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EDITORIÁL

P

íšuc tento editoriál zopár dní pred 70. výročím udalostí
z 25. februára 1948, pomôžem si dvoma citátmi. Najprv český:
„... za velice vážné politické situace, kdy záludní imperialisté číhají na každý chybný krok, jdeme radostně k volebním urnám. Dle
svého nejlepšího přesvědčení zvolíme dnes ty nejlepší z nejlepších. Soudruzi! Každý z nás má nesmírnou odpovědnost, neboť
každý hlas pro kandidáta národní fronty znamená smrtelný úder
do srdce válečných štváčů, fašistických vyvrhelů a jejich přisluhovačů a lokajů.“ A teraz domáci: „V tejto súvislosti treba upozorniť
na to, že nutnosť zvýšenej ... ideologickej ofenzívy neprestáva ani
v nových podmienkach medzinárodnej situácie, a že zmierňovanie
medzinárodného napätia neznamená ani najmenej, že triedny boj
u nás poľavuje a že reakčné živly sa nenávratne utiahli. Naopak,
počítať možno s tým, že buržoázne prežitky – v novej, prispôsobenej forme – budú oživované tými, ktorí pre svoju nízku politickú
uvedomelosť ľahko podliehajú reakčným vplyvom.“
Textom nemožno uprieť dávku podobnosti, a to napriek tomu,
že českú agitku predniesol na stránkach románu Černí baroni kapitán Ořech, zástupca pre veci politické legendárneho majora Halušku, a autorom tej slovenskej bol prof. Dr. Andrej Sirácky, rektor
UK, ktorý ju napísal roku 1955 do úvodníku prvého čísla časopisu
Naša univerzita.
Miloslav Švandrlík nebol takým nadaným literátom ako Jaroslav
Hašek a jeho rozvíjanie švejkovskej témy je v „barónoch“ dosť toporné. V siahodlhom slede groteskných epizód však možno nájsť
aj množstvo odkazov na osobné a spoločenské tragédie, ktoré
boli dôsledkom „februárového víťazstva pracujúceho ľudu“. A práve „vďaka“ Víťaznému februáru mohli potom v polovici päťdesiatych rokov 20. storočia znieť slová fiktívneho tupého politruka temer rovnako ako tie z pera významnej postavy dobovej slovenskej
vedy, kultúry a politiky. Verím, že práve trpké skúsenosti z päťdesiatročného vývoja po februári 1948 sú zárukou, že nielen rektor,
ale ani žiaden zamestnanec či študent našej univerzity už nikdy
nebude musieť písať tak, aby sa jeho slová dali zameniť s myšlienkami hlupáka, ktorý získal svoje „vedomosti“ na politickom školení. V tejto nádeji vám, milí naši priaznivci, predkladáme februárové
číslo nášho časopisu a želáme obohacujúce čítanie.

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

Poznámka k titulnej strane: V januári 2018 počas dní otvorených
dverí privítali záujemcov o štúdium už tradične až štyri fakulty Univerzity Komenského. Viac na str. 12 – 13.

SPRAVODAJST VO

Profesori UK Juraj Šteňo a Lukáš Plank
získali ocenenie Krištáľové krídlo
Jedenásť osobností slovenskej vedy, medicíny, hospodárstva, umenia a športu si 21. januára 2018 na javisku Slovenského národného divadla prevzalo ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2017. Medzi ocenenými boli aj prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., z Lekárskej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.
V dvadsiatom prvom ročníku tohto prestížneho oceňovania bolo nominovaných
celkom 29 osobností. O nových laureátoch
rozhodli odborné poroty a Veľká porota
Krištáľového krídla, ktorej predsedom je
Gabriel Csollár.
Prof. Lukáš Plank, ktorý bol ocenený za
oblasť medicíny, vedie expertízne konzultačné centrum bioptickej diagnostiky lymfoidných nádorových ochorení a ďalších
zriedkavých ochorení v SR. Toto centrum je
súčasťou Ústavu patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej
nemocnice v Martine. Ním vedené laborató-

Prof. Lukáš Plank z JLF UK

rium ako prvé na svete v roku 2017 zaviedlo
vyšetrovanie mutačného stavu génu z krvi
pacientov s pľúcnou rakovinou pomocou
najcitlivejšej diagnostickej metódy BEAMing.
Ako jediný slovenský patológ sa taktiež podieľal na vzniku medzinárodnej Encyklopédie patológie.
Mimoriadne ocenenie, o ktorom rozhoduje Veľká porota Krištáľového krídla, si
prevzali hudobník Pavol Hammel, absolvent
Právnickej fakulty UK, a prof. Juraj Šteňo,
popredný odborník v oblasti neurochirurgie,
dekan Lekárskej fakulty UK a donedávna
dlhoročný prednosta Neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej neProf. Juraj Šteňo z LF UK
mocnice v Bratislave. Rozpracoval metódu
mapovania nervových dráh elektrickou stimuláciou počas mikrochirurgických operácií
Cena Krištáľové krídlo je od roku 1997
v mozgovom kmeni. Vypracoval tiež klasifi- každoročne udeľovaná osobnostiam na Slokáciu nádorov mozgu v oblasti tretej moz- vensku, ktoré vo svojom odvetví dosiahli migovej komory, ktorá je celosvetovo prijatá. moriadne úspechy. Ocenenie, ktoré sa staJe autorom vyše 400 odborných publikácií lo rešpektovaným ocenením, odrážajúcim
a viac ako 600 prednášok po celom svete. najvyššiu odbornosť laureáta, je udeľované
Bol ocenený Čestným uznaním Svetovej fe- v rôznych odvetviach spoločenského, kulderácie neurochirurgických spoločností za túrneho, hospodárskeho a verejného života.
rozvoj neurochirurgie v prospech ľudstva. Hlavnou myšlienkou Krištáľového krídla je
V roku 2015 bol najprestížnejším neurochir- objavovanie a vyzdvihnutie jedinečných ľudí
gickým časopisom Journal of Neurosurgery a ich profesionálnych výkonov, ktoré si zaslúzaradený medzi 16 najvýznamnejších neuro- žia najväčšiu úctu.
chirurgov na svete.
Martin Kováč
Foto: Archív Krištáľového krídla
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK

1. 1. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., sa zúčastnil na slávnostnom koncerte Slovenskej filharmónie pri príležitosti
25. výročia vzniku Slovenskej republiky, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.
10. 1. – Zúčastnil sa na slávnostnej večeri
s riadiacim výborom medzinárodnej chemickej olympiády.

18. 1. – Na stretnutí s generálnym ria- blížiaceho sa 100. výročia vzniku Českosloditeľom Slovenskej filharmónie prof. Mgr.
art. Mariánom Lapšanským, ArtD., rokoval
o spolupráci na oslavách 100. výročia založenia UK.
Zúčastnil sa na slávnostnom obede v rezidencii britského veľvyslanca Andrewa Gartha pri
príležitosti návštevy zástupcov Kráľovskej spoločnosti, britskej akadémie vied, v Bratislave.

venskej republiky.

25. 1. – Zúčastnil sa na stretnutí s členmi
Klubu 500.

26. 1. – Viedol zasadnutie Vedenia UK
s dekanmi fakúlt UK.

22. 1. – Zúčastnil sa na koncerte holand15. 1. – Absolvoval zasadnutie Vedeckej sko-belgického komorného zoskupenia

29. 1. – Prijal pozvanie švajčiarskeho veľvyslanca na Slovensku Alexandra Wittwera
na stretnutie pri príležitosti ukončenia jeho
diplomatickej misie.

rady Slovenskej zdravotníckej univerzity
v Bratislave.

31. 1. – Na pôde UK prijal nového mimo-

16. 1. – Na Ministerstve zdravotníctva SR
sa spolu s dekanom Lekárskej fakulty UK
prof. MUDr. Jurajom Šteňom, DrSc., zúčastnil na pracovnom workshope na tému
nemocnica Rázsochy.

Mosa Trio v Primaciálnom paláci, ktorý spolu
zorganizovali belgické a holandské veľvyslanectvo.

23. 1. – Zúčastnil sa na vernisáži výstavy
„Vznik česko-slovenských légií“ vo Francúzskom inštitúte v Bratislave, ako i na následnej recepcii, ktoré sa konali pri príležitosti

riadneho a splnomocneného veľvyslanca
Slovinska v Slovenskej republike Gregora
Kozovinca. Viac na str. 4.
Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK

SPRAVODAJST VO

Rektor UK prijal veľvyslanca Slovinska v SR
Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., v prítomnosti prorektorky UK pre medzinárodné
vzťahy prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., prijal dňa 31. januára 2018 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovinska v Slovenskej republike Gregora Kozovinca. Vyjadrili obojstranný záujem o pokračovanie v tradícii vzájomných kontaktov
a intenzívnej akademickej spolupráce.
Rektor UK prof. Karol Mičieta a prorektorka UK prof. Daniela Ostatníková informovali slovinského veľvyslanca o lektoráte
slovinského jazyka a slovanských štúdií
na Katedre slovanských filológií Filozofickej fakulty UK aj o spolupráci Univerzity
Komenského s partnerskými univerzitami
v Ľubľane a Maribore. Svojho hosťa tiež
oboznámili s medzinárodnými univerzitnými
aktivitami v súvislosti s oslavami prvej univerzitnej storočnice, medzi ktoré patrí výročné stretnutie Dunajskej rektorskej konferencie na pôde UK, na ktorú je pozvaný aj

prof. Dr. Ivan Svetlik, bývalý rektor Univerzity v Ľubľane.
Veľvyslanec Kozovinc ponúkol spoluprácu
slovinského veľvyslanectva pri príprave spoločných osláv prvej storočnice, ktorú budúci
rok oslávia UK aj Univerzita v Ľubľane.
Predmetom diskusie boli tiež výmenné
pobyty študentov, lektorov, vedcov a pedagógov a spolupráca na výskumných
projektoch aj v rámci Vedeckého parku UK
v Mlynskej doline.
PhDr. Mgr. Branislav Slyško, OVV RUK

Falling Walls Lab, svetové podujatie pre mla
Prihláste svoje výskumné ak

Po úspešnom pilotnom ročníku 2017 sa na Slovensku
už po druhýkrát uskutoční podujatie Falling Walls Lab Slovakia. Podujatie je platformou pre mladých vedcov, podnikateľov a profesionálov zo všetkých oblastí. Umožňuje
im prezentovať svoje výskumné aktivity, podnikateľské
modely, inovatívne projekty či myšlienky pred ďalšími mladými inovátormi a váženou porotou z oblasti vedy, inovácií
a biznisu. Každý účastník má na svoju prezentáciu presne
3 minúty.
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Podujatia Falling Walls Lab sa každoročne konajú po celom svete. Víťaz každého z národných podujatí postupuje
do svetového finále, ktoré sa koná 8. novembra v Berlíne.
Finále je úzko prepojené s každoročne organizovanou mimoriadne prestížnou konferenciou Falling Walls Conference (vždy 9. novembra). V rámci konferencie, okrem iného,
prezentuje 20 špičkových svetových vedcov svoje súčasné
prevratné výskumné aktivity a ponúka svoj pohľad na to, ktoré ďalšie „múry“ na poli vedy budú zbúrané.

SPRAVODAJST VO

Vedci UK identifikovali doteraz neznámu mutáciu vrodenej
poruchy fibrinogénu
Vrodené poruchy fibrinogénu patria medzi vzácne poruchy zrážania krvi. Doktorand Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Martine MUDr. Tomáš Šimurda spolu s kolektívom výskumníkov opísali doteraz neznámu mutáciu tohto ochorenia, ktorá
dostala pomenovanie Fibrinogen Martin.
Vzácne vrodené krvácavé poruchy hemostázy sú skupina ochorení, pri ktorých je znížený alebo úplný nedostatok plazmatických
bielkovín (tzv. koagulačných faktorov), ktoré
sú nevyhnutné v procese zrážania krvi. Medzi tieto vzácne poruchy zrážania krvi patria
aj vrodené poruchy fibrinogénu – bielkoviny
krvnej plazmy, ktorá za vzniku vláknitého fibrínu v spolupráci s krvnými doštičkami uzatvára
v mieste poranenia porušenú cievnu stenu.
Tieto poruchy sa rozdeľujú na kvantitatívne
(afibrinogenémia a hypofibrinogenémia) alebo kvalitatívne (dysfibrinogenémia).
Výskumom tohto typu ochorení sa zaoberá
MUDr. Tomáš Šimurda, doktorand Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, pod vedením prof. MUDr. Petra Kubisza, DrSc., prof.
MUDr. Jána Staška, PhD., MUDr. Juraja Sokola, PhD., doc. RNDr. Zory Lasabovej, PhD.,
a v spolupráci s doktorandmi RNDr. Dušanom
Lodererom a RNDr. Zuzanou Sňahničanovou.
„Od prvého opisu vrodenej afibrinogenémie v roku 1920 a hypofibrinogenémie v roku
1935 bolo zaznamenaných viac ako 200
prípadov kvantitatívnych porúch fibrinogénu.
Častejšími sa ukázali byť kvalitatívne abnormality, známe až od 60. rokov minulého storočia, s dodnes opísanými viac ako 400 prípadmi dysfibrinogenémií,“ popisuje doterajší
stav poznania MUDr. Šimurda.
„Odhadovaný výskyt afibrinogenémie
vo svete je zhruba 1 : 1 000 000. U hypofibrinogenémie a dysfibrinogenémie je
výskyt omnoho vyšší, avšak presné číslo je ťažké stanoviť, pretože existuje veľký počet asymptomatických prípadov.
Na Slovensku je výskyt afibrinogenémie
1 : 5 000 000, ťažkej formy hypofibrinogenémie 1 : 100 000 a ťažkej formy dysfibrino-

genémie 1 : 40 000. S postupným vývojom
sofistikovaných metód analýzy sa menila aj
definícia a klasifikácia abnormalít fibrinogénu. Klinické prejavy sú značne variabilné
a popri závažných krvácaniach môžu byť
paradoxne spojené aj s výskytom trombózy,“
priblížil ďalej mladý výskumník.
V posledných rokoch bola definovaná
funkcia jednotlivých častí zložitej molekuly
fibrinogénu a odhalená genetická podstata
porúch fibrinogénu. Na Klinike hematológie
a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin, ktorej súčasťou je Národné centrum hemostázy
a trombózy, sa tímu výskumníkov podarilo
v spolupráci s Ústavom molekulovej biológie
Jesseniovej lekárskej fakulty UK identifikovať
doposiaľ neopísanú mutáciu v beta reťazci
FGB génu, ktorý kóduje molekulu fibrinogénu
u jediného pacienta na Slovensku, ktorý trpí
závažným krvácavým ochorením – vrodenou
afibrinogenémiou.
„Keďže táto mutácia bola objavená na
pôde našej fakulty, dostala pomenovanie
,Fibrinogen Martinʻ. Od roku 2016 sa nám
už podarilo diagnostikovať 58 pacientov so
vzácnymi vrodenými poruchami fibrinogénu
(hypofibrinogenémia a dysfibrinogenémia),
u ktorých sme do štandardnej diagnostiky
doplnili aj globálne testy hemostázy (test generácie trombínu, rotačná tromboelastometria), ktoré sú dôležité z pohľadu správneho
manažmentu liečby. V blízkej dobe budeme
u všetkých týchto pacientov realizovať genetickú analýzu pomocou nových sekvenčných
metód,“ upresnil doktorand UK.
Martinskí výskumníci v súčasnosti intenzívne skúmajú nielen súvislosť medzi klinickým fenotypom a typom genetickej poru-

chy, ale aj možnosti predvídania klinického
priebehu ochorenia na základe konkrétneho
molekulového defektu. Poznanie molekulového mechanizmu je pritom do budúcna
nevyhnutným predpokladom pre rozvoj génovej terapie.
„Mám radosť z toho, že talentovaní doktorandi využívajú svoju kreativitu a možnosti, ktoré im na ich vedecký rozvoj ponúkajú
naše výskumné pracoviská. Takýmto úspešným príkladom je aj objav novej mutácie
vrodenej poruchy fibrinogénu, ktorý dostal
svoje jedinečné ,martinskéʻ označenie.
Prispeje k rozvoju diagnostiky v danej oblasti
a v konečnom dôsledku k vývoju génovej terapie v prospech efektívnej liečby pacientov
s touto vrodenou poruchou u nás i vo svete,“
zdôraznil prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
rektor UK.
Martin Kováč

dých vedcov a inovátorov, opäť na Slovensku
tivit y a inovatívne projekt y!
Falling Walls Lab Slovakia 2018 sa uskutoční
31. mája 2018 popoludní v Moyzesovej sieni Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prihlasovanie na podujatie, ktoré prebieha cez oficiálnu stránku
www.falling-walls.com/lab, sa uzatvorí 13. mája
2018.
Falling Walls Lab Slovakia 2018 organizuje Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s ďalšími slovenskými

univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou učenou spoločnosťou, SOVVA a DAAD. Aj tohto roku nad po
dujatím prevzal záštitu podpredseda vlády SR pre investície
a informatizáciu Ing. Peter Pellegrini.
Viac informácií o podujatí nájdete na www.fwlslovakia.sk.
PhDr. Marian Holienka, PhD., FM UK
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Výskum doktorandky UK môže napomôcť pri liečbe
kritickej končatinovej ischémie
Kritická končatinová ischémia predstavuje ochorenie, ktoré negatívne ovplyvňuje kvalitu života pacienta. Je spojené s vysokým rizikom
amputácie končatín, ako aj s vysokou úmrtnosťou. Hľadaním nových liečebných metód sa zaoberá výskum doktorandky Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Mgr. Adriany Samákovej z Farmaceutickej fakulty UK.
na podporu vedeckých, pedagogických
i umeleckých projektov vedeckých pracovníkov, mladých pedagógov a interných
doktorandov UK – vo veku do 30 rokov.
Predmetom výskumu bola kritická končatinová ischémia (t. j. závažné ochorenie
spôsobujúce nedostatočné prekrvenie
končatiny), keďže tradičné liečebné metódy tohto ochorenia v pokročilom štádiu
často zlyhávajú alebo nie sú realizovateľné. „Jednou z nových experimentálnych
metód u pacientov s kardiovaskulárnymi
ochoreniami je liečba pomocou transplantácie kmeňových buniek. Hoci sa
takáto forma liečby ukazuje ako bezpečná a efektívna, súčasťou transplantácie
buniek kostnej drene je aj zníženie ich
množstva a funkcie po podaní do poškodeného ischemického tkaniva,“ približuje
svoj výskum doktorandka UK.

Statíny (lieky znižujúce hladinu cholesterolu a lipidov) a možnosť ich uplatnenia
v regeneratívnej medicíne. Tak znie názov výskumného projektu podporeného
v rámci Grantov UK, ktorý v uplynulom
roku realizovala Mgr. Adriana Samáková,
interná doktorandka na Katedre farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty
UK, pod vedením školiteľa prof. PharmDr.
Jána Kyseloviča, CSc., z Lekárskej fakulty
UK. Granty UK sú každoročne udeľované

Spomenutý problém by však mohla eliminovať farmakoterapia predchádzajúca
samotnej operácii. Mgr. Samáková sa preto vo svojom projekte rozhodla zamerať na
potenciálny pozitívny alebo negatívny vplyv
užívania statínov pacientmi, ktorí podstupujú zákrok transplantácie buniek kostnej
drene.
Okrem toho projekt študoval vplyv statínovej terapie na množstvo buniek podporujúcich tvorbu nových cievnych štruktúr
(EPC buniek). Nedostatok týchto buniek

je spolu s aterosklerózou hlavnou príčinou
vzniku tohto ochorenia.
Výskumnú vzorku tvorilo spolu 22 pacientov starších ako 18 rokov s pokročilým
štádiom chronickej kritickej končatinovej
ischémie. Títo pacienti podstúpili v čase
od októbra 2014 do mája 2017 liečbu
v Národnom ústave srdcových a cievnych
chorôb v Bratislave pod vedením primára
doc. MUDr. Juraja Maďariča, PhD., MPH.
V klinickej časti výskumu autorka spolupracovala aj s PharmDr. Andreou Gažovou, PhD., z Lekárskej fakulty UK.
„Náš výskum dokázal, že množstvo
sledovaných regeneratívnych buniek je
v transplantovanej kostnej dreni rovnaké
u pacientov s ischemickým ochorením
užívajúcich alebo neužívajúcich statíny.
Dokonca sme po zavedení novej metodiky zaznamenali nárast množstva EPC
buniek v skupine pacientov užívajúcich
statíny oproti skupine, ktorá statínovú
terapiu neužívala. Pre potvrdenie týchto
zistení plánujeme opakovať tieto analýzy
a rozšíriť pozorované skupiny pacientov.
V najbližšom období tiež plánujeme pokračovať vo výskume transplantovaných
kmeňových buniek a profilovať expresiu
mikroRNA, ktorá sa môže stať základom
nových diagnostických postupov,“ dodáva mladá výskumníčka.
Martin Kováč

Memorix histologie získal cenu Karlovej univerzity
za najlepšiu učebnicu roku 2016
Dňa 30. novembra 2017 udelil rektor Karlovej univerzity v Prahe prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., najlepším učebniciam za rok 2016
Cenu Jaroslava Jirsu, významné ocenenie pomenované po dlhoročnom riaditeľovi univerzitného vydavateľstva Karolinum. Cenu
najlepšia učebnica v oblasti lekárskych a farmaceutických vied za rok 2016 získal Memorix histologie. Jedným z hlavných autorov
ocenenej učebnice je doc. RNDr. Ivan Varga, PhD., zástupca prednostu Ústavu histológie a embryológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK).
Ako doc. Varga uviedol, Memorix histologie je po približne 30 rokoch prvou
komplexnou učebnicou histológie v rámci
územia Českej a Slovenskej republiky. Na
jej zostavení sa podieľali traja hlavní autori:
MUDr. Ján Balko z 2. lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, doc. MUDr. Mgr.
Zbyněk Tonar, PhD., z Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Plzni a našu fakultu repre-
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zentoval doc. Ivan Varga, PhD. Okrem nich
texty pre učebnicu pripravili viacerí odborníci z praxe. Každá kapitola prešla niekoľkými
recenziami, a to tak zo strany odborných,
ako aj študentských recenzentov. Všetky
postrehy a pripomienky výrazne zlepšili kvalitu učebnice. Hlavným recenzentom z našej
univerzity bol prof. MUDr. Marian Adamkov,
CSc., prednosta Ústavu histológie a em-

bryológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine. Jednotlivé kapitoly pripomienkovali aj oslovení odborníci z LF UK na danú
problematiku, napríklad kapitolu o bunke
recenzoval doc. MUDr. Daniel Böhmer,
PhD., kapitoly týkajúce sa neurovied upravil
prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., a svojimi
poznatkami z histopatológie prispel prof.
MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

SPRAVODAJST VO

Výskumníčka UK: Väčšina ľudí s duševnými chorobami
na Slovensku sa nelieči
Prevažná väčšina ľudí s duševnými chorobami na Slovensku sa nelieči. Okrem toho riziko samovražednosti u mladých mužov je u nás až
9-násobne vyššie oproti ženám. K takýmto výsledkom dospela docentka Alexandra Bražinová z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave (LF UK) vo výskume zameranom na depresiu, úzkostné poruchy a závislosti v ambulantnej a nemocničnej liečbe.

Epidemiologička doc. MUDr. Alexandra
Bražinová, PhD., MPH, z Ústavu epidemiológie LF UK sa dlhodobo venuje skúmaniu
duševných chorôb. Výsledky jej výskumu
ukazujú, že na Slovensku žijú stovky tisíc
ľudí, ktorí majú príznaky depresie, úzkostných porúch a závislostí, no nedostávajú či
nevyužívajú liečbu.
„V percentuálnom vyjadrení môžeme povedať, že 67 % ľudí, ktorí s veľkou pravdepodobnosťou trpia depresiou, sa v súčasnosti
nelieči. Spomedzi ľudí s príznakmi závislosti
od alkoholu sa nelieči až 80 % z nich. Pri
ľuďoch, ktorí majú s veľkou pravdepodobnosťou príznaky úzkostných porúch, dosahuje počet neliečených dokonca až 84 %,“
približuje výstupy výskumu doc. Bražinová.
Odborníčka pritom zdôrazňuje, že títo ľudia
sa neliečia napriek tomu, že dnes existuje
účinná liečba, ktorá by im pomohla a zlepšila
kvalitu ich života. Príčiny tohto stavu môžu byť
podľa nej rôzne: nevedomosť, spoločenská
stigma a predsudky, nedostupnosť starostlivosti, chýbajúca prevencia či chýbajúca komunitná starostlivosť.
Najhorším možným dopadom duševnej
poruchy je samovražednosť. Viaceré systematické prehľady epidemiologických štúdií samovražednosti ukazujú, že až v 90 %
dokonaných samovrážd dotyčný predtým
trpel duševnou poruchou. Prevencia a liečba duševných porúch je preto aj prevenciou
samovražednosti.
Z výskumu doc. Bražinovej vyplýva, že
miera samovražednosti na Slovensku je niekoľkonásobne vyššia u mužov a stúpa s naNávrh na ocenenie Memorixu histologie
na Cenu Jaroslava Jirsu podali dvaja dekani
lekárskych fakúlt patriacich pod Karlovu univerzitu, a to dekan 2. lekárskej fakulty v Prahe a dekan lekárskej fakulty v Plzni. Návrh
vedenie Karlovej univerzity v Prahe akceptovalo a ocenilo tým viacročnú snahu autorov
vytvoriť modernú učebnicu histológie.
Učebnica Memorix histologie, ktorá
sa pre svoju komplexnosť a zrozumiteľný
výklad teší medzi študentmi lekárskych
fakúlt veľkej obľube, sa dočkala už 2.
a doplneného vydania a súhrnne sa z nej
predalo vyše 3000 kusov. Súčasťou knihy
je vyše 1000 vlastných farebných schematických obrázkov a vyše 200 mikrofotografií a elektronogramov zo svetelného
a elektrónového mikroskopu, vďaka čomu
študenti využívajú učebnicu aj ako atlas,

rastajúcim vekom. „Najvyššia miera samovražednosti je u najstarších mužov. Je potrebné,
aby sa tomu venovala pozornosť – aby sa
praktický lekár pri prehliadke pacienta pýtal
aj na to, ako sa cíti, a v prípade potreby ho
odporučil k odborníkovi. Odchod do dôchodku, strata náplne života, zníženie finančného
príjmu, nezhody v rodine, strata partnera – to
všetko prispieva k tomu, že sa starší človek
môže začať cítiť opustený, sám, že nezvláda
život,“ ozrejmila výskumníčka UK.
Ďalšou rizikovou skupinou sú podľa epidemiologičky mladí muži: „Muži vo veku od
20 do 40 rokov majú na Slovensku podľa
môjho výskumu až 9-násobne vyššie riziko
samovražednosti v porovnaní so ženami.
V tomto sme unikátni aj vo svete. Všade
inde nie je rozdiel v samovražednosti medzi
mužmi a ženami taký výrazný.“ Slovensko je
pritom podľa nej jednou z mála vyspelých
krajín, ktorá sa samovražednosťou vôbec
nezaoberá: „Nemáme národný program na
prevenciu samovražednosti, žiadnu krízovú
linku, kde by mohol človek v psychickej kríze zavolať. Ide pritom o úmrtia, ktorým sa dá
do veľkej miery predchádzať.“
Doc. Bražinová sa aktívne podieľa aj na
zavádzaní programov podpory duševného
zdravia. V súčasnosti v spolupráci s Ligou za
duševné zdravie realizuje projekt s názvom
Zippyho kamaráti, ktorý je zameraný na nácvik
sociálnych zručností u detí v škôlkach a školách vo veku 5 až 7 rokov. Učiteľ deťom číta
príbeh troch kamarátov a deti hravou formou,
napríklad prostredníctvom scénok, hľadajú
riešenia situácií, s ktorými sa bežne stretávajú
ktorý im pomáha pri štúdiu histologických
preparátov.
K úspechu jedného z najznámejších anatomických atlasov nemálo prispelo to, že
jeho autor Frank H. Netter bol lekárom aj
umeleckým maliarom v jednej osobe. Vďaka jeho medicínskym poznatkom sú jeho
obrázky mimoriadne realistické. Podobne
to bolo aj v prípade Memorixu histologie,
keďže autorom väčšiny obrázkov je MUDr.
Ján Balko, ktorý ako patológ trávi pri mikroskope väčšinu svojho pracovného času. Aj
preto vedel zachytiť dôležité detaily, ktoré
študenti uvidia vo svojich mikroskopoch
počas praktických cvičení z histológie.
Učebnica je navyše moderne koncipovaná
aj vďaka početným klinickým poznámkam
a zaujímavostiam, rozhodovacím schematickým algoritmom a záverečným otázkam

a ktoré predstavujú menšiu či väčšiu emocionálnu záťaž – ako sú napríklad kamarátske
vzťahy, konflikty, rôzne stresujúce situácie či
šikana. Deti sa takto naučia riešiť situácie tak,
aby spracovali negatívne emócie a pritom riešenie neublížilo im, ani nikomu inému. Projekt
posilňuje emocionálnu inteligenciu a podporuje dobré duševné a aj celkové zdravie.
„Výsledky výskumu doc. Bražinovej zameraného na depresiu, úzkostné poruchy
a závislosti v ambulantnej a nemocničnej
liečbe sú tiež významným motivačným a mobilizačným faktorom, a to nielen pokiaľ ide
o potrebné zvýšenie povedomia o uvedených zdravotných ťažkostiach v spoločnosti. Verím, že prispejú aj k tvorbe národného
programu na prevenciu samovražednosti
a tým aj k zníženiu samovražedných pokusov
na Slovensku,“ uviedol prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK.
Martin Kováč
na preskúšanie. Ako spomenul doc. Varga,
všetky tieto moderné princípy, vďaka ktorým sa stal histologický memorix obľúbený,
vypracoval MUDr. Radovan Hudák z 2. lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe,
rodák zo Slovenska. Ešte ako študent medicíny napísal anatomický memorix a vypracoval tento jedinečný systém výučby, ktorý
konzultoval s pedagógmi, psychológmi
a andragógmi. „Teraz ostáva už len veriť, že
si naši medici histológiu obľúbia natoľko,
že im štúdium histologických preparátov
prinesie viac radostí ako starostí,“ uzavrel
doc. Varga. Ukážky z učebnice môžete
nájsť na webovej adrese http://www.histologie.memorix.cz/.
Prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., LF UK
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A N K E TA

Ako vnímate dnešných vysokoškolákov?
Je niečo, čím je pre vás táto generácia študentov obzvlášť príjemným
prekvapením?
Čo je pre vás ako univerzitného pedagóga najväčšou výzvou
pri ich vzdelávaní?
Doc. MUDr. Eliška
Kubíková, PhD.,
Anatomický ústav
Lekárskej fakulty
UK

Dnešní vysokoškoláci sú oveľa smelší, dravejší a veľa vecí si dokážu vybaviť
a zrealizovať bez akejkoľvek pomoci.
Sú technicky zdatní.
Najväčšou výzvou pre mňa je, aby
som ich viedla a učila tak, aby sa
z nich stali ľudia, ktorí by sa po skončení vysokoškolského štúdia mohli
realizovať doma či v zahraničí, ale aby
nezabúdali, že okrem múdrosti, zdravia či spolupatričnosti by ich v duši
malo rezonovať aj slovo empatia.

Doc. PhDr. Zlatica
Bakošová, CSc.,
Katedra pedagogiky
a andragogiky Filozofickej fakulty UK

Súčasní vysokoškoláci majú množstvo informácií, ovládajú cudzie jazyky,
sú počítačovo zdatní, vo veľkom využívajú moderné sociálne siete, mnoho
cestujú. Zdá sa mi však, že menej čítajú knihy, vážnejšie než monografiu berú
internetové stránky. Nie som si vždy
istá, či všetci dokážu selektovať balast
od hodnoty vedeckého, umeleckého či
odborného diela.
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Mám vždy dobrý pocit, ak na prednáške spomeniem myšlienku niektorej
osobnosti a študent prejaví poznanie.
Povzbudzujúce sú pre mňa aj interaktívne prednášky so študentmi, dialóg.
Teší ma, ak nemajú bariéru vyjadriť
svoj názor na počuté, komparujú aj
kultivovane kritizujú.

Doc. PhDr.
Gabriela Lojová,
PhD.,
Katedra anglického
jazyka a literatúry
Pedagogickej
fakulty UK
Vnímam ich veľmi pozitívne.
Sú otvorenejší, komunikatívnejší
a vedomí si svojich širokých možností.
Obzvlášť tí, ktorí absolvovali zahraničný študijný pobyt. Vracajú sa ako dospelejší, zrelší, sebaistejší, zodpovednejší, cieľavedomejší.
Najväčšou výzvou pre mňa je vykoreniť u budúcich učiteľov tradičné
pedagogické myslenie a „naočkovať“
ich princípmi prístupu zameraného na
žiaka.

Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.,
Katedra humánnej
geografie
a demografie
Prírodovedeckej
fakulty UK

Ak stretnem medzi vysokoškolákmi
takých, u ktorých sa snúbi rozum a cit
s pokorou, empatiou, s kultúrou správania a vystupovania, som vždy príjemne prekvapená.

Masifikácia vzdelávania umožnila, že
sa na školy dostanú aj slabší študenti. Na druhej strane, tá skupina najlepších je stále rovnako dobrá, no predstavujú zrejme čoraz menšiu časť.

Ako človeka, ale aj ako profesionálku – sociálnu pedagogičku – ma vždy
zo strany študentov poteší múdrosť,
prejavená úcta, slušnosť, záujem myslieť, vzdelávať sa.

Mám pocit, že dnešní študenti sú viac
pripravení pretĺkať sa „životom v kapitalizme“, snáď každý z nich pracuje, až
sa čudujem, ako to dokážu (ne)skĺbiť so
štúdiom.

Najväčšie výzvy sú rovnaké bez
ohľadu na dobu. Naučiť je dôležité,
ale ešte dôležitejšie vyvolať záujem
a zápal pre prednášanú vec.

Doc. RNDr. František Kundracik,
PhD., Katedra
experimentálnej
fyziky Fakulty
matematiky, fyziky
a informatiky UK
V porovnaní s našou generáciou to
dnešní študenti majú ťažšie, najmä v súvislosti so sociálnou situáciou. V čase
mojej mladosti boli platy veľmi nivelizované a štúdium vysokoškoláka vrátane
jeho pobytu na internáte si mohla dovoliť väčšina rodín. Preto sme mohli bez
akýchkoľvek obmedzení venovať všetok
svoj čas štúdiu. Dnes veľa šikovných
študentov trávi časť týždňa v práci. Na
jednej strane to pomáha nájsť si prácu
po skončení školy (mnohí pracujú v odbore, ktorý študujú), na druhej strane im
občas nezostáva čas na štúdium.
Asi najpríjemnejším prekvapením
je to, že napriek neustálym reformám
vedúcim k obmedzeniu rozsahu prírodovedného vzdelávania na základných
a stredných školách k nám stále prichádzajú aj študenti s vysoko nadštandardnými vedomosťami a schopnosťami.
Ja osobne pociťujem dve učiteľské
výzvy. Prvá súvisí s tým, že k nám prichádzajú stredoškoláci s veľmi rozdielnou úrovňou prípravy. Urobiť prednášku
tak, aby sa v nej „nestratili“ študenti so
slabšími základmi a pritom sa niečo
nové a zaujímavé naučili aj tí najlepší,
nie je niekedy ľahké. Druhou výzvou je
potreba neustáleho prehlbovania mojich vedomostí, aby som bol schopný
odpovedať na zvedavé otázky študentov. Napriek množstvu odučených rokov
totiž dostanem každý rok na prednáške
niekoľko otázok, na ktoré nie je ľahké
nájsť rýchlo správnu odpoveď. Ale tak
to má byť. Ak sa v posluchárni nenájde
študent, ktorý preberanú látku zvládne
lepšie a hlbšie než jeho učiteľ, nie je to
dobrý rok. ☺

D V E P E R C E N TÁ

Darujte 2 % z dane
v prospech UK
Aj v tomto roku sa o 2 % z našich minuloročných daní uchádza neinvestičný fond Univerzity Komenského v Bratislave (UK).

O neinvestičnom fonde UK

Ako darovať 2 % z dane

Neinvestičný fond Univerzita Komenského n. f. svojimi aktivitami už viac než
20 rokov prispieva k zlepšeniu podmienok na realizáciu rozvojových, vedeckovýskumných a výučbových programov UK,
usilujúc sa tak zmierniť dopady nedostatočného financovania školstva a vedy u nás.
O využití všetkých získaných prostriedkov
neinvestičný fond každoročne informuje
v obchodnom vestníku, pričom súlad ich
využitia s platnou legislatívou a ostatnými
predpismi potvrdzuje aj správa o hospodárení fondu od akreditovaného audítora,
ktorá je súčasťou výročnej správy fondu.

Ako zamestnanec môžete poukázať
2 % zo svojej dane z príjmu v prospech
jedného vybraného prijímateľa. Požiadajte
svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.
Následne si toto potvrdenie uschovajte
a pripojte ho k druhému formuláru, ktorým
je Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Tlačivá sa doručujú na daňový úrad podľa miesta
bydliska do 30. apríla 2018.
Ak ste v roku 2017 odpracovali ako dobrovoľník aspoň 40 hodín, máte možnosť
venovať 3 % z dane. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník, o potvrdenie tejto práce.

Účel použitia finančných
prostriedkov
Na základe rozhodnutia správnej rady a
v súlade so štatútom neinvestičného fondu sa finančné prostriedky získané z 2 %
z daní, ktoré predstavujú hlavný zdroj príjmov fondu, využívajú najmä na podporu
mladých pedagógov, vedeckovýskumných
pracovníkov a študentov Univerzity Komenského prostredníctvom Grantov UK.
Z časti projektov sa realizujú aj rozvojové
zámery, ktoré umožňujú zlepšiť dostupnosť informačných zdrojov pre študentov
a zamestnancov univerzity a napomáhajú
spolupráci so školami všetkých stupňov na
Slovensku i v zahraničí.

Fyzická osoba, ktorá je živnostník či samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),
si podáva daňové priznanie sama – podobne ako zamestnanec môže darovať 2 %
(3 %, ak splní vyššie vysvetlenú podmienku
odpracovania min. 40 hodín v dobrovoľníctve) z dane iba jednému prijímateľovi.
Pokiaľ právnická osoba v roku 2017 až
do termínu na podanie daňového priznania
a zaplatenie dane v roku 2018 darovala na
verejnoprospešný účel financie vo výške minimálne 0,5 % zo svojej daňovej povinnosti, môže darovať 2 % z dane – inak môže
poukázať iba 1 % z dane. Právnická osoba môže pritom sumu zodpovedajúcu 1 %

(2 %) zo svojej dane rozdeliť aj medzi viacerých prijímateľov, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je však 8 eur.

Dôležité termíny
• Do 31. marca 2018 – posledný
termín na podanie daňového priznania pre
fyzické osoby (ktoré si podávajú daňové
priznanie sami) a právnické osoby. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
z príjmov fyzickej či právnickej osoby je už
súčasťou daňového priznania.
• Do 30. apríla 2018 – posledný
termín na zaslanie vyhlásenia o poukázaní
2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov) pre zamestnancov.
PhDr. Ing. Igor Václav, PhD.,
správca fondu

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

názov:
Univerzita Komenského n. f.
právna forma: neinvestičný fond
sídlo: Šafárikovo nám. 78/6,
811 02 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 30845831
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VÝNIMOČNÍ ŠTUDENTI

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
predstavuje svojich úspešných študentov
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK), ktorá sa za pätnásť rokov svojej existencie
dokázala vyprofilovať na najlepšiu fakultu v oblasti ostatných spoločenských vied v SR, patrí počtom študentov k menším fakultám. Aj
vďaka tomu je atmosféra veľmi priateľská, študenti u nás nie sú len anonymné čísla. Spolu s vyučujúcimi majú mnoho príležitostí na
debaty, a to nielen počas prednášok, ale aj na rôznych podujatiach, ktoré sa na našej fakulte – často práve z iniciatívy študentov – pravidelne konajú. Benefitom je aj široká ponuka stáží na Slovensku i v zahraničí. Výsledkom sú študenti s medzinárodnými skúsenosťami
a kritickým myslením, ktorým nie sú ľahostajné celospoločenské témy a aktívne sa zaujímajú o dianie okolo seba.

Bc. Patrícia Varačková,
2. ročník Mgr. štúdia, sociálna
a pracovná psychológia

Prečo ste sa rozhodli študovať na FSEV
UK?
Sociálna a pracovná psychológia bol
program, ktorý ma oslovil svojou náplňou –
bola to oblasť, v ktorej som si vedela predstaviť
svoju budúcnosť. Taktiež sa mi páčilo (a aj doteraz to považujem za výhodu), že FSEV UK je
pomerne komornou fakultou, kde vládne skvelá atmosféra a študent sa tu cíti ako rovnocenný
partner pedagógov.
Čo vás na štúdiu najviac
baví?
V rámci samotného
štúdia ma najviac oslovili predmety, ktoré nám
poskytli možnosť stretnúť
sa s ľuďmi, ktorí v danej
oblasti pracujú, alebo
si vyskúšať konkrétne
psychologické metódy
a nástroje. Mohli sme tak
získať iný pohľad na naše
zameranie a na to, ako to
funguje „vonku“, v reálnom svete. Takáto forma
prednášok či seminárov
je vždy prínosná.

Bc. Jakub Gábor,
2. ročník Mgr. štúdia,
európske štúdiá

Prečo ste sa rozhodli študovať na FSEV
UK?
Už počas štúdia na strednej škole som pozorne sledoval domácu i zahraničnú politiku
a práve FSEV UK som vtedy vyhodnotil ako
inštitúciu, ktorá poskytovala najlepšie predpoklady na prehĺbenie môjho záujmu o danú tematiku.
Čo vás na štúdiu najviac baví?
Vždy som inklinoval k predmetom, v ktorých
sa dali aplikovať kvantitatívne metódy výskumu. Ako žiak základnej školy som sa zúčastňoval olympiád z matematiky či fyziky a moja
láska k číslam ma neopustila. Rád kombinu-
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Za pridanú hodnotu FSEV UK považujem jej
modernosť, respektíve otvorenosť voči akejkoľvek diverzite a neformálnosť.
Ako vás ovplyvňuje štúdium – myslíte si, že
ste sa počas štúdia zmenili, niekam sa posunuli?
Štúdium mi rozhodne dalo veľa nových
poznatkov, ktoré budem môcť využiť nielen
v pracovnej sfére, ale taktiež v osobnom živote, a rovnako aj cenných skúseností či praxe
v danej oblasti. Okrem „profesijnej“ sféry však
v pozitívnom smere určite zmenilo aj to, ako
nad vecami premýšľam a ako riešim niektoré
špecifické úlohy.
Čomu ste sa venovali vo vašej bakalárskej
práci?
V bakalárskej práci som sa venovala predstave ženského ideálu a tomu, ako tento koncept
vnímajú ľudia. Podobnej téme som ostala verná
aj v diplomovej práci – venujem sa problematike rodových stereotypov na pracovisku.
Aká bola vaša úloha v organizačnom tíme
FSEV FEST 2017 a aké skúsenosti ste vďaka tomu získali?
„Ušla sa“ mi pozícia tímlíderky. Tá so sebou
okrem manažovania vyše tridsiatich ľudí niesla aj mnoho iných povinností – komunikáciu
s hosťami a zamestnancami univerzity, hľadanie a komunikáciu so sponzormi, vybavovanie
oficiálnych záležitostí spojených s organizovaním akcie, zabezpečovanie materiálnych vecí

jem humanitné a prírodné vedy a najviac ma
preto bavia predmety, ktoré to umožňujú, či
dokonca vyžadujú. Vo svojej bakalárskej práci
som napríklad analyzoval zmenu distribúcie
hlasovacej sily jednotlivých členských štátov
v Rade EÚ po nadobudnutí účinnosti pravidiel
zakotvených v Lisabonskej zmluve. Na tému
tohto výskumu by som chcel nadviazať aj vo
svojej diplomovej práci, v ktorej budem písať
o vplyve demografických faktorov na budúcnosť EÚ.
Na FSEV UK mi imponuje, že je modernou
a dynamickou fakultou. Komunikácia medzi jej
zamestnankyňami, zamestnancami, študentkami a študentmi je zakaždým korektná a konštruktívna, žiaden názor nie je ignorovaný. Naša fakulta je pomerne malá. Vnímam ju ako komunitu,
v rámci ktorej neustále prebieha diskusia o tom,
ako sa zlepšovať. Zážitok z takejto interakcie je
navyše umocnený tým, že FSEV UK je ozajst-

či vytváranie grafických podkladov a pod. Táto
skúsenosť mi poskytla skvelú prax, vďaka nej
som mala možnosť rozvíjať svoje marketingové a manažérske zručnosti. V praxi tak budem
vedieť zvoliť vhodné postupy a v prípade organizovania ďalšieho podujatia myslieť na všetky
detaily, ktoré by mi predtým zrejme ani nenapadli. V neposlednom rade som vďaka festivalu
spoznala mnoho skvelých a zaujímavých ľudí,
za čo som naozaj vďačná. Verím, že postupom
času sa bude do organizácie aktívne zapájať
čoraz viac študentov, vďaka čomu budú ďalšie
ročníky festivalu ešte lepšie a rôznorodejšie.
Aké máte plány na najbližšie obdobie
a čomu by ste sa chceli venovať po skončení štúdia?
Okruh profesií, ktoré ma lákajú, je veľmi rozsiahly. Momentálne som teda v štádiu, keď sa
ich zoznam snažím na základe získaných skúseností zredukovať. S určitosťou však môžem
povedať, že pôjde o zamestnanie, v ktorom
budem využívať poznatky z psychológie – či už
napríklad z pohľadu marketingu, alebo HR.
Čo by ste poradili dnešným stredoškolákom, ktorí chcú byť úspešní, ale nevedia,
ako a kde začať?
Určite by som im poradila, aby si zbytočne
nelámali hlavu tým, ktorý krok by mali zvoliť
ako prvý. Podstatné je začať, aj keď od úplne
malých, na prvý pohľad bezvýznamných krôčikov, nebáť sa a chopiť sa každej možnej príležitosti.

ným medzinárodným
prostredím, v ktorom
bez problémov fungujú
študentky a študenti
zo Slovenska i zvyšku
sveta.
Ako vás ovplyvňuje
štúdium – myslíte si,
že ste sa počas štúdia
zmenili, niečo dôležité sa naučili, niekam
sa posunuli?
Myslím si, že vďaka štúdiu na FSEV UK
som si zlepšil komunikačné schopnosti a kritické myslenie – počas i mimo výučby totiž
pravidelne diskutujeme o aktuálnych spoločenských témach, tvoríme vlastné argumenty, reagujeme na iných a rozširujeme si obzory.

VÝNIMOČNÍ ŠTUDENTI

Zúčastňujete sa na mnohých mimoškolských aktivitách. Ako ste sa k nim dostali a aké skúsenosti ste vďaka tomu
získali?
Vždy som mal chuť meniť veci k lepšiemu,
zapájať sa do rôznych aktivít, preto sa veľmi
teším, že FSEV UK na to ponúka dostatok
príležitostí.
Počas bakalárskeho štúdia som si na fakulte všimol výzvu pre študentov, ktorí by počas
predsedníctva SR v Rade EÚ chceli pracovať
pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Úspešne som absolvoval pohovor a polrok som strávil v prítomnosti
špičkových političiek a politikov, ktorých som
sprevádzal na vrcholových podujatiach organizovaných naším ministerstvom.
Simultánne som začal stážovať na odbore
komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Aj túto ponuku mne a ostatným
študentom sprostredkovala FSEV UK. Z bezprostrednej blízkosti som videl, ako funguje
komunikácia tejto inštitúcie s médiami i ve-

rejnosťou a od jej zamestnankýň a zamestnancov som získal neoceniteľné vedomosti
i skúsenosti.
V roku 2016 som v Miláne absolvoval s fakultným tímom svoju prvú konferenciu Model
United Nations (MUN) – simuláciu zasadnutia niektorého z orgánov OSN. Do Talianska
som zavítal aj koncom minulej jari, keď som
sa zúčastnil konferencie „28 Ideas From the
Erasmus Generation“, na ktorej účastníčky
a účastníci z každého členského štátu EÚ
predniesli svoje príspevky na témy súvisiace
s fungovaním EÚ.
Určite musím spomenúť aj Regionálnu akadémiu OSN (RAUN). Ide o výskumný a vzdelávací program, ktorého účastníci v priebehu
polroka vypracúvajú projekt na vopred stanovenú tému. Nosnou témou aktuálne prebiehajúceho ročníka RAUN je ochrana práv žien.

Bc. Róbert Martin Hudec,

verzity sme sa rozhodli podporiť túto pôvodne
stredoškolskú iniciatívu. Už dlhodobo sa mi
nepáčilo, ako veľa vecí v našej republike funguje, a cítil som dlhé nutkanie sa nejako vyjadriť, niečo povedať. Podľa mňa je veľmi dôležité,
aby sme reagovali na veci, ktoré sa okolo nás
dejú. Garantovať zásadnú zmenu neviem, ale
viem s absolútnou istotou povedať, že ak by
sme nerobili nič, tak nič nedosiahneme. Práve
preto si veľmi vážim Dávida a Karolínu, stredoškolských iniciátorov pochodu, lebo do toho
išli, hoci netušili, čo sa bude diať – chceli sa
však ozvať, chceli niečo zmeniť.

1. ročník Mgr. štúdia,
verejná politika

Prečo ste sa rozhodli študovať na FSEV
UK?
Keď som sa v maturitnom ročníku rozhodoval, kam ďalej, proces rozhodovania bol skôr
krokom do tmy než premyslenou študijnou
voľbou. Veľa mojich spolužiakov malo už roky
jasné, že chcú byť právnici, medici, ítečkári, no ja som len vedel, čo ma baví a čo nie.
Veľmi rád som mal dejepis a náuku o spoločnosti, zvažoval som preto politológiu, právo,
manažment alebo aj religionistiku. Európske
štúdiá som si nakoniec vybral preto, lebo som
sa chcel lepšie zorientovať v tom, ako fungujú
politické a ekonomické procesy v rámci Európy, zároveň ma na odbore zaujalo to, že zahŕňal aj základy sociológie, ekonómie a práva.
Lákavé bolo aj to, že väčšia časť programu je
v anglickom jazyku.
Stále som však nevedel, čo chcem robiť,
len si pamätám, ako som vyhlasoval, že nikdy
nebudem štátny úradník. Paradoxne, keď som
si vyberal magisterské štúdium, získal som na
túto profesiu úplne iný pohľad a rozhodol som
sa študovať verejnú politiku. Momentálne svoju
budúcnosť vidím v štátnej správe.
Čomu sa venujete vo voľnom čase?
Ešte v maturitnom ročníku som objavil aktivitu, ktorá sa volá debatovanie. Podľa mňa je
to jedna z najlepších aktivít, ktorej sa môže
stredoškolák venovať. Na debatných turnajoch
som spoznal ľudí, ktorí sa zaujímali o rovnaké
veci ako ja, no mali absolútne odlišný názor,
čo ma donútilo zamýšľať sa nad vecami z iného uhla pohľadu. Debatovaniu sa venujem
dodnes – s kamarátmi sme podľa vzoru iných
vysokých škôl založili debatný klub aj na našej
univerzite. Klub má už štyri roky a momentálne
sa stretávame na Katedre politológie FiF UK.
Stále však navštevujem aj stredoškolské turnaje – no už ako debatný rozhodca.
Nemálo času mi za posledný rok zobrala aj
organizácia Veľkého protikorupčného pochodu. S viacerými priateľmi práve z našej uni-

Aké máte plány na najbližšie obdobie
a čomu by ste sa chceli venovať po skončení štúdia?

Čo vás na štúdiu najviac baví?
Momentálne na verejnej politike hodnotím
ako prínosné, že máme naozaj kvalitné metodologické kurzy, na kvalitatívnych metódach
analýzy a výskumu sme prešli celým procesom výskumu – od prípravy rozhovoru cez
jeho prepis, analýzu až po výskumnú správu.
Veľmi zaujímavý je aj predmet nástroje verejnej politiky, kde máme v seminárnej práci
analyzovať nami zvolený nástroj – ja som sa
zameral na fungovanie asistenta učiteľa pre
zdravotne znevýhodnené deti.
Počas mobility na Helsinskej univerzite ma
najviac nadchol kurz o populizme, kde sme
sa venovali pohľadu viacerých akademikov
na tento problém. O populizme som písal aj
bakalársku prácu, v ktorej som hľadal jeho
prejavy v internetovej komunikácii vybranej
politickej strany.
Ako vás ovplyvňuje štúdium – myslíte si,
že ste sa počas štúdia zmenili, niekam sa
posunuli?
Samozrejme, bolo toho veľmi veľa, čo som
sa dozvedel, a začal som stretávať ešte viac
nových ľudí, ktorí boli iní ako ja. Sám som skôr
konzervatívny pravičiar, no veľa z mojich spolužiakov alebo učiteľov sa nachádza na opačnej
strane politického kompasu. Mám rád, keď
sú moje názory konfrontované s inými. Žijeme
v dobe, v ktorej je veľmi ľahké uzavrieť sa do
svojej vlastnej bubliny a iné názory nevnímať.
Ja si rád vypočujem odlišné pohľady – buď
prehodnotím, že som sa mýlil, alebo sa v mojom názore môžem viac utvrdiť a byť si ním is-

Rád by som sa znovu zúčastnil na niektorej z blížiacich sa konferencií MUN, jednoznačnou prioritou však ostáva úspešné
absolvovanie programu RAUN a zavŕšenie
magisterského štúdia. Láka ma práca vo
verejnom sektore alebo médiách, lebo práve v týchto oblastiach je človek schopný
ovplyvňovať celkové fungovanie a smerovanie spoločnosti. Hoci mám dobré skúsenosti
so životom v zahraničí, rád by som ostal na
Slovensku. Mám rád túto krajinu a chcem,
aby sa v nej žilo lepšie.
Čo by ste poradili dnešným stredoškolákom, ktorí chcú byť úspešní, ale nevedia,
ako a kde začať?
Aby k povinnostiam, ktoré majú, pristupovali zodpovedne. Aby sa pritom z času na čas
nebáli vystúpiť zo svojej zóny pohodlia. Aby sa
s inými veľa rozprávali a v živote sa obklopovali ľuďmi, od ktorých sa môžu učiť. A aby sa
nebáli neúspechu a boli na seba nároční. Len
tak sa človek môže posunúť vpred.

tejší. Práve toto sa mi
„deje“ aj na FSEV UK
a som za to rád.
Aké sú vaše plány
na najbližší rok?
V akom odvetví, príp.
kde konkrétne by ste
chceli pracovať po
vysokej škole?
V najbližšom roku
si chcem nájsť nejakú
dlhodobú stáž. Najviac
ma láka štátna správa
alebo think-tanky. Veľmi lákavé sú analytické
Foto: Peter Korček, Život
jednotky, ktoré buď
sú, alebo vznikajú na ministerstvách. Považujem za veľmi dôležité, aby sme rozhodnutia
robili na základe zozbieraných a zanalyzovaných dát a snažili sa tak o čo najviac prospešné rozhodnutia pre spoločnosť. Veľmi sa mi
páči vznik Klubu úradníkov dobrej vôle. Snažia sa spájať ľudí, ktorí majú chuť a ochotu
veci zmeniť naprieč všetkými sektormi štátnej
a verejnej správy.
Čo by ste poradili dnešným stredoškolákom, ktorí chcú byť úspešní, ale nevedia,
ako a kde začať?
Necítim sa ako niekto, kto má niekomu diktovať recept na úspech. Viem len zhodnotiť
dve veci, ktoré ma z čias môjho stredoškolského štúdia mrzia. Prvá vec je tá, že som nezačal skôr debatovať – a teraz tým nechcem
povedať, že každý by mal debatovať, aj keď
je to skvelá aktivita a všetkým ju odporúčam.
Najdôležitejšie je nájsť komunitu šikovných
ľudí, ktorí majú rovnaké záujmy ako vy. Viete
sa navzájom posúvať a rozvíjať sa v niečom,
v čom chcete byť dobrí. Druhá vec, ktorá ma
mrzí, je, že som sa nedostatočne venoval
jazykom. Obstojne ovládam len angličtinu,
na strednej som mal španielčinu, no neviem
z nej veľa. Je to škoda, bol to stratený čas
a teraz sa to všetko dobieha náročnejšie.

Mgr. Martina Mášiková, FSEV UK
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Štúdium na FTVŠ UK zvažuje čoraz viac stredoškoláčok
Posledný januárový piatok má Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK) tradične vyhradený
pre prípadných uchádzačov o štúdium niektorého zo študijných programov 1. stupňa. Výnimkou nebol ani rok 2018 – dňa 26. januára sme na pôde fakulty privítali viac než tri stovky záujemcov, ktorým sme poskytli informácie o štúdiu na FTVŠ UK a takisto o prijímacej skúške, o jej zameraní i hodnotení. Navyše, účastníci si v prípade záujmu mohli na našich športoviskách skúsiť, „ako sú na tom“
z gymnastiky, plávania či športových hier, a zistiť, čo musia ešte docvičiť – napríklad aj počas aprílových víkendov, keď im FTVŠ UK
ponúka možnosť absolvovať prípravné tréningy pod vedením svojich odborníkov.
Organizácia Dňa otvorených dverí na FTVŠ
UK zostáva tradičná – ráno otvárame „dvere“ fakulty záujemcom o štúdium z Bratislavy
a blízkeho okolia a neskôr záujemcom z iných
kútov Slovenska. I tento rok nás potešil záujem zo všetkých častí našej krajiny. (Zavítala k nám dokonca aj jedna stredoškoláčka
z Moskvy, ktorá by u nás chcela študovať
úpolové športy.) Trendu ostatných rokov sa
výraznejšie nevymykal ani počet zúčastnených. Účasťou však tentokrát prekvapili ženy.
V ostatných rokoch bola účasť žien na DOD
v porovnaní s mužmi asi polovičná – tohto roku
sa na podujatí zúčastnil takmer rovnaký počet
mužov (163) aj žien (142). (Táto štatistika vychádza z počtu odovzdaných anketových lístkov, možno však konštatovať, že nie všetci zúčastnení ich vyplnili či vrátili, takže záujemcov
na DOD bolo viac.) Ďalej treba podčiarknuť,
že v prípade mužov už nebol najväčší záujem
zo strany gymnazistov, ale študentov iných
stredných škôl. V prípade žien zas prekvapili
gymnazistky, ktorých sme na DOD zaznamenali výrazne vyšší počet ako v minulosti. Naďalej však pretrváva pomerne nízky záujem zo
strany študentov stredných škôl športového
zamerania. I keď jedným z dôvodov môže byť
aj to, že absolventom športových gymnázií,
z ktorých sa mnohí rozhodovali pre kariéru tré-

nera, nie je v súčasnosti športová legislatíva
priaznivo naklonená.
Každoročne počas DOD priamo oslovíme na
chodbách fakulty viacerých záujemcov o štúdium a sme zvedaví, ktoré študijné programy
si chcú vybrať a prečo. Z tohtoročných „chodbových štatistík“ nám vychádza, že najväčší
záujem je o študijné programy kondičné trénerstvo a kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej
výchovy. Záujem o trénerstvo (resp. jeho kom-

bináciu s učiteľstvom telesnej výchovy) sme
zaznamenali skôr u študentov stredných odborných škôl, pričom prevažuje záujem o športovú
špecializáciu futbal, čo nie je žiadna novinka.
O športové špecializácie tancov majú už tradične najväčší záujem študenti tanečných konzervatórií. Niekoľkých fanúšikov v radoch tohtoročných účastníkov si našiel aj študijný program
šport pre zdravie. Dlhodobo malý záujem je však
o učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii s iným
predmetom. O niečo lepšie z toho vyšiel športový manažment, ktorý „zlákal“ asi pätnástich
z oslovených stredoškolákov. Veríme však, že
po podaní prihlášok sa toto číslo zvýši.
Konkrétne informácie o možnostiach štúdia
získavajú záujemcovia o štúdium predovšetkým
z webovej stránky fakulty. Významným zdrojom
informácií sú aj tréneri na športových stredných školách, v mnohých prípadoch absolventi
FTVŠ UK, ktorí v oblasti ďalšieho štúdia poradia svojim žiakom práve našu fakultu.
Už tradične získali v našej tombole dvaja
účastníci DOD zľavu na poplatok za prijímacie
konanie. Veríme, že sa s nimi, a, samozrejme,
aj s množstvom iných uchádzačov o štúdium na
FTVŠ UK, stretneme na prijímacej skúške na
konci apríla 2018.

Mgr. František Seman, PhD., FTVŠ UK

Prírodovedecká fakulta UK lákala
maturantov na kvalitu štúdia
a špičkový výskum
Prírodovedecká fakulta UK (PriF UK) už niekoľko rokov otvára svoje brány potenciálnym
záujemcom o štúdium práve v čase, keď sa rozhodujú o svojom ďalšom študijnom
smerovaní. Tak to bolo i počas tohtoročného Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal dňa
26. januára 2018.
Účastníkov, prevažne študentov stredných
škôl, privítal dekan fakulty doc. RNDr. Milan
Trizna, PhD. Vo svojej prezentácii im predstavil PriF UK ako najväčšiu prírodovedeckú
fakultu na Slovensku, pričom záujemcom
priblížil tiež možnosti štúdia, vedeckej práce
a výskumu na našej fakulte. Vysvetlil, v čom
spočíva popredné postavenie PriF UK, pričom
vyzdvihol skutočnosť, že na PriF UK pracujú
vedecké tímy, ktoré sa výsledkami svojej práce radia medzi svetovú špičku. Vyvrátil tiež
dezinformáciu, že fakulty českých vysokých
škôl s prírodovedeckým zameraním sú lepšie
ako naša fakulta.
Po dekanovej prezentácii sa stredoškoláci
rozdelili na základe svojho záujmu do šiestich
sekcií – biologickej, chemickej, environmentálnej, geografickej, geologickej a osobitnej
sekcie pre záujemcov o štúdium učiteľstva
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prírodovedných predmetov. Každá sekcia si
pre uchádzačov pripravila špecifický, interaktívny a hlavne flexibilný program. Záujemcovia mali možnosť navštíviť výučbové priestory
i experimentálne laboratóriá vybavené najmodernejšími prístrojmi a technikou, ako aj
priamo asistovať pri niekoľkých menších experimentoch.
Fakultu navštívilo počas tohtoročného DOD
viac ako 600 stredoškolákov zo všetkých kútov
Slovenska. Obrovský záujem nás teší i zaväzuje. Ukázali sme im, že patríme medzi svetovú
špičku, preto pevne veríme, že sa na základe
toho, čo u nás zažili, videli a počuli, rozhodnú
aj v ďalšom akademickom roku prekročiť naše
fakultné prahy – ale už ako naši noví študentskí
kolegovia.
Na organizačnom zabezpečení vydareného
podujatia Deň otvorených dverí PriF UK sa

významnou mierou podieľali viacerí pedagógovia, doktorandi a študenti fakulty. Všetkým
tým, ktorí prispeli k úspešnej propagácii štúdia na našej fakulte, patrí poďakovanie.

Prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.,
RNDr. Eva Viglašová, PriF UK

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Hodina filozofie, kroje, tlmočnícke kabíny a úspešní
novinári – aj taký bol DOD na FiF UK
Aj tento rok otvorila Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) svoje brány pre verejnosť. Na Deň otvorených
dverí v sobotu 27. januára 2018 si jej učitelia, študenti a vedci pripravili pestrý program.

Začal sa stretnutím s vedením fakulty v Moyzesovej sieni v hlavnej budove na Gondovej ulici,
kde záujemcovia dostali základné informácie
o fakulte, o podmienkach štúdia, o otváraných
študijných programoch či možnostiach uplatnenia sa po štúdiu. Fakulta má 30 rôznych katedier a na bakalárskom stupni ponúka až 115
študijných programov, takže stredoškolákom
sa úvodná orientácia naozaj zišla. „Moyzesova
sieň sa zaplnila do posledného miesta, prišlo viac záujemcov než po minulé roky, čo nás

veľmi potešilo,“ hovorí doc. Mariana Szapuová,
prodekanka pre prijímacie konanie. Okrem dekana a prodekanov sa návštevníkom prihovoril
aj absolvent fakulty Dušan Jaura, dnes riaditeľ
úspešnej bilingválnej školy. Tým, ktorí dnes stoja
pred neľahkou voľbou budúcej profesie, poradil: „Rozhodujte sa nielen rozumom, ale aj srdcom, študujte to, či vás skutočne baví a napĺňa.“
Na jednotlivých katedrách potom návštevníkov čakala napríklad beseda s úspešnými
novinármi (katedra žurnalistiky), kreatívne cvičenia a ukážky z tvorby študentov (katedra
marketingovej komunikácie), „hodina filozofie“
na tému pravdy, poznania a intuícií (katedra
filozofie), prehliadka tlmočníckeho laboratória
a možnosť zahrať sa s nemeckou lektorkou
(katedra germanistiky), prednášky o kultúre,
rituáloch, hudbe (katedra etnológie), ukážky
krojov slovanských národov (katedra slovanských jazykov), „dejiny umenia v praxi“ (katedra
dejín výtvarného umenia), ukážky originálnych
historických dokumentov a artefaktov (katedra
archívnictva a pomocných vied historických)
alebo interaktívny vedomostný kvíz s názvom
„Si informačný hrdina?“ (katedra knižničnej
a informačnej vedy).

Stredoškoláci sa najviac zaujímali o konkrétne podmienky prijatia – ako vyzerajú prijímačky, na akej úrovni treba ovládať jazyk, ktorý sa
rozhodnú študovať, a tiež o to, aké sú možnosti
uplatnenia po absolvovaní štúdia.

Barbora Tancerová, FiF UK
Foto: Ester Mateášiková

Rekordne vysoká účasť záujemcov o štúdium
na Pedagogickej fakulte UK
Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku otvorila dňa 27. januára 2018 Pedagogická fakulta UK (PdF
UK) svoje brány, aby v priestoroch Dekanátu PdF UK na Račianskej 59 v Bratislave privítala na fakultnom dni otvorených dverí záujemcov o štúdium. Fakulta toto podujatie už tradične považuje za výbornú príležitosť stretnúť sa so
záujemcami o štúdium, ktorým informácie z prvej ruky môžu uľahčiť rozhodnúť sa, akú fakultu či konkrétny študijný
program si vyberú. Rekordne vysoká účasť potešila nielen zástupcov vedenia fakulty, vyučujúcich i študentov, ale
potvrdila nastavené profilovanie fakulty ako moderného vedeckovýskumného i vzdelávacieho pracoviska s kvalitnou, pestrou a zaujímavou ponukou štúdia.
Mladí záujemcovia o štúdium so svojimi rodičmi
či kamarátmi nielenže zaplnili fakultnú aulu do
prasknutia, ale z kapacitných dôvodov sa mnohí z nich do auly dostali až „na druhý pokus“.
Dozvedeli sa tu základné informácie o možnostiach štúdia na PdF UK, otváraných študijných
programoch, podávaní prihlášok či podmienkach prijímacieho konania pre akademický rok
2018/2019. Na vyše 360 uchádzačov z celého
Slovenska čakali zástupcovia vedenia fakulty,
všetkých šestnástich katedier fakulty, študijného
oddelenia, Študentskej časti Akademického senátu PdF UK, ako aj koordinátori pre študentov
so špecifickými potrebami.
Po úvodných informáciách už záujemcovia
komunikovali priamo s pedagógmi z jednotlivých katedier, ktorí im ochotne vysvetlili obsah
i špecifiká štúdia, ako aj predstavili perspektívy
uplatnenia sa v praxi či možnosti štúdia v zahraničí v rámci existujúcich mobilitných programov. Zvedavých otázok bolo neúrekom. Kládli
ich však nielen záujemcovia. Aj vyučujúci sa

zaujímali o dôvody, ktoré uchádzačov motivujú študovať na jednotlivých katedrách. Okrem
tlačených materiálov mali katedry pripravené aj
powerpointové prezentácie.
Návštevníci mali ďalej možnosť komunikovať
jednak s pracovníčkami študijného oddelenia,
ktoré odpovedali na všetky otázky týkajúce sa
podmienok prijímacieho konania, otváraných
študijných programov, rôznych foriem štúdia,
organizácie štúdia na fakulte, ubytovania atď.,
jednak s koordinátormi pre študentov so špecifickými potrebami, ako aj s našimi súčasnými
študentmi. Teší nás, že záujemcovia využili aj
túto možnosť neformálnej komunikácie, čím
mohli získať lepší obraz o štúdiu. Zároveň mali
príležitosť spoznať priestory fakulty.
Príjemným spestrením dňa otvorených dverí
bola výstava prác študentov Katedry výtvarnej
výchovy PdF UK, ako aj kontinuálne premietanie prezentácie o našej fakulte, jej katedrách
a prijímacom konaní na veľkoplošnom plátne vo
vstupnej hale fakulty počas celej akcie.

Veríme, že sa uchádzačom na našej fakulte
páčilo a že naša najstaršia pedagogická fakulta bude môcť aj v ďalšom akademickom roku
otvoriť svoje dvere kvalitným študentom.

Eva Faithová, PdF UK
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N A Š I A B S O LV E N T I

Z NASA na Harvard

Hviezdnu kariéru odštartovalo štúdium na „matfyze“
Do svojho tímu si ho vytipovala NASA, aby chránil Zem pred nebezpečnými asteroidmi. Nie, to nie je zlomok scenára známeho filmu
s Bruceom Willisom, to je len jedna z informácií, ktorú ponúka náhľad do pestrého životopisu Petra Vereša, absolventa Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorý v súčasnosti pracuje v Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, najväčšom astrofyzikálnom pracovisku na svete. S rodákom zo Žiliny, ktorý v sebe nezaprie popularizátora astronómie, sme sa porozprávali nielen o jeho
výnimočných pracovných skúsenostiach, ale aj o exoplanétach, momentálnych možnostiach obrany našej planéty pred asteroidmi či
asteroidovej horúčke.
V prvom rade: aký je to pocit, keď človeku
zavolajú z NASA? ☺
Bol to skvelý pocit, hoci v danom momente
som mal na stole dve ponuky – jednu z Havaja, druhú z NASA Jet Propulsion Laboratory
(JPL) v Pasadene. Pritom som pracoval ako
vedecký pracovník na Univerzite Komenského. Ale to je, ako som sa dozvedel, v NASA
bežný postup. Vytipujú si ľudí, ktorí sú ideálnymi kandidátmi na daný projekt, a tých následne oslovia s ponukou práce. Naopak, je veľmi
náročné sa tam dostať formou „náhodného“
prihlásenia sa do konkurzu. Každopádne,
bolo to zaujímavé rozhodovanie.

ce o financovaní vesmírneho výskumu. Okrem
toho som sa podieľal na zlepšovaní určovania
dráh asteroidov a komét, a to analýzou neistôt dráhových elementov a stanovení nových
váh pre dráhy, ktoré počíta JPL pre asteroidy
a kométy. Navyše som na diaľku spolupracoval s bývalou prácou na Havaji a pomáhal
v archíve dohľadávať nebezpečné blízkozemské asteroidy. Táto práca mi pomohla dostať
sa medzi vedcov, ktorí vyvíjajú LSST a budú
sa podieľať na jeho objavoch od roku 2022,
keď má začať naplno fungovať. Takže áno, dva
roky v JPL boli pre mňa jednoznačným prínosom.

Obom týmto lukratívnym ponukám nepochybne pomohol aj váš postdoktorandský
pobyt na University of Hawaii v rokoch
2011 – 2014, kde ste boli súčasťou projektu Pan-STARRS...
Nepochybne. Na postdoktorandskú pozíciu
na University of Hawaii som sa dostal vďaka
tamojšej 6-mesačnej stáži počas doktorandského štúdia v roku 2008, keď som získal
štipendium od SAIA. Pracoval som tam na
novom ďalekohľade, ktorý bol vtedy vo vývoji.
O tri roky neskôr som sa tak stal ideálnym kandidátom pre čerstvo štartujúci Pan-STARRS,
čo je prehliadkový ďalekohľad novej generácie, ktorý namiesto sledovania jedného objektu počas dlhej expozičnej doby skenuje celú
oblohu a dáta poskytuje rôznym skupinám astrofyzikov. Pan-STARRS bol prototyp, na ktorom sa skúšali mnohé novinky vrátane najväčšej CCD kamery na svete (1,4 gigapixela) a
softvéru a hardvéru na produkciu a spracovanie dát v takmer reálnom čase. Spočiatku tento projekt riešil rôzne astrofyzikálne problémy,
ako napr. exoplanéty, galaktickú astronómiu,
kozmológiu, premenné hviezdy, supernovy či
medzihviezdny prach, no od roku 2014, keď
jeho financovanie prešlo takmer úplne pod
NASA, sa Pan-STARRS zameriava iba na objavovanie asteroidov a komét.

Výskumu blízkozemských asteroidov a komét sa venujete aj v Harvard-Smithsonian
Center for Astrophysics, kde pracujete od
mája minulého roka.
Áno, konkrétne pracujem v jednej zo skupín
Minor Planet Center, ktoré je financované NASA
a spadá pod jurisdikciu Medzinárodnej astronomickej únie (IAU). Našou úlohou je prijímanie pozorovaní asteroidov a komét, počítanie
a publikovanie dráh, výpočet polôh a jasností
asteroidov a komét pre daný čas a miesto,
číslovanie a pomenovanie asteroidov a komét.
Momentálne sa zameriavame aj na vývoj nového
systému schopného pracovať s rádovo väčším
množstvom dát, ktoré budeme prijímať už o pár
rokov, a to aj vďaka novým ďalekohľadom ako
LSST. Zároveň pripravujeme zlepšenie služieb
pre astronómov, aby mohli nájsť objekty v našej
databáze ľahšie, a skúmame, ako zvýšiť počet
objavených blízkozemských asteroidov s existujúcimi prostriedkami.

Miska váh sa u vás napokon vychýlila
v prospech JPL. Splnila táto dvojročná
pracovná skúsenosť vaše očakávania?
Pre JPL som sa rozhodol na základe odporúčania svojho budúceho kolegu, tiež mi bolo
jasné, že som pre nich vhodný typ na riešenie
projektu. Pracoval som na analýze hľadania
blízkozemských asteroidov z ďalekohľadu
Large Synoptic Survey Telescope (LSST),
ktorý sa momentálne stavia v Čile. Výsledky
boli okrem vedeckých článkov oficiálne publikované ako dokument NASA, ktorým sa dnes
riadia i vládne a grantové agentúry rozhodujú-
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Ako vedci vlastne vyhodnocujú a do akej
miery vedia minimalizovať potenciálne riziká zrážky asteroidov so Zemou? Skúste
nám to priblížiť na konkrétnom príklade –
trebárs nie tak dávno médiami prebehla
správa, že Zem obišiel asteroid 2018 AJ.
Asteroidy ako 2018 AJ okolo Zeme prelietavajú bežne. V prípade asteroidu 2018 AJ išlo
totiž o neveľký objekt (30 – 70 metrov), ktorý
preletel okolo Zeme v bezpečnej vzdialenosti,
konkrétne vo vzdialenosti 4,6-krát väčšej, než
je od našej planéty vzdialený Mesiac. Keby aj
spomínaný objekt narazil do Zeme, v prípade
zrážky s pevninou by vytvoril kráter o veľkosti
asi jedného kilometra, podobný Barringerovmu kráteru v Arizone, alebo by explodoval
ešte v atmosfére, ako sa stalo v roku 1908
pri Tunguzke v Rusku, pričom by zničil oblasť
o rozlohe niekoľkých stoviek štvorcových kilometrov. Celková energia dopadu a efekt
závisia od rýchlosti a zloženia telesa. Pre za-

ujímavosť: v roku 2017 preletelo ešte bližšie
k Zemi 273 asteroidov, z nich bolo 21 väčších
ako 2018 AJ. Samozrejme, to sú iba tie, ktoré
sme objavili.
Pokiaľ ide o obranu Zeme pred asteroidmi,
posledné roky je to veľmi diskutovaná téma.
NASA na to každoročne vynakladá veľké prostriedky. Ako najúčinnejší postup sa momentálne javí čo najskoršie zaregistrovanie všetkých
takýchto objektov a následná detailná analýza
ich fyzikálnych vlastností a dráhy, na základe
čoho vieme predpovedať, kde sa budú nachádzať o desiatky či stovky rokov. Počítaním
pravdepodobnosti a predpovediam zrážok
sa venuje skupina Center for NEO Studies v
JPL, kde som pracoval. Asteroidy väčšie ako
jeden kilometer nachádzajúce sa v blízkosti Zeme sme objavili de facto všetky, je ich
okolo 1000. Celkovo sa počet všetkých blízkozemských asteroidov dostal koncom roka
2017 nad 17 000, no každým rokom toto číslo
rastie. Komunita ľudí okolo Planetary Defense
rieši možnosti aktívnej ochrany, a to návrhmi,
ako odkloniť asteroid z dráhy alebo ako ho zničiť. Odklonenie by sa mohlo realizovať napríklad pomocou gravitačného traktora – sondy
s aktívnym pohonom, ktorá by obiehala okolo
asteroidu. Problémom však je, že táto metóda
si na svoje úspešné uskutočnenie vyžaduje
roky. V prípade objavu objektu, ktorého zrážka by bola nevyhnutná v kratšom časovom horizonte, sa uvažuje nad kinetickým impaktom
(t. j. vyslaním špecializovanej kozmickej lode,
ktorá by naprogramovaným nárazom vychýlila
asteroid z dráhy) alebo explozívnym riešením
rátajúcim s použitím jadrovej zbrane. Oba tieto
návrhy sú však nielen technicky, ale i politicky
problematické – explózia pre zákaz použitia
jadrových zbraní vo vesmíre a aktívny odklon
pre zmenu dráhy asteroidu, ktorá by mohla
viesť k zmene dopadovej oblasti. V hre je tak
ešte pasívna možnosť obrany čiže príprava na
impakt, t. j. predčasná evakuácia oblastí, výpočet postihnutej plochy a koordinácia zložiek
civilnej ochrany a krajín. Práve tento postup
prichádza do úvahy v prípade hroziaceho dopadu malých objektov, povedzme do 50 metrov, v kombinácii s nedostatkom času.
Medzinárodná spolupráca v tomto smere je
tak ďalšou oblasťou, ktorú treba jednoznačne
zlepšiť. Štáty totiž väčšinou nemajú pripravené ani zákony, ani postupy, ako by riešili situáciu s potenciálnym dopadom asteroidu, ani
spôsob, ako by medzi sebou zdieľali informácie, a vlastne ani to, kto by bol zodpovedný
za aktívnu či pasívnu obranu. Treba dodať,
že všetky aktívne technológie na odklonenie
asteroidu, resp. na jeho zničenie, sú iba na

N A Š I A B S O LV E N T I
papieri. Ak by sme teda mali tú smolu a objavili veľké teleso, ktoré by do Zeme narazilo
povedzme o rok alebo o dva, nevedeli by sme
s tým nič urobiť. Od dosiaľ zaregistrovaných
objektov nám však žiadna zrážka v budúcich
100 rokoch nehrozí.
Vy sám ste objavili niekoľko stoviek asteroidov. V roku 2010 ste dokonca boli
v tíme Astronomického a geofyzikálneho
observatória UK v Modre, ktorý našiel
úlomky meteoritu Košice. Čím bol tento
objav výnimočný?
Objavy asteroidov z Pan-STARRS sú dennou rutinou, keďže ide o najväčšieho a najúspešnejšieho lovca asteroidov. No i tak bolo
potešením nájsť denne nový objekt, či už asteroid, alebo kométu. Treba však dodať, že objavy Pan-STARRS sú výsledkom tímovej práce
a nie jednotlivcov.
Objav meteoritu Košice v roku 2010 bol naozaj výnimočný, no ani nie tak jeho zložením
(bol to obyčajný chondrit typu H5 s vyšším
obsahom železa), ale tým, že sme ho našli
tesne po dopade. Takéto „čerstvé“ objavy, pri
ktorých sa pozoruje meteor v atmosfére a meteorit sa nájde krátko po impakte, sú vo svete
zriedkavé. Meteorit Košice bol iba pätnástym
takýmto prípadom.
Čo všetko sa dá z takéhoto nálezu zistiť?
Čerstvý meteorit sa už na prvý pohľad líši od
pozemských hornín. Na povrchu je spečený
a čierny, no pod tenkou kôrou je už originálny materiál. Meteority majú vyššiu priemernú
hustotu než horniny na zemskom povrchu,
obsahujú pomerne veľa železa a ťažkých prvkov. Na rozdiel od zemských hornín a minerálov meteority prešli iba minimálnou tepelnou či
tlakovou úpravou a sú materiálom, ktorého vek
je často porovnateľný s vekom slnečnej sústavy (4,5 miliardy rokov), čím vedcom ponúkajú
skvelé výskumné možnosti.
O zloženie meteoritov a objavy blízkozemských asteroidov sa však posledné roky čoraz
viac zaujíma aj súkromný sektor, ktorý začína
„pokukovať“ po ťažbe z asteroidov – a to práve
pre spomínaný vyšší obsah ťažkých kovov. Ak
sa podaria vyriešiť problémy dopravy a ťažby,
v nasledujúcich desaťročiach môžeme zažiť
ďalšiu zlatú – či skôr asteroidovú – horúčku.
Niet sa čomu čudovať. Spoločnosť Deep Space Industries pre asteroid 2012 DA14 vypočítala, že ak by sme dokázali spracovať celý asteroid o veľkosti asi 50 metrov, získali by sme
vodu v hodnote 65 miliárd a kovy v hodnote
130 miliárd amerických dolárov.
Venujete sa aj výskumu extrasolárnych
planét, t. j. planét, ktoré nepatria do našej
slnečnej sústavy. Mnohých táto problematika privádza k otázke, či na nich môže
existovať život. Na čo ešte slúži výskum
týchto planét?
Exoplanéty predstavujú zrejme najviac sa
rozvíjajúcu oblasť astronómie a astrofyziky.
Prispievajú k tomu nové ďalekohľady umiestnené na Zemi aj vo vesmíre a rozrastajúce
sa pracovné skupiny po celom svete. Objaviť planétu čo najviac podobnú Zemi a môcť
sa pustiť do pátrania po biomarkeroch na jej
povrchu, to je pre astronóma nájdenie zlatého
grálu. Výskum exoplanét však slúži aj na štúdium toho, ako vznikajú a vyvíjajú sa planetár-

ne sústavy a ako do toho zapadá naša slnečná
sústava.
Ja sám som sa k téme exoplanét dostal na
Vatican Observatory Summer School v roku
2007, čo ma inšpirovalo k prvému pozorovaniu
známej tranzitujúcej exoplanéty zo Slovenska
v roku 2008. Hoci sa dnes exoplanétam venujem iba okrajovo, dianie v odbore sledujem
a pravdepodobne sa zapojím do projektu vesmírneho ďalekohľadu TESS, ktorý vyštartuje
v júni tohto roku. Na Slovensku sa exoplanétam
profesionálne venuje pracovná skupina na Astronomickom ústave SAV.
Hoci sa váš životopis skvie viacerými zahraničnými študijnými skúsenosťami, ten
nevyhnutný základ – pregraduálne aj postgraduálne štúdium – ste absolvovali na
Univerzite Komenského v Bratislave. Myslíte si, že má slovenská astronómia potenciál dosahovať výsledky svetovej úrovne?
Je jasné, že finančné, materiálne a personálne zabezpečenie na Univerzite Komenského sa nedá porovnávať s najlepšími pracoviskami na svete, kde majú prístup k veľkým
ďalekohľadom, kozmickým sondám či rádovo
väčším zdrojom financií. Aj napriek tomu je
však na Slovensku niekoľko tímov a jednotlivcov, ktorí aj v skromných podmienkach produkujú kvalitné vedecké výstupy, úspešne získavajú grantové prostriedky a spolupracujú so
zahraničím. O tom, že slovenskí astronómovia
nemajú problém presadiť sa aj na najlepších
pracoviskách na svete, svedčí aj fakt, že sme
sa z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
UK dostali na astronomický inštitút University
of Hawaii až traja – predo mnou to bola Jana
Chesley-Pittichová a po mne Eva Lilly-Schunová.
Nie tak dávno ste otvorene pomenovali
problémy správy vesmírnych aktivít v SR...
Kombinácia veľmi malých finančných zdrojov, atomizovanosť astronomickej vedeckej
komunity na Slovensku, neskorý vstup do
medzinárodných štruktúr – Slovensko je iba
v prístupových rokovaniach do Európskej vesmírnej agentúry (ESA), pričom do Európskeho južného observatória (ESO) vstupovať ani
nezačalo –, nekompetentné postupy zodpovedných ľudí na ministerstve školstva, ktoré

zaradom vypisuje a ruší výzvy na kozmické
aktivity podľa ľubovôle, neakceptuje ministrom podpísané zmluvy a granty či zastupuje
záujmy súkromných skupín na úkor špičkových vedcov a nezvoláva ustanovenú komisiu
pre vesmírne aktivity, to všetko poškodzuje
meno Slovenska v zahraničí a môže skomplikovať náš vstup do ESA. Veci nepomáhajú ani
podozrenia z netransparentných hodnotení
grantov či nezverejňovanie úspešných uchádzačov a projektov. Dúfam, že situácia sa čo
najskôr radikálne zlepší. K tomu by prispelo
častejšie stretávanie Komisie pre kozmické
aktivity v SR, poradného orgánu ministerstva,
manažérsky prístup, prizvanie zahraničných
expertov a predovšetkým väčšia angažovanosť nás vedcov.
V neposlednom rade je potrebné, aby spoločnosť a vláda pochopili, že investície do výskumu posunú krajinu v dlhodobom horizonte
ďalej. Pomohlo by to aj verejnému, aj súkromnému sektoru.
Ako ste sa vlastne dostali k astronómii?
Prvým impulzom bola kniha Obloha na
dlani, ktorú napísali Eduard Pittich a Dušan
Kalmančok a ktorá sa mi do rúk dostala, keď
som mal sedem rokov. Koncom osemdesiatych rokoch išlo o jedinú veľkú knihu o vesmíre v slovenskom jazyku. Bola však napísaná
vynikajúco a pre mnohých ľudí mojej generácie predstavovala štart do sveta astronómie.
S Dušanom Kalmančokom som o 20 rokov
mal česť pracovať na observatóriu UK v Modre, kde som bol počas doktorandského štúdia
dva roky pozorovateľom.
Vieme o vás, že vo voľnom čase prekladáte do slovenčiny populárno-vedecké knižky. Čo vaše ďalšie záľuby?
Knihy som prekladal, keď som ešte žil na
Slovensku – tam som sa podieľal aj na autorskej knihe Dotyky s vesmírom. V zahraničí
(na Havaji, v Kalifornii, v Bostone) sa venujem
rekreačnému športu, ktorý prispôsobujem lokalite a ročnému obdobiu. Tiež rád cestujem
a venujem sa i popularizácii astronómie v médiách.

Erika Hubčíková
Foto: Archív Petra Vereša
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Želiezka v ohni
Ďalší úspešný rok študentiek a študentov FSEV UK v RAUN-e
Regionálna akadémia OSN (RAUN) je medzinárodný vzdelávací a výskumný program, do ktorého sa každoročne zapájajú desiatky študentiek a študentov z celého sveta a pod vedením rôznych medzinárodných organizácií skúmajú aktuálne výzvy globálnej a regionálnej politiky.
V akademickom roku 2017/2018 boli ústrednou témou RAUN-u ľudské práva a slobody žien a dievčat a svoje zastúpenie v projekte mala
znovu aj Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK). Na stretnutiach v Bratislave, Prahe a napokon i vo Viedni ju reprezentovali koordinátori doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD., Mgr. Kristína Janková, PhD., a Dr. Gabriel Weibl a študenti
Bc. Katarína Dulová, Bc. Jakub Gábor a Bc. Branislav Višňanský.
RAUN odštartoval v máji 2017 úvodným
stretnutím v Bratislave. Študentky a študenti boli
v zmysle vyjadrených preferencií priradení k jednotlivým výskumným témam, ktoré vyhlasovali
a garantovali priamo medzinárodné organizácie.
Organizátorky a organizátori RAUN-u týmto spôsobom vytvorili viacčlenné medzinárodné skupiny. Tie cez leto pripravili teoretické a metodologické rámce svojich prác a v septembri 2017 ich
vysvetlili na druhom spoločnom stretnutí v Prahe. Všetky skupiny následne pod záštitou špičkových expertov z konkrétnych medzinárodných
organizácií a koordinátorov RAUN-u realizovali
vlastné výskumy, ktoré napokon prezentovali na
záverečnom štvordňovom stretnutí v sídle Organizácie spojených národov vo Viedni. To sa
uskutočnilo v januári 2018 v rámci konferencie
„Achieving Gender Equality and Female Empowerment: A Collaborative Vision of SDG 5“.
Katarína Dulová sa v rámci RAUN-u venovala
téme „Women and Political Participation“ pod
záštitou Organizácie pre hospodársku spolu-

Zľava: Lucia Mokrá, Katarína Dulová, Jakub Gábor,
Branislav Višňanský

Účastníci a účastníčky, koordinátorky a koordinátori RAUN 2017/2018 v konferenčnej miestnosti sídla OSN vo
Viedni

prácu a rozvoj (OECD). Vo svojej práci spolu
s kolegyňou z Maďarska skúmala, v ktorých
štátoch sveta majú ženy v ústavodarných alebo
zákonodarných orgánoch najvyššie percentuálne zastúpenie a ktoré faktory podporujú ich politickú participáciu. Jakub Gábor realizoval kvantitatívny výskum na tému „Demographic Impact
of Violence“ pod záštitou Úradu OSN pre drogy
a kriminalitu (UNODC). Spolu s kolegyňami z Argentíny a Bosny a Hercegoviny analyzoval, aký
vplyv má násilie na strednú dĺžku života žien,
dievčat, mužov a chlapcov v jednotlivých štátoch
a regiónoch. Branislav Višňanský sa venoval
téme „Impact of Social Media on the Smuggling
of Migrants“. Rovnako pod odborným dohľadom
UNODC vo svojej práci spolu s kolegyňou z Maďarska rozobral, akú úlohu zohrávajú sociálne

siete a iné moderné komunikačné prostriedky
pri presune más ľudí medzi štátmi či svetadielmi.
Všetci traja študenti 2. ročníka magisterského
študijného programu európske štúdiá na FSEV
UK absolvovali RAUN s pozitívnym hodnotením
garantov a koordinátorov svojich projektov aj zúčastnenej odbornej i laickej verejnosti. Výstupy
tímov, v ktorých pôsobili Jakub Gábor a Branislav Višňanský, boli navyše vyhodnotené ako
najlepšie v príslušných tematických kategóriách.
Za vynikajúcu organizáciu celého programu
patrí úcta a poďakovanie celému organizačnému tímu RAUN-u a osobitne dekanke FSEV UK
doc. Lucii Mokrej, ktorá program koordinovala
na úrovni FSEV UK.

Text a foto: Bc. Jakub Gábor, FSEV UK

Filozofi boli po škole
Vyše 80 absolventov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK)
prijalo pozvanie na spoločenský večer s názvom „Filozofi po škole – návrat na alma
mater“. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. januára 2018 v Moyzesovej sieni FiF
UK, bolo jednou z prvých akcií, ktorými chce fakulta začať tradíciu rozvíjania vzťahov
so svojimi bývalými študentkami a študentmi.
„Vo svete je bežné, že vysoké školy udržiavajú
vzťahy so svojimi ,alumni‘. Filozofickú fakultu UK
za jej takmer 100 rokov skončilo vyše 30 000
absolventiek a absolventov, ktorí výrazne formovali našu krajinu, boli a sú úspešní doma aj
v zahraničí. Storočnicu budeme oslavovať v roku
2021, dovtedy by sme chceli nadviazať kontakt
s čo najväčším počtom absolventov a pozvať ich
na oslavy,“ uviedla prodekanka pre vzťahy s verejnosťou doc. Mariana Szapuová.
Program večera, tvorený vystúpeniami študentov a pedagógov fakulty, bol dôkazom, že
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fakulta je plná kreatívnych osobností, ktorí popri štúdiu či vedeckej práci pôsobia v hudobných skupinách, folklórnych či divadelných
súboroch, spievajú či recitujú. V podaní dvoch
študentiek a pedagóga katedry muzikológie
zaplnili sieň tóny vážnej hudby, študentky a študenti rôznych katedier však účastníkom ponúkli i rock, ľudové piesne, dokonca „kozmický
ekopank“. Účastníci sa tiež zabávali na špeciálnom výbere z poézie klasikov či netradičnom
pretlmočení básne Havran od E. A. Poea do
slovenčiny, o ktorý sa postarali herci z divadla

ActofKAA z katedry anglistiky a amerikanistiky. Na odkaz Komenského nadviazalo pásmo
Škola hrou Juraja Hamara, vedúceho katedry
estetiky a režiséra programu.
Marek Bičkoš, absolvent štúdia histórie a estetiky, prišiel na akciu pre absolventov aj s manželkou, ktorú spoznal práve na fakulte. „Pozvanie som prijal najmä kvôli ľuďom, ktorých som
chcel po rokoch stretnúť. Bol som milo prekva-

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Na medzinárodnom sympóziu v Budapešti o budovaní
politicky uvedomelej spoločnosti
Začiatkom decembra 2017 sa v Budapešti konalo medzinárodné sympózium o vzdelávaní v oblasti ľudských práv a európskych hodnôt. Na organizácii podujatia s nanajvýš aktuálnou témou sa spolupodieľala aj Univerzita Komenského v Bratislave (UK).
Žijeme v dobe nepopierateľne čeliacej
víchrici pojmov ako populizmus, radikalizmus a extrémizmus, xenofóbia, alternatívne
a „mainstreamové“ všeličo, etnocentrizmus
a mnohých ďalších „izmov“. Ako politická
scéna, tak aj akademická pôda i bežní občania hľadajú spôsob, ako sa zorientovať.
V duchu takýchto snáh vznikajú rôzne iniciatívy, a to hneď na niekoľkých úrovniach
našej vekovo a vzdelanostne rozvrstvenej
spoločnosti. Mnohí aktéri sa však zhodujú
na tom, že neblahá situácia tejto doby sa
dá najlepšie vyriešiť precíznejším a prepracovanejším vzdelávaním v oblasti, ktorú na
Slovensku nazývame občianska náuka alebo
náuka o spoločnosti. Tá spadá do tzv. oficiálneho vzdelávania žiakov základnej i strednej
školy. Okrem toho pozorujeme aj rozmach
neformálneho vzdelávania prostredníctvom
rôznorodých aktivít viacerých občianskych
združení, rôznych jednorazových iniciatív, informačných kampaní, konferencií a pod. Zo
slovenských iniciatív spomeňme napr. projekt „Slovensko 2044“ v réžii Inštitútu sociálnych a ekonomických analýz (INESS), ktorý
stredoškolákom aj formou krátkych videí názorne ukazuje, akou tragédiou by v budúcnosti bolo naplnenie niektorých populistických sľubov politikov, stránka Konšpirátori.
sk upozorňujúca na problémové (predovšetkým dezinformačné) webstránky či Patroll
na evidovanie nenávistných internetových
diskusií. Podobne sa na Slovensku uchytili
aj viaceré medzinárodné iniciatívy ako napr.
Challenging Extremism, do ktorej sa zapojila
aj Univerzita Komenského.
Začiatkom decembra 2017 sa vďaka
spolupráci Allianz Kulturstiftung, Olympiády
pený takým pestrým programom. Milé boli aj
stretnutia s mojimi učiteľmi, Petrom Michalovičom a Jurajom Hamarom z katedry estetiky,
kde som študoval. Juraj Hamar ma prekvapil,
aký je z neho multiinštrumentalista,“ povedal.
„Pozvanie na stretnutie absolventov ma veľmi potešilo a s radosťou som ho prijala, keďže
mám k svojej škole vrúcny vzťah a zaujíma ma
všetko, čo s ňou súvisí. Je to veľmi dobrý nápad – ostať v kontakte s absolventmi v praxi,
zistiť, ako vyzerá ich pracovná realita, s akými
problémami sa stretávajú, získať spätnú väzbu
a aplikovať tieto poznatky pri teoretickej výučbe,“ povedala Lucia Lauková, absolventka
štúdia latinského a nemeckého jazyka. Na
podujatí stretla aj viacero svojich bývalých
pedagógov: „To je vždy mimoriadne príjemné
a milé.“ Vladimíra Porgesová, absolventka štúdia ruštiny a dejepisu, ktorá dlhé roky učí na
bratislavskom gymnáziu, si atmosféru podujatia tiež pochvaľovala: „Bolo to veľmi príjemné,

ľudských práv, Human RightS Initiative Stredoeurópskej univerzity v Budapešti (CEU),
UNESCO Katedry výchovy k ľudským právam UK a ďalších partnerov uskutočnilo na
pôde CEU medzinárodné sympózium „Education for a Europe of Rights“.
Ako napovedá názov, ústrednou témou
sympózia bolo skúmanie stavu vzdelávania
v oblasti ľudských práv a európskych hodnôt,
a to najmä na stredných školách. Na sympóziu zazneli názory študentov, ako aj analýzy
odborníkov v rôznych oblastiach zo štyroch
štátov: Maďarska, Českej republiky, Rumunska a Slovenska. Diskutovalo sa o ľudských
právach s dôrazom na práva politické, ako aj
o stave demokracie v jednotlivých krajinách,
ktorý s prvou generáciou ľudských práv úzko
súvisí. Cieľom bolo porovnanie a podelenie
sa o skúsenosti, na základe čoho bol vypracovaný návrh memoranda s odporúčaniami
pre kompetentných vo veci formálneho i neformálneho vzdelávania v oblasti ľudských

práv a európskych hodnôt. Veríme, že memorandum nezostane nepovšimnuté zo strany
občanov, ktorým bola zverená politická moc,
a že sa vzdelávanie v spomínaných oblastiach
v blízkej budúcnosti posilní tak na úrovni kvantity, ako aj kvality.
Keďže demokraticky fungujúca krajina
vyžaduje politicky uvedomelú spoločnosť,
je nevyhnutné generácie jej občanov vychovávať tak, aby takáto spoločnosť vznikla,
upevňovala sa a pretrvala. Táto úloha však
nie je len povinnosťou politikov, ale aj každého jedného občana. Immanuel Kant hovorí,
že každý človek má konať tak, aby sa jeho
konanie mohlo stať zákonom, príkazom pre
všetkých. Teda úlohou každého z nás je príkladne žiť svoje občianstvo a tým odovzdávať
toto právo a zodpovednosť ďalej.
Monika Michalcová,
študentka Katedry politológie FiF UK
Foto: Stefan Roch

stretla som spolužiakov a dokonca aj mojich
bývalých žiakov, ktorých som učila a po maturite sa mi stratili z dohľadu. A dnes pôsobia na
filozofickej. Rada prídem aj na ďalšie akcie.“
Filozofická fakulta by chcela v podujatiach
pre absolventov pokračovať. O dianí na fakulte ich bude pravidelne informovať elektronický
newsletter, do budúcnosti plánuje založenie alumni klubu a cyklu prednášok či debát
s úspešnými absolventmi pre súčasných študentov. „Máme záujem systematicky budovať
vzťahy s našimi absolventkami a absolventmi.
Predstavujú náš najvzácnejší ,kapitál‘ a sú živými dôkazmi toho, že naša práca má zmysel.
Ich profesionálne dráhy sú súčasťou úspešného a pokračujúceho príbehu fakulty a celkom
názorne ilustrujú, aké dôležité je pestovať aj
spoločenské a humanitné vedy,“ povedal prof.
Jaroslav Šušol, dekan Filozofickej fakulty UK.

Barbora Tancerová, FiF UK
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Aby laktózová intolerancia
nebola strašiakom
Február je mesiacom osvety o laktózovej intolerancii. Ako sa prejavuje? Ktoré mliečne výrobky sa pri nej môžu konzumovať?
Čím sa líši od alergie na bielkoviny kravského mlieka? A prečo je také dôležité nezamieňať si tieto dve ochorenia? Odpovedá
doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD., z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.
redakcia
laktózy približne o 25 až 50 %. Lepšia tolerancia týchto výrobkov spočíva nielen v zníženom obsahu laktózy, ale aj v prítomnosti
baktérií mliečneho kvasenia, ktoré v tenkom
čreve prispievajú k hydrolýze laktózy. Tvrdé
syry majú takmer nulový obsah laktózy, tavené syry obsahujú okolo 5 % laktózy a vo
všeobecnosti sú dobre tolerované jogurty
a kefírové mlieko.

Neznášanlivosť laktózy
nezužuje výber len na
bezlaktózové mlieko
Laktózová intolerancia je nežiaduca potravinová reakcia spôsobená neschopnosťou
tráviť mliečny cukor laktózu, a to v dôsledku
chýbania alebo zmeny aktivity enzýmu laktázy. U väčšiny cicavcov je bežné, že mláďatá
po odstavení strácajú schopnosť tráviť laktózu. Aj u ľudí sa tvorba laktázy v priebehu
prvých štyroch rokov života znižuje približne
o 90 %. Preto vo väčšine prípadov staršie
deti a dospelí nie sú schopní tráviť laktózu.
Na podklade variabilného výskytu laktózovej
intolerancie v populácii sa predpokladá, že
niektoré populácie podstúpili mutáciu génu,
ktorý spôsobuje geneticky podmienenú redukciu laktázy. Táto skutočnosť viedla k vzniku hypotézy, podľa ktorej je u jedincov s intoleranciou laktózy vlastne pôvodná forma
génu, zatiaľ čo u jedincov tolerujúcich laktózu sa vyskytuje génová mutácia. Prevalencia
laktózovej intolerancie v Európe sa pohybuje
od 2 % v Škandinávii do 70 % na Sicílii.
Každý jedinec má rozdielny prah znášanlivosti či neznášanlivosti mliečneho cukru.
Miera intolerancie má vplyv aj na intenzitu
príznakov – od ľahších zažívacích nepríjemností či pocitu nadúvania, zvýšeného meteorizmu, flatulencie cez hnačky až po bolestivé
kŕče v tráviacom trakte. Väčšina starších detí
je schopná konzumovať 6 až 12 gramov laktózy denne, t. j. 250 až 500 mililitrov mlieka
bez toho, aby sa u nich objavili klinické príznaky, prípadne majú iba minimálne symptómy. Vo väčšine prípadov sa tieto gastrointestinálne príznaky objavia do 30 minút až 12
hodín po požití laktózy.
Pri intolerancii laktózy je možné konzumovať bezlaktózové mlieko. Veľmi dobre sú tolerované aj kyslomliečne a iné fermentované
mliečne výrobky. Fermentácia znižuje obsah
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Pri alergii na bielkoviny
kravského mlieka nestačí
obmedziť príjem mliečnych
výrobkov
Iný problém s konzumáciou mlieka majú
jedinci s alergiou na bielkoviny kravského
mlieka (ABKM). V kravskom mlieku sa nachádza viac než 40 proteínových zložiek.
Každá z nich môže byť príčinou senzibilizácie a vyvolania imunologicky podmienenej
reakcie. Nie všetky sú ale závažné alergény. K hlavným alergénom kravského mlieka
patrí kazeínová proteínová frakcia (αs1, αs2,
β, ҡ), srvátková proteínová frakcia α-laktalbumín a β-laktoglobulín a bovinný sérový
albumín.
Alergia na bielkoviny kravského mlieka
patrí medzi najrozšírenejšie potravinové alergie v európskej populácii. Postihuje všetky
vekové kategórie. Najvyššia frekvencia výskytu je u detí do prvého roku života – v tomto veku zasahuje 2 až 5 % populácie. V 20 %
prípadov pretrváva do dospelosti, kde je celková prevalencia alergie na bielkoviny kravského mlieka okolo 0,5 %. Príznaky alergie
sa môžu objaviť za niekoľko minút až hodín
po požití potraviny. Najčastejšie sa alergia na
bielkoviny mlieka prejavuje gastrointestinálnymi príznakmi: chronickými hnačkami, poruchami peristaltiky, meteorizmom, bolesťami brucha, nauzeou, vracaním, zápchou,
dyspepsiou, ale aj hypoproteinémiou – výrazným znížením hladiny krvných bielkovín,
anémiou a úbytkom na váhe.
Prejaviť sa môže aj respiračnými a kožnými
príznakmi. Najčastejšími kožnými príznakmi
sú Quinckeho edém, t. j. akútny opuch hlbokých vrstiev kože, a atopická dermatitída, čo
je chronické alebo chronicky recidivujúce
neinfekčné zápalové ochorenie kože, vyznačujúce sa výrazným svrbením a variabilnosťou klinického obrazu a celkového priebehu.
Zo strany respiračného systému sa môže
hypersenzitivita prejaviť ako perzistujúci kašeľ, dušnosť a rinitída, t. j. zápal nosnej sliz-

nice. Liečba nespočíva len v eliminácii mlieka a mliečnych výrobkov, ale aj vo vylúčení
nemliečnych potravín, do ktorých sa mliečne proteíny, najčastejšie kazeín, pridávajú.
Okrem toho senzibilizácia na kazeínovú frakciu, rezistentnú na tepelnú úpravu a pôsobenie tráviacich štiav, predstavuje riziko reakcií
na všetky formy mlieka, teda mlieko čerstvé
aj tepelne upravené. Pacienti so senzibilizáciou na termolabilné proteíny srvátky reagujú
len na čerstvé mlieko a mlieko po tepelnej
úprave zvyčajne tolerujú. Väčšina alergických pacientov je však senzibilizovaná na
viac než jeden mliečny proteín.

Podobné prejavy, dve odlišné
ochorenia
V klinickej praxi sa laktózová intolerancia
a alergia na bielkoviny kravského mlieka
často zamieňajú. V niektorých prípadoch
majú rovnaký klinický obraz, ale ich príčina
a liečba sa navzájom líšia. Súvisí to s rozdielnym mechanizmom vzniku ochorení. Intolerancia laktózy je enzymatická porucha,
ktorá nevzniká z podnetu imunitnej obrany
organizmu. Alergia na kravské mlieko znamená, že sa voči bielkovine obsiahnutej
v mlieku tvoria v tele špecifické imunitné
protilátky. Preto je reakcia organizmu pri
tomto ochorení rozsiahlejšia – okrem gastrointestinálnych príznakov je často sprevádzaná aj príznakmi kožnými a respiračnými,
ktoré sa v prípade laktózovej intolerancie
nevyskytujú. Je preto dôležité sústrediť
pozornosť na identifikáciu etiológie neznášanlivosti mlieka, ktorá rozhoduje, či budú
mlieko a mliečne produkty naďalej súčasťou stravy jedinca alebo bude potrebné ich
dočasné vylúčenie, prípadne celoživotná
redukcia, alebo úplná eliminácia týchto produktov. Pri ochorení intolerancie laktózy je
povolená konzumácia mlieka a mliečnych
produktov so zníženým obsahom laktózy
podľa individuálnej tolerancie. Pri alergii na
bielkovinu kravského mlieka je však konzumácia akýchkoľvek výrobkov obsahujúcich
mliečnu bielkovinu zakázaná. Preto je na
zistenie príčiny a potvrdenie či vyvrátenie
podozrenia z niektorého z ochorení nežiaducej potravinovej reakcie potrebné navštíviť alergiologickú ambulanciu a gastroenterológa.
Doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.,
JLF UK

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Odborné sympózium
s medzinárodnou účasťou
„Deň novorodenca“ na LF UK
Dňa 15. decembra 2017 sa na pôde Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) už po tretíkrát uskutočnil
„Deň novorodenca“. Na organizácii odborného sympózia s podtitulom „Technika a teória – prax a klinická aplikácia v starostlivosti o novorodenca“ sa okrem LF UK podieľali aj Národný ústav detských chorôb (NÚDCH), Neonatologická klinika intenzívnej
medicíny LF UK a NÚDCH, Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK a Ústav simulačného a virtuálneho
medicínskeho vzdelávania LF UK. Odbornými garantmi podujatia s medzinárodnou účasťou boli prof. MUDr. Ingrid Brucknerová,
PhD., doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., a doc. RNDr. Pavol Vitovič, PhD.

V úvodnej časti sympózia bola pokrstená monografia Zdravé dieťa – priorita spoločnosti od kolektívu autorov
pod vedením prof. Ingrid Brucknerovej
a PhDr. Michala Trnku, PhD., z LF UK.
Monografia upozorňuje na dôležité okolnosti a momenty, ktoré ovplyvňujú vývoj
dieťaťa. Uvádza tiež niektoré štatistické
ukazovatele, ktoré parciálne prispievajú
k riešeniu vzniknutých situácií a odrážajú
sa v živote najmladšej generácie. Uvedenia monografie do života sa ujal významný hosť z Českej republiky doc. PhDr. et
PhDr. Radek Ptáček, PhD., MBA, docent
lekárskej psychológie a klinický psychológ, ktorý pôsobí na Psychiatrickej klinike 1. lekárskej fakulty Karlovej univerzity
a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe, ako aj na University of New York in
Prague. V príhovore ocenil prácu autorov
a zaželal knihe veľa čitateľov.
Tematicky bol program sympózia rozdelený na tri časti: technika a teória, prax
a klinická aplikácia a starostlivosť o novorodenca.
V prvom bloku sa prednášajúci prof.
Ingrid Brucknerová a doc. Pavol Vitovič
sústredili na tému využitia technického
pokroku vo výučbe neonatológie. Prezentovali výhody a pozitívny vplyv simulačného centra na kvalitu vzdelávania.
Medicínska simulácia sa dnes stáva plnohodnotnou zložkou edukácie budúcich
medicínskych pracovníkov. Ako zdôraznili, výhodou simulovaného prostredia je
zvyšovanie odbornosti a znižovanie rizika
výskytu chýb pri starostlivosti o pacientov.
Druhá tematická časť sympózia, ktorej predsedali doc. Martin Kopáni a doc.
RNDr. Elena Ferencová, CSc., obaja z
Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK, sa zamerala na
fyzikálne faktory, ktoré vplývajú na život
novorodenca, t. j. predovšetkým na rýchlosť prúdenia a tlak krvi v cievach, cievne
vstupy v neonatológii, vznik, šírenie a vnímanie zvukového vlnenia u novorodencov či princíp a metódy merania teploty.

Kolektív autorov monografie Zdravé dieťa – priorita spoločnosti

V tomto tematickom bloku sa predstavili aj
študenti LF UK, ktorí prezentovali výsledky
svojich diplomových prác a prác ŠVOČ.
Medici Lukáš Šebesta a Pavol Šalát predstavili svoj výskum o zvuku a hluku ako
o fyzikálnom a civilizačnom fenoméne,
v ktorom sa zamerali najmä na jeho vplyv
na ľudské zdravie, Michaela Horváthová
predostrela svoju analýzu hlukovej záťaže na Jednotke intenzívnej starostlivosti
Neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH a MUDr. Barbora
Ascherová a MUDr. Dušan Doboš spolu
s prof. Ingrid Brucknerovou auditóriu ponúkli prednášku na tému „Využitie analýzy
záznamu hluku priamo v inkubátore“.
V poslednej časti, venovanej starostlivosti o novorodenca, vystúpil s príspevkom aj doc. Radek Ptáček, ktorý sa
rozhovoril o psychickom vývoji detí s perinatálnou záťažou, dopĺňajúc teóriu o svoje bohaté skúsenosti z praxe. Vystúpenie
a účasť doc. Ptáčka prispeli k upevneniu

dlhoročnej spolupráce našich pracovísk.
Následne sa účastníkom sympózia prihovorila Mgr. Eva Zubaľová, ktorá prítomným
predstavila možnosti využitia fyzioterapie
u novorodencov. Sympózium uzavrela
prof. Ingrid Brucknerová, prednostka Neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny
LF UK a NÚDCH, ktorá v nadväznosti na
svoje dlhoročné skúsenosti upozornila
na dôležitosť témy „Osobitosti organizmu
novorodenca“.
Súčasťou odborného sympózia boli aj
prezentácie nových možností simulácie,
laparoskopického a palpačného vyšetrenia, monitorovania telesnej teploty a vitálnych funkcií.
Všetkým prednášajúcim a zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa na
ďalší „Deň novorodenca“.
Doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc.,
prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.,
LF UK
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Ortopéd, ktorý zachránil ruku
pomocou nohy
Novorodenci s deformitami nožičiek či dislokovaným kĺbom, deti so skrátenými končatinami alebo pacienti s plochými nohami. To je len malá ukážka prípadov, s akými sa prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH, denne stretáva, lieči ich a dáva im
šancu na „normálny“ život. Prednosta Ortopedickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Národného ústavu detských chorôb je zároveň od roku 2006 prezidentom Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti a členom redakčných rád 14 časopisov. Profesor Milan Kokavec bol v novembri ocenený aj rektorom UK.
Zaoberáte sa problematikou predĺženia končatín deťom novou metódou
vnútrodreňového predlžovania. Ako
funguje? V čom sú jej pozitíva?

Princíp predlžovania kosti distrakčnou
osteogenézou zaviedol do praxe ruský
ortopéd Gavril Avramovič Ilizarov. Pôsobil na Sibíri v meste Kurgan a tu aj vyvinul
externý fixátor, ktorý nesie jeho meno.
Svojou metódou úspešne vyliečil pakĺb
predkolenia niekoľkonásobného európskeho rekordéra a olympijského víťaza
v skoku do výšky Valerija Brumela. Princíp operácie spočíval v resekcii pakĺbu
a kompresii kosti na systéme dvoch kruhov uchytených do kosti Kirschnerovými
drôtmi a distrakcii zdravej časti tej istej
kosti v mieste osteotómie na susedných
kruhoch. Jednoducho povedané, na
kosti sa pílkou, dlátom alebo vrtákom
urobí zlomenina, táto sa fixuje vonkajším aparátom a po započatí tvorby kostného kalusu – spravidla na siedmy deň
po osteotómii – sa kalus začína ťahať
rýchlosťou 1 mm denne. Takto vznikne
nová pevná kosť. Metóda je riziková pre
možný prienik infekcie do kosti z okolia
drôtov. Nová metóda vnútrodreňového
predlžovania funguje na Ilizarovovom
princípe, avšak predlžovanie neprebieha
na vonkajšom aparáte, ale na vnútrodreňovom klinci. Do dreňového kanála dlhej
kosti, napríklad píšťaly alebo stehnovej
kosti, sa do vrchnej časti zasunie vnútrodreňový expandibilný klinec, pílkou
sa vytvorí zlomenina kosti v jej strednej
časti, klinec sa zasunie dovnútra kanála,
aby netrčal von z kosti, a zaistí sa štyrmi
skrutkami pod rádiologickou kontrolou.
Klinec má v sebe magnet a sústavu prevodov. Pôsobením vonkajšieho magnetu
na magnet klinca (približne v mieste vytvorenej zlomeniny) sa roztočí sústava
prevodov a táto rozpína klinec, ktorý
otvára zlomeninu. Kosť sa predlžuje taktiež rýchlosťou 1 mm denne. Táto metóda má veľkú výhodu v tom, že predlžovanie kosti je skryté a bezpečné (klinec nevidno a nemôže zvonka infikovať kosť).
Nevýhodou je limitácia použitia metódy
na vek, keď je ukončený biologický rast
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kosti (ak zavedieme klinec cez rastovú
platničku dlhej kosti, poškodíme ju), a na
kosť s dostatočne širokým a nedeformovaným dreňovým kanálom.
Aké sú špecifiká predlžovania končatín u malých pacientov? V akých prípadoch je potrebné predlžovať končatiny?

Predlžovanie detskej kosti je podobné ako v dospelom veku, avšak závisí
od anatomických pomerov, veku dieťaťa
a predikcie rastu dieťaťa. U skrátenia dolnej končatiny do 2 cm sa postupuje konzervatívne a po ukončení rastu sa môže
spraviť definitívna korekcia. U „dieťaťa“,
ktoré má 18 rokov a 193 cm, predlžovanie kosti neindikujeme. Je jednoduchšie
skrátiť dlhšiu kosť o 2 cm na zaistenom
vnútrodreňovom klinci. Pacient po operácii hneď chodí o nemeckých barlách
a po troch mesiacoch je kosť úplne zahojená a schopná záťaže. Inak budeme
postupovať u 4-ročného dieťaťa, ktorému chýba ihlica a predkolenie je skrátené o 5 cm. Tu je predpoklad, že do dospelosti bude treba kosť predĺžiť možno
aj 3-krát po 5 cm. Začíname distrakciou
na vonkajšom aparáte, najčastejšie Taylorovom priestorovom ráme, ktorý jediný
dokáže rešpektovať aj fyziologickú rotáciu kosti pri raste. Kosť ťaháme po 1 mm
denne skoro 2 mesiace a aparát ostáva
na tele ešte trojnásobok času ťahania
(kvôli tomu, aby kalus dostatočne osifikoval a kosť bola záťaže schopná). Čiže
bezpečné predĺženie kosti o 5 – 6 cm
u dieťaťa trvá skoro 8 mesiacov. Následne chodí dieťa na ortopedické kontroly,
pri ktorých meriame dĺžky končatín, pričom pri deficite dĺžky aktuálne zasahujeme. Okrem skrátenia kosti na zdravej
strane robíme občas aj tzv. epifyzeodézu na zdravej strane – čiže zastavujeme
aktivitu rastovej platničky skobami alebo
dlahami. Tu spolupracujeme s endokrinológmi a využívame rastové krivky na
naplánovanie najideálnejšieho času operácie. Niekedy k nám prídu pacienti, ktorí neboli liečení a majú dolnú končatinu
kratšiu o viac ako 10 cm. Tu prichádza

do úvahy kombinácia predĺženia chorej
strany so skrátením príslušnej kosti na
nepostihnutej strane. Pri skrátení kosti
o viac ako 15 cm je vhodnejšia amputácia a perfektné oprotézovanie.
Ako prvý na Slovensku ste realizovali
viacero výnimočných operácií. Medzi
nimi bolo voperovanie vstrebateľných
skrutiek na korekciu plochých nôh.
Čo to presne znamená a akým spôsobom fungujú?

Niektoré z našich výkonov sa najprv
realizovali na dospelých pacientoch a až
potom boli operované takýmto spôsobom deti. Vstrebateľné skrutky z kyseliny mliečnej na liečbu plochej nohy sú
výsledkom unikátneho spojenia vedy,
výskumu a klinickej medicínskej praxe v Rizzoliho ortopedickom inštitúte
v Bologni v Taliansku. Biomedicínske
centrum situované vedľa špičkovej nemocnice univerzitného typu dokáže pripraviť pre svojich pacientov úplne nové
materiály, vykultivovať bunky na náhradu
poškodenej chrupky, vytvoriť 3D matrice kosti pre osiatie kostnými bunkami
– myslím si, že týmto smerom by mala
ísť moderná ortopédia. Vstrebateľné
skrutky sú určené na korekciu postavenia pätovej kosti oproti členkovej kosti vo
veku 8 – 12 rokov pri bolestivej flexibilnej
plochej nohe. Nefungujú pri rigidnej plochej nohe ani pri neuropatickej nohe. Indikáciou je vždy bolesť a závažný pokles
pozdĺžnej klenby nohy. Vo veku vyššom
ako 12 rokov a u ťažších pacientov sme
zaregistrovali prvé zlomeniny skrutiek
s potrebou reoperácie titánovou náhradou. Táto funguje aj v dospelom veku.
V roku 2016 ste získali ocenenie Zdravotníckych novín v projekte TOP lekári na Slovensku za inovatívny prístup
záchrany ruky pomocou nohy. Môžete
nám priblížiť tento prípad?

Áno, operovali sme dievča s obrovskobunkovým nádorom na vretennej kosti.
Pôvodne sa nádor podobal na kostnú
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cystu, avšak rástol agresívne a histologicky sa potvrdilo najvyššie štádium
semimalígneho tumoru. Nádor sme operačne odstránili, následne sme odobrali
ihlicu predkolenia pacientky a túto sme
prifixovali na miesto pôvodného nádoru
titánovými dlahami. Potom plastický mikrochirurg prišil cievnu stopku ihlice k cievam predlaktia kvôli ideálnemu hojeniu
transplantátu. Po roku sme vybrali prvú
dlahu, pacientka mala výbornú funkciu prstov. Do dvoch rokov po operácii
sa nádor nevrátil.
Operujete aj novorodencov. S akými
vrodenými a vývojovými poruchami pohybového aparátu sa stretávate? Čo je
v takých prípadoch nutné vykonať?

Ortopédia u detí sa veľmi zmenila. Kedysi sa operovali hlavne vykĺbené bedrové kĺby a ekvinovarózne nohy. Vďaka
skorej diagnostike sa liečba podstatne
zmenila. U vývojovej dysplázie bedrového kĺbu dokážeme vďake ultrasonografickému a klinickému skríningu zachytiť
patológiu hneď po pôrode. Ak k nám príde novorodenec s dislokovaným kĺbom

v 2. – 3. týždni
Vizitka
veku, kĺb jednoducho zreponujeme
Mám rád: halušky s vajcom, klobásu a tmavovlásky
a zafixujeme v sadNemám
rád: dukátové buchtičky a 25-ročných géniov
rovej spike. Takýto
Cestovateľský sen: nemám, milujem Slovensko
kĺb sa dokáže nora okolité krajiny
malizovať vo veku
Rád počúvam: Guns N‘ Roses a Vivaldiho
mesiacov.
troch
Práve čítam: požiadavky na hlavných odborníkov
Kedysi sa v tomto
z ministerstva zdravotníctva
veku len začínalo
so skríningom. Pri
ekvinovaróznej deformite taktiež začíVeselé príbehy našťastie prevládajú.
name s liečbou skoro po pôrode. NaklaAj keď sa človek snaží chovať ako prodáme redresné sadry podľa Ponsetiho,
fesionál, smutný koniec dieťaťa vás vždy
ktoré meníme v týždňových intervaloch.
zasiahne a bolí. My sme mali s manželVo veku piatich týždňov pretíname
kou – lekárkou dlho jedného potomka.
Achillove šľachy a nakladáme sadry na
Prišiel však moment, keď sme si uvetri týždne, následne doliečujeme v špedomili, že jedno dieťa je len pre strach,
ciálnych dlahách. Deti začínajú chodiť
a tak k staršiemu Samuelovi pribudol
na zdravých nožičkách a my už nemáme
Matej. Optimizmus si zachovávam v krudôvod realizovať náročnejšie operačné
hu rodiny a priateľov. Relaxujeme pri
výkony.
vodných športoch, lyžovaní a v príroPravdepodobne sa často stretávate
so smutnými príbehmi. Ako si dokážete zachovať optimizmus?

de. Od malička som hľadal optimizmus
v hudbe a to mi doteraz zostalo.
Lenka Miller
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Tím experimentálnej biológie rastlín
Fytoremediácie, pôsobenie kremíka v rastlinách a jeho pozitívny vplyv na prekonávanie rôznych foriem abiotického a biotického
stresu či využitie mikroskopických techník vo výskume fyziológie rastlín, to všetko skúma špičkový tím z Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave (UK) – Tím experimentálnej biológie rastlín (TEBR). O jeho aktivitách, ako aj o často nedocenenom význame rastlín a ich bádateľov píše viac vedúci tímu prof. RNDr. Alexander Lux, CSc.
redakcia
Bez rastlín by neexistovala biosféra, bez
nadšenia vedcov zas špičkový výskum
na Slovensku
Rastliny možno dnes evokujú u väčšiny
ľudí kyticu vo váze alebo okrasnú záhradu pri dome a pre tých, čo majú aj nejakú
úžitkovú záhradu, možno rajčiny či papriku. Uvedomujeme si však, že bez rastlín
by nebol na tejto zemi ani jeden živočích?
Že rastliny produkujú kyslík a premieňajú
energiu svetla na látky, bez ktorých by sme
nielen my, ale ani živočíchy – a to ani tie,
ktoré konzumujeme –, nemali čo jesť? A že
tých dnešných 7,6 miliardy ľudí na zemi sa
potrebuje trikrát denne nasýtiť? Že už viac
pôdy, kde sa rastliny dajú pestovať, nie je,
ba naopak, ubúda jej a jej kvalita sa zhoršuje? A všetci predsa chceme jesť len kvalitné (a lacné) potraviny.
Experimentálna biológia rastlín alebo fyziológia rastlín v širšom ponímaní sa zameriava presne na tieto problémy. Je to však
predovšetkým záujem o biológiu a rastliny,
ktorý učiteľov a vedcov vie nadchnúť a udržať v inak nevďačných zamestnaniach, navyše nedocenených a často aj spoločnosťou marginalizovaných a znevažovaných.
Nechceme namiesto o rastlinách a ich
dôležitosti a zaujímavosti hovoriť o problémoch nášho školstva a vedy. Ale celkom sa
to obísť pri téme „špičkových tímov“ nedá,
pretože špičková veda a Slovensko, to akosi, zdá sa, príliš nejde dokopy. Nemusíme
vedieť presné čísla a podiely z HDP, ktoré
idú do školstva či vedy, stačí, ak prejdeme
cez hranice a nazrieme do laboratórií a cvičební, a niekoľkonásobný rozdiel v dotácii
univerzít a projektov je jasný. Nakoniec, tieto skutočnosti veľmi presne pomenoval aj

rektor UK prof. Karol
Mičieta v príhovore pri
príležitosti oceňovania špičkových tímov.
Tak ako to vlastne je,
že sme sa rozhodli či
odvážili do tejto súťaže vstúpiť? Je to „len“
v nadšení a záujme
o to, čo nás baví, v čo
veríme, že má význam
a je dôležité, a tiež
v nasadení v každodennej usilovnej práci. Ako musia svojím
povolaním žiť špičkoví
športovci, umelci alebo manažéri, rovnako
je to aj vo vede alebo
výučbe. Je to práca,
ktorá nikdy nekončí.
Ako sme už uviedli, Reakcia koreňa kukurice na jednostranne pôsobiaci stres –
veda je medzinárodná, impregnáciu bunkových stien niektorých pletív ochrannými
nepozná hranice ani látkami indikuje červené zafarbenie (šípky).
jazykové bariéry. V napojení sa na medzinárodný výskum nám veľA ešte jedného problému sa nedá nemi pomohli rôzne programy na podporu me- dotknúť, tej svetovosti a špičkovosti, a to
dzinárodnej spolupráce po roku 1989 ako nielen na našej slovenskej úrovni, ale
Fulbrightove štipendiá a hosťujúci profesori často aj na tej svetovej. Treba dať pozor,
z rôznych krajín, ale aj programy Erasmus, aby sa z toho nestala akási modla a dostiMarie Curie Scholarships, DAAD, COST hy, kde ide len o čísla a všetci sa vás budú
a podpora výmeny pracovníkov cez agentú- pýtať: koľko, v akých časopisoch, s akým
ru SAIA. Nezabúdame však pritom ani na to, impakt faktorom publikujete a aký index
že sme nadviazali na kontakty na medziná- – taký či onaký? Veď vieme, že mediálna
rodné spoločenstvo vedcov z tohto odboru, svetovosť niektorých našich hviezd končí
ktoré vznikli už v dávnej minulosti zásluhou v neďalekom Hainburgu... Poďme preto
našich predchodcov a medzinárodných radšej naspäť k tým rastlinám, k tomu, čo
konferencií, ktoré usporadúvali predovšet- vlastne robíme, ako to s tými obmedzenýkým kolektívy z ústavov SAV už pred rokom mi prostriedkami zvládame a čo je našou
1989.
odmenou.
Fytoremediácie alebo keď s riešením
ľudských pochybení príde sama príroda
Rastliny ako zdroj výživy a potravového
reťazca sme už spomenuli. Ako je to ale
s výživou rastlín samotných? Všetci sme
už počuli niečo o hnojení, ako aj o rôznych pohľadoch na „organické“ a „umelé“.
Aj o tom, že ľudské telo potrebuje určité
spektrum prvkov, ktoré musíme prijať potravou. Podobne ako človek aj (bežné)
rastliny, ktoré prijímajú väčšinu týchto prvkov koreňmi, sú konfrontované aj s prvkami a látkami, ktoré nielenže nepotrebujú,
ale sú pre ne navyše aj škodlivé. Tie sa
v rastlinách môžu hromadiť a pokračovať
v potravovom reťazci ďalej až do nášho
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tela. Záhadné stúpanie počtu civilizačných
chorôb, alergií, problém s plodnosťou vo
„vyspelých“ častiach sveta, to nie sú len
akési mediálne strašiaky, ale skutočnosť.
Je to nepopulárna a zvlášť politikmi a producentmi potravín neobľubovaná téma.
V niektorých častiach sveta – a nie tak dávno ani u nás – nepublikovateľná.
Spoločné uvedomenie si týchto problémov biológie rastlín združilo vedcov do
medzinárodnej spolupráce podporovanej
EÚ vo forme projektov COST, do ktorých
sme sa už takmer pred 20 rokmi zapojili aj my. Aj na Slovensku sa totiž v tomto
smere máme čím „pochváliť“. Sú to nielen
opustené bane a skládky po ťažbe, z ktorých dodnes vytekajú látky, o ktorých by
mnohí radšej nič nepočuli, či polia zamorené toxickými koncentráciami niektorých
kovov z lacných hnojív, ale aj ochranných
prípravkov, bez ktorých sa dnes v intenzívnom poľnohospodárstve nezaobídeme. Len príležitostne na povrch preniknú
informácie o „akomsi“ BETEX-e (benzén-toluén-etylbenzén-xylén) v podzemných
vodách či o dávno zabudnutých úložiskách
dnes zakázaných pesticídov, insekticídov
a fungicídov. Zavrieť pred tým oči a nastaviť normy „únosnosti“ pre človeka tak, aby
sa dali splniť bez výraznejších zásahov do
systému, napr. miešaním kontaminovanej
múky s čistou, je jednou z možností, ako
vzniknutej situácii čeliť...
Pozitívnou správou však je, že ako
účinné riešenie týchto problémov sa javí
„očisťovanie“ prostredia rastlinami – tzv.
fytoremediácia. Deje sa to aj samovoľne,
keď jedovaté skládky či jazerá postupne
zarastajú vegetáciou, ktorá toxické látky do
seba prijíma alebo v prípade organických
látok ich aj metabolicky upravuje či rozkladá. Dá sa to však aj urýchliť a zefektívniť výberom vhodných rastlinných druhov,
zabezpečením, že značná časť toho, čím
je koreňová sústava obklopená a čo sa za
bežných okolností rastlina snaží neprijať,
sa transportuje do nadzemnej časti, ktorá
sa dá zozbierať, a pri niektorých kovoch
v ideálnom prípade dokonca aj recyklovať.
Na druhej strane, je tu hľadanie a šľachtenie rastlín, ktoré využívame ako zdroj potravy, so zníženým transportom škodlivín
z koreňa do nadzemných častí, do plodov
či semien, ktoré konzumujeme vo veľkých
množstvách. Tu je potrebné poznať mechanizmy a bariéry transportu, kontrolné
body rastlinného tela – tzv. check points,
ako sme ich pred časom pomenovali.
Rastliny pred stresom chráni kremík
Ďalšou „našou“ témou, ktorú sa nám
v niektorých prípadoch podarilo prepojiť aj
s toleranciou rastlín voči stresom vyvolaným
práve spomínanými toxickými kovmi či inými faktormi, je téma kremíka v rastlinách.
Kremík predstavuje v rámci fyziológie rast-

lín určitú anomáliu. Nie je považovaný za
esenciálny prvok, aj keď ho mnohé druhy
akumulujú vo významných množstvách.
Pozornosť sa mu dlhodobo nevenovala
asi aj pre jeho vysokú prítomnosť v pôde.
V ostatných desaťročiach sa však objavuje stále viac dôkazov o jeho mimoriadnej
úlohe pri ochrane rastlín voči pôsobeniu
stresu. Z tohto pohľadu je štúdium pôsobenia kremíka nesmierne dôležité. Aj naše
experimenty ukázali, že jeho aplikácia má
prospešný vplyv na prekonávanie rôznych
foriem abiotického a biotického stresu, či
už ide o stres z prítomnosti ťažkých kovov,
iných toxických prvkov, alebo dokonca
o ochranu rastlín pred atakom parazitických rastlín ničiacich úrodu. Mechanizmus
pôsobenia kremíka v rastlinách stále nie je
dokonale preskúmaný vo všetkých aspektoch, čo nám otvára ďalšie možnosti našej
vedeckej realizácie.
Satisfakciou sú mladí zanietenci i medzinárodné vedecké kontakty
Čo je teda našou odmenou? Teší nás
predovšetkým výchova a nadchnutie ďalších mladých kolegov pre tento výskum.
Úspechom je, ak takáto satisfakcia nie je
len výsadou „kmeťov“, ktorí už v odbore pôsobia desiatky rokov, ale dočkajú sa jej aj
mladí členovia, ako je to aj v prípade nášho
malého štvorčlenného tímu. Títo, ešte nedávno študenti vedúceho tímu prof. RNDr.
Alexandra Luxa, CSc., dnes už odborní
asistenti Katedry fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK, RNDr. Zuzana Lukačová, PhD., Mgr. Michal Martinka, PhD.,
a RNDr. Marek Vaculík, PhD., majú tiež už
svojich žiakov, bakalárov, magistrov či doktorandov.
Ďalším nenahraditeľným bonusom sú
stretnutia a priateľstvo s ľuďmi z celého
sveta, s ktorými si rozumieme nielen po
vedeckej, ale aj ľudskej stránke. Kolegov
a priateľov máme od Latinskej Ameriky,
USA, Japonska, Číny, Juhoafrickej republiky či Indie až po väčšinu krajín Európy. Tam
dnes poznajú nielen vedúceho tímu, ale aj
jeho mladých spolupracovníkov. Aj oni už
v zahraničí prednášali a viedli kurzy zamerané na využitie mikroskopických techník
vo výskume fyziológie rastlín – táto problematika je totiž silnou stránkou nášho tímu.
V cudzine tiež využívali zariadenia a postupy, ktoré u nás dostupné nie sú. A tiež
sú to návštevy a pobyty študentov a profesorov z týchto krajín u nás, stretnutia s nimi
v našich laboratóriách a prednáškových
sálach. Tak sa aj naši mladí študenti majú
možnosť najlepšie naučiť, že veda je medzinárodná, že podmienky sú síce rôzne,
ale mnohé problémy sú spoločné. Že naozaj nezáleží na krajine pôvodu a už vôbec
nie na náboženskej orientácii či farbe pleti.
Dôležité je, aby si ľudia porozumeli a dohodli sa na spolupráci.

Koreňové vlásky na povrchu koreňa modelového druhu arábkovka Thalova (Arabidopsis thaliana). Vlásky sú dôležitým
miestom príjmu vody a minerálnych látok,
ale aj rôznych škodlivín do rastliny a citlivo
reagujú na podmienky prostredia.
Fascinovaní svetom rastlín
Na záver ešte jedna poznámka k rastlinám. Pred niekoľkými rokmi vyhlásilo
medzinárodné spoločenstvo vedcov zaoberajúcich sa rastlinami 18. máj za Deň
fascinácie rastlinami, ktorý je výzvou
k väčšej všímavosti rastlinného sveta okolo nás. Chodíme totiž okolo nich a sme
ako slepí. Nekričia, keď im nedáme vodu
a nenakŕmime ich. Nie sú ako psíci, ktorých smutné očká a kňučanie nás prinúti
aspoň ich odniesť do útulku. Rastliny len
tíško zahynú – ako tie nepoliate výsadby
v niektorých našich mestách, nakúpené
za ťažké peniaze. Ako tie lesy nevhodne
vysadených monokultúr, ktoré sa nevedia
adaptovať, keď sa zmenia podmienky prostredia. Ako tie izbové rastliny kdesi v tmavom kúte chodby mnohých verejných
budov, ktoré nik ani nepoleje. Nevadí?
Nahradíme ich krásnymi umelými? Nám
to vadí, a preto sa rastlinám venujeme,
v laboratóriách aj za katedrou, a sme radi,
keď sa nám podarí získať ďalších nadšencov z radov študentov.
Alexander Lux a kolektív
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KO M E N TÁ R

Euroskepticizmus nie je len „módna vlna“
S procesom európskej integrácie sa postupne v slovníkoch európskych jazykov udomácnilo viacero výrazov, ktoré sú s ním
bezprostredne späté; napríklad europeizácia, transpozícia či acquis communautaire. Podobným a najmä v poslednej dobe často
diskutovaným pojmom je aj euroskepticizmus. Ide o frázu, ktorá je súčasťou módnej, „hipsterskej“ vlny, alebo o fenomén, ktorý
volá po detailnejšom skúmaní?
V akademickej literatúre sa venuje pozornosť kritike eurointegračného procesu
už od prvých priamych volieb do Európskeho parlamentu v roku 1979, avšak za
pôvodcu konceptu „euroskepticizmu“ ako
spornej, ale aj oprávnenej kritiky voči eurointegračnému procesu považujeme až
Paula Taggarta, autora článku „A Touchstone of Dissent: Euroscepticism in contemporary Western European party systems“,
ktorý bol publikovaný v European Journal
of Political Research v roku 1998. Kým
v prvom období sa pozornosť v súvislosti
s euroskepticizmom venovala výlučne politickým stranám a ich predstaviteľom, v súčasnom období sa čoraz viac dostávajú do
popredia aj postoje širokej verejnosti, občanov. Tento posun kopíruje všeobecnejšie
trendy v Európskej únii, ktorá sa najmä po
prijatí Maastrichtskej zmluvy a kompletizácii
jednotného trhu postupne posúva od únie
členských štátov, únie budovanej na myšlienke ekonomickej spolupráce čoraz viac
k politickej únii, únii občanov. To, že tento
proces nie je jednoduchý a ani samozrejmý, indikujú aj výhrady občanov vyjadrené
prostredníctvom série referend o európskych témach vo viacerých členských štátoch – za všetky spomeňme aspoň Dánsko,
Holandsko či posledné referendum v Spojenom kráľovstve. Euroskeptické postoje
občanov sa tak stali súčasťou spoločenského diskurzu, ktorému my, sociálni vedci,
venujeme pozornosť.
Príčin vzniku euroskepticizmu je niekoľko. Najčastejšie sa zvyknú uvádzať utilitárne, kultúrne a politické zdroje euroskeptických postojov. Kritika EÚ, ktorá pramení
z utilitárnych zdrojov, poukazuje na sklamanie alebo obavy z ekonomických dopadov
integrácie, napríklad z ohrozenia úrovne sociálnych benefitov v dôsledku harmonizácie
sociálnej oblasti. Exkluzivistická kultúrna
identita, t. j. identita budovaná výlučne na
národnom princípe, je považovaná za ďalší zo zdrojov euroskeptických postojov. No
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a v neposlednom rade, postoje viažuce sa
na národný politický systém a jeho predstaviteľov, najmä pocit dôvery voči politickej
elite a systému, je ďalším z dôležitých zdrojov, ktoré ovplyvňujú aj postoje voči Európskej únii.
Tieto poznatky, ktoré prináša akademická literatúra, čerpajú najmä zo západoeurópskeho kultúrneho prostredia. S nárastom euroskeptických postojov v regióne
strednej a východnej Európy právoplatne
vyvstáva otázka, ako je to s euroskepticizmom a jeho zdrojmi v našom kontexte.
Projekt „Comprehending and Debating
EuroScepticism“ (CODES), podporený
v rámci programu Európskej komisie Európa pre občanov a vedený výskumným
tímom (A. Világi, P. Baboš) z Katedry politológie Filozofickej fakulty UK, si kládol za
cieľ tieto otázky zodpovedať.
Zistenia projektu identifikovali nenaplnené očakávania za primárnu príčinu negatívnych postojov medzi našimi participantmi.
Identifikované sklamania súviseli najmä
s pocitom nerovnosti, a to ako v ekonomickej, tak aj v politickej a kultúrnej oblasti. V ekonomickej rovine naši participanti
očakávali rast ekonomickej vyspelosti, a to
jednak celej krajiny, ako aj jej individuálnych
občanov. Nenaplnené prísľuby rovnakých
platov, ako majú Nemci, z úst vtedajších
politikov prispeli k pocitu sklamania z EÚ
a k spochybňovaniu jej prínosov. V politickej
rovine sa pri kritike EÚ zvykol opakovane
objavovať pocit nerovnakého zaobchádzania s tzv. „novými“ členskými štátmi, ale aj
s občanmi týchto štátov. Pocit druhoradosti sýtila najmä nedávna migračná kríza,
v rámci ktorej sa objavil naratív o „diktáte“
starých členských štátov a Bruselu v otázke utečeneckých kvót. Pocit druhoradosti
na individuálnej úrovni zas v diskusiách ilustroval nedávny škandál s dvojakou kvalitou
potravín, teda s menej kvalitnými výrobkami
určenými pre náš trh, pričom označenie
a cena výrobku ostávali rovnaké ako pri kva-

litnejších variantoch určených na trh starých
členských štátov. Negatívne postoje voči EÚ
prameniace z tzv. kultúrnych očakávaní, ktoré neboli naplnené, boli v diskusiách zastúpené prostredníctvom kritiky nedostatočnej
schopnosti EÚ zdisciplinovať národných politikov a štátnu administratívu pri spravovaní
európskych fondov. Tento druh očakávania
pramenil zo skúsenosti s prístupovým procesom, v rámci ktorého EÚ prostredníctvom
kondicionality zohrávala rolu strážcu demokratických princípov. Špecificky v prípade
Slovenska tzv. transformatívna sila EÚ výrazne prispela k demokratizačným procesom
a politické elity, ktoré porušovali pravidlá
právneho štátu, aj vďaka tlaku EÚ stratili
podporu občanov. Aktuálne problémy s korupčným správaním naši participanti vnímali
ako rovnaký prejav deviácie od demokratických vzorcov, aký dostal Slovensko v 90.
rokoch mimo prvú skupinu kandidátskych
krajín, s ktorou EÚ začala viesť prístupové
rokovania. Absenciu penalizácie takéhoto
správania zo strany EÚ preto viacerí diskutujúci považovali za prejav sprenevery voči
európskym hodnotám.
Cieľ projektu CODES – snaha porozumieť, lepšie pochopiť príčiny vzniku
euroskeptických postojov v spoločnosti –
nebol samoúčelný. Mal napomôcť zlepšiť
verejné politiky, ale aj komunikáciu v snahe
reagovať na podnety spoločnosti a zvýšiť
tak responzívnosť politického systému na
národnej aj európskej úrovni. Zistenia nášho projektu poukázali na to, že euroskepticizmus na Slovensku nie je len módnym
slovom, je to zároveň jav, ktorý má svoje zakotvenie v spoločnosti a pramení z reálnych
obáv a v niektorých prípadoch aj z nedostatočných informácií. No a v tejto rovine sa
otvára pole pôsobnosti aj pre akademickú
obec.
Mgr. Aneta Világi, PhD.,
vedúca riešiteľka projektu CODES,
Katedra politológie FiF UK

NAŠI ŠTUDENTI

Talent z východu
V roku 2013 sa stala absolútnou víťazkou celoslovenského súťažného projektu Gospeltalent (víťazstvom
v tejto súťaži naštartovala kariéru i Sima Martausová) a o tri roky nato vydala svoj prvý album nazvaný
Je čas. Mladá talentovaná speváčka, autorka a hudobníčka, ktorá pochádza z východného Slovenska
z mesta Bardejov, má piatich súrodencov a miluje halušky s tvarohom, je zároveň i študentkou
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Predstavujeme vám Slávku
Tkáčovú.
Kedy ste začali so spevom a kto vás
k nemu viedol?
Pochádzam z hudobníckej rodiny, tak by sa
dalo povedať, že ma spev sprevádza od narodenia. Keď som mala päť rokov, mamka ma
navyše prihlásila do detského zboru. Všetci
okrem mňa tam už vedeli aj čítať a písať, no
mne to nijako neprekážalo. ☺ K spevu ma
teda viedli moja mamka, ocko a starší súrodenci, ktorí majú k hudbe tiež blízko. Dodnes
sa tešia z toho, že sa venujem tomu, čo ma
napĺňa a baví, podporujú ma, no stále ma držia aj nohami pevne na zemi a aj vďaka nim
viem, čo je v živote najpodstatnejšie.
Kde ako autorka čerpáte inšpiráciu?
Spievam o živote, o tom, čo počas bežného dňa zažívam. Hudbu od života neoddeľujem, vždy sa prelínajú. Niekedy len tak kráčam po ulici a pozorujem ľudí. Keď
sa zadívam

do okien paneláka, uvedomujem si, že v každom jednom sa odohráva iný príbeh. Veľa nad tým potom premýšľam
a hľadám v príbehoch ľudí momenty, ktorými
môžem povzbudiť aj iných. Moje texty často
vychádzajú z toho, že mám rada ľudí, ako aj z
môjho presvedčenia, že život stojí na maličkostiach.
Kto je váš hudobný vzor?
Napríklad speváčka Colbie Caillat, spevák
Chris Martin či John Mayer. Ich hudba je veľmi energická, no zároveň z nej ide veľký pokoj a v celom ich diele cítim pokoru a radosť.
Obdivujem ich.
Popri speváckej kariére študujete aj na
Pedagogickej fakulte UK. Prečo ste sa
rozhodli študovať pedagogiku?
Odmalička som mala blízko k deťom, vyrastala som s nimi a prirodzene patria k môjmu životu. Sú pre mňa inšpiráciou a živým
príkladom toho, ako sa má život žiť. Radostne, bez pretvárky. Okrem toho som študova-

la pedagogiku už na strednej škole, preto
som sa rozhodla v tom pokračovať aj na
univerzite.
Ako stíhate štúdium i spev zároveň? Dá sa to?
Štúdium je pre mňa dôležité a je prirodzené, že na dobré vzdelanie si treba nájsť
dostatok času. Nikto z nás sa však nevenuje
iba práci, resp. iba štúdiu, lebo život má aj iný
rozmer. Ja som sa rozhodla voľný čas vypĺňať vo veľkej miere hudbou. Priznávam, nie
vždy je to ľahké a vyžaduje si to obetu, najmä
ak idú hudobné aktivity cez víkendy na úkor
času s blízkymi či priateľmi. Hudba je však
zároveň výbornou motiváciou pre iné oblasti
– vrátane štúdia.
Po skončení štúdia by ste sa chceli venovať vyštudovanému odboru alebo dostane prednosť spev?
Je to, akoby ste sa ma spýtali,
či si želám na obed vyprážaný syr
alebo na večeru varené zemiaky.
Jasné, že jedno i druhé je potrebné, zemiaky k syru, ale aj večera
okrem obeda. Na vysokoškolské
štúdium som nastúpila, lebo si
viem predstaviť prepojiť lásku
k deťom s prácou. Spievam, pretože si viem predstaviť prepojiť
život s láskou k hudbe. Predovšetkým sa však stále venujem
tomu, čo aktuálne robím, a to
naplno a bez prehnaného snívania. O tom, čo bude, teraz
nerozmýšľam, mojím cieľom
je úspešne dokončiť štúdium,
stať sa kompetentnou pedagogičkou a čoraz
kvalitnejšou interpretkou.
V septembri 2017 vyšiel váš singel Stále
viac. Priblížte nám ho.
Piesňou Stále viac vypovedám svoju túžbu
hlbšie chápať život v jeho plnosti a opustiť
každý strach, ktorý ho ničí.
Je to môj prvý singel, na ktorý nadviažu ďalšie v priebehu tohto roka.
Hudobne ma v ňom
sprevádzajú skúsení muzikanti Daniel
Špiner, Michal Šelep,
Michal Fedor a Lukáš
Konštiak. Som veľmi
rada, že s nimi môžem
aj naďalej spolupracovať. Pieseň vznikla
v pražskom štúdiu Biotech pod taktovkou vyhľadávaného producenta Ecsona Waldesa.

Máte okrem spevu aj nejaké iné koníčky?
Mám veľmi rada beh, lyžovanie, no ak sa
za hobby považuje aj nakupovanie, tak to mi
ide najlepšie. ☺
Aké sú vaše plány na rok 2018?
Aktuálne pracujeme na ďalších piesňach,
ďalšia by mala vyjsť von už čoskoro. Popritom
pripravujeme akustické turné po Slovensku
na prelome apríla a mája. Chcem sa vydať
za ľuďmi, ktorým sa moja tvorba páči, a ponúknuť im moje skladby v zaujímavej úprave.
Veľmi sa na to všetko teším.
Máte nejaký nesplnený sen?
Predovšetkým by som chcela úspešne dokončiť štúdium na vysokej škole. No okrem
toho je mojím tajným snom vyskúšať si bungee jumping. Vždy sa však smejem, že zatiaľ
na to nemám ani odvahu, ani váhu. ☺
Karin Fedorová
Foto: Archív Slávky Tkáčovej
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PREZRADILI STE NÁM O SEBE

Doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.,

Katedra jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty UK
Miesto
narodenia:
Malacky
Vek: 40

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Zdravotná sestra.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Chémiu. Prirástla mi k srdcu a bavila ma.

Aké cudzie jazyky ovládate?
Anglický jazyk.

mladšia dcéra (16) je zas druháčka na ruskom
bilingválnom gymnáziu v Bratislave.

Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Zodpovednosť.

Čo vás dokáže zarmútiť?
Choroba najbližších a smútok v očiach detí.

Ako rada trávite voľný čas?
Prácou ☺, čítaním kníh, turistikou.

Čo vás dokáže rozosmiať?
Záhorácky humor.

Uprednostňujete televíziu alebo knihy? Prečo?
Knihy. Uvoľním sa pričítaní a mozog vypne
od všetkého. ☺
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Mám dve dcéry: staršia dcéra (20) študuje
farmáciu na Farmaceutickej fakulte Karlovej
univerzity v Hradci Králové – je v 2. ročníku,

Máte obľúbenú osobnosť (herca, spisovateľa, športovca...)?
Robert De Niro, Jean Reno.
Máte nejaký skrytý talent?
Určite, ale je hlboko skrytý. ☺
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Zdravie, čas, výzvy, ľudia, dobrý pocit.

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Knižnice UK opäť úspešné
v rámci Fondu na podporu umenia
Fond na podporu umenia (FPU) už druhý rok poskytuje dotáciu v rôznych oblastiach umenia na kultúrne podujatia a aktivity, časopisy,
výskum, vzdelávanie, ľudovú kultúru, kultúrno-osvetovú činnosť, doplňovanie fondov atď.
V grantovej schéme FPU majú pamäťové
a fondové inštitúcie samostatný program. V rámci neho sa o dotáciu môžu uchádzať knižnice,
múzeá a galérie. Podobne ako v roku 2016
aj pre rok 2017 si FPU v programe Pamäťové
a fondové inštitúcie kladie za cieľ posilnenie úlohy pamäťových a fondových inštitúcií v spoločnosti, skvalitňovanie stavu odbornej starostlivosti
o existujúci zbierkový a knižničný fond Slovenskej republiky, ich rozširovanie a sprístupňovanie širokej verejnosti, čím chce posilniť občiansku participáciu na využívaní služieb a aktivít
pamäťových a fondových inštitúcií.
Pre knižnice boli v roku 2017 vyhlásené tri
podprogramy zamerané na odbornú činnosť
knižníc a knižničnú infraštruktúru, podujatia
a vzdelávacie aktivity a akvizíciu knižníc. Podpora je určená pre projekty knižníc, ktoré sú
evidované v Zozname knižníc Slovenskej republiky, pre projekty Slovenskej asociácie knižníc
a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.
Viaceré fakultné knižnice UK sa opätovne dohodli na spolupráci a pre podprogram akvizícia
knižníc pod gesciou Akademickej knižnice UK
pripravili projekt pod názvom „Nové knihy do
knižnice – skvalitnenie knižničného fondu“.
Cieľom projektu je získanie novej literatúry
pre deväť fakultných knižníc, a to pre knižnice
na Farmaceutickej fakulte UK, Právnickej fakulte
UK, Filozofickej fakulte UK, Pedagogickej fakulte UK, Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK,
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK, Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK, Fakulte telesnej výchovy a športu
UK a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky
UK. Projekt reaguje na požiadavky a potreby
študentov v oblasti knižnično-informačných
služieb. Z hľadiska obsahu je zameraný najmä
na nákup monografickej vedeckej i umeleckej,
pôvodnej i prekladovej literatúry z oblasti spolo-
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čenských, humanitných, pedagogických, historických vied, teológie, umenia, práva, medicíny,
farmácie, matematiky, fyziky, informatiky, ekonómie, manažmentu, vied o športe. Knižnice majú
dostatok objektívnych podkladov pre cielenú
akvizíciu, keďže priebežne sledujú využívanie
knižničného fondu, analyzujú žiadanky čitateľov,
vyhodnocujú rezervácie na požičané dokumenty a taktiež reflektujú na pripomienky študentov
v rámci každoročne realizovaných študentských ankiet, kde najčastejšou pripomienkou
je nedostatočný počet exemplárov, málo titulov
v e-forme, resp. chýbajúce tituly e-kníh, ktoré
by takto boli prístupné pre väčší počet čitateľov.
Z tohto dôvodu je projekt orientovaný jednak na
akvizíciu nových titulov klasickej knižnej produkcie, ale najmä na získanie e-kníh tak, aby boli do
značnej miery akceptované pripomienky a požiadavky čitateľov. Pri akvizícii sa musí zohľadniť
požiadavka FPU, aby 10 % žiadanej podpory
bolo vyčlenených na nákup kníh, ktorých vydanie podporil FPU v minulom roku.
Žiadaná suma (14 250 eur) bola síce upravená, ale pridelená čiastka vo výške 10 000 eur
bola pozitívne prijatá. Z tejto sumy sa vyčlenilo 1000 eur (povinných 10 %) – v prvej etape
projektu sa knižnice zamerali na získanie kníh
podporených FPU – celkom bolo kúpených 83
kníh; súčasne sa v tejto etape vyriešilo aj povinné spolufinancovanie (najmenej 526,35 eur)
a v rámci toho sa vydokladoval nákup 42 kníh
v celkovej hodnote 585,86 eur.
V ďalšej etape projektu sa knižnice orientovali
na výber e-kníh. Z relatívne širokej ponuky e-kníh
bolo získaných 275 titulov kníh z vydavateľstiev
Karolinum a John Wiley & Sons. Bibliografické
záznamy týchto titulov s linkami na úplné texty sú
v súbornom online katalógu fakultných knižníc
UK a v súlade s licenciou sú prístupné pre akademickú obec UK. Každý bibliografický záznam

obsahuje informáciu, že akvizíciu z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
V súčasnosti prebieha posledná etapa projektu; z finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii po vyfakturovaní nákupu kníh podporených FPU a e-kníh, knižnice v súlade so svojou
profiláciou kupujú klasické printové knihy. Je
predpoklad, že projekt bude v požadovanom
termíne úspešne ukončený. Všetky získané knihy budú knižnice prezentovať formou výstaviek
počas blížiaceho sa Týždňa slovenských knižníc
(5. – 10. marca 2018). Zároveň budú informovať o nových prírastkoch aj na svojich webových
stránkach.
Akademické knižnice v súčasnosti nemajú
žiadnu inú možnosť uchádzať sa o doplnkové finančné prostriedky zamerané na akvizíciu kníh.
Fond na podporu umenia je v tejto oblasti jediným zdrojom – treba vysloviť uznanie a vďaku za
získanú dotáciu.
PhDr. Daniela Gondová,
Akademická knižnica UK

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

Výber z publikácií vydaných vo Vydavateľstve UK
v septembri až decembri 2017
Študijná literatúra

Monografie

Bábelová, J., Friedová, L.: New English for
Medical Students
Bazovská, S. a kol.: Špeciálna epidemiológia
Buc, M., Javor, J.: Basic and Clinical Immunology for Dentistry Students
Buček, J., Plešivčák, M., Przybyla, V.: Politická geografia – politické ideológie, demokracia a voľby
Cardia Jačová, Z.: Gramatica italiana (Volume I)
Cingerová, N., Motyková, K.: Úvod do diskurznej analýzy
Džuganová, B., Balková, D., Morháčová,
Z., Poláčková, G., Prokšová, G.: Slovenčina pre zahraničných študentov
Havránek, E. a kol.: Rádiofarmaká
Javorka, K. a kol.: Medical physiology. Laboratory manual
Minariková, E.: Vybrané benígne a malígne
kožné nádory
Minariková, E.: Ultrazvukový atlas kože
Oláh, Z. a kol.: Príručka z oftalmológie
Oremusová, J., Sarka, K., Vojteková, M.:
Fyzika. Laboratórne cvičenia pre farmaceutov
Popper, M.: Psychológia morálky: Sociálne
normy a morálne mysle
Sehnal, R.: Praktická lexikológia talianskeho
jazyka
Šuška, P. a kol.: Vybrané kapitoly z gynekológie
Štubňa, P.: Psychológia literatúry
Tedla, M., Pavlovičová, G., Chakrabarti,
S.: Basic Otorhinolaryngology
Tichý, E., Šimunková, V., Halenárová, A.:
Emulsions, suspensions, ointments, creams, pastes, suppositories and pessaries. Laboratory practices
Vavrincová, Z.: Vybraná slovná zásoba kórejčiny pre študentov kórejských štúdií
Vertanová, S.: Tezaurus tlmočníka zo/do
španielčiny
Vojtech, M.: Slovenská klasicistická a preromantická literatúra

Belešová, M.: Kresba ako výskumný nástroj
v pedagogickom výskume
Benková, E.: Vinohradníctvo na panstve
Červený Kameň v ranom novoveku
Bilász, B.: Nyelv és ideológia
Bláha, P.: Geofyzika a svahové deformace
Greif, A., Nuhlíček, M.: Epistemické intuície
Hargašová, Z.: Vývin jazykovej normy
v mladšom predspisovnom období slovenčiny
Horňáková, M.: Komunikácia v inkluzívnej
škole
Chabada, M. a kol.: Intuícia ako zdroj poznania. Historické a súčasné pohľady
Kubatka, P. a kol.: Protinádorové účinky
rastlinných funkčných potravín v modeli
karcinómu prsníka
Lanstyák, I., Múcsková, G., Tancer, J.: Jazyky a jazykové ideológie v kontexte viacjazyčnosti na Slovensku
Paulínyová, L.: Z papiera na obraz. Proces
tvorby audiovizuálneho prekladu
Rakšányiová, J. a kol.: Quo vadis, Rechtsübersetzung?
Sebök, S.: Meta és nyelv
Sloboda, M.: Víťazi a kandidáti vo voľbách.
Fenomén nezávislého kandidáta, efekt
funkcionára a rodový aspekt vo voľbách
primátorov miest na Slovensku
Zaviš, M.: Interrupcia. Etická výzva pre svetové náboženstvá

Zborníky a časopisy
Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. Publicatio LVII/II
Adamovič, V., Černáková, Z. a kol.: Zborník Medea
Guldanová, Z.: Kontexty súdneho prekladu
a tlmočenia VI
Benková, E., Púčik, M.: Ingenii laus. Zborník štúdií venovaný jubilujúcemu prof.
PhDr. J. Lukačkovi, CSc.
Klimas, J.: Pokroky vo farmakológii v Slo-

venskej republike XII
Mikula, V.: Filozofi v novembri
Rebus Linguae vol. 1 : Non-Conference Peer-Reviewed Collection of Papers
Slobodník, M., Glossová, M.: 95 rokov Filozofickej fakulty UK. Pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce
SURFINT-SREN V

Publikácie na CD
Boháč, M.: Rekonštrukcia prsníka
Kostrábová, A., Pastoreková, S., Betáková, T.: Biosyntéza vírusov (I. diel)
Kuruc, M.: Príručka pre používanie dotazníka SRQ-Academic v pedagogickej praxi
Kuruc, M.: Príručka pre používanie dotazníka SRQ-Prosocial v pedagogickej praxi
Lemešová, M. a kol.: Psychológia zážitkom
Rúfusová, A., Beracko, P., Bulánková, E.
a kol.: Benthic invertebrates and their habitats
Rúfusová, A., Beracko, P., Bulánková, E.
a kol.: Bentické bezstavovce a ich biotopy
Sokolová, L.: Čo ma čaká v škole? Adlerovská psychológia v školskej praxi
Trebatická, J.: Depresívna porucha v detskom a adolescentnom veku

Zborníky na CD
Kanovská Halamová, J.: Komunitná psychológia na Slovensku 2017
Merica, M.: Žiak, pohyb, edukácia – vedecký zborník 2017
Psychológia a patopsychológia: študentská
vedecká konferencia 2017
Zborník abstraktov: HPLC-MS seminár/
workshop
Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života
detí a mládeže 2017

Iné
Index seminum 2017
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O výučbe cudzích jazykov na CĎV UK
Životná úroveň, prestíž, profesijné postavenie a skúsenosť dospelým často bránia vyjadrovať sa v cudzom jazyku jednoducho.
Používať narýchlo naučené frázy sa im pritom zdá schematické a neosobné, a teda neadekvátne. Je preto dobré, že sa i vo vyššom
veku púšťajú do systematickejšieho štúdia jazykov. Prínosom totiž nie sú len „izolované“ jazykové znalosti – vďaka štúdiu cudzej reči
začínajú vnímať vlastný materinský jazyk v nových súvislostiach, majú možnosť spoznávať kultúru krajiny, kde sa príslušným cudzím
jazykom hovorí, a porovnávať ju s tou našou, pričom svojimi otázkami, učebnými postojmi a výsledkami umožňujú pedagógovi zlepšiť
nielen jeho vlastnú metodiku výučby, ale aj orientáciu v cudzom jazyku z lingvistického i kultúrnohistorického hľadiska. Aj preto
v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) povzbudzujeme k učeniu sa cudzích jazykov všetky
vekové a profesijné skupiny, flexibilne prispôsobujúc ich potrebám aj podmienky výučby.
Za rok 2017 sme celkovo pripravili a zrealizovali 17 dlhodobých programov, z toho
bolo 9 skupín seniorov napredujúcich v znalostiach anglického a nemeckého jazyka
(každá skupina v rozsahu 120 vyučovacích
hodín), 2 skupiny dospelých v 120-hodinovom rannom a večernom programe, 3 intenzívne programy všeobecnej a odbornej
angličtiny a nemčiny (každý v rozsahu 240
vyučovacích hodín), letný program pre učiteľov UK v rozsahu 30 vyučovacích hodín
a samostatnú skupinu tvoril program vzdelávania v piatich cudzích jazykoch – angličtine,
nemčine, taliančine, španielčine a ruštine
– pre 25 zamestnancov Vysokoškolského
mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK v rozsahu 857
vyučovacích hodín. Veľmi dobrý ohlas mala
letná škola cudzích jazykov pre učiteľov UK.
Dvanásť pedagogických zamestnancov, ktorí sa na toto jazykové vzdelávanie prihlásili,
si jasne stanovilo priority, čo sa odrazilo aj
v obdivuhodnom progrese ich jazykových
schopností.
Učenie sprevádzané bojom priorít sme
zaznamenali u zamestnaných dospelých
z radov verejnosti, v celkovom počte 22,
ktorí naň popri rodine a práci často len ťažko
nachádzali dostatočný priestor a čas. Kurzy mohli absolvovať len v skorých ranných
a neskorých večerných hodinách. Ich hodnotenie účinnosti programov bolo skeptické.
Mali pocit, že pokrok ide zbytočne pomaly,
a bolo ťažké ich presvedčiť, že len sedieť na
hodine, aby sa na nich „niečo nalepilo“, nevedie ku skutočnému pokroku, lebo krátko-

dobá pamäť je pre ovládanie cudzieho jazyka
nepostačujúca. Istým spôsobom je to však
pochopiteľné. Študujúci dospelí majú priveľa podnetov v študijnom i súkromnom svete,
robí im tak problém sústrediť sa a priradiť
osobnú dôležitosť učeniu sa jazyka. Oslabená bola aj ich osobná motivácia, ktorá je
v učiacom procese nevyhnutná, aj keď nás
trh presviedča, že existujú metódy, ktorými
sa to udeje samo od seba. Mnohí boli tiež
presvedčení, že sa jazyk naučia len pobytom
v zahraničí, takže tu na Slovensku chodia do
školy zbytočne. Je pravda, že pobyt v prostredí, kde sa jazykom hovorí, je nesmierne
motivujúci a vystavenie sa cudzojazyčnému
„ovzdušiu“ na dlhší čas výrazne podporí učenie. Ideálne však je, keď viete počuté výrazy funkčne kategorizovať medzi gramatické
tvary, frazeologizmy a tematické slovné spojenia, teda nie ste úplný začiatočník a máte
akú-takú predstavu o jazykovom systéme.
V učení cudzích rečí zohráva dôležitú úlohu
dostatočné „napočúvanie“ jazyka, ktoré nie
je samoúčelné, ale je prirodzene zasadené
do určitého kontextu tak, ako to funguje pri
učení sa materinského jazyka. Preto je veľká
škoda, že sa na Slovensku nepresadil systém vysielania filmov v originálnom znení s titulkami, ale uprednostňuje sa dabing.
Špecifickú skupinu študentov predstavujú
seniori, ktorých na staré kolená donútili prelomiť nevedomosť ich vlastné deti a vnúčatá.
Seniori sú najserióznejší študenti, trávia dlhé
poobedia učením a aj keď ich výsledky nie
sú vždy odrazom tejto námahy, sú obdivu-

hodne húževnatí. Najdôležitejšie je neodradiť ich od učenia, lebo znechutiť ich nie je
umenie, sú totiž veľmi sebakritickí a málo si
dôverujú. Boja sa totiž urobiť chybu – veď
čo ak sa im budú vnúčatá smiať? Obsahovo
chcú seniori vedieť buď úplne jednoduché
praktické veci, alebo naopak, chcú oslniť,
takže strávia nad slovníkom hodiny, aby si
vypísali múdro znejúce výrazy, ktoré však
majú svoje kolokácie, a preto ich preklad
a poskladanie dovedna vedie niekedy k zábavným zlátaninám.
Pre CĎV UK je veľmi dôležité zakomponovať do svojho programu vzdelávacích aktivít cudzojazyčné vzdelávanie, aj keď nie je
jednoduché ho organizovať. Všetky výskumy
činnosti mozgu však potvrdzujú, že učenie
jazykov prispieva k jeho správnej činnosti
v každom veku. Preto sa v súlade s najnovšími
vedeckými výsledkami snažíme pri vyučovaní
cudzích jazykov vytvoriť vhodné mozgovokompatibilné učebné prostredie, a to predovšetkým ponukou zmysluplného obsahu jednotlivých hodín i celého programu, možnosťou výberu preferovaného spôsobu výučby,
neprítomnosťou strachu z výsmechu pri pochybeniach, ktoré sú prirodzenou súčasťou
učiaceho procesu, ako i primeraným časom
na zvládnutie učiva, efektívnou spoluprácou
a okamžitou spätnou väzbou.
PhDr. Silvia Blašková, PhD.,
metodička a lektorka cudzích
jazykov CĎV UK

Športová hala Právnickej fakulty UK
sa dočkala rozsiahlej rekonštrukcie
Mnohí študenti Univerzity Komenského v Bratislave (UK), ale aj jej zamestnanci zostanú často zaskočení informáciou, že v priestoroch sídla našej univerzity, konkrétne v suteréne novej budovy na Šafárikovom námestí, sa nachádza komplex na podporu športu,
ktorý sa skladá z pohybového štúdia, posilňovne a športovej haly. Športovať tu pritom môžu nielen študenti Právnickej fakulty UK
(PraF UK), ale aj univerzitní zamestnanci. Priestor, ktorý neznalé okolie prekvapuje asi najviac, je športová hala so svojimi rozmermi
26,50 x 16,50 m, ktorá prešla v roku 2017 rozsiahlou – v podstate až generálnou – rekonštrukciou.
Nutnosť výmeny športového povrchu
bola zrejmá už niekoľko rokov, ale zdroje na
jej výmenu a celkovú obnovu športovej haly
sa PraF UK podarilo zabezpečiť až v roku
2017, a to prostredníctvom OZ Centrum
praktického vzdelávania právnikov a vďaka
finančnej podpore Nadácie SPP, Alumni
klubu PraF UK a darom 2 % z daní fyzických
a právnických osôb. Obnovou, okrem po-
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vrchu, prešiel celý priestor, konkrétne išlo
o doplnenie svetiel, obnovu náteru stropu
a stien, výmenu elektrických rozvodov, doplnenie osvetlenia, obnovu podláh vstupných chodieb a šatní, výmenu ochranných
sietí a celého športového vybavenia. Z našej starej haly sa tak za polrok stala jedna
z najmodernejších športových hál Univerzity
Komenského.

Kolektív oddelenia telesnej kultúry PraF
UK bol a stále je za tento – v súčasnosti
skôr jedinečný – budovateľský progres nesmierne vďačný. Sám výrazne priložil ruku
k dielu – vzal si na starosti všetky demontážne a demolačné práce, brúsenie drevených obkladov a ich náter, odstránenie
starých podláh, vynášanie odpadu a mnoho iných drobných prác, a to v celkovom

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Parazitologický ústav Lekárskej fakulty UK
by oslávil 60 rokov od svojho vzniku
V roku 1957 rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. Július Šefránek zriadil pri (vtedajšom) Ústave pre všeobecnú biológiu
Lekárskej fakulty UK Výskumné laboratórium parazitológie a mykológie, ktorého prvým vedúcim sa stal prof. MUDr. Vladimír Vršanský. V roku
1966 bolo laboratórium rozdelené na dve samostatné pracoviská a v roku 1968 z Výskumného laboratória parazitológie vznikol samostatný
Parazitologický ústav Lekárskej fakulty UK (PÚ LF UK). Pri príležitosti 60. výročia vzniku tohto špecializovaného pracoviska, vďaka ktorému
LF UK ako prvá v Československu začala vyučovať lekársku parazitológiu, si chceme nasledujúcimi riadkami pripomenúť jeho neoceniteľný
prínos pre slovenskú medicínu i spoločnosť.
Úlohou rozvíjať nový vedný odbor – lekársku
parazitológiu – bol po vzniku Výskumného laboratória parazitológie a mykológie poverený
vtedy mladý vedecký pracovník, odborný asistent MUDr. Gustáv Čatár, ktorý svoj výskum
zameral na štúdium vzťahov hostiteľa a parazita. Budovaniu špecializovaného pracoviska
a rozvoju lekárskej parazitológie venoval všetky
svoje sily a postupne sa u nás stal vedúcou
osobnosťou v parazitológii: v roku 1960 obhájil titul CSc., následne absolvoval ročný pobyt
v Indonézii, kde si osvojil aj znalosti z tropickej
medicíny, v roku 1962 sa habilitoval, čoskoro
nato sa ujal funkcie vedúceho laboratória, ako
aj neskoršieho PÚ LF UK, v roku 1969 sa stal
riadnym profesorom a o štyri roky obhájil aj titul
DrSc. Okrem toho bol i člen korešpondent SAV
a ČSAV. V roku 1976 mu za výskum v oblasti toxoplazmózy bola udelená Národná cena SSR.
Ešte v roku 1963 prišiel do Výskumného laboratória parazitológie a mykológie plne kvalifikovaný ženský lekár MUDr. Michal Valent. Sledoval parazitózy v gynekológii a pôrodníctve,
osobitne urogenitálnu trichomoniázu, sexuálne
prenosnú chorobu. V roku 1967 obhájil titul
CSc., v roku 1970 sa habilitoval vo vednom odbore gynekológie a pôrodníctva, v roku 1985
získal titul DrSc. a o tri roky bol menovaný riadnym profesorom. V rokoch 1982 – 1995 bol
riaditeľom PÚ LF UK. Po ňom bola riaditeľkou
ústavu až do jeho zrušenia v roku 2008 RNDr.
Renáta Holková, CSc.
PÚ LF UK sa vedecky profiloval na protozoárne nákazy, predovšetkým toxoplazmózu,
urogenitálnu trichomoniázu, pneumocystózu,
tiež toxokarózu a črevné parazitózy, vyvolané
parazitickými červami. Pozornosť sa venovala
vaginálnej biocenóze a jej významu pri šírení
nákazy v rodidlách. Sledovali sa i otázky špeci-

fickej a nešpecifickej imunity. Pracovníci ústavu riešili problém diagnostiky pneumocystózy
v experimentálnych a klinických podmienkach.
Zamerali sa na biologický cyklus Pneumocystis carinii a mechanizmus jeho patogénneho
pôsobenia vo vzťahu k imunitnému stavu organizmu hostiteľa.
Prednosťou ústavu bol úzky kontakt so zdravotníckou a klinickou praxou. PÚ LF UK robil
mnohé vyšetrenia pre Ústav národného zdravia
(ÚNZ) a zdravotnícke zariadenia z celého Slovenska. Z toho rezultovala aj dohoda medzi
ÚNZ a LF UK, vďaka ktorej sa v roku 1973
vytvorilo spoločné pracovisko ÚNZ a LF UK –
Oddelenie klinickej parazitológie, ktoré bolo
jedným z oddelení PÚ LF UK. Realizovali sa tu
rozsiahle skríningové vyšetrenia a štúdie predškolských a školských zariadení s cieľom zistiť
aktuálnu epidemiologickú situáciu črevných
parazitóz a možnosti ich ovplyvnenia v populácii. Prepojenie ústavu na prax sa významne
viaže na meno a osobnosť prof. Valenta. Oddelenie klinickej parazitológie úspešne viedol až
do jeho zrušenia v roku 1994.
O vedeckej angažovanosti PÚ LF UK svedčia nielen dve desiatky ním vydaných knižných
publikácií, 1114 časopiseckých zborníkových
prác, vyše 450 zahraničných citácií, 1142
prednášok v podaní zamestnancov ústavu, ktoré odzneli doma i za hranicami Slovenska, či
ich početné publikácie vo významných medzinárodných karentovaných periodikách. PÚ LF
UK bol aj organizátorom medzinárodných sympózií o toxoplazmóze, trichomoniáze a vaginálnej biocenóze (v rokoch 1974, 1977 a 1983).
Navyše, v rokoch 1986 a 1987 bol v PÚ LF UK
na dvojtýždňovom študijnom pobyte špičkový
americký odborník Dr. John F. Alderete z Univerzity v Texase.

Predný rad zľava: N. Jalili, M. Pavlina, R. Holková,
M. Cséfalvayová, A. Totková, B. Kolibíková
Zadný rad zľava: M. Klobušický, L. Kvasz, M. Pinterová, A. Halačiová, M. Valent (Foto: Archív ústavu, 1995)

Po zrušení PÚ LF UK z rozhodnutia vedenia
a senátu LF UK v roku 2008 odišli jeho vekovití
zamestnanci do penzie. Humánna parazitologička RNDr. Anna Totková, PhD., nastúpila do
Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej
genetiky LF UK a UNB k doc. MUDr. Danielovi Böhmerovi, PhD., kde pôsobila až do roku
2017, keď odišla do dôchodku. V roku 2008
jej v autorskej spolupráci s RNDr. Milanom Klobušickým, CSc., a prof. Michalom Valentom vyšla kniha Lekárska parazitológia. V roku 2009
získala výnimočné ocenenie Certifikát a Zlatú
medailu Slovak Gold.
Michal Valent,
professor emeritus LF UK,
RNDr. Anna Totková, PhD.

objeme zhruba 500 hodín.
Za túto prácu ďakujem hlavne Mgr. Ladislavovi Križanovi, PhD.,
a Mgr. Dominike Veselej. Ďalej by som rád poďakoval prorektorovi
UK prof. JUDr. Marekovi Števčekovi, PhD., dekanovi PraF UK doc.
JUDr. Eduardovi Burdovi, PhD., tajomníčke Ing. Ingrid Kútnej Želonkovej, PhD., prodekanovi doc. Mgr. Jánovi Škrobákovi, PhD., doc.
JUDr. Rudolfovi Kasincovi, PhD., Petrovi Halanovi a v neposlednom
rade aj oddeleniu prevádzky rektorátu – Ing. Petrovi Vrbovi, Jozefovi
Slobodovi a Ivete Papcunovej. Ste skvelý tím.
V novozrekonštruovanej športovej hale, ale aj v priestoroch pohybového štúdia prebieha výučba voliteľných športov pre študentov
práva, cvičenie zamestnancov PraF UK, Rektorátu UK a Lekárskej
fakulty UK, ako aj cvičenie študentov univerzity tretieho veku. S podporou Nadácie SPP zároveň realizujeme aj projekt „Cvičme v škole,
poďme von“ s podtitulom „Cvičenie generácií“.
Verím, že vynovené priestory pomôžu k zdravšiemu športovaniu,
zvýšia motiváciu našich športujúcich a pomôžu pri budovaní dlhodobých športových návykov a utužovaní priateľstiev. Aj naša športová
hala je svedectvom o vôli a chcení.
Mgr. Andrej Kolárik, PhD.,
vedúci oddelenia telesnej kultúry PraF UK
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Island – krajina protikladov
Letný semester na Islande začínal už 2. januára, a tak som si do kufra pobalil veľa zimných vecí. Predstavoval som si totiž, že január
na Islande sa rovná ruskej zime. No, ako som zistil, nie je to celkom pravda.
Zima je na Islande oveľa príjemnejšia.
Celé pobrežie ohrieva teplý Golfský prúd
a teploty sa pohybujú od -8 do +4 °C. Pocitová teplota je však „vďaka“ vetru, morskému
vzduchu a miestami aj sopečnému prachu
a neustálej tme aj tak o desať stupňov nižšia.
Do Reykjavíku som pricestoval po 21 hodinách. Najprv som išiel tri hodiny do Krakova autom, potom som absolvoval hodinový
let do Varšavy, kde ma čakal sedemhodinový
prestoj, a nakoniec štvorhodinový let na letisko Keflavik. Po nasledujúcej hodinovej jazde autobusom som v cieli vystúpil uprostred
ničoho. To, že to „nič“ bola vlastne hlavná
autobusová stanica na okraji centra mesta,
som sa dozvedel až neskôr. Vyzbrojený výtlačkami a printscreenmi trasy zo stanice na
byt som si začal raziť cestu cez náveje snehu. MHD spojenia síce jazdia, no v jednej
z najdrahších krajín sveta predsa treba prvý
mesiac šetriť, a tak som sa rozhodol doraziť
do cieľa peši za sprievodu aurora borealis.
Aj keď s dvomi 20-kilovými kuframi a ruksakom.

Zvítanie s mojimi spolubývajúcimi bolo
skvelé. Mladá skúsená Francúzska, ktorá
trávila na Islande už druhý semester, akurát
večerala so svojou kamarátkou z vedľajšieho vchodu. Dobré červené pritom nesmelo
chýbať. Po únavnej ceste som však „padol
ako podťatý“ a v posteli som strávil celý nasledujúci deň. Zvládol som sa prejsť len do
najbližšieho supermarketu, kde mi islandské
ceny, také vychýrené po celom svete, okamžite vypálili jednu „vzduchom chladenú“. Za
dve žemle, maslo, syr a paradajku s mliekom
to bolo dovedna 35 eur. Ani tá najtrendovejšia diéta s vami nespraví to, čo päťmesačný
pobyt v krajine ohňa a ľadu. Potraviny, aj keď
drahé, sú však veľmi kvalitné. Trvanlivé mlieko vydrží v chladničke len (!) 4 dni a vzápätí
sa z neho začne robiť tvaroh. To isté platí aj
o zelenine, ktorú si Islanďania dokážu dopestovať pomocou geotermálnej energie.
Výnimkou nie sú ani banány, ktoré sa z Islandu vyvážajú najmä do Grónska.
Oficiálna uvítacia akcia na univerzite bola
veľmi príjemná. Obyvatelia Islandu sú zvyknutí vyjadrovať sa stroho a nepotrpia si na
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dlhé prejavy. Ich tradičné jedlo – paštétu
z ovčej hlavy – som sa rozhodol vynechať
a ako vegetarián som pohrdol aj veľrybím
mäsom. No tradičný islandský jogurt Skyr,
to je pochúťka. Tento produkt sa stal pre
Islanďanov neoddeliteľnou súčasťou ich
každodennej gastronómie. A tiež je súčasťou najostrejších protestov. Svedkom takejto
situácie som bol počas prevalenia kauzy Panama Papers, ktorá otriasla krajinou v základoch. Takmer 100-tisíc ľudí (čo je asi 1/3
populácie) sa v priebehu týždňa dokázalo
spojiť a obhádzať vládne budovy týmto chutným jogurtom. To počas nasledujúceho mesiaca viedlo k odstúpeniu politických špičiek
a k zmene garnitúry.
Postupné aklimatizovanie sa na islandské
prostredie a nadväzovanie nových kontaktov
a priateľstiev priniesli so sebou prvé plány na
spoločné výlety po krajine. Takmer desatinu
ostrova pokrýva obrovský ľadovec Vatnajökull s najvyšším islandským vrchom Hvannadalshnjúkur. (Apropo, geografické názvy sú
prvých pár mesiacov absolútne nečitateľné
– uisťujem vás však, že ani ku koncu študijného pobytu sa to výraznejšie nezlepší.) Island však nie je len samý ľad – nájdete tu
všetko, čo si len môžete priať. Čierne sopečné pláže Reynisfjara, jaskyňu trolice Giganty, vyprahnuté planiny ducha Gunny, vrahyne svojho feudálneho pána. Geysir, z ktorého vzniklo všeobecné pomenovanie gejzír,
turisti upchali mincami, a tak si prerazil cestu
o dvadsať metrov vedľa ako Strokkur. Jaskyne, v ktorých sa natáčal známy seriál Game
of Thrones, ale aj aktívne, spiace či vyhasnuté sopky. Planinu Dimmuborgir, miesto,
kde sa otvára brána do pekla a kam podľa legendy zhodil Boh diabla, keď ho zradil, a vytvoril tak Helvetes katakomber – katakomby
pekla. Nespočetné množstvo vodopádov,
zem nikoho, kde nemožno vystúpiť z auta,
pretože by vás okamžite odfúklo a zasypalo
sopečným prachom a popolčekom. Fjordy,

tunely, lode, rybie trhy, kosti veľryby, elfské
príbytky, zabudnuté konštrukcie prístavov
korodujúce pod vplyvom slanej vody. Horúce tečúce rieky, prírodné kúpalisko v strede
hôr, kde si užívate príjemné chvíle, zatiaľ čo
vonku sneží. Island je skutočne krajinou, do
ktorej ľudia chodia hľadať a nachádzať vnútorný pokoj.
Do krajiny pod polárnym kruhom som
však prišiel študovať. A štúdium to bolo veru
úžasné. Žiadne memorovanie nepotrebných
faktov, ktoré sú voľne prístupné a každý si
ich vie dohľadať. Žiadne štátnice, žiadne
vynucovanie autority či značenie absenčiek. Študenti tu jednoducho študovať chcú
a učitelia chápu, že ich auditórium môže
ochorieť alebo sa študentom môžu prihodiť
rôzne životné udalosti. Preto je všetko na internom serveri Ugla (Sova), cez ktorý spolu
komunikuje každý s každým. Žiadne vykanie. Profesor vás vezme na pivo do baru nachádzajúceho sa priamo na univerzite a keď
sa mu zdá, že ste akýsi tichý, okamžite vám
chce pomôcť či vás aspoň rozveseliť. Tak sa
mi stalo, že keď ma rozboleli zuby múdrosti,

L AT I N A V I VA

Gaudeāmus igitur
Pieseň Gaudeāmus igitur (Radujme sa teda) je pre mnohých študentov prvým dotykom s latinčinou, tradičným jazykom učenosti.
Kým dnes zaznieva táto melódia v aulách, kedysi ju bolo počuť skôr v hostincoch a študentských spolkoch.
Azda
najznámejšia študentská
hymna formou i obsahom nadväzuje
na vagantské piesne, ktoré spievali
potulní študenti na
oslavu
mladosti
a života. Niektorí
odborníci hľadajú jej pôvod v prostredí
stredovekých univerzít; fragment z nej sa
totiž našiel v inom texte z konca 13. storočia. Súčasnú podobu získala pieseň
v Nemecku. Text vyšiel spolu s nemeckým
prekladom v roku 1781 v zbierke Studentenlieder, ktorej zostavovateľ Christian
Wilhelm Kindleben bol podľa životopiscov
veľkým zhýralcom a zomrel ako 37-ročný.
S melódiou, ktorú poznáme dnes, pieseň
vydali prvýkrát v roku 1788.
V našich krajoch sa zvyknú spievať dve

strofy (Gaudeāmus igitur/iuvenēs dum
sumus [...] a Vīvat acadēmia/vīvant professōrēs [...]), no rôzne historické vydania uvádzajú šesť až desať strof, niekedy
pod názvom De brevitāte vītae (O krátkosti života). Jednoduchý, veselý nápev
a vtipný text nepochybne prispeli k tomu,
že pieseň si osvojila akademická mládež
v mnohých krajinách Európy. S rastúcou
obľubou začali vznikať rôzne textové variácie, viac či menej vulgárne, napríklad Gaudeāmus pre starších pánov, Gaudeāmus
pre nevesty a podobne.
Sentenciu gaudeāmus igitur možno
vnímať, podobne ako mementō morī či
carpe diem, ako pripomienku ľudskej
pominuteľnosti a toho, že treba dobre
využiť vymeraný čas. Latinský text hovorí
o živote, ktorý zakrátko pominie (vīta [...]
brevis finiētur), a o smrti, ktorá uchvacuje (mors [...] rapit), ktorá nikoho neušetrí

(nēminī parcētur). Nasledujú zvolania na
slávu akademického sveta (Alma māter,
acadēmia, professōrēs), pôvabných dievčat (virginēs [...] formōsae) a nežných
žien (mulierēs tenerae). Úctu si zaslúži aj
spoločnosť (rēs pūblica, civitās) a najmä
priazeň mecénov (maeccenātum cāritās).
Nech však zahynie (pereat) smútok (trīstitia) spolu s posmešníkmi (irrīsorēs). Z hľadiska morfológie je zaujímavý sám slovesný tvar gaudeāmus. Do väčšiny jazykov sa
prekladá imperatívom, hoci v latinčine ide
o konjunktív aktíva prézenta v 1. os. plurálu slovesa gaudeō, ēre, preložiteľný ako
nech sa radujeme. Za pozornosť stojí aj
slovosled úvodného verša: latinská spojka
igitur (bežne prekladaná časticou teda) sa
kladie vždy za príslušným slovom.
Mgr. Linda Vasiľová,
Ústav cudzích jazykov LF UK

profesorka európskeho práva mi okamžite ponúkla
odklad skúšania a odovzdania práce a v prípade potreby osobný odvoz k jej zubárovi s ponukou využiť
jej poistku (ak by sa moja nevzťahovala na zuby).
Ostal som stáť v nemom úžase. Šokom bolo i to,
keď sa ma profesor medzinárodného práva opýtal,
ako československí občania prežívali situáciu počas obsadenia krajiny vojskami Varšavskej zmluvy.
V posluchárni mi odovzdal slovo a nechal ma vysvetľovať a opisovať vnútorný svet našich blízkych
počas tohto obdobia.
Kultúra na Islande je veľmi vyspelá. Islanďania
sa stále pridŕžajú starých zvykov a ich spätosť s prírodou je viditeľná všade. No sú aj veľmi pokrokoví
najmä v mentálnom nastavení a otvorenosti novým
veciam. Ich druhou najväčšou kultúrnou akciou je
dúhový pochod menšín, počas ktorého sa primátor
Reykjavíku spolu s predstaviteľmi vlády a cirkvi prezlečú do karnevalových masiek à la Britney Spears
a vyjdú do ulíc podporiť rozmanitosť „človečenstva“.
Čo dodať na záver? Choďte študovať na Island!
A nezabudnite si pribaliť hrubý sveter, teplé ponožky a vetu: „Ég tala ekki íslensku“, čo znamená „nehovorím po islandsky“.
Pavol Krajči,
absolvent Právnickej fakulty UK

NU 1802/01
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In memoriam Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš (1932 – 2018)
Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš bol človekom so širokou škálou odborných záujmov, no svojím úsilím sa vyprofiloval na uznávaného špecialistu Lutherovho učenia o dvoch ríšach a sociálnej etiky i za hranicami Slovenska. Táto jeho cesta nebola ale priamočiara a ľahká.
Štúdium evanjelickej
teológie začal v roku
1950. Pre politické
čistky bol na dva roky
vylúčený z fakulty.
Úspešne ukončiť magisterské štúdium sa
mu podarilo napokon
až v roku 1956. Ako
zborový farár pracoval pre blaho cirkvi a
zároveň pracoval i na
svojom
teologickom
raste. V roku 1975 bol
promovaný za doktora teológie (ThDr.), ale
až o päť rokov neskôr mu bolo udelené venia
docendi.
V roku 1980 bol ministrom kultúry menovaný za docenta na (vtedajšej) Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Už
v tomto období prednášal predmety sociálna
teológia a katechetika. V roku 1982 bol prijatý
za člena európskej spoločnosti katolíckych,
protestantských a filozofických etikov Societas Ethica. Bol delegátom na významných
podujatiach ako Valné zhromaždenie Svetovej
rady cirkví vo Vancouveri (1983) či na medzinárodných kongresoch znalcov Luthera.
Druhé vylúčenie z fakulty, odňatie kanonickej misie i štátnej docentúry, udelenie zákazu
publikovania a cestovania do zahraničia sa
udialo v roku 1987, a to práve v deň 470. výročia Lutherovej reformácie. Príkorie premohol
intenzívnym štúdiom a poctivou prácou. Kišš
do slovenskej evanjelickej teológie vniesol
kompetenciu študovať a spracovávať priamo
Lutherove spisy, a nielen deskriptívu toho, čo
o Lutherovi povedali iní.
Za ďalšiu charakteristickú črtu teológa Igora Kišša možno považovať jeho zmysel pre

kreativitu, hľadanie nových odpovedí, humor a
radosť z teológie, ktorá je predpokladom pre
pochopenie toho, že kresťania sa nemajú báť
radosti zo života vo svete. Radosť, ku ktorej
viedol Kišš, sa prejavovala v intenciách jeho
habilitačnej práce na tému „Zodpovednosť
kresťana za svet“, ktorú obhájil v roku 1991.
Profesor Kišš sa na fakultu smel vrátiť až v
roku 1991, keď bola obnovená jeho kanonická
misia. Krátko nato obhájil titul docenta v odbore
systematická teológia. V roku 1997 bol menovaný profesorom. V rokoch 1991 – 1996 pôsobil ako vedúci Katedry systematickej teológie
Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK (EBF
UK), v rokoch 1997 – 2003 vykonával funkciu
dekana fakulty, pričom po celý čas vystupoval
ako aktívny člen akademickej obce Univerzity
Komenského. Ako dekan EBF UK niesol náročnú úlohu spojenú s presťahovaním fakulty
do novej budovy na Bartókovej ulici. Udržiaval
čulé kontakty s evanjelickou teologickou fakultou vo Viedni, predovšetkým s profesorom
Karolom Schwarzom. Za jeho úsilie o rozvoj
rakúsko-slovenskej spolupráce a rozvoj vedy
mu bolo v roku 2004 prezidentom Rakúskej
republiky Dr. Thomasom Klestilom udelené vysoké štátne vyznamenanie – Das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I.
Klasse. Do dôchodku odišiel v roku 2006, no
až do smrti sa vyznačoval aktívnou teologickou
tvorbou a pôsobením v odborných komisiách.
Za jeho celoživotné dielo mu bol na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2013
udelený titul doctor honoris causa.
Z teológie Martina Luthera a z Komenského
snáh o všenápravu je teologické uvažovanie
Igora Kišša inšpirované ideou humanity a humanizmu spojenou s kristologickou paradigmou Krista – Logosa. Je to tiež Kiššov záujem o katolíckeho teológa Pierra Teilharda de

Chardina s jeho víziou kristogenézy sveta, ktorý
zapadá do Kiššovho teologického, no i kresťanského presvedčenia, že význam reformačného učenia o ospravedlnení nesmie zostať len
v individuálnej rovine, ale musí sa pretaviť do
procesu humanizácie sveta. Ideály kráľovstva
Božieho, ako pokoj, spravodlivosť, sloboda,
solidarita, rovnosť ľudí, milosrdenstvo, úcta k
životu, sú pritom východiskami pre zodpovednosť nielen za ľudskú spoločnosť, ale i zvieratá
a ekosystémy na zemi.
Pre mnohých mohli Kiššove názory o teonómne autonómnej spoločnosti, ktorá sa
snaží o presadzovanie Božej vôle na nebi i na
zemi v duchu humanity a o paradeizáciu sveta,
vyznievať liberálne. V riešení etických dilem,
v ktorých dochádzalo ku kolízii medzi láskou
k blížnemu a striktnému dodržiavaniu prikázaní, sa Kišš vždy prikláňal k „voľbe menšieho
zla“, pretože to viac napĺňa príkaz lásky k blížnemu. V Kiššovej etickej náuke láska k blížnemu podmieňovala interpretáciu všetkých
ostatných prikázaní. Kišš učil, že treba rozlišovať medzi absolútnou etikou cirkvi a medzi
etikou svetských zákonov, ktoré, vzhľadom na
ľudskú hriešnosť, musia poskytovať možnosti
riešenia zložitých životných situácií. Etik Kišš
sa preto napríklad dokázal postaviť za podporu možnosti fertilizácie in vitro či terapeutického výskumu na embryách a zasadzoval sa
za proces inkulturácie humánnej interpretácie
interrupčného zákona či zákonov ľudského
spolužitia.
Profesor Kišš nám zanechal úctyhodné
množstvo publikácií. Jeho bibliografia sa približuje k 1000 článkom a štúdiám.
Doc. Ľubomír Batka, Dr. theol.,
dekan EBF UK

JUBILEUM

Doc. Ing. Stanislav Mocik, CSc., oslávil 90. narodeniny
V týchto dňoch sa dožíva vzácneho jubilea doc. Ing. Stanislav Mocik, CSc., ktorého celý aktívny život bol spätý s profesiou vysokoškolského
učiteľa, vedca, výskumníka a športovca.
Jubilant sa narodil 13. februára 1928 v Bratislave. Po maturite v roku 1947 nastúpil na štúdium chémie na Slovenskej vysokej škole technickej. Už v závere štúdia začal (v roku 1951)
pracovať na Prírodovedeckej fakulte (vtedajšej)
Slovenskej univerzity v Bratislave – najprv na
chemickom ústave a neskôr na katedre chémie, z ktorej ešte neskôr vzišla aj samostatná
katedra anorganickej chémie. Vykonával funkciu tajomníka, neskôr aj zástupcu vedúceho
tejto katedry. V rokoch 1970 – 1973 bol študijným prodekanom Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK).
V roku 1978 sa stal vedúcim oddelenia silikátov
Chemického ústavu PriF UK. Na fakulte nepretržite pracoval 40 rokov až do odchodu do dôchodku v roku 1991.
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Vedecky sa orientoval na štúdium kremičitanov (horniny bentonitu a minerálu montmorillonitu), v roku 1963 obhájil dizertačnú prácu na
tému Úprava bentonitu z Fintíc elektrodialýzou
a kyselinami a v roku 1966 bol vymenovaný za
docenta na základe obhajoby habilitačnej práce
s názvom Vplyv chemických úprav na zloženie
a vlastnosti bentonitu. Riešil celý rad čiastkových úloh štátneho plánu výskumu a výsledky vedeckého bádania publikoval vo viac ako 50 vedeckých prácach a predniesol na partnerských
pracoviskách vysokých škôl v Kyjeve, Krakove
a Burgase. V roku 1986 sa stal koordinátorom
hlavnej úlohy štátneho plánu základného výskumu Transport a inaktivácia látok znečisťujúcich pôdu. Vedeckým cieľom tejto úlohy bolo
rozšírenie poznania o interakcii rizikových prvkov

s vybranými zložkami pôd so zámerom poznať a
charakterizovať vstup cudzorodých látok do potravinového reťazca z pôdy a aplikovať poznatky do opatrení na zabezpečenie zdravej výživy.
Svoje skúsenosti využil pri prieskume pôdy pred
výstavbou Vodného diela Žilina v oblasti, ktorá
bola po uvedení do prevádzky zaplavená. Spolupracoval na zhodnotení životného prostredia
na miestach, kde pôsobili jednotky Sovietskej
armády po okupácii v roku 1968, pričom hlavný dôraz kládol na zistenie kontaminácie pôdy
a podzemných vôd.
V rámci pedagogickej činnosti viedol mnohé prednášky, semináre a laboratórne cvičenia
z priemyselnej a anorganickej chémie. Bol vedúcim niekoľkých desiatok diplomových a rigoróznych prác a vyškolil 6 ašpirantov a ašpirantiek.

LÚČIME SA

Za profesorom Vladimírom Černušákom (1921 – 2018)
Dňa 15. januára 2018 nás vo veku 96 rokov navždy opustil jeden z najvýznamnejších telovýchovných pedagógov na Slovensku
a prvý predseda Slovenského olympijského výboru prof. PhDr. Vladimír Černušák, CSc.
Vladimír Černušák sa narodil 25. novembra 1921 v Novom Meste nad Váhom. Vo
svojom rodnom meste ukončil základnú školu a v r. 1940 zmaturoval na mestskom gymnáziu. K športu mal vždy blízko. Ako stredoškolák reprezentoval novomestské gymnázium v basketbale, za miestny klub hrával
futbal. Okrem toho sa venoval gymnastike,
kanoistike a plávaniu. V r. 1941 začal študovať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) kombináciu
geografia – telesná výchova. V r. 1944 sa
zapojil do SNP. Po potlačení povstania aktívne vstúpil do ilegálneho protifašistického odboja. I napriek týmto ťažkým rokom V. Černušák úspešne ukončil štúdium na PriF UK
štátnymi záverečnými skúškami len niekoľko
dní po ukončení 2. svetovej vojny.
Svoju pedagogickú činnosť začal ako
odborný asistent na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1953 – 1959).
V r. 1959 – 1960 pôsobil na Filozofickej
fakulte UK. Po zriadení Inštitútu telesnej
výchovy a športu, z ktorého sa neskôr stala
Fakulta telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ
UK), prešiel v r. 1960 na toto nové pracovisko, kde pôsobil až do r. 1990. V r. 1965
obhájil titul kandidáta pedagogických vied. Po
zriadení FTVŠ UK sa stal vedúcim vtedajšej
Katedry teórie a metodiky plávania. Túto funkciu vykonával až do 1968. V období 1963 –
1966 zastával post prorektora UK. V r. 1968
mu bol udelený titul mimoriadny profesor. V r.
1968 sa stal predsedom Slovenskej telovýchovnej organizácie, v období 1969 – 1983
vykonával funkciu predsedu Slovenského
ústredného výboru Československého zväzu
telesnej výchovy, v r. 1969 – 1992 bol podpredsedom Československého olympijského
výboru. Kontakt s FTVŠ UK napriek význam-

ným funkciám neprerušil až do konca svojho
odchodu do dôchodku – na fakulte prednášal organizáciu a riadenie telesnej výchovy
a športu, olympijské hnutie a olympionizmus.
Profesijne sa venoval predovšetkým plávaniu – nenadarmo sa prof. Černušák považuje za jedného zo zakladateľov športovej
plaveckej prípravy na Slovensku i v bývalom
Československu. Tomuto športu zasvätil aj
svoje prvé vysokoškolské skriptá Základy
plávania, ktoré popisovali techniku a metodiku jednotlivých plaveckých spôsobov, čím
položili základy športovej plaveckej terminológie. Obľúbenou sa stala i jeho publikácia
Športový tréning plávania, skokov do vody
a vodného póla. Prof. V. Černušák však
v tejto oblasti nebol len uznávaným teoretikom – pôsobil aj v plaveckom oddiele Slávia
UK Bratislava. Najprv ako tréner a rozhodca,
neskôr ako spoluorganizátor významného
medzinárodného podujatia Veľká cena Slovenska v plávaní. Významnou mierou sa podieľal aj na položení základov športovej prípravy talentovanej mládeže, čoho dôkazom
sú aj jeho práce: Športová príprava a rast
pohybovej výkonnosti mládeže, Závislosť
všeobecnej telesnej výkonnosti od telesného rozvoja športujúcich detí či Vplyv
plávania na pohybovú výkonnosť mládeže.
Ako vysokoškolský učiteľ však ostal verný aj
svojej druhej kvalifikácii – geografii: počas
letných sústredení na Orave či Richňave
pravidelne viedol kurzy topografie a orientácie i orientačného behu.
Prof. V. Černušák bol nositeľom viacerých
štátnych vyznamenaní a medzinárodných
ocenení. Bol čestný člen Medzinárodného
olympijského výboru a čestný predseda Slovenského olympijského výboru. Počas svojej
významnej funkcie sa zúčastnil na 11 letných

a 10 zimných olympijských hrách. Ako sám
zvykol spomínať, jeho
najsilnejším olympijským zážitkom bola
účasť na ZOH v nórskom
Lillehammeri
v r. 1994, kde naši
športovci po prvý raz
štartovali pod vlajkou
samostatného Slovenska.
Ako
pedagogická autorita s mnohostrannými záujmami, aktivitami a hlavne
s bohatými životnými skúsenosťami vždy
odhodlane a rád spolupracoval so študentmi i kolegami. Napriek svojmu náročnému
dennému programu, ktorý vyplýval z jeho
angažovanosti vo verejných, politicko-spoločenských a športových funkciách, si vždy na
svojich kolegov vedel nájsť čas.
Prof. V. Černušák sa napriek zdravotným
ťažkostiam i v posledných rokoch udržiaval
v kondícii po telesnej aj duševnej stránke.
Neustále sledoval zahraničné a domáce dianie a rovnako sa tešil i z úspechov našich
športovcov. V prítomnosti najvyšších predstaviteľov Slovenského olympijského výboru
sa zaujímal o dianie v olympijskom hnutí i o
prípravu našich športovcov na blížiace sa
zimné olympijské hry v Pchjongjangu.
Odchodom prof. V. Černušáka odišla významná pedagogická osobnosť a v olympijskom hnutí uznávaná medzinárodná autorita,
na ktorú sa nezabúda.
Česť jeho pamiatke!
PaedDr. Ľubomír Kalečík, PhD., FTVŠ UK
Foto: Ján Súkup

JUBILEUM
Z nich sa dve stali úspešnými vedúcimi katedier:
doc. RNDr. Hana Slosiariková, CSc., na Katedre anorganickej chémie PriF UK, a doc. RNDr.
Beáta Brestenská, CSc., na Katedre didaktiky,
prírodných vied a pedagogiky PriF UK.
Doc. Mocik je autorom učebníc chemickej
technológie (pre vysoké aj stredné školy) a
troch vysokoškolských skrípt. Z ruštiny preložil
príručku z anorganických syntéz. Štyri roky vykonával funkciu predsedu Slovenskej komisie
pre chemickú olympiádu. Vyše polstoročia bol
aktívnym členom Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV. Súčasťou jeho profesionálneho
pôsobenia na PriF UK bola rozsiahla recenzná
a posudzovateľská činnosť, ako aj práca v početných odborných kvalifikačných komisiách
a rôznych organizačných výboroch. Navyše,
doc. Mocik stál ako tajomník stavebnej komisie
pri výstavbe súčasného areálu PriF UK v Mlynskej doline.
Za svoje pracovné výsledky v oblasti vedeckej činnosti, organizácie vedeckého života a pe-

dagogickej práce bol doc. Mocik v roku 1978
pri príležitosti svojho životného jubilea viackrát
ocenený, napr. Striebornou medailou UK a
Strieborným odznakom Ústrednej rady odborov.
Československý zväz telesnej výchovy mu udelil
verejné uznanie.
Jubilant však nebol len oddaným vysokoškolským učiteľom, ale aj zapáleným športovcom
– aktívne žil turistikou a vodáctvom. Vždy bol
k spolupracovníkom priateľský, otvorený a ani
v ťažších životných situáciách neprejavil žiadnu
zlomyseľnosť. Je to veselý a priamy muž, ktorý
sa nikdy nedal vtiahnuť do riešenia malicherných problémov.
Jubilantovi, ktorý si aj v úctyhodnom veku
zachováva obdivuhodnú životnú vitalitu a svieži optimistický pohľad na svet, prajeme pevné
zdravie a veľa radosti zo života.

Doc. RNDr. Vladimír Fajnor, CSc.,
prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.,
ašpirant jubilanta
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Autorka: RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.

Ak chcete niekoho potešiť originálnou darčekovou krížovkou podľa svojich predstáv, kliknite na: https://www.jaspravim.sk/profil/
DanielaSVK.
Správne znenie tajničky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 12. marca 2018 a vyhrajte magnetku UK z pálenej hliny.
Spomedzi správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity.
Vyhodnotenie z minulého čísla: Marcus Tullius Cicero: „Jedine múdrosť je schopná zahnať z duše smútok a nedovoliť, ...
TAJNIČKA: ABY SME SA TRIASLI STRACHOM.“ Správnu odpoveď poslal aj Lukáš Králik. Srdečne blahoželáme!

N A Š A U N I V E R Z I TA V D O B R Ý C H R U K Á C H
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• Rozho
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vor s Lýd

Našu univerzitu si vie vychutnať aj Michal Pastier, jeden z najoceňovanejších tvorcov reklamných kampaní na Slovensku. V roku 2016
ho Financial Times zaradili medzi TOP 100 európskych inovátorov.
Michal na našej Filozofickej fakulte UK vyštudoval marketing.
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ENGLISH SUMMARY

Comenius University professors Juraj
Šteňo and Lukáš Plank receive the
Crystal Wing
On 21 January 2018, eleven notable
people working in the areas of science,
medicine, economic management,
arts, and sport were honoured at the
Krištáľové krídlo (Crystal Wing) awards
ceremony for 2017 at the Slovak National Theatre. Among those awarded
was Professor Lukáš Plank, a pathologist at Comenius University’s Jessenius
Faculty of Medicine in Martin, who was
recognized for his work in medicine. In
addition, the renowned neurosurgery
expert Professor Juraj Šteňo, who is
the dean of Comenius University’s Faculty of Medicine, was given a special
award by the Grand Jury. Another special award was accepted by the musician Pavol Hammel, who is a graduate
of Comenius University’s Faculty of
Law. p. 3
Comenius University scientists identify a previously unknown rare disorder
of coagulation
At the Department of Hemotology and
Transfusiology at the Jessenius Faculty
of Medicine and the University Hospital
in Martin, where the National Hemostatis and Thrombosis Centre is located,
a research team headed by Dr Tomáš
Šimurda with the help of the Institute
of Molecular Biology at the Jessenius
Faculty of Medicine have managed to
identify a previously unknown mutation
of congential fibrinogen disorder in the
beta chain of the FGB gene encoding
the fibrinogen molecule in the only patient in Slovakia suffering from the severe blood disorder of congenital afibrinogenemia. This mutation has been
named Fibrinogen Martin in honour of
the faculty. p. 5
A Comenius University doctoral student’s research can help in the treatment of acute limb ischaemia
Adriana Samáková is a doctoral student
at Comenius University’s Faculty of
Pharmacy who does research into treatment methods for acute limb ischaemia,
which is a disease that carries a high
risk of limb amputation and even death.
In her project, the young researcher decided to focus on the potential positive
or negative effects of the use of statins
(medicines to treat the levels of cholesterol and lipids) by patients who are undergoing a bone marrow transplant as

well as the effects of statin therapy on
the number of cells which support the
creation of vascular structures (EPCs).
Research on a sample of 22 patients
showed that the number of observed
regenerative cells in transplanted bone
marrow is the same for patients suffering from ischaemia regardless of whether they use statins or not. After introducing the new method, there was even a
registered rise in the number of EPCs
in the group of patients using statins as
opposed to those that did not receive
this treatment. In order to confirm these
results, Samáková is planning to repeat
these analyses and expand the observed groups of patients. p. 6
Memorix histologie receives the
Charles University Prize for best textbook of 2016
On 30 November 2017, the rector of
Charles University in Prague, Professor
Tomáš Zima, awarded the Jaroslav Jirsa Prize for 2016 to the best textbooks;
this prestigious award is given in honour
of Jaroslav Jirsa, who was the director
of the university’s Karolinum publishing house for many years. The award
for best textbook in the field of medical
and pharmaceutical sciences in 2016
went to Memorix histologie. One of its
core authors is Associate Professor Ivan
Varga from the Institute of Histology and
Embryology at Comenius University’s
Faculty of Medicine. pp. 6-7
An epidemiologist from the Faculty of
Medicine researches mental illness
The results of research undertaken by
epidemiologist Associate Professor
Alexandra Bražinová from the Faculty
of Medicine, who has been studying
mental illnesses for some time, show
that in Slovakia there are hundreds of
thousands of people who have symptoms of depression, anxiety disorders,
and addiction who do not have access
to or seek treatment. Several systematic surveys of epidemiological studies of
suicide have shown that up to 90% of
those who committed suicide suffered
from a mental illness. Associate Professor Bražinová’s research suggests that
the level of suicide in Slovakia is many
times greater among men and increases with age. Furthermore, the risk of
suicide in Slovakia is nine times greater among young men than it is among
women. Such a contrast is not found
anywhere else in the world. Bražinová’s
research has the potential to contribute

towards the establishment of a national
suicide prevention programme, which
Slovakia currently lacks. p. 7
Four faculties had open days in January 2018
In the second half of January 2018,
four faculties at Comenius University
(the Faculty of Physical Education and
Sport, the Faculty of Natural Sciences,
the Faculty of Arts, and the Faculty of
Education) once again opened their
doors to the public so that those interested in studying could come and see
the work of researchers and teachers
from dozens of disciplines up close,
find out about the study options at each
faculty, and talk about various topics
with experts. Visitors to the open days
also made great use of the opportunity
to talk informally with student representatives in order to get a better idea of
studies at university. They also had the
opportunity to become familiar with the
environment of their chosen faculty. pp.
12–13
The “Day of the New-born” international expert symposium at the Faculty of Medicine
On 15 December 2017, the “Day of
the New-born” symposium took place
at Comenius University’s Faculty of
Medicine for the third time. The organization of the symposium, which had
the subheading “Technology and Theory – Practice and Clinical Application
When Looking After a New-born”, was
the responsibility of the departments of
the Faculty of Medicine and the National Institute of Children’s Diseases. The
expert guarantors of the event were
the Faculty of Medicine’s Professor
Ingrid Brucknerová, Associate Professor Martin Kopáni, and Associate Professor Pavol Vitovič. The symposium’s
programme was thematically divided
into three parts: technology and theory, practice and clinical application, and
caring for a new-born. The symposium
included the launch of the book Zdravé
dieťa – priorita spoločnosti (A Healthy
Child: Society’s Priority) from a group of
authors under the leadership of Professor Brucknerová and Dr Michal Trnka
from the Faculty of Medicine as well as
presentations of new possibilities for
simulation, laparoscopic and palpation
examinations, and monitoring body temperature and vital functions. p. 19
Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.

35

....zostaňte v kontakte s UK!

v
i
t
i
z
o
#ukp
www.facebook.com/Comenius.University

www.instagram.com/Comenius.University
Univerzita Komenského

