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EDITORIÁL

Milé kolegyne, milí kolegovia,
vážená pedagogická obec UK,
v čase, keď v našej spoločnosti rezonuje občiansky hlas na ochranu
zásadných demokratických hodnôt a spravodlivého štátu, považujem aj pri príležitosti Dňa učiteľov za dôležité opakovane pripomenúť
naše volanie po zabezpečení adekvátneho a plne rešpektovaného
statusu učiteľa.
Učiteľstvo je výnimočné poslanie, úžasné povolanie a majstrovské umenie. V minulosti patrili učiteľ, lekár, farár a starosta k elite
každej obce. Napriek súčasnému nevyváženému a často neprimeranému hodnotovému prístupu v našej spoločnosti, ktorý sa však
zďaleka netýka len školstva a vzdelávania, verím v exkluzivitu, krásu
a prestíž učiteľského povolania.
Na mimoriadnej medzivládnej konferencii o postavení učiteľov zorganizovanej OSN a Unescom bola v Paríži v roku 1966, teda pred viac
ako polstoročím podpísaná Charta učiteľa, ku ktorej sa hlási aj Slovenská republika. Nedá mi, aby som z nej pri príležitosti Dňa učiteľov ako
pripomienky narodenia Jána Amosa Komenského, ktorého meno má
v názve naša univerzita, necitoval: „uznávajúc základnú úlohu učiteľov
v rozvoji vzdelávania a význam ich prínosu pre rozvoj človeka a modernej spoločnosti, usilujúc sa zabezpečiť učiteľom postavenie, zodpovedajúce tejto ich úlohe“. Kto by dnes na Slovensku s čistým svedomím
kladne odpovedal na otázku, či u nás dochádza k napĺňaniu ducha tejto
medzinárodnej výzvy? Naša akademická obec s hlasom národnej univerzity neprestajne upozorňuje na dlhodobé zlyhávanie štátu v oblasti
rozhodujúcej pre budúcnosť a úspešný rozvoj našej krajiny a navrhuje
riešenia na nápravu neprijateľného stavu.
Rád by som tiež pripomenul Komenského výrok: „Učiteľom hodným toho mena je ten, kto vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ Chcel by som sa vám
všetkým poďakovať za to, že v takomto slobodnom akademickom
duchu vychovávate našu budúcu vysokoškolskú elitu a tlmočíte jej
tento odkaz. Ďakujem aj za váš entuziazmus, s ktorým odovzdávate pochodeň poznania našich vážených a slávnych predchodcov
ďalším generáciám. Vďaka vám tak do encyklopédie významných
učiteľských osobností Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj
slovenského vysokého školstva, pribúdajú ďalšie významné mená.
Blíži sa Veľká noc a v minulosti bol rozšírený zvyk posielať si na
Zelený štvrtok darčeky. Aj učitelia boli obdarovávaní praktickými
i naturálnymi darmi, ktoré im posielala obec alebo mesto. Aj keď
tento zvyk medzičasom zanikol, verím, že hoci to možno nebude
práve na sviatky jari, dostanú raz naši učitelia dar v podobe prestížneho, uznávaného a primerane ohodnoteného spoločenského postavenia. Zaslúžia si ho totiž nielen oni, ale aj žiaci, študenti a s nimi
aj ich rodičia.
Prajem vám pevné zdravie, zanietených študentov, veľa tvorivých
síl a úspechov v pracovnom aj v osobnom živote a tiež radostné
a veselé veľkonočné sviatky!
Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Poznámka k titulnej strane: Dňa 9. marca 2018 si pred historickou budovou Univerzity Komenského v Bratislave študenti zapálením
sviečky uctili pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho
snúbenice Martiny Kušnírovej. Viac na str. 6 – 7.
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Univerzita Komenského ocenená pečaťou kvality
Slovak Superbrands 2018
Značka „Univerzita Komenského“ bola odborníkmi a slovenskými spotrebiteľmi ocenená prestížnou cenou Slovak Superbrands
2018. Diplom rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD., odovzdal dňa 12. februára 2018
regionálny riaditeľ spoločnosti Superbrands Slovakia Erik Koronczi, MBA. Ocenenie je najuznávanejším celosvetovo fungujúcim
programom hodnotenia značiek.
Odborná komisia, ktorej súčasťou sú experti v oblasti biznisu, komunikácie, marketingu a médií, hodnotí značky na trhu podľa
konzistentnosti komunikácie, udržateľnosti
v oblasti podnikania, plnenia sľubov, budovaní značky či prestíže. V odbornej porote
nájdeme mená ako János Gaál z BigMedie,
Karol Wolf z Dynamic Relations či Michal
Pastier z agentúr Zaraguza a Exponea.
V roku 2018 získali ocenenie aj ďalšie
prestížne obchodné značky dostupné spotrebiteľom a podnikateľské značky, avšak
z vysokých škôl bola ocenená len Univerzita
Komenského v Bratislave.
Medzinárodný program oceňuje v 87 krajinách na základe jednotných kritérií a metód
tých najlepších na lokálnom trhu už vyše 20
rokov. Titul Superbrands je znakom špeciálneho postavenia a uznanie vynikajúcej

pozície spoločností v rozsiahlej konkurencii.
Pečať Superbrands získajú len firmy a organizácie s výnimočnou povesťou – zákazníci
si s nimi vždy spájajú výnimočné hodnoty
a majú k nim hlboký a osobný vzťah. Do
programu Superbrands sa jednotlivé značky
nemôžu prihlásiť.
Nominácia sa začína výberom z databázy
všetkých obchodných značiek. Spoločnosť
Bisnode, popredný svetový poskytovateľ
obchodných informácií, na základe internej
databázy vytvorí zoznam najlepších značiek podľa obchodných výsledkov. Keďže
jedným z kľúčových ukazovateľov je povedomie širokej verejnosti o značke, ďalším
krokom je spotrebiteľský prieskum, v rámci
ktorého agentúra GfK na základe popularity zúži výber na niekoľko stoviek značiek.
Finálnou fázou pri udeľovaní pečate kvality

Superbrands je odborná porota Brand Council, ktorá rozhodne o definitívnych víťazoch.
LM

Na Slovenku roka sú nominované
aj dve dámy z UK
Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom predstavili
20. februára 2018 úspešné Slovenky nominované na titul Slovenka roka 2018. Medzi
28 nominovanými sa nachádzajú aj doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (JLF UK) a doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., z Lekárskej fakulty UK (LF UK).

Doc. Alexandra Kolenová z LF UK

Doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., ktorá
je nominovaná v kategórii veda a výskum,
je vedúcou Ústavu farmakológie JLF UK
a vedúcou Laboratória experimentálnej
farmakológie Martinského centra pre biomedicínu JFL UK. Vedie tím venujúci sa
riešeniu projektov zameraných na liečbu
ochorení dýchacieho systému, najmä alergickej bronchiálnej astmy v experimentálnych podmienkach. Je autorkou a spoluautorkou množstva vedeckých publikácií
s významným medzinárodným ohlasom. Je
predsedníčkou Slovenskej farmakologickej
spoločnosti SLS.

Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.,
je nominovaná v kategórii zdravotníctvo. Je
prednostkou Kliniky detskej hematológie
a onkológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Patrí k medzinárodne uznávaným detským onkológom, usiluje sa o zlepšovanie liečby a podmienok,
v ktorých sa liečba poskytuje. Je garantkou
odboru pediatrická hematológia a onkológia i národnou koordinátorkou pre liečbu
detskej akútnej leukémie. V roku 2017 bola
zaradená medzi ocenených v oblasti TOP
inovácií v zdravotníctve za cielenú liečbu
zriedkavého ochorenia.
Nominované dámy sa uchádzajú o titul
v ôsmich kategóriách: biznis a manažment,
umenie a kultúra, médiá a komunikácia,
veda a výskum, vzdelávanie a podpora mladých talentov, zdravotníctvo, šport a charita.
Okrem toho nominačná komisia aj tento rok
udelí titul Absolútna Slovenka roka a Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos pre
Slovensko.

Doc. Soňa Fraňová z JLF UK

O víťazkách v jednotlivých kategóriách
rozhodnú čitatelia týždenníka Slovenka
spoločne s divákmi a poslucháčmi RTVS
formou SMS hlasovania, kupónov a prostredníctvom internetového hlasovania na
www.slovenkaroka.sk. Hlasovanie bude
ukončené 1. júna. Mená víťaziek sa verejnosť dozvie 4. júna 2018 počas galavečera, ktorý sa už tradične uskutoční v historickej budove SND.
Lenka Miller
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Mayológovia z Univerzity Komenského
súčasťou svetových objavov
Slovenský výskumný tím pod vedením prof. Mgr. Milana Kováča, PhD., z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF
UK) pomocou najmodernejších technológií hľadal stopy mayských civilizácií. Nové digitálne zábery, publikované v časopise National
Geographic i vo svetových a slovenských médiách, naznačujú, že pod guatemalskou džungľou sa skrývajú mayské veľkomestá s viac
ako 60-tisíc kamennými pyramídami, chrámami a inými stavbami. Zábery sú výsledkom masívneho leteckého laserového skenovania
guatemalského pralesa.
Slovenskí výskumníci zmapovali 160 km²
územia v provincii Petén na severe Guatemaly a objavili 73 mayských sídel s kamennou
architektúrou, 4775 horských terasových polí
a 5080 architektonických objektov, často
v tvare pyramíd.
„V roku 2016 sme sa stali súčasťou medzinárodného konzorcia PACUNAM LiDAR Initiative. V spolupráci s Tulane University a Boston
University z USA sme získali podporu na laserový prieskum guatemalskej džungle, kde sme
vo vlastnom úseku vyhľadávali pozostatky starej mayskej civilizácie. Vo vybranej oblasti pôsobí slovenský archeologický projekt už desať
rokov a realizuje tam rozsiahle archeologické
vykopávky,“ hovorí prof. Milan Kováč z FiF UK.
Nová technológia leteckého laserového
skenovania LiDAR preniká pod nepriepustný
pralesný povrch a odkrýva nové mestá, paláce, pyramídy, dávne poľnohospodárske polia
a ďalšie archeologicky významné objekty. „LiDAR pracuje na princípe podobnom radaru.
Namiesto radarových vĺn však využíva laserové
svetlo. LiDAR sa umiestňuje na lietadlo, kde
pod seba naraz vysiela 160 000 laserových impulzov za sekundu a zachytáva ich odraz z povrchu. Dnešné technológie už umožňujú rozlíšiť,
či sa časť laserového lúča odrazila napríklad od
koruny stromu, od porastu, alebo sa dostala
až na povrch zeme, pričom dokáže presne vykresliť charakter tohto povrchu,“ hovorí geodet
Ing. Tibor Lieskovský, PhD., z Katedry geodetických základov Stavebnej fakulty Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave (STU), ktorý
sa špecializuje na vyhodnocovanie LiDARových dát v tomto projekte.
Guatemalská provincia Petén je z väčšej časti
porastená nepreniknuteľným pralesom. Má

výsledkami vlastných kalibrovaných archeologických vykopávok, čo nám umožňuje vypracovať rozsiahlu štúdiu o environmentálnej
udržateľnosti starovekého mayského sveta,“
hovorí prof. Kováč. Kolektívna štúdia celého
konzorcia sa v súčasnosti pripravuje na vydanie v časopise Science.

Subjekty a metódy spracovania
laserových dát

rozlohu 35 854 km², čo predstavuje asi tri štvrtiny rozlohy Slovenska. Podľa analyzovaných dát,
ktoré boli získané skenovaním, ju obývalo až
10 – 15 miliónov obyvateľov. „Objaviť v priebehu jedného roka 60 000 stavieb a stovky starovekých miest nemá vo výskume dejín civilizácií
nijakú obdobu. Mayská civilizácia je dnes minimálne taká zaujímavá ako egyptská alebo mezopotámska. Okrem jej neuveriteľnej vyspelosti
sa pred nami otvoril jej rozsah, hustota a zložitá
infraštruktúra, o ktorých sme predtým ani netušili,“ hovorí prof. Kováč.
Slovensko je len jednou z dvoch európskych krajín (tou druhou je Francúzsko), ktoré
sa podieľajú na tomto technologicky a odborne mimoriadne náročnom výskume iniciovanom špičkovými univerzitami z USA. „To, že
sme boli prizvaní k spracovaniu najväčšieho
súboru dát laserového skenovania v dejinách
archeológie, svedčí o našej významnej pozícii
pri výskumoch starovekej mayskej civilizácie
a tiež o našej schopnosti inovatívne narábať
s najnovšími technológiami. Ako jediní z celého medzinárodného konzorcia disponujeme

Spracovanie dát, ktoré získalo Centrum mezoamerických štúdií (CMS) FiF UK z laserového skenovania, prebieha v interdisciplinárnom
prostredí niekoľkých slovenských subjektov.
Dr. Tibor Lieskovský z STU získané dáta filtruje, analyzuje a zhotovuje digitálne podklady
k interpretácii. Následne sa Mgr. Tomáš Drápela, doktorand z FiF UK, venuje interpretácii
a dokumentácii nájdených objektov. Prof. Milan Kováč, ktorý celý výskum zastrešuje, vykonáva so svojím tímom z CMS FiF UK archeologické overovanie LiDARových nálezov priamo
v teréne guatemalskej džungle. Nájdené vzorky pôdy následne overuje tím prof. RNDr.
Pavla Dlapu, PhD., z Prírodovedeckej fakulty
UK. Všetky získané dáta sú potom integrované
a spracovávané pomocou najnovších technológií, ako sú napríklad neurónové siete a využitie prvkov umelej inteligencie. Komplexné
výsledky a metódy bádania slovenský tím sprístupňuje medzinárodnému konzorciu, čím sa
významne podieľa na najprevratnejšom projekte bádania mayskej civilizácie za posledných
stopäťdesiat rokov.

O Centre mezoamerických
štúdií FiF UK

Centrum mezoamerických štúdií FiF UK
realizuje priamo v Guatemale archeologický
výskum v širokej oblasti lokality Uaxactún
a vykonáva ďalšie základné výskumy mezoamerických civilizácií. Ďalej organizuje konferencie, prednášky a workshopy týkajúce sa
predovšetkým mayskej kultúry. Každoročne
pod názvom Bratislava Maya Meeting organizuje medzinárodné stretnutie určené na
lúštenie a výučbu mayského hieroglyfického
písma pod vedením slovenských a zahraničných lektorov. Toto pravidelné podujatie je
určené aj širokej verejnosti, ktorá sa môže
naučiť základy mayského písma, matematiky
a kalendára. Najbližšie sa Bratislava Maya
Meeting uskutoční v dňoch 31. mája – 3. júna
2018.
Barbora Tancerová, FiF UK
Foto: CMS FiF UK
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2. 2. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičie- 9. 2. – Na Ministerstve školstva, vedy, v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
ta, PhD., rokoval na stretnutí s primátorom
hlavného mesta SR JUDr. Ivom Nesrovnalom o spolupráci magistrátu a univerzity pri
organizácii viacerých medzinárodných konferencií, ako UNICA General Assembly či
Danube Rectors‘ Conference Annual Meeting, ktoré bude Bratislava hostiť v tomto
roku.

5. 2. – Zúčastnil sa na zasadnutí Prezídia
Slovenskej rektorskej konferencie vo Zvolene.
Zúčastnil sa na slávnostnom otvorení
V. zimnej univerziády SR 2018 vo Zvolene.
Viac na str. 15.

7. 2. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej akadémie vied.
Zúčastnil sa na stretnutí rektorov slovenských vysokých škôl s premiérom doc.
JUDr. Robertom Ficom, CSc., a ministerkou školstva SR JUDr. Mgr. Martinou Lubyovou, PhD., ktoré sa týkalo rekonštrukcie
vysokoškolských internátov.

výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) sa zúčastnil na stretnutí, kde sa opätovne diskutovali možnosti riešenia financovania a rekonštrukcie študentských domovov.

v Bratislave na slávnostnom udelení cien
Fra Angelico 2018.

22. 2. – Zúčastnil sa na Národnom konvente o Európskej únii na Bratislavskom

12. 2. – Prevzal diplom Slovak Super- hrade.
brands 2018 za značku „Univerzita Komenského“ od regionálneho riaditeľa
spoločnosti Superbrands Slovakia Erika
Koroncziho, MBA. Viac na str. 3.
Prijal pozvanie na stretnutie pri príležitosti Dňa
štátnosti Srbska, srbského štátneho sviatku.

23. 2. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UK.

26. 2. – Viedol zasadnutie Vedeckej rady
UK.

28. 2. – Zúčastnil sa na druhom zasad14. 2. – 15. 2. – Ako zástupca Sloven- nutí Odborného a koordinačného orgánu
skej rektorskej konferencie sa zúčastnil na
slávnostnom zhromaždení pri príležitosti
25. výročia založenia Českej konferencie
rektorov, ktoré sa konalo na pôde Karlovej
univerzity v Prahe.

20. 2. – Zúčastnil sa na zasadnutí Akademického senátu Lekárskej fakulty UK.
Pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra
Angelica, patróna umelcov, sa zúčastnil

MŠVVaŠ SR na prípravu návrhov štátnych
programov výskumu a vývoja.
Prijal pozvanie na slávnostný galavečer pri
príležitosti odchodu Slovenského paralympijského tímu na XII. zimné paralympijské
hry 2018 v Pchjongjangu.
Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK

K AKTUÁLNEJ CELOSPOLOČENSKEJ SITUÁCII

Vyhlásenie predstaviteľov
Univerzity Komenského v Bratislave
k vražde novinára Jána Kuciaka
Apelujeme na štátne autority a politické subjekty, aby urobili všetko pre čo najrýchlejšie vyšetrenie krutej vraždy novinára
Jána Kuciaka a jeho priateľky archeologičky Martiny Kušnírovej a možných súvisiacich závažných káuz. A to nielen z úcty
k novinárskej i ľudskej statočnosti a odvahe, ale tiež kvôli zabezpečeniu nespochybniteľnej slobody slova a bezpečnosti
médií a novinárov ako základných pilierov demokracie.
Aj tento zločin traumatizujúci celú spoločnosť ukázal, že uvedené hodnoty nie sú raz a navždy automaticky dané a že sa
o ne musíme všetci neprestajne a zodpovedne usilovať. Na našej univerzite vychovávame v duchu kritického myslenia a budovania hodnôt založených na humanistických a demokratických princípoch. Podporujeme rozvoj slovenskej spoločnosti
v duchu morálnych zásad, ako aj občianskej a spoločenskej zodpovednosti. Považujeme za nevyhnutné, aby sa Slovenská
republika riadila hodnotami demokracie, humanizmu a tolerancie.
Aj vďaka našim študentom a ich odvážnemu postoju vyjadrenému v Protestnom pochode 16. novembra 1989, ako aj
počas Nežnej revolúcie sme sa stali demokratickou krajinou a môžeme si slobodne užívať akademické práva a slobody. 
Vyjadrujeme hlbokú sústrasť rodinám, blízkym, priateľom i kolegom nevinných obetí tohto hrozného činu. Sme pripravení prispieť naším spoločným hlasom k zabezpečeniu slobody a demokracie a využiť ho vždy a za každých okolností, keď
dôjde k ich ohrozeniu. 
V Bratislave 1. marca 2018
Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave
Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., predseda Akademického senátu UK
(Stanovisko k súčasnej spoločenskej situácii na Slovensku vydala aj Slovenská rektorská konferencia dňa 8. marca 2018.
V plnom znení ho nájdete aj na www.uniba.sk.)
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Sapere aude!
Dňa 26. februára 2018 otriasla Slovenskom správa o vražde investigatívneho novinára spravodajského portálu Aktuality.sk Jána
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Smútok a zdesenie z už i tak obrovskej ľudskej tragédie znásobili vyjadrenia polície,
podľa ktorej motív vraždy pravdepodobne súvisí s prácou zavraždeného novinára, ako aj zistenia z posledného (ešte nedokončeného)
textu Jána Kuciaka, ktorý pár dní po jeho smrti uverejnili viaceré slovenské médiá. Naša spoločnosť sa nám zrazu ukázala v úplne inom
svetle. K situácii sa vyjadrili aj študenti Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK).
redakcia
Zvíťazí pravda? Tak ako mnoho ľudí pred nami i my dnes stojíme
pred dôležitými rozhodnutiami. Ako povedal sociológ Fedor Gál pre
jeden zo slovenských denníkov v júni 2016: „Je jasné, že partia protagonistov Novembra 1989 nemohla vydržať večnosť, bola to epizóda, ale veľmi dôležitá pre naše životy. V tom čase sa lámali naše
dejiny. A byť pri tom dáva životu obrovský zmysel. Ešte keď som učil,
na generácii študentov som videl, že ak im niečo chýba, je to niečo
takéto. Pocit, že držia palec na dôležitom okamihu. To, čo ich demotivuje, je absencia tohto pocitu.“ Udalosti predošlých dní vyvolávajú
množstvo emócií, ktoré každého vytrhli z rezignácie a „frflania“. Žiaľ,
spôsobom, ktorý so sebou nesie veľa smútku. Smrť dvoch mladých
ľudí, Jána a Martiny, v nás zanechala pocit žiaľu a množstvo nezodpovedaných otázok. Hnevá nás nevedomosť, neochota vidieť, poznávať, vysvetľovať.
Ľudia cítia, odsudzujú, kritizujú, nesúhlasia, trieskajú päsťami, nadávajú. Lož, podvod, manipulácia nemôže byť „malá“ alebo „veľká“.
Lož zostáva vždy lžou, podvod podvodom a manipulácia manipuláciou. Pach rezignácie stúpajúci z vriaceho kotla dezilúzie deväťdesiatych rokov a nálada „aj tak sa nič nezmení“ presiakli spoločnosťou.
Zmierniť sklamanie nemohol ani pohľad na zlaté nitky rozpadávajúcej
sa tapisérie morálky. Pocit nevedomosti, nemohúcnosti však dnes
strieda i nádej, spolupatričnosť, aktivita a chuť tvrdo pracovať, od-

hodlanie nepustiť sa len do povrchovej úpravy fasády rozpadávajúcej
sa stavby, ale reštartom systému spevniť jej základy.
Systém funguje pomocou ľudí, ktorí mali/majú poctivo vykonávať
svoju prácu. Položme na misky váh pravdu a klamstvá. Bojujme
proti lenivosti, flegmatizmu a ignorancii podľa svojho najlepšieho
svedomia a vedomia a v súlade s právom. Sila ducha sa vekom
nevytratí. Majme odvahu používať vlastný rozum. Skúsme kriticky
myslieť, naštartujme zmenu – a nebojme sa začať od seba. Nebojme sa slobody. Bojujme za ňu pravdou, poctivosťou, čestnosťou.
Nikdy neposúvajme hranice morálky, lebo cesta nie je posvätená
zámerom.
Čím zarytejšie človek zotrváva v tme, čím dlhšie sa ostýcha odhrnúť dlhý čierny záves na svedomí, tým väčší strach bude mať z
pohľadu do pravdivosti okamihu. Je dôležité, aby všetky tie pozitívne
signály vnímali ľudia, ktorí práve stoja za závesom. Nechajme lúče
pravdivosti preniknúť do všetkých kútov svedomia a zachovajme si
pritom múdrosť, pravdu a česť. Nech zvíťazia!
Venované pamiatke Jána a Martiny. V našich srdciach zostane váš
odkaz živým.
Študenti FiF UK

Investigatívna žurnalistika slúži spoločnosti
a rozvoju demokracie
Tragické udalosti posledných dní nám pripomenuli, akú veľkú službu demokratickej spoločnosti robia nezávislí novinári. O tom, na
čom stavia investigatívna žurnalistika, s akými rizikami sa spája, i o tom, ako to s ňou na Slovensku vlastne vyzerá, nám povedala viac
doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD., z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK).
redakcia
Počiatky investigatívnej žurnalistiky môžeme datovať už na prelom
19. a 20. storočia v USA. No keď sa hovorí o začiatkoch investigatívnej
žurnalistiky, najčastejšie sa spomína aféra Watergate. Na nej môžeme
ilustrovať tri základné podmienky úspešnej investigatívnej žurnalistiky:
investigatívny žurnalista musí mať podporu vydavateľa (finančnú i morálnu); musí získať podporu v spoločnosti a v jej politickom systéme;
musí mať aj podporu výkonnej a súdnej moci.
Keď v roku 2004 vyšla publikácia Investigatívna žurnalistika: Rady
právnikov, postrehy, úvahy, komentáre, v jej úvode sa uvádzalo: „Termín ,investigatívna žurnalistika‘ sa v našom jazyku ešte nie celkom udomácnil a nie vždy si jeho obsah vysvetľujeme všetci rovnako.“ Hoci sa
odvtedy tento termín u nás už stihol udomácniť, o jeho obsahu to stále platí len čiastočne. Ešte koncom minulého storočia mnohí žurnalisti
považovali za vrchol svojej kariéry stať sa komentátorom, reportérom.
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V tomto tisícročí je najprestížnejším odvetvím novinárčiny investigatívna
žurnalistika, a to aj napriek tomu, že sa investigatívni žurnalisti stretávajú s nebezpečenstvom zo strany tých, ktorí sa novinármi odhaľované
informácie snažia utajiť. Riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky TV
Markíza Henrich Krejča v roku 2010 pre denník SME povedal: „Vyhrážky patria k našej práci. Skúšajú to mafiáni, záujmové skupiny a, samozrejme, mnohí blízki niektorých politikov.“
Väčšina teoretikov považuje investigatívnu žurnalistiku za druh žurnalistiky, ktorej výsledkom je žurnalistický prejav, ktorý zodpovedá
trom povinným charakteristikám:
• zakladá sa na vlastnej originálnej práci žurnalistu, a nie iných ľudí;
• zverejňuje fakty, ktoré sa iní snažia skrývať pred verejnosťou
a ktoré svedčia o porušovaní jej práv;
• poukazuje na problémy, ktoré sú pre spoločnosť podstatné, pri-
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Organizovaný zločin úzko súvisí s korupciou
Ján Kuciak vo svojej poslednej reportáži písal o pôsobení talianskej mafiánskej organizácie ‘Ndrangheta na Slovensku a jej prepojeniach na
našu politickú scénu. V tejto súvislosti sme oslovili doc. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD., z Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK), ktorý nám priblížil oblasti záujmu tejto organizovanej kriminálnej skupiny,
spôsob čerpania eurofondov „na slovenský spôsob“, ako i niektoré nástroje, ktorými náš právny poriadok v tomto smere disponuje.
redakcia
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že organizovaný zločin, ktorý
sa vyznačuje podstatne rafinovanejším spôsobom páchania trestnej
činnosti než ostatné druhy kriminality, začal na naše územie prenikať
už v 90. rokoch minulého storočia.
‘Ndrangheta, ktorej názov pochádza z gréčtiny a má symbolizovať
odvahu a vernosť, je organizovaná kriminálna skupina, ktorá pôsobí
predovšetkým v južnom Taliansku, v Kalábrii. Prvá zmienka o nej pochádza z obdobia okolo roku 1861. Odvtedy značne rozšírila svoju
pôsobnosť a prenikla do mnohých krajín sveta – jej „chápadlá“ siahajú
napríklad aj do Austrálie, Argentíny, Brazílie, Holandska či Nemecka.
To, kedy začala s infiltráciou na Slovensko, momentálne nie je známe.
Medzi hlavné zdroje príjmu ‘Ndranghety patrí najmä (ale nie výlučne)
obchod s drogami, ktorého obrat v roku 2013 podľa verejne dostupných informácií predstavoval 24,2 miliárd eur. Jej kontrole podliehajú
predovšetkým trasy, ktorými narkotiká putujú z krajín Južnej Ameriky,
najmä z Kolumbie, do Európy. Skutočnosť, že ide o mimoriadne rozšírenú organizovanú kriminálnu skupinu pôsobiacu približne v 30 krajinách, potvrdzujú aj odhady, že táto organizovaná zločinecká skupina
v roku 2013 zarobila 53 miliárd eur, čo sa rovná 3,5 % HDP celého Talianska. Za jednu z najnebezpečnejších organizovaných kriminálnych
skupín ju možno považovať aj z dôvodu vysokého stupňa vnútornej
súdržnosti. Personálnu štruktúru 'Ndranghety tvoria rodinní príslušníci
jednotlivých klanov, pričom výnimkou nie sú ani ženy. Samozrejmosťou
je aj uzatváranie manželstiev medzi jednotlivými klanmi. Vysoký stupeň
vnútornej súdržnosti spôsobuje to, že len ojedinele sa nájdu členovia,
ktorí sa rozhodnú spolupracovať s políciou a so súdmi.
Okrem obchodu s drogami je ďalším pôsobiskom ‘Ndranghety
oblasť eurofondov. Verejnými zákazkami a subdodávkami sa začala
zaoberať už v 70. rokoch minulého storočia, a to najmä v oblasti stavebníctva, pri budovaní diaľnic atď. Vyplýva to zo zistení Francesca
Forgioneho z kalábrijského Catanzara, sociológa a novinára a vtedajšieho predsedu komisie boja proti mafii v talianskom parlamente.
Činnosť takejto kriminálnej organizovanej skupiny tiež úzko súvisí
s korupciou. Korupcia je zneužitím verejnej moci pre osobný prospech
a eurofondy sa s ňou jednoznačne spájajú. Podľa správy Európskeho

úradu pre boj proti podvodom (OLAF) je spôsob čerpania eurofondov
na Slovensku z hľadiska logistiky prepracovaný záujmovými skupinami
do najmenších detailov. Záujmové osoby majú regionálne rozdelené
sféry vplyvu, vyhľadávajú vhodných kandidátov na výzvu a zabezpečia všetko potrebné pri príprave nadhodnoteného projektu až po jeho
schválenie cez spriaznené osoby na príslušných riadiacich orgánoch.
Akékoľvek korupčné konanie má škodlivé následky vo všetkých sférach života spoločnosti, a preto je nutné použiť všetky nástroje, ktorými náš právny poriadok disponuje, aby sme minimalizovali výskyt i dôsledky takéhoto konania. V rámci diskusie o úrovni tohto druhu trestnej
činnosti na Slovensku považujem za potrebné zdôrazniť, že vysoká
miera latencie korupčného jednania súvisí najmä so zdanlivou výhodnosťou takéhoto konania pre obe zúčastnené strany. Aj v nadväznosti
na uvedené je podľa môjho názoru na mieste preskúmať súčasné postupy rozdeľovania eurofondov. Z hľadiska prijatých opatrení spomeňme napríklad novelu zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, účinnú od
1. júna 2017, ktorá v snahe zabezpečiť lepšiu kontrolu štátu upravila
zloženie monitorovacieho výboru tak, aby v ňom predstavitelia štátnej
správy či územnej samosprávy určení vládou tvorili menšinu, ako i to,
aby boli hodnotitelia projektov prideľovaní náhodne. Taktiež bol v priebehu apríla minulého roka zavedený elektronický systém ITMS2014+,
kde údaje týkajúce sa eurofondov podliehajú zverejňovaniu. Z našej
právnej úpravy za zmienku stojí aj zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej
činnosti, ktorý sa javí ako prospešný pre odhaľovanie korupčného
správania, avšak samotný predpis situáciu nevyrieši. V tomto prípade
je na mieste otázka spoločenskej výchovy a odvahy ľudí. Navyše, veci
neprospieva ani to, že sa veľké korupčné kauzy pre komplikované dokazovanie a odvolania dlho vyšetrujú.
Doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., PraF UK,
riešiteľ grantového projektu VEGA 1/0049/17
„Právne a ekonomické aspekty korupcie – príčiny,
dôsledky, prevencia a ekonomická analýza právnej úpravy“

čom zovšeobecňuje získané informácie a neobmedzuje sa len na
vysvetľovanie jednotlivých faktov.
Investigatívne žurnalistické prejavy na Slovensku sú uverejňované
v printových médiách, a to v denníkoch SME, Denník N, Hospodárske noviny a iných a v týždenníkoch Plus 7 dní, Trend, .týždeň atď.
Venuje sa jej Slovenský rozhlas i spravodajské portály.
Televízna investigatíva by mala mať významné miesto vo vysielaní
slovenských televízií, aj keď je jej príprava veľmi náročná. Venovali
sa jej viaceré televízie. No v roku 2010 zanikla investigatívna relácia
Paľba (1996) v TV Markíza a neskôr ďalšie dve relácie: Čierny Peter
(2008) v televízii TA3 a Črepiny v TV JOJ. Koncom roku 2017 Slovenská televízia prestala po trinástich rokoch vysielať reláciu Reportéri.
To, čo vedie žurnalistov k tvorbe investigatívnych žurnalistických
prejavov, je predovšetkým čestnosť, snaha dosiahnuť úspech v žurnalistickej kariére, ale aj snaha uplatniť svoje všestranné vedomosti
a skúsenosti. Známy americký žurnalista a výskumník v oblasti periodickej tlače John Ullmann aforisticky charakterizoval tento zložitý
a príťažlivý žurnalistický prejav ako „hviezdnu žurnalistiku“.
Investigatívne žurnalistické prejavy sú dnes aktuálne nielen pre
žurnalistov, ale aj pre spoločnosť. Veď práve investigatíva je príkladom realizácie misie žurnalistiky – odhaľovať zneužívanie moci a tým
chrániť spoločnosť pred korupciou a negatívnymi tendenciami.
Doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD., FiF UK
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A N K E TA

Máte knihu, ku ktorej sa opakovane vraciate?
Ak áno, čím je pre vás výnimočná?
Ktorá kniha vás najviac zaujala za posledný rok a prečo?
Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.,
Katedra slovenského jazyka a literatúry
PdF UK
Prvou a stálou lektúrou je pre mňa „kniha
života“ mojich rodičov,
ktorú lúskam od detstva. Vďaka nej som
vedela
identifikovať
deje 20. storočia v ich
činoch, ale aj v konkrétnych textoch, najmä
v autentických poviedkach môjho otca Jozefa Hnitku (vydaných posmrtne v roku 2003
v zbierke Transfúzia), spisovateľa – disidenta
z 50. rokov. Hodnotovo ma kreoval tiež román
Charlotte Brontëovej Jana Eyrová. Najmä
preto, že je o hrdosti ženy, o jej emancipácii
a schopnosti milovať bez ohľadu na vonkajšok
– vzhľad a majetok. Tá kniha ma svojím videním
sveta, odvahou žiť svoj vlastný život, dodnes
upokojuje. Opakovane sa z podobného dôvodu vraciam aj k našej Božene Slančíkovej-Timrave alebo k Jankovi Kráľovi.
Za posledný rok ma najviac zaujala kniha
Sedmá funkce jazyka od Laurenta Bineta,
pretože je celá – počnúc Derridovým citátom – pravdivá (váham použiť absolútne slovo
„spravodlivá“) a ešte aj vtipná, čo je spisovateľský, ale aj odborný výkon: dokáže nazerať
na literárnu vedu s inšpirujúcim odstupom
a pritom ju aj neodbornej verejnosti priblížiť
v prijateľnej a čitateľsky príťažlivej podobe.
Ide o postmoderný krimiromán (kľúčovým
motívom je vyšetrovanie nehody/vraždy známeho francúzskeho literáta Rolanda Barthesa) s mnohými geopolitickými súvislosťami,
zložený z reálnych – teda už publikovaných
textov. Kniha je i hlbokým diskurzom s reálnymi
postavami a ich metavnímaním, spochybňovaním, pluralitou uvažovania, čím núti k vnútornej
reakcii a intelektuálnemu výkonu. Je to lahôdka medzi knihami posledných rokov.

RNDr. František Bilka, PhD.,
Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv FaF UK
Knihu, ku ktorej by
som sa opakovane vra-
cal, nemám. Mám však
knihy, ktoré majú na
poličke čestné miesto.
Napríklad Lukavické
zápisky Hany Ponickej. Je to obdivuhodný príbeh ženy, ktorá našla
odvahu vystúpiť proti komunistickej moci.
Minulý rok ma zaujali Rozviazané jazyky
Jozefa Tancera. Kniha ma utvrdila v tom, že
Bratislava bola (a je) úžasným mestom.
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Doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.,
Ústav európskych štúdií a medzinárodných
vzťahov FSEV UK
Áno, mám. Je to
vlastne trojica kníh
o Anne zo Zeleného
domu. Sú výnimočné
nielen fabulou a z nej
vyplývajúcimi ponaučeniami, ale aj svojím hravým textom. Vždy
si pri nich nielen oddýchnem, ale zároveň
sa aj „vrátim“ do detstva či mladých rokov.
Príbehy Anny sú i nadčasovou reflexiou
o stále aktuálnych témach – o vzdelaní,
rovnosti príležitostí či inklúzii. Navyše, knihu
teraz znova čítam spolu s dcérou a aj tým
má pre mňa osobité čaro.
A ktorá kniha ma oslovila za posledný
rok? Svedectvá a príbehy – diplomacia
v období vzniku Slovenskej republiky.
Publikácia dôkladne a pôsobivo dokumentuje zákulisie vtedajšej diplomacie,
ňou prezentované príbehy sú však zároveň aj dôležitou výpoveďou pre súčasnosť – veď zahraničné vzťahy a kreovanie
medzinárodnej politiky majú svoje osobitosti a pohľad, ktorý kombinuje oficiálne
vyhlásenia s osobnou skúsenosťou, približuje túto oblasť a výnimočné osobnosti
slovenskej diplomacie krásnym a vzácnym spôsobom.

Doc. Mgr. Dagmar Kročanová, PhD.,
Katedra slovenskej literatúry a literárnej
vedy FiF UK
Opakovane sa vraciam k tzv. veľkým menám druhej polovice
19. a prvej polovice
20. storočia, najmä
k prozaikom a dramatikom – napríklad k Fiodorovi Michajlovičovi Dostojevskému, Augustovi Strindbergovi, Thomasovi Mannovi,
Stefanovi Zweigovi, Johnovi Galsworthymu, z našich autorov ku Gejzovi Vámošovi,
Františkovi Švatnerovi, Júliusovi Barčovi-Ivanovi a mnohým iným, pretože mi stále
umožňujú pocítiť prekvapenie a rešpekt.
Obsažnosťou a výskumným postojom ma
v ostatnom čase zaujala monografia Gustáv
Husák od Michala Macháčka. Z rovnakých
dôvodov si cením aj antológiu mojej priateľky a zároveň i kolegyne z katedry Andrey
Bokníkovej Potopené duše o menej známych slovenských poetkách prvej polovice
20. storočia.

Prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.,
Neonatologická klinika intenzívnej
medicíny LF UK
a NÚDCH
Hoci si moja profesia vyžaduje neustály
kontakt s aktuálnou
odbornou literatúrou,
od malička milujem
prírodu a zvieratá, čo
sa premietlo aj do výberu mojej „mimopracovnej“ literatúry.
Už v detstve mi učarovali knihy od autora Geralda Durrella, známeho ochrancu
zvierat a zakladateľa zoologickej záhrady
v Jersey, v ktorých opisuje ich život, zvyky,
nálady i zvieracie huncútstva. Z jeho diel,
ktorým v mojej domácej knižnici patrí čestné miesto, sa mi podarilo vytvoriť kompletnú zbierku.
A pokiaľ ide o to, čo ma z knižnej
produkcie najviac oslovilo v poslednom
čase, opäť sú to knihy súvisiace s prírodou, a to najmä Tajný život stromov
a Duševný život zvierat od Petra Wohllebena. Fascinuje ma, ako v každom
spoločenstve živých organizmov existujú rozličné formy komunikácie. Je až
neuveriteľné, ako napríklad medzi sebou komunikujú nadzemné časti stromov, ako vydávajú rôzne signály, keď sú
v ohrození. Podzemné časti sú navzájom prepojené a pomáhajú si. Preto je
aj pri vysádzaní stromov dôležité dbať na
to, aby boli rovnakého druhu. Príroda je
vzorom spoločenstva, z ktorého by sme
si mali brať príklad, preto ju treba rešpektovať a robiť všetko pre jej ochranu.

RNDr. Kristína Rostás, PhD.,
Katedra matematickej analýzy
a numerickej matematiky FMFI UK
Ja sa ku knihám
opakovane
nevraciam, ale iba k autorom, ktorí ma oslovia
svojím štýlom písania.
Mám rada historické
detektívky
(S. J. Parrisová),
resp. detektívky, ktoré sa viažu k niečomu
zo skutočného sveta (Jo Nesbø, Dan
Brown).
Naposledy som čítala knihy od Jo Nesba, keďže je dosť produktívnym autorom,
ale tento rok sa už teším na knihu Pôvod od Dana Browna.

VEĽKÁ NOC

Ako slávili Veľkú noc naši predkovia
Pod tradičnými veľkonočnými zvykmi si dnes asi najčastejšie predstavíme oblievačku či šibačku, prípadne, keď trošku zalovíme
v pamäti, z učiva základnej školy sa nám ešte vynorí vynášanie Moreny. Vedeli ste však, že kedysi sa cez Veľkú noc nechávalo na
hroboch jedlo a kraslice, koňom do hrivy a kravám na rohy sa uväzovali červené stužky a bol rozšírený i zvyk trasenia ovocnými
stromami, mastenia pluhov či zaorávania odrobiniek z veľkonočných pokrmov do prvej brázdy pri prvej orbe poľa? Nielen tieto
veľkonočné zvyky našich predkov nám priblížila a vysvetlila etnologička doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD., z Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave.
redakcia
Ľudové veľkonočné obyčaje spájali
kresťanské významy so starými symbolmi z predkresťanskej éry
Veľká noc patrí k najdôležitejším dátumom
kresťanského sviatočného kalendára: pripomína ukrižovanie a vzkriesenie Ježiša Krista,
ústrednú udalosť kresťanstva. V lokálnych
kontextoch európskych krajín sa cirkevné
veľkonočné obrady prepájajú s rozmanitými domácimi tradíciami, ktoré majú korene
v dávnej minulosti a súvisia so spôsobom
života našich predkov. Pripomeňme si, že
až do neskoršej modernej doby bola Európa obývaná prevažne roľníckymi spoločenstvami, pre ktoré zohrávala podstatnú úlohu
zmena ročných období. Kľúčové udalosti
roľníckeho kalendára – letný a zimný slnovrat, jarná a jesenná rovnodennosť – boli pre
roľníkov nesmierne významné. Príchod jari
bol zvlášť dôležitý, keďže znamenal začiatok
poľnohospodárskych prác, a teda určoval
živobytie ľudí.
Označenia sviatku Veľkej noci v slovanských jazykoch sú odvodené od staroslovanského Великъдьнь, čo je doslovný preklad
z gréckeho názvu. Oslavy však trvajú oveľa
dlhšie ako jeden deň a predstavujú celý
komplex cirkevných obradov, ktoré v západnej cirkvi tvorí cyklus päťdesiatich dní a vo východnej cirkvi cyklus štyridsiatich dní. Ľudové veľkonočné obyčaje sú s nimi prepojené
a súčasne nadväzujú na predchádzajúce obdobie odprevádzania zimy, v ktorom mali magické praktiky pozitívne ovplyvniť očakávané
zmeny v prírode. Na Slovensku k takýmto
zvykom patrí predovšetkým vynášanie, pálenie a utopenie figurín Moreny či Dedka,
ako aj nosenie leta. Tieto úkony v niektorých
slovenských oblastiach pripadali na Kvetnú
nedeľu, ktorá ukončuje obdobie pôstu a ktorou sa začína veľkonočný týždeň. Na juhu
Slovenska používali na označenie figurín aj
názvy Kyseľ, Kyselica, Kyseľova žena – tento názov súvisel zrejme s tým, že kyseľ (t. j.
kyslá, zápražkou zahustená polievka) bolo
tradičné jedlo v období pôstu.
Čas, keď prichádzajú mŕtvi medzi živých a nadprirodzené sily majú najväčšiu moc
Verilo sa, že v prelomových momentoch kalendárneho roka je hranica medzi
svetom živých a svetom mŕtvych priestupná. Vo viacerých slovanských tradíciách
existovala predstava, že sa pred Veľkou

nocou raj a peklo otvárajú a duše zomrelých sa môžu dostať na zem, kde prebývajú so svojimi príbuznými do obdobia
Turíc. Na druhej strane, ten, kto zomrie
na Veľkú noc, sa môže dostať priamo do
raja, keďže ten je v tomto čase otvorený.
Východní Slovania tiež verili, že počas
veľkonočného týždňa sa konajú takzvané
„omše mŕtvych“, ktoré v noci v kostoloch
slúžia zomrelí kňazi. S predstavou prebývania mŕtvych medzi živými súvisel aj slovanský zvyk chodiť počas Veľkej noci na
hroby a obradne sa pri hroboch najesť; po
tomto stolovaní v prítomnosti mŕtvych sa na
hroboch nechávali kraslice a jedlo. Tento
obyčaj protirečil cirkevnému pojatiu Veľkej
noci a zostal teda čisto ľudovým.
Symbolika otvárania všetkého na nebi a na
zemi sa preniesla aj do slovenského zvyku
nosiť malé deti na Kvetnú nedeľu do kostola,
aby začali skoro hovoriť. Ešte jeden jej odraz
môžeme nájsť aj v predstave, že keď sa na
Kvetnú nedeľu v kostole čítali pašie, mali sa
hľadačom odhaliť poklady zakopané v zemi.
Na druhej strane, keďže počas veľkonočného týždňa, podobne ako počas zimných sviatkov, majú nadprirodzené sily najväčšiu moc,
ľudia sa mali pred nimi chrániť. Na Slovensku
sa verilo, že v noci zo Zeleného štvrtka na
Veľký piatok sa na určitých miestach dediny
stretávali strigy, ktoré nielen tancovali, ale aj
čarovali, odoberali kravám mlieko a škodili
ovocným stromom. Na ochranu pred nimi sa
zárubne stajní natierali cesnakom, posvätenými vŕbovými prútmi sa šibal dobytok, koňom
do hrivy a kravám na rohy uväzovali červené
stužky, dobytok musel prekračovať žeravé
uhlíky a pod. Keďže sa verilo, že zlí duchovia
a strigy sa boja hluku, viaceré magické praktiky boli zamerané na to, aby ich hlukom odplašili, napríklad rapkaním na rapkáčoch.
Zeleň a voda symbolizovali zdravie
a plodnosť
K najvýraznejším prvkom veľkonočných
zvykov však patrí zeleň a voda, súvisiace so
symbolikou plodnosti. Na Kvetnú nedeľu
sa počas omše svätili vŕbové prúty, ktoré si
veriaci prinášali do kostola. Na celom Slovensku sa považovali za magické predmety
a využívali sa nielen na ochranu proti zlým
silám, ale aj proti búrke (kládli sa do obloka
alebo hádzali do ohňa), ako aj v liečebných
praktikách (napríklad, keď bolelo hrdlo).
Na západnom Slovensku bolo rozšírené

šibanie korbáčom zo spletených vŕbových
prútov – magický úkon, ktorý mal zabezpečiť znovuobnovenie rastu, zdravia a sily. Na
strednom a východnom Slovensku sa však
praktizovalo skôr kúpanie a oblievanie dievčat mládencami. Na juhozápadnom Slovensku boli známe obe praktiky a v niektorých
obciach dievčatá šibačku a oblievačku mládencom na druhý deň opätovali. Oblievanie
bolo ochranným a očistným úkonom, ktorý
mal zabezpečiť zdravie a plodnosť. Očista
vodou bola vôbec príznačná pre veľkonočný týždeň. Ranné kúpanie a umývanie sa
v potokoch a studničkách na Bielu sobotu
malo vyliečiť staré choroby. Vtedy sa tiež
s vodou obchádzali príbytky, aby sa zabezpečila ochrana proti ohňu. Viaceré zvyky
boli zamerané na plodnosť polí a dobytka.
Bol napríklad rozšírený zvyk trasenia ovocnými stromami, aby dobre rodili, či mastenie pluhov, aby na poliach nerástla burina.
Biela sobota bola šťastným dňom aj na siatie a sadenie.
Pôst vystriedala hojnosť jedál
Keďže veľkonočným sviatkom predchádzalo obdobie štyridsaťdňového pôstu, príprava veľkonočných jedál bola radostnou
a dlho očakávanou udalosťou. Na Veľkonočnú nedeľu sa na rannú omšu nosili do kostola košíky s jedlom, aby ich kňaz posvätil. Verilo sa, že tieto posvätené jedlá majú magické
a liečivé vlastnosti. Dávalo sa z nich aj dobytku, odrobinky sa pridávali do osiva a zaorávali sa do prvej brázdy pri prvej orbe poľa.
Veľkonočné pokrmy mali byť pestré a hojné,
aby rodina mala blahobyt po celý rok. Tradičnými veľkonočnými jedlami, ktoré sa stali
symbolom celého sviatku, boli vajíčka.
Veľkonočné ľudové obyčaje odrážajú dôležitosť roľníckeho spôsobu života našich
predkov. Najvýznamnejšiu úlohu v ich symbolike hral motív prepojenia sveta živých
a sveta predkov, ako aj znovuoživenie prírody po zimnom spánku podobnom smrti.
Tradičné zvyky využívali také univerzálne
symboly života a smrti ako voda a oheň,
zeleň a vajce. Práve preto mohli splynúť
s kresťanskou symbolikou zmŕtvychvstania,
ktorá im pridala nový význam.

Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.,
Katedra etnológie a muzeológie FiF UK

9

SPRAVODAJST VO

Fyzici z Univerzity Komenského zásadne prispeli k riešeniu
problematiky svetelného znečistenia
Tím vedcov z Univerzity Komenského v Bratislave (UK) dosiahol významné výsledky v oblasti vysvetlenia faktorov určujúcich množstvo
svetelného znečistenia v životnom prostredí. Nimi vyvinuté metódy umožňujú napríklad vopred vypočítať dôsledky na úroveň svetelného znečistenia, ktoré by priniesli zmeny vo verejnom osvetlení alebo v množstve znečisťujúcich prímesí v atmosfére. Vďaka tomu je
možné reálne posúdiť ešte iba plánované zmeny.

Výskumný tím fyzikov z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK) pod
vedením Mgr. Miroslava Kocifaja, PhD., priniesol viaceré cenné výsledky. Jeden z najvýznamnejších projektov tohto tímu je zameraný na modelovanie svetelného znečistenia
v okolí miest.
„Svetelné znečistenie, teda presvetlenie
oblohy a terénu mimo mesta svetlom unikajúcim z miest, nie je len ekonomickým
problémom alebo problémom astronómov,
ktorým znemožňuje pozorovania. Ukazuje
sa, že presvetlenie životného prostredia narušuje životný rytmus, správanie sa a veľkosť
populácie mnohých nočných živočíchov,“
vysvetľuje doc. RNDr. František Kundracik,
CSc., z FMFI UK. Obavy podľa neho vzbudzuje aj vplyv modrého svetla na zníženie
produkcie melatonínu u ľudí, čo by mohlo
viesť k zvýšenému riziku vzniku niektorých
ochorení.
To, koľko svetla z mesta sa v atmosfére
rozptýli späť smerom k zemi, závisí najmä
od momentálneho stavu atmosféry, ako
je hmla a opar, prítomnosť prachu a drobných aerosólov – napríklad z výfukových
plynov a komínov – alebo oblačnosť. Predpovedať, aké bude svetelné znečistenie pri
zmene poveternostných podmienok alebo
po modernizácii osvetlenia v meste, je zlo-

Profil svetelného znečistenia v okolí mesta Zohor pri
Bratislave

Výpočet svetelného znečistenia v oblasti medzi Devínskou Novou Vsou a Marcheggom
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žitou fyzikálnou úlohou. „Ide o to, že zmena
priestorového rozloženia a typu svietidiel
alebo typu aerosólových častíc v atmosfére
môže zásadne ovplyvniť zložitosť výpočtov.
Napr. vyššia koncentrácia častíc vo vzduchu
vedie k účinnejšiemu rozptylu svetla v atmosfére, ale súčasne aj k výraznejšiemu oslabeniu jeho intenzity. Tieto dva efekty majú
protichodné pôsobenie a od konkrétnych
okolností závisí, ktorý z nich bude dominantný. Vo výsledku je tak potrebné nájsť vhodný kompromis medzi presnosťou výpočtu
a jeho časovou náročnosťou,“ priblížil ďalej
doc. Kundracik.
Tím fyzikov dosiahol v oblasti modelovania
svetelného znečistenia niekoľko prelomových výsledkov. Práca publikovaná vo februárovom čísle prestížneho časopisu Journal
of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer dala definitívnu odpoveď na roky
diskutovanú otázku, koľko rádov rozptylu
svetla je potrebné zahrnúť do výpočtov, aby
výpočet úrovne svetelného znečistenia bol
dostatočne presný, ale pritom čo najkratší.
O význame tohto článku svedčí skutočnosť,
že ho komunita vedcov zaoberajúcich sa
modelovaním svetelného znečistenia ocenila ako najzásadnejší prínos k problematike
a vydavateľ ho bezplatne sprístupnil celej
vedeckej komunite.
„Program SkyGlow vyvinutý na FMFI UK
a Ústave stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied je momentálne najrýchlejším a pritom dostatočne presným
simulátorom svetelného znečistenia za rôznych atmosférických podmienok,“ popísal
výskum doc. Kundracik.

V spolupráci s International Dark-Sky Association v Tucsone (USA) a Consortium for Dark
Sky Studies (Univerzita v Utahu, USA) bol použitý na predpoveď vplyvu výmeny žlto svietiacich sodíkových svietidiel za biele LED svietidlá
v meste Tucson na svetelné znečistenie v jeho
okolí. „Prvé merania po výmene ukazujú, že
predpovedaná zmena úrovne svetelného znečistenia dobre zodpovedá reálne nameraným
zmenám,“ dodáva doc. Kundracik.
Výskumný tím sa venuje aj praktickým
meraniam svetelného znečistenia a vyžarovacích charakteristík miest. Vyvinuli prototyp
unikátneho celooblohového skenera, ktorý
je ľahko prenosný a napájaný z autobatérie, má vysokú citlivosť aj pri meraní nízkych
úrovní svetelného znečistenia a kombinuje
v sebe aj denný spektrometer pre určenie
množstva a typu aerosólov v atmosfére.
„Teší ma výrazná miera využitia výskumu
svetelného znečistenia v praxi, ktorú dosiahol náš výskumný tím vďaka novým metódam
merania, s dosahom nielen na ekonomické
parametre, plánovanie logistiky verejného
osvetlenia, ale hlavne na prevenciu možných
negatívnych dopadov na človeka, narúšanie
životného prostredia a vplyvu na prírodu a živočíchov. Radosť nám robí aj publikovanie
práce v prestížnom vedeckom časopise, ako
aj spolupráca špičkových pracovísk u nás aj
v USA. Som totiž presvedčený o potrebe
spájania sa popredných vedeckých inštitúcií
a špičkových vedcov i tímov na spoločných
výskumných projektoch doma aj vo svete,“
zdôraznil prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
rektor UK.
Martin Kováč

SPRAVODAJST VO

Paleontológ z UK objavil kostru najstaršieho stavovca
na Slovensku
Výskyt štvornožcov z obdobia druhohôr na našom území bol donedávna neznámy. Zmenu priniesol až nový nález Mgr. Andreja Čerňanského, PhD., paleontológa z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK), ktorý objavil kostru najstaršieho plaza na našom území.
Výskyt štvornožcov vrátane
plazov z čias druhohôr, teda
z obdobia, keď na Zemi žili dinosaury, nebol na našom území
až donedávna známy. Územie
Slovenska bolo počas tejto éry
v prevažnej väčšine zaplavené
morom, preto bol predpoklad
nálezu štvornožcov veľmi malý.
Výnimkou boli iba odtlačky stôp
dinosaura z vrchného triasu Vysokých Tatier, ktoré boli objavené v roku 1977 v Tichej doline.
Situácia sa však zmenila vďaka významnému nálezu Dr. Andreja Čerňanského, paleontológa z Katedry ekológie PriF UK,
a jeho kolegov.
„Od Pavla Hericha zo Správy
jaskýň som dostal informáciu, že
v jednej z neprístupných jaskýň
v Demänovskej doline sa v strope nachádza malá kostra. Na
pomoc som si prizval svojich kolegov Juraja Šurku zo Slovenskej
akadémie vied a Mária Olšavského zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, ktorí sú
skúsenými geológmi – jaskyniarmi. Keď sme sa po hodine plazenia a lezenia v jaskyni Štefanová
dostali do siene zvanej Eldorádo,
vo svetle bateriek sme našli čiernu kostru pochovanú v jej vápencovom hrobe,“ predstavuje nový
objav Dr. Čerňanský.
K nálezu kostry najstaršieho
stavovca na Slovensku viedla
podľa Dr. Čerňanského súhra
viacerých okolností a ani jej získanie zo steny jaskyne nebolo

vôbec jednoduché: „Prácne sa
nám ju podarilo zachrániť. Vápenec je tvrdý ako betón a po 245
miliónoch rokoch ju rozhodne
nechcel vydať ľahko. Táto hornina, ktorá nášho živočícha pochovala, sa ukladala na dne plytkého extrémne slaného mora
tzv. karbonátovej rampy v období stredného triasu, ktoré predstavuje začiatok druhohôr. Po
našich veľhorách vtedy nebolo
ani chýru a všetky kontinenty
boli spojené do jedného superkontinentu zvaného Pangea,“
priblížil paleontológ UK.
Výskumníci kostru plaza
z Demänovskej doliny následne
laboratórne analyzovali s pomocou počítačovej tomografie.
Ukázalo sa, že deväť stavcov
a rebrá sú v anatomicky správnej pozícii. Tomografia ukázala
napríklad aj kosti zadnej končatiny a panvy. „Zistili sme, že ide
o pachypleurosaura, čo bola
skupina menších plazov žijúcich
pri pobreží. Boli to plavci, i keď
sa nevedeli potápať do väčších
hĺbok, o čom svedčí i morfológia ich stredného ucha. Živili sa
článkonožcami, mäkkýšmi a dospelé jedince vedeli uloviť i ryby.
Pachypleurosauria spolu s líniou
Nothosauria a Pistosauria tvoria
klad Eosauropterygia. Ide o vyhynutú skupinu živočíchov a len
dodám, že nejde o dinosaury,“
upresnil výskumník.
Nálezy týchto plazov boli známe z triasových usadenín Ta-

Pachypleurosaur z Nízkych Tatier (Foto: Juraj Šurka)

Vykopávanie plaza z jeho kamenného hrobu Dr. Andrejom Čerňanským (Foto: Juraj Šurka)

Vizualizácia plaza (Autor: Brian Choo)

lianska, Švajčiarska, Nemecka
a Číny. Doteraz však neboli objavené na území Západných Karpát. Usporiadanie kostí v správnej pozícii však vylučuje možnosť
transportu na veľkú vzdialenosť.
Podľa Dr. Čerňanského to znamená, že tento živočích naozaj
žil v oblasti, kde sa aj našiel.
„Hornina, v ktorej sme kostru
objavili, predstavuje tzv. gutensteinský vápenec. Zdá sa, že
pachypleurosaury vyhľadávali
práve takéto veľmi slané plytkomorské prostredia. Nález však
poukazuje ešte na jednu vec. Na
všetkých ostatných lokalitách vo
svete boli tieto plazy viazané na
pobrežie. Končatiny pachypleurosaurov boli schopné i pohybu
po suchej zemi. Niečo také sa
tu ale nepredpokladalo. Objav
pachypleurosaura tak indikuje
ešte jednu novú skutočnosť –

prítomnosť nejakých nad hladinu
mora vyvýšených oblastí, napríklad v podobe malých ostrovov,“
uzavrel doktor Čerňanský.
„Nový nález Dr. Čerňanského
– kostra najstaršieho stavovca
na Slovensku – mení naše poznanie, a to nielen pokiaľ ide
o výskyt menších plazov pred
245 miliónmi rokov či ich spôsob života, ale aj doteraz známu mapu časti superkontinentu
Pangea na našom území. Odkrýva priam detektívnym spôsobom
tajomstvá minulosti, čím poukazuje na jednu z najpríťažlivejších
tvárí vedy, a stáva sa tak aj cenným a inšpiratívnym príkladom
pre ďalších potenciálnych mladých vedcov z radov našich študentov,“ zdôraznil prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD., rektor UK.
Martin Kováč
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ROZHOVOR

Súťaž iBobor je ukážkou, ako môže vyzerať
školská informatika
Viete, čo má spoločné bobor s informatikou? Zaujíma vás, čím u nás každoročne žije niekoľko desiatok tisíc poznaniachtivých detí?
Tušíte, koľko práce sa skrýva za vytvorením súťažných zadaní? Objasnia vám to pracovníci Katedry základov a vyučovania informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) – práve oni totiž stoja za iBobrom, medzinárodnou informatickou súťažou, ktorá si našla svojich fanúšikov aj medzi žiakmi na Slovensku.
ciátorky súťaže. Pani profesorka s ponukou zapojenia sa do súťaže a jej
prípravy oslovila ako reprezentantov zo Slovenska aj nás. Prvé roky sme
odolávali, neskôr sme sa rozhodli na projekte participovať. V školskom
roku 2017/18 sa tak na Slovensku uskutočnil už 11. ročník tejto súťaže.
Čo bolo príčinou počiatočnej zdržanlivosti slovenského tímu?
profBobor: Nebol som celkom spokojný s úlohami. Pripadali mi priveľmi zamerané na pamäť, boli to také tradičné kvízové otázky z informatiky. V modernej informatike vo väčšine rozvinutých krajín vidieť v ostatných rokoch snahu odsunúť digitálnu gramotnosť na iné vyučovacie
predmety a informatiku cieliť na programovanie, rozvoj informatického
myslenia, algoritmizáciu, základy informatickej vedy... Veľa sme o tom
s Valentínou diskutovali a dohodli sa, že úlohy skúsime orientovať týmto
smerom, preto sme sa nakoniec do súťaže pustili aj my.
Čím je iBobor výnimočný?
Zľava doprava:
Doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD. („špeciBobor“) – pripravuje
úlohy (aj) pre nevidiacich a slabozrakých
Mgr. Lucia Budinská („juniorBobor“) – bývalá súťažiaca, teraz koordinátorka a tvorkyňa úloh
RNDr. Peter Tomcsányi, PhD. („tataBobor“) – vedúci slovenského tímu
tvorcov súťažných úloh a člen medzinárodnej komisie Bebras
Doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD. („mamaBobor“) – ako
správna mama sa stará o úlohy i celý tím
Prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. („profBobor“) – iniciátor myšlienky slovenskej participácie na projekte a vedúci Katedry základov a vyučovania
informatiky FMFI UK, hrdý na svoj bobortím
Mgr. Karolína Mayerová, PhD. („kreativBobor“) – autorka obrázkov
a zadaní úloh
Táto bobria rodinka má však ešte mnoho ďalších členov z radov našich kolegov a študentov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia –
spomenieme aspoň programátorov koordinátorského systému, ktorí
sa čiastočne prekrývajú s programátormi interaktívnych úloh: PaedDr.
Danielu Bezákovú, PhD., PaedDr. Andreu Hrušeckú, PhD., PaedDr.
Janku Pekárovú, PhD., Mgr. Michaelu Veselovskú, PhD., občasného
pomocníka RNDr. Michala Winczera, PhD., a autorku mnohých obrázkov PaedDr. Martinu Kabátovú, PhD. K vývoju súťažného softvéru významne prispeli aj Mgr. György Tomcsányi, ktorý prvú verziu súťažného
softvéru naprogramoval ako svoj ročníkový projekt, a Mgr. Ivan Dlugoš,
ktorý naprogramoval vylepšenú verziu ako svoju bakalársku prácu, pričom sa podieľal aj na jej odladení na súťažnom serveri.
Súťaž iBobor, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem žiakov základných a stredných škôl o digitálne technológie a informatiku, môžeme
úspešne realizovať iba vďaka podpore partnerov, ktorými sú Soitron a AddUp. Im patrí naša vďaka za zabezpečenie hlavného súťažného servera,
za výrobu plagátu súťaže a za pokrytie nákladov na ich distribúciu do škôl.
Kam až siahajú začiatky medzinárodnej informatickej súťaže
iBobor?
tataBobor: V roku 2004 založila prof. Dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Jej symbolom sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor,
preto sa súťaž po litovsky volá Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor
– skrátene iBobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín, a to aj vďaka organizácii medzinárodných stretnutí v réžii ini-
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profBobor: História iBobra vlastne kopíruje vývoj informatiky vo svete.
V čase, keď súťaž vznikala, informatika na školách ako povinný predmet buď vôbec nebola, alebo existovala iba na stredných školách. My
na Slovensku sme už v roku 2005 úspešne rozšírili informatiku ako
povinný predmet aj na druhý stupeň základných škôl a v roku 2008
dokonca aj na prvý stupeň, čo je zrejme svetový unikát. Táto súťaž totiž
prirodzene poslúžila ako podpora učiteľom na školách, a to postupne
na všetkých stupňoch vzdelávania – iBobor školám a učiteľom priniesol
konkrétne ukážky, ako môžu vyzerať zaujímavé informatické úlohy. Cez
našu súťaž posielame učiteľom odkaz, čo vlastne je školská informatika. Vzniká tak aj úžasný archív informatických úloh, ktoré môžu učitelia
využívať priamo na vyučovacích hodinách.
Ďalšou horúcou témou, ktorú v oblasti vzdelávania a zamestnateľnosti
rieši celý svet, sú dievčatá a ich vzťah k matematike, informatike a technickým odborom. Súťaž iBobor v tomto smere vykazuje skutočne potešujúce
štatistiky: dievčatá tvoria v nižších vekových kategóriách skoro polovicu
súťažiacich a podobne optimisticky to vyzerá aj vo vyšších kategóriách.
Napríklad v kategórii pre dva najvyššie ročníky strednej školy predstavuje
podiel dievčat až 38 %. Táto súťaž nám ukazuje, že čím skôr začneme
žiakov zoznamovať s informatikou, tým vyššie percento dievčat si zachová
k informatike kladný vzťah. Nie je to primárny cieľ projektu, ale zato krásny
vedľajší efekt.
Pre našu katedru je iBobor zároveň aj výskumným laboratóriom, nástrojom a príležitosťou na dlhodobý systematický edukačný výskum, keď
že vďaka participácii na tomto medzinárodnom projekte disponujeme
prístupom k rozsiahlym súborom dát z riešení úloh žiakmi u nás i v iných
krajinách. Umožňuje nám kvantitatívny aj kvalitatívny výskum kognitívnej
náročnosti informatických konceptov s výstupmi v bohatej sérii kvalitných
vedeckých publikácií na svetových konferenciách.
Ako v skratke vyzerá medzinárodná spolupráca na príprave súťažných zadaní? A ako iBobor vlastne prebieha už na samotných
školách?
mamaBobor: Súťaž každoročne začína výzvou medzinárodného tímu,
aby sme navrhli a dodali zadania úloh. Každá krajina má možnosť prispieť
do spoločnej databázy asi desiatimi úlohami. Úlohy sa potom upravujú
pre všetkých šesť vekových kategórií žiakov (Drobec, Bobrík, Benjamín,
Kadet, Junior a Senior) prostredníctvom recenzného konania, v ktorom
si jednotlivé krajiny navzájom pripomienkujú úlohy. Potom nasleduje
stretnutie organizátorov zo všetkých krajín, na ktorom sa zadania úloh pre
aktuálny súťažný ročník upravujú do takej podoby, aby bola každá z úloh
vhodne naformulovaná s ohľadom na kategóriu, pre ktorú je určená, aby
v nej neboli logické chyby a aby bola pripravená na preklad.

ROZHOVOR
Pravidelne sa stáva, že kým pre žiakov druhého stupňa základných škôl
je úloh dostatok, zadania pre prvý stupeň chýbajú. A tak musí slovenský
tím buď ďalej upravovať a prispôsobovať existujúce úlohy, alebo navrhnúť
nové tak, aby sme mali zadania pre všetky kategórie. Viaceré úlohy sú interaktívne, t. j. žiak pri nich nevyberá správnu odpoveď zo štyroch ponúknutých možností, ale riešenie úlohy konštruuje priamo na počítači – ťahaním,
preskupovaním, vypĺňaním a pod. Pre nás to však znamená, že takéto zadanie treba špeciálne pripraviť do nášho súťažného systému.
Pokiaľ ide o školy, tie prihlasujú do súťaže koordinátori, väčšinou učitelia informatiky. Každý koordinátor dostáva svoje prístupové údaje do
internetového systému, kde prihlasuje do súťaže svojich žiakov. Žiaci
následne dostávajú súťažný kód. Úlohou koordinátora je aj organizačné
zabezpečenie na škole, aby sa počas súťažného týždňa mohli pri počítačoch vystriedať všetci žiaci. Výhodou toho, že súťaž funguje online, je,
že každý súťažiaci vidí hneď po odoslaní riešení svoje bodové hodnotenie. Po súťažnom týždni môže každý účastník pomocou súťažného kódu
vidieť svoje riešenia každej úlohy a tak zistiť, na ktoré úlohy odpovedal
správne, na ktoré nie, pričom si hneď môže pozrieť aj postup, akým sa
mali jednotlivé úlohy v jeho súťažnej kategórii riešiť.
Koľko práce a času si žiada príprava úloh na národnej úrovni?
kreativBobor: U nás na katedre máme také heslo – BOBOR NIKDY
NESPÍ! Pretože úlohám sa – s výnimkou niekoľkých mesiacov – venujeme takmer celý rok. Ako už spomenuli moji kolegovia, úlohy najskôr
navrhujeme a posielame do medzinárodnej databázy, odkiaľ nám ich
po čase príde od zahraničných kolegov aj niekoľko stoviek. Potom ich
všetky čítame, pričom postupne identifikujeme tie, ktoré sa nám zdajú
byť vhodné a ktoré chceme použiť. Vybrané úlohy následne upravujeme,
a to po obsahovej i vizuálnej stránke – t. j. dolaďujeme zadanie, kreslíme
k nim obrázky, diskutujeme o každom detaile... To je práve činnosť, do
ktorej sa najvýraznejšie zapájam aj ja s kolegyňami. Kvôli tomuto procesu
sa stretávame v istom období každý týždeň, kde sa textami doslova prebíjame, aby sme našli najvhodnejšiu formuláciu myšlienky, ktorá by bola
pre žiakov čo najzrozumiteľnejšia.
To asi nebude jednoduché. Akú máte spätnú väzbu? A aké zistenia
z nej pre vás vyplývajú?
juniorBobor: Ja som súťaž iBobor absolvovala ešte ako žiačka na
strednej škole. Vtedy som si vôbec nevedela predstaviť, koľko práce
sa za prípravou a realizáciou takejto súťaže skrýva. Prišlo mi to všetko
veľmi jednoduché. Pamätám si aj, ako sme sa so spolužiakmi niekedy
zvykli posťažovať na zadania niektorých úloh.
Teraz už viem, že úloha, ktorá má len tri riadky textu, znamená hodiny
a hodiny práce celého tímu ľudí. O jednoduchom texte vedieme diskusie,
aby sme z neho odstránili všetky nejednoznačnosti. Sama viem, že nie
vždy sa to podarí. Učím na strednej škole a už sa mi stalo, že za mnou
prišli žiaci s tým, že im nejaká úloha nedávala zmysel. Venujem sa tomu
aj vo svojej doktorandskej práci, kde analyzujem i to, prečo boli niektoré
úlohy jednoduchšie pre dievčatá, iné pre chlapcov, prečo niektoré zvládli
lepšie piataci než o dva roky starší siedmaci. Zistili sme napríklad, že chlapci boli lepší v abstraktných textových úlohách, ktoré od nich vyžadovali,
aby si vytvorili určitú stratégiu. Dievčatá boli zasa úspešnejšie v úlohách
s pestrými a bohatými obrázkami, ktoré sa týkajú sociálnych tém, napr.
rodiny, rodokmeňa a pod.

ROČNÍK 2017/18 V ČÍSLACH:
• Podľa dosiaľ zozbieraných údajov sa do tohto ročníka súťaže
celkovo zapojilo 2 113 587 žiakov zo 42 krajín. (Táto štatistika
však neráta aspoň s piatimi ďalšími krajinami, ktoré organizujú súťaž
až v marci.)
• Najväčšia účasť (v pomere k celkovému počtu obyvateľov
krajiny): Slovinsko 1,45 %; Litva 1,442 %; Slovensko 1,365 %;
Macedónsko 1,2 %; Bielorusko 1,196 %.
• Na Slovensku sa do iBobra v tomto školskom roku zapojilo
74 216 žiakov z 992 škôl v siedmich kategóriách. (Súťaže
sa môžu zúčastniť žiaci základnej školy od 2. ročníka vyššie, ako
i žiaci strednej školy či osemročného gymnázia.)
• Do medzinárodnej databázy úloh slovenský tím poslal v tomto roku 13 úloh, z toho 10 bolo akceptovaných a 3 z nich sa
dostali do výberu najlepších úloh.
• V medzinárodnej databáze bolo minulý rok k dispozícii 265
úloh, Slovensko z nich vo všetkých kategóriách použilo v tomto
školskom roku 76 a navrhlo 6 nových zadaní.
• Bobortím naprogramoval v tomto školskom roku 34 interaktívnych úloh.
• V kategórii nevidiacich sa v tomto ročníku u nás do súťaže
zapojilo 30 žiakov.

Od roku 2013 sa u nás do súťaže iBobor môžu zapojiť aj nevidiaci
žiaci na druhom stupni základnej školy a od roku 2016 aj zrakovo
postihnutí stredoškoláci. Ako vznikla táto myšlienka a akými úpravami prechádzajú úlohy pre nevidiacich žiakov?
špeciBobor: Pred niekoľkými rokmi som externe vyučovala informatiku v škole pre zrakovo postihnutých žiakov. V tejto škole sa učia nevidiaci a slabozrakí žiaci spolu s vidiacimi, ktorí sa do iBobra pravidelne
zapájali. Obrovský záujem o účasť v súťaži však mali aj deti so zrakovým postihnutím, no to spočiatku z viacerých príčin nebolo možné.
V mnohých súťažných úlohách sa totiž nachádzajú obrázky, ktoré čítač
obrazovky (t. j. špeciálny softvérový pomocník, ktorý nevidiacim syntetizovaným hlasom číta text na obrazovke) nedokáže prečítať. Okrem
toho nevidiaci neovládajú počítač pomocou myši, ale pomocou klávesnice a klávesových skratiek. Takže veľkou prekážkou boli aj interaktívne
úlohy, ktoré vidiaci riešia práve použitím myši. Zrakovo postihnutí majú
ešte ďalšiu nevýhodu – keď im úlohu zadáme iba vo forme textu, nevidia ju naraz ako vidiaci, ale čítajú ju postupne. Takže čítanie úlohy
im zaberie dlhší čas, navyše, ak je v úlohe nejaká postupnosť prvkov,
s ktorou treba pri riešení pracovať, musia si ju pamätať, čo je náročné.
V snahe umožniť aj žiakom so zrakovým postihnutím zapojiť sa do súťaže a uvedomujúc si, že nemôžeme predĺžiť vyučovaciu hodinu, sme
preto v kategórii pre nevidiacich znížili počet úloh. Okrem toho sme
obrázky v zadaniach nahradili textom, skrátili sme postupnosti prvkov,
s ktorými mali žiaci pri riešení úloh pracovať a pod. Interaktívne úlohy
sme nahradili úlohami s výberom odpovedí. Zmenili sme tiež formát
dokumentu so zadaniami. Na základnej škole dostávajú zrakovo postihnutí žiaci úlohy vo forme textového dokumentu a na strednej škole
riešia úlohy online ako ich vidiaci spolužiaci.
Úlohy pre nevidiacich sa snažíme vytvárať adaptáciou úloh pre vidiacich, aby sme mali možnosť ich výsledky porovnať s ostatnými kategóriami. Zistili sme, že pri úlohách, ktoré sme nemuseli pre nevidiacich modifikovať, prípadne sme vykonali len mierne zmeny, sú výsledky úspešnosti
veľmi podobné.

PaedDr. Soňa Gažáková, PhD., FMFI UK
(Video z rozhovoru nájdete na: link.matfyzjein.sk/ibobor.)

Ukážka úpravy zadania úlohy pre nevidiacich prepisom obrázku do textu
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Bratislavská latka privítala výškarov už po devätnástykrát
Dňa 26. januára 2018 sa v atletickej hale Elán na Bajkalskej ulici v Bratislave uskutočnil 19. ročník výškarských pretekov Bratislavská latka – Memoriál Romana Moravca v skoku do výšky mužov a Memoriál Jaromíra Šimoneka v skoku do výšky žien, ktoré boli
súčasťou seriálu mítingov Latka piatich miest 2018. Preteky zorganizovala Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK), predovšetkým Katedra atletiky FTVŠ UK, v spolupráci s Atletickým klubom Slávia UK a Športovou halou
Mladosť, s. r. o. Na podujatí sa ako rozhodcovia zúčastnili aj študenti FTVŠ UK a bývalí skokani do výšky vrátane ženskej výškarskej
legendy PaedDr. Márie Mračnovej.
Preteky dostali pomenovanie po dvoch
výškarských osobnostiach – po prof.
PaedDr. Romanovi Moravcovi, PhD.,
a doc. PhDr. Jaromírovi Šimonekovi, PhD.,
ktorí pôsobili ako vedeckí pracovníci a odborníci z praxe na FTVŠ UK dlhé desaťročia. Roman Mravec, prezývaný aj „Tyčka“,
bol dlhoročným reprezentantom Československa v skoku do výšky s najlepším
osobným výkonom 220 cm z roku 1971.
Jaromír Šimonek bol uznávaným výškarským trénerom, ktorého výcvikom prešlo –
za takmer 60 rokov jeho pôsobenia – viac
než 100 skokanov do výšky. Práve on začal
od žiackeho veku trénovať Romana Moravca a doviedol ho na majstrovstvá Európy
v atletike v rokoch 1971, 1974 a 1978, na
Hry XX. olympiády 1972 v Mníchove, ako
i na VII. svetovú letnú univerziádu 1973
v Moskve, kde Moravec získal bronzovú
medailu.
Najväčšiu pretekársku účasť sme tento rok zaznamenali v kategórii žiakov (14)
a žiačok (34). Výkonom 166 cm si víťazstvo
medzi žiakmi zabezpečil Matej Kurty z Akademiku TU Košice. Medzi žiačkami zvíťazila Laura Fonferová z AK ŠK UMB Banská
Bystrica, ktorá prekonala 158 cm.
V ostatných kategóriách boli už počty pretekárov podstatne nižšie, čo je veľká škoda,
pretože v minulosti sa toto výškarské podujatie
tešilo medzi slovenskými i českými atlétmi veľkej obľube. V kategórii juniorov si prvé miesto
výkonom 197 cm vybojoval Jozef Škultéty
z AK Slávia TU Košice, medzi juniorkami sa

z víťazstva tešila Monika Zavilinská z AK Junior
Holíč, ktorá pokorila 173 cm. V dorasteneckej kategórii triumfovali Gergely Tóth zo Slávie
STU Bratislava, ktorý skočil 182 cm, a Lucie
Krupicová z Atletiky Poruba z Českej republiky, keď prekonala 158 cm. V kategórii mužov
vyhral Adam Votruba z AK Junior Holíč, ktorý
zdolal 197 cm, a v kategórii žien dominovala
s výkonom 170 cm Miroslava Kažimírová z AK
Slávia UK. Víťazmi memoriálov sa vďaka najlepším výkonom stali Adam Votruba a Monika
Zavilinská z AK Junior Holíč, ktorí si prevzali
putovné poháre. Vo všetkých kategóriách

dostali pretekári, ktorí sa umiestnili na 1. až
3. mieste, diplomy a vecné ceny, v juniorskej
kategórii a kategórii dospelých dostali navyše
i finančnú odmenu.
Preteky boli zorganizované na vysokej
úrovni, preto veríme, že sa na jubilejnom
20. ročníku Bratislavskej latky v roku 2019
zúčastní ešte viacej pretekárov, a to nielen
zo Slovenska, ale aj zo susednej Českej republiky.
PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD.,
Katedra atletiky FTVŠ UK

I v tomto letnom semestri sme na UK privítali
zahraničných študentov
Dňa 12. februára 2018 sa v posluchárni Právnickej fakulty UK Auditorium maximum uskutočnila slávnostná
imatrikulácia zahraničných študentov.
Imatrikuláciu otvorila
príhovorom
prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy prof.
MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., ktorá
srdečne privítala zahraničných študentov
na našej univerzitnej pôde. Prítomným tiež
v krátkosti predstavila Univerzitu Komenského, pričom zdôraznila i význam osoby
Jána Amosa Komenského v slovenskom
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Študenti úspešne reprezentovali UK
na Zimnej univerziáde SR 2018
Na Zimnej univerziáde SR, ktorá sa konala v dňoch 5. – 9. februára 2018 pod záštitou Technickej univerzity vo Zvolene, reprezentovali Univerzitu Komenského v Bratislave mnohí študenti v rozličných športoch. Vo viacerých športových disciplínach sa naši študenti umiestnili na
popredných miestach, a tak vzorne reprezentovali svoju alma mater na tejto najvyššej slovenskej športovej univerzitnej súťaži.
Uvádzame študentov, ktorí sa vo svojej
športovej disciplíne umiestnili na prvých
troch miestach:

Víťaz v karate – kumite do 60 kg: Rastislav Štyriak

Víťazi zjazdového lyžovania – obrovský slalom –
muži: (zľava) Henrich Katrenič, Martin Hyška,
Matej Mistrík

kontexte. „Každý rok na Univerzitu Komenského prichádza študovať čoraz viac
zahraničných študentov. Ste to práve vy,
ktorí prispievate k tomu, že 25 % všetkých
zahraničných študentov na Slovensku študuje práve na Univerzite Komenského. Želám vám, aby bolo pre vás štúdium na UK
prínosom,“ dodala na záver.
Po príhovore prorektorky UK a zložení
imatrikulačného sľubu sa študenti už tradične mohli dozvedieť viac o príležitostiach,
ktoré im UK počas ich študijného pobytu
ponúka. Nasledovala totiž podrobnejšia
prezentácia univerzity, študentskej organizácie Erasmus Student Network Comenius
University, špecializovaného pracoviska

1. miesto: mužský hokejový tím Univerzity
Komenského v Bratislave
1. miesto: Martin Hyška, zjazdové lyžovanie/obrovský slalom – muži
1. miesto: Martin Hyška, zjazdové lyžovanie/slalom – muži
1. miesto: Alexandra Longová, lukostreľba/olympijský luk – ženy
1. miesto: Julian Enrik Smoliga, karate/
kata seniori
1. miesto: Rastislav Štyriak, karate/kumite
do 60 kg
1. miesto: Róbert Šoltýs, karate/kumite
seniori do 84 kg
2. miesto: Henrich Katrenič, zjazdové lyžovanie/obrovský slalom – muži
2. miesto: Henrich Katrenič, zjazdové lyžovanie/slalom – muži
2. miesto: Simona Matyásová, karate/kata
seniorky
2. miesto: Kamil Kanás, tenis/dvojhra –
muži
3. miesto: Matej Mistrík, zjazdové lyžovanie/obrovský slalom – muži
3. miesto: Roman Murín, zjazdové lyžovanie/slalom – muži
3. miesto: mužský florbalový tím Univerzity
Komenského v Bratislave
Študentom blahoželáme a tešíme sa na
ich ďalšie úspechy nielen na športovom,
ale i na študijnom poli.
Lenka Miller
Zdroj fotografií: univerziada.tuzvo.sk

Víťaz v karate – kata seniori: (vpravo) Julian
Enrik Smoliga

Víťazka lukostreľby – olympijský luk – ženy:
(v strede) Alexandra Longová

Filozofickej fakulty UK Studia Academica
Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí
jazyk, ako aj ubytovacieho zariadenia VM Ľ.
Štúra – Mlyny UK.
V letnom semestri ak. r. 2017/2018
prišlo v rámci programu Erasmus+ na Univerzitu Komenského študovať spolu 115
študentov z rôznych krajín sveta. Najviac
zahraničných študentov prišlo z Portugalska (16), Turecka (15) a Francúzska (12).
Najviac zahraničných študentov bude tento semester študovať na Fakulte managementu UK (55), na Filozofickej fakulte UK
to bude 18 študentov a na Právnickej fakulte UK 12 zahraničných študentov.
Zdenka Schwarzová
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Svetlo Sviečkovej manifestácie
po tridsiatich rokoch
Dňa 25. marca 2018 uplynulo presne tridsať rokov od Sviečkovej manifestácie, jedného z najdôležitejších protirežimových vystúpení
občanov a veriacich od Pražskej jari v roku 1968. Pripomenutie si tejto udalosti nie je však len splatením akéhosi povinného dlhu voči
okrúhlemu jubileu, ale predovšetkým významným mementom (a to nielen v kontexte súčasného diania) o potrebe uvedomelej občianskej angažovanosti a bdelej spoločnosti, na ktoré skutočná – t. j. nielen proklamovaná – demokracia spolieha. O priblíženie vtedajšej
situácie, motiváciách i priebehu Sviečkovej manifestácie sme preto požiadali historika a zároveň i jej priameho účastníka Mgr. Patrika
Dubovského, PhD., vtedajšieho študenta Filozofickej fakulty UK, ktorý v súčasnosti pôsobí v Ústave pamäti národa.
redakcia

Niektoré dejinné udalosti vďaka svojmu
nadčasovému odkazu pre budúcnosť nevyblednú ani po desaťročiach. Počas tzv.
normalizácie touto črtou vynikali viaceré
aktivity predstaviteľov nášho občianskeho
či náboženského disentu – iniciatívy ako
Spoločenstvo Fatima (založené v roku 1974
Silvestrom Krčmérym a Vladimírom Juklom),
Charta 77, púť na moravský Velehrad v lete
1985, na ktorej desaťtisíce pútnikov otvorene požadovalo náboženské slobody, petícia
Podnety katolíkov k riešeniu situácie veriacich občanov v ČSSR v roku 1987, pod
ktorú sa podpísalo vyše pol milióna signatárov, či činnosť Hnutia za občiansku slobodu
(HOS). Najvýznamnejšou z nich však u nás
bolo zhromaždenie za náboženské a občianske práva dňa 25. marca 1988, nazvané Bratislavský veľký piatok alebo Sviečková
demonštrácia (manifestácia).
Situácia koncom 80. rokov bola na Slovensku napätá. Na spoločnosť vplýval
charakter pontifikátu Jána Pavla II. a úspechy poľskej Solidarity. Spomínané púte,
podpisové akcie, činnosť HOS či proces
s Bratislavskou päťkou i s občianskymi
a náboženskými aktivistami, ako aj tvorba
samizdatov na jednej strane zvyšovali odvahu oponentov režimu, na druhej strane
však priamoúmerne s ich odvahou začal
rásť a silnieť i tlak komunistického systému na odvážnych kňazov a laikov (medzi
inými), a to najmä prostredníctvom zložiek
ŠtB. Niekoľko nevyjasnených úmrtí a vrážd
kňazov na Slovensku v 70. a 80. rokoch vyvolalo protesty a podnety občanov aj smerom k zahraničiu, čím inšpirovali Svetový
kongres Slovákov k návrhu, aby sa vo svete
i na Slovensku 25. marca 1988 usporiadali nenásilné protestné zhromaždenia proti
vraždám duchovných a za dodržiavanie náboženských a občianskych práv. Podnetu
sa chopilo náboženské zoskupenie Spoločenstvo Fatima, ktoré viedol tajný biskup
Ján Chryzostom Korec a pôsobili v ňom
František Mikloško, Ján Čarnogurský, Rudolf Fiby a ďalší. Títo ohlásili na 25. marca
1988 zhromaždenie na Hviezdoslavovom
námestí v Bratislave. Svoje požiadavky sformulovali nasledovne: „(1.) za menovanie katolíckych biskupov na uprázdnené diecézy
na Slovensku podľa rozhodnutia Svätého
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Otca, (2.) za úplnú náboženskú slobodu
v Československu a (3.) za úplné dodržiavanie občianskych práv“. Zhromaždenie
ohlásili aj oficiálne, a tak sa správa o ňom
šírila po Slovensku i zahraničnými rozhlasovými vysielačmi. I keď režim zhromaždenie
zakázal a lídrov Spoločenstva Fatima zaistil,

„Nasadili na to 1000 príslušníkov
Zboru národnej bezpečnosti (ZNB),
desiatky príslušníkov ŠtB,
Pohotovostný útvar VB so štítmi,
policajné jednotky s obuškami,
psami a slzotvorným plynom,
polievacie autá
a dve vodné delá.“

dňa 25. marca 1988 ľudia aj tak spontánne pricestovali do Bratislavy, prichádzali
na Hviezdoslavovo námestie a o avizovanej
18.00 hod. sa ich tak na ňom zhromaždilo vyše 3000. Ďalšie tisíce sa po tom, čo

bezpečnosť uzavrela námestie, zhromaždili
v okolitých uliciach, takže ich konečný počet narástol na 10 000.
Režim mal v pláne zhromaždenie prekaziť.
Nasadil na to 1000 príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti (ZNB), desiatky príslušníkov ŠtB, Pohotovostný útvar VB so štítmi,
policajné jednotky s obuškami, psami a slzotvorným plynom, polievacie autá a dve vodné
delá. Toto všetko napokon proti zhromaždeným aj skutočne použil.
Na tomto zhromaždení sa zúčastnili aj študenti Univerzity Komenského v Bratislave.
A to aj napriek tomu, že na piatok 25. marca
1988 bolo vyhlásené rektorské voľno, v televízii šiel film Angelika a internáty boli zatvorené. Neodradili nás ani výhražné vyhlásenia
na prednáškach vedeckého ateizmu o tom,
že zhromaždenia sú protištátne, zakázané
a kto sa na nich zúčastní, bude vylúčený z vysokej školy. Niektorí sme mali pár mesiacov
pred štátnicami, no i napriek tomu sme sa na
zhromaždenie, ktoré neskôr vstúpilo do dejín
pod názvom Sviečková manifestácia, vybrali.
Spomínam si, ako sme sa s kamarátom Františkom Petrášom dostali pred 18.00 hod. už
len po poslednú zátarasu VB pri (dnes už historickej) budove SND. Na Hviezdoslavák sme
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však aspoň dovideli. O 18.00 hod. sme si ako
väčšina prítomných zapálili sviece, čo bol dohovorený prejav súhlasu s požiadavkami zhromaždenia. Zaspievali sme štátnu a pápežskú
hymnu a pokojne chceli stáť naplánovanú
polhodinu. Štátne orgány nás však vyzývali,
aby sme sa rozišli. Vtom začali do nás dobiedzať neznámi ľudia, asi príslušníci alebo tajní
spolupracovníci ŠtB, nadávať nám, zhasínať
či vyrážať nám sviečky z rúk. Pršalo, do toho
jazdili okolo nás polievacie autá technických
služieb, takže sme boli čoskoro celí mokrí. Atmosféra hustla, viacerí sme skandovali požiadavky za náboženskú slobodu až po výkriky:
„Gestapo!“, keď do nás začali vrážať autá VB
a pustili sa do nás policajti so psami a obuškami. Zároveň napochodovali príslušníci Pohotovostného útvaru VB s prilbami, štítmi a dlhými obuškami, hrozivo dupali a začali nás
vytláčať z uličiek. Cez Gorkého ulicu sme ešte

zazreli nenásilné vzdorovanie ľudí na Hviezdoslavovom, ktorých atakovali ešte brutálnejšie.
Pred pol siedmou sa za divadlom objavili dve
vodné delá. Pomaly sa strašidelne šinuli smerom na námestie. Motor reval a vyfukoval kú-

„Študovať históriu pred
Novembrom 1989 bola tak
trochu schizofrénia. Sviečková
manifestácia a účasť na nej nám
však do značnej miery navrátili
pocit hrdosti.“
doly smradľavého dymu. Odskakovali sme na
chodník, lebo auto malo vpredu radlicu. Došli
až na námestie a spustili dva silné prúdy vody,

ktoré odhadzovali ľudí ako figúrky. Ľudia však
dokázali na námestí v drvivej väčšine vydržať
a po polhodine sa začali pokojne rozchádzať.
Desiatky ľudí zadržali a 140 predviedli aj na
oddelenia VB.
Počas zhromaždenia nás niekoľkokrát legitimovali príslušníci VB i ŠtB, pýtali sa, kde pracujeme. Povedal som, že študujem na Filozofickej fakulte UK. Malo to dohru na katedre.
Výbor KSS nás so spolužiakom chcel vylúčiť
zo štúdia. No zastal sa nás vedúci Katedry
československých dejín a archívnictva profesor Jozef Novák, ktorý povedal, že „za takéto
niečo sa v dnešných časoch z vysokej školy
nevylučuje“. Za toto si ho veľmi vážim. Na protest proti brutálnemu zásahu proti Sviečkovej
manifestácii sme potom so spolužiakom vystúpili zo SZM. O pár týždňov tu boli štátnice.
Moju diplomovú prácu na prvýkrát neprijali, lebo „nebola napísaná v duchu marxizmu-leninizmu“. K štátniciam som sa preto
dostal až na jeseň, a to už v uniforme vojaka
Československej ľudovej armády, odkrúcajúceho si rok základnej vojenskej služby na
česko-nemeckých hraniciach. Tam posielali
miništrantov na prevýchovu. Na „vojne“ som
ešte podpísal petíciu Několik vět a potom
prišiel November 1989.
Študovať históriu pred Novembrom 1989
bola tak trochu schizofrénia. Nemali sme
zo štúdia dejín po roku 1918, resp. po roku
1948, dobrý pocit. No najmä Sviečková
manifestácia a účasť na nej nám do značnej
miery navrátili pocit hrdosti. Veď aj odvaha
študentov Filozofickej fakulty UK prispela
k zmene režimu v 1989, ako sa o tom píše
i v knihe Filozofi v Novembri od zostavovateľa prof. Valéra Mikulu.
Patrik Dubovský
z Ústavu pamäti národa,
absolvent Filozofickej fakulty UK
Zdroj fotografií: Archív ÚPN
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Právnická fakulta UK hostila Bratislavské
právnické fórum 2018
Pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy SR a vzniku Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR) zorganizovala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) v spolupráci s ÚS SR v dňoch 22. a 23. februára 2018 medzinárodnú vedeckú
konferenciu Bratislavské právnické fórum 2018. Záštitu nad konferenciou prevzala predsedníčka ÚS SR JUDr. Ivetta Macejková,
PhD., LL.M. Ústredná téma konferencie „Súdnictvo ako garant hodnôt demokratického a právneho štátu“ bola podnetným impulzom pre zaujímavé a obohacujúce príspevky.
Medzinárodná vedecká konferencia
Bratislavské právnické fórum 2018 bola
po prvýkrát organizovaná v spolupráci
s ÚS SR, pričom cieľom tohto podujatia
bolo okrem poskytnutia priestoru pre prezentáciu výsledkov vedeckého bádania aj
povzniesť vnímanie ústavnoprávnych problémov a problémov súvisiacich so súdnictvom na kvalitatívne vyššiu úroveň, založenú na vedeckých a vecných argumentoch.
Konferencia začala plenárnym zasadnutím v Aule UK, ktoré otvoril dekan PraF UK
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. S úvodným
príspevkom na tému „Ústavný súd Slovenskej republiky a deľba moci“ vystúpila Dr.
Ivetta Macejková. Následne predniesol pozdravný list prezidenta SR jeho zástupca
JUDr. Stanislav Gaňa, PhD. Po ňom dostal
slovo predseda Ústavného súdu Maďarskej
republiky Dr. Tamás Sulyok, ktorý sa zaoberal dialógom medzi ústavným a všeobecným
súdnictvom v Maďarsku s dôrazom na vzájomnú zodpovednosť a právny štát. Ďalším
zahraničným hosťom bol prof. Didier Maus,
emeritný člen Štátnej rady Francúzska. Ten
sa vo svojom vystúpení zameral na vývoj
a aktuálnu situáciu ústavného súdnictva
vo Francúzsku. Nasledovalo vystúpenie
predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Lenky Praženkovej na tému
nezávislosti súdnej moci a súdnej rady ako

ústavného orgánu sudcovskej legitimity.
Sudca Najvyššieho správneho súdu Českej
republiky doc. JUDr. Zdeněk Kühn, PhD.,
LL.M., S.J.D., vzápätí reflektoval vzostup i limity roly ústavných súdov v štátoch strednej
a východnej Európy. Plenárnu časť konferencie uzavrel prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.,
z hostiteľskej fakulty s príspevkom na tému
„25 rokov Slovenska a 25 problémov slovenského súdnictva“. Nasledovala diskusia
s viacerými postrehmi a otázkami z publika,
na ktoré panelisti reagovali.
Po plenárnom zasadnutí začali kontinuálne prebiehať rokovania v trinástich špecializovaných sekciách. Garanti jednotlivých
sekcií vybrali pre vystúpenia rôznorodé
témy odrážajúce aktuálne právne otázky
a problémy s dôrazom na fungovanie súdnej moci, ktoré by mohli v rámci odbornej
diskusie znamenať prínos pre účastníkov
konferencie tak z vedeckého hľadiska, ako
aj z hľadiska aplikačnej praxe. Zloženie
účastníkov konferencie bolo veľmi pestré,
PraF UK privítala množstvo uznávaných
odborníkov zo slovenských i zahraničných
univerzít. Veľkým plusom bolo i to, že aktívnymi účastníkmi konferencie boli nielen
členovia akademickej obce, ale aj viacerí reprezentanti právnej praxe.
Konštruktívne diskusie v rámci jednotlivých sekcií boli dôkazom, že témy jed-

notlivých sekcií boli zvolené veľmi trefne.
Účastníci konferencie sa pochvalne vyjadrovali aj na adresu organizácie podujatia.
Dúfame preto, že úspech Bratislavského
právnického fóra 2018 naštartuje tradíciu
spolupráce ÚS SR a PraF UK aj pri organizácii ďalších podobných medzinárodných
vedeckých konferencií, ktoré sa stanú
plnohodnotnou platformou pre výmenu
a komparáciu znalostí, ako i priestorom
pre zaujímavú odbornú a vedeckú diskusiu
o vývoji v jednotlivých právnych oblastiach
a o naliehavých aplikačných otázkach, ktoré majú dosah na verejné dianie.
Ondrej Ružička, Roman Lysina,
Katedra ústavného práva PraF UK

Na JLF UK o biomedicíne 21. storočia so zameraním
na výskum a liečbu nádorov
Pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine a 25. výročia vzniku Nadácie Výskum Rakoviny sa dňa 1. februára 2018 konala v aule
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine za účasti popredných slovenských odborníkov konferencia o prioritách onkologického
výskumu a stave zdravotnej starostlivosti o onkologického pacienta. Ambíciou konferencie bolo pripomenúť aj potrebu rozvoja
prevencie, ktorá vedie nielen k zlepšeniu kvality života, ale môže prispieť aj k rozvoju regiónov.
Nadácia Výskum Rakoviny konferenciou
nadviazala na svoje predošlé aktivity, ktorými chce upriamiť pozornosť jednotlivcov,
spoločnosti, ale aj decíznej sféry na význam
výskumu pre klinickú prax a potrebu kontinuálneho financovania transdisciplinárnych
projektov v oblasti translačného výskumu, čo
vedie k znižovaniu rozdrobenosti výskumu,
podpore synergického účinku a jasnému
zacieleniu výskumu na onkologického
pacienta.
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V súlade so zámermi Svetového dňa proti rakovine na konferencii vystúpilo viacero
rečníkov z rôznych oblastí súvisiacich s výskumom a so starostlivosťou o onkologického pacienta počas liečby a po jej ukončení.
V rámci prednáškového bloku si tak prítomní mohli vypočuť príspevky onkológov, výskumných pracovníkov, odborníkov v oblasti
psychológie, psychiatrie, farmakoekonomiky, práva, sociálnej práce, epidemiológie
a kúpeľníctva, ako i reprezentantov Minis-

terstva zdravotníctva SR (MZ SR). S prednáškami vystúpili: štátny tajomník MZ SR
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., ktorý
je prednostom internej kliniky Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave a zároveň
i hlavným odborníkom ministerstva pre klinickú onkológiu; RNDr. Ján Sedlák, DrSc.,
z Biomedicínskeho centra SAV; prof. PhDr.
Róbert Bábeľa, PhD., z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety; doc.
MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD., z JLF UK

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Jubilejný 20. ročník vedeckej konferencie o geochémii
V dňoch 6. a 7. decembra 2017 sa v reprezentačných priestoroch účelového zariadenia Kancelárie NR SR v Častej-Paperničke uskutočnil jubilejný 20. ročník vedeckej konferencie Geochémia 2017, ktorú každoročne organizuje Slovenská asociácia
geochemikov v spolupráci s Oddelením geochémie životného prostredia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ)
a Katedrou geochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK).
Obsahové zameranie konferencie reprezentovalo široký záber
vedeckých tém z oblasti aplikácie geochémie v geologických výskumoch a v štúdiu antropogénne ovplyvneného životného prostredia so zameraním na vysoko aktuálnu problematiku environmentálnych záťaží. Súčasný trend geochemických štúdií odráža
interdisciplinárne postavenie geochémie ako integrujúceho článku
medzi geologickými a environmentálnymi vednými disciplínami, čo
najlepšie dokumentovali jednotliví prednášajúci tak z akademického prostredia, ako i z prostredia súkromných firiem, úspešne realizujúcich aplikovaný výskum, resp. prieskum životného prostredia.
Na konferencii sa odprezentovalo 28 posterov a odznelo 29
prednášok – vrátane piatich vyžiadaných: o metasedimentoch Západných Karpát prednášal RNDr. Štefan Méres, PhD., z PriF UK,
ktorý priblížil predovšetkým geochemické kritériá pre odlíšenie
rôznych typov protolitu a sedimentačného prostredia; RNDr. Dušan Bodiš, CSc., zo ŠGÚDŠ sa zameral na chemické analýzy kúpeľov Slovenska, porovnávajúc históriu a súčasnosť; doc. RNDr.
Josef Zeman, CSc., z Masarykovej univerzity v Brne vystúpil s príspevkom na tému „Transportně-reakční modelování vývoje důlních
vod jako nástroj k pochopení procesů na ložiscích“; RNDr. Jaroslav Hrabal, z MEGA, a. s., hovoril o vertikálnej stratifikácii anorganickej kontaminácie v extrémne znečistených hydrogeologických
kolektoroch a Ing. Jaromír Helma, PhD., zo Slovenskej agentúry životného prostredia sa v príspevku zameral na stav riešenia
environmentálnych záťaží v Bratislave. Výsledky svojej vedecko
výskumnej činnosti prezentovali i pracovníci z geologickej, environmentálnej a chemickej sekcie PriF UK, rovnako tak na konferencii
mali svoje zastúpenie aj SAV, ŠGÚDŠ, Výskumný ústav vodného
hospodárstva, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum či Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Inšpiratívne vedecké výsledky experimentálnej exogénnej
geochémie prezentovali zástupcovia Karlovej univerzity a Českej
poľnohospodárskej univerzity v Prahe. Výrazný ohlas medzi účastníkmi zaznamenali výsledky zamerané na prieskum geologického
a mnohí ďalší, ktorí prítomným priblížili aktuálne problémy výskumu a vývoja, ako aj súčasnú situáciu v onkológii na Slovensku
i v EÚ.
Po prednáškovom bloku nasledovala diskusia pri okrúhlom
stole na tému „Čo potrebuje biomedicínsky výskum a systém
zdravotnej starostlivosti v horizonte do roku 2030 na naplnenie idey komplexnej starostlivosti o onkologického pacienta“.
Aktívnymi účastníkmi boli: županka Žilinského samosprávneho
kraja Ing. Erika Jurinová, prof. Stanislav Špánik z MZ SR, dekan
Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan JLF
UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc., prof. MUDr. Michal Mego,
PhD., ktorý je vedúcim Jednotky translačného výskumu LF UK
a NOÚ, prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., z Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, MUDr. Elena Kavcová, PhD., z Ligy
proti rakovine (LPR), ako i výkonná riaditeľka LPR Ing. Eva Kováčová a mnohí ďalší.
Závery okrúhleho stola budú predložené na MZ SR ako výzva
pre ďalšie smerovanie výskumu a vývoja v onkológii na Slovensku.
Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA,
Mgr. Ivana Pittnerová, JLF UK

prostredia a environmentálnych záťaží prezentované geologickými
spoločnosťami (GEOtest, a. s.; MM Revital, a. s.; NAFTA, a. s.),
ako aj výsledky spolupráce vedeckých inštitúcií a súkromného
sektora. V tomto prípade boli nosnou témou najmä výsledky prác
v oblasti mediálne známej skládky CHZJD vo Vrakuni (PriF UK,
ŠGÚDŠ, Ústav geotechniky SAV a DEKONTA Slovensko, spol.
s r. o.), ako aj výsledky dlhodobej spolupráce PriF UK a Ústavu
vied o Zemi SAV so spoločnosťou Slovenská banská, spol. s r. o.,
pri štúdiu epitermálneho Au-Ag-Pb-Zn-Cu ložiska v bani Rozália
(Hodruša-Hámre), ktoré je jediným aktívnym ložiskom tohto typu
v strednej Európe.

Súčasťou konferencie bola už tradične i súťaž mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov o najlepšiu prednášku (Cena
akademika Bohuslava Cambela) a o najlepší poster (Cena Stanislava Gazdu). Laureátom ceny za najlepšiu prednášku mladých
vedeckých pracovníkov sa tentokrát stal Ing. Peter Varga z Katedry ložiskovej geológie PriF UK, ktorý prezentoval výsledky štúdia
faktorov ovplyvňujúcich expandáciu perlitu s vysokým potenciálom
aplikácie výsledkov pri spracovaní a využívaní perlitu ako zaujímavej nerastnej suroviny. Cenu za najlepší poster si prevzala Mgr.
Jana Rigová z Ústavu vied o Zemi SAV, ktorá prezentovala výsledky molekulárnej stratigrafie z paleogénneho vrtu RK-1. (Zborník
príspevkov prezentovaných na jubilejnom 20. ročníku konferencie
nájdete na http://www.sagch.eu/download.php?view.55.)
Konferencia Geochémia už dve desaťročia odráža veľkú rozmanitosť, význam a perspektívy geochémie ako vedného odboru, ako
aj odboru s veľkým praktickým využitím, čoho dôkazom je stúpajúce zastúpenie prezentovaných výsledkov z prostredia geologických firiem a spoločností. Už teraz sa tešíme na pokračovanie tejto
tradície – dovidenia v decembri 2018.
RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD., PriF UK,
RNDr. Igor Slaninka, PhD., ŠGÚDŠ,
doc. RNDr. Ondrej Ďurža, CSc., PriF UK
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Centrum transferu technológií UK – pomoc pri komerčnom
zhodnocovaní výsledkov vedeckovýskumnej činnosti
V našej vedeckej komunite sa často stretávame s pretrvávajúcim názorom, že kvalita vedeckých výstupov sa meria počtom citácií, zatiaľ
čo aplikácii výskumu sa venuje menšia pozornosť, a to aj napriek tomu, že v praxi uplatnené výsledky vedeckovýskumnej činnosti môžu
predstavovať aj nezanedbateľný zdroj príjmov pre univerzity. Nielen preto je však potrebné orientovať výskum i aplikačným smerom.
Prenos výsledkov vedeckovýskumnej činnosti, uskutočňovanej na akademickej pôde,
do praxe s cieľom komerčne ich zhodnotiť
sa nazýva transfer technológií. Ide o administratívne komplikovaný a finančne náročný
proces, ktorý okrem možného potenciálu prináša – v prípade nedodržania predpísaných
postupov – pomerne veľké riziko neúspechu, preto je ešte pred pristúpením k právnej
ochrane predmetu duševného vlastníctva
vhodné zvážiť odbornú pomoc s cieľom posúdiť realizovateľnosť ochrany priemyselného vlastníctva a zhodnotiť jeho prínosy. Na
tieto účely pôsobí v rámci Vedeckého parku
Univerzity Komenského v Bratislave (VP UK)
Centrum transferu technológií UK (CTT UK).
CTT UK je špecializované pracovisko
s celouniverzitnou pôsobnosťou, ktorého
hlavným cieľom je poskytovanie podpory
vedeckým a výskumným pracoviskám fakúlt
UK pri realizácii transferu technológií. CTT
UK identifikuje výsledky vedeckovýskumnej
činnosti s potenciálom komerčného využitia a následne navrhuje a realizuje postupy
pri prípadnej priemyselnoprávnej ochrane
a komerčnom zhodnocovaní poznatkov
(komercializácii), riadi nakladanie s duševným vlastníctvom UK a poskytuje všetkým
zamestnancom a študentom Univerzity Komenského odbornú podporu a poradenstvo
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v oblasti duševného vlastníctva. V neposlednom rade sa CTT UK snaží zvyšovať povedomie vedeckej komunity o význame ochrany
duševného vlastníctva, o správnom zaobchádzaní s ním, ako aj o samotnom procese
transferu technológií, čím napomáha zefektívniť celý priebeh komercializácie.
CTT UK od svojho vzniku v januári 2013
realizovalo podporu 20 predmetov priemyselného vlastníctva, ktorých pôvodcami boli
vedeckovýskumní pracovníci z jednotlivých
pracovísk UK a ktoré sa aktuálne nachádzajú
v rôznych štádiách posudzovania potenciálu
pre transferové využitie, patentovej ochrany
a komercializácie.
Na to, aby celý proces transferu technológií do praxe prebehol úspešne, je nevyhnutné, aby pôvodca (ten, kto vynález vymyslel) a inštitúcia navzájom komunikovali
a spolupracovali. S týmto úzko súvisí zákonná povinnosť zamestnanca nahlásiť svojmu
zamestnávateľovi vznik predmetu priemyselného vlastníctva, ktorý bol vytvorený v rámci
plnenia pracovnoprávnych povinností.
Smernica rektora UK 21/2015 o ochrane
a komercializácii duševného vlastníctva, viažúca sa na všetkých zamestnancov UK, ktorí v rámci svojej pracovnej činnosti vytvoria
duševné vlastníctvo, upravuje práva a povinnosti všetkých zúčastnených vrátane postu-

pu pri nahlasovaní dosiahnutých výsledkov.
Tí sú podľa nej povinní predložiť oficiálne
Oznámenie pôvodcu o vytvorení vynálezu
prostredníctvom dekana príslušnej fakulty,
ktorý toto oznámenie spolu s ďalšími informáciami pošle zamestnancovi VP UK poverenému touto agendou. Týmto si pôvodca
duševného vlastníctva splnil svoju zákonnú
povinnosť a ďalšie kroky už riadi CTT UK.
Všetka komunikácia medzi zamestnancom a Univerzitou Komenského by mala
prebiehať prostredníctvom CTT UK, kde je
kontaktnou osobou Mgr. Lenka Levarská,
PhD. (lenka.levarska@uvp.uniba.sk).
Úspešný transfer tvorivých výsledkov do
praxe môže byť významným zdrojom príjmov
univerzity, spôsobom podpory jej dlhodobej
finančnej udržateľnosti a zvyšovania jej kvality, ale aj spôsobom zvyšovania jej prestíže,
preto je zámerom CTT UK aktívne podporovať tento proces.
Zdrojom ďalších užitočných informácií
k tejto téme je publikácia Duševné vlastníctvo a transfer technológií od autorského kolektívu JUDr. Zuzany Adamovej, PhD.,
JUDr. Renáty Bačárovej, PhD., LL.M., JUDr.
Tomáša Klinku, Ing. Kataríny Müllerovej
a RNDr. Jaroslava Noskoviča, PhD., vydaná
Centrom vedecko-technických informácií
SR v roku 2014.

VEDECKÝ PARK UK

Prečo je dôležité kontaktovať CTT UK pri akýchkoľvek
otázkach súvisiacich s transferom technológií?
Odpoveď na vyššie položenú otázku nám v nasledujúcom rozhovore vyčerpávajúco vysvetlil Mgr. Miroslav Kubiš, vedúci odboru
transferu technológií Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Máte pocit, že sa vo vedeckej komunite
zvyšuje povedomie o danej problematike? Plánujete v blízkej budúcnosti nejaké
prednášky alebo semináre, ktoré by aj
vedcom z radov našich čitateľov priblížili
problematiku transferu technológií?

Ako centrum transferu uľahčuje vedcom
život v praxi?
V princípe centrá transferu technológií
realizujú všetky úkony spojené s komercializáciou duševného vlastníctva. Z toho vyplýva, že preberajú na seba všetky, často
byrokratické, úkony, ktoré je v rámci transferu technológií potrebné vykonať. V prípade
komercializácie predmetov priemyselného
vlastníctva (napr. patentov) sa realizujú štandardné postupy spojené s licencovaním
práv, odpredajom alebo zakladaním tzv.
spin-off spoločností. Na riešenie takýchto
prípadov v rámci Univerzity Komenského
práve CTT UK zabezpečí potrebnú administratívu spojenú s uplatnením si nároku,
overenie novosti riešenia (v tzv. patentových
databázach), majetkové vysporiadanie, prípravu a podanie prihlášky predmetu priemyselného vlastníctva (napr. patentu), pokúsi
sa nájsť možného záujemcu o technológiu
z komerčného sektora. CTT UK následne
zastrešuje celú agendu spojenú s procesom udeľovania a následného udržiavania
priemyselnoprávnej ochrany (komunikácia
s patentovými úradmi v SR a zahraničí). V prípade komercializácie duševného vlastníctva,
ktoré nie je chránené registráciou (na pôde
akademických inštitúcií ide napríklad o rôznorodé know-how alebo niektoré autorské
výstupy), je CTT UK schopné nastaviť pravidlá fungovania pri komerčnom využívaní
takéhoto duševného vlastníctva a môže pre
takéto formy komercializácie vypracovať napríklad vzorové zmluvy a tieto poskytnúť pre
uzatváranie spoluprác. Samotní vedeckí pracovníci nemusia potom tráviť čas koncipovaním zmlúv, o ktorých si navyše nemôžu byť
istí, či ošetrujú všetky potrebné náležitosti.

Na akademických inštitúciách, kde sa
fungovanie pracovísk typu CTT UK darí
rozbiehať, vidno, že povedomie vedeckých
pracovníkov o tom, ako funguje využívanie
duševného vlastníctva, stúpa. V prípade
UK môžeme konštatovať, že CTT UK ešte
len hľadá spôsoby, ako preniknúť s touto
problematikou do povedomia univerzitných
vedeckých pracovníkov. V tomto roku preto
plánujeme organizovať na pôde Univerzity
Komenského odborné prednášky alebo semináre, či už v réžii CTT UK, alebo v spolupráci s Inkubátorom VP UK. Tiež chceme na
UK viac propagovať podujatia, ktoré v tejto
oblasti už fungujú dlhodobejšie a ktoré organizuje napríklad Úrad priemyselného vlastníctva SR alebo CVTI SR.
Stretli ste sa vo svojej praxi s prípadom,
keď pre nedostatočnú informovanosť
vedeckých pracovníkov alebo neochotu
spolupracovať došlo ku komplikáciám
a transfer technológií nebol úspešný?
Prípady, keď transfer technológií nebol
z takýchto dôvodov zrealizovaný úspešne,
žiaľ, nie sú výnimočné. Pri komercializácii
registrovaných predmetov priemyselného
vlastníctva (napr. patentov) je najčastejšou
procesnou chybou zverejnenie riešenia pred
tým, ako sa podá príslušná prihláška. Predčasným zverejnením detailov (publikovaním

článku, prípadne realizáciou prednášky) sa
poruší kritérium novosti, ktoré je pre úspešné patentovanie nevyhnutné. Riadne fungujúce CTT by však malo byť schopné takéto
prípady zvládať, veď napokon trebárs aj na
UK by išlo „len“ o niekoľko prípadov ročne.
Ďalším dôvodom, prečo sa nepodarí
transfer technológií ani poriadne rozbehnúť,
môže byť neschopnosť vysporiadať majetkové nároky – špeciálne vtedy, ak duševné
vlastníctvo vzniklo v spolupráci viacerých inštitúcií. Ťažko predávať niečo, čoho vlastník
nie je jednoznačný. Pritom existuje jednoduché riešenie, ktoré môže aspoň znížiť riziko
vzniku takýchto situácií – v prípade spoluprác viacerých pracovísk si vopred zmluvne ošetriť, kto čím do spoločného projektu
prispeje a aký podiel na prípadnom výstupe
na základe toho získa. Prekážkou môže byť
tiež nezáujem pôvodcov o komercializáciu
duševného vlastníctva. Na našich univerzitách napríklad nie je príliš zaužívaná prax, že
by zamestnanci akademických inštitúcií riešili
komercializáciu formou zakladania spin-off
spoločností. Ako posledný príklad mi ešte
napadá spomenúť situácie, keď sa transfer
technológií nerealizuje, pretože zúčastneným
ani nemusí napadnúť, že výkon, ktorý realizujú, môže byť ponímaný komerčne a univerzita
aj oni môžu z neho profitovať aj ekonomicky.
Toto môže nastať napríklad pri konzultáciách
alebo v rámci spoločných projektov najmä
so súkromnou sférou. V nich však môžu byť
nastavené pravidlá, na základe ktorých bude
univerzita ťahať za kratší koniec.
Mgr. Lenka Levarská, PhD., VP UK
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Záujemcovia sa i tento rok dozvedeli viac
o možnostiach štúdia farmácie
Hoci Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) organizuje pre záujemcov o štúdium Deň otvorených dverí
(DOD) len niekoľko rokov, za svoju krátku históriu stihlo prejsť toto podujatie viacerými zmenami. Potvrdil to aj program tohtoročného
DOD, ktorý sa uskutočnil 14. februára 2018.
Už od prvého ročníka podujatia sme sa
rozhodli požiadať potenciálnych účastníkov
o nezáväznú registráciu prostredníctvom
webového formulára, čo sa nám osvedčilo
hneď v niekoľkých smeroch. Jednak vďaka
tomu vieme pripraviť kolegov na katedrách
na veľkosť a počet skupiniek, ktoré ich počas DOD navštívia v laboratóriách, jednak
nám tak záujemcovia môžu ešte pred podujatím adresovať aj prvé otázky, príp. priblížiť
svoje očakávania či predstavy o štúdiu farmácie, na čo potom vieme reagovať aj prispôsobením zamerania úvodných prezentácií. Vždy nás milo prekvapí, ako rýchlo počet
záujemcov rastie.
Deň otvorených dverí tradične začíname
v Aule FaF UK, kde na prítomných čakajú v podaní prodekanov fakulty a vedúcej
študijného oddelenia základné informácie
o našej škole, štúdiu či prijímačkách. Aula,
ktorá má kapacitu takmer 300 miest, tento
rok praskala vo švíkoch. Zavítali k nám stredoškoláci z celého Slovenska, ktorí prišli aj
s kamarátmi a rodičmi. Vďaka registrácii sme
vopred vedeli, že zloženie účastníkov bude
pestré: zastúpenie medzi nimi mali gymnazisti i študenti zo stredných zdravotníckych

a chemických škôl, a to tak
maturanti, ako aj mladší zvedavci. Väčšina z nich sa túži
stať lekárnikmi, mnohí však
vedia, že farmaceut sa uplatní
aj v ďalších povolaniach.
Veľkou pomocou pri organizovaní DOD sú aktívni študenti
zo Slovenského spolku študentov farmácie (SSŠF), ktorí
záujemcov o štúdium aj tento
rok ochotne zásobovali praktickými informáciami z prvej
ruky. Stredoškoláci sa od nich dozvedeli viac
nielen o fakulte, študijných a voľnočasových
aktivitách, ale aj o ubytovaní, doprave a pod.
Po úvode v aule sa masa stredoškolákov
rozdelila na menšie skupiny – v sprievode
„spolkáčov“ postupne nazreli do špecializovaných laboratórií našej fakulty, kde na nich
čakali ukážky teórie i praxe vo farmaceutickom štúdiu a výskume. Návštevníkov už tradične fascinuje predovšetkým pohľad na lis
na tablety či bubny na obaľovanie dražé. Je
potešiteľné, že mnoho stredoškolákov má
skúsenosti s prvými vedeckými projektmi
SOČ a zaujíma sa, či v nich budú môcť pokračovať na fakulte.
S prihlásenými uchádzačmi sa snažíme komunikovať aj po podujatí. Po
pár dňoch sme zaregistrovaných záujemcov oslovili
s anketovým formulárom
a požiadali ich o zhodnotenie dojmov a zážitkov
z DOD. Spätnú väzbu nám
v stanovenom termíne poskytlo 44 % oslovených,
ktorí mohli celkový dojem
z podujatia vyjadriť pros-

tredníctvom jednoduchého systému hviezdičiek – výsledok: získali sme od nich takmer
8 hviezdičiek z 10. Potešili nás aj nepovinné slovné hodnotenia, ktoré priniesli okrem
iného aj zaujímavé podnety. Niektoré z nich
určite zapracujeme aj do prípravy ďalších
ročníkov DOD. Väčšina respondentov tiež
uviedla, že podujatie bolo pri ich rozhodovaní sa o štúdiu motivujúce a že si na FaF
UK podajú prihlášku „určite/asi áno“. Hoci
na DOD zaznelo veľa informácií, niekoľkí
nám zaslali ešte doplňujúce otázky.
Keďže sa prihlášky na štúdium na FaF UK
podávajú každoročne do konca februára,
dnes už vieme, že v porovnaní s minulými
rokmi sa k nám hlási zvýšený počet uchádzačov. Nepochybne k tomu prispeli aj ďalšie propagačné aktivity fakulty – napríklad aj
naša účasť na roadshow „Kam na vysokú“,
čo je prezentačná výstava pomaturitného
a celoživotného vzdelávania určená pre končiacich študentov stredných škôl, ktorá sa
tento rok uskutočnila v termíne od 30. januára do 8. februára 2018 v šiestich krajských
mestách SR.
Jaroslav Tóth, prodekan FaF UK
Foto: Denisa Ižová

Do Centra ďalšieho vzdelávania UK zavítali
študenti z celého sveta
Dňa 28. februára 2018 sa uskutočnil v Jazykovej a odbornej príprave Centra ďalšieho vzdelávania UK (JOP CĎV UK) na Žižkovej ulici
Deň otvorených dverí. Pri tejto príležitosti nás navštívili nielen potenciálni vysokoškoláci, ktorí sa chcú zdokonaliť v slovenskom jazyku
pred štúdiom na slovenských univerzitách, ale i krajanskí učitelia slovenského jazyka z Maďarska a Ukrajiny či zástupcovia niektorých
ambasád pôsobiacich v Bratislave, zahraničných kultúrnych centier a sprostredkujúcich agentúr.
Počas DOD sme záujemcom predstavili
jednak našu inštitúciu, jednak naše dlhodobé
i krátkodobé vzdelávacie programy. Najväčšej pozornosti zo strany návštevníkov sa ako
obyčajne tešili dva vzdelávacie programy –
jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium a intenzívna jazyková príprava
pred vysokoškolským štúdiom 1., 2. alebo
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3. stupňa. Hostia sa informovali predovšetkým o spôsobe štúdia, o tom, ako prebieha
odborná príprava v jednotlivých predmetoch,
no nechýbala ani tradičná otázka, či sa dokážu zahraniční študenti pripraviť na prijímacie
pohovory v slovenskom jazyku za jeden akademický rok. Najvýpovednejšou odpoveďou
na túto otázku sú desiatky zahraničných štu-

dentov každoročne úspešne študujúcich na
slovenských vysokých školách, ktorí prešli
našou jazykovou prípravou.
Krajanskí lektori využili možnosť zúčastniť
sa v našej inštitúcii na otvorených vyučovacích
hodinách, ktoré ich – podľa ich vlastných slov
– významne inšpirovali v oblasti metodiky. Informovali sa o formách moderného testovania,
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Rekordný Deň otvorených dverí FSEV UK
Prvý marcový deň bol na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK) mimoriadne rušný.
Príležitosť navštíviť najmladšiu fakultu UK počas tohtoročného Dňa otvorených dverí využilo rekordné množstvo uchádzačov a uchádzačiek o štúdium. Zaujali sme nielen moderným vybavením, ale najmä priateľskou atmosférou a otvoreným prístupom. Tie sú spolu
s kvalitnou vedou a vzdelávaním nosnými piliermi našej fakulty.
Program otvorila Mgr. Kristína Janková,
PhD., prodekanka pre štúdium, ktorá záujemcom a záujemkyniam predstavila našu
fakultu, študijné programy, možnosti zahraničných stáží a mimoškolských aktivít. To, že
sa mladí ľudia neboja pýtať a komunikovať,
potvrdil naplno využitý priestor na všeobecné
otázky o štúdiu.
Po spoločnom úvode mali návštevníci
a návštevníčky možnosť vybrať si z dvoch
diskusií na aktuálne témy so študentmi a študentkami našej fakulty. O tom, prečo študovať na Slovensku a prečo študovať na FSEV
UK, rozprávali Viktória Šaškovičová, študentka aplikovanej ekonómie, a Róbert Martin
Hudec, študent verejnej politiky. Uchádzačov najviac zaujímali možnosti zahraničných
stáží, prax počas štúdia a zloženie študijných plánov. Zaujal ich aj náš spôsob výučby – menej predmetov za viac kreditov, ktorý
umožňuje venovať sa témam a problematike
koncentrovane a do hĺbky.
Paralelne prebiehala diskusia na tému
„Keď človek chce, všetko sa dá“. V rámci
nej sa predstavili naši výnimoční študenti
a študentka, ktorí vďaka svojej šikovnos-

ti a cieľavedomosti, ako i vďaka štúdiu na
FSEV UK dokázali mimoriadne veci. Bibiana
Krausková, študentka sociálnej antropológie, rozprávala o tom, ako vznikol nápad založiť slow food študentský bufet Veget, ktorý na našej fakulte už
druhý rok prevádzkuje
spolu s ďalšími študentkami. Ich úspešný
študentský
startup,
ktorý bol vybratý ako
jeden z najlepších podnikateľských projektov
v Študentskej podnikateľskej cene 2017, je
postavený na myšlienke, že študenti študentom prinášajú kvalitné
lokálne a zdravé jedlo
priamo od farmárov.
Zároveň vytvárajú komunitu, ktorá chce
diskutovať na spoločenské témy, prípadne
si v priestore bufetu len tak „povegetiť“ či
čítať. Samozrejme, že aj počas DOD ponúkali vo Vegete tie najlepšie a najzdravšie
špeciality. Jakub Gábor,
študent európskych štúdií,
rozprával o zážitkoch a skúsenostiach, ktoré získal
vďaka účasti na Regionálnej
akadémii OSN, konferenciách Model United Nations
a stáži na odbore komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR, kde
z bezprostrednej blízkosti
videl, ako funguje komunikácia PR oddelenia tejto inštitúcie, čím v tomto smere
nadobudol
neoceniteľné

vedomosti i skúsenosti. Doktorand z Ústavu aplikovanej psychológie FSEV UK Juraj
Petrík prezradil, čo všetko zahŕňa organizácia podujatia – konkrétne nášho študentského festivalu FSEV FEST. Už druhý rok

pôsobil v organizačnom tíme a veľkou mierou prispel k neopakovateľnej atmosfére
tohto obľúbeného podujatia.
Informácie o jednotlivých študijných
programoch a živote na našich ústavoch sa
uchádzači a uchádzačky dozvedeli od študijných poradcov a poradkýň a študentov
a študentiek, ktorí sa im venovali po skončení diskusií. Zároveň mali možnosť zúčastniť
sa na výučbe a pripojiť sa k prebiehajúcim
prednáškam.
Prvý marec bol pre nás príjemným dňom
a ďakujeme všetkým, ktorí sa na ňom zúčastnili a vytvorili priateľskú, neformálnu
a otvorenú atmosféru. Tešíme sa na ďalšie
DOD.
Martina Mášiková, FSEV UK
Foto: Stanislav Griguš

o využívaní informačných technológií v procese jazykového vzdelávania. Vzhľadom na zvyšujúci sa záujem v oblasti certifikovaných skúšok a testovania jazykových kompetencií zo slovenského jazyka ako
cudzieho jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca
pre jazykové znalosti sme účastníkom pripravili podrobnú prezentáciu o testovaní slovenčiny na jednotlivých jazykových úrovniach spolu
s požiadavkami na ich splnenie. Návštevníci DOD prejavili veľký záujem o našu publikačnú činnosť, predovšetkým o najnovšie učebnice
slovenčiny ako cudzieho jazyka: Tri, dva, jeden – slovenčina (úroveň
A1, A2.1) a Hovorme spolu po slovensky! (úroveň B1, B2).
DOD v JOP CĎV UK i tento rok potvrdil, že naša inštitúcia otvára
dvere pre všetkých študentov rôznych vekových kategórií z celého
sveta, ktorí sa chcú z rôznych dôvodov učiť slovenský jazyk a/alebo
pokračovať v štúdiu na slovenských vysokých školách.
RNDr. Dana Krajčiová,
PhDr. Katarína Nevrlová, CĎV UK
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Polyglotka, ktorá vám pomôže zdokonaliť sa
v cudzom jazyku
Nie tak dávno obletelo svet internetu video z ruskej talentovej show, v ktorom 5-ročná Bela dokáže rozprávať i čítať v 8 jazykoch. O tom,
že to nie je podvrh, sa mohla počas osobného stretnutia s Belou a jej mamou na konferencii LangFest v Kanade presvedčiť aj Lýdia Machová, absolventka Filozofickej fakulty UK, polyglotka, ktorá dnes úspešne podniká v oblasti jazykového poradenstva. Vo svojom blogu
následne opísala, ako sa to Bele, ktorú učenie sa jazykov vyslovene baví, podarilo. Lýdiin vlastný „príbeh“ je však z pohľadu bežného Slováka ešte fascinujúcejší – k prvému cudziemu jazyku (angličtine) sa dostala ako 11-ročná, druhý jazyk (nemčinu) pribrala o štyri roky neskôr, čo je prípad väčšiny mladých Slovákov, a k tretiemu jazyku (španielčine) sa dopracovala „až“ na výške. Postupne pribudla poľština,
francúzština, slovenský posunkový jazyk, esperanto, ruština, a to bez vyrastania v bilingválnom prostredí, bez návštevy jazykových kurzov,
bez platenia súkromných učiteľov, bez dlhšieho pobytu v zahraničí, ako i bez obetovania množstva času na úkor iných záľub. Výsledok
– v 28 rokoch Lýdia ovláda plynule 7 jazykov, pričom z/do angličtiny a nemčiny aj profesionálne tlmočí. O tom, ako sa jej to podarilo, na
čom si zakladá ňou vyvinutý Jazykový MentoringTM, aké chyby vidí v tradičnej školskej výučbe jazykov, ale i o svojich ďalších plánoch nám
prezradila viac v nasledujúcom rozhovore.
Takmer každý rozhovor s vami začína
výpočtom vami ovládaných jazykov a následným veľmi sympatickým vyhlásením,
že nemáte talent na jazyky. ☺ V čom to
teda je?
Naozaj to nie je o talente na jazyky, aj keď mi
trvalo určitý čas, kým som to pochopila. Prišlo
to pred pár rokmi na podujatí Polyglot Gathering v Berlíne, kde som spoznala 350 ľudí,
ktorí sa podobne ako ja dohovoria na rôznych
úrovniach rôznymi jazykmi (v priemere ovládali
5 – 6 jazykov). Tam mi došlo, že títo ľudia nie
sú ničím výnimoční, že to je skrátka o tom, že
k jazykom pristupujú inak. Začala som sa ich
pýtať, ako sa jazyky učia, a v ich odpovediach
som našla viaceré spoločné prvky. Predovšetkým sa jazyky učia sami, t. j. nečakajú, kým
ich to naučí nejaký učiteľ v škole či na kurze.
Ďalej, jazyk ich baví, resp. učia sa ho tak, aby
ich to bavilo. Po tretie, majú s jazykom veľa
kontaktu, to znamená, že každý polyglot strávil
s jazykom veľké množstvo hodín, či už vo forme čítania, počúvania, alebo rozprávania. Nikdy to teda nie je výsledok nejakého 2-mesačného procesu, kde by sa stačilo venovať jazyku 5 min. denne, tak to proste nefunguje. Po
štvrté, používajú veľmi efektívne metódy, učia
sa do dlhodobej pamäti, veľa aktívne rozprávajú a netrávia čas učením sa gramatiky, bifľovaním slovíčok, na čo sa v našich školách, žiaľ,
často kladie priveľký dôraz. A po piate, učia sa
systematicky. Presne na týchto pilieroch som
neskôr vybudovala celú myšlienku Jazykového Mentoringu, ktorej podstatou je, že sa každý dokáže naučiť jazyk, ak si nájde tú vlastnú
metódu, ten vlastný prístup.
Akým štýlom sa učíte nový jazyk vy?
Ja sa jazyky učím zásadne samoštúdiom,
výnimkou bol akurát slovenský posunkový
jazyk, pri ktorom naozaj potrebujete učiteľa,
ideálne nepočujúceho. Vždy si nájdem nejakú
knižku pre samoukov, ktorú si veľmi starostlivo vyberiem, a postupne si ju prechádzam.
Od začiatku, už od prvého dňa, nový jazyk
veľmi veľa počúvam, aby som si vybudovala
cit pre to, ako znie, a zvykla si na výslovnosť,
novú intonáciu, melódiu. Veľmi rada sa učím
tzv. metódou spätných prekladov, t. j. texty
z učebnice prekladám do slovenčiny a následne spätne do cudzieho jazyka. Dopĺňam
to však aj zábavnejšími materiálmi, napr. audiokurzami (k mojim obľúbeným patria tie od
Michela Thomasa), videami, rôznymi nahrávkami, nájdem si vždy aj nejakú stránku, kde sú
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aj rôzne cvičenia, prípadne využívam aplikácie
ako Duolingo a pod. Takže kombinujem viaceré metódy, ale základom je vždy knižka pre samoukov. S rozprávaním začínam zvyčajne po
3 – 4 mesiacoch.
Máte za sebou zaujímavé tlmočnícke skúsenosti – tlmočenie pre niekdajšiu prvú
dámu i bývalú premiérku, tlmočenie Tonyho Robbinsa a Briana Tracyho, známych
motivačných rečníkov a osobných koučov, ako i tlmočenie peruánskeho šamana v amazonskom pralese. Všetko to znie
super, ale tlmočníctvo musí byť aj obrovský stres, zvlášť keď sa na vaše jazykové
schopnosti a pohotovosť spoliehajú davy
ľudí...
Určite áno, je to obrovský stres. A to aj pre
skúseného tlmočníka. Je to povolanie, na ktoré sa nedá dokonale pripraviť a nedá sa naň
ani úplne zvyknúť v zmysle „ja už mám odtlmočených iks rokov, takže sa vôbec ničoho nebojím“. Každé podujatie je totiž o úplne novej
téme, úplne novej slovnej zásobe, o nových
vlastných menách, ktoré sú azda najväčším
problémom. Tlmočník má pritom zväčša len
deň – dva, aby sa s problematikou, v ktorej
sa všetci účastníci podujatia orientujú viac než
on, oboznámil. Tej práce je teda veľa, ale na
ten stres sa dá zvyknúť v tom zmysle, že človek vie, že sa vynájde. Ja som si pri tlmočení
našla určité stratégie, vďaka ktorým viem vybŕdnuť aj zo situácií, keď nezachytím nejaké
slovíčko alebo nejakému slovu nerozumiem –
viem ho „obísť“ a vytvoriť si tak čas, aby som
si ho stihla naťukať do počítača alebo sa naň
nenápadne opýtať kolegu v kabíne.
V rámci svojho doktorandského štúdia na
FiF UK ste spravili jeden zaujímavý experiment – počas jedného semestra ste pre
100 študentov prekladateľstva a tlmočníctva z rôznych ročníkov s 13 jazykmi
viedli intenzívny mentoringový program.
Ako to dopadlo? A bol práve toto ten impulz, ktorý v apríli 2016 vyústil do začiatku
podnikania s Jazykovým Mentoringom?
Na tento experiment spomínam veľmi rada,
pretože bol pre mňa naozaj prelomový. Mohla
som si tak na reprezentatívnej vzorke otestovať metódy, ktorými sa učím jazyky ja, a na
základe veľmi pozitívnych výsledkov sa utvrdiť v tom, že skutočne fungujú. Krásne bolo,
ako boli všetci študenti motivovaní zlepšiť sa.
Snáď tomu pomohol aj môj úvodný príhovor,

ktorý som prítomným adresovala v siedmich
jazykoch. Hovorím im: decká, počúvajte, univerzita vás jazyk nenaučí, dozviete sa tu o ňom
mnohé veci, naučíte sa s ním pracovať, ale
v jazyku samotnom sa veľmi nezlepšíte. Keď
som sa na to opýtala piatakov, tak všetci prikyvovali, a prváci len pozerali okolo seba, že to
fakt? ☺ Vtedy pochopili, že na tom musia naozaj zapracovať sami. Dopadlo to výborne. Na
poslednú hodinu dokonca prišiel doc. Ulašin
z katedry romanistiky, ktorý verejne pred všetkými potvrdil, že moje metódy zjavne fungujú,
čo videli aj na štátniciach, ktoré práve v ten
deň na hispanistike mali. Povedal, že bolo
úplne zrejmé, ktorí študenti chodili ku mne
na kurz a ktorí nie – „moji“ študenti sa zrazu
omnoho ľahšie vyjadrovali, robili menej chýb,
vôbec sa nebáli rozprávať, bolo skrátka vidieť,
že za tie dva mesiace urobili obrovský pokrok. Veľa pozitívnych reakcií sa mi dostávalo
aj z iných katedier. Vtedy som si povedala, že
keď to takto fungovalo so študentmi tlmočníctva, tak to musí fungovať aj s inými ľuďmi, preto som ponúkla podobný program učiteľom
angličtiny a neskôr už aj verejnosti. Všetky sa
stretli s veľmi podobnou odozvou.
Ako konkrétne funguje Jazykový Mentoring? Príde k vám človek, ktorý sa chce
v cudzom jazyku zdokonaliť, a vy – čo?
Asi to len o priateľských štuchnutiach do
ramena a povzbudivých mrknutiach s občasnými zvolaniami „Máš na to!“ či „Zaber!“ nebude...
Veruže nebude, to by určite nestačilo, aj
keď motivácia je veľmi dôležitou zložkou Jazykového Mentoringu. Zisťujem, že Slováci
potrebujú predovšetkým vedieť, ako sa majú
jazyky učiť. Tie princípy, ktoré máme všetci naučené zo škôl, sú totiž skutočne neefektívne.
Náš školský systém je vo veľkej miere stále založený na tom, ako sa učili jazyky v 50. – 60.
rokoch. Vidieť to už na učebniciach, v ktorých
sa možno zmenili texty, sú modernejšie, obrázky sú krajšie, ale inak je to stále o tom istom – je tam článok, vysvetlená gramatika, pár
cvičení zameraných na preberaný gramatický
jav. Gramatika je pritom veľmi logicky rozčlenená – žiak sa zoznámi najprv s prítomnými
časmi, neskôr prídu na rad časy minulé, po
nich budúce atď. Keď sa však pozrieme na to,
ako sa učia polygloti, tak nikto z nich takýmto
spôsobom nepostupuje. Preto sa ľuďom snažím priblížiť prirodzenejší spôsob učenia, pri
ktorom sa začína veľmi skoro pracovať s au-
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tentickými materiálmi. To znamená, že keď sa
učím nemčinu, tak v priebehu pár mesiacov
chcem už pracovať s textami určenými pre
Nemcov, nie so študijnými materiálmi, ktoré
niekto napísal pre začiatočníkov. Vďaka tomu
pracujem s reálne používanou slovnou zásobou, a preto viem veľmi skoro porozumieť reálnym textom, reálnej komunikácii.
Preto prvá vec, ktorú musím spraviť, je dať
ľuďom to potrebné know-how, ako to môže
fungovať inak a podstatne efektívnejšie. Najprv predstavím viaceré možnosti učenia sa jazyka, napr. pozeranie seriálov, učenie sa slovíčok vypisovaním do zošita metódou Goldlist,
cez kartičky alebo cez aplikáciu, ako je Anki,
počúvanie podcastov, čítanie bilingválnych či
zjednodušených kníh a pod. Následne na základe preferencií klienta spoločne vyskladáme
z týchto metód jeho veľmi konkrétny učebný
plán na hodinu/polhodinu denne, podľa toho,
ako to komu vyhovuje. Našou úlohou je aj dohliadnuť na to, aby klient tento plán dodržiaval.
Máme na to rôzne metódy, napr. kontrolné tabuľky, pričom sa podporujeme v rámci facebookovej komunity, príp. sa klientovi venujeme individuálne, pokiaľ má nejaké konkrétne
problémy a nevie si poradiť, či už s výberom
materiálov, alebo s tým, ako s materiálmi pracovať. Výsledky sú veľmi povzbudzujúce – už
počas dvoch mesiacov vidieť obrovské zlepšenie, čo je väčšinou tá najlepšia motivácia na
ďalšiu prácu.
Jazykový Mentoring si zakladá na „žiakovi“ s osobnou motiváciou – ako však mentorovať študenta, ktorý osobnú motiváciu
postráda a je do učenia (aspoň spočiatku)
nútený? Predpokladám, že toto rieši nejeden učiteľ – čo im radíte na svojich seminároch?
Je to asi najčastejšia otázka učiteľov, s ktorou sa stretávam, a je na ňu naozaj veľmi ťažké odpovedať. Som totiž presvedčená, že bez
vnútornej motivácie žiaka učiteľ veľa nezmôže.
Aj preto si myslím, že by sa ľudia do učenia
jazykov nemali nútiť, aj keď v prípade detí, ktoré si dôležitosť znalosti cudzieho jazyka ešte
neuvedomujú, chápem horlivú snahu učiteľov
či rodičov dostať ich do kontaktu s cudzím jazykom čo najskôr. Domnievam sa, že pokiaľ
by dieťa nemalo na škole povinnú výučbu
cudzieho jazyka a prišlo by samo v šestnástich na to, že waw, to by bolo užitočné vedieť
po anglicky, tak sa tú angličtinu za rok, max.
za dva, bez problémov naučí. Zároveň by sa
tým predišlo aj nechuti k jazyku, ktorú dokáže
takáto nanútená výučba v človeku zafixovať
a ktorá je potom často problémom pri dosahovaní progresu v dospelom veku.
To, že váš Jazykový Mentoring funguje,
potvrdzujú nielen pochvalné referencie
vašich klientov, ale i cena Podnikateľka
Slovenska 2017 za moderný inovatívny
prístup k podnikaniu, ktorú ste si prevzali
v januári tohto roku. Váš biznis pritom fičí
necelé dva roky. Ako by ste zhodnotili toto
obdobie? A čo v tomto smere plánujete
ďalej?
Podnikanie mi umožnilo veľmi vyrásť. Za tie
dva roky som sa toho nesmierne veľa naučila
– nielen o učení (sa) jazykov, ale napríklad aj

o tom, ako vytvoriť a spravovať webovú stránku, ako sa prezentovať na sociálnych médiách, ako funguje marketing... A hoci som sa
na podnikanie nedala kvôli zisku, ale preto,
že som v Jazykovom Mentoringu našla svoju
životnú misiu, teším sa, že sa firme darí a expanduje – v priebehu pár mesiacov chceme
preniknúť aj na anglicky hovoriaci trh, kde ma
(trošku paradoxne) poznajú ľudia viac než tu
na Slovensku, a to aj vďaka mojim videám na
YouTube.
Samozrejme, moja firma by zďaleka nemohla tak napredovať bez skvelého tímu,
ktorý okolo seba mám. Len pre zaujímavosť:
všetci jeho členovia sú bývalými študentmi
spomínaného programu semester s jazykovým mentoringom, ktorý som robila na UK.
Na prelome mája a júna 2018 sa v Bratislave už po druhý raz bude konať konferencia Polyglot Gathering, na ktorej sa
organizačne podieľate aj vy. Čo počas nej
na návštevníkov čaká?
Je to stretnutie vyše 500 ľudí, ktorých zaujímajú cudzie jazyky a radi sa ich učia vo voľnom
čase. Tak by som definovala aj toho polyglota
v názve, preto sa netreba báť, že je to podujatie len pre tých, ktorí ovládajú viacero jazykov. Stačí sa o ne naozaj intenzívne zaujímať.
Súčasťou programu sú napríklad prednášky
mediálne známych polyglotov, multilingválne
koncerty, kulinársky večer, kde účastníci prezentujú pochúťky zo svojej krajiny, jazyková
kaviareň, kde si môžete pokecať aj v menej
používaných jazykoch, ako aj množstvo príležitostí na spoznanie úžasných a inšpiratívnych
ľudí. Je to naozaj skvelé podujatie, na ktoré
sa oplatí prísť.
Závideniahodný je nielen pohľad do vášho
životopisu, ale i do vášho cestovateľského
portfólia: Argentína, Mexiko, Kuba, Thajsko, Indonézia, Mongolsko, Čína, Kazachstan, Island... Ktorá krajina si vás zatiaľ
najviac získala? A čo ďalšia plánovaná
destinácia?
Ťažko vybrať jednu krajinu, ktorá by sa mi
najviac páčila, pretože ich je viacero, ale môžem povedať, že ma nesmierne zaujal región

strednej Ázie, ako je Gruzínsko, Kazachstan,
Kirgizsko. Je tam úžasná kultúra, zaujímaví
ľudia, neskutočne krásna príroda a celkovo
akýsi iný svet, poznačený odlišnou mentalitou,
iným náhľadom na život, čo ma fascinuje. Mojou srdcovkou je aj Latinská Amerika.
Veľmi sa teším, že mi práca umožňuje cestovať a je s cestovaním prepojená, lebo ja sa
do veľkej miery jazyky učím preto, aby som
mohla cestovať, a cestujem preto, aby som
tie jazyky mohla využiť. Len za minulý rok som
tak precestovala dokopy až 5 mesiacov. Najbližšie, resp. v priebehu roka až dvoch, sa
chystám do Afriky, preto sa momentálne učím
swahilčinu.
Na ktorý ďalší jazyk sa plánujete vrhnúť
po swahilčine alebo už, nebodaj, stačilo?
☺
No nestačilo, jasné, že nie! ☺ Nový jazyk
sa učím každé dva roky a robím to preto, že
ma to nesmierne baví. Vždy po dvoch rokoch
sa u mňa dostaví neodolateľná chuť začať sa
učiť niečo nové, pretože tie začiatky s novým
jazykom majú obrovské čaro. Je to krásne najmä v tom, že keď začínam, neviem nič, no už
po prvom dni viem niečo a každým dňom sa
na to niečo nabaľujú nové a nové znalosti. Je
to super pocit, keď to začne dávať trochu zmysel, keď si po pár dňoch nájdem nejaký text
a zahliadnem tam slovíčko, ktoré poznám. Na
tomto pocite som vyslovene až závislá. Zároveň si rada skúšam nové metódy, ako sa učiť
jazyk, ako to robiť ešte efektívnejšie, zábavnejšie. Aj preto sa učím swahilčinu – chcem si
totiž pripomenúť, ako funguje proces učenia
sa u človeka, ktorý sa začína učiť svoj prvý
cudzí jazyk. Pri ďalšom európskom jazyku by
bolo učenie sa v mojom prípade vďaka znalosti príbuzných rečí totiž veľmi jednoduché. Pre
ktorý ďalší jazyk sa rozhodnem po swahilčine,
to momentálne ešte neviem, vždy si ho vyberám podľa aktuálnej potreby. Jednoznačne
mám však na zozname brazílsku portugalčinu
a taliančinu.
Erika Hubčíková
Foto: Archív Lýdie Machovej
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Podrobne a zrozumiteľne: V čom spočíva nedávno
objavená chyba v procesoroch? Ako sa dá zneužiť?
Ak zvyknete sledovať novinky zo sveta technologického vývoja, občas zablúdite na technologicky zamerané internetové stránky či si len sem-tam prelistujete Quark alebo PC Revue, pravdepodobne vám neuniklo, že sa začiatkom tohto roka svetom
ako hurikán prehnala hrozivá zvesť o nájdení bezpečnostnej chyby v procesoroch, ktorá umožňuje dostať sa k citlivým dátam
uloženým hlboko v operačnom systéme. Keďže je procesor mozgom i srdcom počítača, a tak i väčšiny moderných technológií, ktoré dennodenne využívame, je namieste si trochu priblížiť, o čo vlastne ide.
Chyba, ktorá zatiaľ nedostala žiadne
chytľavé meno, sa vyskytuje v spôsobe,
akým moderné procesy využívajú svoju
kapacitu na zrýchlenie niektorých druhov
výpočtov. Konkrétne zasahuje proces,
ktorý je odborne známy ako „špekulatívne
vykonávanie inštrukcií“.

Maximálne využívanie
schopností procesorov
Dôvod na použitie špekulatívneho vykonávania inštrukcií je jednoduchý: je to
spôsob, ako obísť fyzikálny limit rýchlosti
výpočtu, na ktorý ľudstvo pri kremíkových počítačoch narazilo. Pre maximálnu
rýchlosť šírenia elektrického signálu materskou doskou počítača nemá zmysel
zvýšiť taktovaciu frekvenciu procesora
nad 3,4 GHz – získané pracovné cykly by
nestíhali dostať potrebné vstupy. Preto už
takmer 10 rokov pracovná frekvencia jednotlivých jadier procesorov nestúpa nad
túto hranicu, maximálne sa občas krátkodobo zvýši pri náročných výpočtoch, ktoré
potrebujú iba obmedzené vstupy.
Vďaka miniaturizácii však vieme vyrábať
procesory, ktoré dokážu počítať veľa problémov naraz, paralelne. To však bežný zákazník vôbec nemá šancu využiť. Preto sa
pomocou špekulatívneho vykonávania inštrukcií táto obrovská výkonnostná rezerva
premieňa na rýchlosť výpočtu, čo je už vec,
ktorá sa dotýka každého zákazníka, lebo sa
priamo prejavuje ako subjektívne zrýchlenie počítača. V závislosti od druhu problému, ktorý má procesor riešiť (na koľko častí
sa dá problém rozdeliť a nakoľko sú tieto
časti náročné), môže špekulatívne vykonávanie inštrukcií niektoré druhy výpočtov
zrýchliť až o 30 %. Ide teda o veľmi dôležitú
schopnosť moderných procesorov.

Fungovanie
špekulatívneho
vykonávania príkazov
si priblížime pomocou
príkladu:
Predstavme si tím dvoch ľudí, ktorých
prácou je písať články a publikovať ich
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vždy v dvoch jazykoch: po slovensky
a potom buď po anglicky, alebo po nemecky. V momente, keď začínajú písať
článok, ešte nevedia, v ktorej cudzej reči
ho budú publikovať – to vždy rozhoduje
až ich šéf po tom, ako si prečíta hotovú
slovenskú verziu.
Za normálnych okolností každý člen
tímu pracuje samostatne: napíše článok, pošle ho šéfovi, počká na rozhodnutie a na jeho základe vytvorí anglický
alebo nemecký preklad. Táto metóda
funguje dobre, kým treba naraz písať
veľa článkov.
Čo však v prípade, že treba napísať iba
jeden článok, ale tak, aby bol hotový čo
najskôr? Dodržanie bežného – nešpekulatívneho – postupu práce by znamenalo,
že kým by sa jeden pracovník venoval tejto úlohe, ten druhý by ostal po celý čas
nevyťažený, navyše, preklad by čakal na
rozhodnutie šéfa, čo znamená, že článok
by bol napriek avizovanej naliehavosti hotový „iba“ normálnou rýchlosťou.
Ak však chceme, aby bolo všetko hotové rýchlejšie, nemusíme čakať, ako
šéf rozhodne. Namiesto toho okamžite
po dokončení slovenskej verzie článku
začneme prácu na oboch prekladoch
súčasne – jeden pracovník článok prekladá do angličtiny, druhý do nemčiny.
Len čo príde rozhodnutie od šéfa,
nepotrebný preklad zahodíme do skartovačky a na potrebnom budeme pokračovať. Tak sme zapojením ďalšieho
pracovníka zrýchlili tvorbu prekladu
článku o čas, ktorý by sme normálne
strávili čakaním na rozhodnutie šéfa.
I keď sme tak vykonali aj nejaký objem práce, ktorý sa v konečnom dôsledku nepoužil. To však procesorom
nevadí – na rozdiel od ľudí, ktorí na to
zvyknú mať trochu iný názor...

Dokáže nájsť
„zahodené“
Zraniteľnosť procesorov spočíva práve
v tom momente celého procesu špekulatívneho vykonávania inštrukcií, keď nepotrebnú časť práce zahadzujeme. Ukazuje
sa totiž, že pri správnom načasovaní je
možné dostať sa k zahadzovanej práci
skôr, ako sa nenávratne zničí.

Ako bude táto situácia
vyzerať v našom
príklade:
Doteraz sme si mysleli, že pracovníci
majú k dispozícii skartovačky na nepotrebnú prácu. Teraz sme zrazu zistili, že
ich skartovačky sú vlastne iba smetné
koše, ktoré následne niekto príde zozbierať na likvidáciu inde v budove. Ten
niekto sa teda dokáže dostať k zahadzovanej práci a teoreticky si ju môže odkopírovať predtým, ako ju zničí.
Mohli by sme si povedať: „No a čo,
nech si to zoberie, veď my to nepotrebujeme.“ Problém ale nastane v momente,
keď pracovníci pripravujú komplikovaný článok – pred tým, ako vôbec dokončia slovenskú verziu, potrebujú rozhodnutie šéfa, či tam smú zapracovať isté
citlivé údaje alebo nie.
Keďže si už medzitým zvykli používať
špekulatívne vykonávanie na urýchlenie
svojej práce, budú ho aplikovať aj tu:
v príprave článku sa dostanú po bod vyžadujúci rozhodnutie, v tejto verzii prácu odošlú šéfovi a následne si rozdelia
dokončenie článku – jeden dokončuje
článok s použitím citlivých údajov, druhý
bez nich. Keď ale šéf rozhodne, že citlivé údaje nesmú byť zverejnené, verzia s nimi sa následne zahodí do koša
a čaká na likvidáciu. Alebo na zlodeja.
Toto je princíp, na základe ktorého sa dá
dostať k údajom iných používateľov. Celý
problém sa ešte zhorší, len čo si predstavíme, že publicisti z príkladu sú stroje,
ktoré samy o ničom nerozhodujú, ale, aby
sa zbytočne nestrácal čas, začínajú na prichádzajúcich žiadostiach o články pracovať bez schválenia šéfa.
Tak sa môže stať, že niekto týmto strojom zadá úlohu ako napríklad: „Potrebujem celé interné účtovníctvo vašej firmy.“
Stroje potom hneď začnú článok pripravovať, spoliehajúc sa na bezpečnú likvidáciu
pripraveného materiálu v prípade, že by sa
zadanie šéfovi nepozdávalo.
Toto je presne to, čo sa v prípade útoku deje: útočník si vypýta údaje, ktoré ho
zaujímajú. Stroje začnú tieto údaje pripravovať, zatiaľ čo čakajú na potvrdenie, či na
ne má útočník vôbec právo a skutočne ich
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môže vidieť. Keď sa zistí, že ich vidieť nemôže, prerušia prípravu a podklady zahodia. To ale nestačí, lebo útočník následne
podklady zo „smetného koša“ ukradne.

Niekoľko spôsobov
ochrany
Obrániť pred touto chybou sa dá tromi
základnými spôsobmi. Ani jedno z ponúkaných riešení však nie je jednoduché
a má svoje negatíva. V tomto momente
sa teda nedá povedať, že by existoval
všemocný „liek“, ktorý by dokázal chybu
v špekulatívnom vykonávaní inštrukcií univerzálne a definitívne vyriešiť.

1. Úplný zákaz funkcie
Najkonzervatívnejším spomedzi riešení
je úplne prestať používať špekulatívne vykonávanie príkazov. Keď sa úpravou ovládacieho softvéru procesora vypne táto
funkcia, automaticky sa aj zabuchnú dvere pre akýchkoľvek útočníkov. Nevznikne
totiž žiadny odpad, ktorý by sa dal vytiahnuť zo smetného koša pred definitívnym
zničením. Úplným vypnutím tejto funkcie
však stratíme výhodu zrýchlenia vykonávania práce. Preto je to považované až za
posledné, krajné riešenie.

Zakázanie
špekulatívneho
vykonávania inštrukcií
nie je hračka
Navyše, úplné zakázanie funkcie
špekulatívneho vykonávania príkazov
rozhodne nie je jednoduchý úkon. Nie
je to iba obyčajný patch (záplata), ktorý
sa nainštaluje a všetko bude v poriadku. Ide totiž o zásah do najspodnejšej
kontrolnej logiky procesora, do ktorej
sa na softvérovej úrovni bežne nedá
vôbec zasahovať.
Naposledy sa chyba na tejto vrstve
vyskytla v roku 1994, keď rané procesory z radu Intel Pentium v niektorých
prípadoch nesprávne počítali výsledok
desatinného delenia. Vtedy to Intel
riešil bezplatnou výmenou dotknutých
procesorov na vlastné náklady, čo spoločnosti spôsobilo stratu takmer 500
miliónov dolárov.
Niečo podobné sa spočiatku očakávalo aj teraz, preto okamžite po objavení problému klesla cena akcií Intelu.
Pri rozsiahlosti súčasného problému
a jeho dosahu aj na produkty všetkých
ostatných výrobcov je to však úplne
nereálne očakávanie.

2. Úprava programov

Meltdown a Spectre

Ďalšou možnosťou riešenia je úprava
programov tak, aby špekulatívne vykonávanie inštrukcií nepoužívali vždy, ale
iba vtedy, keď v žiadnej vetve nevznikne
odpad zaujímavý pre útočníka. Toto sú
ale pomerne rozsiahle softvérové zmeny,
ktoré autor softvéru navyše nemusí mať
celkom pod kontrolou. Touto cestou sa
čiastočne vybrali tvorcovia operačných
systémov a webových prehliadačov. Snažia sa „vychytať“ najjednoduchšie ošetriteľné problémy vo svojich produktoch.
Hlavnú časť práce ale musia spraviť tvorcovia samotného softvéru. Treba však
povedať, že nie vždy je to možné.

Konkrétne hrozby, útočiace na túto chybu, existujú už dnes. Sú dve a volajú sa
Meltdown a Spectre.
Meltdown je vo svojej podstate softvérová zraniteľnosť firmvéru (t. j. mikroprogramového vybavenia), ktorý obsluhuje procesory od Intelu. Tento typ útoku je
teda možné čiastočne eliminovať softvérovými záplatami, ktoré sa postupne dostávajú do distribúcie. Záplaty však zároveň
spôsobujú stratu výkonu a hlásené sú aj
prípady, keď znižovali stabilitu systému,
preto bola väčšina z nich stiahnutá z obehu samotnými výrobcami a na stabilné
funkčné náhrady sa tak čaká dodnes.
Spectre je komplikovanejší a sofistikovanejší útok, ktorý sa nedá ošetriť softvérovo. To je dôvod, prečo nemôžeme očakávať žiadnu „plošnú záplatu“, ktorá by mu
zabránila.
Je isté, že v budúcnosti vznikne oveľa
viac spôsobov využitia odhalenej chyby
v procesoroch. Postupne budú čoraz
prepracovanejšie a budú sa snažiť obísť
riešenia použité v bezpečnostných záplatách. Záplaty následne budú nechávať čoraz menší priestor na využitie. Tento cyklus bude trvať roky, až nakoniec nastane
situácia, že sa na chybu neoplatí útočiť,
pretože je to nákladnejšie ako potenciálny
zisk z úspechu.
Nezaplátané systémy budú, samozrejme, zraniteľné v plnom rozsahu a proti
rafinovanej hrozbe, navrhovanej ako útok
proti aktualizovanému systému, nebudú
mať ani najmenšiu šancu.

3. Lepšia likvidácia
„odpadu“
Posledným spôsobom ochrany je zabezpečenie bezpečnej likvidácie „odpadu“, teda tej časti špekulatívneho výpočtu,
ktorá sa nepoužije a zahodí. Toto sa zatiaľ
zdá byť nemožné bez zmeny technologických princípov, na ktorých pracujú všetky
moderné procesory.

Počítače určite spomalia
Nech si vyberieme ktorékoľvek z vyššie opísaných riešení, je isté, že počítače
spomalia. V najlepšom prípade bude toto
spomalenie pre bežného používateľa nebadateľné alebo iba veľmi malé. Konkrétne dopady všetkých týchto riešení na výkon procesorov závisia od druhu výpočtu,
o ktorý sa na danom procesore snažíme.
Nedá sa preto presne povedať, ako veľmi
bude spomalenie citeľné a momentálne
neexistuje ani žiadna tabuľka, kde by si
to používateľ mohol presne pozrieť. I keď
podobné materiály časom určite vzniknú,
rozhodne by som neodporúčal s aplikovaním záplat čakať.
Presnú odpoveď dokonca nedajú ani
benchmarkové programy. Tie totiž fungujú
tak, že nechávajú procesory umelo riešiť
„ťažké“ problémy a následne merajú ich
rýchlosť. To, či benchmark zachytí reálny vplyv na výkon, teda záleží od toho, či
zadanie obsahuje vhodný druh problému
a nakoľko je tento „umelý“ problém podobný tomu, na čo sa daný počítač využíva bežne.
To, ako veľmi budú konkrétne počítače
spomalené po aplikovaní záplat, ukáže
tak až bežná práca. Na tomto mieste treba povedať, že sa chyba netýka len procesorov od Intelu, ale od všetkých výrobcov vrátane AMD či Apple, ktorý dopady
na svoje produkty pôvodne popieral.

Takúto chybu nikto
doteraz nehľadal
Pokiaľ sa pýtate, prečo takúto závažnú
zraniteľnosť niekto neodhalil už dávno,
odpoveď je jednoduchá: nikto ju doteraz
nehľadal. Pleseň tiež existovala omnoho
skôr, ako z nej Alexander Fleming vyrobil
penicilín. Keďže toto nie je chyba, ktorá
uberá funkčnosť procesorom (práve naopak, umožňuje im robiť niečo navyše,
aj keď neželane), nikomu neprišlo na um
chybu na tomto mieste aktívne hľadať.
Pre tých, ktorí by mali záujem dozvedieť sa viac o zverejnenej chybe, dobrým
zdrojom informácií je webová stránka
meltdownattack.com, kde sa nachádzajú
odborné články popisujúce útoky do technickej hĺbky.
Mgr. Peter Kopáč,
riaditeľ Centra informačných
technológií UK
(Článok bol pôvodne uverejnený
na www.zive.sk.)
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Klonovanie a jeho technické a morálne úskalia
Čínskym vedcom sa podarilo úspešne naklonovať prvých primátov – dve opice makakov dlhochvostých. Svetu to oznámili koncom
januára tohto roku. Čím je ich počin výnimočný? Ako klonovanie vlastne funguje? A v čom spočívajú jeho riziká a potenciál pre ďalší
výskum? Odpovedá genetička doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
redakcia
Prelomové objavy súčasnej biomedicíny
vyvolávajú vo verejnosti často odmietavý postoj. Týka sa to najmä biotechnologických
postupov, farmaceutických výskumov a, samozrejme, aj genetických manipulácií, s ktorými úzko súvisí klonovanie. S pojmom klonovanie si väčšina ľudí spája vytváranie kópií
cielene vybratých jedincov, dizajnovanie detí
alebo kopírovanie domácich miláčikov. Deje
sa to aj na základe medializácie významných
vedeckých publikácií, ktorých pôvodný zámer
je – v snahe urobiť z nich senzáciu – občas
skreslený. Nehovoriac o filmovom priemysle,
kde filmy typu Klony útočia určite nezanechajú v divákovi práve pozitívny dojem.

Rozmnožovanie rastlín,
produkcia hormónov,
protilátok a rôznych
enzýmov či génová terapia
– aj za tým stojí klonovanie
Klonovanie má niekoľko významov. Má dôležitú úlohu v poľnohospodárstve a biotechnológii. Klonovanie rastlín vo forme vegetatívneho rozmnožovania je pomerne jednoduchý
a veľmi rozšírený spôsob rozmnožovania väčšiny rastlinných druhov. V biotechnológii sa
klonovanie používa na produkciu farmakologicky a technologicky významných bielkovín,
napr. hormónov, protilátok a rôznych enzýmov. S týmto cieľom sa pomocou techník génového inžinierstva modifikujú bunky a vytvárajú nové kombinácie vlastností. Môžu vzniknúť napríklad aj nové užitočné organizmy,
ktoré rozkladajú niektoré látky znečisťujúce
životné prostredie. Podobné techniky sa používajú aj v génovej terapii, kde sa na prenos
génov do živočíšnych buniek často využívajú
upravené živočíšne vírusy. Klonovanie pritom
najčastejšie rozdeľujeme na reprodukčné
a terapeutické. Kým cieľom reprodukčného klonovania je vytvorenie identickej kópie
konkrétneho jedinca, cieľom terapeutického klonovania je použitie kmeňových buniek
blastocysty, t. j. raného štádia vývoja embrya,
na terapeutické účely vzhľadom na ich schopnosť diferencovať sa na ktorékoľvek tkanivo.

Od ovečky Dolly k prvým
naklonovaným primátom
– opičkám Čung Čung
a Chua Chua
Čínski vedci naklonovali makaka dlhochvostého metódou SCNT (z angl. somatic cell nuclear transfer), ktorá stojí aj
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za zrodom slávnej klonovanej ovečky Dolly.
To, že ide o prvého naklonovaného primáta,
znamená značný pokrok v prekonaní rôznych problémov a úskalí tejto náročnej vedeckej metódy. Klonovacia metóda SCNT,
ktorá sa vzťahuje hlavne na cicavcov, je založená na tom, že jedinec sa vyvinie zo somatickej (inej ako pohlavnej) bunky, ktorej
jadro sa vloží do vajíčka. Vznikne nepravá
zygota, v ktorej je nevyhnutné aktivovať delenie a navodiť proces diferenciácie, t. j. vytvorenie rôznych tkanív a orgánov, ktoré sú
potrebné pre vývin každého embrya. Všetky
bunky sú kópiou darcu, ktorý poskytol jadro somatickej bunky, vzniknutý jedinec teda
nemá v bežnom ponímaní matku ani otca.
Výber vhodného somatického jadra a navodenie správneho delenia a diferenciácie
nie je jednoduchý proces. Svedčí o tom
množstvo neúspešných pokusov – v prípade Dolly bol úspešný iba 1 z 277 pokusov.
Pri makakoch vedci použili dva typy buniek:
folikulárne podporné bunky, ktoré obklopujú vajíčko, a fetálne fibroblasty. Pri folikulárnych podporných bunkách bolo z 290
vajíčok vytvorených 192 embryí, v konečnom dôsledku však ani jeden pokus nebol
úspešný, pretože dve takto naklonované
opičky uhynuli krátko po narodení. Pri použití fetálnych fibroblastov, ktoré sa dajú in
vitro namnožiť z kmeňových embryonálnych
buniek, bola úspešnosť vyššia – použili
127 vajíčok na vytvorenie 109 embryí a do
úspešného konca sa im podarilo priviesť
dve gravidity, z ktorých sa narodili dve zdravé opičky Čung Čung a Chua Chua. Čínski
vedci, ktorí svoj výskum publikovali v článku
Cloning of Macaque Monkeys by Somatic
Cell Nuclear Transfer vo vedeckom časopise Cell, vidia hlavný význam svojej práce
v možnosti vytvorenia geneticky identických
primátov, modelov najbližších k človeku pre
biomedicínsky výskum a pre testovanie terapeutických postupov pri liečení rôznych
závažných ochorení. Navyše konštatujú, že
použitie fetálnych fibroblastov ako donorov
jadra otvára ďalšie možnosti výskumu vzhľadom na dostupnosť efektívnej genetickej
modifikácie v in vitro pestovaných bunkách. Podarilo sa im optimalizovať aj použitie niekoľkých chemických látok, ktoré
významne prispievajú k preprogramovaniu
somatických buniek tak, aby iniciovali vývin
embrya.

Kam až je morálne takýto
výskum nasmerovať?
Čínskym vedcom sa tak nepochybne podarilo dosiahnuť výsledky, ktoré posúvajú
možnosti vedy bližšie ku klonovaniu člo-

veka, čo okamžite vyvoláva etické dilemy,
otázky hraníc, kam až je morálne takýto výskum nasmerovať, ako i otázky o možných
legislatívnych zábranách a opatreniach
v biomedicínskom výskume. Okrem toho
stále ostáva veľké množstvo technických
otáznikov týkajúcich sa správneho preprogramovania buniek, aktivácie diferenciácie a bezchybného vývoja embrya. Príliš
málo úspešných experimentov ani zďaleka
nenaznačuje možnosť, že klonovanie človeka bude v najbližšej budúcnosti realitou.
Väčšina ľudí sa – bez ohľadu na možné
religiózne pozadie – stavia k reprodukčnému klonovaniu človeka negatívne, a to
hlavne z dôvodu vzniku klonovaného jedinca bez pohlavného rozmnožovania. Pri
pohlavnom rozmnožovaní obaja rodičia
prispievajú rovnakým dielom k vytvoreniu
genómu nového jedinca, tento typ rozmnožovania je typický pre všetky vyššie
živočíchy a evolučne sa považuje za jeden
zo znakov vyššieho vývojového stupňa. Klonovanie zároveň narúša vnímanie tradičnej
štruktúry rodiny, ako ju vníma väčšina ľudskej civilizácie, a sociálne vzťahy vzhľadom
na absenciu oboch rodičov. Klonovanie
preto vyvoláva v ľuďoch pocit niečoho neprirodzeného, k čomu nedokážu zaujať stanovisko. Tento postoj je typický nielen pre
laickú verejnosť, ale aj pre väčšinu vedcov,
o čom svedčia aj medzinárodné legislatívne
dokumenty, vydané krátko po naklonovaní
prvého cicavca – spomínanej ovce Dolly,
ako je Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights
and Dignity of the Human Being with
regard to the Application of Biology and
Medicine, on the Prohibition of Cloning
Human Beings (po slovensky: Dodatkový
protokol k Dohovoru o ochrane ľudských
práv a dôstojnosti človeka v súvislosti
s aplikáciou biológie a medicíny o zákaze
klonovania ľudských bytostí) z roku 1998.
Pokiaľ ide o terapeutické klonovanie a použitie kmeňových embryonálnych buniek
v biomedicínskom výskume, tam je situácia
rôzna a vo veľkej miere závisí od legislatívy
konkrétnej krajiny.
Na záver môžem iba konštatovať, že
napriek všetkým pokrokom a úspechom
v metódach klonovania je zatiaľ reprodukčné klonovanie ľudí príliš veľkým hazardom
nielen z morálneho hľadiska, ale aj z dôvodu veľmi neistého výsledku a príliš veľkého
rizika pre každého zodpovedného vedca.
Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.,
Katedra genetiky PriF UK

PREZRADILI STE NÁM O SEBE

Doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.,

prednosta Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny
Lekárskej fakulty UK

Miesto narodenia: Nitra
Vek: 43
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Ako malé dieťa asi každú chvíľu niečím iným. Fascinovali ma hlavne rýchle
autá. Keď som mal asi 8 rokov, otec ma
zobral do kina na film, kde sa policajti
s pašerákmi drog naháňali na autách.
Keď som mal asi 10 rokov, spolužiak
mi dal pyrit, ktorý našiel doma v uhlí.
Pamätám sa, ako ma fascinovali kocky
a pravidelné usporiadanie tohto „kameňa“. Potom som určité obdobie hľadal
zaujímavé kamene – rôzne sfarbený kremeň, chalkopyrit, hematit. So susedom
sme robili chemické a fyzikálne pokusy.
Vyrábali vodík a potom ho zapaľovali. Vyrobili sme si indikátor pH z červenej kapusty aj nehorľavý papier. Boli to pokusy z dvoch skvelých kníh – Medzi hrou
a fyzikou a Medzi hrou a chémiou. Najzaujímavejšie boli pokusy, pri ktorých to
dymilo, horelo, búchalo, syčalo, menilo
farby. Potom som sa venoval vesmíru,
hviezdam.
Čo ste študovali a prečo práve tento
odbor?
Vyštudoval som matematiku a fyziku,
učiteľský odbor na Fakulte matematiky,
fyziky a informatiky UK. Potom som si
spravil PhD. na Fyzikálnom ústave SAV
z fyziky tuhých látok a nakoniec som sa

habilitoval prácou na tému využitia fyzikálnych metód pri štúdiu biologických
vzoriek.

levíziu. Inak knihy. Dovolenky s 8-mesačným bábätkom zatiaľ nie sú veľmi
aktuálne.

Aké cudzie jazyky ovládate?

Prezradíte niečo o svojej rodine?

Okrem materinského jazyka ovládam
anglický jazyk a na gymnáziu som sa
päť rokov učil po nemecky. Keďže pri
práci využívam hlavne anglický jazyk,
tak nemčinu pomaly zabúdam. Občas
ma však pochytí myšlienka oživiť si ju.
S pomocou slovníka si po nemecky
prečítam niečo jednoduché. Zistím, že
si čo-to pamätám, a s týmto pocitom sa
vrátim k angličtine...

Mám skvelú manželku a tri skvelé
dcéry. Najstaršia má 6 rokov, druhá má
tri a pol roka a najmladšia spomínaných
8 mesiacov.

Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?

Komické situácie, ktoré prináša život. A v poslednom čase aj „múdre reči
a úvahy“ mojich dcér. Je zaujímavé sledovať, čo sa v takom malom mozgu „urodí“. Zaujímavé je to sledovať aj u iných
ľudí, ale to už väčšinou nebýva až také
zábavné.

Podľa toho, o čo ide. Keď robím
niečo, čo ma baví, t. j. keď sa pri tom
dozviem niečo nové, zaujímavé, tak to
nie je práca. Napríklad: zaoberám sa
hľadaním a charakterizovaním cudzieho materiálu v bunkách a tkanivách. Na
moje prekvapenie som podobné „kamene“, aké mi dal kamarát na základnej
škole, našiel aj v bunkách mozgu u potkanov. Tam to okrem estetickej funkcie
plní aj iné funkcie, o ktorých sa zatiaľ
nevie veľa (možno pamäť, vylučovanie
hormónov...). Potom z tohto nálezu napíšem odborný článok. Pri tomto type
„práce“ sa naučím vždy niečo nové, to,
ako veci fungujú, z čoho sú zložené.
Podobné to je, keď vyučujem a vidím,
že sa študenti chcú niečo nové naučiť,
a na skúške zistím, že sa to aj skutočne
naučili. Ale keď musím robiť niečo, čo
ma nebaví, alebo keď na skúške vidím,
že študenti príprave na ňu veľa nedali,
tak to je pre mňa ako rúbanie lesa...
Ako rád trávite voľný čas?
Ak mám voľný čas, čo pri troch deťoch
nie je niekedy možné, tak si rád pozriem
dobrý film alebo prečítam dobrú knihu,
článok. Teraz som pozeral dobrý seriál
o cestovaní v čase, paralelnými vesmírmi
a prechodmi medzi nimi. Zaujímavé je,
keď sa človek zamyslí, že veci by sa vyvíjali úplne inak, keby sa niečo len trocha
zmenilo.
Uprednostňujete televíziu alebo knihy? Prečo?
Ak som večer veľmi unavený, tak te-

Čo vás dokáže zarmútiť?
Neviem. Vyslovene zarmútiť ma dokáže asi „len“ choroba niekoho blízkeho.
Čo vás dokáže rozosmiať?

Máte obľúbenú osobnosť (herca, spisovateľa, športovca...)?
Z hercov tí starší, najmä Sean Connery a Harrison Ford. Zo športovcov
takmer všetci slovenskí reprezentanti.
Z hudobnej sféry rád počúvam Elán.
Z fyzikov je to najmä nositeľ Nobelovej
ceny Richard Feynman, ktorý pristupoval k životu dosť neortodoxne. V súčasnosti je mojím favoritom fyzik, popularizátor vedy a spisovateľ Michio Kaku.
Rád čítam jeho knihy a počúvam jeho
prednášky.
Máte nejaký skrytý talent?
Myslím si, že každý človek má nejaký
skrytý talent. Ale o svojom zatiaľ neviem.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Asi zdravie. Veď už len obyčajné prechladnutie a teplota vám dokáže zničiť
niekoľko dní. Ležíte v posteli, nič vás
neteší... Potom je dôležitá rodina, kamaráti, kolegovia, práca, ktorá vás baví.
Pred Vianocami som počul o výsledkoch
niekoľko desiatok rokov trvajúcej štúdie,
v ktorej zisťovali, čo je v živote človeka
dôležité. Okrem vecí, ktoré som spomenul, je to ešte spánok a sex. Peniaze boli
až na piatom mieste. No ale trocha viac
by sa ich zišlo...
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Šport, v ktorom sa snúbi ladnosť tanca
s gymnastickým umením a schopnosťou synchronizácie
Ak si podobne ako Slovník súčasného slovenského jazyka pod mažoretkami predstavíte iba skupinu uniformovaných dievčat pochodujúcich na čele sprievodu alebo dychovej kapely pri slávnostiach, na športových podujatiach a pod., určite by ste si mali prečítať nasledujúci
rozhovor. Dozviete sa v ňom, že mažoretkovanie je už nejaký čas samostatnou športovou disciplínou s presne stanovenými pravidlami, ale
aj to, v čom spočíva krása i náročnosť tohto športu, ani nehovoriac o početných medzinárodných úspechoch slovenských reprezentantiek.
Objasnila nám to Romana Miklošová, študentka Univerzity Komenského v Bratislave (UK), ktorá si v roku 2016 odniesla z majstrovstiev
sveta v mažoretkovom športe ten najcennejší kov.
Skúste nám na úvod trošku priblížiť mažoretkový šport.
Mažoretkový šport je relatívne mladá športová disciplína, aj keď história mažoretiek siaha až
do 18. storočia, keď boli pochodujúce dievčatá vo Francúzsku súčasťou verbovania vojakov
do armády. Postupne sa mažoretky, očarujúce
publikum svojím pôvabom, synchronizovaným
pochodom a elegantným tancom, stali neodmysliteľným doplnkom rozličných sprievodov,
jarmokov, kultúrnych podujatí a podobných
aktivít. Veľký rozmach zaznamenali v druhej
polovici minulého storočia, keď sa „k slovu“
dostal kolektívny šport a mnohé spolky začali
pestovať telovýchovné aktivity. Mažoretkovanie
sa ako športová disciplína etablovalo pred 15
rokmi, čo znamená aj to, že boli stanovené tri
základné vekové kategórie, dve disciplíny podľa náčinia, s ktorými mažoretky pracujú, ako aj
presné pravidlá jednotlivých disciplín, povinné
prvky, časové limity a ostatné dôležité kritériá,
na základe ktorých vie odborná porota oceniť
náš výkon.
Čo je podľa vás na tomto športe najťažšie?
Sebadisciplína – tak ako v každom športe.
Do svojho výkonu treba vložiť maximum a na to
je nevyhnutné stanoviť si priority, prekonať sa,
aj keď sa niekedy nechce, aj keď to je často na
úkor voľného času, ktorý by sa dal tráviť inak.
Je to kolektívny šport, a preto je veľmi dôležité
aj to, aby na pravidelnom tréningu nechýbalo
ani jedno z dievčat. Držíme sa motta: „Sme
také silné, ako je náš najslabší článok.“
Čím si vás tento šport získal?
Možnosťou spojiť v jednej choreografii ladnosť tanca, gymnastické umenie, presnosť
synchronizácie, nápaditosť pri výbere témy či
kostýmov, ako aj príležitosťou zaujať diváka,
vtiahnuť ho do deja.
Niektorí mažoretkovanie pokladajú skôr za
tanec ako šport. Ako to vidíte vy?
Súhlasím s tým, že ešte pred pár rokmi
sme to tak mohli vidieť, avšak stanovením
jednoznačných pravidiel, kritérií hodnotenia,
zaradením náročných gymnastických a akrobatických prvkov sa mažoretkovanie právom
zaradilo medzi športy.
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medzi európsku špičku. Súbor, ktorý funguje
pod taktovkou vedúcej Eleny Martinkovej, tvorí v súčasnosti viac ako 120 členiek rôznych
vekových kategórií: deti (4 – 6 rokov), kadetky
(7 – 11 rokov), juniorky (12 – 15 rokov) a seniorky (15 – 28 rokov). Je členom Asociácie
mažoretkového športu Slovensko a od roku
2000 sa pravidelne zúčastňuje na kvalifikačných a majstrovských súťažiach doma i v zahraničí, pričom od roku 2006 získali mažoretky
BONA nejeden majstrovský titul, a to nielen
v rámci Slovenska, ale i Európy. V roku 2016
na Majstrovstvách sveta v mažoretkovom športe v chorvátskom Poreči získali dokonca titul
majster sveta v 6 súťažných disciplínach a titul vicemajstra sveta v ďalších 4 disciplínach.
Z tohtoročných majstrovstiev Európy v talianskom meste Giulianova priniesli pre Slovensko
7x titul majstra Európy a ďalšie tri vzácne kovy.
Za úspechom súboru sú stovky hodín tréningov, tvrdej práce a odhodlania detí, ale i trénerov a rodičov. Vedieme deti k pohybu, športu
a zdravému životnému štýlu a hlavne k zmysluplnému tráveniu voľného času. BONA je jednoducho moja srdcovka. ☺

Odkedy sa venujete mažoretkovaniu?
Na mažoretky som sa prihlásila vo svojich jedenástich rokoch, tancujem teda už 13 rokov.

Aký najväčší úspech ste dosiahli?
Pre mňa zostáva najväčším úspechom s osobitným puncom bronzová medaila z majstrovstiev Európy, ktorú sme získali v roku 2008
v poľskom Opole. Bol to totiž náš úplne prvý
vzácny kov na európskom šampionáte. Druhým
najväčším úspechom je pre mňa titul majstra
sveta 2016 a titul majstra Európy 2017 v súťaži
skupín i sólistiek.

Po celý ten čas ste súčasťou mažoretkového súboru BONA. Povedzte nám o ňom niečo viac.
Mažoretkový súbor BONA pri Centre voľného času v Považskej Bystrici vznikol v školskom roku 1998/1999. Odvtedy prešiel viacerými zmenami, výrazne sa posunul – od prvých
súťaží a neúspechov sa postupne vypracoval

Ako zvládate popri týchto aktivitách štúdium
na Fakulte telesnej výchovy a športu UK?
Tým, že študujem učiteľstvo telesnej výchovy a biológie, moja výučba prebieha nielen na
FTVŠ UK, ale aj na Prírodovedeckej fakulte UK.
Sama za seba hovorím, že toto štúdium je náročné, ale pokiaľ si človek vie stanoviť priority,
tak sa to dá, aj keď niekedy, takpovediac, s od-

retými ušami. Ťahanie „nočných zmien“ pri príprave na zápočty alebo skúšky je bežná rutina,
na ktorú som si už zvykla (a spolu so mnou aj
moje spolubývajúce ☺). Navyše, už siedmy rok
nielen tancujem, ale aj trénujem, takže všetok
svoj voľný čas trávim buď na tréningoch, alebo
skladaním zostáv, či vymýšľaním nápadov, kostýmov a upravovaním hudby. Vo všetkom mi,
našťastie, pomáha spolutrénerka a aj vedúca
nášho súboru. Bez ich podpory a bez podpory
mojej rodiny by to bolo omnoho ťažšie.
Bol pre vás odbor, ktorý študujete, jasná
voľba?
Jednoznačne. Milujem šport, prácu s deťmi a vôbec kolektív, kde sa môžem realizovať.
Rada pritom rozvíjam aj poznatky z ostatných
športových aktivít. V trénovaní som sa našla,
vždy sa teším na dievčatá a prácu s nimi. Tomu
by som sa chcela venovať aj v budúcnosti.
Tento rok vás čakajú magisterské štátnice.
Ako by ste zbilancovali uplynulých päť rokov?
Štúdium mi dalo veľa poznatkov, ale najmä
skúseností do praxe. Naučila som sa veľa užitočných „fínt“, a to nielen ohľadom toho, ako
na deti zapôsobiť, ako s nimi komunikovať, motivovať ich, učiť ich, ale hlavne, ako im pomôcť
pri dosahovaní úspechov. Každý jedinec je individuálna osobnosť a na každého platí niečo
iné. Vďaka škole mám väčšie obzory a vo svojej
budúcej práci sa tak budem vedieť orientovať
v mnohých ohľadoch.
Plánujete pokračovať v štúdiu alebo máte
iné plány?
Nad doktorandským štúdiom som veru dlho
premýšľala, dokonca až tak dlho, že som sa
preň rozhodla neskoro. Takže sa po ukončení magisterského štúdia plánujem zamestnať.
Rada by som sa venovala práci s deťmi, viem
si predstaviť pôsobenie v športovom klube
s rôznym zameraním, prácu osobnej trénerky
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a v neposlednom rade aj povolanie učiteľky telesnej výchovy a biológie. Uvidíme teda, kam
ma vietor zaveje.
Čomu sa ešte venujete, keď práve nedržíte
v ruke knihu či mažoretkové paličky?
Netancujem len s paličkami, ale aj s pom-pomami, dokonca ma táto disciplína baví ešte
o niečo viac ako paličky. Okrem tancovania
trávim veľa času v posilňovni. Celkovo sa rada
venujem všemožným športovým aktivitám od
bicyklovania, plávania, lyžovania až po horolezectvo. Zvyšok svojho času sa snažím deliť
medzi rodinu a najbližších kamarátov.
Čo je váš najväčší športový sen?
Mojím snom i snom nášho súboru je môcť
sa zúčastniť na majstrovstvách sveta 2018,
ktoré sa budú konať v Kapskom Meste v septembri tohto roku. Keďže sme podmienky splnili a vďaka titulu majstra sveta 2016 sme sa
na toto podujatie úspešne nominovali, sme
o krok bližšie. Žiaľ, nie je to „len“ o práci na

sebe, stojí to aj na financiách. Je smutné, že
napriek tomu, že naše mesto niekoľko rokov
úspešne reprezentujeme, momentálne nemáme k dispozícii toľko finančných prostriedkov,
aby sme si to mohli dovoliť. Avšak nevzdávame

sa a hľadáme sponzorov, ktorí by nám na ceste
za naším snom pomohli.
Karin Fedorová
Foto: Archív Romany Miklošovej

P R E D S TAV U J E M E Š T U D E N T S K É S P O L K Y A Z D R U Ž E N I A

Za festivalom FSEV FEST stojí občianske združenie Altius
Občianske združenie Altius, ktoré založili poslucháči Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK)
ešte v roku 2012, vzniklo predovšetkým s cieľom spájať študentov prostredníctvom spoločných aktivít, t. j. formou organizácie rôznych diskusií,
tematických spoločenských večerov či voľnočasových podujatí na pôde fakulty. Jednou z najväčších akcií nášho združenia, a to dokonca aj
s mimofakultným dosahom, je každoročne organizovaný študentský festival FSEV FEST.
FSEV FEST je festival s pestrým kultúrno-vzdelávacím programom a rozmanitými sprievodnými aktivitami, ktorého cieľom nie je študentov len pobaviť, ale taktiež im cez prezentácie a diskusie sprostredkovať nové vedomosti
či priblížiť rôzne sociálne témy, predstaviť zaujímavých hostí, ako i činnosť iných občianskych
združení. K vzácnym hosťom, ktorí v minulosti
prijali pozvanie na náš festival, patrí napríklad aj
prezident SR Andrej Kiska, herec SND Richard
Stanke, ktorý v decembri 2017 otvoril posledný
(už ôsmy) ročník, čerstvá držiteľka ocenenia
Biela vrana Zuzana Hlávková, redaktorka Kristína Kövešová, rozhlasový moderátor Rudi Rus či
novinári Marek Vagovič a Štefan Hríb.

Na návštevníkov festivalu však čakajú aj rôzne
iné aktivity. V priestoroch travel room sa môžu
hravou formou dozvedieť viac o programe Erasmus+, v escape room sa im núkajú logické hry,
v experience room si môžu zaspievať karaoke,
zahrať spoločenské hry či podebatovať s kamarátmi. V rámci festivalu prebiehajú tiež živé
hudobné vystúpenia rôznych kapiel. Pohodovú
atmosféru dotvára chutné občerstvenie, ktoré
primárne zabezpečuje fakultný bufet Veget v réžii
študentiek FSEV UK. Vďaka pestrej ponuke jedál

si tu na svoje prídu nielen tí, ktorí obľubujú mäsité
pochúťky, ale aj vegetariáni, vegáni či dokonca
celiatici.
Navyše, podujatie má i charitatívny rozmer –
v predvianočnom období, keď sa festival zvyčajne koná, sa totiž na ňom snažíme pomôcť
aj tým menej šťastným. Počas predošlých ročníkov sa návštevníci mohli zapojiť do projektu
Univerzitného stromčeka prianí alebo do zbierky pre zvieracie útulky, a to formou vecného
alebo finančného príspevku (t. j. kúpou lístka
do tomboly alebo poukázaním ľubovoľnej peňažnej čiastky). Každý ročník sa pritom nesie
v znamení inej témy. V roku 2017 ňou bolo
hľadanie odpovede na otázku „Ako byť lepším
človekom?“, preto nechýbali zaujímavé prednášky a diskusie z oblasti ekológie, pozitívneho
myslenia, politiky či medziľudských vzťahov.
Účastníci festivalu sa dokonca mohli dozvedieť
i to, ako nás robí lepšími hudba.
Na organizácii festivalu sa prostredníctvom
nášho občianskeho združenia podieľajú priamo
študenti fakulty a práve toto aktívne zapojenie študentov sa osvedčilo v mnohých smeroch. FSEV
FEST totiž každoročne nielen spája mnoho mladých ľudí a prispieva k nadväzovaniu či utužovaniu
priateľských vzťahov, ale tiež učí študentov organizačným schopnostiam a tímovej práci.

Počas predošlých rokov návštevnosť festivalu presiahla 250 ľudí, čo je vzhľadom na to, že
festival organizujú len študenti, venujúci sa tejto
aktivite iba vo svojom voľnom čase, veľmi pekné číslo. Verím, že sa v rámci ďalších ročníkov
uvidíme ešte v hojnejšom počte a že náš festival
zaujme nielen poslucháčov FSEV UK, ale aj študentov z ostatných fakúlt UK, aby sme sa mohli
spoznať a spoločne zabaviť. Viac informácií aj
o minulých ročníkoch nájdete na: www.facebook.com/fsevfest.
Mgr. Tomáš Malec, predseda o. z. Altius
Bc. Patrícia Varačková, tímlíderka
organizačného tímu FSEV FEST
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Učitelia lekárskych fakúlt sa dočkali učebnice
moderného medicínskeho vzdelávania
Podstatná časť učiteľov, ktorá začala pôsobiť na lekárskych fakultách po roku 1989, nemá pedagogické vzdelanie z dôvodu, že to od nich zamestnávateľ nevyžadoval. Tento fakt nepochybne ovplyvňuje ich pedagogické a výchovné pôsobenie a možno sa domnievať, že nie pozitívne. Aj to je jeden
z dôvodov, prečo vznikla publikácia Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotení jeho výsledkov. Ide o vôbec prvú slovenskú učebnicu medicínskej
pedagogiky. Knihu, ktorá je venovaná hlavne začínajúcim pedagogicko-vedeckým pracovníkom, jej autori predstavili dňa 22. februára 2018 na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine (JLF UK).
Súčasne s rozvojom poznatkov vo vede a s exponenciálnym rozvojom technológií rastú aj nároky na budúcich lekárov. Celosvetovo sa preto
hľadajú také spôsoby ich vzdelávania, ktoré by
umožnili študentom získať za pomerne krátky čas
čo najviac poznatkov, ako i dostatok kvalitných
zručnosti a kompetencií nevyhnutných pre vykonávanie nimi zvolenej profesie. Tradičné metódy
vzdelávania, aj keď sú podporované modernými
technológiami, už totiž nestačia na plnenie úloh
vo výchove lekárov pre tretie tisícročie. Preto krajiny s vyspelým medicínskym vzdelávaním už viac
ako dve desaťročia intenzívne pracujú na reforme
svojich vzdelávacích systémov s cieľom zlepšiť
organizáciu, obsah aj metódy pregraduálneho
medicínskeho vzdelávania. Slovenské lekárske
fakulty by nemali v reformovaní svojho štúdia zaostávať, preto sa 14-členný kolektív autorov z JLF
UK a Lekárskej fakulty UK pod vedením prof.
MUDr. Jána Hanáčka, CSc., a doc. MUDr. Juraja Mokrého, PhD., rozhodol vytvoriť učebnicu,
ktorá zaplní doterajšie biele miesto v tejto oblasti
v rámci slovenskej i českej odbornej literatúry.
Publikácia Trendy v medicínskom vzdelávaní
a hodnotení jeho výsledkov sumarizuje poznatky z oblasti didaktiky vzdelávania dospelých, definuje ciele a výstupy medicínskeho vzdelávania.
Dôraz kladie aj na priblíženie súčasných trendov
pri tvorbe pregraduálneho medicínskeho kurikula. Autori sa tiež pokúsili konkretizovať atribúty
kvalitného učiteľa a uviedli aj konkrétne metódy,
ktorými možno kvalitu učiteľovej práce hodnotiť,
resp. jeho prácu zlepšovať. Samostatná kapitola je venovaná už overeným, ako aj novým metódam vzdelávania študentov, ku ktorým patria
napr. e-learning, virtuálni pacienti, štandardizovaní pacienti, simulátory, vzájomné učenie sa
a mentoring. V poslednej kapitole sa autori venujú hodnoteniu výsledkov medicínskeho vzdelávania. Zdôrazňujú nutnosť jeho objektivizácie,
definujú jeho formy, nastavenie štandardov a po-

pisujú jednotlivé druhy hodnotiacich metód. Samostatnú časť tvorí výkladový anglicko-slovenský
slovník pojmov, s ktorými sa záujemcovia o medicínske vzdelávanie stretávajú v anglicky písanej
literatúre alebo na kongresoch venovaných medicínskemu vzdelávaniu.
Pri príprave diela vychádzali autori z najnovších poznatkov špičkových svetových lekárskych fakúlt, ako aj zo svojich vlastných skúseností získaných v rámci pedagogickej činnosti,
ale aj pobytov v zahraničí, kde absolvovali špecifické kurzy venované medicínskemu vzdelávaniu.
A práve vytvorenie podobného kurzu pre učiteľov
na slovenských lekárskych fakultách ostáva pre
nich ďalšou výzvou, ktorú sa im v budúcnosti
azda podarí s podporou vedení lekárskych fakúlt
splniť. Dôvodom k optimizmu sú v tomto smere aj
slová prof. MUDr. Ján Danka, CSc., dekana JLF
UK: „Je veľmi dobré a správne, že sa aj u nás
začíname zaoberať metódami vzdelávania. Považujem totiž za veľkú chybu, že učitelia na lekárskych fakultách nemajú pedagogické vzdelanie
a výučbový proces vedú metódami, i keď často
v dobrej viere, ktoré z praktického hľadiska nemajú chybu, ale z pohľadu modernej metodológie medicínskeho vzdelávania nezodpovedajú
dobe. Naša fakulta preto plne podporuje snahy

o zavádzanie nových moderných foriem vzdelávania v pregraduálnom i postgraduálnom vzdelávaní.“
Veríme, že naša učebnica významne prispeje
k profesionalizácii medicínskeho a zdravotníckeho vzdelávania a nájde si svojich čitateľov nielen
na Slovensku, ale aj v Českej republike. Naznačuje to aj vyjadrenie jednej z recenzentiek publikácie – prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD.,
prorektorky UK: „Predložené dielo je vynikajúcim
materiálom pre pedagógov na lekárskych fakultách. Texty a odporúčania sú v súlade so snahou
vytvoriť podmienky na prípravu erudovaných, ale
aj zručných a morálne vyspelých lekárov pre toto
tisícročie. Považujem za potrebné zdôrazniť, že
pedagogická práca si vyžaduje zodpovednú prípravu, ktorú sme v posledných desaťročiach na
lekárskych fakultách ignorovali. V tejto súvislosti
je viac ako žiaduce zriadiť na našich lekárskych
fakultách centrá medicínskeho vzdelávania, podporované vedeniami fakúlt a univerzít, ktoré by
mali mať záujem reflektovať zmeny v zdravotníctve a prispôsobiť aj medicínske vzdelávanie potrebám modernej doby.“

Doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD., JLF UK

Na III. internej klinike LF UK a UNB prednášal
prof. Ram B. Singh z Indie
Dňa 8. februára 2018 zavítal na III. internú kliniku Lekárskej fakulty UK (LF UK) a Univerzitnej nemocnice v Bratislave (UNB) mimoriadne
vzácny hosť – prof. Ram B. Singh, riaditeľ Halberg Hospital and Research Institute v Moradabade v Indii, s ktorým naša klinika a jej farmakobiochemické laboratórium spolupracujú už vyše 17 rokov.
Prof. Ram B. Singh je vedúcim vedeckým
pracovníkom v neinvazívnej oblasti výskumu,
ktorý sa orientuje na vzťah funkcie mozgu ku
kardiovaskulárnym a metabolickým ochoreniam. Je autorom a spoluautorom viac než
550 vedeckých publikácií a 600 prednášok,
ktorými sa prezentoval na množstve medzinárodných kongresov doma i v zahraničí. Má
viac než 3000 citácií. Okrem toho je prezidentom TsimTsoum Institute, ktorý sídli v poľskom
Krakove, členom Ruskej akadémie lekárskych
vied, editorom odborného periodika World
Heart Journal a členom redakčných rád viacerých prestížnych vedeckých časopisov, navyše, pôsobí aj na Halberg Chronobiology Center
na University of Minnesota v USA.
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Dekan LF UK prof. Juraj Šteňo (vpravo) odovzdáva
v prítomnosti doc. Viliama Mojta (vľavo) pamätnú medailu a diplom LF UK prof. Ram B. Singhovi (v strede)

V rámci svojej návštevy na III. internej klinike
LF UK a UNB vystúpil na jej pôde s prednáškou
o úlohe mozgových mechanizmov v patoge-

néze kardiometabolických ochorení. Po nej
nasledovala odborná diskusia na túto nanajvýš
aktuálnu tému, do ktorej sa s veľkým záujmom
zapojili aj medici.
Dekan LF UK prof. MUDr. Juraj Šteňo,
DrSc., pri tejto príležitosti udelil prof. Singhovi
pamätnú medailu a diplom LF UK. V príhovore
ocenil význam medzinárodnej spolupráce našej kliniky s pracoviskom prof. Singha, ktorej
výsledkom sú viaceré spoločné vedecké publikácie vrátane troch monografií, ako aj šírenie
dobrého mena III. internej kliniky LF UK a UNB
v zahraničí.
Doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA,
prednosta III. internej kliniky LF UK a UNB
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Univerzita tretieho veku pri JLF UK bilancuje
Univerzita tretieho veku pri Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine (UTV JLF UK) otvorila svoje brány v akademickom roku 1991/1992. Koncom novembra 2017 sa konala v Košiciach konferencia univerzít tretieho veku SR pri príležitosti
25. výročia činnosti UTV pri Technickej univerzite v Košiciach. Toto podujatie bolo impulzom pre bilancovanie a obzretie sa za uplynulými rokmi existencie UTV JLF UK.
Začiatok činnosti UTV JLF UK bol spojený s menami doc. MUDr. Branislava Geryka
a doc. MUDr. Josefa Květenského, CSc., neskôr bol vedúcim učiteľom doc. MUDr. Kamil
Belej, CSc. V súčasnosti sú to prof. MUDr.
Janka Buchancová, CSc., prof. MUDr. Ján
Buchanec, DrSc., a Mgr. Mária Zanovitová,
PhD., a koordinátorkou je dlhodobo Mgr. Katarína Nezdobová.
Aktuálne sa na UTV JLF UK vyučuje v študijných programoch všeobecná medicína
a starostlivosť o seniorov, pričom sa záujemcovia môžu prihlásiť aj do počítačového
kurzu pre seniorov. V ostatných rokoch
prispel k ďalšiemu zlepšeniu podmienok pre
výučbu UTV na našej fakulte aj projekt „Univerzita tretieho veku – Aktívne starnutie s informáciami z oblasti všeobecného lekárstva
a nelekárskych študijných programov“, ktorý sa riešil v rokoch 2012 – 2015 a bol podporený finančnými zdrojmi EÚ. Špecifikom
výučby je okrem získavania teoretických vedomostí aj praktická výučba (nácvik resuscitácie a vybraných zručností v Simulačnom
výučbovom centre JLF UK a i.), návštevy
a demonštrácie na fakultných teoretických
ústavoch. Vyučujúcimi sú profesori, docenti
a vedeckí pracovníci s akademickým titulom
CSc. a PhD. z materskej fakulty.
Štúdium na UTV JLF UK ukončilo do konca akademického roka 2016/17 640 absolventov. Spolu s tými, ktorí aktuálne študujú
na UTV, je to 944 poslucháčov. Poslucháči
pochádzajú najmä z Martina a okolia, ale
aj z Bratislavy, Žiliny, Liptovského Mikuláša
a z iných regiónov. Kvalifikačná štruktúra
študentov je rôznorodá, od univerzitných
profesorov, právnikov, inžinierov, učiteľov,
až po maturantov rôznych odborov. Prevažujú ženy, ale za posledných 10 rokov sa
podiel mužov zvýšil z 11,6 % na 25,7 %. Pokiaľ ide o spätnú väzbu, poslucháči celkovo
hodnotia úroveň štúdia na UTV JLF UK ako
veľmi dobrú (naše minuloročné priemerné
„skóre“ bolo 4,35 z 5).
Vďaka vedeniu našej student-friendly
faculty a jej dekanovi prof. MUDr. Jánovi
Dankovi, CSc., sú poslucháči UTV na JLF
UK rovnocenní so študentmi ostatných študijných odborov. Potvrdzuje to aj ich spoločná slávnostná imatrikulácia. Navyše, vedenie
JLF UK zabezpečuje štúdium UTV priestorovo, materiálne a logisticky.

Všeobecná medicína
Počas tohto trojročného študijného
programu seniori postupne získavajú základné vedomosti z predmetov teoretickej
medicíny – anatómie, histológie, fyziológie, biochémie a i. – vo vzťahu k starnutiu.
Okrem toho UTV JLF UK poskytuje svojim
poslucháčom už na začiatku výučby praktické informácie o prvej pomoci pri niektorých
chorobných stavoch. Obzvlášť užitočnými

sú v tomto smere tréningy v Simulačnom
výučbovom centre JLF UK. Poslucháči sa
však oboznámia i s aktualitami v oblasti sociálnej starostlivosti o seniorov, a to vďaka
našej spolupráci s Radou primátora mesta
Martin pre seniorov a osoby so zdravotným
postihnutím.

Starostlivosť o seniorov
Dvojročný študijný program starostlivosť
o seniorov sa darí realizovať najmä v súčinnosti s kolektívom Ústavu ošetrovateľstva JLF
UK. Lektori sa venujú ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí po teoretickej
aj praktickej stránke u vybraných ochorení
nervového, tráviaceho, dýchacieho a ďalších
systémov ľudského tela. Program sa venuje aj
ošetrovaniu gerontopsychiatrického člena rodiny, možnostiam úľavy pri chronickej bolesti,
rôznym spôsobom aplikácie liekov až po ošetrovanie vredu predkolenia či preležanín.
Vo vybraných prednáškach obidvoch študijných programov sa uplatňujú niektoré
prvky tréningu kognitívnych funkcií seniorov.
Aktivity sú zamerané na pamäť, motiváciu,
exekutívne funkcie, komplexné myšlienkové
operácie ako napr. priestorovo-konštrukčné
myslenie, logické myslenie, fantáziu, tvorivosť a iné.

Počítačový kurz pre
seniorov
Po získaní ďalšej novej špeciálnej multimediálnej učebne UTV s nainštalovaním 30 počítačov prebiehajú už druhý akademický rok
jesenné a jarné počítačové kurzy (7-krát po
2 hodiny). Kurzy zabezpečuje Akademická
knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK,
a to najmä jeho riaditeľka Mgr. Ivana Švrková
a Ing. Vladimír Gíreth. Sú zamerané na osvojenie si základných znalostí z oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT)
a ich konkrétne využitie pri štúdiu.
Osviežujúcim prvkom týchto kurzov je pomoc študentov JLF UK z Martinského klubu
medikov pri obsluhe výpočtovej techniky.
Snažíme sa tak o uplatnenie niektorých prvkov medzigeneračného vzdelávania, pričom
takáto forma spolupráce prináša benefity
obidvom stranám. Na strane seniorov je to
uspokojenie potreby akceptácie a uznania, potreby sebarealizácie a na strane študentov je to zas podpora postoja k staršej generácii v zmysle medzigeneračnej tolerancie
a solidarity.

Klub absolventov
Pri slávnostnom ukončení štúdia – promócii, ktorá sa v posledných rokoch uskutočňuje v Aula Magna, si seniori v talároch

Výučba v Simulačnom výučbovom centre JLF UK, v popredí
prof. MUDr. Jana Plevková, PhD. (Foto: Milan Šulov)

preberajú od dekana JLF UK osvedčenie
o úspešnom ukončení ďalšieho vzdelávania
na UTV v súlade so zákonom 568/2009
Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Mnohí naši
seniori sa však aj potom štyrikrát ročne oficiálne stretávajú na pôde JLF UK v Klube
absolventov. Garanti im vyberajú výnimočne
erudovaných prednášateľov, ktorí im prinášajú aktuálne vedecké poznatky z rôznych
oblastí, o ktoré absolventi prejavili záujem.

Študijné materiály
V súvislosti s učebnými plánmi UTV boli
lektormi fakulty osobitne vydané niektoré
učebné texty: Študijné texty pre študentov
Univerzity tretieho veku pri JLF UK v Martine, Vybrané aspekty starostlivosti o zdravie
seniorov, Edukačný materiál pre opatrovateľov paliatívnych pacientov. Okrem toho
majú poslucháči UTV k dispozícii cez portál
MEFANET prednášky a rôzne študijné materiály. Pre poslucháčov a pre lektorov UTV boli
zakúpené aj viaceré knižné odborné i náučno-populárne tituly, ktoré si môžu vypožičať
v našej akademickej knižnici počas celého
akademického roka.
UTV JLF UK dlhoročne úspešne prenáša množstvo aktuálnych poznatkov z oblasti
medicínskych vied, sledujúc preventívne zameranie ochrany a podpory zdravia, nielen
do komunity študujúcich seniorov. Jej prostredníctvom sa totiž šíria tieto vedomosti aj
do rodín a významne aj do širšieho okruhu
verejnosti. UTV JLF UK tak prispieva k plneniu úloh programu „Učiace sa Slovensko“
a „Národného programu aktívneho starnutia
na roky 2014 – 2020“.
Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.,
prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.,
Mgr. Mária Zanovitová, PhD.,
Mgr. Katarína Nezdobová, JLF UK
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Seniori na UTV študujú od tohto akademického roku
aj svetové náboženstvá
Univerzita tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (UTV CĎV UK) otvorila v akademickom roku
2017/2018 nový študijný odbor s názvom svetové náboženstvá, ktorý vedie pedagogička doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.
Očakávania nás, poslucháčov a nadšencov dejín náboženstiev, boli rôzne, ale
všetci sme sa chceli dozvedieť niečo viac
o iných náboženstvách a kultúrach. Veď
dejiny náboženstiev sú dejinami celého ľudstva. Hovoria o tom, akí sme, akí sme boli,
akí budeme a kam smerujeme. Navyše, novootvorený odbor komplexne prepája poznanie kľúčových ideí a histórie svetových
náboženstiev so znalosťami kultúry a zvykov
krajín, v ktorých tieto náboženstvá vznikali,

rozvíjali sa a šírili. Každý z poslucháčov si
tak v ponuke preberaných tém určite nájde
tú, ktorá je mu najbližšia.
Zákutia tejto problematiky sa nám po
dujala vysvetliť prednášajúca doc. Monika
Zaviš, ktorá na UTV vyučuje od roku 2002.
K širokej škále poznatkov z dejín náboženstiev sa viaže jej znalosť rôznych klasických
a živých jazykov, čo celkovo pomáha pochopiť korene konkrétnych náboženských pojmov a slovných spojení. Jej publikácie sú
nám nápomocné pri hlbšom ponore do preberanej témy. O záujme zo strany poslucháčov svedčí
aj takmer stopercentná účasť na
prednáškach. Kontrola vedomostí pomocou vedomostného kvízu
je prispôsobená seniorskému
veku, a tak študenti nie sú vystavení zbytočnému stresu. Zimný
semester lektorka venovala úvodu do jednotlivých svetových náboženstiev, konkrétne judaizmu,
kresťanstvu, islamu, hinduizmu

a budhizmu. V letnom semestri sa zameriavame na vybrané témy z islamu, pričom
sa nevyhýbame ani sporným otázkam, ako
je napríklad postavenie ženy v islamskej
spoločnosti, manželstvo a rozvod, Islamský
štát a pod. Už teraz netrpezlivo očakávame
pokračovanie v druhom, prípadne v treťom
ročníku, kde by sme sa radi dozvedeli viac
o menej známych náboženstvách.
Štúdium náboženstiev pomáha pochopiť
mnohé, je to ako študovať život od počiatku sveta až do súčasnosti. Náboženstvo
nás učí žiť, milovať, pomáhať aj odchádzať
z tohto sveta. Zároveň nás varuje pred dôsledkami fanatizmu, ctižiadostivosti a presvedčenia o neomylnosti niektorých náboženských vodcov. Je to ako román, ktorý
„hltáte“ od začiatku do konca. A ešte lepšie
je, ak vás na tejto ceste poznania sprevádza
skúsený a vzdelaný človek, akým je aj naša
lektorka.
Alica Brbúchová a MUDr. Anna Špitalská,
študentky 1. ročníka UTV UK

Stretnutie Sapientia klubu v znamení pôvodných
slovenských chemických liečiv
Dňa 30. januára 2018 sme na 167. stretnutí Sapientia klubu, ktorého členovia sa na Lekárskej fakulte UK schádzajú pravidelne už od
roku 2002, privítali Dr. h. c. prof. RNDr. Jozefa Čižmárika, PhD., emeritného profesora Farmaceutickej fakulty UK (FaF UK). Prihovoril sa
nám témou „O pôvodných slovenských chemických liečivách“.
Hoci januárové stretnutie Sapientia klubu
nebolo významnejšie než stretnutia predchádzajúce, číslo 167 vzbudzuje úctu. Myslím si,
že za „dlhovekosťou“ nášho stretávania nie je
ani tak náš vek, ale skôr vytrvalá túžba stále
hľadať a objavovať hĺbku podstaty problémov. Pohľad vekovitých a pritom pamätlivých
navyše ponúka aj komparáciu aktuálneho
poznania s minulosťou. O užitočnosti takéhoto pohľadu nie je potrebné diskutovať.
Možno sme pre starecké živorenie tak trocha
k smiechu, nie však myslením. Snáď príde
čas záujmu o naše uvažovanie vnímajúce
veci v dlhšom časovom úseku.
Prof. Čižmárik nám na ostatnom stretnutí
nášho klubu prezentoval výsledky svojej celoživotnej vedeckovýskumnej práce zameranej na predikciu, projekciu, syntézu, analýzu
derivátov a analógov substituovanej kyseliny
fenylkarbámovej a potenciálnych liečiv s lokálnoanestetickým, antiarytmickým a antiinfekčným účinkom. Zosumarizoval účinky lokálnych
anestetík pentakaínu, heptakaínu, karbizokaínu a predstavil i liečivá, ktoré boli vyvinuté
a sledované na FaF UK. V rámci svojej prednášky nám pritom priblížil nielen viaceré nové
vedecké poznatky v tejto oblasti, ale i proces
vývoja nových liekov, ktorý je finančne i ča-

34

sovo veľmi náročný (niekedy trvá až desiatky
rokov). I keď si celý tento proces naše vysoké školy nemôžu dovoliť, môžu riešiť mnohé
čiastkové otázky a problémy.
Prof. Čižmárik je úspešný pedagogický
a vedeckovýskumný pracovník, ktorý dlhé
roky pôsobil na Katedre farmaceutickej
chémie FaF UK (v rokoch 1986 – 1990 a
1995 – 2010 bol dokonca vedúcim katedry). Zastával viaceré významné funkcie – bol
prodekanom FaF UK, prorektorom UK, členom Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS). Navyše, v rokoch 1998 – 2002
bol prezidentom Federácie stredoeurópskych včelárskych organizácií. V súčasnosti
je prezidentom Slovenskej farmaceutickej
spoločnosti, ako i čestným členom viacerých domácich a zahraničných vedeckých
spoločností. Jeho prednášková a publikačná činnosť je veľmi bohatá. Jeho pôvodné
experimentálne práce sú v SCI citované
takmer 300-krát. Za svoje všestranné úspechy v pedagogike, vedeckom výskume,
organizačnej a spoločenskej činnosti dosiahol mnohé významné vysoké ocenenia – od
školskej i zdravotnej správy, rôznych univerzít, fakúlt, SAV či SLS. Dočkal sa i viacerých
zahraničných uznaní.

Sprava: prof. Igor Riečanský, prof. Jozef Čižmárik,
prof. Michal Valent (Foto: Ing. Zdeněk Maláník)

Veľmi si vážime, že pán profesor medzi nás
zavítal a vnímavo sa podelil s nami o svoje vedecké snaženia a úspechy. Akoby jeho láska
k včelám bola aj obdivom zložitej prírody a jej
„pravidiel“, ako i prejavom fascinácie a úcty
voči limitovanému životu každej včielky s jej
predestinovanou užitočnosťou. Prajeme mu
pevné zdravie, aby svoje vedomosti mohol
ešte dlho odovzdávať i mladším nasledovníkom a zdravotníckej praxi.
Michal Valent,
professor emeritus LF UK,
sekretár Sapientia klubu
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CĎV UK ponúka i vzdelávanie zamerané na profesijný
a osobnostný rast jednotlivca
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) poskytuje okrem iného aj vzdelávanie pre širokú
verejnosť. Jeho cieľovou skupinou sú predovšetkým záujemcovia hľadajúci doplňujúce vzdelávanie potrebné na výkon svojej profesie alebo vzdelávanie pre vlastný kariérny a osobnostný rozvoj. V uplynulom kalendárnom roku sme u nás na takto zameraných
vzdelávacích programoch privítali až 262 účastníkov, od ktorých sme dostali veľmi pozitívnu spätnú väzbu.
V oblasti ekonomiky, manažmentu
a marketingu ponúka CĎV UK vzdelávacie
programy, ktoré pomáhajú predovšetkým
získavať vedomosti a zručnosti nevyhnutné
pre ďalší profesijný rast. Ide o programy
efektívna marketingová komunikácia,
personálny manažment, projektový manažment a základy koučingu.
V oblasti kariéry a osobnostného rozvoja
CĎV UK ponúka záujemcom, ktorí sa chcú
v umení komunikácie zdokonaliť, vzdelávacie programy so zameraním na uplatňovanie komunikačných zručností v rôznych
situáciách. Patrí k nim napríklad asertívna
komunikácia na každý deň, ako uspieť na
pracovnom pohovore či odborný seminár
pre mediátorov. V ponuke máme aj akreditované 200-hodinové vzdelávanie medi-

átor, ktoré umožňuje získať
relevantné kvalifikačné predpoklady, odborné vedomosti
a zručnosti potrebné na výkon činnosti mediátora.
Záujmu verejnosti sa teší
aj vzdelávací program spoločenský protokol, biznis
protokol v praxi a základy
diplomatického protokolu,
ktorý účastníkom pomôže
nadobudnúť znalosti a zručnosti potrebné
na reprezentatívne vystupovanie v rámci
rôznych pracovných aj spoločenských po
dujatí.
Súčasťou ponuky programov orientovaných na rozvoj osobnosti a osobnej kariéry
sú aj vzdelávacie programy ako zvýšenie
osobnej prosperity, kritické myslenie
v etike podnikania, efektívne prezentačné zručnosti, tréning všímavosti (mindfulness) či prokrastinácia nie je lenivosť.
Účastníci vybraných vzdelávacích programov získajú na záver vzdelávania osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Pre klientov, ktorí majú záujem o vzdelávanie podľa vlastných potrieb a požiadaviek, organizujeme aj tzv. kurzy šité na mie-

ru. V rámci týchto kurzov sa zameriavame
na oblasť komunikácie, osobného rozvoja,
marketingu a spoločenského protokolu.
Záujemcovia z radov širokej verejnosti sa
môžu na spomínané vzdelávacie programy
prihlásiť aj v roku 2018, pričom do svojej
ponuky postupne zaraďujeme ďalšie nové
a aktuálne témy, ako napríklad finančná
gramotnosť pre každodenný život, kritické myslenie či reč tela vo svete biznisu.
Viac informácií o možnostiach vzdelávania
pre verejnosť v CĎV UK nájdete na webovej
stránke www.cdv.uniba.sk.
Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová,
manažérka vzdelávania pre verejnosť
CĎV UK

Učiteľky matematiky sa vzdelávali online
Na Pedagogickej fakulte UK začiatkom februára ukončilo dvadsaťdva učiteliek z celého Slovenska svoje kontinuálne vzdelávanie
v trojmesačnom kurze didaktický softvér vo vyučovaní matematiky.
Kurz pozostával z päťdesiatich hodín dištančného a desiatich hodín prezenčného vzdelávania, pričom prezenčné stretnutia boli len dve – úvodné a záverečné. Na
dištančnú časť sa využívalo prostredie LMS Moodle a webináre. Na prezentačný
seminár prišli učiteľky s praktickými ukážkami využitia digitálnych materiálov pre
vyučovanie matematiky odskúšanými vo vlastnej praxi. Najčastejšie využívali softvér
GeoGebra, a to nielen na počítačoch, ale aj na interaktívnej tabuli a v mobilných
zariadeniach žiakov. Na záverečnom seminári sa oboznámili s využitím kalkulačiek
novej generácie vo vyučovaní matematiky. Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní získala ako sponzorský dar od firmy Casio tridsať kusov kalkulačiek najnovšieho typu, ktoré sa v spojení so smartfónom alebo tabletom
menia na grafickú kalkulačku.
Garantkou a lektorkou akreditovaného kontinuálneho vzdelávania bola doc.
PaedDr. Lilla Koreňová, PhD., ktorá je autorkou publikácie Digitálne technológie vo vyučovaní matematiky, kľúčovej literatúry pre toto vzdelávanie. Kurz bol
ukončený záverečnými prezentáciami účastníkov pred komisiou tvorenou zástupcami z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK doc. RNDr. Andrejom Ferkom,
PhD., a RNDr. Monikou Dillingerovou, PhD., a zástupcami Pedagogickej fakulty UK doc. PaedDr. Dušanom Kostrubom, PhD., a garantkou vzdelávania doc.
PaedDr. Lillou Koreňovou, PhD.
Učiteľky boli s kvalitou vzdelávania veľmi spokojné. Ako sa vyjadrili, získali veľa užitočných informácií a zručností, ktoré môžu využiť pri skvalitnení výučby matematiky.
lk
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DÍVAME SA PO SVETE

Nečakané miesta a ľudia v uliciach
– v čom ešte spočíva čaro Madridu?
Na univerzite o mne ešte týždeň pred príchodom nevedeli, ubytovanie som našla až na tretí deň pobytu v španielskej metropole. Aj tak môže
začínať štúdium žurnalistiky na Universidad Complutense de Madrid (UCM). Žiadna komplikácia však nie je prekážkou pre dobrodružstvo
cez Erasmus+.
Zoznámenie s mojou novou „uni“ prišlo deň
po prílete. Ledva nás tak narýchlo stihli zaradiť
do jazykového kurzu. Ale podarilo sa a príprava
na nasledujúce mesiace začala. Študenti z celej Európy, ba dokonca aj z Južnej Ameriky sa
zrazu stali súčasťou každého môjho dňa, pričom novovytvorené priateľstvá pretrvali, aj keď
sme sa po dvoch týždňoch roztrúsili každý na
inú fakultu. Tá moja – Facultad de Ciencias de
la Información – ponúkala mnoho zaujímavých
predmetov, väčšina z nich však bola teoretického charakteru. Napriek tomu som mala možnosť zúčastniť sa aj na viacerých odborných
konferenciách na katedre či ísť do terénu. Veľkým prínosom bola aj konfrontácia viacerých
pohľadov či reálií, do preberaných tém sme si
totiž vždy mohli priniesť aj to vlastné – v mojom
prípade to slovenské. Napríklad z predmetu
politika informácií a komunikácie v Európskej
únii bola mojím výstupom reportáž o slovenskom predsedníctve v Rade EÚ.
Prvý deň, prvá hodina pragmatika a diskurz:
profesorka píše na tabuľu „no puedo hablar“,
čo v preklade znamená „nemôžem hovoriť“.
Celkom nás to rozosmialo a museli sme pre jej
chorobu ešte pár dní počkať, kým sme vôbec
spoznali jej hlas. To však výraznejšie nenarušilo výučbu. Pedagógov je tam totiž veľa a zvyčajne sa nestáva, že sa

s učiteľom stretnete na
viacerých predmetoch. Vo všeobecnosti boli
vyučujúci na UCM priateľskí a ústretoví, no na
tykanie vo vzťahu učiteľ – študent sme si s mojou slovenskou spolužiačkou zvyknúť nevedeli.
Mali s nami trpezlivosť, hoci komunikačná úroveň španielčiny bola nevyhnutnosťou.
Aby som ozrejmila úvod, vybavovanie so španielskou stranou bolo komplikované. Hoci boli
naše dokumenty na UK už dávno vybavené, na
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španielskej strane registrácia viazla.
Našťastie, kompenzovali to pohotovosťou tesne pred naším príletom,
vďaka čomu nás nakoniec stihli zaradiť aj do spomínaného kurzu, čo
si spolu s mojou spolužiačkou veľmi
ceníme. V ubytovaní som bola vyberavá, ale trpezlivosť sa vyplatila
a aj vďaka spolužiačke, ktorá už
ubytovanie mala, takže som u nej
mohla prespať, som napokon
zakotvila v spoločnosti skvelej
Venezuelčanky a Japonky, a to
v krásnej štvrti s názvom ako
z románu – Puerta del Ángel.
Vďaka výberu univerzity v nádhernom regióne Comunidad de Madrid sa mi
počas pobytu podarilo bez väčších problémov
navštíviť blízke mestečká ako San Lorenzo de
El Escorial s monumentálnym kláštorom, Aranjuez s kráľovským palácom, ktoré je zapísané
do svetového dedičstva UNESCO, či Alcalá de
Henares, rodisko viacerých významných osobností: anglickej kráľovnej Kataríny Aragónskej,
uhorského kráľa Ferdinanda I. Habsburského
a spisovateľa Miguela de Cervantesa. V susednom regióne Castilla-La Mancha som niekoľkokrát zavítala do impozantného Toleda,
v ktorom do 16. storočia sídlili španielski
králi, predtým, než sa stal ich sídlom
Madrid, a kde po stáročia spolunažívala kresťanská, židovská a arabská kultúra. V susednom regióne smerom na
západ, nazvanom Castilla y León, som
si nenechala ujsť nádherné mesto Ávila
s charakteristickým mestským opevnením lemujúcim historické centrum, ani
sídlo najstaršej univerzity v Španielsku
– mesto Salamanca. Nechcem vás
unaviť zdĺhavým historickým exkurzom, len prilákať do srdca Španielska, ktoré vás rozhodne uchváti tak
ako mňa. A to som ešte nespomenula krásy a pamiatky samotného Madridu. Jeden veľmi výstižný citát o tomto meste hovorí: „Na Madride nie je nič špeciálne.
Nemá veľkú rieku a takmer žiadne mrakodrapy, nemá ani ruiny, jazerá, ba ani pláž. Dokonca ani more. Ale má ľudí v uliciach, tajomstvá
a nečakané miesta, nepretržitú čulosť, pohyb,
rozmanitosť.“ Presne tak to je, Madrid ponúka
množstvo pamiatok a významných miest, ktoré
„musíte vidieť“. Tie však nájdete aj v cestovateľských bedekroch. Nevynechala som ich
ani ja. Čím ma však hlavné mesto Španielska

najviac očarilo, sú
práve tie nečakané miesta a atmosféra, ktorú tvoria ľudia v uliciach. Park El Retiro
je síce úžasný, ale najkrajšie spomienky mám
na park neďaleko miesta, kde som bývala –
Casa de Campo, najväčší park Madridu, ktorý síce nie je ani zďaleka taký upravený ako
známy El Retiro, ale ponúka ticho pre pokojné
prechádzky, skvelé trasy pre ranné i večerné
behy a tiež lanovku, ktorá vás vezme cez vysychajúcu rieku Manzanares až do centra mesta. Parky môže Madridu závidieť naozaj takmer
každé mesto. Perfektné prostredie na učenie
sa na skúšky som našla v parku Madrid Río,
neďaleko štadiónu futbalového klubu Atlético
Madrid. Tamojší most Puente de Arganzuela
stojí minimálne za fotku. A mohla by som menovať ďalšie podobné miesta, ale to by bolo na
samostatné číslo časopisu.
Madrid je skvelým odrazovým mostíkom do
sveta. Ako inak, veď letisko Barajas je šiestym
najväčším letiskom sveta. Počas Erasmu síce
celý svet ochutnať nestihnete, ale na krátke
výlety sú tamojšie linky nízkonákladových leteckých spoločností ideálne. Ja som navštívila
Ibizu a hoci iba na tri dni, únik z reality k moru
pod aprílové slniečko bol na nezaplatenie.
Tak ak ste ešte na Erasmus nevycestovali,
čo vás drží doma? Ja som do Madridu išla aj
s tým, že svojho priateľa nechávam v Bratislave. Táto skúsenosť náš vzťah posilnila a o pol
roka sa budeme brať. A na svadbu prijali pozvanie aj dievčatá, ktoré boli súčasťou môjho
úžasného Erasmu – Mexiko, Portugalsko, Španielsko a Slovensko budú opäť spolu!
Bc. Simona Ondrejová,
študentka Filozofickej fakulty UK

JUBILEUM

Okrúhle životné jubileum profesora Petra Gavorníka
V týchto dňoch sa dožíva doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mimoriadny profesor, významného životného jubilea – sedemdesiatín. Pripomeňme si pri
tejto príležitosti jeho významný prínos pre rozvoj odboru internej medicíny a angiológie na Slovensku.
Po štúdiu medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (LF
UK), ktoré ukončil s vyznamenaním v roku 1972, zostal na
fakulte pracovať vyše 40 rokov – až do roku 2016. V roku
1974 založil na II. internej klinike LF UK a UNB prvú klinickú
angiologickú ambulanciu, kde
vychoval desiatky špecializovaných lekárov, čím významne
prispel k rozvoju tohto odboru a jeho etablovaniu
aj v rámci slovenskej klinickej praxe. Bol to práve

on, kto vytvoril koncepciu angiológie ako špecializovaného odboru internej medicíny a založil Slovenskú angiologickú spoločnosť pri Slovenskej
lekárskej spoločnosti, bol jej prvým predsedom
a čelným predstaviteľom. Profesor Peter Gavorník
stojí aj za vznikom tradície každoročných angiologických kongresov na Slovensku. Založil i odborný časopis Všeobecná angiológia, v ktorom
niekoľko rokov pôsobil ako šéfredaktor.
Jubilant patril dlhé roky v počte vydaných publikácií doma i v zahraničí k najproduktívnejším autorom na fakulte. Bol i vynikajúcim a medzi študentmi obľúbeným pedagógom, ktorý vychoval celú
desiatku doktorandov.

Ani v súčasnosti ešte neoddychuje, vyše 20
rokov je predsedom Angiologickej sekcie Slovenskej lekárskej komory (SLK), kde sa podieľa
na tvorbe národných odporúčaní pre diagnostiku
a liečbu v rámci tohto odboru. Zároveň vykonáva aj
funkciu člena expertnej rady SLK pre angiológiu.
Vážený pán profesor, milý Peter! Do ďalších
rokov Ti želáme veľa šťastia a spokojnosti v kruhu
rodiny a aby si sa ešte dlho v dobrom zdraví tešil zo
svojich vnúčat! Želáme Ti tiež ešte veľa úspešných
hubárskych, rybárskych i poľovníckych sezón!
Za spolupracovníkov, kolegov a priateľov
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., LF UK

L AT I N A V I VA

Magna cum laude
S latinčinou sa môžeme stretnúť pri promócii, ceremónii odovzdávania diplomu, a to nielen pri vyslovovaní sľubu a spievaní študentskej hymny, ale aj
v písanej podobe priamo na diplome. Po latinsky sa pritom na diplome píše aj údaj o vyznamenaní, a to nielen v európskych štátoch (napr. v Švajčiarsku, Belgicku, Taliansku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku či u nás), ale aj na niektorých univerzitách v USA.
Typ vyznamenania na diplome môže byť podľa
výsledku nasledovný:
• satis bene, rite alebo legitime („dosť dobre/
dostatočne“, „náležite“, „právoplatne“) – prospel;
• cum laude („s chválou“, „chválitebne“) – prospel s vyznamenaním;
• magna cum laude – „s veľkou chválou“;
• summa cum laude – „s najvyššou chválou“;
• egregia cum laude – „s výnimočnou chválou“
(používané príležitostne na niektorých amerických univerzitách).
Existuje aj výraz honoris causa („pre udelenie
pocty“), ktorý sa používa pre doktorský titul udelený za zvláštne zásluhy. Držiteľ titulu doctor honoris causa multiplex („viacnásobný doktor pre
poctu“) získal dokonca viaceré čestné doktoráty.
Zaujímavé je, že typ vyznamenania sa v latinčine
uvádza aj na diplomoch univerzít v neeurópskych
štátoch, napr. v juhovýchodnej Ázii (v Indonézii či
na Filipínach), hoci sa niekedy používajú skôr preklady týchto výrazov do domácich jazykov.
Z gramatického hľadiska sú spojenia typu mag-

na cum laude zoradené v nie úplne neutrálnom
slovoslede. Predložka cum spájajúca sa s ablatívom sa nachádza nie pred podstatným a prídavným menom, ale medzi nimi. Ide o štylisticky
elegantnejšie použitie predložkového spojenia.
Laude je ablatív singuláru slova laus („chvála“),
ktoré je ženského rodu a skloňuje sa podľa tretej deklinácie. Popri ňom sa obmieňajú prídavné
mená magnus („veľký“), summus („najvyšší“), egregius („výnimočný“).
V antickom Ríme sa tieto výrazy, samozrejme,
vyskytovali v úplne inom kontexte. Spojenie magna
cum laude použil Quintus Curtius Rufus vo svojom
diele o Alexandrovi Veľkom – Historiae Alexandri
Magni (4. kniha, 9. kapitola): „praefectum equitatus Persarum Satropaten directa in guttur hasta
transfixit fugientemque per medios hostes consecutus ex equo praecipitavit et luctanti gladio
caput dempsit, quod relatum magna cum laude
ante regis pedes posuit“ („veliteľovi perzskej jazdy
Satropatovi prebodol hrdlo kopijou, prenasledoval
ho na jeho úteku cez oddiely nepriateľov, zhodil
ho z koňa a pri boji s mečom mu odsekol hlavu,

ktorú potom s veľkou
slávou položil kráľovi
k nohám“). Caesar zase
použil výraz summa
cum laude vo svojom
slávnom diele o vojne
Rimanov s Galmi De
bello Gallico (5. kniha, 44. kapitola): „huic
rursus circumvento subsidium fert Pullo, atque
ambo incolumes compluribus interfectis summa
cum laude intra munitiones se recipiunt“ („jemu
obkľúčenému prišiel na pomoc Pullo a obidvaja bez
zranenia po tom, ako zabili viacerých nepriateľov,
sa s najväčšou slávou vrátili do tábora“). V obidvoch
prípadoch ide teda o vojenský kontext – získanie
slávy rímskymi hrdinami za porazenie nepriateľov.
Dnešný význam je, že študent získal pochvalu, teda
slávu za úspešné absolvovanie štúdia.
Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.,
Katedra klasickej a semitskej filológie FiF UK

JAZYKOVÉ OKIENKO

Správne oslovenie je kľúčom k dobrej komunikácii
Každý z nás dennodenne komunikuje. Oslovenie je zväčša vstupnou bránou komunikácie, či už písomnej, alebo ústnej, a môže výrazne, pozitívne alebo
negatívne, ovplyvniť jej ďalší priebeh.
Jedným z oslovení, ktoré
pre nás môžu byť problematické, je oslovenie pani.
Stretol som sa s paňou
alebo s pani zo susedstva?
Tento zdanlivý problém nám
pomôže vyriešiť jednoduché pravidlo, podľa ktorého podstatné meno pani
neskloňujeme, ak je tesne spojené s menom,
priezviskom, titulom alebo pomenovaním profesie či funkcie: Videl som pani Novákovú. – Bol
som u pani doktorky. – Stretol som sa s pani
učiteľkou. Ako nesklonné zostáva aj v množnom
čísle: Spýtaj sa pani učiteliek. – Hovorili o pani
doktorkách. (V nominatíve množného čísla sa
však pripúšťajú dva tvary: popri zaužívanom tvare
pani učiteľky je správny aj tvar panie učiteľky.)
Ak však slovo pani stojí samostatne, teda bez uvedenia mena, priezviska, titulu, profesijného alebo

funkčného zaradenia, skloňujeme ho: Stretol som
sa s paňou zo susedstva. – Rozprávam o nejakej panej. – Vidím neznámu paniu. Podstatné
meno pani má nepravidelné skloňovanie, preto
ho nemožno zaradiť do žiadneho zo skloňovacích
vzorov. Všetky jeho tvary môžeme nájsť aj na internetovej stránke Jazykovedného ústavu Ľudovíta
Štúra SAV: http://slovniky.juls.savba.sk.
Vo vysokoškolskom prostredí nám môže spôsobovať ťažkosti aj oslovenie pedagogických
pracovníkov, s ktorými prichádzame do kontaktu.
Nejasnosti môžu vzniknúť napríklad pri oslovovaní absolventa vysokoškolského štúdia, ktorému
bol udelený akademický titul magister (Mgr.). Má
ženské podstatné meno, ktoré je od neho odvodené, podobu magisterka alebo magistra? Obe
možnosti sú správne a používané, no kým pomenovanie magisterka sa vzťahuje na absolventky
všetkých univerzitných, bohosloveckých a ume-

leckých vysokých škôl (vrátane farmaceutických
fakúlt), pomenovanie magistra sa podľa Slovníka
súčasného slovenského jazyka (M – N, 2015)
ustálene vzťahuje na tie absolventky druhého
stupňa vysokoškolského štúdia v odbore farmácia, ktoré pracujú v lekárni.
Ďalším omylom, ktorého sa môžeme dopustiť
v súvislosti s akademickými hodnosťami, je ich
výslovnosť. Napriek tomu, že tituly preberáme
z iných jazykov a vytvárame z nich skratky, musíme
zachovávať slovenské hláskovanie, ktoré je uvedené aj v textovej časti Pravidiel slovenského pravopisu (2013). Napríklad titul PhD. nevyslovujeme
[pí-ejdž-dí], ale zachovávame slovenské hláskovanie, a to [pé-há-dé]. Informáciu o výslovnosti tejto
skratky a mnoho iných potrebných informácií nájdeme na už spomínanej internetovej stránke.
Klaudia Brišová, študentka PdF UK
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KRÍŽOVKA
François-René de Chateaubriand: „V mladosti strácame... (tajnička 1, 2, 3), neskôr strácame... (tajnička 4, 5, 6).“
Asti

Prvá novinová spo- republika
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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 16. apríla 2018 a vyhrajte balíček UK. Spomedzi správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity.
Vyhodnotenie z minulého čísla: Albert Einstein: „Nie je dôležité, čo si dokázal ... TAJNIČKA 1: V ŠKOLE, ale to, čo ... TAJNIČKA 2:
DOKÁŽEŠ V ŽIVOTE.“
Správnu odpoveď poslal aj Peter Mikušík. Srdečne blahoželáme!

TIP NAŠEJ UNIVERZITY
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Ak vám popri učení a vedeckej práci ešte podvečer zostáva štipka
energie, odporúčame zájsť si na plaváreň Lafranconi (Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava).
Termíny cvičení pre verejnosť:
Utorok: 19.00 – 20.00 hod.
Štvrtok: 18.30 – 19.30 hod.

Vstupenky:

Jednorazový vstup: 4,00 €
Permanentka na 5 vstupov: 17,00 €

Kontakt: 0917 317 816
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Jednorazový vstup – zľavnený (študenti, zamestnanci UK, dôchodcovia):
3,20 €
Permanentka na 5 vstupov – zľavnená
(študenti, zamestnanci UK, dôchodcovia): 14,50 €
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ENGLISH SUMMARY

Comenius University is awarded with
the Slovak Superbrands 2018 label
The Comenius University brand was
awarded the prestigious Slovak Superbrands 2018 label by both experts and the
public. A certificate was given to Comenius
University Rector, Professor Karol Mičieta
on 12 February 2018 by the director of
Superbrands Slovakia, Erik Koronczi. This
award is part of the world’s most recognized and widespread programme of brand
evaluation. p. 3
Comenius University Mayalogists are
part of an international project
A Slovak research team led by Professor
Milan Kováč from the Faculty of Arts at Comenius University has joined the Pacunam
LiDAR Initiative, which is the most groundbreaking research project into the Maya
civilization for the past 150 years. Using
new digital imagery, it has revealed the
existence of large Maya cities under the
Guatemala jungle which contain more than
60 thousand stone pyramids, temples, and
other buildings. The Slovak team mapped
160 km² of land in Petén province in northern Guatemala and discovered 73 Maya
settlements with stone architecture, 4775
mountain terraced fields and 5080 architectonic buildings, often in the shape of a
pyramid. The researchers from the Centre
for Mesoamerican Studies at the Faculty
of Arts have been joined by Dr Tibor Lieskovský from the Slovak University of Technology and a team led by Professor Pavel
Dlapa from Comenius University’s Faculty
of Natural Sciences. Slovakia is one of just
two European countries (the other being
France) which are part of this project of
great technological and expert complexity initiated by top universities in the United
States. A collective study by the whole
consortium is currently being prepared for
publication in Science Magazine. p. 4
Physicists from Comenius University
make a major contribution towards research into light pollution
A research team from the Faculty of
Mathematics, Physics and Informatics at
Comenius University led by Dr Miroslav
Kocifaj has presented several important
findings in describing factors determining
the amount of light pollution in the environment. They developed techniques which,
for instance, can calculate in advance
the impacts on the level of light pollution
brought by changes in public lighting or in

the amount of impurities in the atmosphere.
Thanks for these innovations, it is possible
to realistically evaluate planned changes.
The SkyGlow programme, developed at
the faculty and at the Institute of Construction and Architecture at the Slovak Academy of Sciences is currently the fastest adequately accurate simulator of light pollution
under various atmospheric conditions. In
partnership with the International Dark-Sky
Association in Tucson (USA) and the Consortium for Dark Sky Studies (University of
Utah, USA), it was used to forecast the influence of the changing of sodium-vapour
lighting for white LED lighting in Tucson on
lighting pollution in the surrounding area.
The work was published in the February issue of the prestigious Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer.
p. 10
A Comenius University palaeontologist
discovers the skeleton of the oldest
vertebrate in Slovakia
Palaeontologist Dr Andrej Čerňanský
from the Faculty of Natural Sciences discovered the skeleton of a pachypleurosaurus (a small reptile from the Mesozoic
era) in the Demänovská dolina Valley. It is
the oldest reptile specimen to have been
found in Slovakia to date. Discoveries of
these reptiles have been made in Triassic
sediments in Italy, Switzerland, Germany,
and China, but none have ever been found
in the Western Carpathians. The discovery
changes the current understanding of the
occurrence of smaller reptiles 245 million
years ago, their means of survival, and the
known map of the part of the Pangea supercontinent that was in this region. p. 11
Comenius University students succeed
at the Winter University Games of the
Slovak Republic
The Winter University Games of the Slovak Republic took place from 5 to 9 February 2018 in Zvolen. It is the largest university sports event in the country. Many
students represented Comenius University and placed highly in a range of disciplines. The winners of sporting disciplines
representing Comenius University were
the Comenius University men’s ice hockey team; Martin Hyška, alpine skiing/giant slalom and slalom (men); Alexandra
Longová, archery/individual (women); Julian Enrik Smoliga, karate/kata (senior);
Rastislav Štyriak, karate/kumite (60 kg);
and Róbert Šoltýs, karate/kumite (senior
84 kg). p. 15

The Faculty of Law hosts the 2018
Bratislava Legal Forum
To celebrate the 25th anniversary of the
adoption of the Constitution of the Slovak
Republic, the Faculty of Law and the Constitutional Court of the Slovak Republic organized the Bratislava Legal Forum, which
is an international event. The conference
theme was “The Judiciary as a Guarantor
of the Values of a Democratic and Legal
State”. There was a very diverse range of
conference participants; the faculty welcomed respected experts from Slovak universities and universities abroad. The plenary session took place in the Comenius
University Auditorium and featured presentations by Dr Ivetta Macejková (Chairwoman of the Constitutional Court of the Slovak
Republic), Dr Tamás Sulyok (Chairman of
the Constitutional Court of Hungary), Professor Didier Maus (an emeritus member
of the French Council of State), Dr Lenka
Praženková (Chairwoman of the Judicial
Council of the Slovak Republic) and Associate Professor Zdeněk Kühn (a judge at
the Supreme Administrative Court of the
Czech Republic). After the plenary session, there were thirteen continually running specialized sections. p. 18
Teachers at the medical faculties welcome a textbook on modern medical
education
On 22 February 2018, a 14-member
group of authors from both of Comenius
University’s medical faculties led by Professor Ján Hanáček and Associate Professor Juraj Mokrý launched the publication Trendy v medicínskom vzdelávaní
a hodnotení jeho výsledkov (Trends in
Medical Education and Evaluating its Results) at Comenius University’s Jessenius
Faculty of Medicine. It is the first ever Slovak textbook on medical education and is
primarily aimed at early-career teachers
and researchers. The book summarizes
knowledge from the area of adult education and defines the goals and outputs of
medical education, placing an emphasis
on explaining current trends in creating
a pre-graduate medical curriculum. One
chapter deals with both tested and new
methods of educating students, such as
e-learning, virtual patients, standardized
patients, simulators, collaborative learning,
and mentoring. p. 32

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.
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