
v Prahe, Bukurešťská univerzita, Chorvátsky historický ústav či Oxfordská univerzita.
Slovenskú republiku v projekte COURAGE
zastupuje Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a jej Katedra muzikológie, v spolupráci s vedeckými pracovníkmi
zo Slovenskej akadémie vied.
COURAGE – ODVAHA je trojročný medzinárodný výskumný projekt financovaný
Európskou úniou prostredníctvom rámcového programu Horizont 2020. Celková výška
grantu je 2,5 milióna eur. Cieľom projektu
je vytvorenie prvej digitálnej databázy, online i offline, súkromných a verejných zbierok
v Európe, ktoré poukazujú na rôzne formy
kultúrnej opozície v bývalých socialistických
krajinách stredovýchodnej Európy, od nástu-

pu komunistického režimu v regióne až po
pád železnej opony. Tento projekt je prevratný v dvoch základných ohľadoch. Po prvé,
vytvorí sa obsiahly elektronický register existujúcich, avšak roztrúsených zbierok, ktoré
dokumentujú históriu a formy kultúrnej opozície v bývalých socialistických krajinách. Po
druhé, tieto zbierky budú podrobované analýze v širšom sociálnom, politickom a kultúrnom kontexte.
Kto je cieľovou skupinou projektu COURAGE? Primárnou cieľovou skupinou je
odborná verejnosť a inštitúcie či vlastníci zainteresovaných zbierok. Projekt COURAGE
posilní ich postavenie tým, že vytvorí komplexnú a ľahko dostupnú zbierku pre širokú
medzinárodnú verejnosť. Druhou cieľovou
skupinou je globálna komunita výskumníkov
a pedagógov. Im bude online databáza slúžiť ako učebná pomôcka a brána k ďalšiemu
výskumu. Treťou cieľovou skupinou sú politici Európskej komisie a iných európskych
inštitúcií, ktorým bude COURAGE slúžiť ako

impulz pre využitie týchto archívnych fondov
na výskum a vzdelávanie. Aký bude dlhodobý výsledok projektu? Projekt COURAGE
využíva rad inovatívnych metód propagácie,
aby oslovil širšiu verejnosť. Medzi jej nástroje patria akademické publikácie, príručky,
správy za jednotlivé krajiny, digitálne úložisko, elektronické informačné zdroje, podujatia pre verejnosť (putovné a online výstavy,
filmové festivaly) a webový portál.
Projekt COURAGE výrazne ovplyvní spôsob nazerania na dejiny éry socializmu
v stredovýchodnej Európe, na históriu útlaku
a odporu. Dedičstvo kultúrnej opozície v bývalých socialistických krajinách je súčasťou
celoeurópskej dedičstva, ktoré nám pripomína, že občianska odvaha vytvára kultúrne
hodnoty aj pod nadvládou autoritárskeho
režimu.
Magdaléna Stýblová,
Katedra muzikológie FiF UK

Študenti Právnickej fakulty UK na regionálnom finále
simulovaného súdneho sporu ELMC v Maastrichte
Študenti Právnickej fakulty UK Adam Máčaj, Ivan Ľuba a Martin Magdolen sa pod vedením kouča – Barbory Grambličkovej zúčastnili
na regionálnom finále súťaže v simulovanom súdnom spore – The Euroepan Law Moot Court Competition (ELMC) – na Maastrichtskej
univerzite v Holandsku na konci januára 2016. Tím z PraF UK na súťaž pripravovali aj ďalší koučovia – Ivan Kisely, Juraj Gyárfáš a Michal
Porubský.
ELMC predstavuje medzinárodnú súťaž organizovanú ELMC Society. Ide
o najprestížnejšiu súťaž v simulovanom súdnom spore z európskeho práva
na svete. Študenti z PraF UK sa kvalifikovali spomedzi 200 tímov z celého
sveta, ktoré zaslali písomné podania, medzi 48 najlepších tímov a mali možnosť zabojovať na jednom zo štyroch regionálnych finále.
Súťaž sa odohráva v trochu stupňoch. Prvým stupňom je písomné kolo,
v ktorom dochádza k vypracovaniu písomných podaní zo strany študentov.
Po odbornom ohodnotení postúpi do regionálneho finále 48 najlepších
tímov. Regionálne finále sú spolu štyri a predstavujú druhý stupeň súťaže.
Finále sa odohráva na Súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu, to
je posledný stupeň súťaže a kvalifikuje sa naň najlepší tím z každého re
gionálneho finále. Na každom regionálnom finále súťaží 12 tímov z celého
sveta.
Garantkou simulovaných súdnych sporov na PraF UK je od roku 2006
prorektorka UK Mária Patakyová.
Finále v Luxemburgu ostáva stále pre nás výzvou!
JUDr. Barbora Grambličková, LL.M.,
doktorandka na Katedre obchodného práva
a hospodárskeho práva PraF UK
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Rodinná terapia zameraná na emócie
Terapia zameraná na emócie – Emotion Focused Therapy (EFT) je za posledné roky
jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich terapeutických smerov vo svete. Cieľom EFT
je naučiť ľudí akceptovať, vyjadriť, regulovať, pochopiť a zmeniť svoje emócie, zvýšiť
svoju emocionálnu inteligenciu, a tak budovať kvalitnejšie vzťahy. Tento prístup je
založený na najnovších poznatkoch z výskumu emócií, neurovedy a vzťahovej väzby.
Terapia zameraná na emócie vo svete existuje hlavne ako individuálna psychoterapia,
ale tiež aj vo forme párovej terapie a rodinnej terapie.
Rodinnú terapiu zameranú na emócie
(Emotion Focused Family Therapy, skrátene EFFT) vytvorili Joanne Dolhanty, PhD.,
a Adèle Lafrance Robinson, PhD. Základným princípom EFFT je dôvera v liečivú silu
samotných rodín, pričom hlavne rodičia
hrajú významnú úlohu pre pohodu a duševné zdravie svojich detí. Úlohou terapeuta by
malo byť posilnenie a podporovanie rodiča
pri zdokonaľovaní rodičovských zručností
a tiež zvyšovania emocionálnej inteligencie
v týchto štyroch oblastiach:
1) pomáhať svojim deťom bez ohľadu
na vek pri prechode cez stresujúce životné udalosti (rozvod, choroba atď.), ako aj
pri prerušovaní príznakov a maladaptivneho
správania (úzkosť, depresia, poruchy príjmu potravy atď.);
2) podporovať svoje deti pri spracovávaní
emócií a emocionálnej bolesti, čím sa maladaptívne symptómy stávajú zbytočnými;
3) opraviť vzájomný vzťah medzi rodičmi
a deťmi a hojiť ich zranenia z minulosti a
4) prekonávať rodičovské obavy, bloky
a strachy.

EFFT učí, ako sa má rodič správať, aby
jeho dieťa malo dôveru sa na neho obrátiť
v čase emocionálnej potreby bez toho, aby
sa uchýlilo k emocionálnemu vyhýbaniu alebo problematickému správaniu či symptomatológii mentálneho ochorenia.
Vo februári 2016 som sa za podpory
EHP a Nórskych fondov mala možnosť zúčastniť výcviku v rodinnej terapii zameranej
na emócie v Oslo v Nórsku. Výcvik viedla
Joanne Dolhanty PhD., z Mt Pleasant Therapy Centre v Toronte v Kanade. Tréning
zorganizoval The Norwegian Institute of
Emotion-focused Therapy (NIEFT) a Institutt for Psykologisk Rådgivning.
V rámci nadviazania ďalšej spolupráce sa
v dňoch 19. 6. – 22. 6. 2016 na pôde Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK
uskutoční výcvik v rodinnej terapii zameranej na emócie. Prvé dva dni bude doktorka
Dolhanty viesť rodičovskú skupinu a celé
štyri dni sú určené pre terapeutov, ktorí sa
chcú zdokonaliť vo svojej práci s rodinami.
Cieľom workshopu pre rodičov je pomôcť
im zdokonaliť ich zručnosti v kontakte so

svojimi deťmi a cieľom výcviku pre terapeutov je prehĺbiť ich zručnosti v kontakte
s rodičmi, aby im tak pomohli byť lepšími
rodičmi pre svoje deti.

Ak vás tento terapeutický prístup zau
jal, napíšte mi, aby ste si zarezervovali
miesto na workshope pre rodičov alebo na
workshope pre psychoterapeutov. Viac info
nájdete na webstránke http://fses.uniba.
sk a http://www.juliasadovska.com.
Aktivita bola podporená z grantov EHP
a Nórska.
doc. Mgr. Júlia Halamová, PhD.,
Ústav aplikovanej psychológie
FSEV UK

KO M E N TÁ R

Je „Kostka klinika“ naozaj klinika?
V uplynulých dňoch bola takmer všade intenzívne medializovaná Kostka klinika, ktorá má v Slovenskej republike viac fyziatricko-rehabilitačných pracovísk, vrátane pracoviska v Bratislave, ktoré sa nazývajú „Kostka klinika“.
Takmer nikto sa nezaoberá etickou
a odbornou stránkou tejto kauzy. V týchto
súvislostiach je otvorených viacero otázok.
Po prvé: MUDr. Pavol Kostka je v registri SLK vedený ako lekár bez špecializácie,
teda nemôže vykonávať lekársku prax bez
priameho dohľadu atestovaného lekára,
povereného jeho vedením;
Po druhé: Názov jeho pracoviska „Kostka klinika“ je nielen odborne a eticky
nesprávny, ale je s vysokou pravdepodobnosťou porušením zákonov SR s občianskoprávnymi i trestnoprávnymi následkami. Klinika je, na rozdiel od oddelenia,
zdravotníckym zariadením zriadeným lekárskou fakultou na edukačné a/alebo vedecko-výskumné účely. Treba overiť, či sa
niektorá lekárska fakulta vôbec na tomto
podieľala.

Po tretie: nie sú známe žiadne údaje,
že MUDr. P. Kostka má potrebné vedecké
a akademické vzdelanie pre výkon svojich
funkcií;
Po štvrté: neoprávnene používa titul/
funkciu prednostu kliniky, ktorá sa získava
výberovým konaním zástupcov lekárskej
fakulty a zdravotníckych inštitúcií;
Po piate: odborným zdravotníckym
garantom je MUDr. Gregor Sinay, už nepracujúci lekár-dôchodca, predtým ambulantný lekár pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu (FBLR);
Po šieste: nie sú známe žiadne údaje,
kto je pedagogicko-výskumným garantom
„kliniky“ a ktorá lekárska fakulta je garantujúcou vysokou školou. Každá klinika
musí v pravidelných intervaloch prechádzať procesom akreditácie. Vo zverejne-

ných akreditačných správach sa výsledky
„Kostka kliník“ nenachádzajú.
Po siedme: MUDr. P. Kostka sa nenachádza v aktuálnom zozname členov Slovenskej spoločnosti pre FBLR;
Po ôsme: v relevantných publikačných
databázach nemá prednosta Kostka kliniky ani jednu publikáciu.
Sú viaceré indície, že takýchto „kliník“
je v SR viac, čo negatívne vplýva nielen
na odbornú zdravotnícku a lekársku akademickú verejnosť, ale na všetkých ľudí
– reálnych i potenciálnych pacientov. Univerzita Komenského by sa mala aktívne
zapojiť do dôsledného vyšetrenia všetkých
sporných skutočností týkajúcich sa akademických otázok.
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD.,
II. interná klinika LF UK a UNB
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Marián Bér: Moja práca v televízii
je najmä o kontakte s ľuďmi
Prihovára sa k vám z televíznej obrazovky, no stretnúť ho môžete i vo farnosti Blumentál v Bratislave. Jeho náplň práce sa v súčasnosti vymedzila najmä na mediálnu oblasť, kde spája svoje teologické vzdelanie, kňazské skúsenosti a priateľskú povahu s vrodeným
hereckým talentom. PaedDr. Marián Bér, absolvent Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského
(RKCMBF UK) a riaditeľ Klubu priateľov Televízie LUX, nám v rozhovore pre Našu univerzitu priblížil svoju životnú cestu, na ktorej si
doteraz prešiel kaplánskou službou, pozíciou prefekta kňazského seminára a pôsobením v kresťanskej televízii.
Kňazstvo nie je ani tak povolanie, ako
skôr poslanie. Skúste nám opísať svoju
cestu ku kňazstvu. Prečo ste sa rozhodli
študovať teológiu?
Už odmalička som bol vychovávaný v rodine, kde sa dodržiavali kresťanské zásady,
rodičia ma viedli k praktickému životu kresťana-katolíka, teda nielen takého „na papieri“,
ale so všetkým, čo to obnášalo. Samozrejme, že zo začiatku ma fascinovalo kňazské
povolanie aj v detských rokoch, ale neskôr,
ako som začal dospievať, sa trochu vytratilo.
Potom som chcel ísť na gymnázium, ktoré je
v blízkosti môjho rodiska – do Šale. No situácia sa vyvinula inak, jeden môj o rok starší
kamarát sa rozhodol študovať na cirkevnom
gymnáziu u saleziánov v Šaštíne, kde som
nakoniec strávil aj ja štyri roky a postupom
času som sa formoval. Vtedy malo toto gymnázium prívlastok „apoštolská škola“, museli
sme bývať na internáte, bol to ako keby taký
malý seminár.
Zdroj: TV LUX

Takže vás zrejme i to istým spôsobom
podnietilo k túžbe stať sa kňazom...
Áno, už ma potom táto myšlienka držala
viac a viac, až som si podal prihlášku do
seminára na RKCMBF UK. Na prijímacích
pohovoroch mi kládli otázky, prečo nejdem
k saleziánom, keď som u nich štyri roky bol,
ale lákal ma práve život diecézneho kňaza,
a tak ma vtedy napokon prijali.
Čo bolo pre vás najťažšie na fakulte po
čas štúdia?
No už aj vedomostný test na prijímacích
pohovoroch bol taký, že som si nad niektorými otázkami lámal hlavu, ale počas štúdia
bola pre mňa najťažším orieškom hebrejčina, ktorá bola dosť náročná – predsa len,
iné písmo, číta sa to sprava doľava, nie ako
u nás zľava doprava. Tú sme mali len dva
semestre, ale bola to hneď prvá skúška,
z ktorej som vyletel. Neskôr mi robila trošku
problém i filozofia.
A v seminári?
V seminári bolo najťažšie ranné vstávanie.
Vždy nám hovorili, že nielen že študujeme na
fakulte, ale okrem toho musíme absolvovať
aj formáciu v kňazskom seminári. A zladiť
program, ktorý vyžadovala seminárska formácia s prípravou na vyučovanie, bolo občas dosť zložité. Ale ranné vstávanie o pol
šiestej – to boli pre mňa galeje.
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Ale nakoniec ste štúdium úspešne ukon
čili – aj napriek rannému vstávaniu... ☺
Kam teda smerovali vaše kroky po kňaz
skej vysviacke?
Moje prvé kaplánske miesto bol Hlohovec. To bol pre mňa taký skok, zlom, lebo
po 6 rokoch sa mi úplne zmenil režim. Keď
som začal pôsobiť v kaplánskej službe,
program bol iný aj z tej pozície, že som do
školy chodil ako učiteľ náboženstva. A po
roku a pol som sa dostal do Bratislavy do
farnosti Blumentál za kaplána. Z Blumentálu pokračovala moja cesta späť do se-

„V seminári bolo
pre mňa najťažšie ranné
vstávanie – to boli
doslova galeje.☺“
minára, keďže ma ustanovili za formátora
tých, ktorí sa na kňazstvo pripravovali. Táto
služba sa volá prefekt kňazského seminára.
Zároveň som sa vrátil aj na fakultu – ako zamestnanec fakulty. Bol to zaujímavý pohľad
aj z druhej strany, nielen zo strany toho,
kto sa na fakulte učil, študoval a formoval
sa v seminári, ale aj zo strany pedagóga

a prefekta v seminári. Videl som to teda
z tej druhej strany mince a bolo to celkom
zaujímavé.
Nechýbala vám vtedy kaplánska služba
vo farnosti?
Chýbala, samozrejme... Musel som sa
akoby pretransformovať na pastoráciu vysokoškolákov, čiže bohoslovcov v ich špecifickej príprave na kňazstvo a veľmi mi
chýbali omše za účastí detí, ktoré som slúžil
v Blumentáli.
Čo bolo vo všeobecnosti najobťažnej
šie, keď vás z farnosti preložili do semi
nára?
Najťažšie bolo zvyknúť si znova na iný systém. Predtým som bol zvyknutý na takú bežnú pastoračnú službu vo farnostiach, a tým,
že som bol preložený za prefekta do kňazského seminára na fakultu, tak som si musel zvyknúť aj na akademický spôsob života,
a znova aj na život v seminári, pretože som
mal byť v prvom rade príkladom pre bohoslovcov, čo sa mi nie vždy darilo, aj tým, že
som mal zachovávať poriadok tak, ako oni...
A život v akademickom prostredí zahŕňal
akademický senát, rôzne konferencie, semináre, ktoré usporadúvala fakulta, na ktorých
som sa zúčastňoval.

NSAPŠRI AAVBOSDOALJVSETNVTOI
Ak si ešte zaspomínate na seminárske
časy, určite ste zažili aj nejakú vtipnú prí
hodu...
Už ako študenti sme kadečo vymýšľali, ale
spomeniem príhodu, ktorá sa mi stala, keď
som bol prefektom. Raz, na prvého apríla,
som išiel autom a všimol som si, že ľudia na
mňa pozerajú, keď som stál na semaforoch,
a zvláštne si obzerajú moje auto... Nuž,
chlapci v noci z 31. marca na 1. apríla mi so
zubnou pastou namaľovali okolo svetiel na
aute obočie, mihalnice, ústa a veľmi to svietilo, lenže ja (tým, že som nenastupoval do
auta spredu, ale z boku) som si to nevšimol,
a až keď som vystúpil, som s hrôzou zistil, že
tá pasta poriadne ani nejde dole. Tak som
to potom zoškraboval a umýval dosť dlho...
V čom vás funkcia prefekta obohatila
a posunula v živote vpred?
V každom prípade je to ďalšia životná skúsenosť. V mojom osobnom živote bola táto
služba obohatením v určitom návrate ku koreňom povolania ku kňazstvu. Keď som sa
znovu ocitol vo formačnom prostredí, mal
som v porovnaní s bežnou pastoráciou výhodu v tom, že som mal zabezpečený duchovný program. Pravidelnú spoločnú modlitbu
breviára, duchovné obnovy a iné.
V súčasnosti pôsobíte v Televízii LUX. Čo
vás motivovalo ísť do médií?
Nás ako diecéznych kňazov prekladá a zaraďuje do služieb otec arcibiskup. Ale, samozrejme, že toto je zase špecifická pastoračná služba. Nebolo to tak, že by si ma pán
arcibiskup zavolal a nariadil mi, že budem
pôsobiť v médiách. Skrátka, pri rozhovore to
nejako vyplynulo a dostal som túto možnosť.
I zo strany televíznej rady sa to vyvinulo tak,
že by takáto práca mohla byť určité plus aj
pre mňa, aj pre Televíziu LUX, takže z tohto titulu som ukončil pôsobenie ako prefekt
v kňazskom seminári a začal pracovať pre
Televíziu LUX. Zároveň som v rámci diecézy
výpomocným duchovným opäť vo farnosti
Blumentál.
Stali ste sa riaditeľom Klubu priateľov Te
levízie LUX. V čom spočíva táto funkcia?
Moja služba v televízii spočíva v tom, že
mám byť v kontakte s ľuďmi. Klub priateľov
Televízie LUX tvoria ľudia, ktorí do určitej
miery pomáhajú udržiavať televíziu, či už
modlitbou alebo finančne, aby mohla fungovať. To znamená, že okrem celebrovania
svätých omší, ktoré sú obetované za členov
Klubu priateľov Televízie LUX a vysielané
v priamom prenose každý utorok, obnáša
to aj rôzne vystúpenia v televízii – hovorenie
na kameru, či už živé vstupy alebo aj predtočené relácie, ale takisto osobné kontakty
s ľuďmi, ktorí sú buď členmi klubu alebo sú
priaznivcami televízie. Usporadúvame rôzne podujatia ako liečebno-duchovné pobyty v Nimnici alebo púte napríklad do Svätej
zeme, do Turecka, ale i ďalšie, ktoré ako
televízia v spolupráci s cestovnými kanceláriami ponúkame. A na týchto podujatiach je

Živé vysielanie relácie Klbko za účastí deti.					

mojou úlohou byť s tými ľuďmi, komunikovať
s nimi a vytvárať spoločenstvo, ktoré ja volám „LUXácka“ rodina. V každom prípade,
v tomto sa to prelína s bežnou pastoračnou
službou, a už teraz to vnímam tak, ako keby
sa okolo Televízie LUX vytvárala jedna veľká
„virtuálna farnosť“, ktorá má momentálne
18 080 veriacich.
Máte i nejaké vlastné relácie?
Všetko sa to začalo tým, že som chodil
slúžiť sv. omše do Televízie LUX ešte vtedy,
keď som bol kaplánom v Blumentáli, a raz
ma po tejto sv. omši oslovila produkčná,
ktorá mi ponúkla, či by som neskúsil reláciu
pre deti, ktorá sa volá Klbko. V tejto relácii
je Klbko bábka, ktorá s pomocou kamarátky
Katky a tým, že ma navštívi na fare, odhaľuje
jednotlivé pravdy viery alebo sviatosti či stav-

„I keď momentálne
nepracujem naplno
v pastorácii, už teraz
vnímam, že sa okolo
Televízie LUX vytvára
jedna veľká
virtuálna farnosť.“
bu sv. omše a celkovo duchovný život a všetko, čo to obnáša. Samozrejme, takým primeraným spôsobom pre deti, aby to chápali
a vnímali. Táto relácia sa celkom teší obľube.
Aspoň teda z toho, čo písali ľudia – nielen
deti, ale aj dospelí, ba dokonca aj seniori.
Necítim sa ako človek s nejakými skvelými
danosťami a schopnosťami, ale myslím si,
že na základe toho, že som začal účinkovať
v spomenutej relácii, ma posunuli až sem do
Klubu priateľov televízie LUX. No a teraz sú
to relácie Duchovné slovko, ktoré sa vysiela
každý týždeň. Je to taký krátky príhovor. Ďa-

Zdroj: TV LUX

lej Luxáreň, kam ľudia píšu, alebo sa dozvedajú zo zákulisia televízie, čo sa tam deje. Tú
ale nemoderujem, tam chodievam ako hosť.
Ktorá z relácií je vaša tzv. srdcovka?
Zrejme pre každého kňaza je „srdcovkou“
svätá omša. My tiež vysielame sväté omše
v priamom prenose, lenže to by som nenazval reláciou v pravom slova zmysle. Mne
najbližšou reláciou je stále Klbko, aj keď sa
momentálne nevyrábajú nové časti. Je však
v pláne začať natáčať novú sériu. Postavička
Klbka mi nejako prirástla k srdcu a relácia
určená pre deti aj mne dáva veľa. Deti následne potom Klbku píšu listy, alebo kreslia
obrázky a je to aj pre mňa vždy uistenie, že
Klbko pozerajú a majú v obľube. A, samozrejme, že aj zo samotného natáčania mi
ostávajú milé zážitky.
A aké sú zároveň najväčšie úskalia pôso
benia v televízii?
Neraz „brepty“ pred kamerou. Nie som
v tomto profesionál, takže ma vždy zamrzí,
keď kvôli mne musia zastaviť natáčanie, lebo
som sa pomýlil, alebo nevyslovil niečo tak,
ako treba. Horšie je, keď sa relácia vysiela
naživo. No a potom aj určitá strata súkromia.
To, pochopiteľne, zažíva každý kňaz pôsobiaci vo farnosti, ale chvíľu mi trvalo než som
si zvykol na to v takomto väčšom rozmere.
Čo vás na práci v televízii fascinuje naj
viac?
V prvom rade kolektív kolegov a kolegýň.
Je to tvorivý kolektív, kde človek nachádza
pochopenie a povzbudenie. Takisto ľudia,
ktorí nám do televízie píšu. Väčšinou sú to povzbudivé listy. A taktiež ma fascinuje pozrieť
si hotovú reláciu, ktorú sme natáčali. Nie že
by som bol nejaký narcista, ale keď sa niečo
natáča, je to neraz zložité, niekedy sa musia
obrazy a konverzácie viackrát opakovať, aby
boli dobré. Býva to vyčerpávajúce a občas
pracujú aj nervy. Ale keď si pozriem finálny
výsledok, tak neraz bývam nadchnutý.
Jana Blusková
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NAŠI ŠTUDENTI

Už nie sme len spoločnosťou, ktorá postaví
konštrukciu a ide ďalej
Workoutové ihriská, propagujúce výhody kalisteniky, cvičenia s váhou vlastného tela, sa i u nás tešia čoraz väčšej popularite. Nemalú
zásluhu na tom má i Octago, s. r. o., startup študenta Fakulty managementu UK Dušana Matušku, ktorého podnikateľský nápad
obstál i v neľahkej konkurencii a stal sa absolútnym víťazom Študentskej podnikateľskej ceny 2015 a zároveň tak i nominantom Slo
venska do finále celosvetovej súťaže Global Student Entrepreneur Award, ktoré sa uskutoční v máji 2016 v thajskom Bangkoku.
O tom, čomu sa Dušan Matuška venuje okrem podnikania (a že toho nie je málo), nám prezradil v rozhovore pre Našu univerzitu.
Váš startup OCTAGO má v súčasnosti
na svedomí úspešnú výstavbu už takmer
desiatky workoutových ihrísk, a to nielen
na území Slovenska. V blízkej budúcnosti
plánujete expanziu aj do západnej Euró
py, Ruska a Spojených arabských emirá
tov. Vaša spoločnosť Octago však vznikla
len v decembri 2014. Aké je teda vaše ta
jomstvo úspechu?
Myslím si, že je to predovšetkým dôraz na
top kvalitu (dovolím si tvrdiť, že sa v tomto
smere vieme porovnávať s firmou z Lotyšska, svetovou jednotkou vo výstavbe ihrísk),
ale i spôsob, akým zmýšľame o celom koncepte. OCTAGO sa totiž skladá z viacerých
aktivít, navzájom prepojených a podporujúcich sa. Na začiatku stála myšlienka budovať čisto len ihriská na cvičenie, no teraz
už nie sme len spoločnosťou, ktorá postaví
konštrukciu a ide ďalej. Našim ihriskám vdychujeme život cez rôzne akcie a tréningy
pre verejnosť, ktoré organizujeme. Chceme
podchytiť kalisteniku a prirodzený pohyb
v celej jeho šírke. Vybudovať aktívnu komunitu. Naše ihriská majú byť tým priestorom,
kde sa táto komunita bude stretávať, navzájom sa motivovať, posúvať vpred a vytvárať
nové priateľstvá. Či už je to výstavba ihrísk,
OCTAGO workout dovolenky v Chorvátsku,
verejné tréningy, benefičné akcie alebo
workshopy na školách – to všetko podporuje našu víziu, ktorou je umožňovať prirodzený pohyb ľuďom každej generácie. Chceme
im dať možnosť zmysluplne tráviť svoj voľný
čas, a to prácou na sebe. Nie nadarmo je
naším mottom: „Movement matters.“ Záleží
nám na pohybe a zdraví spoločnosti, v ktorej
žijeme. Navyše, celé je to pre nás jedno veľké hobby. Keď robím niečo pre OCTAGO,
vôbec o tom neuvažujem ako o práci. Nemám problém v nedeľu vytvárať prezentáciu
alebo plánovať ďalšie kroky úplne v pokoji
a s úsmevom na tvári. ☺
Spomenuli ste hneď niekoľko aktivít, kto
rým sa v OCTAGO venujete. Koľko vás
v OCTAGO je, keď viete personálne vykryť
toľko podujatí? Alebo je to všetko „len“
o dobrom manažmente?
Sme štyria spoločníci vo firme a výborné je, že sme si zadelili úlohy hneď od
začiatku. Vyšlo to tak, že každý robí to, čo
ho baví. Samozrejme, len štyria by sme to
všetko nezvládali, a preto sme sa obklopili
šikovnými ľuďmi, väčšinou z rodiny alebo
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z okruhu našich priateľov, ktorí zdieľajú
našu víziu. Sú to naši tréneri, technici, grafici, programátori, event manažéri. Potom
už záleží, ako vravíte, na efektívnom manažmente, aby sme rozhýbali veci a zvládli
napĺňať stanovené míľniky.
A čo bolo vlastne tým prvým impulzom na
rozbehnutie projektu OCTAGO?
Celé to začalo približne pred tromi rokmi
u nás v Piešťanoch, keď ma chalani presvedčili ísť si s nimi zacvičiť na detské preliezky.
Boli sme vtedy unesení z „vyrysovaných“
černochov z Bronxu, ktorí predvádzali neuveriteľné kúsky na obyčajnom zábradlí či stojanoch na bicykle. Postupne sa nás nazbieralo okolo 30 aktívnych fanatikov a išli sme
na mestský úrad s tým, že by sme chceli
špeciálne ihrisko určené na cvičenie s vlastnou váhou. Mesto sa nadchlo a s ich veľkou
podporou do pol roka vznikol jeden z top
workout parkov na Slovensku. Na otváracej
akcii, ktorú sme zorganizovali, nás oslovili
predstavitelia z iných miest, že by mali záujem o podobný workout park u nich. Vtedy
nám skrsla myšlienka premeniť naše hobby
na podnikanie. Keď som si uvedomil, že vďaka tomu majú teraz deti priestor na cvičenie,
a videl ich tam pravidelne, povedal som si,
že presne toto má zmysel a chcem to robiť
aj naďalej.
Venujete sa tiež otázkam osobného roz
voja, čo v spojení so snahou o inováciu

tradičných školských osnov vyústilo v tzv.
životológiu. Mohli by ste nám o tomto va
šom programe pre stredoškolákov pove
dať viac?
Životológia je prvý stredoškolský predmet, ktorý je o žiakoch samotných. S dvoma kamarátkami sme prišli s nápadom
predmetu pre stredné školy, ktorý by zahŕňal oblasti ako vzťahy, zdravie, kariéra,
duševný rozvoj, jednoducho všetko, čo nás
vie pripraviť na život a čo na strednej škole
chýba. Všetci traja sme mali pocit, že ak by
sme tieto veci vedeli už na strednej, mali by
sme obrovský náskok a ľahšie zvládali školské záležitosti aj osobné strasti tínedžera.
V máji minulého roka sme odpálili pilotnú verziu desiatich skúšobných hodín na
strednej škole v Pezinku. Deti boli nadšené,
so záujmom prichádzali za nami dokonca aj
žiaci z iných tried. Zároveň sa na nás chodili
pozerať aj učitelia – vraj, ktorí blázni sa to
dobrovoľne a zadarmo vracajú na strednú
školu. Momentálne sme v štádiu hľadania
mladých mentorov, ktorí by chodievali vyučovať životológiu na rôzne stredné školy po
Slovensku. Nechceme však zostať len v laviciach, ale poskytnúť toto užitočné know-how aj priamo do jednotlivých domácností,
a to vo forme online video kurzov určených
pre rodičov i deti. Chceme im tak umožniť
väčšiu vzájomnú interakciu v prostredí ich
domova, pretože i to je miesto, kde vzniká
veľa konfliktov.

NAŠI ŠTUDENTI
Riadi sa váš time management striktnými
a neporušiteľnými zásadami?
Nemám nijaké striktné pravidlá time managementu. Niekoľkých sa síce držím, ale
občas pokĺznem a poruším ich. Nechcem
však, aby môj život nabral striktnú rutinu. Ak
potrebujem dospať, tak sa za to netýram.
Ale najväčšími time management kamarátmi
pre mňa sú Kalendár Google, softvér na projektový manažment Podio, budíková appka
Alarmy, ktorá vás núti odfotiť napr. umývadlo
v kúpeľni, aby ste budík vypli, externá nabíjačka na telefón a iné vychytávky.

Čo – okrem životológie – podľa vás na na
šich školách najviac chýba?
Na školách, podľa mňa, chýba zapálenie
učiteľov pre ich predmet a snaha inšpirovať
žiakov. Ak učiteľ dokáže v dieťati vzbudiť
zvedavosť, učenie prestáva byť trápením.
Tiež ma mrzí, že sa u nás stále nezmenil
trend sústredenia sa hlavne na slabé stránky namiesto vylepšovania tých silných. Vychovávame priemerných žiakov, pretože na
všetkých uplatňujeme rovnaký meter. Mali
by sme individualizovať učebné plány podľa
toho, v čom má každý žiak najväčší potenciál rozvíjať svoj prirodzený talent, a na tie
oblasti sa zamerať. Až potom sa staneme
krajinou odborníkov a budeme robiť to, čo
nám ide najlepšie. Navyše, do učebných
osnov by som z predmetov určite zaradil
kritické myslenie, finančnú gramotnosť,
schopnosť predať sa, prezentačné zručnosti, sebakoučing, meditáciu, networking,
životosprávu. Všetky tieto oblasti považujem za kľúčové v akomkoľvek odvetví či povolaní. V školách nás, bohužiaľ, neučia, ako
zvládať krízové situácie, ako na ne reagovať alebo nereagovať, ako byť v mentálnej
pohode, ako vyhodnocovať informácie. Vo
veľa oblastiach je pre mňa inšpiráciou stoická filozofia a jej princípy by sa mali vyučovať
už na strednej škole.
Ako sa vám darí zosúladiť povinnosti
plynúce z funkcie manažéra predaja vo
firme, osobný život a štúdium na Fakulte
managementu UK?
No je to celkom náročné, stále treba zvažovať, čo v danom momente uprednostniť.
Výhodou je, že v škole mi vychádzajú v ústrety a dá sa dohodnúť na náhradnom plnení
istých absencií. Veľmi mi to uľahčuje život.
Taktiež mám nadmieru tolerantnú partnerku,
ktorá mi odpustí, aj keď občas zabudnem
na spoločný obed a namiesto toho si hodím
nejaké biznis stretko. A ak by som nemal po
boku chalanov, s ktorými to celé ťaháme, tak
by ste dnes o mne určite nepísali. ☺ Dokážu zaskočiť, ak je treba, potiahnuť viac, ak
ja vtedy nemôžem, a celkovo sú mi veľkou
oporou.

Čo presne na Fakulte managementu UK
študujete? A nakoľko vo svojom podnika
ní využívate vedomosti získané vysoko
školským štúdiom?
Som štvrták so zameraním na strategický
manažment. Učím sa, ako stanovovať smerovanie podniku tak, aby získal konkurenčnú
výhodu, a ako viesť ľudí. V druhom a treťom
ročníku som inak už chcel so školou prestať.
V tej dobe som nevidel využitie teórie v praxi.
No len čo sme s chalanmi založili OCTAGO,
pochopil som, aké veľké využitie poznatky
z prednášok a cvičení majú. Pravdupovediac,
rád by som si teraz zopakoval viaceré predmety, na ktoré som v tej dobe nedával dosta-

točný dôraz. Neodísť zo školy tak bolo jednoznačne správnym rozhodnutím. Teraz som
poriadne namotivovaný na predmety, ktoré
ma čakajú, a verím, že ich využijem naplno.
Čo považujete za svoj najväčší úspech?
Za svoj top úspech považujem skĺbenie
všetkých aktivít tak, že stále stíham žiť. Mojím
veľkým problémom bolo rýchle nadchnutie sa
pre vec a skoré opadnutie tohto nadšenia. To,
že po roku je OCTAGO takto ďaleko a mňa
to baví stále viac a viac, je pre mňa obrovský
osobný úspech vo vytrvalosti.
Aké sú vaše kariérne plány do budúc
na? Pomýšľate popri OCTAGO azda aj
na ďalší nový startup? Alebo ostávate

(aspoň zatiaľ) i naďalej podnikateľsky
verný kalistenike?
Popálil som sa už viackrát na tom, že som
robil naraz veľa vecí a nič z toho poriadne.
Preto je OCTAGO teraz moja priorita. Samozrejme, toto naše dieťa niekedy vyrastie
a padne otázka, čo s ním. Ťažko mi teraz
povedať, čo bude o pár rokov. Popri Octagu však chcem rásť aj po iných stránkach
a aspoň sčasti načrieť do nových oblastí
podnikania. No len vtedy, ak mi to čas dovolí a nebudem mať pocit, že OCTAGO zanedbávam. O 10 - 15 rokov sa však vidím
ako zakladateľ viacerých úspešných projektov a investor v mnohých ďalších, preto
nevravím nie ani novým výzvam. Na najbližšie roky je ale kalistenika mojím poslaním.
Čo by ste poradili nádejným mladým pod
nikateľom?
Kým ste na škole, berte ju ako miesto,
odkiaľ viete zadarmo čerpať vedomosti,
a berte svojich profesorov ako mentorov.
Učte sa od nich. Majú v sebe omnoho viac,
ako ukážu na prednáškach a cvikách. Ako
študent tiež čerpáte obrovské výhody, ktoré
si uvedomíte, až keď o ne prídete. Dotiahnite to do úspešného konca. Nechoďte do
podnikania s vidinou veľkého zisku. Múdre

slová, že všetko chce čas, sú naozaj pravdivé. Začnite v malom, začnite validovať
svoje idey a robte niečo, čo vás baví. To
bude motivačná sila, ktorá vás dostane cez
to prvotné nadšenie. Učte sa od lepších
a snažte sa preniknúť do komunity, ktorá
vás vie naučiť to, čo potrebujete. Buďte
dobrý networkér, prepájajte ľudí a snažte
sa im pomôcť nezištne. Nikdy neviete, kedy
sa vám to vráti mnohonásobne späť. Hlavne
buďte vytrvalí. Prajem vám množstvo úspechov, ale i pádov, ktoré vás naučia omnoho
viac než tie úspechy. Neprestávajte padať
a znova vstávať.
Erika Hubčíková
Foto: Archív D. M.
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PREZRADILI STE NÁM O SEBE

PhDr. Zuzana Nemcová, CSc.
Katedra archívnictva a PVH
Filozofická fakulta UK
Miesto narodenia: Bratislava
Vek: 52
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Najskôr zubárka, trhala som kamarátkam na
prvom stupni základnej školy mliečne zuby.
Na gymnáziu som uvažovala nad žurnalistikou,
triedna profesorka ma však varovala, že ma
neprijmú, lebo otec bol vylúčený počas normalizácie z Komunistickej strany.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Zaujímala ma história, tak som sa začala orientovať týmto smerom. Pri získavaní
informácii som narazila na študijný odbor
archívnictvo. Zaujala ma možnosť pracovať
s prameňmi a „tajomné“ pomocné vedy historické.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Nemčinu a ruštinu aktívne, latinčinu a maďarčinu pasívne.
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Príprava na prednášky, rozhovory so študentmi, čítanie seminárnych a záverečných prác,
počítač...
Ako rada trávite voľný čas?
Väčšinou niekde na turnajoch s najmladšou
dcérou, ktorá je juniorskou reprezentantkou
v šerme kordom. Vďaka nej sme navštívili Jeruzalem a Uzbekistan. Ak je voľný víkend,
rada sa idem prejsť do Horského parku alebo
na Železnú studničku. Mojím spoločníkom býva
okrem manžela aj 5 ročný vnuk.
Uprednostňujete televíziu alebo knihy? Prečo?
Ak dávajú dobrý dokumentárny alebo historický film, rada si ho pozriem. To sa stáva čoraz zriedkavejšie, takže najčastejšie víťazí
kniha.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
S manželom sme vyše 30 rokov, máme tri deti.
Dcéra a syn sa už osamostatnili, ale bývajú
v blízkosti. Doma máme ešte stredoškoláčku.
Čo vás dokáže zarmútiť?
Keď má niekto zdravotné alebo osobné problémy a neviem mu pomôcť.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Najčastejšie výroky vnuka, ktorý má výborný
postreh a dokáže veľmi „trefne“ zasiahnuť do
konverzácie dospelých.
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Máte obľúbenú osobnosť (herca, spisovateľa,
športovca...)?
Mám rada filmy s Piercom Brosnanom a Robertom
Redfordom. Čítam veľa, takže zoznam by bol
asi dlhý, rada sa vraciam ku knihám J. Hellera a J. Irwinga.
Máte nejaký skrytý talent?
Od malička som bola vedená k športu, ako
dieťa som chodila na gymnastiku, plávanie
a stolný tenis. Nakoniec som sa ako stredoškoláčka dostala k športovej streľbe, bola
som juniorskou reprezentantkou v puškových
disciplínach. V športovom klube SAV som sa
zoznámila aj s manželom. Občas si ideme zastrieľať.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Hodnotový rebríček sa počas života mení. Dnes
si uvedomujem, že najdôležitejšia je pre mňa
rodina a priateľstvo. Mať sa s kým podeliť
o radosti aj starosti, ktoré život prináša.

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
1962, ročník VII., č. 14

JAZYKOVÉ OKIENKO

Dobrý deň, slečna Mgr.!
S nástupom na vysokú školu sa spájajú
veľké zmeny v živote mladého človeka. Nové
prostredie. Nový spôsob výučby. Nové informácie a vedomosti. A nové tituly.
Azda každý z nás si spomenie na svoj
prvý rok štúdií na VŠ. Zmätok, chaos. Ktorá
učebňa? Neprítomnosť zvončeka ako hlásiča
začiatku/konca hodiny, následné meškanie
a „osudová“ chyba: nazývanie každej autority
profesor/profesorka. Navyknutí zo stredných
škôl sa musíme rýchlo prispôsobiť a naučiť sa,
že vysokoškolský titul profesor je určený pre
tých, ktorí splnili náležité vedecké a pedagogické podmienky a vymenoval ich sám prezident republiky.
A tak sa nám otvárajú oči a my zisťujeme,
že sú medzi nami docenti a docentky, doktori a doktorky a iné tituly. Občas sa pomýlime, sem-tam niekoho nazveme profesorom,
aj keď ním nie je. Tým mu buď polichotíme,
alebo, naopak, nahneváme ho, pretože pôsobíme dojmom, že sa nenamáhame odšifrovať
správne „ten ich“ titul. Inokedy pozabudneme, že si prednášajúci zvýšil svoju kvalifikáciu
a získal nový titul, a naďalej ho titulujeme tým

predošlým. Navyše, v súčasnosti sme stále
častejšie svedkami „fenoménu“, keď sa pred
učebňu postaví mládenec či slečna a začne
ju odomykať. Stojíme rozpačito a nevieme, čo
sa deje.

Onen mladý muž/oná mladá dáma je doktorand/doktorandka: študent doktorandského
štúdia, ktorý má za sebou úspešne ukončený
druhý stupeň štúdia a pred menom skratku
titulu „Mgr.“ Trochu prekvapení a neistí nevieme, ako ich osloviť. Kým muža s najväčšou
pravdepodobnosťou oslovíme ľahko (pán)

magister, so ženou si lámeme hlavu. Ako ju
vhodne osloviť?
Pomerne jednoduchou pomôckou je vytvoriť si ženský ekvivalent analogicky k mužskému podstatnému menu pripojením koncového -ka. Tak ako je profesor – profesor-ka,
docent – docent-ka, doktor – doktor-ka, bakalár – bakalár-ka, tak je i magister – magister-ka. Ďalšou užitočnou radou je poznanie,
že kým magisterka je absolventkou druhého
stupňa vysokoškolského štúdia, magistra je
absolventkou štúdia zúženého, farmaceutického. A tak sa oslovenie magistra používa
pri komunikácii s pracovníčkami v lekárňach.
Podobné vysvetlenie nám ponúkne i KSSJ.
Je to možno maličkosť, no podobne ako
študenta poteší, keď si vedúci kurzu zapamätá jeho meno a priradí k nemu správnu tvár,
tak vedúceho kurzu poteší správne používanie
jeho titulu zo strany študentov. Nebadaný prejav úcty, ktorý stojí pri zrode úspešnej komunikácie a vzájomného porozumenia jej aktérov.
Mgr. Timea Nemčeková,
Katedra slovenského jazyka FiF UK

K A R I K AT Ú R A

www.australiaonline.sk

Stretnutie s

Autor: doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD.

TOTO N I E J E 1. A P R Í L

V Informačnom centre Univerzity Komenského v Bratislave,
ktoré môžete nájsť v novej budove UK (Múzejná ul.), nie je
núdza ani o vtipné otázky. Tie najlepšie, ktoré tu zazneli,
vám prinášame aj v Našej univerzite. Hoci by sa mohlo
zdať, že boli položené ako žart, opak je pravdou. Tu je naša
hitparáda TOP 10.

Navštívte najväčší veľtrh štúdia,
práce a cestovania v Austrálii

VST
ZAD UP
ARM
O

Veľtrh ponúka najširšiu ponuku jazykových i odborných škôl za priamej
účasti austrálskych zástupcov a bývalých študentov. Získajte najnižšie
ceny školného, informácie o vízach, ubytovaní, práci a veľa ďalších
tipov priamo od kolegov zo Sydney.

BRATISLAVA Ekonomická univerzita
NU1603/01

Streda 13. 4. 2016 ~ 1400 - 1800 | Dolnozemská cesta 1

Vyhrajte jazykový a odborný kurz!
Sponsored by:

We d o n ’ t j u s t g o t h e r e , w e l i v e t h e r e !

Všetko o štúdiu a práci • Osobné stretnutie s austrálskymi zástupcami škôl
Špeciálne ceny školného • Nový katalóg

„Knižnica je zatvorená, zamknutá. Ako sa mám do nej dostať?“
„Vy tu poskytuje aj informácie???“ (prekvapený)
„Trikrát som zadala zlý PIN. Neviete, ako odblokujem ten telefón?“
„Že vraj sa máme riadiť nejakým študijným poriadkom, vy o takom niečom viete???“
„Dobrý, zobral by som pár tých podložiek pod myš.“ (Odpoveď
pracovníka infocentra: „Myslíte to puzzle?“)
„A vy ste aká organizácia?“
„Dobrý deň. Máte niť na šitie?“
„Prosím vás, nemáte oheň?“
„Dá sa u vás skladovať zbraň?“
„Nepodávate tu kávu?“
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Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 10. apríla 2016 a vyhrajte dáždnik UK. Spomedzi správnych
odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity.
Vyhodnotenie z minulého čísla: Albert Einstein: „Väčšina ľudí si myslí, že veľkého vedca robí... TAJNIČKA 1: INTELEKT. Nemajú pravdu.
Robí ho... TAJNIČKA 2: CHARAKTER.“ Správnu odpoveď poslala aj Eva Pribulová. Srdečne blahoželáme!

Oprava článku o zbore
Comenius
V januárovom čísle na strane 28
bol publikovaný text o zbore Comenius, ktorý pôsobí pri Pedagogickej
fakulte Univerzity Komenského. Z dôvodu nedorozumenia sa v pôvodnom
texte vyskytla chybná informácia, že
nové vedenie fakulty nemalo záujem
podporovať zbor, a preto v roku 2001
svoju činnosť ukončil. Dôvod však
bol ten, že nie fakulta, ale vtedajší
nástupca prof. Raninca na Katedre
hudobnej výchovy ho nemal záujem
podporovať. Iným už v texte spomenutým dôvodom bola zmena systému
štúdia na kreditový. Súčasné vedenie
Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty ako i celej Univerzity Komenského má o zbor záujem
a snaží sa mu poskytovať dostatočný
priestor, no nemajú už také možnosti podpory ako v minulosti. Týmto by
som sa chcela ospravedlniť vedeniu
Pedagogickej fakulty UK za vzniknuté
nedorozumenie.
Barbora Vizváryová,
študentka FiF UK
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CU hosted a Belgian ambassador
On 11 February 2016, the Rector of Comenius University, Prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD., in the presence of the CU Vice-Rector
for International Relations, Prof. MUDr. Daniela
Ostatníková, PhD., received the Extraordinary
and Plenipotentiary Ambassador of the Kingdom of Belgium in the Slovak Republic residing in Vienna, Willem Van de Voorde, who had
given his credentials to the President of SR,
Andrej Kiska, on 12 October 2015, and a representative of Flanders, advisor to the Belgian
Embassy, David Maenaut, responsible for education and science. Pg 3
CU Rector received a Cuban delegation
On 2 February, the Rector of Comenius University, Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., in
the presence of the Head of the Department
of International Relations of CU, Mgr. Magdaléna Belková, received representatives of
the Ministry of Higher Education of the Republic of Cuba – the State Secretary, Oberto
Santín Cáceres, PhD., and the Director of the
Department of Universities and International
Relations, Dr. C. Maria M. Ares Sánchez,
accompanied by the Director General of the
International Cooperation and European Affairs Division of the Ministry of Education,
Science, Research and Sport of SR, PhDr.
Marek Moško. Pg 3
The Ministry will financially support re
construction of the building of the Faculty
of Mathematics, Physics and Informatics
of CU
On 2 March 2016, the Minister of Education,
Juraj Draxler, carefully inspected the buil
dings of the Faculty of Mathematics, Physics
and Informatics of CU in Bratislava. The pre
mises have long been in a poor technical condition and he thus decided to earmark EUR
0.5 million for their necessary reconstruction.
Pg 3
From the Rector´s Programme
24 February – The CU Rector opened an
international expert conference named “The
place of the Catholic church in the modern
society” held at the Faculty of Roman Catholic Theology of Cyril and Methodius of CU.
26 February – The CU Rector participated
in the ceremonious opening of the CU Science Park, in the presence of the Speaker
of the National Council of SR, the Minister of
Education of SR, top representatives of the
European Commission in Slovakia and the Director of the CU Science Park.

has been nominated for the “Slovak woman
of the year – 2016” public opinion poll in the
“Healthcare” category. Professor Šimaljaková
has been working in the area of dermatove
nerology for all her life, while in 2005 she was
awarded the title of professor. Since 2004,
she has been the Head of the Clinic of Dermatovenerology of the Faculty of Medicine of CU
and the University Hospital in Bratislava. She is
not only a keen university teacher but a doctor
as well. Pg 4
CU scientists managed to considerably
shorten flu medicine preparation time
Scientists from Comenius University in
Bratislava have managed to develop a process
which allows them to considerably shorten the
period of flu medicine preparation. This considerable improvement achieved by a top team
of organic chemists from the Faculty of Natural
Sciences of CU, led by Prof. Mgr. Radovan
Šebesta, DrSc., is currently under patent proceedings with the Industrial Property Office of
SR. Pg 5
The Faculty of Management of CU com
memorated its 25th anniversary
On 5 February 2016, the Faculty of Management of Comenius University in Bratislava
commemorated 25 years of its establishment.
It was exactly on 5 February 1991 when a session of the Academic Senate of CU was held
which made the decision to establish a new,
twelfth Faculty of CU. Pg 5
Comenius University opened a CU Scien
ce Park
Scientists are going to examine the ge
netic basis of autism and multiple sclero
sis
On Friday, 26 February 2016, Comenius University in Bratislava ceremoniously opened
a CU Science Park (Ilkovičova 8, Mlynská
dolina) which is focused on the area of biomedicine, biotechnologies, enviro-medicine
and social challenges of the 21st century.
Total expenditures of the project amount almost to EUR 42 million. The Speaker of the
National Council of SR, Ing. Peter Pellegrini,
the Minister of Education, Science, Research
and Sport of SR, Juraj Draxler, MA, the Head
of the EC representation in SR, Ing. Dušan
Chrenek, representatives of embassies in
SR, CU management, CU faculties´ management, representatives of other universities in
SR, as well as other important guests, participated in the ceremonious opening of the CU
Science Park. The Science Park offers room
for interdisciplinary research – not only for the
university but also with national and foreign
partners. Pg 6 – 7

Professor Šimaljaková from the Faculty of
Medicine of CU nominated as the “Slovak
woman of the year”

Topical issues in education were dis
cussed in the CU assembly hall

Professor MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.,
MHA, from the Faculty of Medicine of CU

On 17 February 2016, a series of lectures
about issues in education and the school

system was held in the assembly hall of Comenius University in Bratislava. The lectures
were held by the CU Vice-Rector, Prof. Da
niela Ostatníková (Faculty of Medicine of CU),
Prof. Alexander Lux (Faculty of Natural Scien
ces of CU), Prof. Jozef Masarik (Faculty of
Mathematics, Physics and Informatics of CU)
and Assoc. Prof. Martin Slobodník (Faculty of
Arts of CU). Pg 8
Silver medal for a student of the Faculty of
Medicine of CU
In early February, an international students’
scientific conference was held at the Faculty
of Medicine of Semmelweis University in Budapest where the Faculty of Medicine of CU
in Bratislava was represented by a student
of the 6th class, Štefan Lukáč. Students from
eight countries participated in the conference,
including Germany and Russia. With his work
titled “The role of epicatechin in the inhibition
of hypertension”, our student achieved 2nd
place in the Basic Science category. Pg 9
Place of the Catholic Church in post-mod
ern society
On 24 February 2016, an international conference was held at Faculty of Roman Catho
lic Theology of Cyril and Methodius of CU
named “The place of the Catholic Church in
post-modern society.” It was organized by the
Conference of Slovak Bishops in cooperation
with the Faculty. Participants were greeted by
the Head of the Conference of Slovak Bishops, Mons. Stanislav Zvolenský, Vatican nuncio, Mons. Mario Giordana, as well as the CU
Rector, Prof. Karol Mičieta. Pg 9
SAKAČIK 2015 prize awarded to Come
nius University
The Portal of Information and Media Literacy of
CU was awarded a prize by the Slovak Association of Libraries for the pro-active library action - SAKAČIK 2015. The aim of the SAKAČIK
competition is to stimulate activity and development of libraries, initiate positive changes in
the librarian-information activities of libraries,
bring new quality in action, and boost the personal initiative of library staff. Pg 15
Bronze medal for the Centre for Continu
ing Education of CU
On 29 January 2016, the Ministry of Education, Science, Research and Sport of SR
organized a coordination meeting on the pre
mises of the Faculty of Arts of CU regarding
proposed activities in the area of education
for Slovaks living abroad for the current calendar year. Representatives of the Democratic Alliance of Slovaks and Czechs in Romania (DZSČR) awarded a letter of thanks
and a bronze medal to the Centre for Conti
nuing Education for its long-term cooperation
with DZSČR in creating permanent values for
low-land Slovaks. Pg 25
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