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Ostatné dva mesiace života slovenskej spoločnosti sa nesú pre-
dovšetkým v znamení dynamických udalostí, ktoré vyvolala beštiál-
na vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej . Témy, ktoré dovtedy 
hýbali mienkou a žlčou verejnosti, ustúpili pochopiteľne – a na-
šťastie – do úzadia . To však neznamená, že stratili svoju aktuálnosť: 
v RTVS prebieha netriviálny zápas o chápanie jej verejnoprávneho 
poslania, usvedčený daňový podvodník časť svojich podvodov tak 
„účinne oľutoval“, až by človek zo súcitu i slzu vyronil, čelný predsta-
viteľ špeciálnej prokuratúry opäť raz osvedčil špeciálne chápanie 
svojej úlohy, výstavba východnej časti bratislavského obchvatu, na 
ktorý my stamodtiaľ čakáme ako na spasenie, má rok po začiatku 
prác už ročné meškanie, iba malé nádeje vzbudzujúca novela vyso-
koškolského zákona a rovnako dubiózny návrh zákona o zabezpe-
čení kvality vysokoškolského vzdelania sú už na ceste do parlamen-
tu – toť len niekoľko príkladov z plného priehrštia možností .

O vážnych témach – nie však vážnych z hľadiska krátkozrakej 
perspektívy volebného obdobia –, hovoria a píšu aj početní odbor-
níci z našej alma mater na stránkach aktuálneho čísla najstaršieho 
slovenského univerzitného časopisu . Aj spomedzi nich uvediem len 
príklad či dva v nádeji, že tie vás pritiahnu aj k tým ostatným: vý-
znamný entomológ s obdivuhodnou dávkou zanietenosti a zároveň 
so sympatickým nadhľadom rozpráva o význame hmyzu pre naše 
životné prostredie a človeka samého (s . 10 – 11) a k Istanbulskému 
dohovoru, ktorý vo verejnom diskurze možno aj nechtiac nevídane 
spropagoval charizmatický kazateľ zo Žakoviec, sa vyjadrujú odbor-
níčky a odborník z filozofickej a právnickej fakulty (s . 28 – 29) .

Spolu s kolegami z redakcie vám tak želáme obohacujúce číta-
nie, hoc aj v sprievode upokojujúceho bzukotu našich neúnavných 
dvoj- či štvorkrídlych jarných sprievodcov slnkom zaliatymi dňami .

Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.,  
prorektor UK pre rozvoj,

predseda Redakčnej rady Našej univerzity



Ministerka školstva ocenila aj pedagógov z UK
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., ocenila dňa 27. marca 2018 pri príležitosti 
Dňa učiteľov šesťdesiatjeden pedagógov a osobností z oblasti školstva pôsobiacich na všetkých úrovniach vzdelávacieho 
systému. Nachádzajú sa medzi nimi aj štyri osobnosti z Univerzity Komenského v Bratislave.

Veľkú medailu sv . Gorazda získali dvaja 
pedagógovia z našej univerzity . Za 50 rokov 
pôsobenia na Univerzite Komenského v Bra-
tislave a za hodnotné výsledky v pedagogic-

kej, vedeckovýskumnej a spoločenskej ob-
lasti ju získala doc . RNDr . Viera Uherčíková, 
CSc ., z Katedry algebry, geometrie a didak-
tiky matematiky Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky UK . In memoriam ju získal prof . 
RNDr . Viliam Lauko, CSc ., z Prírodovedec-
kej fakulty UK za dlhoročnú aktívnu prácu 
v Slovenskej komisii Geografickej olympiády 
a mimoriadne výsledky v oblasti práce s ta-
lentovanou mládežou .

Mgr . Pavel Petrovič, PhD ., z Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky UK bol 
ocenený Malou medailou sv . Gorazda za 
významný, systematický a obetavý prínos 
k rozvoju talentov a mimoškolskej činnosti 
žiakov základných a stredných škôl v ob-
lasti robotiky a informatiky a za profesionál-
ne i dobrovoľné edukačné pôsobenie na 
Slovensku a v medzinárodnom kontexte .

Ďakovný list si prevzala PhDr . Anna 
Bocková, PhD ., z Katedry histórie Peda-

gogickej fakulty UK za dlhoročnú prácu 
v Slovenskej komisii Dejepisnej olympiády 
a mimoriadne výsledky v oblasti práce s ta-
lentovanou mládežou pri príležitosti jubilej-
ného 10 . ročníka Dejepisnej olympiády .

Ministerka Martina Lubyová vo svojom 
príhovore vyzdvihla význam a poslanie uči-
teľského povolania . Zdôraznila tiež, že prá-
ve vzdelaní ľudia patria medzi najvýznam-
nejší kapitál Slovenska, a preto je práca 
pedagógov nezastupiteľná . Pripomenula 
aj pripravované zmeny v školstve a nevy-
hnutnú spoluúčasť učiteľov pri zavádzaní 
týchto zmien do praxe . „Práca pedagóga 
si zaslúži to najvyššie uznanie . Dnešný 
slávnostný deň by mal byť len pomyselnou 
špičkou ľadovca úcty a obdivu, ktoré vám 
a ostatným pedagógom patria,“ dodala 
Martina Lubyová na záver .

LM

Univerzita Komenského  
medzi najlepšími 400 univerzitami sveta:  

stúpla o 42 miest
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa opakovane umiestnila medzi päťstovkou najlepších univerzít sveta. V rebríčku Round 
University Ranking (RUR), kde je opäť jediným reprezentantom zo Slovenska, obsadila tento rok dokonca 391. miesto. Polepšila si 
tak o 42 miest (v roku 2017 – 433. pozícia).

Rebríček, ktorý disponuje dátami od roku 
2010, hodnotí 20 indikátorov v 4 základných 
oblastiach: vzdelávanie (40 % váha), výskum 
(40 % váha), medzinárodná diverzita (10 %) 
a finančná udržateľnosť (10 %) . Za doteraj-
ších 9 rokov ranking hodnotil viac než 1000 
najlepších svetových univerzít z 84 krajín 
sveta . (Podrobná charakteristika jednotli-
vých indikátorov je k dispozícii v časti Me-
todológia na webstránke RUR: http://roun-
dranking .com/methodology .html .)

Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá sa 
v tomto roku nachádza na 391 . mieste, čím sa 
umiestnila aj pred Univerzitou Palackého v Olo-
mouci (482 . miesto) a Masarykovou univerzitou 
v Brne (526 . miesto), dosiahla tradične najvyššie 
„skóre“ v oblasti vzdelávania (218 . miesto) .

Prvé miesto v rankingu RUR obsadi-
la Harvard University, na druhej pozícii je 
University of Chicago a na treťom mieste 
California Institute of Technology (Caltech) . 
Päticu najlepších svetových univerzít v tomto 
rebríčku uzatvárajú Imperial College London 
(4 . miesto) a Stanford University (5 . miesto) .

Rebríček RUR je jedným z viacerých sveto-
vých rankingov, ktoré hodnotia výskumné uni-
verzity . V rebríčku U .S . News & World Report 
2018, ktorý bol zverejnený koncom minulého 
roka, sa Univerzita Komenského v Bratislave 
umiestnila na 511 . mieste, najlepšie zo sloven-
ských univerzít . Za ňou sa umiestnili Univer-
zita P . J . Šafárika v Košiciach na 894 . mieste 
a Slovenská technická univerzita v Bratislave 
na 1065 . mieste . Podľa minuloročného hod-
notenia rebríčka CWUR World University 
Rankings, ktorý hodnotí viac než 27 000 
svetových univerzít, obsadila Univerzita Ko-
menského 658 . miesto, čím sa zaradila medzi 
2,4 % najlepších univerzít sveta .

„Hodnotiace rebríčky sú pre nás len jed-
ným z viacerých systémov spätnej väzby, 
ktoré nám pomáhajú zorientovať sa v me-
dzinárodnom priestore a vidieť svoje miesto 
v mimoriadne náročnom konkurenčnom pro-
stredí . Sú pre nás aj výzvou a motiváciou do 
budúcnosti . Treba si tiež uvedomiť, že sme 
často porovnávaní s univerzitami s niekoľko-
násobne vyšším finančným rozpočtom – len 

napríklad partnerská Viedenská univerzita 
má na svoju činnosť k dispozícii takmer de-
saťkrát vyššiu štátnu dotáciu . Sme však pre-
svedčení, že aj napriek tomu máme poten-
ciál na ďalšie zlepšovanie sa . Naším cieľom 
je ďalší vzostup vo svetových univerzitných 
rebríčkoch kladúcich dôraz na kvalitu výuč-
by aj vedecké výsledky,“ uviedol rektor UK  
prof . RNDr . Karol Mičieta, PhD .

redakcia
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Doc. Viera Uherčíková (vpravo) získala ocenenie za 50 
rokov pôsobenia na UK. (Zdroj foto: www.minedu.sk)



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

1. 3. – Rektor UK prof . RNDr . Karol Mi-
čieta, PhD ., sa na Ministerstve financií SR 
zúčastnil na stretnutí k financovaniu rekon-
štrukcie vysokoškolských internátov .

Zúčastnil sa na rokovaní druhej pracovnej 
skupiny Odborného a koordinačného or-
gánu Ministerstva školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pre prípra-
vu štátnych programov výskumu a vývoja 
(ŠPVaV) .

2. 3. – Na Ministerstve zdravotníctva SR 
sa zúčastnil na zasadnutí riadiaceho výboru 
pre výstavbu novej univerzitnej nemocnice 
v lokalite Rázsochy .

Na MŠVVaŠ SR sa zúčastnil na stretnutí 
k legislatívnemu procesu vysokých škôl .

5. 3. – Viedol zasadnutie Kolégia rektora 
UK .

Zúčastnil sa na rokovaní druhej pracovnej 
skupiny Odborného a koordinačného orgá-
nu MŠVVaŠ SR pre prípravu ŠPVaV .

7. 3. – Zúčastnil sa na inaugurácii rektora 
Karlovej univerzity v Prahe prof . MUDr . To-
máša Zimu, DrSc .

8. 3. – Zúčastnil sa na mimoriadnom 
zasadnutí Slovenskej rektorskej konfe-
rencie (SRK) na pôde UK, kde spolu 
s ostatnými členmi prijal stanovisko 
k súčasnej spoločenskej situácii na 
Slovensku . (Stanovisko nájdete na: 
https://bit .ly/2GB4kny .)

9. 3. – Zúčastnil sa na 10 . zasadnu-
tí Monitorovacieho výboru pre operačný 
program Výskum a inovácie, kde vystúpil 
ako viceprezident SRK .

12. 3. – Spolu s dekanom Právnickej 
fakulty UK doc . JUDr . Eduardom Burdom, 
PhD ., prijal zástupcov z Kancelárie prezi-
denta SR s cieľom prípravy programu spo-
lupráce na nasledujúce obdobie .

Zúčastnil sa na rokovaní druhej pracovnej 
skupiny Odborného a koordinačného orgá-
nu MŠVVaŠ SR pre prípravu ŠPVaV .

13. 3. – Spolu s prorektorkou UK prof . 
MUDr . Danielou Ostatníkovou, PhD ., prijal 
delegáciu zo sýrskej Tishreen University, 
ktorá má záujem o nadviazanie spolupráce 
s UK . Viac na str . 4 .

14. 3. – V Rektorskej sieni UK predniesol 
otvárací príhovor na slávnostnom podujatí 
„Sviatok frankofónie na Univerzite Komen-
ského“ . Viac na str . 7 .

Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady 
Slovenskej technickej univerzity v Bratisla-
ve a Finančnej komisie Akademického se-
nátu UK (AS UK) .

16. 3. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedec-
kej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach .

21. 3. – Zúčastnil sa na zasadnutí Pred-
sedníctva AS UK .

Prijal pozvanie na koncert Symfonického 

orchestra Vysokej školy múzických umení 
v Bratislave v Slovenskej filharmónii .

22. 3. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedec-
kej rady Žilinskej univerzity v Žiline .

Zúčastnil sa na stretnutí slovenskej dele-
gácie Európskej akadémie vied a umení 
a Alumni klubu bývalých členov Predsed-
níctva SAV v Smoleniciach .

25. 3. – Prijal pozvanie na pietne zhro-
maždenie pri príležitosti 30 . výročia Svieč-
kovej manifestácie, ktoré sa konalo pri pa-
mätníku na Námestí Eugena Suchoňa .

26. 3. – V stĺpovej hale hlavnej budovy 
UK otvoril slávnostným príhovorom výstavu 
„Sviečková manifestácia 25 . marca 1988“ . 
Viac na str . 9 .

27. 3. – Zúčastnil sa na zasadnutí Prezí-
dia SRK .

28. 3. – Zúčastnil sa na zasadnutí AS UK . 
Viac na str . 5 .

Mgr. Alena Matušíková, 
Kancelária rektora UK
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Rektor UK prijal delegáciu sýrskej Tishreen University 
Dňa 13. marca 2018 prijal rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., v prítomnosti prorektorky 
pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., delegáciu sýrskej Tishreen University (TU) v Latákii, ktorú viedol 
rektor prof. Hani Mahmoud Shaaban.

Ďalšími členmi delegácie boli dekan Fakulty aplikovaných vied TU 
Dr . Jaber Diba, vedúca oddelenia medzinárodných vzťahov a vzťahov 
s verejnosťou prof . Sawsan Salman Ghazal, doc . Dr . Louya Moha-
mad Sayouh z Katedry ekonómie a plánovania Ekonomickej fakulty 
TU a predseda Národného zväzu sýrskych študentov na Slovensku 
Ing . Ali Assad . Rektor prof . Karol Mičieta oboznámil hostí s Univerzitou 
Komenského a s výučbou arabského jazyka na Filozofickej fakulte UK .

Rektor prof . Hani Mahmoud Shaaban predstavil Tishreen Univer-
sity, ktorá má 140 000 študentov, pričom ňou ponúkané študijné 
programy v arabskom jazyku zahŕňajú aj techniku či poľnohospo-
dárstvo . Informoval o sýrskom bezplatnom vzdelávacom systéme, 
ktorého súčasťou sú výhradne štátne univerzity, ako aj o ponuke 
študentskej výmeny slovenských a sýrskych študentov, pričom štú-
dium sýrskych študentov aj doktorandov vie TU pokryť z vlastných 
zdrojov . Prorektorka UK prof . Daniela Ostatníková oboznámila hostí 
s programom Erasmus+, ktorý od roku 2015 poskytuje možnosti 
výmeny učiteľov a študentov .

Rektor UK prof . Karol Mičieta zdôraznil možnosť bilaterálnej me-
dziuniverzitnej spolupráce, pripomenul program pomoci študentom 
krízových oblastí, do ktorého je v rámci siete univerzít z hlavných 
miest Európy UNICA zapojená aj Univerzita Komenského . V rámci 
možnej vedeckovýskumnej spolupráce predbežne špecifikoval ob-
lasť archeológie, histórie, jazykov, geológie, hydrogeológie a život-
ného prostredia .

PhDr. Mgr. Branislav Slyško, OVV RUK

S P R A V O D A J S T V O
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Matematička z UK navrhla nový prístup ku skúmaniu 
správania zvierat

Kolektívy zvierat dokážu plniť zložité úlohy aj napriek tomu, že ich jednotlivci majú veľmi obmedzené schop-
nosti či znalosti o celej skupine. Otázkou, ako vznikajú tieto komplexné formy správania a ako závisia od 
správania jednotlivca, sa zaoberá najnovší výskum Mgr. Kataríny Boďovej, PhD., z Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK), ktorý nedávno vyšiel vo vedeckom časopise 
PLOS ONE.

Výskumníčka Dr . Katarína Boďová z Ka-
tedry matematickej analýzy a numerickej 
matematiky FMFI UK sa odborne venuje 
štúdiu biologických systémov, v ktorých zo-
hráva veľkú rolu náhodnosť, a ich skúmaniu 
prostredníctvom matematických modelov 
a numerických simulácií . Takéto problémy 
sa objavujú v rôznych oblastiach biológie, 
napríklad v populačnej genetike či pri kolek-
tívnom správaní zvierat .

„Mravce dokážu vystavať zo svojich vlast-
ných tiel mosty, ryby sa vedia brániť pred 
oveľa väčšími predátormi, ľudia dokážu 
vytvárať národné kultúrne dedičstvo,“ uvá-
dza Dr . Boďová príklady na to, ako veľké 
kolektívy plnia komplexné úlohy . „Baktérie 
v prostredí s chemickým signálom, ktorým 
môže byť napríklad vôňa potravy, vykazujú 
dva striedajúce sa typy pohybu – priamočia-
ry a rotáciu na mieste . Doposiaľ sa na iden-
tifikáciu princípov kolektívneho správania 
používali prevažne techniky, ktoré ignorovali 
takúto rôznorodosť typov správania, závis-
losť pohybu od priestoru či náhodné vplyvy,“ 
vysvetľuje matematička UK .

V najnovšej práci, ktorú nedávno publi-
kovala v spolupráci s kolegami z IST Austria 
a Weizmannovho vedeckého inštitútu vo 
vedeckom časopise PLOS ONE, predsta-
vila nový matematický prístup ku skúmaniu 
správania zvierat . Tento prístup vo forme 
pravdepodobnostných hybridných modelov 
pripúšťa rôzne typy správania jedincov . Je 

schopný identifikovať princípy správania jed-
notlivca, interakcie medzi jedincami, ako aj 
vplyv prostredia na toto správanie .

„Vďaka rozvoju technológií máme k dispo-
zícii stále väčšie množstvo komplexnejších 
dát o pohybe a správaní zvierat . To však 
zároveň prináša problém, ako z nich efek-
tívne dešifrovať kľúčovú informáciu, ktorá 
by nám umožnila odhaliť princípy stojace za 
fascinujúcim kolektívnym správaním . Pátra-
nie sťažuje fakt, že pohyb zvierat je typicky 
sprevádzaný náhlymi zmenami správania 
jednotlivcov, ktorí menia svoj vnútorný stav 
(napríklad držanie tela či smer pohybu), a to 
v zdanlivo náhodných okamihoch,“ hovorí 
doktorka Boďová .

Novú metódu plánujú výskumníci ďalej 
použiť na identifikáciu sociálneho správania 
v iných komunitách zvierat . Budú napríklad 

hľadať odpoveď 
na to, ako sa 
mravce vyrov-
najú s prípadom, 
keď časť ich 
populácie bude 
infikovaná pato-
génom, a zaujímať ich bude špeciálne altru-
istické správanie v rámci kolektívu . To pomô-
že odhaliť rýchlosť šírenia infekcie v takejto 
populácii .

Mladá výskumníčka sa na FMFI UK vrátila 
zo zahraničia prostredníctvom grantového 
programu Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR „Návrat domov“, ktorý 
jej pomohol pokryť náklady s presunom zo 
zahraničia a so zabezpečením štartovacích 
podmienok pre ďalší výskum .

„Významnou pridanou hodnotou výskumu 
doktorky Kataríny Boďovej je fakt, že doká-
žeme motivovať našich medzinárodne úspeš-
ných mladých vedcov k návratu domov a vy-
tvoriť im adekvátne podmienky pre špičkovú 
vedeckú činnosť . Jedným dychom však mu-
sím dodať, že predovšetkým je nevyhnutné 
poskytnúť mladým vedcom doma také pod-
mienky, aby nedochádzalo k ich odchodu do 
zahraničia, a to často bez perspektívy návra-
tu na naše výskumné pracoviská,“ zdôraznil 
prof . RNDr . Karol Mičieta, PhD ., rektor UK .

Martin Kováč, Lenka Miller

AS UK schválil Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám  
a ďalším súčastiam UK na rok 2018

Dňa 28. marca 2018 sa v posluchárni Právnickej fakulty UK Auditorium maximum konalo 14. riadne zasadnutie Akademického 
senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK).

Akademický senát UK na marcovom za-
sadnutí schválil Metodiku rozpisu dotácií 
zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším 
súčastiam UK na rok 2018 s prílohou Roz-
pis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám 
a ďalším súčastiam UK na rok 2018 . 

Riaditeľ Vedeckého parku UK (VP UK) 
prof . RNDr . Ján Turňa, CSc ., členov AS UK 
informoval o prehľade čerpania finančných 
prostriedkov z dotácie a publikačných vý-
stupoch VP UK za rok 2017 . Následne 
ho senát vyzval, aby na najbližšie zasad-
nutie predložil výročnú správu o vedecko-
výskumnej činnosti VP UK za roky 2016 
a 2017 .

Dekan Lekárskej fakulty UK (LF UK) prof . 
MUDr . Juraj Šteňo, DrSc ., senátu priblížil 
problémy s praktickou výučbou študentov 
na klinických pracoviskách v budúcnosti, 
ktoré súvisia s výstavbou novej univerzitnej 
nemocnice a plánmi na rušenie súčasných 
nemocníc . Akademický senát vyjadril pod-
poru úsiliu rektora UK a dekana LF UK pri 
riešení podmienok pre klinickú výučbu štu-
dentov medicíny v Bratislave .

Ďalej AS UK schválil Štipendijný poriadok 
UK, ktorý nadobudne účinnosť od 1 . sep-
tembra 2018, a Dodatok č . 4 k Štipendijné-
mu poriadku UK, ktorý nadobudne účinnosť 
od 31 . augusta 2018 . 

Prorektor UK pre vedecko-výskumnú čin-
nosť a doktorandské štúdium prof . RNDr . 
Peter Moczo, DrSc ., informoval akademickú 
obec o pripravovanom návrhu hodnotenia vý-
sledkov výskumu na vysokých školách . 

V závere zasadnutia AS UK schválil 24 žia-
dostí o prenájom nehnuteľného majetku . Ná-
sledne vzal na vedomie Výročnú správu o čin-
nosti UK Veda, s . r . o ., za rok 2017 a zároveň 
schválil účtovnú závierku UK Veda, s . r . o ., ktorá 
bola zostavená 31 . decembra 2017 .

Viac informácií nájdete na webstránke 
AS UK: http://uniba .sk/o-univerzite/orga-
ny-uk/akademicky-senat-uk/ .

Karin Fedorová

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

Rybka Danio pruhované – „zebrička“, na ktorej ve-
decký tím aplikoval novú metódu. (Zdroj fotografie: 
Wikimedia Commons)



Slováci najčastejšie komunikujú so svojimi priateľmi a známymi osobne. Keď potrebujú pomoc, najčastejšie vyhľadávajú členov 
rodiny a blízkych priateľov. Menej často sa prednostne obracajú na susedov či kolegov z práce. Dokazujú to výsledky výskumu socio-
lógov z Univerzity Komenského v Bratislave (UK), ktorý je súčasťou dlhodobého medzinárodného komparatívneho výskumu Interna-
tional Social Survey Programme (ISSP) realizovaného v takmer 50 štátoch sveta.

Sociológovia z Filozofickej fakulty UK (FiF UK) uskutočnili v sep-
tembri a októbri 2017 výskum s názvom Sociálne siete a sociálne 
zdroje, ktorý bol zameraný na zisťovanie spôsobov a foriem kaž-
dodennej komunikácie a interakcie obyvateľov Slovenska a na zis-
ťovanie rozsahu a kvality príbuzenských, priateľských a iných sietí 
a väzieb . Je súčasťou dlhodobého medzinárodného komparatívneho 
výskumu ISSP, do ktorého je zapojených takmer 50 štátov sveta .

Terénny zber údajov zabezpečila agentúra MEDIAN SK, s . r . o ., 
na reprezentatívnej vzorke 1404 respondentov starších ako 16 rokov 
vybraných metódou stratifikovaného náhodného výberu . Výskum sa 
uskutočnil vďaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja 
(projekt APVV-14-0527) .

Z výskumu vyplýva, že 43,8 % ľudí na Slovensku v roku 2017 
komunikovalo so svojimi priateľmi a známymi najčastejšie osobne, 
zoči-voči . Telefonickú komunikáciu najčastejšie využívala asi tretina 
obyvateľov a cez internet najčastejšie komunikovala takmer štvrtina 
obyvateľov Slovenska .

Osobná komunikácia pritom dominuje u najstarších ľudí (65-roč-
ných a starších), občania v strednom a staršom strednom veku (40- 
až 65-roční) komunikujú so svojimi priateľmi a známymi najčastejšie 
telefonicky a mladší ľudia pri takejto komunikácii využívajú najčas-
tejšie internet . Podiel využívania telefónu a internetu pri komunikácii 
s priateľmi a známymi sa zvyšuje so vzrastajúcim vzdelaním ľudí .

Výskum tiež zisťoval, na koho sa v prípade potreby obyvatelia Slo-
venska obracajú so žiadosťou o pomoc či podporu . „Väčšina 
ľudí – až 67 % – by sa v prípade choroby, ktorá si vyžaduje starostli-
vosť, a tiež vtedy, keď potrebujú pomoc v domácnosti alebo v záhra-
de, obrátila na blízkeho člena rodiny . Druhá najväčšia časť opýtaných 
by sa v takýchto prípadoch obrátila so žiadosťou o pomoc na vzdiale-
nejšieho člena rodiny – v prípade choroby vyžadujúcej starostlivosť by 
ho kontaktovalo 14 % opýtaných a s prosbou o pomoc v domácnosti 
či v záhrade by ho neváhalo prednostne osloviť 17 % respondentov . 
Blízkeho kamaráta by poprosila o pomoc asi desatina opýtaných a na 
iných ľudí zo susedstva či na kolegov z práce by sa ako na prvých so 
žiadosťou o pomoc obrátil iba malý podiel respondentov,“ hovorí prof . 
PhDr . Ján Sopóci, CSc ., vedúci Katedry sociológie FiF UK .

Podobné výsledky boli zaznamenané aj v prípade zlého psychic-
kého stavu a potreby poradiť či porozprávať sa o rodinných problé-

moch . Aj v takomto prípade by väčšina ľudí požiadala o pomoc naj-
skôr blízkeho člena rodiny, v tomto prípade by sa však už častejšie 
obrátili aj na ľudí mimo rodiny . Blízky kamarát či kamarátka sú tiež 
osobami, ktorých by ľudia ako prvých oslovili v prípade, že by sa 
chceli poradiť v súvislosti s rodinnými problémami (35 %), ale aj ísť 
sa zabaviť do spoločnosti (45 %) .

„Kým blízka rodina pomáha pri praktických činnostiach, blízki priate-
lia sú nám oporou v prípade citových problémov či partnermi pri trávení 
voľného času . Menej často sa naši obyvatelia prednostne obracajú 
s prosbou o pomoc na susedov či kolegov z práce,“ zhrnul výsledky 
prof . Ján Sopóci .

„Výsledky výskumu poukazujú na to, že sociálne väzby pomáhajú 
ľuďom na Slovensku zvládať riešenie mnohých životných situácií a že 
rodina zostáva pre nich najdôležitejším zdrojom pomoci a opory . Teší 
nás aj to, že získané poznatky prispievajú k porovnaniu údajov v širo-
kom medzinárodnom meradle,“ uviedol rektor UK prof . RNDr . Karol 
Mičieta, PhD .

Lenka Miller
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Sociológovia UK: 
Slováci hľadajú najčastejšie oporu 
v rodine a blízkych priateľoch

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



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

Celouniverzitné podujatie na UK  
stmelilo milovníkov francúzštiny

K marcu, prvému jarnému mesiacu, sa viažu mnohé atribúty: pripomíname si mesiac knihy, mesiac poézie, ale v mnohých európ-
skych krajinách je marec predovšetkým mesiacom frankofónie. K frankofónnym oslavám sa pripojila aj naša univerzita, ktorá  
14. marca 2018 hostila podujatie „Sviatok frankofónie na Univerzite Komenského“ organizované pod záštitou Francúzskeho veľvy-
slanectva v SR, Francúzskeho inštitútu na Slovensku, Francúzsko-slovenského univerzitného inštitútu (IUFS) a Asociácie vysokoškol-
ských frankofónnych učiteľov na Slovensku (FrancAvis). Išlo o prvé celouniverzitné podujatie tohto druhu, na ktorom participovali 
Filozofická fakulta UK, Fakulta managementu UK, Právnická fakulta UK a UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komuniká-
cie, ktorej vedúca doc. PhDr. Anna Butašová, CSc., sprevádzala prítomných celou slávnosťou.

Na úvod niekoľko čísel: francúzština je dorozumievacím jazykom 
pre 274 miliónov ľudí na celom svete; je druhým najviac celosvetovo 
používaným jazykom v médiách a druhým pracovným jazykom v me-
dzinárodných organizáciách; tretie miesto zaujala v oblasti obchodu 
a štvrté pri používaní internetu . Tieto aj iné zaujímavé fakty uvied-
la doc . Anna Butašová v úvodnom prejave výnimočného podujatia 
„Sviatok frankofónie na Univerzite Komenského“, ktoré sa v rámci 
osláv Mesiaca frankofónie na Slovensku konalo 14 . marca 2018 
v Rektorskej sieni UK . Pripomeňme ešte, že Univerzita Komenského 
je súčasťou Agentúry frankofónnych univerzít (Agence universitaire 
de la Francophonie), ktorá v minulom roku združovala 845 univerzít 
zo 111 krajín sveta . Podmienkou členstva v tejto organizácii je úplná 
alebo čiastočná frankofónnosť . UK otvára každoročne frankofónne 
programy na štyroch svojich fakultách – na filozofickej, pedagogic-
kej a právnickej fakulte a na fakulte managementu – a tiež v rámci 
UNESCO Katedry plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie pri 
Rektoráte UK . Mnohí pedagógovia aj z iných súčastí UK absolvo-
vali časť štúdia alebo dlhodobé stáže vo Francúzsku, spolupracujú 
s univerzitnými alebo vedeckými pracoviskami vo frankofónnych kra-
jinách, a tak frankofónia na UK nie je iba deklarovanou, ale aj živou 
súčasťou univerzitného diania – vyučovacieho procesu, medzinárod-
ných vzťahov i vedeckej práce .

O dôležitosti slávnostného matiné svedčí aj fakt, že ho otvoril rek-
tor UK prof . RNDr . Karol Mičieta, PhD ., spolu s veľvyslancom Fran-
cúzskej republiky na Slovensku Christophom Léonzim . Slávnostné 
prejavy vo francúzštine predniesli dekan Filozofickej fakulty UK prof . 
PhDr . Jaroslav Šušol, PhD ., dekan Fakulty managementu UK prof . 
RNDr . Jozef Komorník, PhD ., a doc . JUDr . Marián Giba, PhD ., pro-
dekan Právnickej fakulty UK .

Po slávnostných príhovoroch čakal na účastníkov, medzi ktorými 
nechýbali poslucháči UK, študenti francúzsko-slovenského gymná-
zia a ďalší frankofónni gymnazisti z Bratislavy a okolia, ďalší program . 
Otvorila ho prednáška prof . Alaina Buzelayho z Université de Lor-
raine na tému „Čo si vyberie Európa v čase globalizácie – bude 
pokračovať v liberalizácii výmen alebo sa vráti k protekcionizmu?“. 
Prof . Buzelay sa v nej dotkol aktuálnych politických a spoločenských 
pohybov v perspektíve budúceho vývoja Európskej únie . Doc . PhDr . 
Peter Kopecký, PhD ., externý pracovník Fakulty sociálnych a eko-
nomických vied UK, sa vo svojom príspevku zameral na priblíženie 
minulých i súčasných výziev frankofónie, ale hovoril aj o mieste fran-
cúzskeho jazyka a francúzskej kultúry na Slovensku . Ing . Vladimír 
Benko, PhD ., z UNESCO Katedry plurilingválnej a multikultúrnej ko-
munikácie predstavil plurilingválny webový korpus Aranea .

Hlavní organizátori podujatia Mgr . Zuzana Puchovská, PhD ., z Ka-
tedry romanistiky Filozofickej fakulty UK a Dr . Frédéric Delaneuville 
z Fakulty managementu UK ponúkli dostatočný priestor aj študen-
tom . V rámci okrúhleho stola, ktorý moderovala práve Dr . Puchov-
ská, aktuálni frekventanti prítomným predstavili jednotlivé študijné 
programy zamerané priamo na francúzsky jazyk a kultúru, ako aj špe-
cializované študijné programy s možnosťou získania dvojitého (t . j . 
francúzsko-slovenského) diplomu . Medzi pozvanými boli aj absol-
venti týchto programov, ktorí hovorili o tom, ako a v akých oblastiach 
sa dá komplexná znalosť francúzštiny uplatniť v praxi .

Vzácnym hosťom na podujatí bola francúzska poetka Marie Huot, 
s ktorou sa o tvorbe, jazyku a kultúre vo Francúzsku zhovárala prof . 
PhDr . Katarína Bednárová, CSc ., z Katedry romanistiky Filozofickej 
fakulty UK . Na záver zazneli autorkine pôsobivé verše vo francúzšti-
ne aj v slovenskom preklade .

Realizáciou vydarenej slávnosti sa Univerzita Komenského v Bra-
tislave stala súčasťou celosvetových podujatí, na ktorých sa rozma-
nitým spôsobom skloňovala frankofónia a frankofília ako kultúrne 
a jazykové tmelivo v rôznosti a diverzite kultúr .

Mgr. Zuzana Puchovská, PhD.,
Katedra romanistiky FiF UK

7

Zľava: doc. Marián Giba, prof. Jaroslav Šušol, prof. Alain Buzelay, Christophe Léon-
zi, prof. Karol Mičieta, doc. Anna Butašová, prof. Jozef Komorník
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Plénum o stave demokracie na FiF UK
Dňa 15. marca 2018 sa na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) uskutočnilo „Plénum o stave demokra-
cie“, ktoré bolo reakciou na aktuálne spoločensko-politické napätie na Slovensku. Diskusiu akademickej obce iniciovali členovia 
Študentskej časti Akademického senátu FiF UK s cieľom prispieť do spoločenskej debaty o súčasnom stave demokracie vytvorením 
priestoru pre stret rôznorodých názorov týkajúcich sa súčasnej spoločensko-politickej situácie a možnosti hľadania východísk.

K podnetnej diskusii nemálo prispeli tri 
úvodné vystúpenia, v rámci ktorých svoje 
osobné i odborné názory prezentovali filozof 
doc . PhDr . Ivan Buraj, PhD ., prodekan FiF 
UK prof . Martin Slobodník, PhD ., a študent 
filozofie Róbert Mihály .

„Čo je demokracia? Na túto otázku odpo-
viem vždy najprv opačne: čo nie je demok-
racia? Demokracia nie je iba určitý spôsob 
vlády (vlády ľudu) . Demokracia je aj istý spô-
sob a štýl života, ktorý v sebe zahrňuje aj 
podmienky . K nim patrí istá politická tradícia, 
kultúra, mravy a podobne,“ začal svoje vystú-
penie doc . Ivan Buraj . Objasnil, že demokra-
cia nie je ani iba súbor formálnych predpokla-
dov (zákony, práva, ústavný súd), dôležitý je 
obsah týchto predpokladov – teda to, ako sú 
realizované zákony, aká je vôľa na ich presa-
denie . „Demokracia nie je iba vláda zákona, 
ale tiež vláda mravnosti . Ako konštatoval ešte 
Rousseau, demokracia je ťažko uskutočniteľ-
ná preto, lebo vyžaduje od ľudí až príliš veľa 
cností . K nim sa radí v prvom rade pravda, 
ona dáva demokracii energiu i zmysel . Tam, 
kde vládne klamstvo, demokracia v najlep-
šom prípade existuje len na papieri . To isté 
platí aj o slobode,“ zdôraznil, upozorňujúc na 
to, že skutočná demokracia sa v plnej miere 
môže rozvíjať iba v slobodnej spoločnosti . 
„Preto aj vražda novinára a jeho snúbenice 
otriasla nielen Slovenskom, ale i zahraničím . 
Okrem ľudského aspektu, že tu boli zákerne 
zavraždení mladí ľudia, táto vražda symbolicky 
zasiahla jeden z hlavných pilierov demokracie 
– slobodu tlače,“ uviedol . „K cnostiam, ktoré 
sa neoddeliteľne spájajú s demokraciou, patrí 
takisto osobná zodpovednosť . Tu sa často 
v politike – či už z nevedomosti, alebo zámer-
ne – zamieňa mravná s trestnou zodpoved-
nosťou,“ dodal doc . Buraj na záver .

Po ňom sa zúčastneným prihovoril prof . 
Martin Slobodník: „Dve vraždy mladých ľudí 
a informácie, ktoré Ján Kuciak sprostredko-

val verejnosti, rozpútali spoločenský pohyb, 
ktorý otriasol vládnucou politickou garnitú-
rou, pričom sa za posledné týždne vyplavili 
na povrch aj ďalšie zlyhania štátu . Napriek 
všetkým demisiám má asi väčšina z nás 
pocit, že tento pokus o ,jarné upratovanie‘, 
ktoré vyvolal tlak občianskej spoločnosti, 
zatiaľ nebol dostatočný a hrozí, že masové 
vzopätie skončí pocitom frustrácie z toho, 
že sa nič nezmenilo . Čo môžeme spraviť 
preto, aby sa tak nestalo?“ V tejto súvislosti 
vyjadril isté potešenie nad tým, že posledné 
tri týždne dokázali prebudiť z letargie aj aka-
demických funkcionárov a inštitúcie . „Aj keď 
to je možno priveľmi smelé konštatovanie, 
myslím si, že FiF UK reagovala na spoločen-
ský pohyb rýchlo, dôstojne a otvorene . Úlo-
hou akademickej inštitúcie nie je vstupovať 
do partikulárnych politických zápasov, na 
to nemá mandát, ale na druhej strane som 
presvedčený o tom, že v zlomových situá-
ciách by bolo nezodpovedné, ak by sa aka-
demické inštitúcie iba mlčky prizerali tomu, 
čo sa deje za našimi oknami,“ dodal . Upo-
zornil tiež, že požadovať dôsledné vyšetre-
nie vraždy a potrestanie páchateľov („čo sa 
napríklad v prípade vraždy nášho študenta 
D . Tupého z novembra 2005 dodnes nesta-
lo,“ pripomenul), budovanie spravodlivého 
a transparentného štátu a obnovenie dôvery 
v jeho fungovanie, je v súlade so štatútom 
Univerzity Komenského, v ktorom sa kon-
štatuje, že univerzita „je garantom slobody 
a demokracie nielen na vlastnej akademic-
kej pôde, ale za svoje poslanie považuje aj 
šírenie týchto princípov do celej spoločnos-
ti“ . „Navyše, na konci štúdia naši absolven-
ti pri promócii v aule sľubujú, že budú ‚šíriť 
myšlienky humanizmu a demokracie, budú 
si ctiť slobodu, pravdu a spravodlivosť‘ . Aka-
demické inštitúcie sú súčasťou fungujúcej 
demokratickej spoločnosti a nikto im ich hlas 
nesmie vziať,“ uzavrel .

„Ak si všímame logiku utvárania protestov 
Za slušné Slovensko v súlade s koncepciou 
populizmu filozofa E . Laclaua, môžeme ozna-
čiť tieto protesty za populistické, pričom to 
neznamená ich pozitívne alebo negatívne hod-
notenie,“ poznamenal hneď v úvode svojho 
príspevku študent Róbert Mihály . Vysvetlil, že 
populizmus sa v Laclauovom ponímaní začína 
žiadosťou smerovanou k autorite, ktorá sa, ak 
ju autorita nedokáže splniť, premieňa na požia-
davku . V prípade viacerých požiadaviek sa tie-
to spájajú do reťazca, ktorých spojivom je tzv . 
prázdny signifikant . „Protesty artikulovali dve 
požiadavky: vyšetrenie vraždy Martiny a Jána 
a požiadavku dôveryhodnej vlády . Spájajúcim 
prázdnym signifikantom sa stalo heslo: ,Za 
slušné Slovensko‘ . Ide o prázdny signifikant aj 
doslovne, keďže je založený na moralistickej 
gramatike . Je zároveň aj plávajúcim signifikan-
tom, teda podlieha hegemonickému zápasu 
o určenie, resp . reartikuláciu jeho obsahu,“ 
uviedol . Ako sa vyjadril, keďže jedna z požia-
daviek je formulovaná v slovníku parlamentnej 
reprezentácie (vláda, opozícia, parlament, 
voľby), v metanarácii táto požiadavka hovorí 
o vopred predpokladanej existencii „slušnej“ 
alternatívy . „Takto je ,slušnosť‘ automaticky 
(zámerne alebo nezámerne) pripísaná opozí-
cii, ktorá tým získava prevahu pri reartikulácii 
týchto požiadaviek,“ objasnil . „Úlohou akade-
mickej obce je prinášať vlastnú reartikuláciu 
týchto obsahov . To znamená zapájať sa do 
spoločenského diania kritickým prekročením 
slovníka parlamentnej reprezentácie a okresa-
nej politickej predstavivosti, ktorá delí verejný 
priestor na veci, ktoré sa môžu robiť v uliciach, 
a veci, ktorých riešenie je výsostne na odbor-
níkoch a politikoch,“ dodal .

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.,
prodekanka FiF UK

Foto: Jana Schäfferová
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Ženy a ich pôsobenie v slovenskej mediálnej sfére
Dňa 12. marca 2018 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) konala diskusia na tému „Posta-
venie žien v médiách“, ktorú pri príležitosti Medzinárodného dňa žien zorganizovala Informačná kancelária Európskeho parlamentu 
na Slovensku. Pozvanie na ňu prijali tri slovenské novinárky, ktoré rozprávali nielen o svojej práci, ale aj o postavení investigatívy 
v slovenských médiách.

Diskusiu o pôsobení žien v slovenskej me-
diálnej sfére, ktorá sa uskutočnila v posluchár-
ni Auditorium maximum, otvoril dekan PraF UK 
doc . Eduard Burda . Po uvítacom príhovore prí-
tomných vyzval, aby si minútou ticha uctili pa-
miatku investigatívneho novinára Jána Kuciaka 
a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej .

Udalosti posledných dní silne rezonovali 
aj v úvodných otázkach adresovaných po-
zvaným novinárkam, ktorými boli Zuzana 
Petková z týždenníka Trend, Oľga Baková 
z RTVS a Veronika Homolová Tóthová z TV 
JOJ . Odpovedali tak napríklad aj na to, či 
sa so zavraždeným novinárom Jánom Ku-
ciakom poznali, ako hodnotia jeho prácu 
či ako sa zmenila slovenská žurnalistika po 
26 . februári 2018 . Zuzana Petková v tejto 
súvislosti vyzdvihla zjednotenie konkurenč-
ných redakcií a vytvorenie medzinárodného 
investigatívneho tímu . Na otázku, či nema-
jú od vraždy Jána Kuciaka novinári na Slo-
vensku väčší strach o svoj život, reagovala 
Oľga Baková, ktorá sa venuje zahraničnému 
spravodajstvu . Pri svojej práci sa dostala aj 
do viacerých konfliktných zón, napr . do ob-
lasti ukrajinského Donbasu, a stretla sa aj so 
zastrašovaním . Napriek tomu by podľa vlast-

ných slov inú prácu robiť nechcela . „Žurna-
listika je misia, musíte veriť, že to vždy bude 
mať zmysel, aj keby ste boli posledný na sve-
te,“ odkázala na margo tejto témy Veronika 
Homolová Tóthová .

Novinárky sa nevyhli ani hodnoteniu sú-
časného stavu investigatívnej žurnalistiky na 
Slovensku . S investigatívou sa u nás stretá-
vame predovšetkým v printových médiách, 
pretože podľa Oľgy Bakovej je problém do-
stať ľudí pred kameru . Televízna žurnalistika 
je v tomto smere náročnejšia, pretože najmä 
starší ľudia majú problém hovoriť do kamery 
otvorene . Zuzana Petková upozornila tiež na 
to, že investigatívna žurnalistika je drahá 
a časovo náročná . Drahá je predovšetkým 
pre vydavateľa, pretože novinár dlho nič ne-
vyprodukuje . Ďalším problémom sú žaloby, 
ktorým musia redakcie v spojitosti s investi-
gatívnou prácou novinára čeliť . A ako je to 
napríklad s materstvom? Podľa Veroniky 
Homolovej Tóthovej si to netreba príliš pri-
púšťať, nemá to na výkon žiadny zásadný 
vplyv . Postrehla, že žene sa po narodení 
dieťaťa rozšíria obzory, odrazu má prehľad 
o témach, ktoré ju dovtedy nezaujímali . Po-
vedala, že jej rodina chápe, že ak sa niečo 

dôležité udeje, všetko ide bokom . „Partner 
musí byť parťák,“ dodala .

To, že byť ženou v žurnalistike má aj svoje 
výhody, potvrdila Zuzana Petková, ktorá má 
pocit, že na tlačových besedách si na ňu do-
volia menej ako na mužov . Lepšie sa k nej 
správajú aj pri telefonických rozhovoroch .

Na diskusii odznela i otázka týkajúca sa ne-
návistných vyjadrení na adresu novinárov . Ve-
ronika Homolová Tóthová vidí problém v tom, 
že ľudia nevedia, aká je podstata novinárskej 
práce . Nadávajú, hoci je v reportáži zastúpená 
aj protistrana . Pokiaľ ide o šírenie hoaxov pro-
stredníctvom publikovania vyjadrení politikov, 
v ktorých informácie tohto druhu zaznejú, kaž-
dá z prítomných novinárok mala na vec trochu 
odlišný názor . Podľa Zuzany Petkovej netreba 
ďalej šíriť hoaxy a nenávistné vyjadrenia . Oľga 
Baková ako reportérka RTVS upozornila, že 
verejnoprávne médium si nemôže vyberať, 
koho vyhlásenie odvysiela . Veronika Homolová 
Tóthová sa vyjadrila, že ak má politik nenávist-
né narážky na novinárov alebo šíri nepravdy, 
treba ich zverejniť . Veľa to o ňom vypovie .

Veronika Bullová,
študentka žurnalistiky na FiF UK

Na UK otvorili výstavu o Sviečkovej manifestácii
 

Dňa 26. marca 2018 otvorila Univerzita Komenského v Bratislave a Ústav pamäti národa (ÚPN) výstavu „Sviečková manifestácia 
25. marca 1988“ pri príležitosti jej 30. výročia. Na šestnástich paneloch, ktoré sa nachádzajú v stĺpovej hale hlavnej budovy UK, je 
v slovenskom i anglickom jazyku zdokumentovaná príprava a priebeh demonštrácie.

Výstava okrem iného približuje repre-
sie komunistického režimu voči katolíckej 
cirkvi počas normalizácie, fungovanie taj-
nej cirkvi ako dominujúcej súčasti disen-
tu na Slovensku či prípravu manifestácie 
v slovenskom exile . Návštevníci sa môžu 
oboznámiť s osobnosťami a organizátor-
mi manifestácie, ale i s predstaviteľmi 
komunistického režimu podieľajúcimi sa 
na potlačení Sviečkovej manifestácie . 
Nechýbajú informácie o reakcii repre-
sívnych orgánov po oficiálnom oznáme-
ní manifestácie, ohlasy na manifestáciu 

doma i v zahraničí, ako aj historiografia 
o udalostiach .

Výstavu otvoril rektor UK prof . RNDr . Ka-
rol Mičieta, PhD ., slovami: „Som veľmi rád, 
že akademická pôda môže byť svedkom 
dokumentu, ktorý predstavuje tieto uda-
losti, dokumentu, ktorý pripomenie odvahu 
a statočnosť ľudí . Verím, že bude príleži-
tosťou na to, aby sa aj široká akademická 
obec a študenti mohli zoznámiť s udalosťa-
mi spred tridsiatich rokov .“

Prítomným sa prihovorila aj predsedníč-
ka Správnej rady ÚPN Mgr . Andrea Kluk-

navská, PhD ., LL .M .: „Veľmi sa teším, že 
práve dnes a práve na akademickej pôde 
Univerzity Komenského môžeme otvoriť vý-
stavu, ktorá možno osloví študentov a po-
môže im uvedomiť si, že bojovať za slobody 
a občiansku spoločnosť je potrebné vždy 
a za každých podmienok, pretože slobody, 
ktoré dnes máme, neboli vždy samozrej-
mosťou .“

Jeden z organizátorov Sviečkovej mani-
festácie JUDr . Ján Čarnogurský poukázal 
na to, že vďaka výstave lepšie porozumie-
me, aké odlišné boli spoločenské pod-
mienky vtedy a aké sú dnes . „Sviečková 
manifestácia bola prvou masovou manifes-
táciou proti režimu po devätnástich rokoch . 
Prelomila akúsi hranicu odporu voči režimu 
a pripravila pôdu pre nasledujúce demon-
štrácie v októbri 1988, v januári 1989 
a v novembri 1989,“ dodal .                     

                                                               LM
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Vymieranie hmyzu je vážne zahrávanie  
si človeka s ohňom

Zem je planétou hmyzu. Tvorí až dve tretiny všetkých živočíchov a má nezastupiteľnú úlohu v ekosystéme. Rýchlosť, akou mizne 
hmyz v posledných desaťročiach, je však alarmujúca. Nemeckí vedci, ktorí porovnávali dáta za posledných dvadsaťpäť rokov, zistili, 
že ubudli až tri štvrtiny lietajúceho hmyzu. Čo tento vývoj znamená pre životné prostredie? Odpoveď sme hľadali u entomológa prof. 
RNDr. Petra Fedora, PhD., z Katedry environmentálnej ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Entomológovia začali upozorňovať na 
fakt, že v prírode mizne hmyz. Je to reálna 
obava?

Pre mňa ako entomológa paradoxne 
zvláštna otázka . Začnem teda svoju od-
poveď modelovať z úplne opačnej strany . 
Možno to znie tak trochu prehnane, ale 
Zem je dnes primárne planétou hmyzu . 
Z 1,8 milióna opísaných druhov organiz-
mov (vrátane rastlín a živočíchov) tvorí vyše 
polovicu . Ak by našu planétu navštívili mi-
mozemšťania, iste by si zapísali: „Typickým 
obyvateľom tohto kúta vesmíru je šesťnohý 
tvor s dvoma tykadlami a štyrmi krídlami .“ 
Viete, všetci dnes hľadáme život na Marse, 
ale poznáme vôbec ten na Zemi? Asi sotva, 
keď okrem takmer 2 miliónov známych dru-
hov čaká na opísanie minimálne ďalších 
5 – 30 miliónov . Áno, opäť predovšetkým 
hmyzu, ťažko dnes totiž objavíme ďalší druh 
slona . Teda hmyz je naozaj všade, a predsa 
o ňom nevieme stále takmer nič . Skutoč-
ne, pokiaľ robíte výskum niekde v pralese 
juhovýchodnej Ázie, objaviť nový druh nie-
ktorých skupín hmyzu je niekedy ľahšie ako 
nájsť už druh známy .

No a teraz sľúbená odpoveď . Áno, hmyz, 
ale nielen ten, v prírode skutočne vymiera, 
a to hneď vo viacerých rovinách . Antropo-
cén, obdobie niekoľkých posledných milénií 
výrazne ovplyvnených ľudskou činnosťou, je 
v súčasnosti spájaný so šiestym masívnym 
vymieraním bioty, poznačeným sto- až tisíc-
násobne vyššou mierou extinkcie, než je pri-
rodzené . Napriek skepse mnohých odborní-
kov, že sú tieto odhady prehnané, ostávajú 
štatistiky, podľa ktorých každú hodinu vymrú 
štyri druhy organizmov, naozaj alarmujúce . 
To je sto druhov za deň a mnoho tisíc za rok, 
vo svojej pôvodnej podobe . Ireverzibilne, 
nenávratne, aj keď v drvivej väčšine ide opäť 
o hmyz . A tento fakt už nezvráti ani speciácia 
ako „optimistická“ schopnosť prírody vytvá-
rať druhy celkom nové .

A druhá rovina?

Druhá rovina ešte stále ukrýva nádej . Do-
týka sa akejsi „insekticídy“ ako výrazného po-
klesu v diverzite a kvantite hmyzu v kultúrnej 
krajine, vrátane Slovenska a celej strednej 

Európy . Mnohé relevantné štúdie však pou-
kazujú až na 75 % redukciu hmyzu dokonca 
aj vo vidieckej krajine naprieč širokým spek-
trom biotopov so svojimi mikrohabitatmi, 
teda od geobiontných na pôdu viazaných 
spoločenstiev až po aeroplanktón . Pokúste 
sa v lete v parku spočítať kedysi hojne sa 
vyskytujúce motýle . Stačia vám často prsty 
jednej ruky . Niektoré médiá prišli v tejto sú-
vislosti s úsmevným spojením, fenoménom 
čistého skla, ktorý do istej miery korešpon-
duje s kontinuálne zmenšujúcim sa problé-
mom znečistenia predného skla hmyzom pri 
jazde autom . Vidíte, má to aj výhody . . .

Aké sú hlavné príčiny tohto stavu?

Na pokles početnosti i druhovej rozmani-
tosti (diverzity) hmyzu poukazujú zoológovia 
už dlhodobo, minimálne niekoľko desiatok 
rokov, ako na vážne zahrávanie si človeka 
s ohňom . Nejde o žiadnu novinku . Príčin je 
skutočne široké spektrum, často s rôznou 
mierou významnosti v jednotlivých érach 
rozvoja ľudskej spoločnosti, od masívneho 
odlesňovania a straty mnohotvárnosti (he-
terogenity) krajiny (napr . veľkoplošné poľ-
nohospodárstvo) cez znečistenie ovzdušia, 
vody a pôdy (napr . neselektívna chemizácia 
poľnohospodárskej výroby) až po elektro-
magnetický smog, klimatickú zmenu či novú 
generáciu pesticídov (napr . neonikotinoidy) . 
Ale tou najkomplexnejšou príčinou je ne-
sporne synergický efekt všetkých spomína-
ných faktorov .

Čo takýto úbytok znamená pre človeka 
a životné prostredie?

V priebehu stoviek miliónov rokov evolúcie 
získal hmyz nenahraditeľnú úlohu vo fungo-
vaní ekologických systémov . Napríklad čisto 
antropocentricky, teda z pohľadu človeka, 
zabezpečuje hmyz dôležité poslanie v tzv . 
ekosystémových službách, v rámci ktorých 
možno napríklad v USA odhadnúť jeho eko-
nomický potenciál v opeľovaní kultúrnych 
plodín, v biologickej kontrole škodcov či roz-
kladných procesoch na asi 57 miliárd ame-
rických dolárov ročne . V miernom pásme je 
až 70 % kvitnúcich rastlín opeľovaných živo-
číchmi, predovšetkým hmyzom . V trópoch 

Vizitka

Mám rád: 
Odľahlosť lesnej krajiny; od rovníka až po 
boreál .

Nemám rád: 
Dovolím si svoju odpoveď postaviť na zná-
mom citáte: Garrulus medicus secundus 
est morbus aegroto (Utáraný lekár je 
ďalšou chorobou pacienta). Napríklad 
v oblasti ochrany životného prostredia sa 
zdajú byť nekonečné akademické debaty 
až príliš dlhé . . .

Cestovateľský sen: 
Rád sa vraciam do kútov Austrálie a Oce-
ánie . Vždy je to akoby po prvýkrát .

Rád počúvam: 
Nemám prísne vyhranený štýl, ale populár-
na hudba to asi nebude . . .

Práve čítam: 
Momentálne som prepadol čaru Szentiványi-
ho Curiosiora et selectiora variarum scien-
tiarum miscellanea z roku 1691 a zisťujem, 
o ako málo sme odvtedy posunuli naše príro-
dovedné vedomosti vo viacerých oblastiach .
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dokonca viac . Teda pokles početnosti i roz-
manitosti hmyzu má jasné reálne dopady aj 
na život človeka, napr . v dimenzii jeho potra-
vinovej bezpečnosti .

Najčastejšie sa v tejto súvislosti spomí-
najú včely.

V posledných rokoch zamestnáva ento-
mológov prípad syndrómu kolapsu včel-
stiev, keď hromadne hynú celé včelie ko-
lónie z dosiaľ nie úplne vysvetlených príčin, 
hoci do úvahy spadajú infekcie, znečistené 
prostredie či genetické poruchy . Pre nás je 
v tomto momente zaujímavý fakt, že opeľo-
vanie včelou medonosnou vedie k produk-
cii poľnohospodárskych plodín v hodnote 
200 miliárd amerických dolárov ročne . Ale 
paradoxne nielen pokles biodiverzity priná-
ša problémy . . .

Čo tým myslíte?

Mierim na problémy biologických invázií . 
Ekologická nika, teda evolučne veľmi pres-
ne zadefinovaná úloha druhu v ekosystéme, 
v súčasnosti často podlieha zdrvujúcej kon-
kurencii nepôvodných druhov . A hoci presne 
zadefinovať invázny druh možno skôr chápať 
v intenciách výroku Quot homines, tot sen-
tentiae, iste je aj vám celkom jasné, že ide 
bežne o nepôvodný, často exotický orga-
nizmus so schopnosťou introdukcie (zavle-
čenia), kolonizácie, úspešného etablovania 
svojej populácie a v niektorých prípadoch 
dokonca renaturalizácie v nových podmien-
kach . A na základe princípu 10 : 10 dnes vie-
me, že z 10 % zavlečených druhov sa 10 % 
stáva pre človeka do istej miery problema-
tických . Bežný človek iste nevníma kohortu 
asi 10 000 druhov, ktoré boli do Európy 
v priebehu rokov zavlečené a často postup-
ne vytláčajú pôvodné organizmy, ale svoju 
pozornosť sústreďuje na asi tisícku takých, 
ktoré s ľudskou spoločnosťou vstupujú do 
vzájomnej interakcie ako medicínsky riziko-
vé alebo ekonomicky karanténne organizmy . 
A územie Slovenska nie je v tomto zmysle 
žiadny bezpečný a výnimočný ostrov .

Uvediete nejaký konkrétny príklad ovplyv-
ňujúci priamo človeka?

Aj vplyvom klimatickej zmeny sa v po-
slednom období objavuje po jednoduchom 
bodnutí komárom na Slovensku nepríjem-
ný parazit rodu Dirofilaria, často priamo 
v oku človeka . Pred niekoľkými rokmi bol 
aj na východnom Slovensku zaregistro-
vaný komár Aedes albopictus, ktorý sa 
vplyvom globálnych zmien šíri vo svete 
z pôvodného areálu v juhovýchodnej Ázii 
ako vektor nebezpečnej hemoragickej ho-
rúčky dengue s mierou úmrtnosti až 30 % 
u detí do jedného roka . No a potom je tu 
celý rad nepôvodných introdukovaných fy-
topatogénnych organizmov či technických 
škodcov často spojených s významnými 
ekonomickými stratami .

V posledných rokoch ázijská lienka vý-
chodná, ktorá sa pri love na vošky okrem 
iného pasívne dostáva do oberaného hroz-
na a významne mení chuť i buket produko-
vaného vína . A napokon synantropné orga-
nizmy s afinitou na ľudské domácnosti sú 
do istej miery reflexiou globálnych zmien . 
Ja sám som v piešťanských kúpeľných to-
aletách zaregistroval v subtropickom a tro-
pickom pásme bežného švába amerického, 
ktorý sem iste prenikol v batožine zahranič-
ných návštevníkov . A hoci som ho na veľkú 
zábavu ďalších prítomných pri pisoároch 
nakoniec ulovil, nevyvoláva takýto jav v sú-
vislosti s klimatickou zmenou otázniky nad 
ich potenciálnym prežitím aj v našich pod-
mienkach? Teda nielen pokles, ale aj nárast 
biodiverzity hmyzu môže byť paradoxne za 
istých okolností reálnym problémom .

Ako sa tejto problematiky dotýka váš tím?

Pracujeme na umelo inteligentných auto-
matizovaných systémoch, schopných moni-
torovať a detegovať karanténne (ekonomicky 
najnebezpečnejšie) nepôvodné druhy hmy-
zu s inváznym potenciálom . Včasné odhale-
nie ich prítomnosti je totiž kľúčom k účinným 
opatreniam a minimalizácii ekonomických 
strát . Testy ich efektivity sú viazané najmä 
na tropické krajiny, predovšetkým krajiny ju-
hovýchodnej Ázie, napríklad v ryžových mo-

nokultúrach . Práve mnohé tropické krajiny 
sú zmenám biodiverzity hmyzu a následne 
aj stability krajiny exponované v maximálnej 
miere .

Je teda o osude hmyzu už rozhodnuté?

Život je dynamický fenomén . Jednotlivé 
geologické éry akoby definoval neustály 
zápas o prežitie a zdokonaľovanie domi-
nantných skupín . Napríklad dnešné štvrto-
hory predstavujú krutý ring celého milióna 
druhov nesmierne adaptabilného hmyzu 
a niečo vyše piatich tisícov cicavcov na 
čele s bezkonkurenčne inteligentným dru-
hom Homo sapiens . Darí sa obom: člo-
veku, ktorého deštrukčné pôsobenie na 
životné prostredie spôsobuje vyhynutie tisí-
cov druhov organizmov ročne, ale i hmyzu, 
ktorý napr . prostredníctvom jediného rodu 
komára Anopheles nakazí maláriou ročne 
500 miliónov ľudí, z ktorých 3 milióny to-
muto ochoreniu ročne aj podľahnú . A keď 
štvrtohory skončia, budeme vedieť, kto 
bol z týchto dvoch protivníkov evolučne 
úspešnejší . Som presvedčený, že hmyz, 
keďže človek má na základe súčasného 
stavu životného prostredia samodeštrukč-
né schopnosti .

Lenka Miller
Foto: Archív Petra Fedora
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Obnoviteľné zdroje energie  
a trvalo udržateľný rozvoj

Deň Zeme, ktorý si každoročne ľudia na celom svete pripomínajú 22. apríla, je výbornou príležitosťou na akcentovanie nevyhnut-
nej potreby chrániť životné prostredie a limitované prírodné zdroje. O obnoviteľných zdrojoch energie, ktorých výhodou nie je len 
ich relatívna nevyčerpateľnosť, ale aj minimálny dopad na životné prostredie, o súčasnej ponuke nástrojov určených na ich využí-
vanie, ako aj o ich prínosoch nielen pre našu planétu nám povedala viac doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD., z Katedry astronómie, 
fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK).

redakcia

Priemyselná energia zahrňuje hlavne 
uhlie, ropu, zemný plyn, vodnú a atómovú 
energiu. Tradičná energia predstavuje pali-
vové drevo, drevné uhlie, bioplyn a odpady 
z biomasy . Také zdroje, ktoré sú schopné 
zabezpečiť udržateľný rozvoj spoločnosti, 
nazývame obnoviteľné .

Negatívne prejavy spaľovania 
fosílnych palív

Fosílne palivá sa v prírode vytvorili za 
mnoho miliónov rokov, ale dnes sa vyčer-
pávajú obrovským tempom . Najdôležitejší-
mi negatívnymi prejavmi spaľovania fosíl-
nych palív sú globálne klimatické zmeny, 
ktoré sú výsledkom emisií skleníkových 
plynov . Vodná para a niektoré atmosféric-
ké plyny, akými sú CO

2
, N

2
O, CH

4
 a ďal-

šie, prepúšťajú krátkovlnné slnečné žiare-
nie až na zem, avšak zo zeme emitované 
dlhovlnné infračervené žiarenie veľmi silne 
absorbujú . Táto energia sa v molekulách 
využije na rotačno-vibračné vzbudenie 
molekúl skleníkových plynov, ktoré sa zís-
kanej energie následne zbavujú zrážkami 
(zrážková frekvencia je pri atmosférickom 
tlaku 1010 zrážok za sekundu), čím narastá 
stredná kinetická energia plynu, teda tep-
lota .

Výroba elektrickej energie v tepelnej či 
jadrovej elektrárni a aj v elektrárni pracujú-
cej s biomasou, resp . odpadom, je charak-
teristická tým, že hlavným zdrojom výroby je 
spaľovanie alebo rozpad jadrového materi-
álu . Kinetická energia spalín poháňa turbí-
nu vyrábajúcu elektrickú energiu . V prípa-
de tzv . kogenerácie je možné teplo spalín 
využiť na výrobu strednotlakovej pary, ktorá 
poháňa parnú turbínu a vyrába elektrickú 
energiu . V prípade kogenerácie môžeme 
získať v spaľovacej časti účinnosť asi 30 % 
a v parnej časti 20 %, teda celkovo 50 % 
z chemicky viazanej energie paliva .

Pasívna a aktívna slnečná 
energetika

V obnoviteľných zdrojoch energie využí-
vame priamo aj sprostredkovane energiu 
Slnka, a to v pasívnej (dizajn, materiály, 
osvetlenie a polohovanie budov) alebo 
aktívnej forme (tepelné slnečné kolektory, 

fotovoltické panely, parabolické a žľabové 
kolektory, v nepriamej forme vietor) . V nad-
väznosti na pasívnu slnečnú energetiku 
sa vypracovala definícia domov podľa ich 
energetickej spotreby na 1 m2 plochy roč-
ne:

• nulový dom: 0 – 5 kWh,
• pasívny dom: 5 – 15 kWh,
•  nízkoenergetický dom (trieda A):  

15 – 50 kWh,
•  energeticky úsporný dom (trieda B): 

50 – 70 kWh,
•  súčasný štandard (trieda B až C):  

70 – 100 kWh .
Náklady na stavbu pasívneho domu sú 

o 5 – 20 % vyššie ako v prípade domu 
s bežným energetickým štandardom .

Špecifické postavenie pri tepelných sl-
nečných kolektoroch má sústava určená 
na uskladnenie získanej tepelnej energie . 
Štandardný systém používa vodný zásob-
ník, ktorý pri dostatočnej izolácii uskladní 
teplo na 2 až 5 dní . Keďže solárne systé-
my vyrábajú v lete viac tepelnej energie, 
ako je možné spotrebovať, je získané 
teplo vhodné využiť napr . na ohrev bazé-
nov, ale oplatí sa ho uskladniť najmä na 
použitie v chladnejšom ročnom období 
v systémoch tzv . sezónneho uskladnenia 
tepla, ktoré využívajú tzv . PCM materiály 
(zmenšenie uskladňovača 5- až 10-krát) . 
Osobitné postavenie majú systémy pro-
dukujúce elektrickú a tepelnú energiu sú-
bežne (solárne koncentrátory) .

Veterná energia

Energia vetra je formou slnečnej energie, 
ktorá vzniká pri nerovnomernom ohrievaní 
zemského povrchu . Slnko vyžaruje sme-
rom k Zemi energiu rovnajúcu sa 1013 kWh, 
z čoho sa približne 1 až 2 % mení na energiu 
vetra . Množstvo vyrobenej energie závisí od 
tretej mocniny rýchlosti vetra a hustoty vzdu-
chu . Rotor ružice môže byť umiestnený ho-
rizontálne (väčšina dnešných turbín), resp . 
vertikálne (rotory Savonius a Darrieus) . Ho-
rizontálne rotory sú vybavené troma listami 
s priemerom 15 až 50 metrov a elektrickým 
výkonom od 50 kW do 2 MW .

Malé veterné turbíny sa využívajú väč-
šinou ako samostatné energetické zdro-
je v kombinovanej podobe obsahujúcej 

fotovoltiku a malú veternú ružicu na vý-
robu elektrickej energie a tepelné slneč-
né kolektory na výrobu tepla, optimálne 
s uskladňovačom tepla . Podobný systém 
máme nainštalovaný na FMFI UK v na ten-
to účel vybudovanom skleníku s kubatú-
rou rodinného domu .

Energetické úložiská

Výkonovo najväčším typom energetické-
ho úložiska sú prečerpávacie vodné elek-
trárne (PVE) . Okrem PVE a lítiovo-iónových 
batérií postupne vznikli nasledujúce metó-
dy na uskladnenie: sodíkovo-sírové baté-
rie, vanádiové redoxné prietokové batérie, 
hybridné batérie, stlačený vzduch, zotr-
vačníkové úložisko, úložisko na báze sup-
ravodivej magnetickej energie a vodíkové 
hospodárstvo . Podstatou tohto hospodár-
stva je výroba vodíka elektrolýzou vody po-
mocou obnoviteľnej elektriny, ktorú je po-
trebné uskladniť . Vodíkové hospodárstvo 
vyžaduje vybudovanie dostatočnej infraš-
truktúry pre využívanie vodíka . V súčasnos-
ti sú komerčne dostupné palivové články 
s výkonom až 3 MW . Účinnosť opätovného 
získania energie dosahuje 87 % v podobe 
elektrickej energie a tepla (elektrická ener-
gia z tohto množstva predstavuje až 46 %, 
čo presahuje všetky ostatné metódy výroby 
elektrickej energie) .
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Odpady ako zdroj energie

Nezanedbateľným a výborne diverzifiko-
vaným zdrojom energie sú odpady . Prie-
merný Slovák ročne vyprodukuje 380 kg 
odpadu (vytriedi z neho len 25 kg), pričom 
sa z tohto množstva recykluje iba časť . Do-
minantné množstvo odpadu totiž končí na 
skládkach, ktorých konštrukcia je zasta-
raná a nespĺňa potrebné environmentálne 
ukazovatele (okrem kontaminovaných prie-
sakových vôd produkuje aj skleníkotvorné 
plyny, najmä CO

2
 a metán) . Navyše, po 

skončení životnosti sa stanú veľkou ekolo-
gickou záťažou .

Odpad je však okrem recyklácie a kom-
postovania možné využívať aj energeticky 
(spaľovanie) a energeticky a materiálovo 
(splyňovanie s plazmou), čo je v súčasnosti 
najlepšou možnou alternatívou .

Na splyňovanie s plazmou je možné 
použiť aj zostatok po triedení namiesto 
jeho skládkovania . V procese sa získava 

syntézny plyn s teplotou blízkou 1000 °C 
použiteľný buď v kombinácii spaľovacej 
a parnej turbíny na výrobu elektrickej 
energie, alebo parnej turbíny na výrobu 
elektrickej energie a syntézneho plynu na 
výrobu palív napr . Fischer-Tropschovou 
syntézou . Z minerálnych látok v odpade 

vzniká pôsobením plazmy a tzv . vitrifikát 
(kameň podobný obsidiánu) použiteľný 
ako stavebný materiál . Kovy v odpade je 
možné po roztavení oddeliť a následne 
využívať .

Situácia na Slovensku

Záverom treba skonštatovať, že imple-
mentácia obnoviteľných zdrojov ener-
gie na Slovensku významne zaostáva za 
Európou aj svetom . V oblasti veternej 
energie máme na Slovensku iba 4 hori-
zontálne veterné ružice, hoci v Rakúsku 
a Maďarsku je ich v rovnakej veternej 
oblasti o dva rády viac . Relatívne najviac 
inštalácií u nás evidujeme v prípade foto-
voltických panelov . 

Pokiaľ ide o inštalácie tepelných slneč-
ných kolektorov, tých je veľmi málo, a to 
aj napriek tomu, že náklady na teplo sú 
približne dvojnásobné oproti nákladom 
na elektrickú energiu . Navyše, oproti 
účinnosti fotovoltických systémov, ktorá 
dosahuje iba 14 %, účinnosť solárnych 
tepelných systémov predstavuje až cca 
82 % . K bolestivým problémom u nás 
patrí i nedomyslená podpora spaľovania 
biomasy, ktorá nie je spojená so zákon-
nou podporou pestovania rýchlorastú-
cich drevín, čo v konečnom dôsledku 
vedie k vytínaniu odrastených stromov 
a devastácii lesov . Funkciu spaľovania 
biomasy a odpadu by mohlo spĺňať sply-
ňovanie odpadu opísané vyššie, avšak 
napriek usmerneniu EÚ o minimalizácii 
skládkovania sa na Slovensku skládko-
vanie stále podporuje, čo je s ohľadom 
na budúcnosť mimoriadne krátkozraké 
„riešenie“ .

Doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.,
Katedra astronómie, fyziky Zeme 

a meteorológie FMFI UK

 Správna skládka odpadu

Škôlkari stavali v komunitnej záhrade hmyzí hotel

V rámci budovania Dobrej mysle, komunitnej záhrady na Prírodovedeckej fa-
kulte UK, sa dňa 23 . marca 2018 študenti a zamestnanci fakulty stretli so škôl-
karmi z blízkej škôlky miniclub, ktorých priviedla Osa Helenka . Škôlkari sa najprv 
naučili, aký hmyz a iné bezstavovce môžu nájsť domov v hmyzom hoteli . Nasle-
dovala ukážka kostry hotela postavená z paliet . Deti sa oboznámili s vybranými 
prírodnými materiálmi, akými boli šišky, polámané vetvičky, ihličie a slama, ktoré 
si sami doniesli alebo im ich prichystali dobrovoľníci komunitnej záhrady . Taktiež 
im komunitní záhradkári ukázali, ako pri stavbe hmyzieho hotela znovu využiť aj 
veci, ktoré by sa inak museli recyklovať alebo vyhodiť . Kartónové škatule od va-
jec, staré tehly s dierkami a použité svietniky im poslúžili ako malé domčeky, kto-
ré vyplnili prírodninami a vložili ich do hmyzieho hotela . Skoro bez pomoci tak 
postavili celú štruktúru . Po ukončení stavby ju skolaudovala Osa Helenka spolu 
s deťmi a dobrovoľníkmi z fakulty . Ak máte záujem zapojiť sa do vytvárania komunitnej záhrady Dobrá myseľ na PriF UK, navštívte stránku 
 www .fns .uniba .sk/komunitna_zahrada .                                                                                                                               

Mgr. Martin Šebesta, doktorand na PriF UK
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Všetko sa začína pri konkrétnom človeku

Priemerný Slovák za rok vyprodukuje až 330 kg komunálneho odpadu. Väčšina ho skončí na skládkach, recyklujeme len zanedbateľ-
ných 8 % odpadu. Priemer v EÚ je 44 %. Do roku 2030 máme zámer zrecyklovať 70 % tuhého komunálneho odpadu a 80 % odpadu 
z obalov. Téme triedenia a recyklácie odpadu sa profesionálne venuje aj Mgr. Ronald Blaho, šéf a konateľ spoločnosti ASEKOL SK, 
ktorá sa zaoberá nakladaním s elektroodpadom. Vyštudoval environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Komenského 
v Bratislave. Odvtedy sa venoval posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, oblasti obnoviteľných zdrojov energie, založil zberovú 
a recyklačnú spoločnosť Enviropol a naštartoval školský edukačný projekt Recyklohry.

Vedia podľa vás ľudia správne triediť od-
pad?

Na Slovensku sa to pomaly a postupne 
učíme, súvisí to so zmenou myslenia, pričom 
naozaj za bod nula považujem zmenu politic-
kého režimu na konci osemdesiatych rokov 
minulého storočia . Zmena myslenia zvyčajne 
trvá viac než iba rok či pár rokov . Aby nastala 
zmena myslenia v rámci prístupu k odpadom 
(a k mnohým iným témam), treba na to podľa 
mňa vystriedanie jednej až dvoch generácií . 
Jednu generáciu už máme za sebou a dnes 
už pomaly začínajú udávať trendy ľudia, ktorí 
sa narodili po roku 1990 . Keď ešte chvíľu 
vydržíme, tak nasledujúce roky prinesú ešte 
masívnejší progres, než sme u nás zazname-
nali za posledných 20 až 25 rokov .

Niektorí ľudia si myslia, že jednotlivec ne-
môže pre životné prostredie urobiť vlast-
ne nič zásadné. Aký máte na to názor?

Myslím si, že ku každej zmene dochádza 
vždy pomaly a pozvoľne . A až keď sa určitá 
kritická masa začne správať inak, dochádza 
k viditeľným pohybom a zmenám . To je zá-
roveň aj moja odpoveď, pretože k viditeľnej 
zmene prispieva každý jeden človek, ktorý 
sa pridá k novému alebo zmenenému sprá-
vaniu alebo prístupu . Keby si každý pove-
dal, že ja ako jedinec nič nezmôžem, nikdy 
nedôjde k naplneniu kritickej masy, ktorá je 
v určitom počte hybnou silou každej zmeny, 
aj zmeny prístupu k ochrane životného pros-
tredia alebo triedeniu odpadu . Tu je dôležité 
podotknúť, že je to podobné ako s politikou . 
Ľudia potrebujú byť informovaní a rozhodo-
vať sa kvalifikovane na základe kvalitných 
a relevantných informácií . V skratke: všetko 
sa začína pri konkrétnom človeku, ktorý svo-
jou činnosťou alebo prístupom môže inšpi-
rovať iných, byť spúšťačom a zmeniť naozaj 
veľa, aj v prístupe k životnému prostrediu .

Predmety dennej spotreby zväčša kúpi-
me v nejakom obale, prípadne vo viace-
rých obaloch naraz. Z toho vyplýva obrov-
ské množstvo odpadu. Je vôbec možné 
všetko recyklovať?

Určite nie . V tom je to zasa naopak, ako 
som uviedol vyššie . Rovnako, ako sa naša 
krajina posunula v mnohých oblastiach 
a mentálne v myslení dobrým smerom, takis-
to platí, že posun znamená aj prudký rozvoj 
technológií a výraznú sofistikovanosť pri pro-

duktovej výrobe, čo má na recykláciu nega-
tívny dopad . To znamená, že keď sme pred 
dvadsiatimi rokmi mali určitý počet výrobkov 
určitého zloženia, ktoré sme si mohli kúpiť a 
využívať, dnes je toho oveľa viac čo do počtu 
výrobkov aj čo do komplikovanosti zloženia . 
Sú tu dnes mnohé nové materiály a nové vý-
robky, ktoré majú rôzne zloženie, a mali by 
sme s nimi nakladať špeciálnym spôsobom . 
Je toho čoraz viac a musíme sa učiť lepšie 
nakladať s odpadom a triediť ho tak, aby ho 
bolo možné ďalej recyklovať . Povedzme si 
otvorene, zbytočných vecí, ktoré vyhadzuje-
me, je naozaj veľa .

V akom stave má byť odpad, aby ho bolo 
možné recyklovať?

Najlepšie sa recykluje homogénny a ne-
znečistený odpad, ktorý by sa ani odpadom 
možno nemusel nazývať . Je to väčšinou ne-
znečistené sklo, papier, homogénne plasty 
a železný šrot, prípadne drevný odpad . 
Najväčším globálnym problémom sú plasty . 
Najmä preto, že sú stále vylepšované, aby 
boli ľahšie alebo aby plnili nové funkcie . Na 
jednej strane menej zaťažujú, na druhej stra-
ne sa komplikovanejšie vyrábajú, čo je zasa 
oveľa ťažšie na recykláciu, príp . to recyklá-
ciu znemožňuje úplne .

Pohybujete sa v oblasti recyklácie elek-
troodpadu, skúste nám to priblížiť. 

Elektroodpad sa triedi na päť zberných 
skupín, s ktorými sa potom nakladá rôznym 
spôsobom a rôzne sa aj recyklujú . Sú to zo-
brazovacie zariadenia (najmä televízory, moni-
tory), chladiace zariadenia (najmä chladničky), 
osvetľovacie zariadenia, všetky ostatné malé 
zariadenia a všetky ostatné veľké zariadenia . 
Celý čas sa s tým musí odborne nakladať . Naj-
skôr sa z elektroodpadu podľa noriem a podľa 
zákona musia vybrať nebezpečné časti . To zna-
mená, že z mobilov a tabletov sa najskôr vyberú 
baterky, z tlačiarní zasa tonery . Z iných druhov 
elektroodpadu sa vyberú iné nebezpečné látky 
a z televízorov sa vyberá obrazovka, z ktorej sa 
odsaje nebezpečný prach . Recyklácia má ná-
sledne rôzne stupne, pričom na konci sú rôzne 
druhy frakcií rôznych materiálov . Na recykláciu 
sa v našich podmienkach používa kombinácia 
ručného a automaticko-mechanizovaného pro-
cesu, čiže recyklačnej linky . 

Aké je využitie recyklovaného elektrood-
padu?

Úroveň zhodnotenia elektroodpadu sa 
podľa našich čísel pohybuje na úrovni 90 % 
a viac . Až takéto hmotnostné množstvo je mož-
né z elektroodpadu znovu materiálovo použiť 
a nemusí sa skládkovať . Výstupmi recyklácie 
elektroodpadu sú železné kovy, sklo, plasty, 
neželezné kovy, betón a ostatný odpad .

Lenka Miller
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Mnohí ľudia si život bez odpadu spájajú s akýmsi od reality odtrhnutým bývaním mimo civilizácie, v lone prírody, kde si človek dokáže 
mnohé potrebné veci zabezpečiť sebestačne. Pritom len 4 % z odpadu, ktoré vyprodukujeme, sa nedajú vytriediť a recyklovať. Slo-
vensko je však spomedzi krajín EÚ v triedení a recyklácii odpadov z 28 krajín až na 27. mieste (horšie je už na tom iba Malta). Čím to 
je? Neuvedomelosťou, „ekonenastavenosťou“ Slovákov alebo nedostatočnou legislatívou? Aj o tom sme sa porozprávali s Mgr. Iva-
nou Maleš, absolventkou environmentalistiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa už niekoľko 
rokov venuje práci v oblasti odpadového hospodárstva a vyznáva tzv. zero waste životný štýl.

Žijete s rodinou v meste, a i tak vaša do-
mácnosť už niekoľko rokov neprodukuje 
takmer žiadny zmesový odpad. Ako sa vám 
to darí? A na akých princípoch zero waste 
životný štýl vlastne stavia?

Hlavnou ambasádorkou zero waste spôsobu 
života je Bea Johnson, autorka knihy Zero Was-
te Home, ktorej sa darí žiť bez odpadu napriek 
tomu, že s manželom a dvomi dospievajúcimi 
synmi žije v San Franciscu v USA, v krajine, kde 
priemerný obyvateľ vyprodukuje 1 tonu odpadu 
ročne . Už Bea je teda dôkazom, že sa to dá, aj 
keď nie ste hipíci, ktorí žijú sebestačne mimo 
civilizácie .

Nám sa to darí tiež, sme traja a žijeme v Bra-
tislave . Zaviedli sme základné pravidlá života 
bez odpadov a tými sa riadime . Neberieme si 
žiadne jednorazové obaly, tašky, príbory . Už 
roky používame napríklad vlastné poháre na 
take away nápoje a fľašu na vodu . Potraviny, 
kozmetiku a drogériu nakupujeme v opakovane 
použiteľných obaloch . Dnes je to už, našťastie, 
jednoduché, ešte pred pár rokmi to však tak 
nebolo . V rámci domácnosti sme zredukovali 
naše veci na minimum . To málo odpadu, čo 
nám vznikne, triedime . Veľa obalov nosíme 
naspäť na trh a predajcovia ich znovu použijú 
(napr . obaly na vajíčka, sklenené zaváraninové 
poháre) . Na záhrade máme záhradný kompos-
tér, kde končí 50 % nášho odpadu .

Aké výhody prináša život bez odpadu? 
A naopak, je niečo, čoho ste sa preň mu-
seli vzdať?

Chce to určité obdobie trpezlivosti a nasta-
venia . Zmeny preto treba zavádzať do života 
postupne, potom to ide ľahšie . Človek tak 
nemá pocit, že sa niečoho vzdáva, iba tie veci 
jednoducho mení . Dôležité je však nielen zre-
dukovať veci a svoj vlastný negatívny vplyv na 
životné prostredie, ale tiež aktívne prispievať 
k jeho zlepšeniu .

Ja si náš minimalizmus užívam, vôbec nič mi 
nechýba . Práve naopak . Cítim, že mám doma 
všetkého tak akurát, neobklopujú nás žiadne 
zbytočné veci .

Ktorými neekologickými návykmi sa Slová-
ci podľa vás najviac „spreneverujú“ životu 
bez odpadu?

Igelitky, mikroténové vrecká, polystyrénové 
obaly na jedlo, plastové slamky, miešadlá, jed-
norazové obaly na nápoje a plastové fľaše . Ak 
by len týchto sedem vecí nahradili opakovane 

použiteľnými, tak by odpadu produkovali výrazne 
menej a nie 1 kg za deň . Ďalším problémom je 
ľahostajnosť a neustále vyhováranie sa na nejaký 
„systém“, ktorý nefunguje . Pritom systém sme 
my všetci, nie iní ľudia, nie zberovky, nie úradníci 
z ministerstva . Každý musí začať u seba doma .

Ste spoluzakladateľkou Inštitútu cirku-
lárnej ekonomiky, kde máte na starosti 
spoluprácu so samosprávami na ich kon-
cepciách v odpadovom hospodárstve 
a fundraising. Čomu sa ešte vaša nezisko-
vá organizácia venuje? A čo vás viedlo k jej 
založeniu?

Spolu s Petrou Csefalvayovou a Katarínou 
Bednárikovou sme ešte pred 11 rokmi založili 
konzultačnú spoločnosť, ktorá sa zameriava 
na environmentálny manažment . Pred 2 rokmi 
sme sa však zhodli, že to chce zmenu, že sa 
potrebujeme profesijne niekam posunúť . V tom 
čase prišla na Slovensko Diana den Held – top 
konzultantka v oblasti cirkulárnej ekonomiky 
z Holandska . Práve ona nás inšpirovala k roz-
hodnutiu založiť neziskovku – táto forma organi-
zácie nám totiž umožňuje úplne inak pracovať .

Pokiaľ ide o ďalšiu činnosť nášho inštitú-
tu, Petra spolupracuje hlavne so súkromným 
sektorom, pričom sa prioritne venuje ekoino-
váciám, produktovému dizajnu a technoló giám 
v rôznych sektoroch . Katka sa zameriava na 
informatizáciu ekoinovácií . V tom vidíme veľký 
potenciál, lebo ekoinovácie potrebujú mera-
teľné výsledky, aby sa ich ľudia nebáli imple-
mentovať . Všetky spoločne sa venujeme aj 
vzdelávaniu na školách, vo firmách, robíme aj 
prednášky pre verejnosť .

Čím sa vlastne líši cirkulárna ekonomika 
od lineárneho hospodárstva a aké sú jej 
výhody?

Lineárna ekonomika funguje na tom princí-
pe, že vyťažíme prírodné zdroje, z nich niečo 
vyrobíme, produkty distribuujeme na veľké 
vzdialenosti a nakoniec ich vyhodíme ako 
odpad . Vzniká nám tak problém v prípade 
čerpania prírodných surovín – postupne sa 
nám míňajú, navyše, narastajú množstvá od-
padov, kde končia všetky tie materiály, ktoré 
sme tak prácne získavali z prírody . Cirkulárna 
ekonomika vníma odpad ako zdroj a najväčší 
dôraz kladie na dizajn výrobkov – dôležité je, 
aby sme ako spoločnosť používali opakovane 
použiteľné výrobky, ktoré sa dajú opraviť a sú 
vyrobené z recyklovateľných materiálov . Takým 

spôsobom nám na konci ich životnosti nebude 
vznikať odpad .

V oblasti zodpovedného životného štýlu 
s minimálnym dopadom na prostredie ve-
rejnosť vzdelávate aj v rámci svojho blogu 
Nezmar, kde píšete napr. aj o odvrátenej 
strane módneho a kozmetického priemys-
lu. Čím sa pri nákupe oblečenia či kozmeti-
ky (zo zero waste hľadiska) riadite vy?

Podporujem malých slovenských výrobcov, 
ktorí vyrábajú dobré a kvalitné produkty a u kto-
rých nakúpim bezobalovo . V prípade textilu som 
momentálne prepadla upcyclingu . Kamoška, 
ktorá vie veľmi pekne šiť, mi prerába staré veci 
na nové . Rada si oblečenie aj vymieňam, a tak 
mám na určité obdobie nové kúsky v šatníku, 
ktoré istý čas nosím a potom ich vrátim .

Spomedzi krajín EÚ sme v triedení a recyk-
lácii odpadov z 28 krajín až na 27. mieste. 
Čím to je? Neuvedomelosťou, „ekone-
nastavenosťou“ ľudí alebo nedostatočnou 
legislatívou?

Hlavným problémom je cena za skládkova-
nie . Tá je u nás veľmi nízka . Pohybuje sa oko-
lo 25 eur za tonu, kým v Česku je to 60 eur 
a v Rakúsku 120 eur za tonu . V Rakúsku, Švéd-
sku, Nórsku a Holandsku je napríklad zakázané 
skládkovať odpad . Môžu ho energeticky zhod-
nocovať alebo recyklovať . U nás sa vďaka níz-
kej cene najviac odpadu odváža na skládky (na 
Slovensku ich stále máme až 118) . Množstvo 
ľudí pracuje na tom, aby sa to zmenilo, tak ve-
rím, že sa čoskoro dožijeme toho, že budeme 
skládkovať menej a produkcii odpadu budeme 
predovšetkým predchádzať .

Erika Hubčíková
Foto: Foto N – Tomáš Benedikovič

Neustále sa vyhovárame na nefungujúci systém,  
systém sme však my všetci
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Ako konkrétne prispievate  
k ochrane životného prostredia?

Doc. Mgr. František Ábel, PhD.,  
Katedra Novej zmluvy EBF UK

P r e d o v š e t k ý m 
zmenou myslenia 
vo vzťahu k environ-
mentálnym otázkam . 
Sú to zväčša malič-
kosti, no tie majú 
podľa môjho názoru 
najväčší efekt, pre-
tože postupne menia zaužívané vzorce 
správania vo vzťahu k životnému pro-
strediu . Konkrétne je to najmä cielené 
znižovanie množstva odpadu v domác-
nosti, hlavne plastov, a s tým spojené 
triedenie odpadu . Ostatné je už len ve-
cou sebadisciplíny a vytrvalosti .

Za svoj najväčší prí-
nos k ochrane životné-
ho prostredia považu-
jem to, že s manželkou 
nevlastníme auto a in-
dividuálnu dopravu 
využívame minimálne . 
Dokonca aj na nákupy 
do supermarketu cho-
dím autobusom a so 70-litrovým batohom 
ako za študentských čias . Nie vždy je to 
pohodlné, ale tak máme podľa mňa ako 
jednotlivci najväčšiu šancu niečo zmeniť . 
Vymeniť trochu nášho komfortu za veľkú 
úsporu minutej energie .

Mgr. Juraj Tekel, PhD., Katedra teore-
tickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK

Doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD., 
Katedra výtvarnej výchovy PdF UK

K ochrane život-
ného prostredia sa 
snažím prispieť as-
poň malou čiastkou 
do mlyna separo-
vaním domáceho 
odpadu, ktorého je 
z dôvodov prehna-
ného balenia potravín a produktov stále 
viac a viac . Rovnako sa doma snažíme 
i o separáciu kompostovateľného od-
padu . Najviac ma však trápi problém 
spotreby vody, keďže si jej význam špe-
ciálne uvedomujem, no zatiaľ sa nám ju, 
žiaľ, výraznejšie nepodarilo znížiť

Pracujem v odbo-
re, ktorý súvisí so 
životným prostre-
dím, a preto si po-
kladám za povinnosť 
písať aj články, ktoré 
pri ochrane svojho 
bezprostredného ži-
votného prostredia 

môže využiť aj laická verejnosť . Pokiaľ 
ide o môj súkromný život, mnoho mojich 
návykov a postojov možno síce interpre-
tovať ako príspevok k ochrane životného 

prostredia, avšak ich primárne dôvody 
sú zväčša iné . 

Tak napríklad moja averzia k nepri-
meranej spotrebe v akejkoľvek podobe 
(mimo niektorých sladkostí) tkvie v tom, 
že by mi iba strpčovala život . Mám od-
por k luxusným predmetom, zbytočnému 
spotrebnému tovaru, módnym trendom 
a rôznym „nátlakovým“ akciám zo strany 
obchodu . 

Využívam iba mestskú dopravu, bicy-
kel a vlak; moja spotreba čistiacich pro-
striedkov, teplej vody a plynu je veľmi níz-

ka . Odstavenie radiátorov takmer počas 
celého vykurovacieho obdobia má zasa 
zdravotné dôvody . Nevyhadzujem žiadne 
potraviny . Približne 300 hodín ročne, kto-
ré venujem verejnoprospešným prácam, 
považujem z veľkej časti tiež za formu 
ochrany životného prostredia . Uvedomu-
jem si však, že podobné zvyky a postoje 
u väčšiny obyvateľstva by viedli ku krachu 
mnohých firiem . No zároveň si myslím, 
že ak tento rozpor nevyriešime my, stále 
budeme pri ochrane životného prostredia 
ťahať za kratší koniec .

Prof. Ing. Karol Jesenák, PhD., Katedra anorganickej chémie PriF UK

Ochranu životného 
prostredia považujem 
za prirodzenú súčasť 
života, preto nákupy 
balím do vlastných ta-
šiek, pijem vodu z vo-
dovodu, používam 
ekologické čistiace 
prostriedky, nízkoenergetické spotrebi-
če i osvetlenie, v záhrade kompostujem, 
na polievanie využívam aj dažďovú vodu, 
bývam v energeticky úspornom dome, 
recyklujem . Snažím sa znižovať uhlíkovú 
stopu, ďalšie auto bude hybrid či elektro-
mobil, podporujem enviroprojekty .

Prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.,  
Katedra marketingu FM UK

Výsledky nášho 
výskumného tímu pri - 
nášajú poznatky vyu-
žiteľné pri prevencii 
proti biologickým invá - 
ziám, pri hodnotení 
ekologického stavu 
vôd na základe rybích 
spoločenstiev alebo 
pri realizácii opatrení zabraňujúcich zhor-
šovaniu stavu našich riek . Snažím sa tiež 
zanechávať po sebe čo najmenej odpadu 
– recyklujem, kompostujem a zadržiavam 
vodu v krajine pomocou veľkého záhrad-
ného jazierka .

Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.,  
Katedra ekológie PriF UK
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Stephen Hawking – život 
„v prednej línii frontu vedy“

Dňa 14. marca 2018 „skonal pokojne počas spánku doma v Cambridgi“, ako oznámil 
rodinný hovorca, veľký fyzik a popularizátor vedy Stephen Hawking. Mal 76 rokov. 
Keď bol 21-ročný, lekári mu diagnostikovali amyotrofickú laterálnu sklerózu, neurode-
generatívne ochorenie, ktoré spôsobuje úplné ochrnutie organizmu. Dávali mu vtedy 
dva roky života, no on žil ešte vyše polstoročia – a stal sa jedným z najvýznamnejších 
vedcov našich čias.

Hawking prispel k bádaniu „v prednej lí-
nii frontu vedy“ celým radom novátorských 
myšlienok . Keby sme z nich mali vybrať 
tie, ktoré najviac ovplyvnili dnešnú tvár 
vedy, boli by asi tri . Ako začínajúci vedec 
sformuloval spolu s Rogerom Penroseom, 
ktorý bol v tej dobe už uznávanou vedec-
kou kapacitou, vety o singularitách, ktoré 
hovoria o podobe časopriestoru na začiat-
ku rozpínania vesmíru (t . j . v čase veľkého 
tresku) a počas kolapsu hviezdy (t . j . pri 
vzniku čiernej diery) . Za podmienok, kto-
ré sú týchto dvoch situáciách splnené, 
časopriestor musí mať singularitu – okraj, 
za ktorý sa teória nevie dostať . Nasledoval 
asi najväčší Hawkingov objav: teória vypa-
rovania čiernych dier, podľa ktorej čierne 
diery vysielajú žiarenie s teplotou nepriamo 
úmernou hmotnosti („nie sú až také čier-
ne“) . Pri čiernej diere s hmotnosťou Slnka 
je to, pravda, len asi 50 miliardtín stupňa 
nad absolútnou nulou, ale keby sa v na-
šej blízkosti vyskytla mikroskopická čierna 
diera, jej žiarenie by sme dokázali zachytiť . 
Hawking žartom hovoril, že je škoda, že sa 
to zatiaľ nestalo, lebo keby astronómovia 
takúto čiernu dieru objavili, dostal by No-
belovu cenu . Vo svojom treťom veľkom 
príspevku k výskumu zameranému na 

fundamentálne otázky fyziky sa Hawking 
obrátil k zatiaľ veľmi neúplnej teórii, ktorá 
opisuje časopriestor v blízkosti singularít so 
zohľadnením teórie mikrosveta – kvantovej 
mechaniky . Spoločne so svojím vtedajším 
spolupracovníkom Jamesom Hartleom 
sformuloval podmienku „bez okraja“, ktorá 
určuje tvar časopriestoru s imaginárnym 
časom pri veľkom tresku . Podľa nej bol 
časopriestor vtedy uzavretý – nemal okraj .

Hawking sa venoval vedeckej práci po 
celý život, hoci bol od svojich 26 rokov na 
vozíku a posledných 30 rokov komunikoval 
s okolím len pomocou počítača s hlasovým 
syntetizátorom . Jeho výsledky vždy vzbu-
dzovali pozornosť – vyvolávali diskusie, 
podnecovali vznik nových ideí . Príkladom 
môže byť nedávny objav gravitačných vĺn . 
Pri ňom sa medziiným skúmalo, či v signáli 
nebol zakódovaný istý druh ozveny, ktorá 
by bola dôsledkom vyparovania čiernych 
dier, keby sa tento dej uskutočňoval pros-
tredníctvom takzvanej ohnivej steny .

Hawking raz o sebe povedal: „Môj cieľ je 
jednoduchý . Je ním porozumenie vesmíru, 
prečo je taký, aký je, a prečo vôbec exis-
tuje .“ Túto svoju ctižiadosť si pripomenul 
pri počúvaní krátkej, asi 4-minútovej sklad-
by s názvom Za nočnou oblohou, ktorú 

skomponovala mladá skladateľka Cheryl 
Frances-Hoadová, absolventka rovna-
kej fakulty Cambridgeskej univerzity, kde 
Hawking získal doktorát (PhD .) . Skladba 
vznikla k jeho 75 . narodeninám a zazne-
la aj na jeho pohrebe . Keď si ju Hawking 
vypočul na oslave narodenín, povedal, že 
„zachytáva rozľahlosť vesmírneho priesto-
ru a pocit údivu nad vesmírom a Zemou“ 
a „vyjadruje básnickým spôsobom jeden 
z mojich citátov: pokús sa dať zmysel tomu, 
čo vidíš, a premýšľaj nad tým, vďaka čomu 
vesmír existuje“ . Potom dodal: „Hádam mi 
odpustíte, ak poviem, že dnes večer už 
nad tým nepremýšľam .“ Azda pod vply-
vom hudobného zážitku dospel k záveru, 
že poznanie založené výhradne na obme-
dzenom ľudskom rozume nedokáže vniesť 
svetlo do natoľko základných otázok, ako 
je tá o existencii vesmíru . No vedci sa budú 
určite aj naďalej usilovať, aby na ne našli 
odpoveď – a Hawkingova odvaha a preni-
kavosť mysle im pri tom bude inšpiráciou .

Doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc., 
FMFI UK

Zdroj foto: www.hawking.org.uk

Skúšali ste to vypnúť a zapnúť?
Stalo sa vám už, že ste na univerzite narazili na počítačový problém, s ktorým vám nikto nevedel pomôcť? Presne na také situácie je 
tu Centrum podpory informačných technológií (CePIT), ktoré zabezpečuje podporu pre študentov a zamestnancov Univerzity Komen-
ského v Bratislave.

Vaše problémy CePIT netrpezlivo oča-
káva na telefónnom čísle 02/592 44 944, 
kde majú každý deň od 7 .00 do 20 .00 hod . 
službu študenti – brigádnici, ľudovo nazývaní 
„cepiťáci“ . Títo študenti sú vyškolení podá-
vať informácie o prebiehajúcich výpadkoch 
a postupe ich odstránenia a poskytnúť po-
moc – v prípade jednoduchších problémov 
priamo počas vášho telefonátu, pri zloži-
tejších zadaniach formou prvotnej analýzy 
a zaevidovaním, aby sa problému mohli ďa-
lej venovať pracovníci Centra informačných 
technológií UK (CIT UK), ktorí sú špecialista-
mi v danej oblasti .

Samotní cepiťáci sú študenti z rôznych sú-
častí nielen našej, ale aj iných univerzít, ktorí 
chcú z prvej ruky zažiť, aké to je zabezpe-
čovať IKT prevádzku rozsiahlej organizácie, 
a trochu si privyrobiť v mladom kolektíve . 
Samozrejme, prv než je cepiťák vystavený 
záplave používateľských problémov, musí 
prejsť zácvikom pozostávajúcim z nadobud-
nutia technických a praktických vedomostí 
a absolvovať test pripravenosti . Keďže pri 
komunikácii so zákazníkom nie sú dôležité 
len znalosti, ale aj spôsob komunikácie, naši 
brigádnici absolvujú pravidelné vyhodnoco-
vacie posedenia ohľadom kvality hovorov, 

ktoré im umožňujú identifikovať konkrétne 
oblasti, kde sa môžu v komunikácii zlepšo-
vať .

Preto, keď najbližšie narazíte na prob-
lém s niektorým univerzitným informačným 
systémom či službou a nebudete si vedieť 
rady, neváhajte a zavolajte nám . A ak ste štu-
dentom a chceli by ste sa naučiť čo-to o ko-
munikácii s používateľmi či prevádzke IKT 
a zároveň (ne)priamo pomôcť kvalite svojho 
univerzitného okolia, radi vás privítame v na-
šich radoch!

Ing. Barbora Gregová, CIT UK

I T  S L U Ž B Y  N A  U K
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Matfyzáci si z CFA Institute Research 
Challenge 2018 odniesli bronz

Študenti bakalárskeho odboru ekonomická a finančná matematika na Fakulte matemati-
ky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) získali 3. miesto na 
prestížnej súťaži Research Challenge organizovanej medzinárodným inštitútom CFA.

Dňa 6 . februára 2018 sa na Vysokej škole 
ekonomickej v Prahe konal už 8 . ročník lokál-
neho finále súťaže Research Challenge organi-
zovanej medzinárodným inštitútom CFA . FMFI 
UK reprezentoval tím zložený z piatich študen-
tov tretieho ročníka ekonomickej a finančnej 
matematiky: Matúš Bagin, Adam Fajkus, Juraj 
Hanuš, Jakub Hrbáň a Mário Igaz . V konkuren-
cii českých a slovenských vysokých škôl sa im 
podarilo obsadiť konečné tretie miesto .

Organizátorom súťaže je celosvetovo 
uznávaný inštitút CFA, ktorý okrem iného zá-
ujemcom poskytuje možnosť dosiahnuť titul 
Chartered Financial Analyst, t . j . profesionálny 
certifikát odborníkov v investičnom manažmen-
te . Ten sa medzi celosvetovou investičnou ko-
munitou považuje za jeden z najuznávanejších 
a hovorí sa o ňom ako o zlatom štandarde pre 
kariéru v tomto odvetví . Certifikát pozostáva 
z troch skúšok, ktoré tematicky pokrývajú naj-
mä oblasť investičného manažmentu, finančnej 
analýzy, akcií, dlhopisov, finančných derivátov, 

ale aj etiku vo finančníctve . Práve s cieľom 
propagácie inštitútu aj medzi študentmi vznikla 
súťaž Research Challenge . Prvou cenou v lo-
kálnom kole bola okrem postupu do jedného 
z troch globálnych kôl aj možnosť absolvovať 
prvú skúšku bezplatne .

Do súťaže sa tento rok zapojilo 11 vysokých 
škôl z Česka a Slovenska, pričom každú z nich 
mohol reprezentovať iba jeden tím zložený 
z troch až piatich členov . Úlohou študentov 
bolo vypracovať komplexnú finančnú analý-
zu vopred určenej firmy verejne obchodova-
teľnej na burze . Tou bola tento rok stavebná 
firma Strabag SE . Študenti najprv vypracovali 
do 21 . decembra 2017 report v anglickom ja-
zyku . Ten sa okrem analýzy firmy a finančnej 
analýzy skladal aj z valuácie, zhodnotenia rizík, 
analýzy odvetvia a celkovej makroekonomickej 
analýzy . Z toho mali následne za úlohu vytvo-
riť odporúčanie pre potenciálnych investorov 
(Buy/Hold/Sell) . Report sa podarilo vypraco-
vať siedmim tímom a tie boli následne pozvané 

do Prahy, kde ich čakala prezentácia, po ktorej 
nasledovali otázky od poroty zloženej z odbor-
níkov z praxe .

Podľa hodnotenia prezentácie sa náš tím 
umiestnil na druhom mieste, ktoré si vyslúžil 
nielen výbornou prezentáciou, ale i svojimi od-
poveďami na spomínané otázky poroty . Tento 
rok bolo však po prvý raz okrem prezentácie 
celkové poradie určené aj bodmi za report, a to 
v pomere 1 : 1 . Našim študentom sa nakoniec 
podarilo obsadiť tretie miesto, čo bolo podľa 
ich slov o niečo lepšie, ako pôvodne očakávali .

„Tretie miesto nás určite teší, no bezprostred-
ne po prezentácii sme tajne dúfali aj vo vyššie 
priečky . Napriek stovkám hodín, ktoré sme sú-
ťaži venovali, účasť na Research Challenge vo 
všeobecnosti hodnotíme veľmi pozitívne a be-
rieme ju ako cennú skúsenosť, keďže sčasti ide 
o reálne používanú aplikáciu toho, čo sa učíme 
v škole . Naša vďaka patrí hlavne doc . Mgr . Igo-
rovi Melicherčíkovi, PhD ., Dr . Zuzane Chladnej 
a predovšetkým RNDr . Ing . Marcelovi Imriškovi, 
ktorý nám ako náš industry mentor pomohol 
pri tvorbe analýzy cennými radami . Taktiež To-
mášovi Hrbáčovi a celej CFA Society Czech 
Republic za organizáciu tejto skvelej súťaže,“ 
zhodnotili na záver študenti .

Doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.,  
FMFI UK

Martinskí medici na 67. valnom zhromaždení IFMSA v Egypte
V dňoch 1. až 7. marca 2018 sa v egyptskom meste Hurgada uskutočnilo celosvetové stretnutie študentov medicíny – 67th Gene-
ral Assembly of the International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA), na ktorom sme sa zúčastnili aj my, siedmi 
delegáti z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (JLF UK).

Počas siedmich dní sme navštevovali se-
mináre a workshopy vedené poprednými 
predstaviteľmi IFMSA, kde sme prezentovali 
projekty, aktivity a programy fungujúce na 
všetkých lekárskych fakultách na Slovensku . 
Okrem riešenia problémov na celosvetovej 
úrovni sme mali možnosť diskutovať o nich aj 
v rámci jednotlivých regiónov, keďže situácia 
je pre každý región odlišná a o to špecifickej-
šia . Prezentácie aktivít študentov iných krajín 
nás v mnohom veľmi inšpirovali . Aj podľa ich 
príkladu sa budeme snažiť rozbehnúť viaceré 
nové projekty, ktoré získali vo svete úspech 
a určite by mohli byť prínosné aj pre sloven-

ských medikov . Veríme, že sa nám podarilo 
nadviazať mnoho medzinárodných kontak-
tov, ktoré nám pri tom v budúcnosti pomôžu . 
Účasť na valnom zhromaždení IFMSA bola 
pre nás veľmi obohacujúcou skúsenosťou, 
a to vo viacerých smeroch . Okrem iného nám 
ponúkla i možnosť zlepšiť si komunikačné 
schopnosti a získať väčší prehľad o svete . Aj 
preto by sme sa ešte raz chceli veľmi poďa-
kovať vedeniu JLF UK – len vďaka podpore 
fakulty sme sa totiž mohli zúčastniť na tomto 
výnimočnom podujatí .

Lucia Hatalová, študentka 2. ročníka 
všeobecného lekárstva na JLF UK

A K T I V I T Y  N A Š I C H  P R A C O V Í S K
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Praktický IFCC workshop molekulárnej diagnostiky 
prvýkrát na Slovensku

V dňoch 18. až 24. februára 2018 hostila Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine (JLF UK) praktický intenzív-
ny workshop zameraný na molekulárnu diagnostiku. Podujatie, realizované s finančnou podporou Slovenskej spoločnosti klinickej 
biochémie (SSKB) a Medzinárodnej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny (IFCC), sa konalo v laboratórnych priestoroch 
divízie molekulárnej medicíny v Martinskom centre pre biomedicínu (BioMed Martin) a v laboratóriách Ústavu lekárskej biochémie 
JLF UK.

Workshop, nad ktorým prevzali zášti-
tu dekan fakulty prof . MUDr . Ján Danko, 
CSc ., a prezident SSKB prof . MUDr . Oliver 
Rácz, CSc ., organizačne zabezpečili prof . 
RNDr . Erika Halašová, PhD ., a prof . MUDr . 
Dušan Dobrota, CSc ., z JLF UK . Funkcie 
miestnej koordinátorky a výkonnej členky 
realizačného tímu workshopu sa ujala dipl . 
biol . Katarína Baluchová, PhD ., členka vý-
boru pre molekulárnu diagnostiku (C-MD) 
pri IFCC a vedecká pracovníčka onkolo-
gickej divízie v BioMed Martin . Workshop 
bol určený pre lekárov, prírodovedcov a la-
boratórnych pracovníkov, ktorí mali záujem 
oboznámiť sa s molekulárnou diagnosti-
kou využívanou v klinickej praxi . Školiteľmi 
podujatia boli predsedníčka výboru pre kli-
nickú molekulárnu biológiu (C-CMBC) prof . 
Evi Lianidou (Grécko) a členovia C-CMBC 
prof . Andrea Ferreira-Gonzalez (USA), prof . 
Ettore Capoluongo (Taliansko), Dr . Verena 
Haselmann (Nemecko) a Dr . Zsolt Kovács 
(Rumunsko) .

Na kurze sa zúčastnilo dvadsať frekven-
tantov z akademických inštitúcií z celého 
Slovenska – jedenásť ich prišlo z martin-
ských pracovísk (JLF UK a BioMed Mar-
tin), piatich zástupcov vyslali bratislavské 
pracoviská (Lekárska fakulta Slovenskej 
zdravotníckej univerzity, Ústav molekulár-
nej biológie SAV, Virologický ústav SAV, 
Onkologický ústav sv . Alžbety) a štyroch 
reprezentantov mala na podujatí Lekárska 
fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach . Účastníci si vyskúšali zručnos-

ti izolovania vlastnej DNA, ktorú následne 
podrobili molekulárnym analýzam . Tieto 
analýzy boli zamerané okrem iného na de-
tekciu HLA-B*57:01 genotypu ako kontra-
indikačného kritéria na použitie antivirálnej 
terapie u pacientov infikovaných HIV . Ďalej 
sa mohli otestovať na prítomnosť viacerých 
polymorfizmov, napr . p .H1299R vo fakto-
re V Leiden, ktorý je jedným z rizikových 
faktorov venóznej trombózy, rs4988235 
v géne LCT asociovaného s primárnou 
laktózovou intoleranciou či na prítomnosť 
p .H63D v géne HFE spájaného so zvýše-
ným rizikom hereditárnej hemochromatózy . 
Náplňou workshopu bol okrem praktickej 
laboratórnej časti aj in silico tréning za-
meraný na osvojenie si dizajnu primérov, 
kvantitatívnej PCR, používania restrikčných 
enzýmov, klonovania a pod . Na podujatí 
zaznelo i množstvo odborných prednášok, 
na ktorých sa účastníci oboznámili s aktuál-
nymi trendmi nomenklatúry a metodológie 
v diagnostických laboratóriách, ako i s prá-
cou s databázami pre potreby samostat-
nej vedeckej činnosti . Súčasťou kurzu bol 
aj spoločenský večer, kde sa diskutovalo 
o súčasnej laboratórnej legislatíve a skúse-
nostiach účastníkov s akreditáciou diagnos-
tických laboratórií v klinickej praxi .

Kurz bol ukončený testom, ktorým si 
účastníci mohli preveriť vedomosti, čo 
na workshope nadobudli . Na základe 
tejto previerky boli vydané certifikáty 
o úspešnom absolvovaní kurzu . S testovými 
úlohami si najlepšie poradil MUDr . Michal 

Cibulka, doktorand dennej formy štúdia na 
Ústave lekárskej biochémie JLF UK (školi-
teľ prof . MUDr . Dušan Dobrota, CSc .), kto-
rému tak budú hradené náklady spojené s 
účasťou na jednej medzinárodnej konferen-
cii organizovanej IFCC, ako aj na ďalšom 
workshope podobného zamerania v blízkej 
budúcnosti .

Tento workshop bol deviatym v poradí, 
ktoré usporiadala C-CMBC, a prvým praktic-
kým IFCC workshopom molekulárnej diag-
nostiky organizovaným na území Slovenska . 
JLF UK sa tak zaradila do siete inštitúcií, 
ktoré mali možnosť privítať zahraničných od-
borníkov s cieľom ďalšieho vzdelávania špe-
cialistov v molekulárnej medicíne . Účastníci 
kurzu môžu využiť nadobudnuté vedomosti 
na rozšírenie nových metodických postupov 
na svojich domovských pracoviskách, ako aj 
na rozvoj svojho akademického rastu .

Dipl. biol. Katarína Baluchová, PhD., 
BioMed JLF UK

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc., JLF UK
prof. RNDr. Erika Halašová, PhD., JLF UK

prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., LF UPJŠ
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Keď medicína inšpiruje

Študenti o študentoch, tak sa volá naša nová rubrika, v ktorej vám poslucháči jednotlivých fakúlt postupne sami predstavia svojich 
úspešných spolužiakov. V nasledujúcom príspevku sa dočítate, koho zo svojich radov sa rozhodli vyspovedať medici z Lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK).

redakcia

Xénia Faktorová,
študentka 6. ročníka doktorského 
študijného programu všeobecné 
lekárstvo

Čo vás viedlo ako úspešnú autor-
ku detských a fantasy kníh k štúdiu 
všeobecného lekárstva na Lekárskej 
fakulte UK? Ako s odstupom času vní-
mate to, že ste zapísaná v slovenskej 
knihe rekordov ako najmladšia autor-
ka?

Svoje prvé básničky a rozprávky som 
začala písať ako jedenásťročná. Vtedy 
išlo len o detskú zábavu, vôbec som ne-
tušila, že písanie bude v budúcnosti pre 
mňa také dôležité. Celé to odštartovala 
moja prvá kniha s názvom Prečo myšky 
pištia z výšky, ktorá uzrela svetlo sveta, 
keď som mala trinásť rokov, a vďaka kto-
rej som získala zápis v slovenskej knihe 
rekordov. Myslím, že nielen tento úspech 
ma presvedčil o tom, že mám v rozvíja-
ní svojho talentu pokračovať. Ako plynul 
čas, písanie ma čoraz viac bavilo, hoci 
som vedela, že ostane vždy len mojím 
hobby. Rozhodnutie študovať medicínu 
prišlo náhle pred začiatkom posledného 
ročníka na strednej škole. A to aj napriek 
tomu, že tým nadväzujem na tradíciu le-
károv v našej rodine. Nemala som úplne 
jasnú predstavu o tom, čo chcem v živote 

robiť, ale cítila som, že medicína bude aj 
moja cesta, a svoje rozhodnutie som nik-
dy neoľutovala.

Čo vás na štúdiu najviac baví? A pre-
nášate poznatky nadobudnuté na LF 
UK aj do detských alebo fantasy kníh?

Štúdium medicíny je ako veľká záhadná 
kniha. Spočiatku neprebádaná, plná ta-
jomstiev. No s každou prečítanou stranou 
sa príbeh čoraz viac odhaľuje a čitateľ 
prichádza na nové poznatky a nové sku-
točnosti. Pre mňa sú dni, mesiace a roky 
na medicíne ako stránky z kníh. Každým 
ďalším okamihom nadobúdam nové vedo-
mosti a skúsenosti nielen z profesionálne-
ho, ale aj z morálneho, emocionálneho 
a psychologického hľadiska. A každou 
ďalšou chvíľou sa čoraz viac približujem 
k záveru tejto tajuplnej knihy, až sa na jej 
konci otvorí ďalšia cesta v podobe budú-
cej profesie. Avšak poznatky zo školy už 
teraz využívam aj v rámci svojho písania 
pre deti – v detskom časopise Maxík, 
v ktorom vediem rubriku s názvom Zaují-
mavosti o ľudskom tele. Ide o náučno-
-populárne články, v ktorých sa snažím 
predstaviť najzaujímavejšie aspekty z me-
dicíny prispôsobené detským znalostiam 
a detskému vnímaniu.

Štúdium lekárstva je iste veľmi nároč-
né. Darí sa vám skĺbiť písanie so štú-
diom?

Nie je to jednoduché, keďže aj písa-
nie, aj štúdium si vyžadujú veľa času. Čas 
je vždy nepriateľom, keď chce byť človek 
vo viacerých činnostiach naozaj dobrý 
a úspešný. Avšak aj pri povinnostiach 
sa dá nájsť voľný priestor na zachytenie 
nápadov a inšpirácií. Pri správnom rozlo-
žení času sa mi darí stíhať oboje. A hoci 
je štúdium pre mňa dôležité, moje „spi-
sovateľovanie“ som nikdy nezanedbala.

Aké máte plány na najbližšie obdobie 
a čomu by ste sa chceli po skončení 
štúdia prioritne venovať – písaniu kníh 
či príprave na atestácie? Alebo opäť 
zvažujete obe možnosti? ☺

Posledný ročník na medicíne je rovnako 
náročný ako ročníky pred ním, hoci mám 
pocit, že cítim väčšiu zodpovednosť než 
na začiatku. Cítim, že sa jedna veľká púť 
chýli ku koncu, aby sa otvorila nová, ďalšia, 
na ktorej budem musieť zužitkovať všetko, 
čo som sa doteraz naučila. I keď nie je ta-
jomstvom, že lekári sa učia po celý život. 
V poslednom ročníku už každý študent vidí 
v diaľke svoj vysnívaný cieľ s titulom MUDr. 
Nie je ľahké rozhodnúť sa pre odbor, v kto-
rom sa nájdem a ktorý budem robiť po celý 
život. Jedno však viem určite. Chcem sa 
venovať tomu, čo som študovala, a popri 
práci písať poviedky a rozprávky pre deti. 
Viem, že aj vo svete spisovateľov chcem 
mať svoje miesto a svoje napredovanie. 
Verím, že príde rad aj na písanie odbor-
ných medicínskych článkov. Jedno je však 
isté, medicína a písanie sú i ostanú hlavnou 
a dôležitou súčasťou môjho života.

ZS
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MUDr. Martina 
Galambošová,
študentka 2. ročníka 
doktorandského študijného 
programu patologická anatómia 
a súdne lekárstvo

Kedy sa u vás dostavilo rozhodnutie 
prihlásiť sa na doktorandské štúdium 
na LF UK? A čomu sa v rámci svojej 
doktorandúry venujete?

Keby sa ma ešte pred štyrmi rokmi 
niekto spýtal, či si viem predstaviť samu 
seba robiť vedu, určite by som odpove-
dala nie. V tej dobe bolo mojím snom ve-
novať sa klinickej medicíne. Ale ako sa 
vraví: „Nikdy nehovor nikdy.“ Tento výrok 
na mňa mimoriadne pasuje. Prvotný zá-
ujem o vedu vo mne vzbudila spolužiač-
ka a taktiež výborná kamarátka, ktorá sa 
aktívne počas štúdia venovala viacerým 
experimentom. Raz sme sa o nich roz-
právali a veľmi sa mi páčilo, že sa okrem 
štúdia venuje aj niečomu inému, ani ne-
hovoriac o tom, aké cenné skúsenosti jej 
to prináša. V 4. ročníku som sa rozhodla 
pre študentskú vedeckú odbornú čin-
nosť. Veľmi ma to chytilo a keď som ne-
skôr dostala príležitosť naučiť sa praco-
vať na rastrovacom elektrónovom mikro-
skope, o svojom zapálení pre vedu som 
už nepochybovala, preto som sa aj pri-
hlásila na doktorandské štúdium. Zvolila 
som si odbor tkanivové inžinierstvo, vý-
skum kmeňových buniek a ich aplikácia 
v urológii, ktorý zastrešuje patologická 
anatómia a súdne lekárstvo. Pôsobím na 
Ústave lekárskej biológie, genetiky a kli-
nickej genetiky LF UK a UNB.

V roku 2015 ste sa so svojou prácou 
na fakultnej konferencii ŠVOČ umiest-

nili na 3. mieste. Čomu ste sa v nej 
venovali? A čo pre vás tento úspech 
znamenal/znamená?

Bola to moja prvá vedecká práca, na 
ktorej som pracovala s dvoma spolužiač-
kami. Naša štúdia bola zameraná na pa-
cientov s diagnózou Crohnovej choroby 
a ulceróznej kolitídy. Na vyše 250 pacien-
toch sme sledovali poškodenie pečene 
v súvislosti s nasadenou terapiou pri spo-
mínaných ochoreniach. Počas presne de-
finovaného ročného obdobia sme sledo-
vali hlavne aktivitu hepatálnych enzýmov 
a taktiež sme zaznamenávali nasadenú 
terapiu u každého pacienta. Na základe 
našich výsledkov sme zistili, že dva lieky 
sa zdajú byť rizikové a pacienti, ktorí ich 
užívajú, majú mať častejšie sledované he-
patálne parametre.

Okrem toho, že táto práca vo mne 
prebudila záujem o vedu, naučila ma tiež 
pracovať a efektívne komunikovať v rámci 
kolektívu. Chcem sa veľmi pekne poďako-
vať doc. MUDr. Tomášovi Kollerovi, PhD., 
ktorý nás perfektne viedol, pomáhal nám 
a dal nám priestor prezentovať našu prácu 
aj na hepatologickom kongrese.

Vaše práce dokonca vyšli aj v zahra-
ničných časopisoch...

Veru tak, v zahraničných časopisoch mi 
zatiaľ vyšli dve práce. Prvou z nich je spo-
mínaný príspevok z konferencie ŠVOČ, 
ktorý pod názvom Drug-induced liver 
injury in inflammatory bowel disease: 
1-year prospective observational study 
uverejnili v časopise World Journal of 
Gastroenterology v júni 2017.

Pokiaľ ide o moju súčasnú vedeckú 
činnosť, publikovali sme prácu s názvom 
Tissue engineering of urethra: Systema-
tic review of recent literature v časopi-
se Experimental Biology and Medicine 
v decembri 2017. V súčasnosti nám pre-

biehajú dva vlastné experimenty týkajúce 
sa tkanivového inžinierstva močovej rúry 
a výskumu kmeňových buniek izolovaných 
z moču. Po ukončení a vykonaní analýz 
daných experimentov plánujeme získané 
výsledky taktiež publikovať v zahraničných 
časopisoch.

Čo považujete za svoj doposiaľ naj-
väčší pracovný/študentský úspech?

Za študentský určite ukončenie štúdia 
medicíny a spomínanú prácu ŠVOČ. Ve-
rím, že pracovným úspechom bude vytvo-
renie funkčného tkaniva močovej rúry me-
tódami tkanivového inžinierstva, ktoré by 
pomohlo detským aj dospelým pacientom 
pri vrodených či získaných ochoreniach 
močovej rúry. Avšak tento cieľ si vyžaduje 
ešte niekoľkoročný výskum.

Ako sa vám darí zladiť doktorandské 
štúdium s inými aktivitami? Máte čas 
aj na seba a svoje záľuby? Ak áno, kto-
ré sú to?

V súvislosti s položenou otázkou mu-
sím povedať, že za veľa vďačím svojmu 
školiteľovi RNDr. Ľubošovi Danišovičovi, 
PhD., a to predovšetkým za jeho výborné 
vedenie môjho doktorandského štúdia. 
Vždy sa dokážeme konštruktívne dohod-
núť na postupe práce a ja si tak viem vy-
tvoriť čas aj na svoje záľuby, ku ktorým 
patrí šport, hra na gitaru a taktiež stretnu-
tia s kamarátmi a rodinou. Tiež som mu 
veľmi vďačná za to, že podporuje aj môj 
záujem o elektrónovú mikroskopiu a že 
ma hneď počas prvého roku naučil po-
trebné metódy na prácu s bunkami. Rov-
nako by som sa pri tejto príležitosti chce-
la poďakovať aj ďalším inšpiratívnym ľu-
ďom, vďaka ktorým som začala pôsobiť 
vo vede a ktorí mi pomáhajú a motivujú 
ma v mojej práci – sú to prof. Ing. Pavel 
Alexy, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Dušan 
Bakoš, DrSc., a doc. MUDr. Tomáš Kol-
ler, PhD.

KF
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Novogrécky jazyk na Slovensku
Pri príležitosti Medzinárodného dňa gréckeho jazyka pripravila Katedra klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty UK v spo-
lupráci so Slovenskou spoločnosťou novogréckych štúdií a Slovenskou jednotou klasických filológov pod záštitou Veľvyslanectva 
Helénskej republiky v SR dňa 15. marca 2018 konferenciu „Novogrécky jazyk na Slovensku“. Jej cieľom bolo predstaviť novogrécke 
štúdiá na Slovensku, ich historický vývoj a súčasný stav a zároveň načrtnúť nové výzvy do budúcnosti.

Podujatie otvorili príhovory Ľudmily Buzás-
syovej, vedúcej Katedry klasickej a semitskej 
filológie FiF UK, Jany Gruskovej, garantky 
gréckych štúdií na FiF UK a podpredsedníčky 
Slovenskej spoločnosti novogréckych štúdií, 
a Marie Louisy Marinakis, veľvyslankyne He-
lénskej republiky v SR.

V prvej časti konferencie odzneli v no-
vogréčtine so simultánnym prekladom 
príspevky o výučbe novogréckeho jazyka 
a o novogréckych štúdiách na Slovensku 
od Jána Zozuľaka, Jany Gruskovej, Andreja 
Kalaša, Sofie Chatzigiannaki, Sotirisa Tra-
pezanlidisa a Zuzany Išpoldovej. Príspevok 

Tomáša Hamara predniesla Marína Kšiňa-
nová.

Druhá, literárna časť, ktorú pripravila So-
fia Chatzigiannaki, lektorka novogréckeho 
jazyka pôsobiaca na Filozofickej fakulte UK 
od roku 2013, vyslaná na Slovensko mi-
nisterstvom školstva Helénskej republiky, 
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Rekonštrukcia skladov kníh na FiF UK  
odhalila storočné maľby

Rekonštrukcia priestorov Slovanského seminára na prízemí historickej budovy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
(FiF UK) na Gondovej ulici priniesla neočakávaný objav. Tmavé miestnosti, kde sa desaťročia uskladňovali knihy, boli kedysi exkluzív-
nymi sálami vyzdobenými nástennými maľbami, štukami a tapetami.

Umeleckohistorický prieskum odhalil, že 
vo dvoch veľkých sálach boli na pilastroch 
plastické ornamenty s motívom dubových lis-
tov a okolo celej miestnosti tridsať centimet-
rov vysoký ozdobný pás – vlys, namaľovaný 
v duchu neskorej secesie, na ktorom sú mo-
tívy ovocia. Našli sa tiež ornamenty v štýle 
art deco. „Nikde v záznamoch sme nenašli 
zmienku, na čo tieto miestnosti pôvodne slú-
žili. Podľa výzdoby sa však môžeme domnie-
vať, že tu bola zrejme dôstojnícka jedáleň,“ 
hovorí tajomník fakulty JUDr. Pavel Horváth. 
Túto teóriu okrem motívov na výzdobe pod-
poruje aj fakt, že miestnosti sú schodišťom 
prepojené s reprezentatívnou Moyzesovou 
sieňou, dá sa preto predpokladať, že slúžili 
dôstojníkom rakúsko-uhorskej cisársko-krá-
ľovskej armády počas podujatí v tejto sále. 
Budovu na dnešnej Gondovej ulici v roku 
1913 postavili totiž práve pre veliteľstvo ar-
mády.

Reštaurátori pri prieskume stien tiež zistili, 
že okrem namaľovaného ozdobného pásu 
boli steny obložené ozdobenou tapetou. 
Žiaľ, v celom priestore sa nezachoval ani 
malý fragment tejto historickej tapety, nevie 
sa teda, akú mala farebnosť a ornamentálnu 
výzdobu.

Rekonštrukciu miestností Slovanského 
seminára si vyžiadal katastrofálny stav inži-
nierskych sietí, steny boli zatečené a knihy 
ohrozovala pleseň. Fakulta zároveň potre-
bovala priestor na uskladnenie knižných 
fondov, mnohé katedry ich museli usklad-
ňovať na chodbách a v učebniach v starých 
knižniciach. „Rekonštrukciou priestorov 
a zabudovaním mobilného regálového sys-
tému fakulta získala moderné priestory na 
uskladnenie cca 160-tisíc knižných jedno-
tiek, oproti doterajším 45-tisícom,“ uviedol 
Dr. Horváth.

Z ponurých priestorov sa tak už v najbliž-
šom semestri stane moderná knižnica. Sú-
časťou priestorov je aj malý vnútorný dvor, 
ktorý dostal novú fasádu a dlažbu a v budúc-
nosti by mohol za pekného počasia slúžiť 
ako čitáreň.

Rekonštrukcia Slovanského seminára 
mala pôvodne trvať 100 dní počas leta v roku 
2017. Nakoniec trvala vyše pol roka, a to aj 
vzhľadom na neočakávaný objav. Časť výzdo-
by bola odborne zrekonštruovaná. Fakulta 
z vlastných zdrojov zaplatila za rekonštrukciu 
priestorov 481-tisíc eur, z toho takmer tretinu 
stál moderný regálový systém.

Fakulta má aj ďalšie plány na vylepšenie 
svojich priestorov. „V tomto roku tiež plánu-
jeme opraviť priestory študovne katedier na 
2. poschodí, vybudovať rozhlasové štúdio 
pri katedre žurnalistiky, vybudovať psycho-
fyziologické laboratórium pri katedre psy-

chológie, osadiť vzduchovú clonu na posuv-
né dvere pri vstupe do budovy, vybudovať 
kuchynku na 3. poschodí a v suterénnych 
priestoroch budovy osadiť podhľad,“ uviedol 
Dr. Horváth.

Barbora Tancerová
Foto: Barbora Tancerová,  

Ester Mateášiková
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UniverSaal – budúce pulzujúce centrum FiF UK  
a miesto pre nové nápady

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) pripravuje v spolupráci s občianskym združením Univerzál vytvorenie 
nových priestorov pre akademickú obec fakulty i širšiu verejnosť.

Nedostatok priestorov na stretávanie, 
štúdium či spoločnú tvorivú činnosť spomí-
najú študentky a študenti FiF UK v ankete 
pravidelne. Vedenie FiF UK sa rozhodlo rie-
šiť túto situáciu v spolupráci s občianskym 
združením Univerzál. Spoločne pripravujú 
rekonštrukciu objektu v malom átriu hlavnej 
budovy na Gondovej ul. č. 2, kde chcú zria-
diť akademické multifunkčné kultúrne cen-
trum s otvoreným kreatívnym priestorom pre 
študentov, pedagógov i širokú verejnosť, 
ktoré obohatí profil akademickej komunity 
a stane sa novou adresou na mape nezá-
vislých kultúrnych centier. Cieľom je vytvoriť 
príjemné miesto pre stretnutia a konverzá-
cie, scénu pre študentské divadlá a rôzne 
produkcie, ale aj platformu pre silnejší hlas 
akademickej komunity vo verejnej diskusii. 
UniverSaal má byť tak i priestorom stretnutí 
a dialógu akademického sveta so širšou ve-
rejnosťou.

Akademické kultúrne centrum UniverSaal 
bude sídliť v objekte v malom átriu hlavnej 
budovy FiF UK, ktorá je národnou kultúr-
nou pamiatkou. Táto stavba bola realizovaná 
v rokoch 1911 – 1913 podľa plánov vieden-
ského vojenského stavebného inžiniera Jo-
sefa Rittnera ako sídlo veliteľstva 5. rakúsko-
-uhorského cisárskeho armádneho zboru. 
V roku 1958 budova prešla do vlastníctva 
Univerzity Komenského a stala sa trvalým 
sídlom Filozofickej fakulty UK. Objekt budú-
ceho centra UniverSaal pôvodne slúžil ako 
stajňa pre kone dôstojníkov, v súčasnosti sa 
využíva ako sklad a vyžaduje si rozsiahlu re-
konštrukciu.

Občianske združenie Univerzál v novembri 
2017 založila skupina absolventov, študentov 
a pedagógov fakulty. Správnu radu tvoria Dr. 
Viera Bartková, Dr. Fedor Blaščák a Dr. Moni-
ka Kapráliková, správcom združenia je prode-
kan FiF UK prof. Martin Slobodník, revízorkou 

Mgr. Monika Filipová. Dekan FiF UK prof. Ja-
roslav Šušol podpísal 10. januára 2018 me-
morandum fakulty a občianskeho združenia 
Univerzál o spolupráci.

Rekonštrukcia objektu by mala byť do-
končená v druhej polovici roku 2020, naj-
neskôr však v roku 2021, keď bude FiF UK 
oslavovať 100. výročie od začatia výučby. 
Na tomto cieli sa začalo pracovať už od ja-
nuára 2018. Krajský pamiatkový úrad zámer 
rekonštrukcie schválil. Keďže ide o pamiat-
kovo chránený objekt, najprv treba dať spra-
viť pamiatkový výskum, ktorý prinesie nové 
zistenia o histórii budovy. Následne sa musí 
objekt zamerať a vypracovať statický posu-
dok. Tretím, kľúčovým, cieľom na rok 2018 
je príprava architektonickej štúdie a komplet-
nej projektovej dokumentácie tak, aby sme 
ešte koncom roku spustili proces stavebné-
ho konania.

Zároveň chce fakulta už v tejto fáze prí-
pravných prác priestor jednorazovo sprí-

stupniť verejnosti jed-
nak s cieľom predstaviť 
svoj zámer, no zároveň 
si vyskúšať organizáciu 
a produkciu kultúrne-
ho podujatia v týchto 
priestoroch. Od marca 
2018 začne podávať 
žiadosti o granty do 
nadácií a koncom jari 
spustíme crowdfundin-
govú kampaň. Autorom loga je grafický di-
zajnér Martin Bajaník.

Na 9. mája 2018 pripravujeme podujatie 
„Nultá hodina“, ktoré priestor a jeho poten-
ciál predstaví akademickej obci i širšej verej-
nosti.

Viac informácií o aktuálnych aktivitách náj-
dete na webe: http://www.universaal.sk/.

Barbora Tancerová
Foto: Viktória Oroszová

bola venovaná Dionysiosovi Solomosovi, 
národnému básnikovi Grécka, a jeho prí-
nosu pre novogrécky jazyk a kultúru. Pred-
náškové pásmo dopĺňali ukážky autorových 
diel v originálnom znení v podaní súčasných 
i bývalých študentov novogréckeho jazyka 
FiF UK – Barbory Machajdíkovej, Renáty 
Mokošovej, Zuzany Dzurillovej, Diany Le-
itmanovej, Bianky Schönhauserovej, Len-
ky Grešovej, Laury Phanovej – a žiakov 
gréckeho pôvodu z triedy novogréckeho 
jazyka v Bratislave, ktorá bola zriadená He-
lénskou republikou v októbri 2017, pod ve-
dením učiteľky Eleni Emmanouil. Prednes 

gréckych ukážok sprevádzal ich vynikajúci 
preklad do slovenčiny, o ktorý sa postarala 
Renáta Mokošová, absolventka klasických 
jazykov (gréčtiny a latinčiny) na FiF UK a no-
vogréckej filológie na Masarykovej univerzi-
te v Brne.

Celé podujatie sa nieslo vo vysoko od-
bornom, no zároveň i veľmi priateľskom 
duchu. Všetkých prítomných spájala láska 
a obdiv ku gréckemu jazyku a kultúre. V prí-
jemnej atmosfére slávnostných priestorov 
Filozofickej fakulty UK sa stretli odborníci, 
študenti i priaznivci gréckeho jazyka, k slo-
vu sa dostali podnetné príspevky a nechý-

bala ani výmena vzájomných skúseností 
pri výučbe gréckeho jazyka i šírení gréckej 
kultúry na Slovensku. Konferencia sa tak 
stala dôstojným a hodnotným príspevkom 
k budovaniu dobrých vzájomných grécko-
-slovenských vzťahov aj na akademickej 
úrovni. Jej výsledky budú publikované 
a predstavené širokej verejnosti v odbor-
nom zborníku.

Ivan Lábaj, Mária Májeková,
Katedra klasickej a semitskej  

filológie FiF UK
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Z A U J A L O  N Á S

O literatúre malých, ktorá má veľký zmysel
K Medzinárodnému dňu detskej knihy

Druhý apríl, keď si pripomíname deň narodenia dánskeho spisovateľa Hansa Christiana Andersena, svetoznámeho autora rozprá-
vok, sa od roku 1967 slávi ako Medzinárodný deň detskej knihy. Pri tejto príležitosti sme oslovili prof. PhDr. Ondreja Sliackeho, CSc., 
z Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK), ktorý nám v skratke 
priblížil nielen to, ako sa prostredníctvom výnimočných autorov formovala slovenská detská literatúra v ostatných etapách našich 
dejín a aké (nie vždy potešiteľné) trendy v nej možno pozorovať dnes, ale i to, prečo má táto – dospelými často prehliadaná – lite-
ratúra obrovský význam.

redakcia

Slovenská roman-
tická generácia, kon-
krétne štúrovci, bola 
geniálna i tým, že 
popri všetkom, čo si 
predsavzala dosiah-
nuť, rozhodla svoj vy-
medzený čas venovať 
aj detskej kultúre. Be-
letristike bezprostred-
ne. Veľa toho nebolo, 
nemohlo byť, ale Zor-
nička a Rečňovanka, 
dva útle zborníčky 
poviedočiek a veršov, 

presvecovali cestičku detskej literatúre aj 
vtedy, keď už žiadna slovenská knižka pre 
deti nebola. Nesmela byť.

Našťastie niekoľko stovák mládencov, 
ktorých na revúckom gymnáziu už dospe-
lí štúrovci šľachtili na svoj spôsob, v čase, 
keď sa zas raz v našich dejinách lámal 
chlieb, rozpamätalo sa, čo pre nich v det-
stve znamenali dve knižočky napísané 
v materinskej reči. Zo spomienky na dávnu 
radostnosť začalo v slobodnom národnom 
štáte po roku 1918 rozjasňovať detské oči 

Slniečko. Legendárny matičný časopis, 
ktorý vychádza dodnes, už nesuploval ško-
lu. Jeho stratégiou, ktorá sa stala doktrínou 
novodobej slovenskej detskej literatúry, 
bolo zošľachťovať detskú dušičku, vytvárať 
v dieťati emočnú empatiu so všetkým, čo 
v ňom formuje odpor voči zlu. Priam feno-
menálne to pochopil jeho šéfredaktor Jozef 
Cíger Hronský a Slniečko otvoril rozpráv-
ke. Autorskej i folklórnej. Najmä tá druhá, 

v jeho bravúrnom rozprávačskom podaní, 
sa stala nielen emblematickým znakom me-
dzivojnového Slniečka, ale i, či predovšet-
kým, dokladom, že to bola rozprávka, ktorá 
jedinečný mravný imperatív našich predkov 
stelesnený v rozprávke o troch grošoch 
kontinuitne prenášala z generácie na gene-
ráciu. No nielen rozprávka, nielen Hronský. 
Ak sa literatúra pre deti už v medzivojnovom 
období stala legitímnou súčasťou národnej 
kultúry, bolo to preto, že k jednému-dvom 
žánrom či talentovaným autorom pribúdali 
ďalší a ďalší. Tí všetci ju zakoreňovali tak, 
že napriek totalitnému nečasu päťdesiatych 
rokov, keď nad deťmi kráčajúcimi do „šťast-
nej budúcnosti“ nesmelo svietiť Slniečko, 
dokázala dospieť do svojho „zlatého veku“.

Šesťdesiate roky 20. storočia s takými 
autormi, akými boli Klára Jarunková, Mária 
Ďuríčková, Jaroslava Blažková, Miroslav Vá-
lek, Ľubomír Feldek, Vincent Šikula či Voj-
tech Zamarovský, sú v dejinách slovenskej 
detskej literatúry výnimočné tým, že o tvor-
bu pre deti prejavili záujem nespochybni-
teľné umelecké osobnosti. Ich jedinečnosť 
nespočívala však len v schopnosti vytvoriť 
originálny tvar. Ešte dôležitejšie bolo, že 
ich umelecký počin vychádzal z radikálnej 
zmeny štatútu detskej literatúry. Moderný 
variant detskej literatúry, ktorý sa konštitu-
oval práve v 60. rokoch, už nebol založený 
na tvorbe pre dieťa, ale na tvorbe s dieťa-
ťom. Táto „metóda“, preferujúca psychickú 
autentickosť, detský spôsob videnia sveta, 
otvorila novú fázu vo vývine detskej litera-
túry a súčasne ju definitívne zrovnoprávni-

la s umeleckou literatúrou pre dospelých. 
Následná generácia autorov – Milan Rúfus, 
Tomáš Janovic, Dušan Dušek, Daniel He-
vier, Ján Milčák, Ján Uličiansky – princíp 
detskej autentickosti optimalizovala predo-
všetkým v žánri autorskej rozprávky. Urobila 
to do takej miery, že autorská rozprávka sa 
stala reprezentatívnym žánrom modernej 
slovenskej detskej literatúry.

Zmena spoločenského systému v 90. ro-
koch okamžite zasiahla aj tvorbu pre deti. 
Tzv. slobodný trh najprv zruinoval Mladé 
letá, dovtedajšie centrálne vydavateľstvo 
detskej knihy, ktoré bolo desaťročia jej 
koordinátorom a umeleckým garantom, 
a vzápätí pulty kníhkupectiev zaplavil ko-
merciou, brakom, umelecky bezcennou 

detskou knihou, ktorej poslaním je len a len 
zarábať hoci aj špinavé peniaze. Prisilný vý-
raz? Ani nie. Veď ako inak nazvať zisk, ktorý 
pochádza z predaja kníh, ktoré dieťa ne-
zošľachťujú, neutvárajú jeho vzdelanostnú 
a emočnú inteligenciu, nerozvíjajú v ňom to 
ušľachtilé, čo zosobňuje, ale ho balamutia, 
podvádzajú, ohlupujú infantilnosťou, prázd-
notou, pod zámienkou svetoobčianstva ho 
nevedú k úcte k iným kultúram, ale ho vyko-
reňujú z vlastnej. Pár malých súkromných 
vydavateľstiev – za pomoci podporného 
fondu Ministerstva kultúry SR – síce odo-
lalo a odoláva tomuto trendu, napriek tomu 
výpovedný priemer charakterizuje značnú 
časť súčasnej knižnej produkcie pre deti. 
Našťastie, umelecká tvorivosť, ktorá svo-
jím posolstvom vyráža dych, je ako ponor-
ná rieka. Tečie, aj keď ju nevidieť. Stačí si 
vziať do rúk napríklad dve najnovšie knihy 
spisovateľa, filozofa a kazateľa Daniela 
Pastirčáka O kresbe, čo ožila a Rozprávka 
o lietajúcej Alžbetke, aby sme mohli opäť 
veriť, že jediná literatúra, ktorá má zmysel, 
je tá, ktorá humanizovaním dieťaťa humani-
zuje celý svet.

Prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc.,
Katedra slovenského jazyka  

a literatúry PdF UK

„Jediná literatúra, ktorá 
má zmysel, je tá, ktorá 

humanizovaním dieťaťa 
humanizuje celý svet.“

„V slobodnom národnom 
štáte po roku 1918 začalo 

rozjasňovať detské oči 
Slniečko. Jeho stratégiou, 
ktorá sa stala doktrínou 

novodobej slovenskej detskej 
literatúry, bolo zošľachťovať 

detskú dušičku, vytvárať 
v dieťati emočnú empatiu so 
všetkým, čo v ňom formuje 

odpor voči zlu.“

„Moderný variant detskej 
literatúry, ktorý sa 

konštituoval práve v 60. 
rokoch, už nebol založený 
na tvorbe pre dieťa, ale na 

tvorbe s dieťaťom. Táto 
,metóda‘, preferujúca 

psychickú autentickosť, 
detský spôsob videnia sveta, 
otvorila novú fázu vo vývine 
detskej literatúry a súčasne 

ju definitívne zrovnoprávnila 
s umeleckou literatúrou pre 

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

Významný medzinárodný úspech vedeckého tímu  
prof. Anny Gvozdjákovej z LF UK

Prof. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc., a kolektív nadviazali na predchádzajúce monografie Mitochondriálna medicí-
na a koenzým Q10 (Herba, 2017) a Mitochondrial Medicine: Mitochondrial Metabolism, Diseases, Diagnosis and Thera-
py (Springer, 2008) a už začiatkom tohto roka vydali v USA monografiu Recent Advances in Mitochondrial Medicine 
and Coenzyme Q10 (Nova Science Publishers, 2018). Slávnostná prezentácia tejto monografie sa uskutoční v júni 
2018 v New Yorku v rámci 9th Conference of the International Coenzyme Q10 Association, čo možno považovať za 
výnimočný úspech a mimoriadne ocenenie tohto diela a jeho autorov.

Na konferenciu sú pod vedením prof. Anny 
Gvozdjákovej ako prednášatelia pozvaní viacerí 
spoluautori monografie, ktorí budú prednášať 
o svojich dlhoročných výsledkoch s koenzý-
mom Q10 – v klinickej i experimentálnej mito-
chondriálnej medicíne. Spoluautorstvo v tejto 
monografii prijali viacerí vedecko-pedagogickí 
pracovníci z našej Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave, ako aj ďalší kolego-
via z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a viacerí špičkoví odbor-
níci v danej oblasti zo zahraničia.

Problematika mitochondriálnej medicíny 
má na pracovisku hlavnej autorky a editorky 
diela prof. Gvozdjákovej už dlhoročnú tradíciu 
– ešte spolu s prof. MUDr. Jánom Gvozdjá-
kom, DrSc., začali túto problematiku študovať 
od roku 1970. Dosiahnuté prioritné výsledky 
by však neboli možné bez úzkej spolupráce 
s viacerými poprednými zahraničnými pra-
coviskami. Boli to najmä prof. Franz Halberg 
(jeden zo zakladateľov modernej chronobio-
lógie), prof. Germaine Cornélissen z USA 
a prof. Ram B. Singh z Indie, ktorí sa výrazne 
zaslúžili o komplexnosť chronobiologických 

statí. K prioritným výsledkom patrí napríklad 
opísanie kaskády oxidačnej fosforylácie mito-
chondrií a určenie biologických hodín koen-
zýmu Q10. Autori vysoko hodnotia ponúknu-
tú spoluprácu s objaviteľom koenzýmu Q10 
vo svete prof. Fredom L. Craneom, ktorý na 
základe štúdií tímu prof. Gvozdjákovej u detí 
s autizmom vyslovil hypotézu o novej funk-
cii koenzýmu Q10 v mitochondriách a jeho 
transporte cez VDAC vo vonkajšej mem-
bráne mitochondrií. Významné výsledky sa 
dosiahli aj vďaka spolupráci s Dr. Rajom K. 
Choprom, prezidentom Tishcon Corporation 
(USA), ktorý tímu ponúkol spoluprácu na 13 
výskumných projektoch v klinických a experi-
mentálnych štúdiách a zabezpečil rôzne typy 
koenzýmu Q10.

Najnovšia monografia prináša nové diag-
nostické možnosti mitochondriálnych porúch 
vrátane neinvazívneho vyšetrenia pomocou 
vysokorozlišovacej respirometrie ľudských 
krvných buniek. Autori prinášajú aj koncept 
liečby mitochondriálnych porúch pomocou 
antioxidantov, melatonínu, vysokoproteínovej 
diéty, omega -3 a omega-6 mastných kyselín, 

prírodných minerál-
nych vôd, polarizova-
ného svetla a i. Autori 
uvažujú aj o možnos-
tiach mitochondriál-
nej liečby koenzýmom 
Q10 (ubichinónom, ubichinolom), 
prípadne až o transplantácii mitochondrií.

Monografia je určená všeobecným leká-
rom a odborníkom v rôznych medicínskych 
odboroch – neurológom, kardiológom, ge-
netikom, nefrológom, diabetológom, imuno-
lógom, onkológom, farmakológom, klinic-
kým biochemikom a odborníkom na výživu. 
Prináša nové poznatky pre pregraduálne aj 
postgraduálne štúdium lekárov, farmakológov 
a biochemikov. Kniha bude ozdobou každej 
lekárskej knižnice.

Gratulujem autorom k dosiahnutým výsled-
kom i medzinárodnému oceneniu ich práce!

Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.,
zástupca prednostu Ústavu patologickej 

fyziológie LF UK

Ingrid Brucknerová 
a kolektív:  

Neonatológia  
pre poslucháčov  
lekárskej fakulty

Publikácia vznikala na 
Neonatologickej klinike 
intenzívnej medicíny Lekár-
skej fakulty UK a NÚDCH. 
Vo vývoji dieťaťa je dôležitý 
každý deň, každý pohyb, 
gesto, hláska, reakcia. 
Sú situácie, pri ktorých 
sa primeraný fyziologický 
vývoj dieťaťa odchýli od 
normy. Pozna nie zmien, 
odlišností a odchýlok vo 

vývoji dieťaťa je dôležité pri posudzovaní príčiny 
ich vzniku. Vzhľadom na zásadné odlišnosti prob-
lematiky novorodeneckého obdobia (anatomické 
pomery, fyziologické a funkčné zvláštnosti) učeb-
nica prináša jednoduchý a praktický návod na 
využitie týchto poznatkov pri štúdiu pediatrie aj pri 
uplatnení v pediatrickej praxi. Učebnica je špeci-
fická tým, že sa v nej približuje novorodenecká 
problematika z pohľadu mamy, pediatra, ako aj 
vysokoškolského pedagóga.

Eduard Krekovič  
– Martin Bača:  

Anglicko-slovenský 
archeologický  

slovník
Autori diela po-

kračujú v niekdajšej 
tradícii Katedry ar-
cheológie Filozofic-
kej fakulty UK a po 
viac než 45-ročnej 
prestávke publikujú 
slovník, ktorý obsa-
huje približne 3500 
výrazov prevažne 
z odbornej literatú-

ry. V minulosti bola síce československá 
archeológia významne napojená na ma-
joritnú nemeckú archeologickú tradíciu, 
avšak stále viac sa popri nej do popredia 
dostáva aj anglosaská archeologická tra-
dícia. S tým, prirodzene, súvisí aj nevy-
hnutná teoreticko-metodologická orientá-
cia v anglickej terminológii. Tento slovník 
preto slúži ako učebná pomôcka, či už pre 
bádateľa, študenta, alebo nadšenca.

Michael J. Sabo:  
English for Academic and 
Professional Purposes – 
Professional Writing and 

Oral Communication 
Táto kniha vznikla 

na základe dlhoroč-
ného pozorovania 
a učiteľskej praxe 
lektora, rodeného 
hovoriaceho pô-
vodom z Kanady, 
ktorý učí na Príro-
dovedeckej fakulte 
UK. Úlohou knihy 
je naučiť vedeckých 

pracovníkov publikovať a prezentovať svo-
je výskumy v zahraničí, či už v písomnej, 
alebo ústnej podobe. Samotná publikácia 
je rozdelená do dvoch tematických častí 
zameraných na vedecké a profesionálne 
písanie a ústnu komunikáciu a prezentáciu 
vedeckého výskumu pred publikom. Dielo 
je praktickým sprievodcom študentov, kto-
rý ich naučí prezentovať výsledky svojho ve-
deckého výskumu na akademickej úrovni.
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N A Š I  A B S O L V E N T I

Program Teach for Slovakia je náročný,  
no má hlbší zmysel

Organizácia Teach for Slovakia (TFS) ponúka aktívnym absolventom vysokých škôl rovnomenný program intenzívneho osobnostného 
a profesionálneho rozvoja, ako i rôzne stáže, inšpiratívnu globálnu komunitu a mnoho iného. O tom, prečo sa do TFS prihlásiť, čo od 
programu očakávať a ako v ňom využiť poznatky z vysokej školy, sme sa porozprávali s jednou z jeho účastníčok Paulínou Masary-
kovou, absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK).

Mohla by si stručne načrtnúť, čo je hlav-
nou myšlienkou programu TFS?

Hlavnou myšlienkou alebo víziou progra-
mu je, aby raz všetky deti na Slovensku 
mali šancu v živote uspieť. Na to však po-
trebujeme realizovať zásadné zmeny, aby 
všetky deti na Slovensku mohli dostať kva-
litné vzdelanie. Program TFS preto posiela 
svojich účastníkov, absolventov rôznych od-
borov, učiť na dva roky do základných škôl 
po celom Slovensku, aby zistili na vlastnej 
koži, ako slovenské školstvo funguje. Po 
dvojročnej skúsenosti v školstve sa môžu 
vrátiť k svojmu odboru, aby odtiaľ mohli pô-
sobiť na systémové zmeny. Niektorí naďalej 
zostávajú pôsobiť v školách.

Prečo si sa do programu rozhodla zapo-
jiť?

Pred TFS som päť rokov pracovala v me-
dzinárodnej firme, posledné dva roky som 
viedla tím vyše 20 ľudí. Bola to práca, kde 
som sa toho veľa naučila, avšak v istom 
bode som začala uvažovať nad tým, akú pri-
danú hodnotu svojou prácou vlastne vytvá-
ram. Dospela som k záveru, že v konečnom 
dôsledku vytváram len zisk pre firmu. A to 
sa mi zdalo málo. Túžila som robiť prácu, 
ktorá bude mať hlbší zmysel, kde budem 

môcť vytvárať skutočné hodnoty. Istý čas 
som zvažovala, či neodídem ako dobrovoľ-
níčka do zahraničia. Ale uvedomila som si, 
že aj na Slovensku je dosť toho, kde treba 
pomôcť.

Ako to vlastne celé funguje?

Po výberovom konaní a prijatí ponuky na-
stúpiť do programu sme počas leta absol-
vovali intenzívny 6-týždňový výcvik, počas 
ktorého sme sa pripravovali na rolu učiteľa 
teoreticky aj prakticky. Tréningy zahŕňali 
školenia mäkkých zručností, psychológie, 
pedagogiky, školskej administratívy, prípra-
vy vyučovacích hodín a okrem toho sme tri 
týždne pôsobili na letnej škole, kde sme 
učili deti z rôzneho prostredia (deti z ma-
joritného prostredia aj zo segregovaných 
komunít).

Čo robíš teraz? Pokračuješ v spolupráci 
s TFS?

Aktuálne učím na ZŠ v Chminianskych 
Jakubovanoch v okrese Prešov. Je to róm-
ska škola, všetky naše deti sú z rómskej 
osady. Program TFS poskytuje všetkým 
účastníkom podporu počas celého trvania 
programu v podobe mentora a ďalších tré-
ningov. Mentor nás pravidelne navštevuje 
v školách, zúčastňuje sa na našich hodi-
nách, dáva nám spätnú väzbu a pomá-
ha nám zlepšovať sa a prekonávať výzvy, 

ktorým pri našej práci čelíme. Okrem toho 
sa pravidelne stretávame s ostatnými účast-
níkmi na rôznych tréningoch, kde sa nielen 
vzdelávame, ale sme si navzájom aj oporou.

Na FiF UK si študovala odbor psycholó-
gia. Využila si poznatky zo svojho odboru 
aj počas spolupráce s TFS?

Poznatky zo psychológie mi veľmi po-
mohli počas výcviku, ale veľa z nich čer-
pám aj teraz v praxi. Mnoho žiakov na na-
šich školách pochádza z ťažkého rodinné-
ho prostredia, či už sú to deti z rómskych 
osád, alebo deti z neúplných rodín, deti 
alkoholikov, deti žijúce v chudobe. Okrem 
toho mnoho detí trpí poruchami učenia, 
poruchami správania, žijú v toxickom strese 
a pod. Tieto deti potrebujú veľa pochope-
nia a individuálny prístup. Navyše, úlohou 
učiteľa nie je len deti učiť, ale aj rozvíjať ich 
osobnosť. Pomáhať im budovať ich sebave-
domie, zlepšovať ich sociálne kompeten-
cie, posilňovať ich charakterové vlastnosti. 
Som presvedčená, že práve tu môžu byť 
absolventi psychológie veľmi užitoční.

Čo môžu naši absolventi od programu 
očakávať?

Môžu očakávať, že to bude ťažké. Ranné 
vstávanie, prípravy do noci, pocit zlyhania, 
napríklad vtedy, keď vám perfektne pripra-
vená hodina zrazu totálne vybuchne. Ale 
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Doc. Mgr. Katarína Staroňová, 
PhD.,

Ústav verejnej politiky Fakulty sociálnych 
a ekonomických vied UK

Miesto  
narodenia:  
Bratislava
Vek: 45

Čím ste chceli byť ako dieťa?

Učiteľkou. Takže sa mi splnil detský 
sen. Odjakživa sa moji rodičia smiali na 
tom, ako vyučujem všetky bábiky, bratov, 
sesternice, kamarátky... a teraz študen-
tov. ☺

Čo ste študovali a prečo práve tento 
odbor?

Verejnú správu (public administration) 
na New York University v USA. Vždy ma 
zaujímalo spravovanie vecí verejných, 
ale v tom čase sa v Európe (nieto ešte na 
Slovensku) o tomto odbore veľa nechyro-
valo. Vždy som chcela študovať v zahraničí 
a pri hľadaní vhodného odboru (zvažovala 
som aj sociológiu či sociolingvistiku) som 
natrafila práve na public administration. 
Hneď som vedela, že to je presne to, čo 
hľadám a čomu sa chcem v živote venovať.

Aké cudzie jazyky ovládate?

Okrem materinského jazyka (slovenči-
ny a maďarčiny) ešte angličtinu a nemči-
nu. Som tiež generácia, čo sa ešte učila 
ruštinu (ale asi by som nepovedala, že ju 
ovládam, viem však čítať azbuku). A tro-
chu španielčinu.

Čo vám napadne, keď sa povie „prá-
ca“?

V mojom odbore? Zvedavosť, ako veci/
inštitúcie (ne)fungujú a prečo. Diskusia 
s kolegami/kolegyňami či študentmi/
študentkami. Polemizovanie. Argumen-
tovanie. Hľadanie nových a zaujímavých 
faktov, vysvetlení.

Ako rada trávite voľný čas?

S deťmi či s rodinou. S priateľmi. V prí-
rode. Športom. Adrenalínom. Kultúrou. 
Knihou. Cestovaním. Spoznávaním nové-
ho, nepoznaného.

Uprednostňujete televíziu alebo kni-
hy? Prečo?

Jednoznačne knihy. Televíziu ani ne-
mám. Zato knihy milujem! Špeciálne 

krásnu literatúru, pretože beletristic-
ké zobrazovanie reality cez jedinečné 
vnímanie autora mi vďaka tomu, že je 
subjektívnejšie a tak i sugestívnejšie, po-
skytuje vysoký stupeň empatie, čo viem 
oceniť nielen ako vedkyňa v spoločen-
ských vedách. Osobitne ma fascinuje 
literatúra magického realizmu, učarova-
li mi však i dystopické diela. Momentálne 
hltám romány Ľudmily Ulickej, Sándora 
Máraia či Margaret Atwood. A stále vo 
mne rezonuje trilógia denníkov Ale Rach-
manovovej či fantastický Szilárd Borbély 
a jeho Vydedenci. Som veľmi rada, že 
už niekoľko rokov som členkou Knižné-
ho klubu. Pravidelne sa v ňom stretávam 
s ďalšími siedmimi kamarátkami, s kto-
rými spoločne diskutujeme o vybraných 
dielach. Každá takáto debata je pre mňa 
nesmierne intenzívny zážitok, ktorý kaž-
dému milovníkovi čítania odporúčam.

Prezradíte niečo o svojej rodine?

Mám dve dcéry a skvelého manžela, 
s ktorými je neskutočná zábava. A širokú 
sieť sesterníc, bratrancov, tiet a ujov či 
neterí a synovcov, ktorá veľmi drží pohro-
made a často sa stretáva.

Čo vás dokáže zarmútiť?

Správanie sa ľudí. Voči sebe či prírode. 
Nerozumiem toľkej arogancii a sebectvu.

Čo vás dokáže rozosmiať?

Rodina, priatelia, život... Asi som 
z toho optimistickejšieho cesta.

Máte obľúbenú osobnosť (herca, spi-
sovateľa, športovca...)?

Nie. Obdivujem kohokoľvek, kto má 
vášeň pre čokoľvek – od športu, hudby, 
vedy cez prácu, rôzne formy aktivizmu 
a pod. – a dokáže jej obetovať hodiny 
práce či drilu. Je len bonusom, ak vie 
svoje nadšenie a zápal pretaviť poctivou 
prácou do výstupov, ktoré môžeme ob-
divovať aj my ostatní (od architektúry cez 
hudobné diela až po športové či vedecké 
výkony).

Máte nejaký skrytý talent?

Kiežby! Obávam sa však, že na nič 
nemám špeciálny talent. Všetko, čo za 
mnou ostáva viditeľné, je výsledkom od-
sedených hodín práce.

Aké hodnoty sú pre vás v živote naj-
dôležitejšie?

Úprimnosť, empatia, poctivosť, sú-
držnosť.

potom prídu tie krásne momenty, keď sa 
dieťaťu rozžiaria oči, lebo vďaka vám po 
prvýkrát zažilo úspech, lebo ho po prvý-
krát v živote niekto pochválil. Keď vás 
žiaci objímu a povedia vám, ako vás majú 
radi. Keď vidíte, ako vďaka vám vaši žiaci 
robia pokroky a začínajú veriť tomu, že 
má zmysel chodiť do školy, že má zmysel 
veriť, že ich čaká lepšia budúcnosť.

Zároveň sa určite každému zíde obrov-
ský network inšpiratívnych ľudí z biznisu 
aj verejného sektora. Program počas 
dvoch rokov ponúka 240 hodín tréningov 
a 90 hodín osobného mentoringu. Me-
dzi školeniami sú aj veľmi užitočné kurzy, 
napr. problem solving, time manage-
ment, efektívna komunikácia, vyjedná-
vanie či projektový manažment.

Využijú naši študenti po absolvovaní 
výcviku TFS skúsenosti aj v ďalších za-
mestnaniach?

Počas dvoch rokov učenia na škole 
sa nenaučia len učiť. Naučia sa, ako si 
stanovovať ciele, ako ich dosiahnuť, ako 
plánovať, komunikovať na rôznych úrov-
niach, ako byť proaktívny a podobne. 
Získajú mnohé zručnosti, ktoré zamest-
návatelia vyžadujú. TFS spolupracuje 
s viacerými organizáciami, napr. Accen-
ture, ESET, Slovak Telekom, .týždeň, 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, Úrad splnomocnenca vlá-
dy SR pre rómske komunity atď. Počas 
letných prázdnin majú účastníci možnosť 
stážovať v týchto inštitúciách. Môžu zís-
kať skúsenosti a zručnosti, ktoré budú 
obrovskou konkurenčnou výhodou na 
trhu práce. Viacerí absolventi po dvoch 
rokoch pokračujú pracovať v partner-
ských organizáciách.

Odporúčala by si absolventom na-
šej univerzity zapojiť sa do programu 
TFS?

Jednoznačne áno. Pamätám si, ako 
bezradne som sa cítila po skončení vyso-
kej školy. Túžila som zúročiť to, čo som sa 
naučila, zároveň som však vnímala limito-
vané možnosti uplatnenia sa vo svojom 
odbore. V TFS má človek jedinečnú prí-
ležitosť osobnostne rásť, robiť zmysluplnú 
prácu a odštartovať svoju ďalšiu kariéru. 
Navyše, myslím si, že naši absolventi majú 
skutočne čo ponúknuť. Potrebujeme ľudí, 
ktorí chcú, aby na Slovensku veci fungo-
vali lepšie, a chcú byť súčasťou týchto 
zmien. Študenti UK už v minulosti mnoho-
krát ukázali, že majú odvahu meniť dianie 
v tejto krajine. Preto dúfam, že sa niektorí 
rozhodnú pre túto cestu.

Mgr. Hana Košťaliková,
Katedra slovenského jazyka FiF UK

Foto: Archív Paulíny Masarykovej
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Krátko pred udalosťami, ktoré rozpútalo tragické zistenie z 26. februára 2018, Slovensko intenzívne žilo témou Dohovoru Rady Európy o pred-
chádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známeho ako Istanbulský dohovor podľa názvu tureckého mesta, v ktorom 
bol v roku 2011 predložený na podpis členským štátom Rady Európy. Hoci sa politici, rozhodujúci o tom, či Slovenská republika, ktorá dohovor 
podpísala už pred siedmimi rokmi, daný dokument ratifikuje, ako aj autori početných komentárov a blogov k tejto téme zhodli na tom, že aké-
koľvek násilie na ženách i domáce násilie je neprijateľné a treba voči nemu bojovať, viacerí sa razantne rozchádzajú v ďalších nazeraniach na 
znenie Istanbulského dohovoru. Pre mnohých je kameňom úrazu predovšetkým rodová terminológia, s ktorou dohovor operuje. V snahe pri-
niesť do problematiky trochu svetla sme v tejto veci oslovili doc. PhDr. Zuzanu Kiczkovú, PhD., a doc. PhDr. Marianu Szapuovú, PhD., z Centra 
rodových štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK). Komentár k právnej stránke veci poskytol doc. JUDr. Tomáš 
Ľalík, PhD., z Katedry ústavného práva Právnickej fakulty UK (PraF UK).

redakcia

Na čo odkazuje pojem „rod“ v Istanbulskom dohovore?
Jedným z terčov kritiky, ktorá sa obracia voči Istanbulskému dohovoru, je pojem „rod“, pomocou ktorého sa vymedzuje násilie na 
ženách ako „rodovo podmienené násilie“. Nazdávame sa, že táto kritika často vychádza z nepochopenia alebo dezinterpretácie 
samotného pojmu „rod“, preto sa v tomto texte pokúsime o jeho objasnenie.

Rozlíšenie pojmov „rod“ 
a „pohlavie“ nebolo 
len terminologickou 

záležitosťou
Predovšetkým chceme podotknúť, že 

termín „rod“ v zmysle, v akom je v predmet-
nom dohovore požitý, je slovenským ekviva-
lentom anglického výrazu „gender“, ktorý je 
zaužívaný (nielen) vo feministickej teórii ang-
losaskej proveniencie. V Centre rodových 
štúdií na Filozofickej fakulte UK, ktoré bolo 
založené v roku 1991 so zámerom priblížiť 
vzdelávanie a výskum na UK štandardom 
v tých krajinách, kde sú gender studies 
legitímnou súčasťou spoločenskovedných 
disciplín ako výraz demokratickej politiky 
vzdelávania, sme stáli pri preklade anglickej 
terminológie pred rozhodnutím, či použiť 
„rod“ ako slovenský ekvivalent výrazu „gen-
der“ alebo ponechať anglický výraz, ako to 
urobili kolegyne z prvej feministickej orga-
nizácie v Československu Gender Studies 
v Prahe. Zodpovedné redaktorky kultúrne-
ho feministického časopisu ASPEKT, ktorý 
zohral kľúčovú úlohu v postupnom etablo-
vaní feministického a rodového diskurzu na 
Slovensku, dbali na precízne používanie 
pojmového aparátu rodovej problematiky 
a obzvlášť kategórie rodu, ako o tom svedčí 
aj vydanie Glosára rodovej terminológie 
(2005). Postupne sa tak u nás zaužíval na-
sledujúci preklad anglickej dvojice pojmov: 
„sex“ sa do slovenčiny prekladá ako „pohla-
vie“ a „gender“ ako „rod“, pričom rozlišova-
nie medzi pojmami „rod“ a „pohlavie“ malo 
ďalekosiahly význam, nebola to len termino-
logická záležitosť. Ako spomína Jana Cviko-
vá, spoluzakladateľka ASPEKTU, slovenský 
výraz „rod“ bol súčasťou udomácňovania 
feminizmov a rodovej perspektívy. Hľada-
nie adekvátnych výrazov v slovenčine bolo 
dôležité, práca na objavovaní a sprostred-
kovaní feminizmov bola totiž neraz sprevá-
dzaná výčitkou, že ide o import cudzích, 
u nás nepotrebných a nepoužiteľných myš-
lienok. Práca na objavovaní a sprostredko-
vaní feminizmov, osobitne kategórie rodu, 

za ostatných vyše 20 rokov priniesla niekoľ-
ko publikácií zameraných na objasňovanie 
obsah pojmu „rod“, rekonštruovanie jeho 
histórie, na odhaľovanie úskalí biologické-
ho determinizmu a na zvýznamnenie známej 
tézy Simone de Beauvoir, podľa ktorej sa 
ženami nerodíme, stávame sa nimi. (Napr. 
Z. Kiczková, M. Szapuová: Rodové štúdiá. 
Súčasné diskusie, problémy a perspek-
tívy, 2011; J. Cviková: Ku konceptualizácii 
rodu v myslení o literatúre, 2014.)

Biologické rozdiely verzus 
reflexia spoločenského 
postavenia a sociálnych 

vzťahov
Ako už bolo naznačené, východiskom 

pre pochopenie pojmu „rod“ je jeho odlí-
šenie od pojmu „pohlavie“, k čomu došlo 
v kontexte feministickej teórie anglosaskej 
proveniencie začiatkom 70. rokov minulé-
ho storočia. „Rod“ bol tematizovaný ako 
analytická kategória, ktorá umožnila rozli-
šovať medzi biologickými pohlavnými odliš-
nosťami medzi ženami a mužmi na jednej 
strane a spôsobom, ako sa tieto pohlav-
né odlišnosti interpretujú či zvýznamňu-
jú v rámci spoločnosti, na strane druhej. 
Kým teda pojem „pohlavie“ odkazuje na 
biologické rozdiely medzi mužmi a žena-
mi, vzťahuje sa na rozdielnosti medzi jed-
notlivcami, pojem „rod“ odkazuje na také 
rozdiely medzi nimi, ktoré sú spoločnosťou 
podmienené či utvárané a ktoré sa môžu 
meniť v čase tak v rámci jednej kultúry, ako 
aj medzi kultúrami. Je napríklad nesporným 
faktom, že biologicky sa ženy rôznych dôb 
a kultúr nelíšia, ich spoločenské postave-
nie je však v rámci rôznych historických 
období či spoločností výrazne odlišné. Ak 
teda Istanbulský dohovor definuje „rod“ 
ako súbor spoločnosťou vytvorených rolí, 
vzorov správania, činností a atribútov, kto-
ré daná spoločnosť považuje za primera-
né pre ženy a mužov, reflektuje tým práve 
spoločenské postavenie a sociálne vzťahy 
medzi ženami a mužmi.

Kategória rodu 
neznamená potieranie 
biologického pohlavia

Dištinkcia medzi pohlavím a rodom sa sta-
la dôležitým nástrojom na vyjadrenie názoru, 
podľa ktorého odlišné postavenie žien a mu-
žov v sieti sociálnych vzťahov nie je dôsled-
kom ich fyziologicko-anatomických odlišností, 
biológia teda „nie je osudom“. Pojem „rod“ 
ako analytický nástroj umožňuje poukázať na 
to, že znevýhodňovanie žien nie je dôsledkom 
ich „prirodzených“ vlastností či reprodukčnej 
schopnosti a ani sa nedá ospravedlňovať po-
ukazovaním na „biologicky determinované“ 
črty „druhého pohlavia“. Naopak, snaha od-
vodiť z anatomických rozdielov medzi mužmi 
a ženami bipolárny model charakterových, 
kognitívnych či morálnych čŕt a pomocou toho 
vysvetľovať či ospravedlňovať asymetrické roz-
delenie moci a subordinované postavenie žien 
je teoreticky neudržateľné. Zároveň kategória 
rodu funguje ako účinný teoretický nástroj, 
pomocou ktorého je možné opísať a preskú-
mať sociokultúrne mechanizmy produkcie 
i reprodukcie ženských a mužských rolí, ste-
reotypov i skúseností. Inými slovami, z hľa-
diska feministickej teórie je možné nahliadať 
na odlišnosti medzi ženami a mužmi ako na 
odlišnosti s dvoma dimenziami – biologickou 
a sociálnou. Rozlíšenie medzi pohlavím a ro-
dom teda neznamená negovanie či potieranie 
biologického pohlavia, znamená posunutie 
pozornosti z biologických odlišností (ktorých 
význam je často zveličovaný) na odlišnosti, 
ktoré sú spoločensky vytvárané a majú cha-
rakter mocenských nerovností. V tomto zmys-
le charakterizuje Instanbulský dohovor násilie 
na ženách ako „rodovo podmienené násilie“ 
– upriamuje sa tým pozornosť na spoločenský 
kontext takéhoto násilia a na asymetriu moci 
medzi ženami a mužmi, v dôsledku ktorej sa 
reprodukuje. „Rod“ je v tomto zmysle súčas-
ťou sociálnych vzťahov, ktoré sú založené na 
istým spôsobom interpretovaných pohlavných 
odlišnostiach, a zároveň je aj spôsobom ozna-
čovania mocenských vzťahov.

Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD.,
doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.,

Centrum rodových štúdií FiF UK
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Privysoká cena ratifikácie Istanbulského dohovoru

V posledných týždňoch sme sa stretli s rôznymi informáciami ohľadom tzv. Istanbulského dohovoru. Názory na tento doku-
ment sa odvíjajú od toho, kto sa k téme vyjadroval, či to boli konzervatívne inštitúcie, denníky alebo osoby (vrátane politikov) 
alebo, naopak, liberálne zmýšľajúce subjekty. Kým prví zaujali kritický a odmietavý postoj k prípadnej ratifikácii medzinárod-
nej zmluvy, druhí vyjadrili potrebu dokument ratifikovať.

Je zaujímavé, že SR má od roku 1993 
v súčasnosti ratifikovaných viac než 2000 
medzinárodných zmlúv (každý rok ich rati-
fikuje približne 70), ale žiadna z nich ne-
vyvolala toľko kontroverzií a mediálneho 
záujmu ako práve Istanbulský dohovor. 
Vzniká preto legitímna otázka, či je tento 
dohovor nebezpečný alebo či, naopak, 
predstavuje nevyhnutný krok v porovnaní 
s právnym statusom quo v SR v oblasti 
ochrany žien pred násilím.

Ústavou garantovaná 
prednosť 

medzinárodných zmlúv 
pred domácimi zákonmi

Kľúčovou informáciou v celej diskusii 
je, že ratifikácia akejkoľvek medzinárodnej 
zmluvy predstavuje predovšetkým politickú 
otázku a až sekundárne ide o otázku práv-
nu. Sú to politici a predovšetkým vláda, kto-
rá v praxi dojednáva medzinárodné zmluvy 
a následne ich predkladá NR SR na schvá-
lenie. Okrem súhlasu s medzinárodnou 
zmluvou môže NR SR rozhodnúť, či je na 
vykonanie medzinárodnej zmluvy potrebný 
zákon. Uvedené rozhodovanie má význam-
né následky: ak NR SR vykonávací zákon 
neprijme, taká medzinárodná zmluva bude 
mať prednosť pred našimi zákonmi. Ak by 
sa teda parlament rozhodol takto postupo-
vať v prípade Istanbulského dohovoru, pre 
všetky orgány verejnej moci by vznikla po-
vinnosť aplikovať primárne medzinárodnú 
zmluvu a nie zákony či iné právne predpisy. 
Na druhej strane však ani prijatie vykonáva-
cieho zákona nemusí byť definitívnym rie-
šením tejto patovej situácie. Pretože ak by 
aj parlament vykonávací zákon prijal, kvôli 
v dohovore zadefinovaným kompetenciám 
GREVIO by ani potom SR nemala žiadny 
vplyv na činnosť tohto expertného panelu, 
ktorého závery, správy alebo rozhodnutia 
nemôže formálne rušiť alebo meniť. Status 
dohovoru z hľadiska prameňov práva je 
preto podstatný, no v oboch naznačených 
situáciách môže predstavovať problém.

Malý vplyv signatárov na 
činnosť GREVIO a ich 

výklad dohovoru
Druhé riziko predstavuje práve samot-

ný proces hodnotenia vykonávania do-

hovoru, ktorý dohovor zveruje členom 
GREVIO. Ako už bolo naznačené, táto 
skupina nie je členskými štátmi nijako 
kontrolovaná, dokonca v nej štát nemusí 
byť ani zastúpený. Štát nemá po ratifikácii 
dohovoru žiadny vplyv na prácu GREVIO, 
a preto nemôže ani ovplyvňovať, akým 
spôsobom bude jednotlivé časti tohto 
pomerne rozsiahleho dohovoru vykladať. 
Treba povedať, že medzinárodné inštitú-
cie majú čím ďalej, tým väčšiu tendenciu 
k tzv. evolutívnemu výkladu medzinárod-
ného práva, kde text či úmysel autorov 
majú len relatívny význam, pričom sa po-
užíva výklad aplikovateľný pred dnešok. 
Táto metóda umožňuje právny text vykla-
dať prakticky akýmkoľvek spôsobom, av-
šak častejšie aktivisticky.

Navyše, empirické výskumy ohľadom 
inštitúcií potvrdzujú tézu, že každý nový 
orgán má tendenciu zdôvodňovať svo-
ju existenciu a potrebnosť aktivitou vo 
zverenej oblasti a vymedzovať sa voči už 
existujúcim inštitúciám či dokumentom. 
Cieľom je priniesť niečo vlastné a svoje. 
V prípade expertnej skupiny je to monito-
rovanie a realizácia Istanbulského doho-
voru a možná snaha hľadať také pravidlá, 
koncepcie, princípy alebo schémy, ktoré 
v starších dohovoroch (napr. v Dohovore 
o odstránení všetkých foriem diskriminá-
cie žien – CEDAW) absentujú. Osobit-
ným potenciálom v tejto oblasti disponuje 
kontroverzná otázka rodu ako sociálneho 
konštruktu, ktorý je relatívne novým ve-
deckým poznatkom. V tejto súvislosti 
netreba zabúdať, že nie všetky vedecké 
teórie je bezpečné a vhodné aplikovať 
v praxi. Myslím, že minulosť poskytuje 
v tomto smere veľa dôkazov (napr. eu-
genické praktiky v anglosaskom svete 
v prvej polovici dvadsiateho storočia, ale 
aj politické teórie rôznych diktatúr majú 
podrobné vedecké základy a svojho času 
predstavovali „pokrok“ v myslení).

Tieto informácie vedú k záveru, že SR 
by po ratifikácii dohovoru stratila vplyv 
a kontrolu nad tým, akým spôsobom 
bude dohovor vykladaný, aké konkrétne 
záväzky z neho pre SR môžu vzniknúť. 
SR ich však bude musieť plniť v zmysle 
čl. 1 ods. 2 ústavy, ako aj v zmysle čl. 
26 Viedenského dohovoru o zmluvnom 
práve (pacta sunt servanda). Ultimátnou 
možnosťou každého štátu je vypovedanie 
medzinárodnej zmluvy, čo sa však v praxi 
nerobí.

Reálny právny prínos 
dohovoru do našej 

legislatívy

Je potešiteľné, že napriek rozdielnym 
názorom na ratifikáciu dohovoru panuje 
medzi diskutérmi konsenzus v otázke 
nevyhnutnej potreby chrániť ženy pred 
akýmkoľvek násilím a zabezpečiť ich 
rovnoprávnosť s mužmi. V tejto súvislosti 
treba povedať, že naša súčasná právna 
úprava počnúc ústavou, ako aj jednotlivý-
mi zákonmi (napr. zákon o rodine, trestný 
zákon, civilný sporový poriadok, antidis-
kriminačný zákon atď.) je v tejto oblasti 
už dnes na štandardnej úrovni. Okrem 
toho by som akcentoval aj to, že prijatie 
právnej úpravy má zanedbateľný vplyv na 
zmenu sociálnej reality, pretože sociálna 
realita je prevažne kultúrne podmienená. 
Povedané vo vzťahu k násiliu na ženách 
a diskriminácii to znamená, že ďalšie 
právne normy ani neznížia, ani nezvýšia 
násilie voči ženám, ani neprehĺbia alebo 
neeliminujú diskrimináciu medzi pohla-
viami.

Ratifikácia aj za cenu 
väčšej polarizácie 

slovenskej spoločnosti?
Navyše, a to je potrebné zdôrazniť, všet-

ky právne inštitúty a právne normy obsiah-
nuté v Istanbulskom dohovore je možné 
prijať prostredníctvom národnej právnej 
úpravy. Aj keď je harmonizácia a globali-
zácia v niektorých oblastiach, kde panuje 
konsenzus, vhodná a vítaná (napr. ochra-
na životného prostredia, boj proti teroriz-
mu či iné), tak v iných oblastiach vyvoláva 
zbytočné spoločenské napätie. (Navyše, 
globalizácia určitého segmentu sociálnej 
reality so sebou nesie okrem straty kon-
troly aj vyprázdňovanie národného práva 
a jeho nemožnosť prirodzene rásť a vyvíjať 
sa spolu so spoločnosťou.) A to je aj prí-
pad Istanbulského dohovoru. Ešte väčšia 
polarizácia slovenskej spoločnosti môže 
vyústiť do katastrofy. A preto považujem 
prípadnú cenu ratifikácie dohovoru ako 
privysokú, berúc do úvahy zisk, ktorý re-
álne prinesie.

Doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.,
Katedra ústavného práva PraF UK
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Múdre hranie v sebe hravo spája vedu,  
pedagogiku a šport

Študentka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Kristína Škvarková stíha popri úspešnom štúdiu 
predškolskej a elementárnej pedagogiky aj prácu lektorky v bratislavskom centre Play Wisely® pomenovanom podľa programu, 
ktorý vznikol na základe výskumu pre NASA Johnson Space Center v USA. V rozhovore nám prezradila nielen to, v čom spočíva 
výnimočnosť konceptu múdreho hrania, ale aj to, ako zvláda zladiť prácu so štúdiom a ako vyzerajú jej najbližšie plány.

Kedy ste si uvedomili, že sa chcete ve-
novať práci s deťmi?

Od malička som chcela byť učiteľkou 
– asi ako každé druhé dievča. Táto pred-
stava ma držala celkom dlho. Na strednej 
škole som zvažovala aj viacero iných mož-
ností a pedagogika tak bola isté obdobie 
v úzadí, ale v maturitnom ročníku, keď som 
prehodnocovala a zvažovala, aká práca 
by ma v živote skutočne napĺňala, som si 
nakoniec vybrala odbor predškolská a ele-
mentárna pedagogika na Pedagogickej 
fakulte UK.

Prečo ste sa rozhodli študovať práve na 
Univerzite Komenského?

Je jednou z najkvalitnejších univerzít na 
Slovensku. Ovplyvnili ma aj dobré odpo-
rúčania od kamarátok, ktoré tu študovali, 
a lákali ma aj pestré možnosti hlavného 
mesta.

Čo je pre vás na vysokoškolskom štú-
diu najťažšie?

Po získaní bakalárskeho diplomu som sa 
rozhodla prejsť v prípade magisterského 
stupňa na externú formu štúdia, aby som 
sa naplno mohla venovať svojej práci. Od 
prvého ročníka na vysokej škole som bri-
gádovala. Začínala som ako opatrovateľ-
ka. Na dennom štúdiu bolo preto náročné 
zadeliť si čas tak, aby som stíhala všetky 
pracovné i študijné aktivity a povinnos-

ti. Externé štúdium je zas o veľkej 
motivácii a vnútornom presvedčení,  
keďže po celotýždňovej každoden-
nej práci trávim soboty nie oddy-
chom, ale v škole, navyše, po ve-
čeroch sa treba prinútiť do písania 
prác a učenia, čo nie je vždy ľahké.

Ste lektorkou v bratislavskom 
centre múdreho hrania. Ako ste 
sa dostali k tejto práci?

Prácu lektorky v Play Wisely som 
si doslova vysnívala. Dozvedela som 
sa o nej od rodinnej známej, ktorá 
v centre pracovala. Najprv som úpl-
ne nezáväzne chodila na tzv. obser-
vations, ktoré ešte pred nástupom 
do zamestnania absolvuje každá 
budúca lektorka, aby sa zoznámi-
la s prostredím a získala konkrétnu 
predstavu o práci, jej špecifikách, 
štruktúre. Krátko nato sa na strán-
ke centra objavil inzerát, že hľadajú 
novú posilu do tímu. Rozhodla som 
sa vytvoriť motivačné video v anglič-
tine, ktoré som odoslala spolu so 
životopisom. Onedlho ma pozvali na 
osobný pohovor, ktorého výsledok – „pri-
jatá“ – ma nesmierne potešil. Počas leta 
som absolvovala dvojmesačné školenie 
plné štúdia, pozorovaní a lekcií v podaní 
skúsených lektoriek z centra, ktorých prá-
ca je pre mňa stále inšpiráciou a oboha-

tením. V septembri 2016 
som si odučila prvú lekciu 
a potom prichádzali ďalšie 
a ďalšie. V máji som sa 
v Prahe zúčastnila na ofi-
ciálnom školení lektorov 
Play Wisely, ktoré viedla 
zakladateľka programu 
Patty Hannan. Bolo to veľ-
mi podnetné a poučné. 
Veľkou výhodou bolo, že 
som pred školením už pra-
covala, vďaka čomu sa mi 
nové poznatky a praktické 
skúsenosti prehĺbili a po-
prepájali.

Na akých princípoch 
program Play Wisely 
stavia? A v čom je kon-
cept múdreho hrania 
výnimočný?

Play Wisely je unikátny 
výučbový systém určený 

pre deti vo veku od štyroch mesiacov do 
piatich rokov, ktorý kombinuje prácu so 
špeciálnymi kognitívnymi kartami a štruktú-
rované pohybové aktivity s cieľom podporiť 
optimálny vývin detí a pomôcť im plne vy-
užiť potenciál raného obdobia formovania 
neurónovej štruktúry mozgu. V skratke by 
sme mohli povedať, že program Play Wi-
sely je efektívnym spojením učenia a hry. 
Každá 30-minútová lekcia má pritom jasnú 
štruktúru, postup, následnosť a priebeh 
aktivít. Pozostáva z troch presne vymedze-
ných častí. Prvou časťou je prezentácia 
kognitívnych kariet, ktoré podporujú pozor-
nosť, koncentráciu, rozpoznávanie a rečo-
vé schopnosti. Práca s kartami zahŕňa tré-
ning okohybných svalov a koordináciu oka 
a ruky, podporuje sústredenie a postreh 
dieťatka. Okrem iného obsahuje aj zložku 
predmatematickej gramotnosti. Ďalšia časť 
je venovaná rozvoju jemnej motoriky, kde 
pracujeme na zdokonaľovaní tzv. pinze-
tového úchopu, prepájaní hemisfér a tré-
ningu oboch lateralít. Zameriavame sa na 
prácu a koordináciu pohybov rúk, prstov, 
ktorá je veľmi potrebná nielen pri grafomo-
torike. V rámci poslednej časti lekcie, ktorá 
sa sústreďuje na hrubú motoriku, podpo-
rujeme prirodzený pohyb dieťatka, posil-
ňujeme svalstvo, rovnováhu, koordináciu 
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a orientáciu, precvičujeme základy kopa-
nia a hádzania, prácu nôh a rúk. Našim 
malým klientom pritom ponúkame lekcie 
v slovenskom aj anglickom jazyku, indivi-
duálne a skupinové.

Za výnimočnosť programu určite po-
važujem jeho komplexnosť a včasnosť. 
Nepoznám metodiku pracujúcu s die-
ťaťom v takom ranom veku, ktorá by tak 
komplexne stimulovala všetky oblasti jeho 
vývinu, a to s takým výrazným pozitívnym 
vplyvom na kvalitu a efektivitu neskoršie-
ho vzdelávania. Je to program, ktorý spo-
jil vedu, pedagogiku a šport. Na svojej 
práci mám najradšej, keď môžem „v pria-
mom prenose“ sledovať jej účinnosť – to, 
ako dieťatko dokáže od lekcie k lekcii 
lepšie spolupracovať, výkonovo a kvalita-
tívne napreduje v každej oblasti, dokáže 
sa lepšie sústrediť, dodržiava a rešpektu-
je štruktúru lekcií a zároveň je uvoľnené 
a šťastné, lebo celý proces sa deje pros-
tredníctvom hry.

Komu by ste program Play Wisely od-
poručili?

Všetkým rodičom, ktorí majú 4-mesač-
né až 5-ročné deti, takisto aj detičkám 
predčasne narodeným, so zdravotným 
znevýhodnením alebo obmedzením, napr. 
s ľahšou formou Downovho syndrómu, 
oslabením koncentrácie a sústredenia, 
rôznymi dysfunkciami, ľahšou formou au-
tizmu, oneskoreným vývinom reči a pod. 
Pre detičky so znevýhodnením si kolegy-
ne v rámci centra múdreho hrania vytvorili 
koncept dúhovej terapie hrou. Súčasne 
sa rozšírili služby centra o nadstavbový 
program, ktorý je určený pre deti od troch 
do šiestich rokov.

V centre Play Wisely uplatňujete aj vý-
chovné princípy reformnej pedagogiky 
Márie Montessori. Čo vás na jej filozofii 
najviac oslovilo?

Hoci v našom centre naozaj využíva-
me aj Montessori princípy a pomôcky, 
samotný program Play Wisely má odlišnú 
štruktúru. Rovnako sa však snažíme o reš-
pektujúci prístup k dieťatku s ohľadom na 
jeho individualitu a potreby, čo je presne 
to, čo ma na zásadách reformnej pedago-
giky Márie Montessori fascinuje najviac. 
Hoci sa sama momentálne nepovažujem 
za Montessori pedagogičku, teším sa, 
že mnohými novými poznatkami v tom-
to smere ma obohatila Klárka Kulichová, 
zakladateľka a majiteľka bratislavského 
centra múdreho hrania, ktorá je držiteľkou 

medzinárodného certifikátu 
Montessori pedagogiky pre 
deti od troch do šiestich ro-
kov, vydaného asociáciou 
AMI (Association Montessori 
Internationale). O praktické 
skúsenosti sa so mnou de-
lia aj moje skvelé kolegyne, 
ktoré si takisto rozširujú svo-
je pracovné kompetencie aj 
prostredníctvom Montessori 
certifikátov.

Popri štúdiu si rozširujete 
svoje znalosti v rôznych od-
borných kurzoch. Povedzte 
nám o nich niečo viac.

Okrem už vyššie spome-
nutých kurzov som absolvo-
vala aj certifikované školenie 
fonematického uvedomo-
vania podľa D. B. Eľkonina. 
V rámci Play Wisely som 
absolvovala školenie s Evou 
Kiedroňovou zamerané na 
správnu manipuláciu s bá-
bätkom a cvičenia.

Vieme o vás, že ste sa ešte pred pár 
rokmi súťažne venovali spoločenským 
tancom. Nechceli ste v tom pokračo-
vať?

Tancu som sa venovala od ôsmich do 
osemnástich rokov. Súťažne som začala 
približne v jedenástich. Tanec bol vtedy 
neodmysliteľnou súčasťou môjho života. 
Nanešťastie, spoločenské tance majú 
jednu nevýhodu – nemôžete ich prakti-
zovať bez partnera. Môj tanečný partner 
odišiel do zahraničia a v tom čase som 
nevedela nájsť nového s rovnakou výkon-
nostnou triedou. Je to problém mnohých 
dievčat v tomto športe. Na súťažné tan-
covanie mám krásne spomienky. Som 
vďačná svojim rodičom, že ma toľko ro-
kov podporovali. Posunula som sa však 
iným smerom a moja súčasná práca ma 
v plnej miere napĺňa.

Máte vôbec čas aj na seba? A ak áno, 
čo vo voľnom čase rada robíte?

Určite mám čas aj na seba, aj keď ob-
čas mi to tak nepripadá. Momentálne sa 
s priateľom venujeme plánovaniu a prípra-
ve svadby, ktorej termín sa neúprosne blí-
ži. Vo voľnom čase si rada zacvičím, idem 
von s priateľmi, pozriem si dobrý film, 
veľmi rada navštevujem divadelné predsta-
venia alebo prednášky inšpiratívnych ľudí. 
Sú však aj dni, keď si vychutnávam sladké 
ničnerobenie. ☺

Aké sú vaše plány do budúcnosti?
Momentálne plánujem zostať v Play Wi-

sely, v tejto práci som sa skutočne našla. 
Určite by som rada doštudovala, doplni-
la si vzdelanie absolvovaním odborných 
kurzov. Vždy však zostávam otvorená no-
vým možnostiam a tomu, čo život prináša 
a ponúka.

Karin Fedorová
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Mediácia ako alternatívne riešenie sporov
CĎV UK záujemcom ponúka akreditované vzdelávanie mediátor 

Prieskumy ukázali, že hoci mediácia už pre Slovákov nie je celkom neznámym pojmom, stále o nej ako o alternatívnom spôsobe rieše-
nia sporov vedia pomerne málo.

Čo to teda mediácia vlastne je? Ide o zme-
nu kultúry riešenia konfliktných situácií s cie-
ľom skvalitňovania medziľudských vzťahov 
a uvedomenia si, že i pri rozdielnych názo-
roch a postojoch je možné dosiahnuť prija-
teľný efekt kultivovaným spôsobom. Mediá-
tor – ako tretia, nezávislá a nezaujatá osoba 
– pomáha sporiacim sa stranám identifikovať 
ich záujmy, nabádajúc ich, aby hľadali spo-
ločné praktické riešenia vzniknutého konflik-
tu. Mediácia sa preto využíva v prípadoch, 
keď sú dve strany v konflikte a nevedia ďa-
lej svoj spor riešiť bez pomoci tretej osoby, 
zároveň však hľadajú taký spôsob riešenia 
konfliktu, v ktorom tretia strana o ich spore 
nerozhoduje autoritatívne.

V Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity 
Komenského v Bratislave (CĎV UK) aj tento 
rok úspešne ukončilo 200-hodinové akre-
ditované vzdelávanie mediátor 14 nových 
absolventov. Odborné vzdelávanie zamera-
né na alternatívny spôsob riešenia sporov 
formou mediácie bolo realizované od sep-
tembra 2017 do marca 2018. Absolventi, 
ktorí v dotazníkoch po skončení kurzu uviedli 
veľmi pozitívnu spätnú väzbu, získali osobi-
té kvalifikačné predpoklady, odborné vedo-
mosti a zručnosti potrebné na výkon činnosti 
mediátora podľa zákona 420/2004 Z. z. 
o mediácii v platnom znení.

Frekventanti kurzu, ktorí sa zúčastňovali 
na vzdelávaní počas víkendov, prešli rozsiah-

lou prípravou na výkon činnosti mediátora. 
V procese výučby absolvovali teoretické 
prednášky a praktické výcviky v štyroch te-
matických okruhoch: 1. základy právneho 
poriadku; 2. interpersonálna komunikácia, 
teória konfliktov, psychologické aspekty rie-
šenia konfliktov; 3. tréning sociálnych zruč-
ností, pravidlá správania sa mediátora; 4. 
vedenie procesu mediácie, osvojenie jed-
notlivých fáz mediačného procesu.

V apríli 2018 CĎV UK na svojom webe 

opätovne ponúka možnosť prihlásiť sa na 
nový termín akreditovaného vzdelávania me-
diátor. Na vzdelávaní privíta všetkých, ktorí 
chcú získať osobité kvalifikačné predpokla-
dy, odborné vedomosti a zručnosti potrebné 
na výkon činnosti mediátora od kvalifikova-
ných lektorov.

Mgr. Elena Skalská,
Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová,

manažérky vzdelávania CĎV UK
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Pohľady a skúsenosti patológa pôsobiaceho  
dlhé roky v Rakúsku

Na marcovom – už 169. – stretnutí Sapientia klubu Lekárskej fakulty UK (LF UK) sme privítali patológa MUDr. Augustína Valacha, 
absolventa našej fakulty, ktorý nám porozprával o svojich početných pracovných skúsenostiach i rakúskom zdravotníctve.

Augustín Valach, syn významného herca 
SND a vzácneho človeka Gustáva Valacha, 
začal po promócii na LF UK v roku 1972 
pôsobiť v nitrianskej fakultnej nemocnici, 
neskôr pracoval v Ústave národného zdra-
via v Bratislave a v detskej fakultnej nemoc-
nici s poliklinikou na Kramároch. Postupne 
získal kvalifikáciu patologického anatóma. 
V roku 1992 nastúpil na miesto odborné-
ho lekára – patológa v susednom Rakúsku, 
konkrétne v Inštitúte patológie a mikrobio-
lógie vo Viedenskom Novom Meste, okres-
nom meste s cca 55 000 obyvateľmi, ktoré 
leží 48 km južne od Viedne. Dr. Valach bol 
čoskoro menovaný hlavným lekárom inštitú-
tu. Počas takmer 19 rokov, čo tam pôsobil, 
získal množstvo skúseností. Do spádovej 
oblasti nemocnice totiž okrem viedensko-
novomestského okresu čiastočne patria 
aj niektoré ďalšie dolnorakúske okresy 
– Neunkirchen, Mödling a Baden. V rám-
ci neurochirurgickej a rádioonkologickej 

starostlivosti je spádovou oblasťou aj celá 
spolková krajina Burgenland (cca 180 000 
poistencov).

Ako nám na stretnutí vysvetlil, rakúske 
zdravotníctvo stavia na rovnakých princí-
poch ako zdravotnícke systémy ostatných 
západných krajín. Financovanie je zabez-
pečované z príspevkov poistencov do ob-
lastných či krajských zdravotných poisťov-
ní. Zdravotné poistenie je povinné, príspev-
ky sa odoberajú priamo z platu. Predstavujú 
necelých 6 % mzdy.

Stretnutie, na ktorom sme sa dozvedeli 
okrem iného i mnohé ďalšie zaujímavosti 
o systéme zdravotnej a sociálnej starost-
livosti našich rakúskych susedov, bolo 
úspešné, o čom svedčí aj hojná účasť 
a podnetná odborná diskusia s kvalifikova-
ným patológom.

Dr. Valach najnovšie vymenil hodnote-
nie človeka po živote za umeleckú výrobu 
predmetov z dreva. Aj opracúvané drevo je 

„už mŕtve“, ale nesie v sebe odkaz či pripo-
mienku, že aj tí, ktorí už zomreli, v zmyslu-
plnosti života niečo robili a chceli po sebe 
zanechať ďalším generáciám. Pri snahe 
pochopiť aj patológiu a patológa nemáme 
problém vidieť, že oboje je tu na úžitok ži-
vota živých.

Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc.,
professor emeritus LF UK
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Portugalsko – pláže, párty, Ronaldo
Keď sa povie Portugalsko, mnohým sa vybaví teplo, slnko, voda, surfing, temperament, párty, futbal... Pre mňa sú to však aj študijné a životné 
skúsenosti, noví priatelia a nezabudnuteľné spomienky zo študijného programu Erasmus+ v Lisabone na Universidade NOVA de Lisboa.

Na Erasmus+ som sa rozhodla vycestovať 
vo štvrtom ročníku. Ako Bratislavčanka na bra-
tislavskej Právnickej fakulte UK som bola ochu-
dobnená o život na internáte a pocit samostat-
nosti, a tak som sa rozhodla vykompenzovať 
si to študijným pobytom v čo najodľahlejšej 
krajine. Rozhodovala som sa medzi Islandom 
a Portugalskom – vidina tepla a pláží vyhrala.

Po výberovom konaní som na zimný semes-
ter štvrtého ročníka vycestovala do Lisabonu. 

Sama, v cudzej krajine, bez znalosti miestnej 
reči. Našťastie sú Portugalci veľmi milí, usmie-
vaví, vždy nápomocní a angličtinu vo všeobec-
nosti ovládajú – ak aj po anglicky nehovoria, 
zvyčajne z nej aspoň čo-to rozumejú, keďže 
v ich televízii nie sú filmy dabované (aspoň čo 
som postrehla). Vďaka tomu som aj s „typickým 
orientačným zmyslom ženy“ dokázala preces-
tovať pevninské Portugalsko krížom-krážom 
a tiež aj ostrov Cristiana Ronalda – Madeiru. 
Je to jedno z najkrajších miest, aké som kedy 
navštívila.

Popri cestovaní a navštevovaní miestnej ta-
nečnej školy som sa, samozrejme, venovala 
aj štúdiu. Moja lisabonská fakulta síce v zim-
nom semestri neponúkala veľa anglických 
predmetov, avšak ich výučba bola kvalitná 
a zameraná skôr na diskusiu a kritické mys-
lenie študentov než na memorovanie, čo mne 
osobne veľmi vyhovuje. V čase môjho štúdia 
v Lisabone takýto spôsob výučby fungoval na 
našej bratislavskej fakulte len na anglických 
predmetoch, ktoré vyučovali ľudia z praxe, 
resp. z mimofakultného prostredia. Pozitívne 
som hodnotila i to, že skúšky boli zamerané 
taktiež takmer výlučne prakticky, pričom zvy-
čajne išlo o písanie esejí.

Ak by som to mala zosumarizovať, semester 
strávený v Lisabone vďaka Erasmus+ bol naj-
lepším semestrom môjho štúdia. Nie je to len 
o cestovaní, spoznávaní nových ľudí a úžas-
ných koláčikoch pastel de nata, ale aj o no-
vých zážitkoch a skúsenostiach, o poznávaní 

seba samého, o učení sa zvládať vypäté situá-
cie, o spoznaní nových kultúr a iného pohľadu 
na život a na svet, o inovatívnych spôsoboch 
výučby... Erasmus+ a špeciálne Lisabon preto 
každému vrelo odporúčam. ☺

Mgr. Andrea Snopeková,
absolventka PraF UK

Budúci manažéri na prehliadke seredského centra 
reverznej logistiky spoločnosti Amazon

Dňa 5. marca 2018 mali študenti Fakulty managementu UK (FM UK) jedinečnú príležitosť stráviť niekoľko hodín v novovybudovanom 
centre reverznej logistiky spoločnosti Amazon v Seredi. Počas exkurzie spoznali nielen priestory strediska, ktoré sa zameriava na vybave-
nie nedoručených alebo vrátených zásielok v rámci európskych aktivít druhej najhodnotnejšej spoločnosti sveta, ale dozvedeli sa viac aj 
o procesoch spojených s tokom reklamácií, reverznou logistikou, efektívnym posúdením a ukončením reklamácií.

Tri desiatky študentov si vďaka Beánia Te-
amu FM UK nenechalo túto príležitosť ujsť 
a nadviazali tak kontakt s internetovým gigan-
tom v priestoroch jeho seredského centra. 
A to doslovne. Naskytla sa im totiž aj možnosť 
diskutovať priamo s generálnym manažérom 
centra Mattom Greeneom, ktorý im bližšie 
objasnil úlohu strediska. Študenti sa dozve-
deli, akú širokú paletu produktov a služieb 
Amazon ponúka a aké príležitosti pre študen-
tov prináša. Zaujala ich najmä ponuka stáží 
a absolventských programov vo firme, a to 
či už priamo v logistickom centre v Seredi, 
alebo na centrálach v Bratislave a v Prahe. 
S vedúcimi prevádzkovými manažérmi ná-
sledne absolvovali prehliadku priestorov, pri-
čom boli podrobne oboznámení s procesmi, 
technológiami a s rôznymi štýlmi kontrolingu 
v centre. Manažéri svojou znalosťou potvrdili, 
aké je i pre riadiacich pracovníkov dôležité 

dokonale rozumieť jednotlivým procesom, 
pretože to priamo vplýva na ich rozhodovanie 
a vedenie centra.

Na konci exkurzie dostal každý účastník 
od Amazonu darčekovú tašku a príležitosť po-
rozprávať sa s HR poradcom Matúšom Jaku-

bom, ktorý študentom zaujímajúcim sa o stáž 
v Amazone vysvetlil proces náboru.

Marcel Madarász,
Beánia Team FM UK

www.fb.com/beania.fmuk

33



34

Experimentálne laboratórium pre metabolomické 
analýzy na PriF UK prispelo ku skvalitneniu včasnej 

diagnostiky dedičných metabolických porúch

Experimentálne laboratórium pre metabolomické analýzy (ELMA) bolo vytvorené na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave (PriF UK) v rámci realizácie projektu „Výskum a vývoj nových technológií chemickej analýzy pre 
metabonomiku/metabolomiku“ na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj (OP VaV), financovaného z Európ-
skeho fondu regionálneho rozvoja (ITMS 26240220007). Projekt bol zameraný na implementáciu tandemovej hmotnostnej 
spektrometrie na účely diagnostiky dedičných metabolických porúch v SR.

Dedičné metabolické poruchy (DMP) 
predstavujú heterogénnu skupinu viac 
ako 1000 známych porúch rôzneho pô-
vodu a charakteru. Pri neskorej diagnos-
tike často spôsobujú ireverzibilné poško-
denia zdravotného stavu, vyžadujúce si 
následnú a nákladnú celoživotnú odbornú 
špecializovanú zdravotnícku a ďalšiu sta-
rostlivosť. Včasná diagnóza teda predsta-
vuje aj významnú optimalizáciu nákladov 
v zdravotníckom systéme a udržaním ak-
ceptovateľnej kvality života diagnostikova-
ných a ich rodín i nezanedbateľný prínos 
pre národnú ekonomiku.

Použitie tandemovej hmotnostnej 
spektrometrie (tandem MS/MS), ktoré 
umožňuje detegovať viac ako cca 40 vro-
dených metabolických porúch jedinou 
analýzou, sa neustále prudko rozširuje. 
Odborné kruhy považujú vývoj tandemu 
MS/MS a jeho využitie pri diagnostike 
DMP za najvýznamnejší príspevok od za-
vedenia skríningu DMP. V súčasnosti je 
celosvetovo do skríningových programov 
zaradená kohorta niekoľkých miliónov 
novorodencov. Metóda MS/MS, ktorá vo 
všeobecnosti umožňuje sledovať stovky 
známych DMP, sa dnes nielen v oblasti 
diagnostiky DMP, ale v celej oblasti me-
tabolomiky považuje za tzv. „zlatý štan-
dard“.

Slovenská republika patrila do roku 
2008 medzi niekoľko málo krajín v Euró-
pe bez možnosti vyšetrovať DMP tande-
mom MS/MS. V tom čase sa na Sloven-
sku v Skríningovom centre novorodencov 
SR (SCN) robil s použitím klasického bio-
chemického testu skríning novorodencov 
len na jedinú DMP – fenylketonúriu, ktorá 
je najčastejšou z dedičných metabolic-
kých ochorení. Tento stav „prispieval“ 
k situácii, keď bola na Slovensku v porov-
naní s ČR dvojnásobne vyššia novorode-
necká úmrtnosť, ale i k zhoršovaniu zdra-
votného stavu nesprávne diagnostiko-
vaných alebo nediagnostikovaných detí. 
Práve výskumné a technologické a z toho 
vyplývajúce diagnostické zaostávanie 
Slovenska v oblasti vrodených metabolic-
kých ochorení bolo hlavným dôvodom na 
prípravu projektu ELMA.

Keďže žiadosť o finančnú podporu 
v rámci OP VaV bola úspešná, mohli sme 
prikročiť k realizácii laboratória, ktoré 
začalo svoju oficiálnu činnosť 6. decem-
bra 2009. Išlo o významný krok, keďže 
ročne pribúda na Slovensku cca 55-tisíc 
novorodencov, čo štatisticky znamená 
asi 35 nových prípadov DMP. V rámci 
experimentálneho režimu implementá-
cie tandemu MS/MS do diagnostickej 
praxe sme v záujme čo najrýchlejšieho 
rozšírenia týchto vyšetrení nadviazali spo-
luprácu s relevantnými zdravotníckymi 
pracoviskami. Hlavnými spolupracujúcimi 
pracoviskami v projekte boli Jesseniova 
lekárska fakulta UK v Martine (prof. Ján 
Danko, prof. Mirko Zibolen a prof. Pe-
ter Bánovčin) a Národný ústav detských 
chorôb (MUDr. Darina Behúlová). V rámci 
implementácie tandemu MS do vyšetro-
vacej praxe využívali analýzy laboratória 
ELMA najmä Centrum dedičných meta-
bolických porúch pri NÚDCH, kam sa 
sústreďujú najzávažnejšie prípady ocho-
rení z celého Slovenska, ďalej novorode-
necké oddelenia v Martine a Žiline a dve 
pracoviská s potenciálne vysokou preva-
lenciou DMP v spádových regiónoch (no-
vorodenecké oddelenie v Spišskej Novej 
Vsi a metabolická ambulancia pri Detskej 
fakultnej nemocnici v Košiciach).

Od roku 2009 bolo dodnes analyzo-
vaných spolu viac než 18 000 vzoriek. 
Pozitívne identifikovaných (ako prvozá-
chyt alebo následné vyšetrenie) bolo cca 
400 pacientov, pričom takmer 150 vzo-
riek bolo vyšetrených v tzv. statimovom 
režime s okamžitou analýzou po odbere 
vzorky a výsledkom analýzy do cca dvoch 
hodín v prípade život ohrozujúcich stavov 
pacientov. Analýzy biomarkerov DMP po-
mocou tandemu MS sú vždy len prvým 
krokom diagnostiky týchto ochorení. Kaž-
dý pozitívny výsledok analýzy sa musí ove-
riť ďalšou MS analýzou (recall) a potvrdiť 
inými nezávislými metódami.

Laboratórium ELMA ako vedeckový-
skumné pracovisko mimo rezortu zdra-
votníctva nie je oficiálnym poskytova-
teľom zdravotnej starostlivosti. V rámci 
implementácie MS tandemovej techno-

lógie do diagnostickej praxe na Sloven-
sku však v experimentálnom režime bolo 
až do roku 2013 jediným pracoviskom, 
ktoré pomáhalo klinickým pracoviskám 
s vyšetrovaním novorodencov a detí na 
prítomnosť DMP pomocou MS tandemu. 
Vedomí si svojej formálnej pozície nepo-
skytovateľa zdravotnej starostlivosti a ve-
dení snahou pomôcť lekárom pri využí-
vaní laboratória na vyšetrovacie a diag-
nostické účely sa laboratórium zapojilo 
do medzinárodného systému akreditácie 
ERNDIM (European Research Network 
for evaluation and improvement of scre-
ening, Diagnosis and treatment of Inhe-
rited disorders of Metabolism). Od roku 
2012 každoročne prechádza laborató-
rium ELMA touto akreditáciou v akredi-
tačnej schéme „Qualitative Blood Spot 
Acylcarnitines“ ako jediné laboratórium 
na Slovensku (a jedno z asi 60 na sve-
te) a dokladá tak medzinárodne uznanú 
spoľahlivosť svojich výsledkov.

Vznik a pôsobnosť laboratória ELMA 
podnietili rezort zdravotníctva, predovšet-
kým SCN, aby sa intenzívne zaoberali ob-
staraním a implementáciou technológie 
MS/MS do novorodeneckého skríningu. 
Usmernením Ministerstva zdravotníctva 
SR bolo SCN od 1. januára 2013 pove-
rené vykonávať novorodenecký skríning 
rozšírený na 10 DMP využitím tandemovej 
hmotnostnej spektrometrie.

Laboratórium ELMA v súčasnosti na-
ďalej úzko spolupracuje s Centrom DMP 
NÚDCH, hlavným centrom pre monitoring 
a terapiu DMP na Slovensku, a podieľa 
sa na následnom vyšetrovaní pacientov 
s pozitívnym výsledkom z novorodenec-
kého skríningu, ako aj pacientov v rámci 
selektívneho skríningu podľa požiadaviek 
centra. Laboratórium ELMA pokračuje 
v zmysle pôvodného projektu vo výskume 
a vývoji nových metód analýzy pre účely 
diagnostiky DMP a iných zriedkavých 
ochorení.

Doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc.,
RNDr. Renáta Górová, PhD.,

RNDr. Gabriela Addová, PhD.,
RNDr. Helena Jurdáková, PhD., PriF UK

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



V Botanickej záhrade UK sme otvorili novú sezónu
Po zime návštevníkom opäť otvára svoje brány Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave (BZ UK), ktorá má čo 
ponúknuť počas celého roka.

Z jari sa o ich priazeň snažia cibuľoviny, 
skalničky, neskôr kvitnúce kríky a stromy, 
ktoré upútajú svojou nádhernou farebnos-
ťou a vyzývavosťou svojich netradičných 
morfologických zaujímavostí. Vhodnou 
kombináciou a estetickou krásou upútajú 
záhony azaliek, rododendronov a mno-
hých ďalších rastlín obľubujúcich kyslú 
rašelinovú pôdu.

V exteriérových výsadbách neuniknú 
pozornosti zákutia pri vodných plochách 
jazierok a rybníka, ktorý je pri letných ho-
rúčavách doslova „živou vodou“ záhrady. 
Vhodné je navštíviť aj rôzne druhy skaliek, 
ktoré vytvárajú zaujímavé rokliny. Rozárium 
so svojimi 150 druhmi upúta nielen pohľa-
dom, ale aj vôňou. Ani záhony letničiek 
nezaostávajú a očaria svojou farebnosťou 
počas celého leta až do neskorej jesene. 
To, že krása môže kvitnúť aj v polotieni, 
potvrdzujú zakvitnuté záhony mnohých 
druhov trvaliek.

V skleníkoch môžete nájsť mnohé tro-
pické a subtropické druhy rastlín. Tropic-
ké plodonosné rastliny – ananás, kakao, 
káva, melónový strom, avokádo, banán 
sa nachádzajú hneď v prvom skleníku. 
V ďalších sú tropické a vlhkomilné rastliny 
vrátane epifytických kmeňov, na ktorých 
rastú orchidey, bromélie a tilandsie tak, 

ako by ste to mohli 
vidieť aj v ich pô-
vodnej domovine. 
Na vodnej hladi-
ne kvitnú tropické 
lekná. Najväčší – 
palmový – skleník 
poskytuje priestor 
vzrastlým palmám, 
araukáriám, cyka-
som, papradiam, 
ako aj farebným 
poliehavým kryp-
tantom. Neskla-
me ani kaktusový skleník so svojimi viac 
než 1000 druhmi kaktusov a sukulentov 
najrozmanitejších tvarov. Niektoré druhy 
opuncií tvoria aj exteriérovú skalkovú ex-
pozíciu mrazuvzdorných kaktusov.

Botanická záhrada UK vytvára priestor 
na výučbu botanických, ekologických 
a environmentálnych disciplín nielen pre 
študentov UK, ale aj pre rôzne druhy 
a stupne škôl. Zabezpečuje pre ne sprie-
vodcovské služby, ako aj odborné výklady 
a praxe.

Popri svojich úlohách v oblasti pedago-
gickej a vedeckovýskumnej práce ponú-
ka BZ UK aj propagáciu záhradnej a flo-
ristickej tvorby s cieľom vychovávať k es-

tetike a zároveň aj poučiť verejnosť o ne-
konečných formách a variáciách z ríše 
rastlín. Práca s mládežou, odbornou aj 
laickou verejnosťou neodmysliteľne patrí 
aj k tradičnej výstave skalničiek. V dňoch 
20. – 22. apríla 2018 sa uskutočnil už 
jej 33. ročník. Neoddeliteľnou súčasťou 
letného obdobia sa stali podvečerné ko-
morné koncerty v BZ UK organizované 
v spolupráci s Miestnym úradom Bratisla-
va-Karlova Ves a Bratislavským kultúrnym 
a informačným strediskom (BKIS) v rámci 
festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnos-
ti Bratislava. Túto sezónu sa uskutočnia 
v termínoch 1. júla, 5. augusta a 2. sep-
tembra. Svojich fanúšikov si našla aj vý-
stava „Plody jesene“, na ktorej si môžu 
návštevníci rozšíriť vedomosti v poznáva-
ní rôznych druhov plodov. Celosezónne 
sa môžu dozvedieť aj o význame potreby 
včiel v našom ekosystéme z informácií na 
panelovej expozícii.

Brány Botanickej záhrady UK sú náv-
števníkom otvorené od 1. apríla do 31. ok-
tóbra denne od 9.00 do 18.00 hod. Radi 
vás u nás privítame a tešíme sa na stretnu-
tie s vami.

RNDr. Jaroslav Bella,
riaditeľ BZ UK

P O Z Ý V A M E
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In memoriam doc. PhDr. Ladislav Kačáni, CSc.
Dňa 5. februára 2018 zomrel mimoriadne vzácny človek doc. PhDr. Ladislav Kačáni, CSc., bývalý pedagóg Fakulty telesnej 
výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ), ktorý vychoval veľa študentov, veľa výborných hráčov, ale 
najmä veľa dobrých futbalových trénerov.

Narodil sa 1. apríla 
1931 v Lučenci. V rov-
nakom meste vychodil 
slovenské gymnázium 
a maturoval v roku 
1950. Už počas aktív-
nej kariéry dokázal skĺ-
biť náročnú športovú 
prípravu vo futbale so 
štúdiom na FTVŠ UK, 
ktoré zakončil promó-
ciou v roku 1961. Hral 
v kluboch Spojené 

závody Lučenec (1946 – 1950) a Iskra 
Poľana Opatová (1950 – 1952). Po prí-
chode do Bratislavy chcel hrať za Slovan 
(v Slovane Bratislava ÚNV a v Slávii Bra-
tislava hral v rokoch 1952 – 1953, naj-
skôr v Slovane, ale už v roku 1953 mal 
reprezentovať umelo vytvorenú a hneď 
prvoligovú Sláviu Bratislava). Neskôr si 
však zvolil Červenú hviezdu (ČH) Brati-
slava, kde hral v rokoch 1953 – 1962. 
Práve v nej dosiahol najvyššiu métu 
ambiciózneho futbalistu – titul majstra 
Československa (1959). Neskôr pôso-
bil v družstve Internacionál Bratislava  
(1963 – 1965). Dvanásť rokov obliekal 
prvoligový dres Interu či ČH Bratislava 
a v najvyššej súťaži štartoval v 227 zá-
pasoch, pričom dal 47 gólov. Hral na 
Majstrovstvách sveta vo futbale 1954 vo 
Švajčiarsku. Československo reprezen-
toval 20-krát (1953 – 1961), v reprezen-
tácii strelil 3 góly. Československo re-
prezentoval aj na Svetových akademic-
kých letných hrách 1954 v Maďarsku, 
kde sme získali bronzové medaily.

Po skončení aktívnej kariéry sa stal 
trénerom, ale aj pedagógom na FTVŠ 
UK. Ako tréner pôsobil v kluboch In-
ternacionál Bratislava (1967 – 1970), 
s ktorým skončil dvakrát na 4. a raz na 6. 
mieste vo vtedajšej federálnej lige, a Lo-
komotíva Košice, kde pôsobil v rokoch  
1973 – 1974. V období 1971 – 1972 
viedol ako tréner A mužstvo ČSSR (spolu 
s Ladislavom Novákom). V zahraničí pra-
coval ako tréner jeden rok na Cypre a tri 
roky v Kuvajte. Po skončení trénerskej 
činnosti pracoval ako športový riaditeľ vo 
viacerých kluboch (Inter Bratislava, DAC 
Dunajská Streda). Až do konca svojho ži-
vota pracoval pre mnohých trénerov ako 
konzultant a poradca. Symbióza hráčskej 
kariéry, neskôr trénerskej kariéry a peda-
gogickej činnosti bola u neho jedinečná. 
Krátko pôsobil ako štátny zamestnanec 

a vychovávateľ a v roku 1964 nastúpil 
ako učiteľ na FTVŠ UK. 

Na našej alma mater pôsobil ako od-
borný asistent a neskôr docent na Ka-
tedre športových hier FTVŠ UK, kde sa 
venoval teórii a didaktike športových hier 
so zameraním na futbal. Vyučoval najmä 
športovú špecializáciu futbal, v rámci 
ktorej odovzdával budúcim futbalovým 
trénerom cenné poznatky a skúsenosti 
zo športovej prípravy futbalistov, z ve-
denia tréningového procesu či analýzy 
hry. Okrem trénerskej činnosti pracoval 
aj ako funkcionár v rôznych celoštátnych 
a neskôr – po osamostatnení sa Sloven-
ska – v celoslovenských funkciách. Od 
roku 1978 bol predsedom trénerskej 
komisie Slovenského futbalového zvä-
zu (SFZ), členom predsedníctva Výboru 
futbalového zväzu Slovenského ústred-
ného výboru Československého zväzu 
telesnej výchovy, ďalej predsedom me-
todickej komisie SFZ. Bol nositeľom titu-
lu Majster športu a verejného uznania Za 
zásluhy o rozvoj československej teles-
nej výchovy I. stupňa. Bol prvým technic-
kým riaditeľom SFZ po vzniku SR. Dlhé 
roky bol vedúcim učiteľom špecializácie 
futbal na FTVŠ UK a veľmi dlho predná-
šal na diaľkovom štúdiu trénerov I. triedy 
vo futbale. Vychoval obrovské množstvo 
futbalových trénerov v Československu 
a neskôr na Slovensku.

Kontinuálne si zvyšoval aj svoju profe-
sijnú kvalifikáciu, a to od akademického 
titulu PhDr. cez vedeckú hodnosť kandi-
dáta vied (1980) až po vedecko-pedago-
gický titul docenta v roku 1989.

Mnohí futbaloví tréneri na Slovensku 
postavili svoju profesionálnu kariéru prá-
ve na poznatkoch, ktoré dostali od doc. 
Kačániho. Bol zakladateľom futbalovej 
metodiky v Československu a neskôr bol 
aj jedným z iniciátorov prípravy jednotnej 
futbalovej metodiky v Európe, ktorá bola 
základom konvencie UEFA o vzájomnom 
uznaní trénerských kvalifikácií. Bohatá je 
aj jeho publikačná činnosť, v ktorej sa 
nachádza 111 záznamov a 202 ohlasov. 
Za jednoznačne najcennejšiu publikáciu 
treba považovať vedeckú monografiu 
Tréning vo futbale vydanú vo viace-
rých zahraničných vydavateľstvách, 
ktorej bol hlavným autorom. Okrem 
toho vydal 9 vedeckých monografií v do-
mácich vydavateľstvách a myslel aj na 
študentov, pre ktorých vydal spolu 10 
učebníc a skrípt. O rozsiahlej výskumnej 

či popularizačnej aktivite doc. Kačániho 
v oblasti futbalu však svedčí i mnoho 
ďalších vedeckých, odborných či konfe-
renčných príspevkov.

V akademickom prostredí pôsobil do 
roku 2000. Avšak aj po odchode do 
dôchodku sme ho na fakulte často stre-
távali. Rád chodieval na vianočné pose-
denia svojho pracoviska. Náš futbalový 
areál na Lafranconi nesie jeho meno 
a považujeme to za krásnu vizitku jeho 
učiteľskej a vedeckovýskumnej práce.

Na fakulte ho jeho kolegyne a kolego-
via vnímali ako charizmatického, veľmi 
slušného a elegantného človeka, ktorý 
bol v diskusii vždy príjemným partnerom. 
Slová chvály si vyslúžil aj u vtedajšej tlače: 
„Elegancia, perfektná hra hlavou, skvelá 
loptová technika, na milimeter presné pri-
hrávky, rozhľad v hre, slušná hra a vzorné 
vystupovanie na trávniku i mimo ihriska – 
to sú vlastnosti, ktorými získal obdiv priaz-
nivcov koženej, úctu súperov a vážnosť 
v súkromnom živote. Pozornosť nevzbudí 
ani rýchlym behom, ani diskusiou s roz-
hodcom či protihráčom. Laco Kačáni 
predovšetkým a výlučne hrá! Nikdy však 
nehrá na ,vlastné tričko‘, ale vždy a vša-
de a za každých okolností len a len pre 
mužstvo, pre kolektív. Nikdy nechce vy-
niknúť, ba robí všetko preto, aby vynikli tí 
druhí. Umelec v kopačkách, aj tak možno 
vyjadriť futbalové kvality ,desiatky‘ v žlto-
čiernom drese Slovnaftu.“ Taký, aký bol 
na ihrisku, bol aj v živote.

Odchodom doc. Ladislava Kačániho 
odišla významná pedagogická osob-
nosť, v ktorej sa snúbilo všetko dobré, 
čo sa v športe a vo futbale snúbiť mohlo. 
V roku 1998 dostal Cenu Jána Popluhá-
ra za celoživotné vystupovanie v duchu 
fair play a v roku 2002 Bronzové kruhy 
Slovenského olympijského výboru. Je 
nepochopiteľné, že sa nikdy nedostal 
do Siene slávy slovenského futbalu. Mal 
som veľké šťastie, že som tohto výni-
močného človeka spoznal a že sme viac 
ako tridsať rokov sedeli spolu v jednej 
pracovni a spolupracovali ako najbližší 
kolegovia. Veľa som sa od neho naučil 
a jeho odkaz sa snažím rozvíjať nielen ja, 
ale aj mnohí tréneri a študenti, ktorých 
vychoval.

Česť jeho pamiatke!

Doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD.,
vedúci Katedry športových hier 

FTVŠ UK
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S ktorým autorom/autorkou by si sa rád/rada stretol/
stretla a čo by si sa ho/jej opýtal/opýtala?

V súčasných diskusiách vedených z pozí-
cie ideológie rodovej rovnosti sa dostáva do 
pochybností taká charakteristická črta nášho 
jazyka, ako je gramatická kategória rodu. Táto 
kategória síce vznikla na základe prirodzené-
ho rodu, pri ktorom sa rozlišuje mužský a žen-
ský rod, ale v našom jazyku sa sformovala 
ako kategória s troma štruktúrnymi členmi – 
mužským, ženským, ako aj stredným rodom. 
Z toho vidno, že jazyk nie je akousi kópiou 
skutočnosti. V istých prípadoch tvar mužského 
rodu implicitne, t. j. bez zjavného formálneho 
označenia, zahŕňa aj významovo zodpoveda-
júce pomenovania ženského rodu. Dôkazom 
sú povedzme aj názvy rozmanitých spolkov, 
združení a pod., v ktorých sa forma mužské-
ho rodu využíva aj na zastupovanie príslušní-
čok ženského rodu (Združenie slovenských 
spotrebiteľov, Slovenský syndikát novinárov, 
Spolok slovenských spisovateľov). Mužské 
formy v názvoch vonkoncom neznačia, že 

členmi uvedených zoskupení sú iba muži, tieto 
plurálové formy jednoznačne zahŕňajú aj spot-
rebiteľky, novinárky a spisovateľky. To isté platí 
aj pre zákony a právne normy, napr. v Ústave 
Slovenskej republiky v článku 2 ods. 1 sa píše: 
„Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju 
vykonávajú prostredníctvom svojich vole-
ných zástupcov alebo priamo.“

Keby sme sa snažili dôsledne dodržiavať tzv. 
rodovú korektnosť, viedlo by to k neprimerané-
mu zaťaženiu a predĺženiu textu na úkor jeho 
prehľadnosti a zrozumiteľnosti, napr. Združe-
nie slovenských spotrebiteľov/spotrebite-
liek, S ktorým autorom/autorkou by si sa rád/
rada stretol/stretla a čo by si sa ho/jej opýtal/
opýtala?, Štátna moc pochádza od občanov/
občianok, ktorí/ktoré ju vykonávajú prostred-
níctvom svojich volených zástupcov/zástup-
kýň alebo priamo.

Riešením nie je ani nahradenie všeobecné-
ho označenia v mužskom rode, napr. ministri 

vlády, ktoré ustálene 
zahŕňa ministrov aj mi-
nisterky, „neutrálnym“ 
slovom ministerstvo, 
lebo toto jednoslovné 
pomenovanie má cel-
kom iný význam (po-
dobne učiteľstvo, lekárstvo).

Mužský rod sa na rozdiel od ženského rodu 
vníma ako bezpríznakový, neutrálny, vďaka 
čomu má všeobecnejší význam, na základe 
čoho môže zastupovať v istých prípadoch aj 
ženský rod.

Uprednostnenie mužskej formy vyplýva 
z prirodzeného stavu a usporiadania nášho ja-
zyka, z jeho vývinových zákonitostí, tendencie 
po ekonómii, ako aj z potrieb jeho praktického 
používania, pričom tým nikoho nediskriminuje 
ani nevylučuje.

Prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., PdF UK

Latinské názvy fakúlt Univerzity Komenského
Napriek tomu, že moderné univerzity vznikali často už v období, keď dominovali národné jazyky, svojimi latinskými názvami sa hrdo 
hlásia k odkazu svojich predchodkýň z obdobia stredoveku. Výnimkou nie je ani naša Ūniversitās Comeniāna Bratislavēnsis, ktorej 
trinásť fakúlt má vo svojich znakoch aj latinské názvy.

S latinskými názva-
mi univerzity a fakúlt 
sa často stretávame 
len v písomnej podobe 
a sú napísané veľkými 
písmenami (literami) la-
tinskej abecedy, napr. 

FACULTAS PHILOSOPHICA. Tento typ orto-
grafie nadväzuje na antickú tradíciu latinskej 
epigrafie. Tradičný spôsob písania latinských 
nápisov označujúcich názvy inštitúcií však 
spôsobuje používateľom jazyka dva zásadné 
problémy. 

Prvý sa týka výslovnosti – v nápisoch totiž 
nie sú vyznačené dlhé samohlásky. Hovoriaci 
teda môže urobiť chybu vo výslovnosti a vy-
sloviť napríklad slovo JURIDICA nesprávne 
[juridíka] namiesto správneho [júridika]. Dĺžky 
vokálov jednotlivých slov bolo možné dohľa-
dať v slovníkových dielach a problém pred-
stavovali len vlastné mená: Comeniāna, Jes-
seniāna a novotvary ako slovné spojenie ars 
moderātōria – management (manažment).

Druhý problém predstavovala otázka pí-
sania veľkých a malých písmen v rámci 
viacslovných vlastných mien označujúcich 
jednotlivé fakulty. Vývoj latinskej abecedy 
bol komplikovaný proces: v antike sa písalo 
majuskulou a až v stredoveku a novoveku 
vznikali prípady, keď koexistovali v texte veľ-
ké aj malé písmená. Písanie veľkých písmen 
popri malých prispieva k väčšej prehľadnosti 
písaného alebo tlačeného jazykového preja-
vu, k jeho optickej členenosti, čo umožňuje 

jeho ľahšie čítanie a lepšiu orientáciu v texte.
Neistotu používateľov latinčiny pri aplikácii 

veľkých a malých písmen v názvoch inštitúcií 
vidíme aj v menách odborných periodík odvo-
dených od názvov fakúlt: zrejme pod vplyvom 
anglofónnych filológií vznikli názvy ako Acta 
Facultatis Educationis Physicae Universita-
tis Comenianae či Folia Facultatis Medicae 
Universitatis Comenianae Bratislaviensis. 
Popri nich však paralelne existujú aj varian-
ty pridŕžajúce sa nemeckého, francúzskeho 
a aj slovenského úzu: Acta facultatis theo-
logicae Universitatis Comenianae Bratisla-
viensis, Acta Facultatis rerum naturalium 
Universitatis Comenianae.

Keďže v latinskom jazyku neexistuje jed-
notná norma, pravidlá z jednotlivých živých 
jazykov používatelia aplikujú aj na latinčinu. 
Vzhľadom na to, že latinské názvy fakúlt na-
šej univerzity vznikli v našom kultúrnom pros-
tredí, prikláňame sa k tomu, aby sa aplikoval 
úzus slovenský.

Nasleduje zoznam názvov fakúlt Univerzity 
Komenského, zoradených v chronologickom 
poradí, s vyznačenými dlhými samohláskami:
•	 Facultās scientiae atque artis medicae/

Facultās medica (Lekárska fakulta)
•	 Facultās jūridica (Právnická fakulta)
•	 Facultās philosophica (Filozofická fakulta)
•	 Facultās rērum nātūrālium (Prírodove-

decká fakulta – doslova Fakulta vied prí-
rodných)

•	 Facultās paedagōgica (Pedagogická fa-
kulta)

•	 Facultās pharmaceutica (Farmaceutická 
fakulta)

•	 Facultās ēducātiōnis physicae et āthlēti-
cae (Fakulta telesnej výchovy a športu)

•	 Facultās medica Jesseniāna Martinēn-
sis/Facultās medica Martinēnsis ā Joan-
ne Jesseniō nomināta (Jesseniova lekár-
ska fakulta v Martine)

•	 Facultās mathēmaticōrum, physicōrum 
et artis īnformāticae (Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky)

•	 Facultās theologica Cyrilo-Methodiāna 
Rōmāno-catholica (Rímskokatolícka cyri-
lometodská bohoslovecká fakulta)

•	 Facultās theologica evangelica (Evanje-
lická bohoslovecká fakulta)

•	 Facultās artis moderātōriae (Fakulta ma-
nagementu)

•	 Facultās rērum sociālium et oeconomi-
carum (Fakulta sociálnych a ekonomic-
kých vied)
Uvedená ortografia názvov sa zhoduje 

s oficiálnymi názvami fakúlt UK v latinskom 
jazyku, ktoré boli schválené Akademickým 
senátom UK a zverejnené vo vnútornom 
predpise č. 9/2015: Štatút Univerzity Ko-
menského v Bratislave. V danom doku-
mente je možné overiť si aj oficiálne názvy 
a skratky súčastí UK aj v moderných jazy-
koch.

PhDr. Tomáš Hamar, PhD.,
Facultās pharmaceutica 

Ūniversitātis Comēniānae
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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 . mája 2018 a vyhrajte antistresové maľovanky UK . Spomedzi správnych 
odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity . Vyhodnotenie z minulého čísla: François-René de Chateaub-
riand: „V mladosti strácame . . . TAJNIČKA 1, 2, 3: ROZUM PRE LÁSKU, neskôr strácame . . . TAJNIČKA 4, 5, 6: LÁSKU PRE ROZUM .“ Správnu odpoveď 
poslala aj Lucia Perháčová . Srdečne blahoželáme!
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• Rozhovor s Katarínou Wintero-vou, absolventkou PdF UK, kto-rá pracuje v oblasti výchovného poradenstva Čo bolo pre ňu impulzom k vytvoreniu vlastného 
výchovného poradenstva? V akom „štýle“ sa vycho-
vávajú súčasné deti? Akými rodičmi sú ľudia, ktorí si 
v detstve či počas dospievania zažili ťažkú traumu?• S lekárom Marošom Rudnayom, spoluzaklada-

teľom a šéfredaktorom webu Lovci šarlatánov, 
o zdravotníckych hoaxoch Očkovacie mýty, zázračné účinky homeopatie či 

biorezonancie – v čo ešte veria zástancovia „alter-
natívnej“ medicíny?

• UK i tento rok finančne podporila výskum  
svojich doktorandov Koľko mladých vedcov si rozdelilo sumu 243 340 

eur? Aké projekty získali tohtoročné Granty UK?•	 veľa ďalšieho zaujímavého čítania

Čo nájdete v májovej Našej univerzite?

José Ortega Y Gasset: "Snaha je snahou iba vtedy,... (tajnička)."

A E B E K L A N O V K A A
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Autorka: RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.

N A Š A  U N I V E R Z I TA  N A  C E S TÁ C H

Aj vy si na cesty zvyknete pribaliť Našu univerzitu? Urobil tak aj 
Stanislav Griguš, ktorý nám poslal pozdrav z Little Adam’s Peak 
na Srí Lanke . Na akých exotických miestach ste už čítali náš 
časopis vy? Pošlite nám fotografiu na nasa .univerzita@uniba .sk 
a my vás odmeníme . ☺

José Ortega Y Gasset: „Snaha je snahou iba vtedy,  . . . (tajnička) .“
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Comenius University is one of the top 
400 universities in the world

Comenius University has once again 
made it into the list of the top 500 univer-
sities in the world . This year the Round 
University Ranking (RUR) ranked Come-
nius University in 391st place . Comenius 
University was the only Slovak university to 
be included in the ranking . It improved its 
ranking by forty-two places, having been 
433rd in 2017 . The RUR uses data going 
back to 2010 and evaluates twenty indica-
tors in four core areas: education (40%), 
research (40%), international diversity 
(10%), and financial sustainability (10%) . 
The ranking assesses the performance of 
more than 1000 of the world’s top univer-
sities from eighty-four countries over the 
previous nine years . p. 3

The Minister of Education awards tea-
chers of Comenius university

On 27 March 2018, the Minister of Edu-
cation, Science, Research, and Sport of 
the Slovak Republic, Martina Lubyová, 
awarded sixty-one teachers and persona-
lities in the field of education at all levels in 
recognition of Teachers’ Day . Among them 
were four recipients from Comenius Uni-
versity: Associate Professor Viera Uherčí-
ková and Dr Pavel Petrovič from the Faculty 
of Mathematics, Physics and Informatics; 
Dr Anna Bocková from the Faculty of Edu-
cation; and Professor Viliam Lauko from 
the Faculty of Natural Sciences, who was 
recognized for his work in memoriam . p. 3

A mathematician from Comenius Uni-
versity suggests a new approach to 
examining animal behaviour

Dr Katarína Boďová from the Faculty 
of Mathematics, Physics and Informatics 
deals with the study of biological systems 
where chance plays a great role; she stu-
dies these systems using mathematical 
models and numerical simulations . Such 
problems appear in various areas of bio-
logy, such as in population genetics and 
the collective behaviour of animals . In her 
latest work, which was recently published 
in the PLOS ONE scientific journal with 
help from colleagues at IST Austria and 
the Weizmann Institute of Science, she 
presented a new mathematical approach 
to examining animal behaviour . In the form 
of probable hybrid models, this approach 
acknowledged different forms of behaviour 
by individual animals . It is able to identify 
principles of individual behaviour, interac-
tion between individuals, and the influence 
of the environment on this sort of behavio-
ur . Researchers are planning to use the 

new method to identify social behaviour in 
different groups of animals . p. 5

Comenius University sociologists: Slo-
vaks most often seek support from fa-
mily and close friends

Sociologists from the Faculty of Arts at 
Comenius University under the leadership 
of Professor Ján Sopóci undertook re-
search in September and October 2017 
entitled “Social Networks and Social Re-
sources”, which was focused on finding 
out methods and forms of everyday com-
munication and interaction among people 
living in Slovakia, and on determining the 
scope and quality of family relationships, 
friendships, and other networks and 
bonds . This is all part of the International 
Social Survey Programme, which is a com-
parative project involving nearly fifty coun-
tries worldwide . The research showed that 
Slovaks most commonly communicated 
with friends and acquaintances personally . 
When they need help, they most often call 
upon family members and close friends . 
Less often would they preferably seek help 
from workmates and neighbours . p. 6

Fans of French are brought together at 
a Comenius University event

On 14 March 2018, there was an event 
entitled “Francophone Holiday at Come-
nius University”, which took place in the 
Rector’s Hall as part of the Month of the 
French-speaking World in Slovakia . It was 
organized with the support of the French 
Embassy in Slovakia, the French Institute 
in Slovakia, the French-Slovak University 
Institute and the Association of Franco-
phone Teachers in Slovakia (FrancAvis) . 
This was the first university-wide event of 
its kind which saw the participation of Co-
menius University’s Faculty of Arts, Faculty 
of Management, Faculty of Law, and the 
UNESCO Chair in Plurilingual and Multi-
cultural Communication . The ceremonial 
event was opened by Comenius Universi-
ty Rector, Professor Karol Mičieta along 
with the French ambassador to Slovakia, 
Christophe Léonzi . After addresses by re-
presentatives of the faculties involved, the-
re was a programme of lectures by Slovak 
and international experts, a presentation of 
study programmes in the French language, 
and a discussion with current and former 
students of these programmes . p. 7

The opening of an exhibition on the 
Candle Manifestation

On 26 March 2018, Comenius Universi-
ty and the Nation’s Memory Institute ope-

ned the “Candle Manifestation, 25 March 
1988” exhibition on the occasion of the 
30th anniversary of that event . Sixteen pa-
nels, which are located in the pillared hall 
of the historical building of Comenius Uni-
versity, document the preparation and de-
velopment of the demonstration in Slovak 
and English . The exhibition was opened by 
Comenius University Rector, Professor Ka-
rol Mičieta; the chairwoman of the Board 
of Directors of the Nation’s Memory Insti-
tute, Dr Andrea Kluknavská; and a direct 
participant in the Candle Manifestation, Dr 
Ján Čarnogurský . p. 9

Comenius University students from the 
Faculty of Mathematics, Physics and In-
formatics take bronze at the CFA Insti-
tute’s 2018 Research Challenge

On 6 February 2018, the eighth annual 
regional final of the Research Challenge, 
organized by the CFA Institute, took place 
at the University of Economics in Prague . 
Comenius University’s Faculty of Mathe-
matics, Physics and Informatics was repre-
sented by a team of five third-year students 
of economic and financial mathematics: 
they were Matúš Bagin, Adam Fajkus, Ju-
raj Hanuš, Jakub Hrbáň, and Mário Igaz . In 
competition with eleven Czech and Slovak 
schools, they ended up taking third place . 
The role of the students was to work out a 
comprehensive financial analysis for a pre-
-determined company which was tradable 
on the share market . This year that compa-
ny was Strabag SE . p. 18

The first IFCC practical workshop on 
molecular diagnostics in Slovakia

From 18 to 24 February 2018, the Jes-
senius Faculty of Medicine in Martin held 
a practical intensive workshop focusing on 
molecular diagnostics . The event, which 
was held with the financial support of the 
Slovak Society of Clinical Biochemistry 
and the International Federation of Clini-
cal Chemistry and Laboratory Medicine 
(IFCC), took place in the laboratory spa-
ce of the molecular medicine division at 
the BioMed Martin centre for biomedicine 
and in the laboratories of the Institute of 
Biochemistry at the Jessenius Faculty of 
Medicine . It was the first practical IFCC 
workshop on molecular diagnostics to be 
organized in Slovakia . Thanks to this event, 
the Jessenius Faculty of Medicine became 
part of a network of institutions which have 
had the opportunity to welcome internatio-
nal experts with the aim of educating spe-
cialists in molecular medicine . p. 19

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.
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Program
máj
2018

Generálny
partner
projektu

Ultimatívne
Kino Aréna

Partner
projektu priamych

prenosov
z Metropolitnej

opery New York
v Divadle Aréna

Partneri Divadla ArénaHlavný partner Divadla Aréna

Partneri inscenácií Divadla AGenerálny partner 
inscenácie 

Sklenený zverinec

rénaréna Mediálni partneri

Generálny partner Divadla Aréna

Inscenácie Popoluška, 
Lulu, Podvolenie, 

a projekt Jazz v
 
Aréne 

z verejných 
zdrojov podporil

17.5. štvrtok 
20:00

Kotlár-Ragan-Ševčík Trio /

Jazzový koncert
- jazzový koncert 
účinkujú / Ludo Kotlár - piano,
Robert Ragan Jr. - kontrabas,
Marián Ševčík - bicie

16.5.  streda 
19:00

Peter Lomnický /

Podvolenie
- podľa románu Michela Houellebecqa 
„Soumission“
réžia /  M. Amsler
účinkujú / J. Mokrý, M. Potokárová, 
Š. Kožka, Z. Kocúriková, Ľ. Roman, 
D. Uzsák, D. Demecsová, S. Sarvašová

2.5.  streda 
19:00

Viliam Klimáček /

#dubček
- o človeku a dobe
réžia /  M. Skočovský
účinkujú / M. Marušin, M. Kvietik, 
J. Bača, M. Chalány, A. Palatínusová

30.5. streda 
19:00

Viliam Klimáček /

#dubček
- o človeku a dobe
réžia /  M. Skočovský
účinkujú / M. Marušin, M. Kvietik, 
J. Bača, M. Chalány, A. Palatínusová

7.5. pondelok 
19:00

Peter Quilter / 

Ráno po
- sex, láska, rodina - bez Facebooku
réžia /  A. Totiková
účinkujú / D. Žulčák, D. Kavaschová, 
D. Košická, M. Meľo

15.5. utorok 
19:00

Peter Quilter / 

Opona hore
- päť žien a jedno divadlo
réžia /  S. Ferancová
účinkujú / A. Sabová, 
L. Garajová Schrameková, 
D. Bruckmayerová, V. Horján, K. Haydu

3.5. štvrtok 
19:00

George Van Houts /

Bankári
- exkurzia do sveta peňazí
réžia /  J. Bielik
účinkujú / M. Majeský, M. Labuda ml., 
J. Jackuliak, G. Hološka, D. Hartl

25.5. piatok 
19:00

Procházka / Illica / Giacosa /

Tosca
- politika a vášeň
réžia /  T. Procházka
účinkujú /  J. Kovalčíková, B. Mosný, 
M. Hronský, T. Pokorný, P. Tilajčík

27.5.  nedeľa 
19:00

Procházka / Illica / Giacosa /

Tosca
- politika a vášeň
réžia /  T. Procházka
účinkujú /  J. Kovalčíková, B. Mosný, 
M. Hronský, T. Pokorný, P. Tilajčík

DIVADLO 
ARÉNA

Viedenská cesta 10, 851 01 Braislava
Predpredaj vstupeniek:

a v pokladni Divadla Aréna, 
pondelok - nedeľa od 14:00 do 18:00

tel.: 02/6720 2557, 
e-mail: pokladna@divadloarena.sk
www.divadloarena.sk

2. mája o 19:00 hod. 
30. mája o 19:00 hod.

Viliam Klimáček
#dubček

Fo
to

: P
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 C
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k

11.5. piatok 
19:00

Rastislav Ballek /

Tiso
- monodráma
réžia / R. Ballek
účinkujú /  M. Labuda ml., M. Hronský, 
poslucháči Konzervatória v Bratislave, 
spevácky zbor Technik pod vedením 
P. Torkošovej a Z. Buchovej Holičkovej

12.5. sobota 
10:00

Gabriel Tóth /

Popoluška
- rozprávka s pesničkami
réžia /  G. Tóth
účinkujú /  A. Mojžišová, G. Tóth, 
P. Kadlečík, M. Labuda ml., P. Plevčík, 
K. Greppelová

9.5. streda 
19:00

Constanze Dennig /

Extasy Show
- zaži to naplno!
réžia / J. Bielik
účinkujú / M. Ďuriš, Z. Frenglová, 
J. Pročko, Z. Skopálová, T. Kulíšková, 
D. Cinkota, P. Blesáková, J. Tribula

24.5. štvrtok 
17:00

Legendárne televízne pondelky /

Ujo Váňa
Ultimatívne Kino Aréna
klenot ruskej drámy v réžii jubilujúceho 
Vladimíra Strniska

VSTUP VOĽNÝ

24.5. štvrtok 
19:00

Najkrajšie  lmy nášho života /

Ucho
Ultimatívne Kino Aréna
psychologický thriller 
s Jiřinou Bohdalovou 
a Radoslavom Brzobohatým

PRVÝKRÁT V HD KVALITE

HRÁME V LOFT ARÉNA

PREMIÉRA


