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EDITORIÁL

K

ým krajšia polovička
ľudstva vstupuje do
leta v radosti z rozvoňaných líp, dozrievajúcich čerešní a iných pekných potešení,
teda vlastne ako každý rok,
väčšina z nás, tých krásou menej obdarených, zažíva úvod
leta tak, ako to v štvorročných
intervaloch môžeme a vieme
len my: prisatí na obrazovky televízorov v obývačkách či krčmách zabúdame s oroseným
pivom v rukách na svet okolo
seba i na dobré vychovanie,
prerodiac sa na štyri týždne
v nedotklivých a premúdrelých expertov na najfascinujúcejšiu kolektívnu hru, akú
človek vymyslel. Čo na tom,
že jej najväčší sviatok sa slávi
v putinovskom Rusku, že po trávniku behajú hráči kupovaní za
nepochopiteľné a neospravedlniteľné sumy rovnako, ako sa to
pred pár storočiami robilo s luxusnými otrokyňami. To všetko je
nám po celý jeden mesiac dovolené prehliadať, lebo napriek
všetkým nechutným peniazom ruských oligarchov či arabských
šejkov možno aj v dnešnom vrcholovom futbale ešte stále nájsť
záblesky uvoľnenosti, radosti a krásy hry, ktorou si pôvodne krátili chvíľu chasníci na zaprášených uliciach či pláckoch medzi
domami.
Milí naši čitatelia, v mene všetkých tvorcov časopisu vám želám, aby ste si do blížiacich sa prázdninových týždňov úspešne – a azda i s pomocou Našej univerzity – preniesli trochu
spomínanej uvoľnenosti a radosti, nech sa v septembri môžete
k nej vrátiť pookriati na tele i duši a prežívať vedno s ňou mnohé zaujímavé udalosti budúceho akademického roka. Bude ich
dosť, veď uvidíte...
Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.,
prorektor UK pre rozvoj,
predseda Redakčnej rady Našej univerzity
Poznámka k titulnej strane: Dňa 31. mája 2018 sa v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK po druhýkrát uskutočnilo podujatie Falling Walls Lab Slovakia.
Víťazkou tohtoročného fóra inšpiratívnych myšlienok a výskumných projektov sa
stala Mgr. Lucia Lauková z Lekárskej fakulty UK. Viac na str. 10 – 11.
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SPRAVODAJST VO

Osem nových profesorov na UK
Prezident SR Andrej Kiska dňa 22. mája 2018 vymenoval devätnásť nových profesorov a profesoriek vysokých škôl. Osem z nich
pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave (UK).

„Vaše menovanie je vyjadrením kvalít pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti.
Ale je to aj nespochybniteľný záväzok do
budúcnosti, že v ďalšej pedagogickej
práci budete študentov nielen sprevádzať
súčasným poznaním sveta, ale že v nich
aj prebudíte zvedavosť hľadať odpovede
na dosiaľ nezodpovedané otázky ich študijných odborov a programov. A budete
k nim pristupovať so záujmom nielen o to,
akými sú študentmi, ale predovšetkým
o to, akými sú ľuďmi,“ uviedol vo svojom
slávnostnom príhovore prezident SR Andrej Kiska.

Na novovymenovaných profesorov tiež
prezident apeloval, aby v práci nepoľavili z kritérií a nárokov – na seba samých, kolegov
i študentov. Uviedol, že najmä od nich závisí,
či bude kvalita našich vysokých škôl a výkony
slovenskej vedy stúpať alebo sa budeme – až
na niekoľko cenných výnimiek – ponevierať
kdesi v priemernosti či podpriemernosti.
„Očakávam preto, že váš hlas, pani profesorky a páni profesori, bude jasne počuť.
Je vašou úlohou pomenovať problémy,
pomáhať hľadať riešenia a na ich presadzovaní spolupracovať s tými, ktorí sú za to
politicky zodpovední,“ dodal prezident SR.

Novovymenovaní profesori Univerzity
Komenského v Bratislave:
prof. Mgr. František Ábel, PhD., odbor
evanjelická teológia, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., odbor farmakológia, Jesseniova lekárska fakulta UK
prof. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.,
odbor filozofia, Právnická fakulta UK
prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., odbor trestné právo, Právnická fakulta UK
prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., odbor obchodné a finančné právo, Právnická
fakulta UK
prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD., odbor gynekológia a pôrodníctvo, Lekárska
fakulta UK
prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD., odbor správne právo, Právnická fakulta UK
prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.,
odbor normálna a patologická fyziológia,
Jesseniova lekárska fakulta UK
Kompletný zoznam vymenovaných
profesorov je uverejnený na webstránke
www.prezident.sk.
Martin Kováč
Foto: Marián Garaj,
Kancelária prezidenta SR

UK naďalej jedinou slovenskou univerzitou
v rebríčku CWUR
Univerzita Komenského v Bratislave sa tento rok umiestnila na 673. mieste medzinárodného hodnotenia Centra pre rebríčky svetových
univerzít (Center for World University Rankings – CWUR). Naďalej tak zostáva jedinou slovenskou vysokou školou, ktorá sa zaradila
medzi tisícku najlepších univerzít tohto rebríčka.

Prvé miesta si aj tento rok udržali v nezmenenom poradí Harvard, Stanford, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge
a Oxford.
Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá v najnovšom hodnotení obsadila 673.
miesto, sa tak podľa agentúry radí medzi
TOP 1000 univerzít na svete z celkového počtu 18 000 hodnotených univerzít.
V predchádzajúcom roku sa umiestnila na
658. mieste.
CWUR je medzinárodná organizácia,
ktorá sa zameriava na meranie kvality vzdelávania a prípravy študentov, ako aj kvality
výskumu. Usiluje sa pritom o objektivitu,
transparentnosť a konzistenciu. Rebríček

CWUR je jedným z viacerých medzinárodných rebríčkov, ktoré hodnotia univerzity po
celom svete. Prvýkrát bol publikovaný v roku
2012. Tento rok boli univerzity hodnotené na
základe 7 indikátorov:
– kvalita vzdelávania – meraná počtom absolventov univerzity, ktorí získali významné
medzinárodné ocenenia v pomere k veľkosti
univerzity (15 %)
– zamestnanie absolventov – merané
počtom absolventov, ktorí sú riaditeľmi firiem
v svetových top firmách v pomere k veľkosti
univerzity (15 %)
– kvalita pedagógov – merané počtom
akademikov, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia (15 %)

– vedecké výstupy – merané celkovým počtom publikovaných vedeckých článkov (15 %)
– kvalita publikácií – merané počtom vedeckých článkov v najlepších časopisoch
(15 %)
– vplyv – merané počtom vedeckých článkov vo veľmi vplyvných časopisoch (15 %)
– citácie – merané počtom vysoko citovaných vedeckých článkov (10 %)
V tomto roku sa kládol dôraz najmä na vedeckú činnosť univerzít, za ktorú mohli získať až 70 % z celkového hodnotenia. Viac
informácií o rebríčku CWUR nájdete na:
http://cwur.org/2018-19.php.
Martin Kováč
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK

2. 5. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., sa zúčastnil na slávnostnom
zasadnutí Vedeckej rady Katolíckej univerzity
v Ružomberku, ktoré sa konalo pri príležitosti udelenia čestného titulu doctor honoris
causa prof. PhDr. Mironovi Zelinovi, DrSc.,
emeritnému profesorovi z Pedagogickej fakulty UK.

11. 5. – Na Úrade vlády SR rokoval s predsedom vlády SR Ing. Petrom Pellegrinim, ministrom financií SR Ing. Petrom Kažimírom
a ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martinou Lubyovou, PhD.,
o vyčlenení finančných prostriedkov na rekonštrukcie vysokoškolských internátov.

23. 5. – V Aule UK privítal účastníkov
podujatia Zaži deň v koži vysokoškoláka.
Viac na str. 12 – 13.
Zúčastnil sa na slávnostnej recepcii pri príležitosti 25. výročia vzniku Národnej banky
Slovenska.

14. 5. – Spolu s tlačovým tajomníkom 25. 5. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedec3. 5. – Spolu s prorektorom UK pre rozvoj UK PhDr. Mgr. Branislavom Slyškom sa kej rady Žilinskej univerzity v Žiline.
doc. Mgr. Vincentom Múcskom, PhD., rektorom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave prof. Stanislavom Stankocim, akad.
mal., a vedúcou Katedry dejín výtvarného
umenia Filozofickej fakulty UK Mgr. Katarínou
Kolbiarz Chmelinovou, PhD., sa zúčastnil na
výbere pamätnej medaily UK, ktorá bude vydaná pri príležitosti 100. výročia založenia UK.

9. 5. – V priestoroch Výskumnej agentúry sa zúčastnil na rokovaní za okrúhlym
stolom ku konceptu výziev na podporu
modernizácie a ďalší rozvoj infraštruktúry
a technologického zázemia výskumných
inštitúcií mimo podnikateľského sektora (univerzitných vedeckých parkov, výskumných centier a SIVVP) z operačného
programu Výskum a inovácie – II. etapa
podpory.
Zúčastnil sa na zasadnutí Akademického
senátu UK. Viac na str. 5.
Prijal pozvanie veľvyslancov Ruskej federácie, Bieloruskej republiky a Kazašskej republiky na Slovensku na spoločné stretnutie pri príležitosti štátneho sviatku – Deň
víťazstva nad fašizmom.

zúčastnil na pracovnom stretnutí s chargé
d‘affaires Veľvyslanectva Čínskej ľudovej
republiky v Slovenskej republike Zhouom
Qianom a vedúcim oddelenia politickej,
kultúrnej a vzdelávacej sekcie veľvyslanectva Wangom Ruixiangom.

15. 5. – Zúčastnil na slávnostnom udeľovaní ocenení 21. ročníka podujatia Vedec
roka SR 2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Viac na str. 8 – 9.

16. 5. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej akadémie vied.
Zúčastnil sa na mimoriadnom zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

16. 5. – 18. 5. – V Budapešti sa zúčastnil na podujatí V4 Rectors‘ Conferences
Forum spojenom s oslavami 30. výročia založenia Maďarskej rektorskej konferencie.
21. 5. – Zúčastnil sa na 84. zasadnutí
Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) vo
Zvolene, kde sa uskutočnili voľby nového
prezídia SRK.

28. 5. – Na stretnutí s riaditeľom SAS
Global Academic Program pre Európu,
Blízky východ a Afriku Ing. Murrayom de
Villiersom a manažérkou SAS pre strednú
a východnú Európu Mgr. Katarínou Krausovou hovorili o možnostiach ďalšej spolupráce. Viac na str. 18.
V Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty
UK privítal hostí na slávnostnom koncerte
Svätenie jari, kde sa predstavila dvojica
medzinárodne renomovaných klaviristov
– manželia Miki a Nora Skutovci. Koncert
zorganizovala UK v spolupráci s Hudobným
centrom.

29. 5. – Zúčastnil sa na zasadnutí
Vedeckej rady Masarykovej univerzity
v Brne.
31. 5. – Privítal účastníkov podujatia Falling Walls Lab Slovakia 2018 v Moyzesovej
sieni Filozofickej fakulty UK. Viac na str.
10 – 11.
Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK

SPRAVODAJST VO

Rektor UK prijal veľvyslankyňu
Kubánskej republiky v SR
Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., v prítomnosti vedúcej oddelenia medzinárodných
vzťahov RUK Mgr. Magdalény Belkovej prijal dňa 5. júna 2018 mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Kubánskej republiky v SR
Yamilu Soniu Pita Montesovú a riaditeľa zahraničných vzťahov Ministerstva vysokého školstva Kubánskej republiky Dr. Maria Manuela
Aresa Sáncheza.
Vymenili si skúsenosti a informácie z doterajšieho priebehu plnenia medzivládneho
programu o poskytovaní štipendií slovenským študentom, z ktorého doteraz profitovalo viac ako 40 študentov Univerzity Komenského aj niekoľko pedagógov, pričom
sa na pobyt na kubánskych univerzitách
v súčasnosti pripravuje ďalšia desaťčlenná
skupina. Konštatovali spokojnosť študentov
UK s týmto programom, vyjadrili obojstranný záujem o jeho efektívne a úspešné pokračovanie, ako aj o rozšírenie spolupráce
na oblasť výskumu a vedeckých projektov.

4

Kooperácii medzi EÚ a Kubou aktuálne
vytvára tiež priestor Dohoda o politickom
dialógu a spolupráci medzi Európskou
úniou a jej členskými štátmi na jednej
strane a Kubánskou republikou na strane
druhej z roku 2016, ku ktorej podpísaniu
došlo počas slovenského predsedníctva
v Rade EÚ.
Veľvyslankyňa Yamila Sonia Pita Montesová prizvala Univerzitu Komenského
k účasti na medzinárodnej konferencii „Univerzita 2020“, ktorá sa uskutoční o dva roky
na Kube, a navrhla tiež vytvorenie rámcovej

dohody o prehĺbení bilaterálnej spolupráce
medzi UK a kubánskymi univerzitami. Rektor UK prof. Karol Mičieta v tejto súvislosti
predbežne identifikoval ako možné sféry
spolupráce v rámci spoločných vedeckých
projektov s kubánskymi špičkovými vedcami a vedeckými pracoviskami oblasť medicíny, farmácie, biotechnológií, biochémie,
biomedicíny, mikrobiológie, geológie, zoológie a ekológie.
PhDr. Mgr. Branislav Slyško,
OVV RUK

SPRAVODAJST VO

AS UK aj o finančných prostriedkoch
na rekonštrukciu internátov
Dňa 9. mája 2018 sa v posluchárni Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Auditorium maximum konalo 15. riadne zasadnutie Akademického senátu UK (AS UK).
Akademický senát UK na májovom zasadnutí schválil Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2017.
Následne schválil návrh rektora na predaj
pozemkov v katastrálnom území Karlova Ves,
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, ako i 11
žiadostí o prenájom nehnuteľného majetku.
AS UK vzal s pripomienkami na vedomie
Správu o vedeckovýskumnej činnosti Vedeckého parku UK za roky 2016 a 2017.
Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu
UK doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., členov AS UK informoval o projekte Centrum
aktívneho starnutia.
Senátori počas zasadnutia schválili Správu
o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra
2017 a Harmonogram zasadnutí pléna AS
UK, predsedníctva a komisií v zimnom se-

mestri akademického roka 2018/2019. Následne senát zriadil Dočasnú komisiu AS UK
pre posúdenie legislatívnych návrhov v oblasti
vysokého školstva. Za členov komisie senátori zvolili doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD.,
RNDr. Róberta Kysela, PhD., doc. Mgr. Vincenta Múcsku, PhD., doc. RNDr. Daniela
Olejára, PhD., Mgr. Janu Šmelkovú, PhD.,
prof. Mgr. Mareka Števčeka, PhD., RNDr.
Evu Viglašovú a Bc. Filipa Vincenta. Za predsedu dočasnej komisie bol v tajnom hlasovaní
zvolený prof. PhDr. František Gahér, CSc.
AS UK vyzval vládu Slovenskej republiky
o právnu garanciu verejne prisľúbených finančných prostriedkov v sume 50 miliónov eur na
rekonštrukciu vysokoškolských internátov. Právna garancia je totiž nevyhnutná na začatie verejného obstarávania na realizáciu tohto zámeru.
Ostatné formy finančnej podpory sú vítané nad

rámec verejného prísľubu. (UK dostala na distribučný účet z MŠVVaŠ SR dňa 19. júna 2018
finančné prostriedky v sume 3 150 917 eur
na modernizáciu a obnovu budovy výškového
bloku B VM Ľ. Štúra – Mlyny UK – pozn. red.)
Ďalej AS UK tajným hlasovaním schválil
návrh rektora UK na vymenovanie Mgr. Milana Juríka, PhD., za člena Vedeckej rady UK.
V závere zasadnutia AS UK podporil pripomienky Slovenskej rektorskej konferencie
(SRK) k návrhu novely zákona o vysokých
školách a k návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania,
ktoré boli prijaté na 83. zasadnutí SRK dňa
30. apríla 2018.
Viac informácií nájdete na webstránke AS
UK: http://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/
akademicky-senat-uk/.
Karin Fedorová

Mimoriadne zasadnutie senátu k pripravovaným
obmedzeniam akademickej samosprávy v SR
Dňa 6. júna 2018 sa v Aule UK uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Akademického senátu UK k návrhu vyhlásenia senátu a vedenia
univerzity k aktivitám smerujúcim k obmedzeniu akademickej samosprávy v Slovenskej republike.
Dôvodom zvolania mimoriadneho senátu
bola aktuálna situácia, ktorá sa týka budúcnosti pôsobenia akademických samospráv
a spôsobu riadenia univerzít na Slovensku.
Reprezentanti verejných autorít, ako napríklad Republiková únia zamestnávateľov
v dokumente Koncept reformy terciárneho
vzdelávania na Slovensku z pohľadu RÚZ,
predkladajú také legislatívne úpravy v tejto
oblasti, ktoré by znamenali kritické ohrozenie súčasného nastavenia pôsobnosti akademických samosprávnych orgánov.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., zdôraznil, že senát je proti obmedzeniu pôsobenia akademických samospráv a proti navrhovanej zmene spôsobu
riadenia univerzít na Slovensku, ale nebráni
sa diskusii v záujme zlepšenia legislatívnych
návrhov týkajúcich sa vysokých škôl.
Predseda Rady vysokých škôl SR doc.
RNDr. Martin Putala, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK by privítal užšiu spoluprácu
medzi vysokoškolskými reprezentáciami
a politickou reprezentáciou.
„Naše vyjadrenia sme artikulovali zdvorilo,
ale razantne v tom zmysle, že s určitými vyhláseniami vo verejnom priestore nemôžeme
súhlasiť. Naše vyhlásenie nereagovalo bezprostredne na aktuálne legislatívne procesy
v oblasti vysokého školstva, ale týkalo sa
začatia plošnej celospoločenskej diskusie,
z ktorej by zástupcovia akademickej obce

nemali byť vynechávaní,“ povedal prorektor
UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
Dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,
sa vyslovil za to, aby na analýzy a materiály
týkajúce sa reformy vysokého školstva Univerzita Komenského nereagovala len kriticky, ale aby v tomto smere aktívne vytvárala aj
vlastné alternatívne návrhy.
Dekan Právnickej fakulty UK doc. JUDr.
Eduard Burda, PhD., poukázal na to, že
príklon k praxi realizujú mnohé vysoké školy
a motorom týchto zmien sú často práve akademické samosprávy.
AS UK jednomyseľne prijal Spoločné vyhlásenie Akademického senátu a Vedenia
Univerzity Komenského v Bratislave k aktivitám smerujúcim k obmedzovaniu akademickej samosprávy v Slovenskej republike,
ktorým vyzýva na širšiu celospoločenskú
diskusiu o úlohách a zodpovednosti akademických samospráv v Európe 21. storočia.
Celé znenie vyhlásenia nájdete na: https://
bit.ly/2LGCTH8.
Akademický senát v reakcii na vystúpenie
predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie,
vedu, mládež a šport Ľubomíra Petráka,
ktorý sa mimoriadneho zasadnutia AS UK
zúčastnil, jednomyseľne „zobral na vedomie
jeho ubezpečenie o legislatívnom nezasahovaní do štruktúry akademických slobôd

a samospráv, ako aj jeho výzvu na zapojenie
sa do prípravy a zapojenie sa do diskusie
o nových legislatívnych normách týkajúcich
sa vysokého školstva.“
Stanovisko AS UK a Vedenia UK podporili:
Predsedníctvo AS Trnavskej univerzity v Trnave (TU), AS a dekan Pedagogickej fakulty
TU, AS a dekanka Právnickej fakulty TU, AS
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre, AS Katolíckej univerzity v Ružomberku, predseda AS Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc.
redakcia
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Na Univerzite Komenského vznikne laboratórium
s európskym výskumom
Na Univerzite Komenského v Bratislave (UK) bude zriadené Laboratórium pre pokročilé materiály (LAMatCU) za 2,5 milióna eur. Pod vedením svetovo uznávanej autority sa jeho výskum zameria na konverziu a uskladňovanie energie. Ide o projekt programu Horizon 2020
(H2020) v rámci schémy ERAChairs, podporujúcej rozširovanie výskumnej excelencie v 15 krajinách EÚ, ktoré sa svojím výskumným
výkonom zaraďujú k „nízko inovatívnej“ časti EÚ. UK obstála v tvrdej konkurencii, keďže z 96 návrhov Európska komisia podporí 14.
Laboratórium sa bude nachádzať na Prírodovedeckej fakulte UK (PriF UK) a vo
Vedeckom parku UK. Má ambíciu stať sa
výskumno-vývojovým centrom pre špičkový
výskum v oblasti nových materiálov. Vedúci
LAMatCU bude vybraný v otvorenej medzinárodnej súťaži. „Očakávame, že to bude
osobnosť, ktorá sa dokáže presadiť v silnej
konkurencii pri získavaní grantov podporujúcich excelentný výskum v rámci Európskeho
výskumného priestoru (ERA),“ hovorí vedúci projektu prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.,
z PriF UK.
Cieľom projektu je nastavenie trvalo udržateľných podmienok pre výskum v súlade
so štandardmi ERA. LAMaTCU pozitívne
ovplyvní motiváciu mladých domácich vedcov uskutočňovať výskum v SR a má sa stať
aj atraktívnym pracoviskom pre talenty zo
zahraničia.
Pre udelenie grantu bolo rozhodujúce,
že navrhované interdisciplinárne pracovisko
bude pôsobiť v tvorivom vedeckom prostredí
s motivujúcim modelom financovania založenom na báze vedeckého a pedagogického
výkonu pracovísk na PriF UK. Vychádza z ak-

tivít katedier anorganickej chémie, organickej chémie, fyzikálnej a teoretickej chémie
PriF UK v oblasti materiálového výskumu,
kde pôsobia dva špičkové tímy identifikované Akreditačnou komisiou SR. Návrh projektu vznikol ako kolektívne dielo pod vedením
prof. Jozefa Nogu s významným prispením
prof. RNDr. Ivana Černušáka, DrSc., a technickou pomocou RNDr. Lukáša F. Pašteku,
PhD., ako i Mgr. Zuzany Lisoňovej, vedúcej
oddelenia projektov Rektorátu UK.
„Vďaka tomuto jedinečnému projektu budeme môcť na naše pracoviská pritiahnuť
ďalších elitných svetových vedcov. UK sa
jednoznačne profiluje ako výskumná univerzita s dôrazom na excelentnosť vedy nielen
v stredoeurópskom, ale aj európskom a svetovom priestore, o čom svedčia výkony našich
špičkových vedcov a tímov, ako aj ich úspešná spolupráca na medzinárodnej úrovni. Patrí
k nim aj tím profesora Nogu,“ zdôraznil rektor
UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Toto je už štvrtý projekt programu H2020,
ktorý je koordinovaný Univerzitou Komenského v Bratislave. Fakulta matematiky fyziky
a informatiky UK vedie twinningový projekt

ELEvaTE (tím experimentálnych fyzikov pod
vedením prof. RNDr. Štefana Matejčíka,
DrSc.) a sieť FORMILK pre výmenné pobyty
Marie Skłodowska-Curie-RISE (tím biofyzikov pod vedením prof. RNDr. Tibora Hianika,
DrSc.). Na PriF UK tiež vďaka individuálnemu
grantu Marie Skłodowska-Curie pôsobí Mgr.
Peter Hrobárik, PhD., u prof. Jozefa Nogu.
Lenka Miller

Vedecký park UK navštívili poslanci z Českej republiky
Dňa 7. júna 2018 rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., spolu s prorektorom pre rozvoj doc. Mgr. Vincentom Múcskom, PhD.,
privítali na pôde Vedeckého parku UK členov Hospodárskeho a Kontrolného výboru Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej
republiky, ktorí sa tu zastavili v rámci svojej pracovnej návštevy Národnej rady SR.
Rektor UK prof. Karol Mičieta delegácii
predstavil Univerzitu Komenského v Bratislave a odprezentoval hlavné ciele projektu
Vedeckého parku UK, jeho špecifické zameranie, ale aj problémy a výzvy spojené
s jeho výstavbou a fungovaním. V rámci diskusie sa prebrali aj témy vysokého školstva
na Slovensku a v Českej republike, problematika spojená s fungovaním a financovaním vedeckých parkov na území oboch
krajín, možnosti ich spolupráce a s tým súvisiacich legislatívnych zmien.
Na záver rektor UK prof. Karol Mičieta
pozval členov výborov na obhliadku unikátnych laboratórnych priestorov Vedeckého
parku UK.
Mgr. Matúš Šajter,
projektový manažér VP UK
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Fyzici z UK:
Kvantový grafén je plochý, ale drsný
Významné výsledky fyzikov z Univerzity Komenského v Bratislave (UK) o štruktúre kvantového grafénu zverejnil začiatkom apríla
vedecký časopis Physical Review B v sekcii Rapid Communications. Publikujú tu vysoko originálne výsledky v oblasti fyziky kondenzovaných látok. Článok bol tiež vybraný ako jeden z tipov vydavateľov (Editors‘ Suggestion). Jeho autormi sú Juraj Hašík a Roman
Martoňák z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK) a taliansky fyzik Erio Tosatti z Medzinárodnej školy pre pokročilé
štúdiá v Terste (SISSA).
Grafén predstavuje najtenšiu možnú
vrstvu uhlíka, ktorej hrúbka je práve jeden
atóm. Najjednoduchšie sa zobrazuje ako
drôtené pletivo uhlíkových atómov usporiadaných do pravidelných šesťuholníkov.
Tento fascinujúci systém je v poslednom
desaťročí predmetom značného záujmu
teoretických i experimentálnych fyzikov aj
materiálových vedcov. Jeho objav priniesol
novú paradigmu dvojrozmerných materiálov a bol v roku 2010 ocenený Nobelovou
cenou za fyziku. Vďaka svojim zaujímavým
elektronickým a iným vlastnostiam sú grafén a ďalšie podobné jednovrstvové materiály, ako napr. disulfid molybdénu či fosforén, považované za perspektívne materiály
pre široké spektrum rôznych aplikácií, napr.
elektroniku, senzory, displeje, uskladnenie
energie atď.
„2D materiály sú veľmi odlišné od bežných
3D kryštálov, pretože nevypĺňajú priestor,
ale predstavujú veľmi tenkú membránu.
Tepelný pohyb atómov pri ľubovoľnej teplote spôsobí, že membrána nie je rovná, ale
zvlnená, a to tým viac, čím vyššia je teplota.
Grafén preto nikdy nie je úplne plochý, bez
vĺn, pretože na to, aby sme sa zbavili tepelného pohybu, by sme ho museli ochladiť na
absolútnu nulovú teplotu a to, ako vieme, sa
nedá,“ vysvetľuje prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., z Katedry experimentálnej fyziky
FMFI UK.
Aj keby bolo možné tepelný pohyb eliminovať, atómy by sa ani pri nulovej teplote úplne nezastavili. Už približne sto rokov je totiž
vedeckej komunite známe, že svet atómov
sa neriadi klasickou fyzikou. „V mikrosvete
platí kvantová mechanika a tá hovorí, že atómom nemožno zobrať takzvané nulové kmity.
V klasickom svete by atóm zbavený tepelného pohybu ostal stáť na presne definovanom
mieste a atómy v graféne by tvorili presné
pravidelné šesťuholníky. V kvantovom svete
sa však atómy ‚trasú‘ a nútia grafén, aby sa
zvlnil, a to aj bez akéhokoľvek tepelného pohybu,“ ozrejmil fyzik z UK.
Mgr. Juraj Hašík, absolvent teoretickej fyziky na FMFI UK, vo svojej diplomovej práci
z roku 2015 pod vedením prof. Martoňáka
skúmal, ako tieto kvantové vlny v graféne
vznikajú a či je možné ich merať. Pre grafén
implementoval, naprogramoval a otestoval kvantovú Monte Carlo metódu, ktorá je
založená na tzv. dráhových integráloch. Vo
svojom výskume ďalej pokračoval aj počas
doktorandského štúdia na Medzinárodnej

Klasický (vľavo) a kvantový (vpravo) grafén pri troch rôznych teplotách. Výchylky v zvislom smere sú kvôli názornosti zväčšené 10-krát.

škole pre pokročilé štúdiá v Terste, kde spolupracoval tiež s prof. Eriom Tosattim.
Pomocou rozsiahlych numerických simulácií, ktoré boli vykonané na superpočítači
Aurel vo výpočtovom stredisku SAV, skúmal
vzorku grafénu zhruba štvorcového tvaru
s veľkosťou približne 11 nm. Podarilo sa ju
ochladiť na teplotu 0,6 K (-272,6 °C), teda
približne o rád nižšie, než dosiahli v podobných simuláciách v iných prácach v literatúre. Pri tejto teplote sa už daná vzorka správa
úplne podľa kvantových zákonov.
Výpočty ukázali, že kvantové vlny sú úplne
iné ako tie klasické. „Na dlhých vzdialenostiach sú slabšie, a preto membránu ‚nepokrčia‘. Na krátkych vzdialenostiach sú však silnejšie, a preto membránu lokálne ‚zdrsnia‘.
Jednoducho povedané, kvantový grafén je
pri veľmi nízkej teplote plochejší, ale zároveň
drsnejší než ten klasický. Zaujímavým výsledkom je zistenie, že pri nízkych teplotách pod
50 K (-223,2 °C) majú odchýlky od strednej roviny membrány v dôsledku kvantového
zvlnenia veľkosť asi 2 stupne. To je prekvapujúco veľká hodnota a predstavuje spektakulárny prejav kvantových nulových kmitov
v makroskopickom objekte,“ priblížil význam
výsledkov prof. Martoňák.
Túto hodnotu je možné experimentálne
zmerať napríklad pomocou difrakcie elektrónov, pričom fyzici predpokladajú, že takýto
experiment bude v dohľadnom čase realizovaný. Grafén tak ponúka vedcom jedinečný
náhľad do mikrosveta, v ktorom môžu vidieť

Rozdelenie normálových uhlov ku grafénu pri veľmi
nízkej teplote.

a oddeliť od seba tepelný pohyb a kvantové
nulové kmity atómov uhlíka.
„O originalite výsledkov týkajúcich sa
štruktúry kvantového grafénu svedčí aj ich
publikovanie v prestížnom vedeckom časopise. Som presvedčený o potrebe spájania
sa popredných vedeckých inštitúcií a špičkových vedcov i tímov na spoločných výskumných projektoch doma aj vo svete. Teší
ma preto aj spolupráca našich vedcov s ich
talianskym kolegom,“ zdôraznil prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD., rektor UK.
Martin Kováč
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Vedcom roka SR 2017 sa stal
profesor Michal Fečkan z FMFI UK
Dňa 15. mája 2018 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnil 21. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky s názvom Vedec roka SR 2017. Ocenenie Vedec roka si odniesol prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
v Bratislave (FMFI UK) za mimoriadnu publikačnú aktivitu v roku 2017 zahrňujúcu monografiu a ďalších 18 článkov publikovaných v prestížnych matematických časopisoch, ako aj za výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich rokoch.
v Bratislave. V kategórii Technológ roka
uspel prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.,
z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. V kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce si cenu prevzal prof. Ing. Milan Dado,
PhD., zo Žilinskej univerzity v Žiline. Bližšie
informácie o ocenených nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec
roka SR.
Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života,
ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo
vede a výskume na Slovensku. Podujatie
organizujú Centrum vedecko-technických
informácií SR, Slovenská akadémia vied
a Zväz slovenských vedecko-technických
spoločností. Záštitu nad podujatím prevzal
prezident SR Andrej Kiska a ministerka
školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.
Lenka Miller

Prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., patrí
k najvýznamnejším slovenským matematikom vo svojej generácii. Pracuje na Katedre matematickej analýzy a numerickej
matematiky FMFI UK, kde je garantom
magisterského študijného programu manažérska matematika a doktorandského
študijného programu numerická analýza
a vedecko-technické výpočty. Odborne sa zaoberá nelineárnou funkcionálnou
analýzou, dynamickými systémami a ich
aplikáciami. Významné sú aj jeho aplikácie
v ekonómii. Odvodil existenčné vety pre
nelineárne diferenciálne rovnice topologickými a variačnými metódami. Väčšinu
svojich výsledkov zosumarizoval v piatich
monografiách.
V kategórii Mladý vedecký pracovník
získal ocenenie RNDr. Daniel Reitzner,
PhD., z Fyzikálneho ústavu SAV. Inovátorom roka sa stal prof. Ing. Ľubomír Šooš,
PhD., zo Slovenskej technickej univerzity

ROZHOVOR

V matematike závisí riešenie len od vás,
v živote to také jednoduché nie je
Páčia sa mu diela Josefa Ladu, plávať ho naučili kamaráti, bicyklovať sa naučil sám, má bázeň pred výškami a neexistenciou riešenia
problémov medziľudských vzťahov, naopak, miluje fakt, že v matematike sa dá vyriešiť takmer všetko.
Chceme vás spoznať nielen ako matematika, ale aj ako človeka. Začnime od
začiatku: aké bolo vaše detstvo?
Mal som veľmi dobré detstvo. Veľa sme sa
hrávali s chlapcami vonku, behali sme hore-dolu. Také priateľstvá ako v detstve som už
nikdy nemal. Hra deti spája – stavali sme bunkre, hrali sme sa na indiánov. Keď však prišla
puberta, všetci sme sa rozišli, každý už išiel
iným smerom – ja som išiel na gymnázium,
iný na učilište – a ten šarm detstva sa stratil.
Keby ste si mali vybrať jeden naj zážitok
z detstva, ktorý by to bol?
Ako každé dieťa, i ja som mal rád prázdniny. Bývali sme vtedy pri jazere – Baňa sme
ho volali. Tam ma aj kamaráti naučili plávať.
Keďže bolo jazero hlboké, neriskoval som –
najskôr som si preto osvojil nenáročný plavecký štýl na psa. Potom som si uvedomil,
že keď si ľahnem na chrbát, tak sa udržím
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na hladine. Takto postupne zo mňa kamaráti spravili plavca. Bicyklovať som sa však už
naučil sám.
Bol pred vami v rodine nejaký matematik?
Keď sme sa o tom doma voľakedy bavili, ešte keď žili moji rodičia, dospeli sme
k tomu, že asi nebol. Na druhej strane tam
bola veľká húževnatosť a pracovitosť. Moji
starí rodičia mali obchod, vyrábali a predávali čižmy, topánky a museli veľmi veľa pracovať, aby sa uživili. Takže som zrejme po nich
zdedil tú potrebnú húževnatosť – matematika
totiž nie je len o talente, je to aj veľká drina.
Keby ste neboli matematik, čím by ste
boli?
Už som o tom kedysi rozmýšľal. Asi by
som sa dal na remeslo. Zrejme by som bol
inštalatérom, zavádzanie vodovodu by ma
celkom bavilo.

Ako trávite svoj voľný čas?
Rád sa pohybujem v prírode. Voľakedy
sme mali záhradu pri rodičovskom dome,
neskôr som začal veľa bicyklovať. Teraz
chodíme do lesa zbierať bylinky, k čomu ma
viedli aj zdravotné dôvody.
Kedy ste si po prvýkrát povedali, že matematika je pre vás to pravé?
K tomu som dospel už asi ako prvák na základnej škole, keď som si uvedomil, že viem napočítať do 100, na čo som bol patrične hrdý.
Naopak, v slovenčine som napríklad nevedel
pochopiť, prečo sa „ch“ číta ako ch, nie ako
c-h, ale rýchlo som si na to zvykol. Patril som
medzi usilovných žiakov. K matematike som
sa dostal vlastne okľukou cez fyziku. Chodil
som na jeden fyzikálny krúžok, kde sme sa
učili hlavne morzeovku, aby sme mohli na vojenčine robiť radistov. Navyše, kamarát mal
knižku o elektronických modeloch, kde sme

ROZHOVOR
objavili model korytnačky chodiacej po čiare.
Pri zháňaní pomôcok na tento model a neustálom chodení do obchodu s elektronikou
v Nitre som zistil, že k matematike potrebujem
len knižky – nemusím k nej zháňať súčiastky,
ktoré aj tak nakoniec do môjho modelu nesedia. Ale fyziku mám stále rád.
Boli ste dobrým študentom?
Na základnej škole áno, ale na gymnáziu
som sa sústredil hlavne na matematiku, našťastie, učitelia mi to tolerovali. Takže matematická analýza na novootvorenej Matematicko-fyzikálnej fakulte UK bola pre mňa po
maturite úplne prirodzenou voľbou.
Spolužiaci z vysokej školy vás označili za
tichého.
Neviem, či som bol až taký tichý. V tom
čase som veľa chodil na túry a s kamarátom
liezol po skalách. Potom som si uvedomil, že
sa skál bojím. Hlavne vysokohorská turistika
už nebola pre mňa.
Aký bol váš život po vysokej škole?
Išiel som na vojenčinu. Po nej som nastúpil na Matematický ústav SAV na študijný
pobyt, tam som robil aj CSc. Neskôr som
prešiel na fakultu.
Kde ste spoznali svoju manželku?
Na vysokej škole – študovala učiteľstvo
matematiky a fyziky. Okrem mnohých iných
vecí na nej obdivujem aj to, že sa fyziku snaží
vysvetliť aj cez pokusy. Tam krásne vidím, že
matematika je o dôkazoch a fyzika je o pokusoch. Matematika musí mať dôkaz vety,
inak nefunguje. Fyzika môže mať ľubovoľne
krásnu teóriu, ak však nie je experimentálne
overená, tak nie je uzavretá.
Máte aj zlú skúsenosť s matematikou?
Uf, matematika ma učí, že všetko má riešenie. Hlavne keď som bol mladý, tak som si
myslel, že sa všetky medziľudské vzťahy dajú
vyriešiť. Neskôr som si uvedomil, že nie všetko sa dá vyriešiť. Keď máte problém v matematike, tak riešenie závisí len od vás. Keď
však máte problém v živote, tak potrebujete
dvoch či troch ľudí, aby ste to vyriešili – už to
nemáte v rukách len vy.
Keď si niekto prelistuje vaše monografie a články, uvidí tam kvantum vzorcov.
Naozaj vaša práca vyzerá takto – stojíte
pred tabuľou a riešite vzorce?
Keď som riešil na strednej škole olympiády, uvedomil som si, že to nie je tvorivá
matematika. Zadajú vám príklad a vy ho
máte vyriešiť. A tak som si začal vyhľadávať
knižky, veľa som čítal o topológii, diferenciálnom počte a dynamických systémoch. Zistil
som, že je niečo iné prijať pasívne vedomosti
a niečo iné aktívne hľadať problémy a riešenia. Uvedomil som si, že nemám kombinatorické myslenie, ale skôr analytické. Viac
ma baví geometria a analýza. Až na matematickom ústave som však zistil, že viem robiť
matematiku ako vedu. Začal som publikovať.

Preto mám v tých článkoch veľa vzorcov
a rovníc, lebo robím matematickú analýzu.
Vieme, že ste pomocou matematiky prepočítavali aj chaos. Ako sa dá chaos matematicky zachytiť?
Veľa času som venoval chaotickým dynamickým systémom. A práve v tomto chaose
som sa našiel. Rátal som veľa dynamických
mechanických systémov a pohybových systémov s impaktmi (odrazmi). A práve vtedy mi
napadlo, že by som to mohol vyskúšať aj s biliardom. Keď som si začal o tejto téme zhromažďovať informácie, zistil som, že je toho
vyrátaného už veľa, ale všetky výpočty rátajú
s rovným biliardovým stolom. Ja som začal
preto rátať príklad chaosu pohybu biliardovej
gule pri kopčeku na podložke, kde do „diania“
výraznejšie zasahuje pôsobenie gravitačnej
sily. To je vlastne stará dobrá teória chaosu –
pri konkrétnej úlohe neviete hneď povedať, že
táto rovnica je chaotická. Po analýze však už
môžete konštatovať, že systém je v niektorých
oblastiach chaotický, čo znamená, že neviete
predpovedať, čo sa stane s riešeniami úlohy
v čase. Klasickým chaotickým systémom je
napríklad aj modelovanie počasia.
V matematike sa vždy snažím udržať si širší
obzor, lebo keď sa dlhšie venujem len jednej
konkrétnej oblasti, už ma to nudí. V súčasnosti je to tak, že keď sa objaví nejaká oblasť
matematiky, tak sa všetci na ňu vrhnú a začnú počítať, doslova ju vyryžujú. A ja sa veľmi
nerád pretekám, preto sa vždy snažím nájsť
niečo iné. Začal som chaosom a potom prešiel na metamateriály.
V súvislosti s metamateriálmi sa dostávame k ďalšej zaujímavej oblasti vášho
výskumu – prezraďte, čo má neviditeľný
odev spoločné s matematikou?
Spočiatku sa moja vedecká práca zakladala na nasledujúcom postupe – zobrať
rovnicu, vytvoriť okolo nej všeobecnejšiu teóriu a nájsť na ňu aplikácie. Až neskôr som
si uvedomil, že to ide aj naopak. Vychádzať
zo známeho vzorca, ktorý už je numericky
preskúmaný, prípadne má aspoň hypotetickú aplikáciu, a vypracovať k nemu analytickú
teóriu. A presne tento postup našiel uplat-

nenie aj pri našom skúmaní metamateriálov,
t. j. materiálov, ktoré v prírode neexistujú, ale
dajú sa umelo vytvoriť. To je aj prípad neviditeľného odevu – materiál zložený z radu
malých RLC obvodov, ktorých povrch dokáže mať teoretický záporný index lomu svetla
(dokáže odraziť všetko dopadajúce svetlo),
by bol naozaj neviditeľný.
V rámci spolupráce na tomto projekte som
sa venoval najmä matematickej analýze, snažil som sa prepočítať priečne kmitania a bežiace vlny. Môj spoluautor to preveroval numericky. Numerika sa totiž vie dostať ďalej,
matematická analýza má svoje obmedzenia.
Na druhej strane vám však globálne metódy
riešenia vedia ukázať len to, že riešenie existuje, niekde vo veľkej guli. No neviete, kde
presne je. Lokálne veci vedia robiť presne
matematickí analytici.
Na FMFI UK garantujete magisterský študijný program manažérska matematika
a doktorandský študijný program numerická analýza a vedecko-technické
výpočty.
Po nadobudnutí titulu profesor ma kolegovia z fakulty oslovili, aby som bol garantom
manažérskej matematiky. Bral som to ako
výzvu, a preto som to prijal. A teraz neľutujem,
lebo študenti veľmi často vo svojich záverečných prácach modelujú praktické príklady.
Modelovali sme napríklad automobilový priemysel na Slovensku. Dokonca aj môj obľúbený chaos sme v ekonomike objavili. Študenti
mi jednoducho prinášajú veľké množstvo
podnetov. A keďže úzko spolupracujem s numerikmi, ktorí programujú numerické výpočty,
bol som logickou voľbou aj pre garantovanie
numerickej analýzy pre doktorandov.
Ste optimista alebo pesimista?
Nie som optimista, ale ani pesimista, som
pragmatik. Beriem život taký, aký je.

PaedDr. Soňa Gažáková, PhD., FMFI UK
Foto: Stanislav Griguš
(Video z rozhovoru nájdete na:
link.matfyzjein.sk/feckan.)
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Inovatívna myšlienka na liečbu sepsy vyhrala
na Falling Walls Lab Slovakia
Mladí vedci a inovátori predstavili svoje návody riešení rozličných problémov na podujatí Falling Walls Lab Slovakia (FWLS), ktoré sa konalo
31. mája 2018 na Univerzite Komenského v Bratislave (UK). Na tohtoročnom jedinečnom fóre inšpiratívnych myšlienok a výskumných
projektov zvíťazila Lucia Lauková z Lekárskej fakulty UK s témou o tom, ako mimobunková DNA môže pomôcť pri liečbe sepsy. Podujatie
zastrešil premiér SR Peter Pellegrini, ktorý si vypočul inšpiratívne myšlienky mladých vedcov a víťazom odovzdal ocenenia.

Účastníci FWLS 2018

„Ako minulý rok na tomto fóre povedala
americká astronautka Dorothy Metcalf-Lindenburger, vzdelanie vás dostane všade.
Rád by som preto zaželal našim inovátorom,
aby dosiahli vedecký alebo životný cieľ, ktorý si zaumienili, použijúc pritom vedomosti,
entuziazmus a kreativitu,“ povedal rektor UK
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Pád berlínskeho múru a zmazanie hraníc
inšpirovalo zakladateľa Jürgena Mlyneka
k zorganizovaniu fóra inšpiratívnych myšlienok, na ktorom vedci búrajú zaužívané prístupy a bariéry. „Pre mladých vedcov a inovátorov je to unikátna príležitosť prezentovať
prelomové myšlienky, projekty a výsledky
výskumu v súťažnom formáte. Neexistuje budúcnosť pre spoločnosť, krajinu a národ bez
talentovaných, usilovných a motivovaných
mladých ľudí,“ myslí si prezident FWLS prof.
RNDr. Peter Moczo, DrSc., prorektor UK.

extracelulárnej DNA a víťazka skúmala, ako by
ju bolo možné znížiť. Aplikáciou enzýmu DNáza
dokázala znížiť mieru úmrtnosti.
Druhé miesto obsadil Ing. Marek Schnitzer
z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE),
ktorý sa venuje klinickej 3D tlači alebo aditívnej výrobe. Venuje sa medicínskej pomôcke
pre novonarodené deti s deformitou tvrdého
podnebia (rázštepom podnebia). Implantát
sú schopní vyrobiť ihneď po narodení, aby
dieťa mohlo byť od začiatku riadne kojené.
Mgr. Katarína Janšáková, PhD., z Lekárskej fakulty UK, ktorá skončila na treťom
mieste, sa zaoberá novým spôsobom diagnostiky pacientov s Crohnovou chorobou,
ktorá predstavuje celoživotné zápalové
ochorenie tráviaceho traktu. „Na základe

Porotu najviac zaujali
medicínske témy
Víťazka Mgr. Lucia Lauková z Lekárskej fakulty UK sa svojím výskumom snaží zboriť múry
sepsy. Na liečbu tohto závažného infekčného
ochorenia sa v súčasnosti využívajú antibiotiká,
no 30 – 50 % ľudí aj napriek tomu zomiera.
„Keďže sa ochorenie zvyčajne zachytí veľmi
neskoro, antibiotická liečba nestihne včas zapôsobiť,“ vysvetľuje L. Lauková. U pacientov
so sepsou sa vyskytuje vysoká koncentrácia
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Rektor UK prof. Karol Mičieta

vzoriek slín sa nám podarilo odlíšiť zdravých
ľudí od pacientov s Crohnovou chorobou,“
hovorí o svojom objave. Odbery slín sú na
rozdiel od odberov krvi neinvazívne a nespôsobujú pacientom taký stres.

Náboženské rituály,
pitie koly i nedostatočné
žmurkanie pred počítačom
Na podujatí nechýbalo ani zastúpenie
humanitných vied. Doktorand Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK Mgr. Peter
Maňo, M. A., ktorý pôsobí aj na Masarykovej
univerzite v Brne (MUNI), sa vo svojom výskume zaoberá evolúciou náboženských rituálov
a funkcií rituálov v spoločnosti. Hľadá ľudské
univerzálie, teda kognitívne evolučné mechanizmy, ktoré sú vlastné celému ľudstvu. To si
však vyžaduje výskum rôznych kultúr, preto
spolupracuje s mnohými pracoviskami vo svete, s ktorými vzájomne zdieľajú dáta.
Zaužívaný mýtus spojený s pitím kolových
nápojov sa pokúša vyvrátiť Mgr. Jozef Čonka
z Lekárskej fakulty UK. Naozaj spôsobuje prijímanie kolových nápojov obezitu alebo metabolický syndróm? „V našom experimente sme
nechali laboratórne myši piť len kolu po dobu
polroka, čo predstavuje štvrtinu ich života,
a sledovali sme dopad na metabolizmus. Zistili sme, že na rozdiel od všetkých asociačných
štúdií to nepoukázalo na žiadny parameter
metabolického syndrómu a ani na nič, čo by
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Prezident FWLS a prorektor UK prof. Peter Moczo

súviselo s narastaním obezity, hypertenziou
alebo diabetom,“ uzavrel J. Čonka.
Vedci z UK, TUKE, Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave (STU), spoločnosti MATADOR Automation a projektu Eyeblink prezentovali témy z humanitnej oblasti, medicíny
i techniky. Riešili problémy, ako je nedostatočné žmurkanie pred počítačom, vývoj rýchleho
a zodpovedného simulátora na hasenie lesného požiaru či nový pohľad na výrobcov robotov.
„Keby ste sa ma opýtali, prečo som vedcom, povedal by som vám, že preto, lebo som
zvedavý. Rád sa pýtam prečo. Keď si kladiete nejakú otázky, nezabúdajte, že príroda už
väčšinou má odpoveď,“ povedal prof. Dr. Max
Gassmann z Univerzity v Zürichu, keď mladým vedcom hovoril o tom, prečo si myslí, že
veda je taká fascinujúca a motivujúca.
Víťazka FWLS získala finančnú odmenu,
miestenku na svetové Falling Walls Lab finále, ktoré sa uskutoční dňa 8. novembra 2018
v Berlíne, a lístok na prestížnu konferenciu
Falling Walls Conference o deň neskôr. Do
berlínskeho finále postupuje 100 účastníkov
z celého sveta. Traja víťazi získajú finančnú
výhru a predovšetkým príležitosť zopakovať
svoje prezentácie ďalší deň na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference.

Zľava: predseda poroty prof. V. Bužek, Ing. M. Schnitzer (2. miesto), Mgr. L. Lauková (1. miesto), premiér SR
Ing. P. Pellegrini, Dr. K. Janšáková (3. miesto), prezident FWLS prof. P. Moczo

Prezentujúci a ich témy:
Andrej Fogelton (Eyeblink): Breaking the Wall of Low Blink Rate
Jozef Čonka (UK): Breaking the Wall of Coke and Metabolic Syndrome
Jakub Zeman (UK): Breaking the Wall of Cell Phones Radiation Impact on Brain
Marek Schnitzer (TUKE): Breaking the Wall of 3D Printing in Medicine
Miroslav Spodniak (TUKE): Breaking the Wall of the Aircraft Constructions Safety
Monitoring
Michal Kaľavský (TUKE): Breaking the Wall of Heat Accumulation into PCM
Daniel Dubecký (TUKE): Breaking the Wall of Saving Material on the Bridge
Martin Ambroz (STU): Breaking the Wall of Forest Fire Modelling
Alexandra Gaál Kovalčíková (UK): Breaking the Wall of Kidney Disease Monitoring with Saliva
Jozef Urbán (STU): Breaking the Wall of Cell Tracking in Embryogenesis
Katarína Janšáková (UK): Breaking the Wall of Diagnostics Using Saliva
Peter Maňo (UK/MUNI): Breaking the Wall of Intolerance
Lucia Lauková (UK): Breaking the Wall of Sepsis
Stanislav Huszár (UK): Breaking the Wall of Mycobacterium Tuberculosis
Marianna Gyurászová (UK): Breaking the Wall of Nucleic Acids in Urine
Lukáš Gajdoš (MATADOR Automation): Breaking the Wall of Robot Developers

Lenka Miller, Martin Kováč

S prednáškou na tému „Why I think that science is so fascinating and motivating“ vystúpil prof. Max Gassmann z Univerzity v Zürichu.
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Stredoškoláci zažili dva prednáškové dni na univerzite
S odborníkmi zo šiestich fakúlt si otestovali život vysokoškoláka
Hoci navštevujú strednú školu a podávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium ich ešte len čaká, na Univerzite Komenského v Bratislave (UK) si mohli na vlastnej koži vyskúšať, ako vyzerá deň poslucháča vysokej školy. V rámci podujatia „Zaži deň v koži vysokoškoláka“, ktoré sa tento rok konalo v dvoch termínoch – počas oboch maturitných týždňov, si fakulty UK totiž už po tretí raz pre
stredoškolákov pripravili sériu zaujímavých prednášok. Dňa 23. mája stredoškolským študentom nematuritných ročníkov prednášali
odborníci z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK), Filozofickej fakulty UK (FiF UK) a Prírodovedeckej fakulty UK (PriF
UK). O týždeň nato – 30. mája – pred nich predstúpili pedagógovia z Fakulty managementu UK (FM UK), Právnickej fakulty UK (PraF
UK) a Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK). Takmer 700 stredoškolákov si počas dvoch májových dopoludní v Aule
UK a v posluchárni Auditorium maximum vypočulo spolu až dvadsať prednášok na rôzne témy.
„Zaži deň v koži vysokoškoláka sme naplánovali predovšetkým pre študentov nematuritných
ročníkov stredných škôl, ktorí môžu využiť maturitný týždeň na zoznámenie sa s vysokoškolským prostredím. Chceme im pútavou formou
predstaviť študijné odbory, ktoré naše fakulty
ponúkajú,“ priblížila zámer organizátorov doc.
Mariana Szapuová, prodekanka FiF UK, ktorá
stála pri zrode podujatia v roku 2016, keď na
ňom participovala len filozofická fakulta.
Študentov stredných škôl pozdravil rektor
UK prof. Karol Mičieta i prorektor UK pre rozvoj
doc. Vincent Múcska. Pripomenul, že Aula UK
sprevádzala Bratislavu a Slovensko cez všetky
významné historické medzníky, ktoré krajinu
zastihli. „Je preto dobré, že ste tu, lebo na
žiadnom inom mieste nenájdete skoncentrovanej toľko vzdelanosti a múdrosti ako na Univerzite Komenského, preto nasávajte tú múdrosť
plnými dúškami. Pretože len múdry človek nepodľahne klamstvu, demagógii, propagande,
polopravdám, hoaxom a vie voči nim zaujať
správny a čestný postoj,“ odkázal potenciálnym
študentom prorektor.

O emóciách, manipulácii na sociálnych
médiách, plochách na Zemeploche
i stratenom praveku Slovenska
Počas prvého prednáškového dopoludnia sa
stredoškoláci mohli dozvedieť napríklad aj to,
prečo dýchame a čo to má spoločné s raňajkami, ako vyzerá moderné odkrývanie strateného
praveku Slovenska či ako správne poslať truhlicu s pokladom.
To, že matematika môže byť aj pekná, zábavná a zrozumiteľná, stredoškolákom dokázala
Dr. Martina Bátorová z FMFI UK v prednáške
„Plochy na Zemeploche“. Na príklade vrstevni-
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ce v atlase demonštrovala, ako pohybom bodu
vzniká krivka a pohybom krivky zase plocha,
pričom vysvetlila, ako sa spojenie kriviek do
plochy využíva pri stavbe budov.
V prednáške „Emócie – dobrý sluha alebo
zlý pán“ prof. Michal Chabada z FiF UK objasnil, čo je emócia, prečo by sme negatívne
emócie nemali potláčať, ale kultivovať, pričom
prispel aj radou, ako by sme si mali udržať pozitívne emócie. „Nie sme zodpovední za to, že
máme emócie, ale sme zodpovední za to, ako
s nimi naložíme,“ upozornil.
Dr. Martin Plešivčák z PriF UK sa vo svojej
prednáške „Kde a prečo sa u nás darí krajnej
pravici?“ zameral na porovnanie výsledkov
volieb do NR SR v rokoch 2012 a 2016 s dôrazom na rast podpory extrémistických strán.
Stredoškolákom vysvetlil, v čom spočíva extrémizmus a ako sa prejavuje. Krajnú pravicu na
Slovensku v posledných voľbách podľa neho
volili najmä ľudia, ktorí sa na voľbách v roku
2012 nezúčastnili: „Mohlo ísť o prvovoličov,
ktorí ešte nedisponovali volebným právom, ale
taktiež o ľudí, ktorí nevolili z iných dôvodov.“
„Bolo to super,“
stručne zhodnotila
prednášky tretiačka
Natália z Gymnázia
Matky Alexie. Stredoškoláci prišli najmä z bratislavských
gymnázií, ale aj
z ďalších miest Slovenska – zo Senca,
Piešťan, Prievidze či
až zo Sučian a Banskej Bystrice. Roberta a Štefánia prišli
z Prievidze, o akcii sa
dočítali na internete.
Štefánia chce ísť študovať „niečo prírodo-

vedné“, vypočula si teda prednášky Dr. Michala
Forišeka o šifrovaní počítačových správ a doc.
Františka Kundracika z FMFI UK o tajomstvách
píšťaliek a fujary. Katarína a Sabina z Gymnázia
sv. Uršule v Bratislave chcú ísť skôr na humanitný smer, vybrali si preto prednášku o štúdiu
holandčiny a iných malých jazykov a prednášku
o emóciách.
Pedagogičky
Mgr. Bianca
Fialová
a PaedDr. Dagmar Ostrovská z bratislavského
Gymnázia na Ulici Ladislava Sáru doviedli dve
triedy študentov septimy. „Septimáni si práve
teraz vyberajú povinne voliteľné predmety pre
maturitný ročník, a teda aj predmety, z ktorých
budú maturovať. Do istej miery sa tak rozhodujú aj o budúcom smerovaní svojho vysokoškolského štúdia. Tu môžu zistiť, aké rôzne fakulty
na UK sú a aké odbory ponúkajú. Navyše, zorientujú sa v tom, čo je fakulta, katedra, odbor
a podobne, lebo v tom majú trošku zmätok,“
hovorí Dr. Ostrovská.

Partnerská nevera, hoaxy, svet značiek
či obchodovanie s ľuďmi
Kto je etický hacker? Aký majú značky vplyv
na náš každodenný život? Je pravda, že človek
je od prírody promiskuitný a ideál vernosti je
často nesplniteľný sen? Aký je svet diplomacie? Akým spôsobom sa dajú prijať negatívne
správy? Aj na tieto otázky ponúkli odpovede v predposledný májový deň pedagógovia
z PraF UK, FM UK a FSEV UK.
Dr. Katarína Rentková z FM UK predstavila
stredoškolským poslucháčom tému o ekonomickom správaní spotrebiteľov. V prednáške
priblížila faktory, na ktoré najviac reagujeme pri
rozhodovaní sa o kúpe či nekúpe konkrétneho
tovaru alebo služby. Vysvetlila, že tovary a služby označované ako substitúdy sú si navzájom
podobné (napr. Kofola, Pepsi, Coca-Cola)
a často sa pri výbere orientujeme najmä podľa
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ceny. Objasnila tiež, ako fungujú komplementárne tovary a služby, i to, čo je to Giffenov paradox.
Zaujímavá bola aj prednáška prof. Tomáša
Gábriša z PraF UK o „match fixing“ a jeho právnom rozmere. Študenti sa dozvedeli, že tento
pojem označuje ovplyvňovanie a manipuláciu
športového zápasu, ako aj to, akými právnymi
možnosťami v tejto oblasti na Slovensku disponujeme. Prof. Gábriš zdôraznil, že zákon
o športe v tomto boji s korupciou nestačí; treba
šíriť osvetové a vzdelávacie programy a zaviesť
ochranu oznamovateľov.

Odpoveď na otázku, ako si vyberáme partnerov/partnerky a prečo sme im potom často
neverní, sa pokúsil ponúknuť Dr. Andrej Mentel
zo FSEV UK. Ako ozrejmil, z prieskumu jeho
českých kolegov vyplýva, že ženy horšie znášajú emocionálnu neveru partnera, zatiaľ čo
mužom prekáža najmä fyzická nevera. „Vyplýva to z tradičného modelu, ktorého základným
cieľom je vychovať čo najviac životaschopných
potomkov,“ vysvetlil. Dr. Mentel uviedol paralely medzi ľuďmi a niektorými primátmi v oblasti
sexuálneho správania. „Pre ľudí je charakteristická variabilita, háremové typy sú však zried-

kavé. Všeobecne platí, že promiskuita nie je
dlhodobo udržateľný model, čo potvrdzujú aj
skúsenosti hnutia hippies,“ objasnil.
Prednášky boli podľa vyjadrení študentov
zaujímavé, zrozumiteľné, ale na vysokej úrovni
– nie „detské“, čo patrične ocenili. „Verím, že
sa nám podarilo otvoriť študentom nové obzory. A budem veľmi rád, ak o rok či dva budú pri
podávaní prihlášok na vysokú školu zvažovať aj
Univerzitu Komenského,“ dodal rektor UK prof.
Karol Mičieta.

redakcia
Barbora Tancerová, FiF UK

ROZHOVOR

S vedúcou Archívu UK aj o výzvach spojených s oslavami
100. výročia našej univerzity
Aké znalosti sú nevyhnutné pri práci univerzitného archivára? S akými ďalšími výzvami sa toto povolanie spája? A čo za úlohy
pred strážcami „univerzitnej pamäti“ stoja v súvislosti s blížiacou sa storočnicou našej univerzity? Aj o tom sme sa porozprávali
s Mgr. Máriou Grófovou, ktorá od 1. marca 2018 vedie Archív Univerzity Komenského v Bratislave (UK).
Je veľký rozdiel byť štátnym archivárom
a univerzitným archivárom?
Isteže je. Keďže štátny archivár bádateľom
z radov odbornej i laickej verejnosti sprístupňuje archívne fondy štátnych inštitúcií, kultúrnych
a záujmových organizácií, hospodárskych a politických združení, musí veľmi dobre ovládať
dejiny štátnej a inej správy. Univerzitný archivár
by zas mal veľmi dobre ovládať vzťahy a prepojenia univerzity na štátnu správu, vzájomné
kompetencie v skúmanom, resp. spracovávanom období, ich zmeny a dôsledky na fungovanie univerzity. K tomu musí do hĺbky a detailne
poznať štruktúru univerzity i jej súčastí a s tým
spojené rozdelenie kompetencií, ktoré sa pomerne často a dynamicky mení, i keď to tak
navonok nevyzerá. Okrem toho bežný archív
v okrese uchováva 500 – 700 archívnych fondov v rozsahu 3 000 – 4 000 bežných metrov,
my máme okolo 30 fondov s približne rovnakým rozsahom, a to navyše s tou nevýhodou,
že 90 % z nich nie je uzavretých, t. j. archívne
dokumenty neustále pribúdajú.
Byť univerzitným archivárom je teda výzvou...
Byť akýmkoľvek archivárom je výzvou – naše
povolanie stojí kdesi na pomedzí medzi úradníkom, ochrancom, správcom a spracovávateľom, poradcom, kontrolným orgánom pre všetky súčasti, ako i vedecky činným pracovníkom,
pretože archívne dokumenty majú svoju výpovednú hodnotu. Okrem toho musíme byť občas
aj trpezlivým a usilovným detektívom. Bez presvedčenia a vzťahu k tomu, čo robíme – často
aj za sťažených podmienok najmä pri vyraďovacích konaniach (prach, špina, plesne, tmavé
pivničné priestory so 40 W žiarovkami), bez
snahy sústrediť a zachovať archívne dokumenty týkajúce sa života a fungovania univerzity,
bez prirodzenej zvedavosti a ambície byť dobrým vo svojom odbore to však nejde – potom
je lepšie zmeniť zamestnanie, a to čo najskôr.
Nie tak dávno ste sa stali vedúcou univerzitného archívu – ako to vnímate?

To by bola vari vhodnejšia otázka pre kolektív, ktorý od 1. marca vediem, alebo pre môjho
priameho nadriadeného, pretože len oni môžu
hodnotiť výsledky mojej práce aj za takéto krátke obdobie. Osobne si myslím, že akúkoľvek
funkciu treba vnímať veľmi triezvo a hlavne
dočasne, zostať realistom s nohami pevne na
zemi a zvlášť v našom prípade si dennodenne
uvedomovať, že práca v archíve je tímovou prácou, čo pre mňa znamená rešpektovať rôznosť
odborností i schopností kolegov a snažiť sa
byť článkom, ktorý prácu tohto súkolia spojí.
Aby som sa však celkom nevyhla otázke: je to
o oveľa väčšej zodpovednosti, ktorá priamoúmerne narastá s náročnosťou a počtom úloh,
ako i o zvýšených nárokoch voči sebe i voči
práci kolegov, zvlášť ak chceme archív ako „pamäť univerzity“ posunúť niekam dopredu.
Spomínate úlohy – môžete ich konkretizovať?
Ide o úlohy týkajúce sa každodennej činnosti archívu (komunikácia s tromi ministerstvami,
orgánmi činnými v trestnom konaní, sociálnou
poisťovňou, vybavovanie správnej a bádateľskej agendy vrátane rešerší, zabezpečenie predarchívnej starostlivosti, najrôznejšie konzultácie a usmernenia k činnosti registratúrnych
stredísk podľa ich požiadaviek, sprístupňovanie archívnych dokumentov), ďalej o úlohy súvisiace s blížiacim sa výročím univerzity a o isté
penzum úloh s celouniverzitným dosahom,
ktorých splnenie však súvisí aj s rozhodnutiami
na inej, vyššej úrovni, než je tá naša. Ide najmä
o legislatívne záležitosti (od stanovísk a komentárov k vnútorným predpisom cez iniciovanie
a participáciu na tých, ktoré sa priamo týkajú
archívu, až po dlho očakávaný registratúrny poriadok a registratúrny plán a elektronickú správu registratúry a následne elektronický archív),
ďalej o odbremenenie súčastí od opatrovania
registratúrnych záznamov po uplynutí lehôt
uloženia v ich registratúrnych strediskách spravidelnením vyraďovacích konaní a následným
preberaním historických archívnych dokumentov do archívu – na to je však potrebné skva-

Mgr. Mária Grófová je absolventkou odboru história – archívnictvo na Filozofickej
fakulte UK. Po skončení štúdia začala
pracovať v štátnom archíve s regionálnou
územnou pôsobnosťou, kde spracovávala
archívne fondy prvej polovice 20. storočia
a v rámci predarchívnej starostlivosti sa
venovala školstvu. V roku 2007 sa stala
archivárkou nášho univerzitného archívu.
Špecializuje na výskum dejín UK s ťažiskom do prvej polovice 20. storočia.
litnenie prác a celoplošné riešenie fungovania
registratúrnych stredísk a najmä umiestnenie
i priestorové zabezpečenie archívnych dokumentov v na to určenej účelovej budove.
Aké výzvy náš univerzitný archív čakajú v súvislosti s blížiacim sa 100. výročím univerzity?
Archív UK má v tomto smere niekoľko úloh
– prípravu štyroch publikácií a veľkej výstavy
v múzeu, ako aj participáciu na textoch do plánovaného dvojjazyčného katalógu. Veľmi špecifickou paralelne prebiehajúcou úlohou vyplývajúcou z nášho poslania je sústrediť čo najviac
budúcich archívnych dokumentov súvisiacich
práve s prípravou osláv na všetkých úrovniach.

redakcia
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A N K E TA

Ktorú z vlastností si najviac ceníte na svojich
vysokoškolských učiteľoch a prečo?
RNDr. Mária Kondeková,
Prírodovedecká fakulta UK
Na svojich vysokoškolských učiteľoch si najviac
cením empatiu. Popri
množstve práce a veľkom
rozsahu vedomostí by
človek nemal zabudnúť na to, aké to
bolo, keď bol sám študentom a potreboval pomoc od tých skúsenejších. Študenti by mali vedieť, že ich
učiteľ je niekto, kto im rozumie.

Adam Kováčik,
Farmaceutická
fakulta UK
Najviac si cením,
keď na vysokoškolských pedagógoch
vidieť nadšenie vzdelávať mladšie generácie. Pokiaľ učiteľ pútavo a živo prezentuje
učebnú látku alebo interaktívne zapája externých odborníkov do výučbového procesu,
vzbudí u študentov omnoho väčší záujem,
udrží ich pozornosť a motivuje k učeniu.

Mgr. Slavomíra Krištofová,
Filozofická fakulta UK
Počas svojho štúdia som sa
stretla s mnohými priateľskými
a dobrosrdečnými vyučujúcimi. Vždy som si vážila, keď
sa dokázali empaticky vcítiť
do kože študenta a (aj) na prednáškach
hovoriť zrozumiteľnou rečou. Najviac si
však na nich vážim schopnosť inšpirovať
študentov, aby o veciach neuvažovali stereotypne, ale nazerali na tému z nových
(či viacerých) perspektív.

Hubert Kožár, Lekárska fakulta UK
Mne imponuje u našich pedagógov celé spektrum vlastností. Najviac si však u nich cením ľudskosť a nemenej
dôležitá je cieľavedomosť. Tým myslím ich vytrvalú snahu viesť seba i študentov k cieľu neustále morálne aj vedomostne napredovať. V dobe umelých inteligencií totiž budeme potrebovať ešte väčšiu podporu pri formovaní
etických a morálnych hodnôt. Zvlášť my, budúci lekári.

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Fyzika v medicíne gymnazistov zaujala
Budúcoroční maturanti z troch bratislavských gymnázií – zo Spojenej školy na Tilgnerovej ulici, Gymnázia
Jána Papánka a Gymnázia na Ulici Ladislava Sáru – navštívili v máji Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK), kde sa od odborníkov dozvedeli viac o ultrazvuku i meraní tlaku krvi.

Pracovníci Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky,
informatiky a telemedicíny LF UK pripravili pre
poznaniachtivých stredoškolákov dva interaktívne vzdelávacie programy: „Ultrazvuk v medi-
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cínskej diagnostike“ a „Fyzika pri meraní tlaku
krvi“. Úvod každého z blokov tvorila prednáška,
ktorá poslucháčom osviežila vedomosti z fyziky
a najmä upriamila ich pozornosť na prepojenia
medzi fyzikou, biológiou, medicínou a technologickými riešeniami. Následne sa študenti
pustili do praktického merania, v priebehu
ktorého mohli aplikovať novozískané poznatky
a zároveň rozvíjať svoje praktické zručnosti.
V prvom bloku študenti pomocou nemocničného ultrazvukového prístroja zobrazovali
modelové štruktúry a merali ich rozmery
a priamo na svojom tele pomocou dopplerovského ultrazvuku zisťovali rýchlosť prúdenia krvi vo vretenovej tepne.
Ústredným motívom druhej časti bolo
upozorniť stredoškolákov na dôležitosť dodržiavania štandardných podmienok merania.
Študenti si mali možnosť odmerať tlak krvi
auskultačnou aj oscilometrickou metódou
pri rôznych polohách ruky, pričom interpretovali zistené rozdiely.
Pracovné listy, do ktorých si gymnazisti zapísali svoje merania, budú nielen pripomienkou

času
stráveného na pôde
našej fakulty,
ale učitelia ich
budú môcť využiť aj v ďalšej výučbe. Navyše,
nadobudnuté
skúsenosti sa
študentom zídu aj v bežnom živote.
Po diskusii, ktorá sa nad výsledkami meraní rozvinula, môžeme smelo povedať, že
budeme radi, ak aj medzi našimi prvákmi
privítame študentov rovnako zanietených pre
poznávanie lekárskej biofyziky.
Vzdelávací program pre stredné školy bol
vytvorený v rámci riešenia projektu KEGA
037UK-4/2016 „Monitoring a rozvoj spôsobilostí vedeckej práce u študentov lekárskych
a biomedicínskych odborov vysokých škôl“.
Doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.,
Ústav lekárskej fyziky, biofyziky,
informatiky a telemedicíny LF UK

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Stredoškoláci pod vedením odborníkov z UK
získali zlato a bronz
V dňoch 28. apríla až 5. mája 2018 sa v Ľubľane, hlavnom meste Slovinska, uskutočnila medzinárodná súťaž European Union
Science Olympiad (EUSO) 2018 určená pre študentov vo veku do 16 rokov, ktorá sa zameriava na prírodné vedy – fyziku, chémiu
a biológiu. S komplexnými súťažnými úlohami prevažne experimentálneho charakteru si výborne poradili aj dva stredoškolské tímy
zo Slovenska, ktorým sa pod vedením odborníkov z Univerzity Komenského v Bratislave (UK) podarilo v konkurencii 25 krajín získať
zlaté a bronzové medaily.
Delegáciu Slovenska na súťaži viedla doc.
RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., z Katedry
genetiky Prírodovedeckej fakulty UK (PriF
UK), ktorá je aj národnou koordinátorkou tejto súťaže za Slovenskú republiku. Okrem nej
sa ako mentori súťažných úloh zúčastnili aj
RNDr. Erik Szabo, PhD., (za chémiu) z PriF
UK a RNDr. Ľubomír Mucha (za fyziku) z Regionálneho centra mládeže v Košiciach.
Výber študentov sa uskutočnil na základe
hodnotenia ich úspešnosti v jednotlivých
predmetových olympiádach (z biológie, chémie a fyziky). Tento rok Slovensko reprezentovali dva tímy v zložení:
• tím A: Oliver Sporka (Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava) za
biológiu, Samuel Novák (Gymnázium, Poštová
9, Košice) za chémiu, Adam Chalúpek (Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava) za fyziku,
• tím B: Alica Ištoková (Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď) za biológiu, Tomáš Štefanov (Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha,
Martin) za chémiu, Ronald Doboš (Gymnázium, Poštová 9, Košice) za fyziku.
Tímy súťažili počas dvoch dní, keď v obmedzenom čase (2 x 4 hodiny) mali čo najlepšie vyriešiť zadaný komplexný problém.
Obe súťažné úlohy boli tematicky zamerané
na vinice a víno, ktoré je pre Slovinsko typickým artiklom. Fyzici v prvý deň pomocou
fotometra merali transmitanciu, ako aj absorbanciu priložených vzoriek. Na základe
meraní určovali, z ktorých vinárskych ob-

lastí Slovinska dané vzorky vín pochádzajú.
Úlohou chemikov bola analýza rastlinných
pigmentov zo vzorky zelených listov. Extrakt
farbív sa rozdelil na jednotlivé zložky pomocou tenkovrstvovej chromatografie. Zo stacionárnej fázy sa následne izolovali dve z farbív, ktoré sa analyzovali spektrofotometricky.
Biológovia sledovali aktivitu enzýmu polyfenol oxidáza, ktorý zodpovedá za hnedé sfarbenie poškodeného ovocia.
Druhy súťažný deň chemici stanovovali
titrovateľnú kyslosť vzorky vína. Pre stanovenie sa použila pH-metrická titrácia a titračné
krivky sa vyhodnocovali numerickým derivovaním. Súčasťou experimentu bola aj kalibrácia pH-metra a štandardizácia titračného
činidla. Fyzici merali viskózne vlastnosti priložených vzoriek vína. Skúmali, aký vplyv na
viskózne vlastnosti má cukornatosť vzorky
a aj teplota vzorky. V ďalšej úlohe vyšetrovali
povrchové napätie priložených vzoriek a to,
aký vplyv má obsah alkoholu na ich povrchové napätie. Biológovia určovali vzorky hmyzu z vinohradov a identifikovali invázny druh
Drosophila suzukii. Robili tiež genetickú
analýzu v potomstve vínnych mušiek Drosophila melanogaster, ktoré sa vyskytujú
na miestach, kde kvasí ovocie.
Vlastné merania boli náročné na praktické skúsenosti a zručnosti a najmä na čas
a vhodnú organizáciu práce.
Z výsledkov práce družstiev je zrejmé, že
zloženie bolo vyvážené a že členovia druž-

stiev patria k špičke talentov v danej vekovej kategórii v uvedených predmetoch na
Slovensku. Študenti preukázali mimoriadnu
zručnosť, získanú najmä prípravou na predmetové olympiády, a svojimi vedomosťami
patrili medzi najlepších študentov, čo sa aj
prejavilo na celkovom umiestnení.
Na súťaži EUSO 2018 sa zúčastnilo 25
krajín (52 súťažných družstiev – domáca
krajina využila možnosť nominovať 4 družstvá). V silnej konkurencii získal slovenský
tím B zlaté medaily a tím A bronzové medaily.
Absolútnym víťazom súťaže sa stalo súťažné
družstvo z Českej republiky.
Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.,
PriF UK
Foto: Daniel Novakovič, STA

Keď rozkvitnú jazykové talenty
Dňa 2. marca 2018 sa v Ústave filologických štúdií Pedagogickej fakulty UK (ÚFŠ PdF UK) uskutočnilo krajské semifinále
a 13. apríla následne i krajské finále súťaže Jazykový kvet, ktorú organizuje IALF, o. z. Opätovne sme tak na pôde našej fakulty privítali deti a mládež zapálené pre literatúru. Súťažilo sa v prednese a dramatizácii vlastnej alebo prevzatej tvorby v cudzích jazykoch.
Súťažiaci mali možnosť preukázať svoje
jazykové schopnosti a recitačné nadanie
v anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom a španielskom jazyku. Porota
hodnotila jazykovú kompetenciu, pochopenie súťažného textu a umeleckú stránku
ich prejavu. Kritériom hodnotenia bola aj
kreativita, bohatosť použitej slovnej zásoby, presvedčivosť a pôsobivosť prejavu
a tiež umenie pohybovať sa na scéne.
V porote boli zástupcovia Katedry nemeckého jazyka a literatúry, Katedry anglického jazyka a literatúry a Katedry román-

skych jazykov a literatúr PdF UK, ako aj
externí porotcovia.
Predsedníčka poroty doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD., dbala o to,
aby porota prihliadala na všetky stránky
prejavu súťažiacich. V záverečnom slove
na krajskom finále podčiarkla dôležitosť
stretnutia mladého človeka s umeleckým
slovom, ktoré mu svojím potenciálom otvára nové svety a má nezastupiteľný význam
pri formovaní jeho osobnosti. Súťažiacich
a sprevádzajúcich pedagógov prišla pozdraviť prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.,

riaditeľka ÚFŠ PdF UK, ktorá im priblížila
význam ústavu a tak možno vzbudila u starších žiakov záujem o budúce štúdium cudzích jazykov na Pedagogickej fakulte UK.
Najlepší zo súťažiacich postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa uskutočnilo
1. júna v Nitre. Víťazmi súťaže však nie sú len
postupujúci súťažiaci, sú nimi všetci zúčastnení. Veríme, že mnohí z nich plní elánu opätovne zavítajú na našu fakultu aj budúci rok.
Mgr. Dana Nagyová,
KRJL PdF UK
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Od objavu dvojitej špirály v štruktúre DNA
uplynulo 65 rokov
(Týž)Deň DNA na Slovensku v réžii UK
Hlboko v našich bunkách existuje reč, ktorou všetci – nezávisle od nášho veku, pohlavia, rasy, sociálneho statusu alebo materinského
jazyka – rovnako krásne hovoríme. Bunky nášho tela komunikujú vetami proteínov, ktoré sa skladajú zo slov aminokyselín, zakódovaných tromi písmenkami nukleotidov v dlhej molekule DNA. Napriek tomu, že táto molekula existuje na Zemi približne 4 miliardy
rokov, jej dvojzávitnicovú štruktúru nepoznáme až tak dlho. Objav dnes už ikonickej štruktúry deoxyribonukleovej kyseliny, ku ktorému
výrazne prispel model vypracovaný Rosalindou Franklin a Raymondom Goslingom na základe röntgenovej analýzy v roku 1952, publikovali James Watson a Francis Crick dňa 25. apríla 1953 v časopise Nature. Prečítanie celého ľudského genómu však trvalo ďalšie
polstoročie (takmer na deň presne): dňa 24. apríla 2003 dokončil americký Národný ústav pre výskum ľudského genómu stanovenie
poradia nukleotidov v našom genóme. Pri tejto príležitosti vyhlásil Kongres USA 25. apríl za Deň DNA, ktorý sa odvtedy stal dňom popularizácie DNA a vedy na celom svete. K tohtoročným oslavám 65. výročia objavu štruktúry DNA prispela aj Univerzita Komenského
v Bratislave (UK).
Tohtoročný Deň DNA na UK inicioval docent Vladimír Ferák. Spoluorganizátormi boli
Ústav molekulárnej biomedicíny Lekárskej
fakulty UK (LF UK) a Katedra genetiky Prírodovedeckej fakulty UK (PriF UK). Tím vedcov
a ich poväčšine nadšených študentov pripravil pestrý program pre žiakov základných
a stredných škôl. Pre tínedžerov zorganizovali viaceré súťaže, v ktorých mohli ukázať
svoju kreativitu a vedomosti: stredoškoláci
mali možnosť prihlásiť sa do fotografickej,
projektovej, výtvarnej či video súťaže. Ceny
pre víťazov financovali sponzori podujatia.
Študenti mohli vyhrať aj týždňový pobyt na
Katedre genetiky PriF UK alebo na Ústave
molekulárnej biomedicíny LF UK.
(Týž)Deň DNA neoslovil iba deti: v pondelok 23. apríla si záujemcovia mohli vypočuť
zaujímavú diskusiu na tému DNA z pohľadu
dvoch matfyzákov – Barbory Konečnej a Richarda Kollára – v priestoroch KC Dunaj.
V utorok 24. apríla sa uskutočnila diskusia
s docentom Petrom Celecom a docentom
Vladimírom Ferákom v relácii .pod lampou.
Na stredu 25. apríla organizátori naplánovali celodennú výstavu v Zážitkovom centre
vedy Aurélium. Interaktívne stánky a videá na
tému DNA sa zapáčili mladým potenciálnym
vedcom z viacerých stredných škôl napriek
tomu, že celková navštevnosť Aurélia bola
pomerne nízka. Hlavnou atrakciou týždňa
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však bola celodenná výstava na Prírodovedeckej fakulte UK v piatok 27. apríla, na
ktorej sa zúčastnilo približne 500 stredoškolákov, a to nielen z Bratislavy a okolia,
ale i z Trenčína, Nových Zámkov, Turzovky,
Sečoviec, Nitry, Levíc, Myjavy a iných miest
Slovenska. V interaktívnych stánkoch mohli
študenti spoznať DNA – od nukleotidov až
po chromozómy – a dozvedieť sa, ako funguje monogénna dedičnosť a ako sa delia
bunky. Oboznámili sa aj s viacerými laboratórnymi metódami, napríklad s izoláciou DNA
z jahôd a s elektroforetickou separáciou molekúl nukleových kyselín. Na programe boli
aj krátke prednášky: každá prezentovala molekulu DNA z iného zaujímavého uhla pohľadu – od genetického modifikovania rastlín až
po extracelulárnu DNA.
Hviezdou programu bola jednoznačne
profesorka Turi King z University of Leicester, vedúca vedeckého tímu, ktorý pomocou
DNA identifikoval pozostatky kráľa Richarda
III. Fascinujúca prednáška profesorky King
zaujala publikum a pripomenula aj aktívnym
vedcom, sediacim v laviciach auly B1-301,
ako môže vyzerať život vedca, keď kombinuje detskú zvedavosťou a nadšenie so silnou
pracovnou morálkou. DNA týždeň uzavrela
tombola a vyhodnotenie súťaží.

Jazyk DNA je komplikovaný, nedokonale
preskúmaný, s množstvom tajomných aspektov. Tento jazyk je vlastne kód, ktorý riadi aj
samotný orgán, ktorým ho chceme pochopiť. Na to, aby sme mu úplne porozumeli,
však potrebujeme ďalšie dekády usilovného
vedeckého bádania, experimentovania a predovšetkým čulej vzájomnej komunikácie, do
ktorej treba zapojiť aj tú najmladšiu generáciu
– veď skutočnosť, že deti sa učia jazyky ľahšie v útlom veku, je všeobecne známa.
Mgr. Marianna Gyurászová,
Mgr. Barbora Konečná, PhD., LF UK

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Projekt ATIP na Farmaceutickej fakulte UK
aj v znamení prvej pomoci
Aj v tomto akademickom roku Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) v spolupráci s farmaceutickou
spoločnosťou Wörwag Pharma GmbH & Co. KG a Slovenským spolkom študentov farmácie úspešne pokračuje v edukačnom
projekte Advanced Training in Pharmacy Care (ATIP), ktorého cieľom je vytvoriť „most“ medzi vysokoškolským štúdiom a reálnou
praxou študenta, budúceho lekárnika.
V poradí už tretí ročník ATIP-u zaznamenal
rekordný záujem a naplnil organizačné kapacity projektu. Prihlásilo sa doň 75 študentov,
ktorí sú v 4. roku štúdia magisterského študijného programu farmácia. Po absolvovaní
jarnej fázy projektu (v dňoch 19. – 20. apríla
2018) nastúpili títo študenti na svoju povinnú
prax do lekární.
Aktuálny ročník sa tematicky venuje problematike magnézia v kardiológii, neurológii
a gynekológii. V rámci dvojdňového seminára študenti absolvovali teoreticko-interaktívne prednášky popredných odborníkov,
lekárov aj farmaceutov. MUDr. Anna Vachulová, PhD., z Národného ústavu srdcových
a cievnych chorôb prednášala o význame
magnézia v kardiológii, jeho využití pri artériovej hypertenzii, koronárnej chorobe srdca
či arytmiách. Študenti sa dozvedeli o liečebno-preventívnom manažmente pacienta
s vysokým krvným tlakom. MUDr. Milan Grofik z Neurologickej kliniky JLF UK a UNM
prednášal o využití magnézia pri neurologických ťažkostiach, ako sú kŕče, tetanický
syndróm, migréna či tenzné bolesti hlavy.
Liečebné využitie magnézia je veľmi časté aj
v gynekológii a pôrodníctve. MUDr. Andrea
Vašková z gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou
J. A. Reimana v Prešove prednášala o profylaxii a liečbe magnéziom v tehotenstve,
o význame magnézia pri predmenštruačnom
syndróme, dysmenorei a hormonálnej antikoncepcii. Všetky prednášky lekárov boli
pripravené tak, aby vysvetlili úlohu a zodpovednosť lekárnika pri liečbe pacientov
s uvedenými problémami. Túto časť uzavrel PharmDr. Peter Stanko zo spoločnosti
PharmINFO. Študentom odprezentoval, aké
veľké množstvo prípravkov s obsahom magnézia je v lekárni k dispozícii. Upozornil aj na
základné rozdiely medzi nimi, ktorých si –
kvôli zodpovednému poradenstvu pacientovi
– musí byť lekárnik vedomý. Tiež predstavil,
ako má vyzerať dispenzačná a poradenská
činnosť lekárnika. Vďaka spoločnosti Farmi-Profi, s. r. o., sa študenti mohli do seminára
interaktívne zapojiť, a to kladením on-line otázok, na ktoré prednášajúci odpovedali v rámci
moderovanej diskusie, ako i riešením kontrolného kvízu po každej prednáške. Výsledky
z kvízu boli ihneď k dispozícii, vďaka čomu si
prednášajúci mohli priamo overiť, či kľúčové
informácie študenti správne pochopili.
V rámci druhého dňa študenti v menších
skupinách absolvovali tri praktické workshopy. V rámci workshopu „Dispenzačný trena-

žér“ pod vedením PharmDr. Petra Stanka si
študenti prostredníctvom simulačných scénok nacvičili praktický postup správnej dispenzácie a poradenstva pri terapeutickom využití magnézia v praxi lekárnika. Okrem toho
– ako prípravu na jesennú fázu projektu – študenti absolvovali aj špeciálny tréning zameraný na správne merania krvného tlaku a pulzu,
ktoré sa v lekárňach poskytujú ako súčasť
lekárenskej starostlivosti. Workshop „Prezentačné minimum“ pod vedením Mgr. Martina
Migáta z poradensko-vzdelávacej spoločnosti Artcomm, s. r. o., bol zameraný na nácvik
správnych prezentačných techník, čo študenti ocenili ako výbornú prípravu na obhajoby svojich diplomových prác či akékoľvek iné
vystúpenia. Keďže je poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri ohrození života
alebo zdravia človeka profesionálnou aj etickou zodpovednosťou zdravotníckeho pracovníka, ktorým je aj lekárnik, tretí praktický kurz
tohtoročného ATIP-u sa venoval práve tejto
téme – workshop „Prvá pomoc lekárnika pri

zastavení krvného obehu – resuscitácia a použitie defibrilátora“ organizačne zabezpečoval
MUDr. Karol Kálig, CSc., z Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a UNB. „Aj
lekáreň môže byť miestom, kde pacient náhle
skolabuje a je v ohrození života,“ upozornil
hneď na úvod. Študenti si nacvičovali masáž
srdca, umelé dýchanie, obsluhu defibrilátora,
ale aj to, ako treba v takýchto situáciách reagovať a zorganizovať urgentný zásah. A veru
sa pri tom aj riadne zapotili. Keďže sa so život
ohrozujúcou situáciou väčšina z nás možno
ešte nikdy nestretla, je dôležité dobre sa na
ňu pripraviť. Pri takejto situácii nám totiž chýba skúsenosť, ku ktorej často nemáme ako
dospieť ani v rámci iného vzdelávania, štúdia,
práce či bežného života. Našťastie, FaF UK
má – ako jedna z mála fakúlt – už niekoľko
rokov v ponuke predmetov v rámci magisterského aj bakalárskeho štúdia zaradený povinne voliteľný kurz prvá pomoc. Projektom
ATIP sme kurzom nadobudnuté kompetenčné zručnosti našich študentov ešte rozšírili.
Navyše, študenti dostali aj špeciálny plagát,
ktorý odovzdajú v lekárni, kde budú praxovať.
Ide o názornú pomôcku, poskytujúcu návod
a postup správneho poskytnutia prvej pomoci
pri život ohrozujúcich stavoch, čo, ako pevne
veríme, iste ocenia aj lekárnici v praxi.
V mene organizačných partnerov vyslovujeme poďakovanie zúčastneným študentom,
prednášajúcim a všetkým participujúcim účastníkom za prispenie k úspešnému tretiemu ročníku projektu. Tešíme sa na jeho jesennú fázu,
v ktorej budú študenti vykonávať okrem iných
úloh aj intervenciu u návštevníkov lekárne zameranú na kardiovaskulárnu prevenciu.
Doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.,
koordinátorka projektu ATIP, Katedra
organizácie a riadenia farmácie FaF UK
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Univerzita Komenského už 20 rokov využíva program SAS
Dňa 28. mája 2018 prijal rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., v prítomnosti prorektora UK
pre informačné technológie doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD., riaditeľa SAS Global Academic Program pre Európu, Blízky východ a Afriku Ing. Murraya de Villiersa v sprievode manažérky SAS pre strednú a východnú Európu Mgr. Kataríny Krausovej.
Predstavitelia vedenia univerzity so svojimi
hosťami hovorili o takmer 20-ročnej spolupráci UK so SAS ako nástrojom umožňujúcim štatistické spracovanie údajov a o možnostiach jej rozšírenia, pričom identifikovali
ďalšie nekomerčné možnosti spolupráce.
Súkromné spoločnosti si uvedomujú, že
pracovníci disponujúci týmito schopnosťami
dokážu spracovať údaje vo svojej špecifickej
oblasti, čím sú atraktívni pre svojich budúcich zamestnávateľov: banky, poisťovacie
spoločnosti, ale aj pre priemysel. Ing. Murray de Villiers sa vyjadril k aktuálnemu posu-

nu od sponzorovania univerzít súkromnými
spoločnosťami k partnerstvu s nimi. Firmy
podľa neho neuvažujú krátkodobo, ale majú
na zreteli dlhodobú spoluprácu s univerzitami, ktorej výsledkom sú kvalitne pripravení
zamestnanci, pričom v okruhu takýchto univerzít by radi videli aj Univerzitu Komenského v Bratislave. Riaditeľ Murray de Villiers
tiež identifikoval ako možného univerzitného
partnera UK North-West University v Juhoafrickej republike.
PhDr. Mgr. Branislav Slyško, OVV RUK

Víťazom celoslovenskej súťaže SAS je absolvent manažmentu UK
SAS Slovakia, s. r. o., slovenská pobočka americkej spoločnosti SAS, v roku 2018 už po ôsmykrát ocenila tie najkvalitnejšie záverečné
práce, ktoré študenti napísali s pomocou jej analytického a štatistického softvéru. Víťazom tohto ročníka sa stal absolvent Fakulty managementu UK z roku 2017 Mgr. Daniel Gábris – do súťaže prihlásil svoju diplomovú prácu „Aplikácia metód hĺbkovej analýzy údajov na maximalizáciu ziskovosti retenčnej kampane v bankovom sektore“, ktorú napísal pod odborným vedením doc. Ing. Ivety Stankovičovej, PhD.
V analytickom a štatistickom softvéri SAS
sa na Slovensku vyučujú vybrané predmety len na štyroch univerzitách – Univerzite
Komenského v Bratislave, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, Ekonomickej
univerzite v Bratislave a Technickej univerzite v Košiciach. Keďže je však softvér
pre potreby písania záverečných prác bezplatný, do súťaže sa môže prihlásiť študent
alebo absolvent akejkoľvek slovenskej
vysokej školy, a to s akoukoľvek vlastnou

prácou (bakalárskou, diplomovou, dizertačnou, semestrálnou, ročníkovou či
ŠVOČ), ktorá bola obhájená v kalendárnom roku 2017.
Hodnotiace kritériá sú každý rok rovnaké, zohľadňuje sa: a) možnosť praktického využitia výsledkov práce, b) správna
aplikácia metód SAS pre riešenia daného
problému a objem aplikovaných postupov
SAS, c) inovatívne využitie nástrojov SAS
pre uchopenie danej problematiky.

Tento rok sa do súťaže prihlásilo 19 študentských prác. Ocenených určila trojčlenná
komisia pozostávajúca z analytika, marketéra
a odborníka z edukačného oddelenia. Víťaz
Mgr. Daniel Gábris získal pre seba i pre vedúcu svojej záverečnej práce doc. Ivetu Stankovičovú miestenku na európsku konferenciu
Analytics Experience 2018, ktorá sa uskutoční v Miláne 22. – 24. októbra 2018.
Zdenka Krasňanská

Pilotný kurz pre doktorandov o akademickom písaní
V dňoch 28. až 29. mája 2018 sa na Vysokoškolskom internáte Družba UK konal Pilotný kurz pre doktorandov v rámci projektu „Going
Global – Zvyšovanie kvality vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave prostredníctvom internacionalizácie“.

Jedným z cieľov projektu je zavedenie kurzov na rozvoj zručností doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov pri publikovaní článkov
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v zahraničných odborných časopisoch a pri
uchádzaní sa o granty. Koordinátorom tejto
oblasti projektu je prorektor UK pre vedecko
výskumnú činnosť a doktorandské štúdium
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., pričom jej
prípravu a organizáciu zabezpečuje oddelenie
vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského
štúdia Rektorátu UK.
Lektorkou pilotného kurzu, ktorý prebiehal
v anglickom jazyku a tematicky sa orientoval
na akademické písanie, bola Dr. Julia Donnelly zo Spojeného kráľovstva. Dr. Donnelly
pôsobí v organizácii European Medical Writers
Association (EMWA), kde vedie vzdelávacie
programy a workshopy zamerané na písanie
vedeckých článkov v oblasti medicínskych
a farmaceutických vied.
Kurz, ktorý absolvovalo 58 doktorandov
a mladých vedeckých pracovníkov z Lekár-

skej fakulty UK, z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a Farmaceutickej fakulty UK,
účastníkom ponúkol predovšetkým informácie
o príprave písania odborného článku, vyhľadávaní relevantnej literatúry, plánovaní publikácie
i jej editovaní, priblížil tiež publikovanie výsledkov klinickej štúdie a možnosti ich využitia na
rôzne účely.
Účastníci na záver kurzu vyjadrili spokojnosť
s výberom témy i lektorkou, ako i s prípravou
materiálov, ktoré budú môcť využiť pri publikovaní vedeckých štúdií. Prejavili tiež záujem o pokračovanie podobného typu kurzov. Keďže išlo
o pilotný kurz, postrehy a podnety jeho účastníkov budú využité pri plánovaní a organizácii
ďalších podobných tréningov.
PhDr. Adriana Csölleyová,
vedúca OVVČaDŠ RUK
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Veľvyslancom mladých opäť aj
medik z Lekárskej fakulty UK
Dňa 23. apríla 2018 sa pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Juraja Drobu, MBA, MA, uskutočnilo vyhodnotenie už 8. ročníka jedinečnej celoslovenskej súťaže „Veľvyslanectvo mladých“, ktorú každoročne vyhlasuje týždenník Slovenka
v spolupráci s RTVS. Hlavnou myšlienkou projektu, ktorého autorkou je generálna riaditeľka vydavateľstva STAR Production Ing. Mária
Reháková, je zapojiť mladých ľudí do riešenia spoločenských problémov na Slovensku. Pôvodne bol určený len pre študentov stredných škôl, od roku 2017 sa do projektu môžu prihlásiť aj vysokoškoláci. V rámci vysokoškolských prezentácií si i tento rok odniesol
hlavnú cenu tím medika z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK).
Projekty vysokoškolákov, ktoré sa podľa
zadania niesli v znamení témy „Zlepšenie
ekonomickej situácie v oblasti hospodárstva, zdravotníctva a turizmu na Slovensku“,
hodnotila medzinárodná porota v zložení:
Andrew John Garth, veľvyslanec Spojeného
kráľovstva na Slovensku, ktorý bol predsedom poroty; Lin Lin, veľvyslanec Čínskej
ľudovej republiky na Slovensku; prof. Ing.
Juraj Stern, PhD., rektor Paneurópskej vysokej školy; prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
rektor UK; prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.,
prorektor pre rozvoj Ekonomickej univerzity

v Bratislave; doc. MUDr. Eliška Kubíková,
PhD., prodekanka a prednostka Anatomického ústavu LF UK; Dipl. Ing. Peter Oros,
generálny riaditeľ spoločnosti Qualysoft;
prof. PhDr. Jaromír Pastorek, DrSc., splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie;
PhDr. Juraj Miškov, marketingový expert
a odborný garant projektu.
Lekárska fakulta UK sa do súťaže „Veľvyslanectvo mladých“ zapojila po druhýkrát
a opäť úspešne – v roku 2017 z vysokoškolských projektov porotu najviac ohúril
inovatívny nápad virtuálnej anatomickej

učebne, ktorého autorom bol Tomáš Brngál, vtedajší študent a dnes už úspešný
absolvent LF UK. Tentoraz našu fakultu
reprezentoval Martin Pekarčík, študent
všeobecného lekárstva v 2. ročníku, so
svojím tímom, ktorý tvorili Ivan Zvara, Martin Zvara a Ján Forgáč. Porote predstavili
projekt s názvom „S-case“, ktorý pomôže
zistiť zdravotný stav pomocou malého zariadenia vo veľkosti mobilného telefónu.
Zariadenie obsahuje EKG, pulzný oximeter, hľadač žíl, fonendoskop a bezdotykový teplomer. Projekt z dielne LF UK aj tento
rok odborne zastrešila študijná prodekanka doc. Eliška Kubíková. Víťazi vyhrali ročný študijný pobyt na univerzite v Číne, ktorý im venoval veľvyslanec Čínskej ľudovej
republiky na Slovensku. Taktiež získali
jazykový kurz od Volis Academy a knihy
z vydavateľstva Ikar.
Záverom chceme víťaznému tímu ešte raz
pogratulovať ku krásnemu úspechu a zaželať jeho členom podnetný a nezabudnuteľný
študijný pobyt v Číne, ako i množstvo ďalších
vynikajúcich nápadov a veľa elánu do budúcnosti. Lekárska fakulta si túto mimoriadnu
aktivitu svojich študentov mimoriadne váži.
Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., LF UK
Zdroj foto: www.zenskyweb.sk

Traja študenti UK v absolútnom finále Interaktívnej
konferencie mladých vedcov
Dňa 6. júna 2018 sa v Bratislave uskutočnilo vyhodnotenie jubilejného 10. ročníka Interaktívnej konferencie mladých vedcov spojené s diskusným seminárom na tému „10 rokov PREVEDA par excellence“. Organizátorom podujatia už tradične bola PREVEDA, občianske združenie,
ktorého ambíciou je pomáhať najmä mladým vedcom v oblasti vzdelávania, kultúry, osvety či sociálnej výchovy. Zástupcov medzi súťažiacimi
z radov vysokoškolských študentov a mladých vedeckých pracovníkov zo Slovenska i Česka mala opäť aj Univerzita Komenského.
Interaktívnej online konferencie sa tento
rok zúčastnilo spolu 80 súťažiacich, ktorí
prezentovali svoje príspevky v rámci desiatich sekcií vybraných odborov prírodných,
lekárskych a chemických vied. Vyhlásenie
ocenených prác sprevádzali prednášky držiteľov ERC grantov a absolútneho víťaza konferencie z roku 2011 – Mgr. Tomáša Eichlera, doktoranda vo Vienna Biocenter.
Do absolútneho finále o titul absolútneho
víťaza sa prebojovalo 15 víťazov z jednotlivých sekcií, medzi nimi aj traja študenti UK:

študentka prvého ročníka doktorandského
stupňa štúdia na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine Mgr. Romana Záhumenská s projektom „Vytváranie nových biomedicínskych in vitro modelov pre liečbu
amyotrofickej laterárnej sklerózy technikou
reprogramovania buniek“, študentka tretieho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia
na Prírodovedeckej fakulte UK (PriF UK)
Linda Mihálová s témou „Príprava rekombinantného plazmidu s inzertom šaperón-like
génu z Cronobacter sakazakii pod indu-

kovateľným lac wt promótorom“ a prvák
doktorandského stupňa štúdia na PriF UK
Mgr. Bernard Mravec predstavil príspevok
„BODIHY-komplexy, zdroj nových Vis-Vis
prepínačov“.
Absolútnou víťazkou sa stala Mgr. Veronika Kotrasová z Ústavu molekulárnej biológie
SAV s príspevkom „Funkcia a štruktúra fosforylovaných proteínov mitochondriálneho
nukleoidu“.
Zdenka Krasňanská
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Na ŠVOUČ v hlavnej úlohe potenciálni mladí filológovia
Dňa 18. apríla 2018 sa v Ústave filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ÚFŠ PdF UK) uskutočnilo sekčné kolo Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ).
V rámci IX. ročníka súťaže predstavili svoje práce mladí potenciálni vedci a odborníci aj v sekcii pre jazykovedu a moderné
filológie. Moderátorskej úlohy sa zhostil
doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD., koordinátor ŠVOUČ za ÚFŠ PdF UK, ktorý pripomenul, že tohtoročné kolo je zároveň aj
súťažné. Úvodné a záverečné slovo patrilo
prof. PhDr. Márii Vajičkovej, CSc., riaditeľke ÚFŠ PdF UK, ktorá zaželala účastníkom
jasnú myseľ pri prezentovaní výsledkov ich
výskumu.
Každý účastník súťaže mal najprv možnosť predstaviť svoju prácu, následne
reagovať na prečítané posudky a otázky
školiteľa a oponenta. Študenti však museli
preukázať svoju vynaliezavosť a výrečnosť
i počas diskusie a pri otázkach publika.
V sekcii pre študentov bakalárskeho stupňa
sa umiestnila na prvom mieste s témou „Internacionalizmy gréckeho pôvodu“ Dominika Ružičková z Katedry románskych jazykov a literatúr PdF UK (KRJL PdF UK) a na
druhom mieste skončila Petra Špernáková
z Katedry anglického jazyka a literatúry PdF
UK s témou „Developing lower-secondary
learners‘ critical thinking in the English as

a foreign language classroom/Rozvoj kritického myslenia vo vyučovaní angličtiny
na druhom stupni ZŠ“. Prvé miesto v sekcii
pre študentov magisterského stupňa obsadila Bc. Anna Bukovinová z Katedry slovenského jazyka a literatúry PdF UK (KSJL PdF
UK) s témou „Eschatologický koncept vo
vybraných dielach Milana Rúfusa a Mariána
Milčáka“ a na druhom mieste sa umiestni-

la Bc. Romana Krolčíková z KSJL PdF UK,
ktorá predstavila tému „Využitie zdrojov Slovenského národného korpusu pri výučbe
slovenského jazyka“.
Všetkým súťažiacim gratulujeme k umiestneniu a k postupu do fakultného kola.
Mgr. Dana Nagyová,
KRJL PdF UK

Medzinárodná konferencia doktorandov filologických
odborov po štvrtýkrát na PdF UK
Dňa 10. mája 2018 sa v Ústave filologických štúdií PdF UK uskutočnila 4. medzinárodná konferencia doktorandov, na ktorej sa
zúčastnilo 19 doktorandov filologických odborov zo siedmich slovenských a českých univerzít. Konferenciu už tradične otvorila jej
hlavná iniciátorka – riaditeľka ústavu prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., a prodekanka pre zahraničné vzťahy Mgr. Eva Faithová, PhD.
Program štvrtého ročníka konferencie
sa začal plenárnou prednáškou Dr. Dușițy
Ristinovej z Fakulty cudzích jazykov a literatúr Univerzity v Bukurešti s názvom „Pavol
Jozef Šafárik a výskum slovanských rukopisov v pravoslávnych kláštoroch a kostoloch
v habsburskej monarchii“. Dr. Ristinová,
ktorá skúma recipročné kultúrne a literár-

ne vplyvy v strednej Európe, v nej priblížila
osobitné postavenie spisovateľa, historika,
vedca a etnografa Pavla Jozefa Šafárika
v srbsko-slovensko-rumunských vzťahoch.
Účastníci si mali možnosť vypočuť výklad
o jeho rukopise s názvom Hodoški zbornik,
v ktorom sa Šafárik zameriaval na prvky ľudovej kultúry, liečiv a predpovedí zverokruhu.

Po plenárnej prednáške doktorandi
predstavili výsledky svojej vedeckej práce v jazykovednej, didaktickej a literárnovednej sekcii. Lingvistické príspevky boli
venované výskumu lexiky cudzích jazykov, ustáleným slovným spojeniam, ale aj
prekladateľským nástrojom či hybridným
ústno-písomným textom. Inovatívne metódy vo vyučovaní a čitateľská kompetencia
boli hlavnými témami v didaktickej sekcii.
Doktorandi so zameraním na literatúru sa
predstavili príspevkami z oblasti slovenskej
poézie a interdisciplinárneho prepojenia
literatúry s filozofiou, religionistikou a etikou. Účastníci tento rok najviac ocenili
možnosť diskutovať s kolegami z odboru,
ale hlavne s pedagogickými a vedeckovýskumnými pracovníkmi ústavu, ktorí im
poskytli cenné rady a usmernenie v ich
ďalšom výskume.
Mgr. Simona Tomášková, PhD.,
Ústav filologických štúdií PdF UK
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Svoj výskum predstavili aj študenti medicíny
a nelekárskych programov
„Zvedavosť stojí vždy na prvom mieste problému, ktorý treba vyriešiť.“
Galileo Galilei
Dňa 25. apríla 2018 sa na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine (JLF UK) uskutočnil 39. ročník Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK), najvyššej súťažnej prehliadky výsledkov Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ)
v rámci fakulty.
ŠVOČ na JLF UK organizuje výbor pod
vedením prodekana pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov prof. MUDr. Petra Galajdu,
CSc. Na tohtoročnú konferenciu sa prihlásilo spolu 38 príspevkov v piatich sekciách:
teoretická sekcia, predklinická sekcia, sekcia klinických disciplín, sekcia molekulárnej
medicíny a sekcia nelekárskych programov. Okrem domácich študentov prijali
pozvanie aj hostia z Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Lekárskej
fakulty Ostravskej univerzity a Lekárskej
fakulty UK.
V teoretickej sekcii najviac zaujali práce
z Ústavu histológie a embryológie JLF UK:
na 1. mieste sa umiestnila Zuzana Sroková,
2. miesto obsadila Barbora Oravcová a 3.
miesto získala Ivana Dlugošová. V predklinickej sekcii hodnotiaca komisia najvyššie
ocenila prácu Kataríny Maťašovej z Ústavu
fyziológie JLF UK, ktorá vznikla v spolupráci s Martinským centrom pre biomedicínu
(BioMed Martin). Na 2. mieste skončil Marek Bašista z Ústavu patologickej fyziológie JLF UK a 3. miesto obsadil Dávid Zima
z Ústavu farmakológie JLF UK spolupracujúci s BioMed Martin. V klinickej sekcii
zvíťazila Adriána Kumorová z Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku
JLF UK a Univerzitnej nemocnice v Marti-

ne (UNM), 2. miesto získal Jakub Soršák
z Neurochirurgickej kliniky JLF UK a UNM
a 3. miesto odborná porota udelila Linde
Soršákovej z Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, ktorá na príspevku
kooperovala s I. internou klinikou JLF UK
a UNM. V sekcii molekulárnej medicíny si
najlepšie počínal Hugo Dumortier z Ústavu molekulovej biológie JLF UK, 2. miesto
obsadila Lenka Šavelová z Ústavu klinickej
biochémie JLF UK a tretie najlepšie hodnotenie získala Daniela Vargová z onkologickej divízie BioMed Martin. V sekcii nelekárskych odborov najviac zaujal Jaroslav
Madleňák z Ústavu ošetrovateľstva JLF
UK, 2. miesto patrilo Eve Vašíčkovej (rod.
Kubenovej) a 3. miestom bola ocenená
Andrea Porubská – obe z Ústavu pôrodnej
asistencie JLF UK.

Organizačný výbor konferencie ďakuje
fakulte i jej Centru pre podporu vedy, výskumu a vývoja (CEVED) za vytvorenie podmienok a finančné a materiálne zabezpečenie
konferencie, ako i Nadácii Dr. Jozefa Lettricha, už tradičnému sponzorovi, za finančný dar, agentúre ALTOM Reklama, s. r. o.,
a občianskemu združeniu Enjoy Life za vecné dary pre víťazné práce. Veľké poďakovanie a obdiv patrí zúčastneným študentom,
ktorí, prejaviac nemalú dávku entuziazmu,
vynaložili obrovské úsilie nad rámec svojich
študijných povinností, a celému kolektívu
Organizačného výboru ŠVOČ za usilovnú
niekoľkomesačnú prípravu konferencie.
RNDr. Michal Šimera, PhD.,
predseda Organizačného výboru
ŠVOČ na JLF UK

Budúci manažéri diskutovali o EÚ a jej úspechoch
„Európska únia a jej úspechy“ – pod týmto názvom sa dňa 14. mája 2018 konal na
Fakulte managementu UK (FM UK) jubilejný
10. ročník medzinárodnej študentskej konferencie. Fakulta organizuje toto podujatie
každoročne pri príležitosti Dňa Európy, ktorý si pripomíname 9. mája. Na konferencii
privítal dekan FM UK prof. Jozef Komorník
významných hostí – okrem iných aj Mgr.
Dionýza Hochela z Informačnej kancelárie
Európskeho parlamentu na Slovensku a europoslanca Mgr. Branislava Škripeka s jeho
asistentkou Dr. Gabrielou Urbanovou, ktorá
je absolventkou FM UK a pracuje v Európskom parlamente.
Po príhovoroch nasledovali prezentácie
študentov manažmentu a medzinárodného
manažmentu v nemeckom a francúzskom
programe. J. Poláček a L. Rašková z francúzskeho programu sa vo svojich prezentáciách zamerali na prínos Francúzska pre

Európsku úniu a priame zahraničné investície. Zaujímavé prezentácie si pripravili aj
poslucháči nemeckého programu: Z. Slobodová („Pod úspechmi EÚ je podpísané
Nemecko“), M. Meňhartová („My mladí
v Európe“), S. Miakičová („Multikulturalizmus“), M. Madarász a T. Michálek („EÚ ako
významná obchodná veľmoc“). Jubilejný

ročník študentskej konferencie obohatili
aj zahraničné študentky N. Mtchedlidze
a S. Rozghan, ktoré hovorili o vzťahoch EÚ
s Gruzínskom a Ukrajinou. Podujatie moderovala študentka nemeckého programu A.
Lacková.
Mgr. Petra Milošovičová, PhD., FM UK
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UniverSaal odštartoval Nultou hodinou
Budúce kultúrne, vzdelávacie a spoločenské centrum UniverSaal, ktoré vzniká v malom átriu historickej budovy Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) na nábreží Dunaja, odštartovalo svoju existenciu Nultou hodinou, plnou hudby, divadla
a humoru. Vydarené podujatie potvrdilo, že priestor má na takéto podujatia skvelé podmienky a veľký potenciál.
V takmer letný večer 9. mája 2018 začala
Nultá hodina vystúpením violončelistu Jozefa Luptáka. Po vážnej hudbe publikum rozosmiali súčasní aj bývalí členovia anglického
divadla ActofKAA, ktoré pôsobí na katedre
anglistiky a amerikanistiky. Stand-up komik
Tomáš Hudák síce pred rokmi nedokončil svoje štúdium na katedre žurnalistiky,
na Filozofickú fakultu UK však nezanevrel
a svojím vystúpením výdatne prispel k dobrej nálade v malom átriu. A dobre naladení
hostia potom ochotnejšie podporili rekonštrukciu budovy budúceho UniverSaalu
v rámci live-fundingovej akcie. Ambasádormi projektu sa stali absolventi FiF UK Martin
Bútora a Oľga Baková. Občianske združenie Univerzál tak získalo prvé prostriedky na
odštartovanie rekonštrukcie budovy – pamiatkový prieskum, statické zameranie a vypracovanie architektonickej štúdie. Večer
potom pokračoval v dobrej nálade pri hudbe DJ Pjoniho a debatách učiteľov, študentov, absolventov a ďalších hostí. V samotnej
budove, ktorá je po vyprataní pripravená na
rekonštrukciu, bola inštalovaná malá fotografická výstava z prác študentov.

Čím bude UniverSaal?
Projekt nového centra predstavili absolventi FiF UK Fedor Blaščák a Monika
Kapráliková, ktorí sú členmi o. z. Univerzál. Cieľom je vytvoriť multifunkčné kultúrne centrum a otvorený kreatívny priestor.
UniverSaal bude fungovať v malom átriu
a v bývalých dôstojníckych stajniach pat-

riacich k rozsiahlej budove bývalého veliteľstva cisársko-kráľovskej armády, pričom na
túto rakúsko-uhorskú tradíciu nenápadne
odkazuje aj svojím názvom. Priamy vstup
do priestoru je z Fajnorovho nábrežia, bránou od Dunaja sem kedysi vchádzali koče
a neskôr autá. Dvoma schodišťami – širokým ozdobným, zrejme určeným kedysi pre
dôstojníkov, a malým úzkym pre personál
a nižšie šarže – sa dá prejsť do hlavnej
časti budovy. UniverSaal je teda spojený
s fakultou a zároveň prístupný aj pre verejnosť. „Chceme vytvoriť príjemné miesto pre
stretnutia a debaty, scénu pre študentské
divadlá a rôzne produkcie. UniverSaal má

byť tiež priestorom stretnutí a dialógu akademického sveta so širšou verejnosťou,“
hovorí prof. Martin Slobodník, prodekan FiF
UK a zároveň správca o. z. Univerzál. „Veríme, že obohatí profil akademickej komunity
a stane sa novou adresou na mape nezávislých kultúrnych centier.“
Rekonštrukciu objektu plánuje fakulta
a občianske združenie dokončiť v druhej
polovici roku 2020, najneskôr však v roku
2021, keď bude Filozofická fakulta UK oslavovať storočnicu.
Barbora Tancerová, FiF UK
Foto: Viktória Oroszová

Ako môžu humanitné vedy prispieť k úspešnosti
energetickej transformácie?
Priblížil medzinárodný interdisciplinárny workshop na FiF UK
Dňa 11. mája 2018 sa na pôde Univerzity Komenského uskutočnil medzinárodný interdisciplinárny workshop s názvom
„Energy Humanities: What We Know and Where Are We Going“, ktorý sa zameral na analýzu vznikajúcej výskumnej agendy
prepájajúcej skúmanie energetickej politiky s humanitnými a spoločenskovednými prístupmi. Organizátormi podujatia boli
Matúš Mišík z Katedry politológie FiF UK a Nada Kujundžić, pôsobiaca na Univerzite v Záhrebe a na Univerzite v Turku.
Hlavným cieľom workshopu, ktorý spojil
účastníkov z mnohých krajín (USA, Kanada, Izrael, Belgicko, Holandsko, Fínsko,
Slovensko a Chorvátsko), bolo analyzovať
potenciál energy humanities ako novej
výskumnej agendy pri skúmaní otázok
spojených s udržateľnosťou a energetickou tranzíciou. Workshop sa konal vďaka
podpore Agentúry na podporu výskumu
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a vývoja v rámci projektu ENERGIES, ktorý je riešený na Katedre politológie FiF UK
(http://www.politologiauk.sk/energies).
V podnetnej diskusii zaznelo, aké
konkrétne možnosti uplatnenia ponúka
nová interdisciplinárna výskumná oblasť
humanitným a spoločenským vedám,
napr. kritické pripomienky historikov na
adresu predchádzajúcich energetických

transformácií (napr. prechod lodnej dopravy z energie vetra na uhlie a z uhlia
na ropu) nám môžu pomôcť vyvarovať sa
chýb z minulosti pri aktuálnom prechode
k obnoviteľným zdrojom energie. Sociologické skúmanie prispeje k vysvetleniu
limitov prijateľnosti tejto tranzície z pohľadu verejnosti (napr. odmietanie veterných
elektrární z estetických a ďalších dôvo-
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Bratislavu a Regensburg nespája len Dunaj
Študenti FiF UK sa zapojili už do štvrtého ročníka slovensko-nemeckého
Tandemu
V akademickom roku 2017/2018 sa Univerzita Komenského v Bratislave (UK) už po štvrtýkrát zapojila do projektu medziuniverzitnej spolupráce Tandem, ktorý je súčasťou programu centra Europaeum Univerzity v Regensburgu. Projekt sa
zameriava na podporu a propagáciu interdisciplinárneho dialógu medzi východnou a západnou Európou v oblasti výskumu
a vzdelávania. Koordináciu projektu za našu univerzitu malo na starosti špecializované pracovisko Filozofickej fakulty UK (FiF
UK) Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk (SAS). Tandemu sa zúčastnilo desať študentov
z FiF UK a desať študentov Univerzity v Regensburgu, ktorí vytvorili tandemové dvojice a spoločne realizovali výskum na
rôznorodé témy týkajúce sa hosťujúcej krajiny.
Prvá časť projektu sa uskutočnila
v marci, keď sme na UK privítali študentov
z Nemecka. V rámci týždňovej návštevy
v Bratislave získavali tandemoví partneri informácie na témy, ktoré zaujímali
nemeckých študentov – týkali sa napr.
ochrany životného prostredia v každodennom živote, študentských grantov na
Slovensku, tanečnej kultúry v Bratislave
či odchodu mladých do zahraničia. Spoločne sme absolvovali aj bohatý kultúrny
program: pozreli sme si dominanty Bratislavy, počas slovenského večera sme
ochutnali tradičné slovenské špeciality,
navštívili sme Slovenskú národnú galériu,
Malokarpatské múzeum v Pezinku a hrad
Devín. V rámci zaslúženého oddychu po
výskume sme našim nemeckým kamarátom ukázali študentské mestečko v Mlynskej doline a vojenský pamätník Slavín.
Prvý týždeň Tandemu ubehol veľmi rýchlo
a museli sme sa na niekoľko týždňov rozlúčiť. Ani sme sa však nenazdali a na konci
mája sme plní očakávania a chuti spoznávať Nemecko sedeli vo vlaku smerujúcom
do Regensburgu.
Na začiatku „nášho“ týždňa v tomto
krásnom bavorskom meste na Dunaji sme
absolvovali prehliadku historického centra, ktoré je súčasťou Zoznamu svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO. Nasledujúce dni sme venovali získavaniu informácií k svojim výskumným témam. Zaujímalo
nás napríklad, aké sú špecifiká Bavorska

v rámci Nemecka, akým projektom sa venujú mladí ľudia v Regensburgu, aký je
stav cirkulárnej ekonomiky a ekológie, ale
i to, ako život v Regensburgu vníma staršia
generácia. V rámci kultúrnej časti programu sme navštívili budovu Starej radnice,
ktorá bola sídlom Ríšskeho snemu, a námestie Neupfarrplatz. Téme druhej svetovej vojny bol venovaný muzikál Cabaret,
ktorý sme mali možnosť vidieť v divadle
Velodrom. Vo voľnom čase sme sa plavili loďou k známemu pamätníku Walhalla a niektorí z nás navštívili aj neďaleký
Mníchov a pozreli si jeho pamätihodnosti. Absolvovali sme aj celodenný výlet do
Norimbergu a bavorský večer, počas ktorého nám každý z našich tandemových
partnerov predstavil svoje rodné mesto
formou prezentácie. Tak sme sa dozvedeli zaujímavé informácie aj o iných častiach
Nemecka. S našimi nemeckými priateľmi
sme sa rozlúčili spoločnou večerou v ty-

pickej bavorskej reštaurácii, pri ktorej sme
zhodnotili priebeh celého projektu. Počas
cesty späť do Bratislavy sme už rozmýšľali
nad správami s výsledkami našich výskumov, ktoré budú publikované v tandemovom zborníku.
Vďaka účasti na Tandeme sme lepšie
spoznali Nemecko, precvičili sme si konverzáciu v cudzom jazyku a našli si nových
kamarátov, s ktorými určite zostaneme
v kontakte a budeme rozvíjať naše slovensko-nemecké priateľstvo. Ďakujeme Univerzite Komenského za možnosť zúčastniť
sa tohto zaujímavého projektu a veríme,
že prostredníctvom neho získa v ďalších
rokoch neoceniteľné skúsenosti a krásne
zážitky ešte veľa študentov UK.
Šimon Kotvas z Katedry slovenského
jazyka FiF UK, účastník projektu
Mgr. Zuzana Omar Hargašová, PhD.,
zo SAS FiF UK, koordinátorka projektu

dov). Archeologické znalosti zas nájdu uplatnenie pri vytváraní systému označenia dlhodobých úložísk jadrového
paliva, ktorý by mal byť zrozumiteľný aj o niekoľko tisíc
rokov. Workshop však zároveň načrtol aj výzvy, pred ktorými v súčasnosti – z pohľadu energetickej politiky – stoja
technické vedy.
Interdisciplinárne podujatie naštartovalo spoluprácu
medzi účastníkmi, ktorá má potenciál aj do budúcnosti.
Svedčí o tom aj dohoda spracovať príspevky do podoby
editovaného zborníka, o ktorý prejavilo už záujem renomované medzinárodné vydavateľstvo.
Matúš Mišík,
Katedra politológie FiF UK
Foto: Zsolt Gál
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Multitalenty z filozofickej fakulty
Obaja sú šikovnými študentmi Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK), ktorí sa popri štúdiu stíhajú venovať aj mnohým ďalším záujmom. Obaja prekypujú výnimočným talentom – jednému z nich učarilo vodné pólo, druhá skladá piesne pre deti. O tom,
ako sa dá zladiť žurnalistika so športovou kariérou či muzikológia s prácou s deťmi, nám prezradili viac Patrik Tkáč a Janka Halmo.

Patrik Tkáč
Patrik Tkáč je študentom 1. ročníka na magisterskom stupni štúdia na Katedre žurnalistiky FiF UK. Vo voľnom čase sa venuje vodnému pólu, ktoré hrá už od detstva. V krátkom rozhovore nám prezradil, čím ho prilákalo štúdium žurnalistiky, ako aj to, ktoré zo
svojich úspechov považuje za najdôležitejšie.
Prečo si sa rozhodol práve pre štúdium
žurnalistiky?
Od detstva som mal k novinám a celkovo
k práci v médiách pozitívny vzťah. Vždy, keď
otec prišiel z roboty, čakal som, kedy na stôl
vytiahne noviny a dostanú sa ku mne. Spočiatku to bolo o prezeraní obrázkov, neskôr som už
pravidelne celé noviny aj poctivo čítal. Taktiež
som vždy miloval šport a páčila sa mi predstava
ostať po ukončení kariéry v tejto oblasti a stať
sa športovým novinárom alebo redaktorom. Aj
preto som bol pri podávaní prihlášky na vysokú
školu rozhodnutý, že chcem ísť študovať žurnalistiku na Filozofickú fakultu UK.
Čo ťa v rámci štúdia najviac napĺňa?
Štúdium žurnalistiky ma veľmi baví a zatiaľ
som ani raz neoľutoval svoje rozhodnutie
študovať práve tento odbor a práve tu. Najradšej mám praktické cvičenia v televízii, nácvik stand-upov, moderátorských hlásení či
skúšanie vystupovania pred kamerou.
Okrem toho, že navštevuješ FiF UK, venuješ sa aj vodnému pólu. Ako si sa dostal
práve k tomuto športu?
Pochádzam z Novák, čo je malé mestečko pri Prievidzi, v ktorom je vodné pólo veľmi
populárne. Takmer každý malý chlapec tam
tento šport vyskúša a veľa z nich pri ňom aj
ostane. To je aj môj prípad. Tento šport mi

učaroval a venujem sa mu už takmer 15 rokov.
Kto ti je v tvojich aktivitách najväčšou
oporou?
Vždy to boli a aj sú moji rodičia a tiež
priateľka. Som im vďačný, že ma neustále
podporujú a zároveň aj rešpektujú. Nie vždy
totiž môžem ísť s nimi niekam na výlet či na
oslavu, pretože tréningy a zápasy mi zaberajú mnoho času. Som však rád, že to moji blízki chápu a vodné pólo vnímajú ako súčasť
môjho života. Samozrejme, vždy, keď sa mi
dá, rád prídem domov a stretnem sa s celou
rodinou.
Čo považuješ za najdôležitejší úspech
v rámci svojej športovej kariéry?
Minulý rok sme s tímom Slávia UK Bratislava, za ktorý aktuálne hrám, vyhrali slovenskú
ligu a podarilo sa nám vrátiť titul do Bratislavy
po dlhých 20 rokoch. Za úspech tiež považujem to, že môžem byť v slovenskej reprezentácii, s ktorou sa nám pred pár mesiacmi
podarilo postúpiť na majstrovstvá Európy.
Raz – v roku 2014 – som už na majstrovstvách Európy hral, to však bol „len“ juniorský šampionát. Ak by sa mi podarilo prebojovať do nominácie na tohtoročné seniorské
majstrovstvá, bola by to moja premiéra na
veľkom podujatí. Teším sa však z každého

jedného gólu či vyhratého zápasu. Najdôležitejšie je na tom to, že robím, čo ma baví.
Zlúčiť školu a športové aktivity na takejto
úrovni určite nie je jednoduché. Ako vyzerá tvoj bežný deň?
Vždy hovorím, že všetko je len o zvyku.
Niekedy mám tréning aj ráno, vtedy si musím trochu privstať. Inokedy mám väčšinou
doobeda školu alebo som v práci. Každý
deň o piatej večer mám tréning, ktorý trvá do
štvrť na osem. Na internát sa potom vraciam
okolo ôsmej. Po večeri ešte ideme s priateľkou niekam na prechádzku alebo si len tak
oddýchneme pri nejakom filme.
Ako najradšej oddychuješ?
Som celkom aktívny človek, takže najradšej oddychujem na nejakej prechádzke, cyklotúre či pri hraní iných typov športov, napr.
basketbalu. Rovnako tak čas s priateľkou či
kamarátmi je pre mňa vždy akýmsi relaxom,
pri ktorom prídem na iné pozitívne myšlienky.
Niekedy sa však dostanem do stavu, keď mi
pomôže jedine spánok. Ten sa snažím dodržiavať poctivo.
Čo tvoje plány do budúcna?
Z pohľadu športovca mám momentálne
prípravu na júlové majstrovstvá Európy v Barcelone. Bolo by super, ak by sa mi podarilo
dostať do záverečnej nominácie a pomohol
by som slovenskej reprezentácii k dobrému
umiestneniu. V škole má čaká posledný piaty ročník, ktorý by som rád úspešne zvládol.
Potom uvidíme, čo bude ďalej. Nejaké plány
mám, budem sa snažiť urobiť všetko pre to,
aby sa mi ich podarilo zrealizovať.
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ŠTUDENTI O ŠTUDENTOCH

Janka Halmo
Janka Halmo je študentkou 2. ročníka na magisterskom stupni štúdia na Katedre muzikológie FiF UK. Je nielen výbornou študentkou, ale predovšetkým človekom s mnohými
záujmami a výnimočným talentom. O tom, ako sa dostala k hudbe a čomu sa práve
venuje, sa dočítate v našom rozhovore.
Si študentkou 2. ročníka na magisterskom
stupni štúdia na katedre muzikológie. Čo ťa
v rámci štúdia najviac napĺňa?
Je toho veľa – či už sú to historické poznatky
o hudbe, informácie o systematickej muzikológii, alebo aj praktické predmety, na ktorých
som sa naučila veľa o dramaturgickej praxi,
dostala som sa do hudobných archívov a pracovala som so starými hudobnými prameňmi.
Naša katedra mi dala veľa aj v oblasti kompozície, a to najmä z teoretického hľadiska. Mali
sme množstvo zaujímavých prednášok od hostí
zo zahraničia, ktoré nám rozšírili obzory. Obohacujúce boli aj predmety, ktoré sa zameriavali
na populárnu hudbu zahraničných a aj slovenských interpretov, cudzojazyčnú muzikologickú literatúru a etnomuzikológiu. Všetky oblasti
môjho štúdia ma formovali a napĺňali. Od útleho
detstva som sa venovala hudbe a vždy ma fascinovala, no až na vysokej škole som o nej získala
komplexné informácie.
Kto ťa k hudbe doviedol?
Hudobné vlohy máme v rodine, i keď ani jeden z mojich rodičov nie je hudobník. Z oboch
strán mám však príbuzných, ktorí sa hudbou
živia. Brat môjho otca je trombonista a jeho
syn hrá na bicích nástrojoch. Od detstva som
mala rada rodinné oslavy, kde hrali. S babičkou, ktorá vedela veľmi pekne spievať, sme sa
k nim s nadšením pripájali. Otec mojej mamy
bol kontrabasista a jej bratranci založili veľké
orchestrálne teleso mimo Slovenska. Najviac
ma však ovplyvnili moji rodičia, ktorí mi neustále na tento koníček prispievali (i keď som ich
k tomu aj trošku nútila ☺). Podporovali ma, prihlásili ma na hudobnú školu a nechali ma, aby
som sa realizovala v tom, čo ma baví. Myslím,
že by sa moja láska k hudbe neprehĺbila, keby
ma s trpezlivosťou a pochopením nesprevádzali
na mojej ceste.
Na akých hudobných nástrojoch vlastne
hráš?
Od šiestich rokov hrám na klavíri a vy
študovala som spev na Konzervatóriu v Brne.
Keď pracujem s deťmi so zdravotným znevýhodnením, využívam rôzne nástroje. Takže
hrám na všetko, čo si vyžaduje práca s klientmi.
Trúfam si však povedať, že obstojne viem hrať
len na klavíri a spievať.
Ako si už naznačila, venuješ sa aj muzikoterapii postihnutých detí. Ako si sa k niečomu
takému dostala?
S deťmi so zdravotným znevýhodnením som
bola v úzkom kontakte od detstva. Moja mama
je totiž špeciálna pedagogička. Pracovala so
sluchovo postihnutými deťmi, deťmi s poruchami autistického spektra (PAS) a s narušenou komunikačnou schopnosťou. Často a rada som

s ňou chodila do jej práce. Mojimi prvými kamarátmi boli deti so zdravotným znevýhodnením.
Inakosť som preto odmalička brala ako súčasť
života. Veľmi ma na mojej ceste ovplyvnil aj strýko s mentálnym postihnutím, s ktorým doposiaľ
trávim veľa času. Popri strednej škole som si
vyskúšala aj prácu dobrovoľníčky pri deťoch
s PAS. Učila som sa o ich svete, o tom, čo potrebujú, ako sa k nim mám správať. Rozmýšľala
som nad tým, ako by som mohla zapojiť hudbu
do ich života. Spravila som si preto dlhodobý
muzikoterapeutický kurz, ktorý bol garantovaný
Muzikoterapeutickou asociáciou Českej republiky, a zamestnala sa ako muzikoterapeutka
v centre pre deti s PAS.
Kde sa venuješ tejto činnosti a ako vyzerá
tvoj pracovný deň?
V súčasnosti pracujem naďalej s deťmi
s PAS, popritom dobrovoľne učím rozšírenú
hudobnú výchovu na spojenej škole internátnej
a učím aj na základnej umeleckej škole, kde
integrujem deti s PAS s hudobným nadaním.
Môj deň je často plný aktivity. Často striedam
miesta a veľa cestujem. Aj keď je to občas namáhavé, všetky peripetie mi vynahradia tešiace
sa tváre detí.
Okrem toho, že si výbornou študentkou,
venuješ sa aj skladateľskej činnosti. Môžeš
nám prezradiť, čo konkrétne komponuješ?
Popri štúdiu na našej fakulte som študovala zároveň i skladbu na Konzervatóriu v Bratislave, kde som sa zoznámila s mnohými
kompozičnými technikami a smermi. Najviac
ma ovplyvnila tvorba velikánov 20. storočia –
Bélu Bartóka a Igora Stravinského. Komponujem skladby, ktoré využívajú prvky ľudovej tvorby. Mám veľmi rada zvuk sláčikových nástrojov,
preto po nich pri skladaní často siaham. Predovšetkým sa však snažím písať hudbu, ktorá
bude rozdávať radosť poslucháčom. Do veľkej
miery sa venujem aj tvorbe pre deti.
Je možné, že sme niečo z tvojej práce už
počuli?
Predpokladám, že ste sa s mojou tvorbou
ešte nestretli, pretože je pomerne neznáma. Skladby z môjho pera znejú väčšinou na
detských alebo benefičných koncertoch, ktoré
organizujem. V rámci projektu, ktorý financovala ČSOB nadácia, vyšlo CD určené pre deti
s PAS, pre ktoré som vytvorila piesne o sebaobslužných prácach. Tieto CD sa rozdistribuovali do rodín s deťmi s PAS na celom území
Slovenska.

a emócie. Pri svojej tvorbe často sadám za klavír a hľadám motívy a hudobné myšlienky, ktoré
najviac vystihujú moje predstavy. Svoje myšlienky si potom zapíšem do nôt alebo si hudbu
nahrám. Detské piesne píšem pomerne rýchlo, no tvorba klasickej hudby si vyžaduje dlhší
časový horizont.
Máš popri všetkých týchto aktivitách čas
na leňošenie? Ako tráviš svoj voľný čas?
Veľmi rada oddychujem, pričom svoj voľný
čas najradšej trávim s rodinou. Víkend už tradične patrí mojim rodičom a manželovi. Chodíme
sa prejsť do prírody s naším psom. Obľubujem
rodinné obedy, pri ktorých sa rozprávame.
Rada tiež chodím do opery alebo do divadla.
Si v poslednom ročníku. Čo plánuješ ďalej?
Naďalej sa chcem venovať muzikoterapii –
neustále sa v nej vzdelávať a zdokonaľovať. Do
mojich túžob patrí aj doktorandské štúdium, na
ktoré budem mať onedlho prijímacie skúšky.
Taktiež mám v pláne študovať v budúcnosti
špeciálnu pedagogiku. Okrem toho by som
so svojimi priateľkami chcela vydať spevník pre
deti, chcem sa teda i naďalej venovať komponovaniu hudby. Do mojej budúcnosti však neodmysliteľne patrí najmä moja rodina, ktorá ma
celý život podporuje a posúva ďalej.
Mgr. Hana Košťaliková,
doktorandka FiF UK

Ako vyzerá kompozičný proces?
Kompozičný proces vyzerá u každého skladateľa inak. Dôležitá je inšpirácia. Pre mňa
je inšpirujúca práca s deťmi, ľudské vzťahy
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KO M E N TÁ R

Prostredie okolo RTVS treba detoxikovať
Pretláčanie nepravdivých alebo neoverených informácií do spravodajských výstupov, náhla stopka jedinej investigatívnej relácii,
cenzúra, čistky, nátlak... I takéto vyjadrenia sa sypú na adresu aktuálneho vedenia v RTVS. Čo sa podpísalo pod povážlivý stav
slovenskej mediálnej verejnoprávnosti? Prečo sa na Slovensku darí politickej servilnosti a prečo bolo v roku 2010 rozhodnutie
vtedajšieho ministra kultúry vrátiť voľby generálneho riaditeľa RTVS do rúk poslancov NR SR prejavom nepochopenia tejto inštitúcie? Aj o tom píše PhDr. Anna Sámelová, PhD., z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
redakcia
Slovenská mediálna verejnoprávnosť
pripomína manželku poručíka Columba
z krimiseriálu R. A. Simmonsa – každý
o nej vie, nikto ju nevidel. Nevedno teda,
či je pôvabná alebo šeredná, isto je však
chytrá i zradná. Ako každé zveličenie, aj
toto nesie pozitívnu i negatívnu emóciu.
Zvyčajne podľa toho, koľko sme si o verejnej službe naštudovali a koľko sme len
mechanicky prevzali z dobových stereotypov. Už samotné jej označovanie je na
Slovensku problémom. Máme verejnoprávne médiá či médiá verejnej služby?
Väčšina používa oba výrazy ako synonymá, niektorí konštatujú, že médiá verejnej služby sú novodobým premenovaním pôvodných verejnoprávnych médií.
Fundovaná odpoveď však znie, že máme
oboje v jednom. Výraz verejnoprávny totiž
odkazuje na organizačno-právnu stránku
nejakej inštitúcie, kým verejná služba je
odkazom na jej ideovo-obsahovú stránku.
Nejasno máme aj v opozitách. Protikladom verejnoprávnych médií nie sú médiá
komerčné, ale súkromné. Komerčnosť
odkazuje na obsah, ktorého ideovým
protikladom je verejná služba. Aj verejnoprávne médiá teda môžu byť komerčnými.
Za príklad poslúžia aj také bašty verejnoprávnosti, akými sú Spojené kráľovstvo či
Dánsko – aj britská BBC, aj dánska DR
prevádzkujú celé desaťročia v rámci verejnoprávnosti aj komerčné programové
služby. A darí sa im.
Rovnako tak obsahy verejnej služby
môžu šíriť nielen verejnoprávne, ale aj
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súkromné médiá,
ba aj tie štátne.
Tam, kde sa partikulárne stranícke
záujmy
(koaličné
i opozičné) nepovyšujú nad záujmy
verejné, kde sa
partikulárne záujmy
stavovské a ekonomické (napr. umeleckej obce, vlastníkov či akcionárov) nevydávajú za
všeobecné záujmy
verejnosti. Skrátka
tam, kde sa rešpektuje aj iný záujem ako vlastný. Mediálny
obsah verejnej služby nutne nemusí mať
nič spoločné s organizačno-právnym
statusom média, ktoré programy vo verejnom záujme produkuje a šíri. Samotné
médium môže byť rovnako štátnym, ako
aj súkromným či verejnoprávnym. Tam,
kde je samozrejmosťou vysoká politická
a spoločenská kultúra, vysoké občianske povedomie a nízka miera korupcie
a klientelizmu. Zdá sa, že stredná Európa do tohto štádia kultúrneho vývinu zatiaľ nedospela. Pozícia verejnej služby je
v Poľsku a Maďarsku alarmujúca, v Česku atakovaná, na Slovensku spochybňovaná a ohrozená.
Slovenskí politici majú verejnoprávne
prostredie za vysokoúžitkovú dojnicu:
očakávajú vysokú produkciu pri nízkych
vstupných nákladoch. Finančná podvýživa RTVS
je notoricky známym a nespochybniteľným faktom
od roku 1991. Niet však
politickej vôle situáciu
zmeniť. V Európe pritom
účinne fungujú viaceré modely financovania
verejnoprávnych
médií
– z verejných aj komerčných zdrojov. Ten náš,
prostredníctvom koncesionárskych poplatkov,
ktoré politici premenovali
na „úhradu za služby verejnosti“, je primeraným
a osvedčeným v 17 kra-

jinách Európskej únie. No jeho výška
(4,64 eura mesačne na jednu domácnosť) z neho robí nefunkčný systém – až
68 % celkových príjmov RTVS totiž tvoria
práve koncesie. Ďalších 25,5 % zmluva so štátom. Povedané inak, na takmer
94 % príjmov RTVS majú politici dosah.
Na Slovensku sa politickej servilnosti darí,
pretože systém je nastavený tak, aby rozhodovali politici alebo ich nominanti. Nedarí sa jej napríklad v Nemecku, pretože
tam funguje Komisia na stanovenie finančných potrieb verejnoprávnych organizácií
(KEF). Tá sleduje a určuje výšku koncesií
potrebnú na zabezpečenie úloh, ktoré verejnoprávnym médiám ukladá zákon. Bez
možnosti ovplyvňovať programy. Komisiu
tvoria experti z oblasti vedy, ekonómie, finančníctva, práva, kultúry atď. Volí ich 16
nemeckých regionálnych parlamentov na
5 rokov.
Pod stav slovenskej mediálnej verejnoprávnosti sa však rovnakou mierou podpísali aj súkromní vysielatelia a umeleckí
lobisti. Tí majú RTVS za nosnicu zlatých
vajec z verejných peňazí do súkromných
rúk. Buď v podobe zabrániť verejnoprávnym kolegom vysielať komerčne atraktívne programy, alebo, ak to inak nejde, aspoň tie programy pre RTVS vyrábať. Prvý
model rozšíril predstavu, že verejnoprávny program znamená zároveň program
sterilný, čiže neškodný a nudný, druhý
zasa predstavu, že interné zdroje RTVS
zabezpečujú politické zavďačovanie sa
elitám, kým „skutočnú“ verejnú službu
dodá „nezávislé“ externé prostredie.

IT SLUŽBY NA UK

Univerzitami poskytované služby všetkých krajín,
spojte sa!
Prvý krok: Jednotná autentifikácia na UK
„Sadnem si za počítač a prihlásim sa (1), otvorím prehliadač a chcem si skontrolovať maily (2), potom sa prihlásim na skúšku
cez AIS (3) a na záver odovzdám zadanie cez Moodle (4). Nebyť JAS-u alebo Jednotného autentifikačného systému UK, musela by som si pamätať štyri heslá…“
Prihlasovanie sa do rozličných služieb
je v dnešnej dobe nutnosťou – základný
„balíček“ hesiel, ktoré si musíme pamätať,
obsahuje už len pri našej súkromnej práci
s počítačom množstvo položiek – e-mail, sociálne siete, niekoľko e-obchodov...
Prsty na rukách už často nestačia, aby
sme ich všetky spočítali.
Elektronických služieb, ktoré používame
na univerzite, je tiež dosť, v mnohých prípadoch ide o systémy, ktoré obsahujú citlivé
dáta, takže si nemôžeme heslá k nim vo
forme post-it lístočkov jednoducho polepiť
na monitor alebo zapísať do toho supertajného zošitka, o ktorom „iste nik nevie“.
Centrum informačných technológií UK
(CIT UK) sa preto v spolupráci s Fakultou
matematiky, fyziky a informatiky UK ešte
v roku 2005 rozhodli problém množstva
a bezpečnosti hesiel riešiť jednotnou autentifikáciou so single sign-on prístupom –
teda tak, aby nám stačilo pamätať si jediné
heslo a zadávať ho len raz denne. Navyše,
technicky je služba realizovaná tak, aby sa
portfólio dostupných služieb mohlo bezpečne rozširovať bez potreby posielania
univerzitných hesiel tretím stranám. Databáza hesiel totiž nikdy neopustí JAS a žiadny systém k vášmu heslu nemá prístup,
t. j. ani interný (Moodle), ani externý systém (AIS, e-mail/Office 365).

aj v prípade využívania JAS-u platí,
že keď vaše heslo získa niekto iný,
dostane sa tak do všetkých služieb
systémov. Prečo je teda JAS lepší?
Z dvoch dôvodov:
• Služby nemajú prístup k vášmu
heslu – JAS teda bráni úniku hesiel
pri útoku na službu. Samotný JAS
je pritom jedným z najlepšie zabezpečených systémov na UK.
• Keď zistíte, že heslo bolo ukradnuté, alebo keď ho zabudnete, zmeníte si ho naraz vo všetkých systémoch jedinou zmenou – nezostanú
žiadne „zabudnuté“ systémy, ku
ktorým má útočník naďalej prístup.

Ako JAS funguje?

Mohli by ste povedať, že jedno
heslo si predsa môžete nastaviť do
každého systému samostatne a dosiahnete tým to isté – tiež si nebudete
musieť pamätať rôzne heslá. Navyše,

Predstavme si, ako funguje prístup do
kontrolovanej budovy. Na vrátnici nám
skontrolujú občiansky preukaz, či nie je
falošný. Ak nie je falošný, vrátnik sa pozrie
v databáze, či do budovy máme prístup,
resp. na ktoré poschodia môžeme ísť,
a dá nám čipovú kartu, s ktorou sa dostaneme iba tam, kam smieme ísť.
Jadro JAS-u tvorí viacero systémov,
ktoré sa starajú o rozličné aspekty prihlasovania:
• CoSign/Shibboleth – webové rozhranie, ktoré na základe prihlasovacích

Rozpravami o politickej servilnosti
a programovej sterilnosti RTVS však vysielame signál o verejnoprávnom vysielateľovi ako o „chorej“ inštitúcii, ktorú treba
diagnostikovať a liečiť. No ona je zdravá,
má mimoriadne silnú imunitu – roky odoláva toxickému životnému prostrediu. Nepotrebujeme liečiť verejnoprávne médiá,
aby produkovali programy verejnej služby.
Potrebujeme detoxikovať životný priestor,
v ktorom pôsobia. Politicky, spoločen-

sky, kultúrne. Aktuálny návrh na zrušenie výsady poslancov národnej rady voliť
generálneho riaditeľa RTVS je správnym
krokom. Škoda len, že na to, aby sme
vykročili správnym smerom, sa musíme
vrátiť späť a začínať odznova. Voľbu do
rúk parlamentu totiž nanovo vložil v roku
2010, paradoxne, minister kultúry – novinár. Preukázal tým nepochopenie RTVS,
no tiež ukázal, že oveľa dôležitejšie než
to, kto z inštitúcie odchádza alebo prečo

údajov vydá stránke, kam sa chce používateľ prihlásiť, elektronické potvrdenie jeho identity. (V našej paralele je to
čipová kartička.)
• Kerberos – autentifikácia, ktorá pre
CoSign/Shibboleth overí platnosť prihlasovacích údajov zadaných používateľom. (Alias vrátnik, ktorý overí, že nemáme falošný občiansky preukaz.)
• LDAP – databáza základných používateľských informácií a príslušnosti používateľov do skupín (napr. zamestnanec-PriF-KG, vedecka-rada-PdF), na
základe ktorej môže „vrátnik“ vykonať
autorizáciu, t. j. overiť, či máme potvrdenie vstúpiť do počítačovej siete.
Shibboleth navyše poskytuje možnosť
zapojenia sa do tzv. federácie identít,
umožňujúcej prihlasovať sa do systémov
iných organizácií, ktoré sú tiež zapojené
do federácie, a to opäť bez toho, aby
naše heslá opustili univerzitný server.
Napríklad naši medici majú prostredníctvom Shibbolethu prístup ku knižničným zdrojom českých lekárskych fakúlt.
Centrum informačných technológií UK je
v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela
v Banskej Bystrici vedúcim pracoviskom
v snahe nasadiť a rozšíriť federáciu identít
na všetky slovenské univerzity. Následne
bude možné slovenskú federáciu zapojiť
do celosvetovej federácie a tak umožniť
našim študentom aj zamestnancom preukazovať sa pri prístupe do poskytovaných
služieb po celom svete.
Bc. Petra Kopáčová, OVV RUK

z nej odchádza, je to, kto do nej prichádza a načo. Dodatočná analýza odchodov
a strát je vždy poučná, no sústredené úsilie má smerovať do budúcnosti. Pretože
úroveň politickej kultúry na Slovensku je
žalostne nízka. A ani desiatky tisíc nespokojných občanov v uliciach ju na počkanie
nezvýšia.
PhDr. Anna Sámelová, PhD.,
Katedra žurnalistiky FiF UK

27

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

V Komárne sa stretli slovenskí a českí odborníci
na blanokrídly hmyz
V dňoch 7. – 10. júna 2018 sa pod organizačnou taktovkou Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave (PriF UK) uskutočnila v Komárne konferencia „Blanokrídlovce v českých zemiach a na Slovensku“. Tzv. Hymenodni (z lat.
Hymenoptera = „blanokrídlovce“), ktoré majú už 14-ročnú tradíciu, sú výbornou príležitosťou na stretnutie českých a slovenských
odborníkov na blanokrídly hmyz, ako i na preskúmanie dosiaľ neprebádaných území.
V čase, keď sa neustále objavujú správy
o znižovaní diverzity hmyzu vo svete, je žiaduce sledovať súčasný stav na našom území. Potrebný je nielen dlhodobý monitoring,
ale i odovzdávanie skúseností mladým entomológom. Zvlášť na Slovensku, kde máme
v súčasnosti len veľmi málo odborníkov na
blanokrídlovce. K lídrom v oblasti myrmekológie (veda o mravcoch) patrí prof. RNDr.
Milada Holecová, CSc., z Katedry zoológie
PriF UK, Ing. Martin Suvák, PhD., z Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach a doc. Ing. Michal Wiezik, PhD.,
z Katedry aplikovanej ekológie Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Hrubopásym blanokrídlovcom sa venuje iba Ing. Ladislav Roller,
CSc., z Ústavu zoológie SAV. Samotárske
včely a parazitoidy skúmal ešte RNDr. Jozef
Lukáš, CSc., z Katedry ekológie PriF UK. Je
preto potešujúce, že spomedzi 33 účastníkov konferencie (20 Čechov, 12 Slovákov, 1
Nór) tvorili študenti jednu tretinu.
Konferencia pozostávala zo seminárnej
a terénnej časti. Vstup a zber na chránených územiach boli podmienené udelením
výnimky. Exkurzie viedol ochranár Mgr.
Pavol Littera, PhD., z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ),

ktoré sa snaží o zachovanie týchto vzácnych
biotopov. Darí sa im to vďaka LIFE projektom podporovaným Európskou komisiou.
V okolí Komárna sú to napr. projekty LIFE16
NAT/CZ/000001: Optimalizácia zaisťovania
manažmentu lokalít sústavy NATURA 2000
v pôsobnosti Juhočeského kraja a na južnom Slovensku (CZ-SK South Life) a LIFE12
NAT/SK/001137: Ochrana brehule hnedej,
rybárika riečneho a včelárika zlatého (BeeSandFish).
Územie Slovenska nie je na úrovni blanokrídleho hmyzu zďaleka tak podrobne
preskúmané ako Česká republika. Aj práve
preto je dobré, že sa tohtoročné stretnutie
konalo na juhu Slovenska. Oblasť bola kedysi bohatá na slaniská, piesky a mokrade
a aj napriek ich degradácii lokálnymi či globálnymi zmenami sa tu nachádzajú vzácne
refúgiá týchto pôvodných biotopov. Získané
údaje o zozbieraných druhoch blanokrídlovcov budú publikované po ukončení monitoringu. Okrem toho bolo na konferencii prezentovaných 16 príspevkov, ktoré sú voľne
prístupné na: hymenoptera.wz.cz/Stranky/
Sborniky/Sbornik_2018.pdf.
Mgr. Katarína Goffová, PhD.,
Katedra zoológie PriF UK

Preskúmané faunistické štvorce Česka a Slovenska
počas Hymenodní za obdobie 2005 – 2018. Za 14 rokov sa prieskum konal na Slovensku len trikrát (2008,
2017, 2018). Zostáva ešte veľa neprebádaných plôch.
(Zdroj: hymenoptera.wz.cz)
Monitoring hmyzu prebiehal na viacerých chránených
lokalitách. Na fotografii je vidieť vzácny úkaz – tzv.
slané oko, ktoré sa vďaka pastve na Bokrošskom
slanisku objavilo po dlhých rokoch.

UK má zástupcu v európskej sieti univerzít
Florence Network
V dňoch 16. až 20. apríla 2018 sa pod gesciou University College Odisee uskutočnilo v belgickom Bruseli 26. výročné stretnutie
združenia Florence Network, európskej siete univerzít a vysokých škôl v odbore ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Tohtoročná téma „Cha Cha Cha: changes, challenges, and chances“ vytvorila priestor na prezentáciu najnovších poznatkov, trendov i výziev, ako aj na utuženie spolupráce a internacionalizáciu v rámci európskeho vzdelávania v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii.
Združenie Florence Network (FN), ktoré bolo založené v roku 1995, združuje
40 univerzít a vysokých škôl z 18 európskych krajín. Cieľom FN je rozvíjať a zlep-
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šovať kvalitu európskeho vysokoškolského vzdelávania v ošetrovateľstve a pôrodníctve (napr. aj kvalitatívnym prepracovaním učebných osnov), čím chce prispieť

k dosiahnutiu vyššej kvality poskytovanej
zdravotnej starostlivosti v Európe. Okrem
toho sa členovia združenia môžu prostredníctvom medzinárodnej spolupráce

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Prednáška o sociálnych determinantoch zdravia
v prostredí marginalizovaných rómskych komunít
pre budúcich lekárov
Dňa 27. apríla 2018 sa pre študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) uskutočnila prednáška zameraná na priblíženie problematiky postavenia Rómov v Slovenskej republike a prezentáciu konceptu zdravotnej mediácie v prostredí
marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Prednášku inicioval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci
s organizáciou Zdravé regióny, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci aktivít zameraných
na zmenu verejnej mienky voči Rómom. Prednáška sa realizovala vďaka podpore prodekanky LF UK prof. MUDr. Ingrid Brucknerovej,
PhD., a v spolupráci s prednostom Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK doc. MUDr. Vojtechom Ozorovským, CSc.
Na úvod vystúpil Vladimír Horváth, hlavný radca z Úradu splnomocnenca vlády SR
pre rómske komunity, ktorý prostredníctvom
krátkej prednášky „Rómovia v štáte“ priblížil
študentom postavenie Rómov na Slovensku.
Zdôraznil, že výrazne horšia zdravotná situácia v MRK je súčasťou omnoho širšieho
a komplexného spoločenského problému
– „multidimenzionálneho sociálneho vylúčenia Rómov“. Dlhodobé nadmerné vystavenie
zdravie ohrozujúcim faktorom u skupiny ľudí
vymedzenej etnicky predstavuje vždy historický dôsledok predovšetkým sociálnych
procesov, ktoré zahŕňali a zahŕňajú na jednej
strane diskrimináciu, rasizmus a priestorovú segregáciu zo strany nečlenov komunity
a na strane druhej i rôzne formy nezáujmu,
odporu, podceňovania sa i dobrovoľnej segregácie zo strany príslušníkov etnika.
V ďalšej časti prednášky riaditeľka organizácie Zdravé regióny Mgr. Tatiana Hrustič
predstavila národný projekt Zdravé komunity
2A, ktorý sa zameriava na realizáciu a rozvoj
zdravotnej mediácie v MRK. Zdravotná mediácia je druh komunitnej práce, ktorá angažuje vybraných jednotlivcov – obyvateľov rómskych osád – a vzdeláva ich na vykonávanie
činnosti asistenta osvety zdravia. Hlavným
cieľom projektu je podporiť prístup rómskej
komunity k zdravotnej starostlivosti, zvyšovať
povedomie o možnostiach zdravotnej starostlivosti a zodpovednosť členov komunity
za vlastné zdravie.
Očakáva sa, že aktivity projektu prispejú
k zlepšeniu komunikácie a vzťahov medzi
MRK a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zvýšeniu dôvery k zdravotnému systému, zlepšeniu prístupu k zdravotnej sta-

podieľať na spoločných projektoch vedeckého výskumu a vývoja. FN podporuje tiež
výmenu študentov a učiteľov medzi členmi
asociácie v rámci Erasmus+, ako aj iných
mobilitných programov.
Vo FN Univerzitu Komenského reprezentuje Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine (JLF UK) na čele s dekanom prof. MUDr.
Jánom Dankom, CSc., v zastúpení Ústavu
ošetrovateľstva JLF UK. To, že nejde z našej strany len o pasívne členstvo, potvrdzuje
aj fakt, že v apríli na 26. výročnom stretnutí
FN v Bruseli bola za viceprezidentku tejto

rostlivosti redukciou vnútorných bariér, zvýšeniu účasti na preventívnych prehliadkach
a povinnom očkovaní, zabezpečeniu včasnej
identifikácie výskytu infekčných ochorení,
zníženiu počtu neopodstatnených výjazdov
rýchlej zdravotnej pomoci, zvýšeniu zdravotnej gramotnosti, zlepšeniu úrovne osobnej
a komunálnej hygieny, prevencii závislostí od
návykových látok, zlepšeniu popôrodnej starostlivosti a podpore dojčenia, vybudovaniu
nových ľudských kapacít v MRK (zvýšenie
zamestnanosti a kvalifikovanosti).
Ako vyzerá práca asistentov osvety zdravia
a ich koordinátorov priamo v prostredí osád,
ako asistenti spolupracujú s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, aké sú výsledky
realizovaných aktivít, ako aj mnoho ďalších
praktických informácií prezentoval študentom
Mgr. et Mgr. Richard Koky, MHA, hlavný koordinátor pre terén v projekte Zdravé komunity.
V súčasnosti pracuje v teréne 264 asistentov

asociácie zvolená odborná asistentka
PhDr. Jana Nemcová, PhD., z Ústavu
ošetrovateľstva JLF UK. Členstvo našej
krajiny v tejto európskej asociácii univerzít a vysokých škôl dáva priestor nielen
pre internacionalizáciu vzdelávania, ale aj
prehlbovanie priateľských vzťahov a spolupatričnosti medzi učiteľmi a študentmi,
pripravujúcimi sa na náročnú profesiu
sestry a pôrodnej asistentky.
PhDr. Jana Nemcová, PhD., JLF UK

osvety zdravia v rómskych komunitách a 8
asistentov v nemocniciach a ich prácu koordinuje 24 koordinátorov. Svojich klientov dôkladne poznajú. Projekt je jedinečný v tom, že
zamestnáva tých, ktorí problémy v rómskych
osadách poznajú najlepšie – miestnych obyvateľov. Hoci väčšina z nich skončila iba základnú školu, zverenú prácu si vážia a, čo je
najdôležitejšie, rešpektujú ich aj samotní Rómovia, ktorým naozaj pomáhajú.
Národný projekt Zdravé komunity 2A sa
realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje.
Prednáška iniciovala konštruktívnu diskusiu. Budúci lekári, z ktorých viacerí pochádzajú z okresov, kde žijú MRK, ocenili význam
a prínos projektu, a to najmä v oblasti komunikácie a spolupráce medzi poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti a pacientmi z MRK.
Lekárska fakulta UK, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK a organizácia
Zdravé regióny prejavili záujem o každoročné stretnutia s cieľom odovzdávať si aktuálne informácie v oblasti danej problematiky
a i naďalej pokračovať v spolupráci. Všetky
zúčastnené strany súhlasili so zaradením
prednášky o sociálnych determinantoch
zdravia Rómov a zdravotnej mediácii v MRK
do sylabov predmetu sociálne lekárstvo.
Prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.,
prodekanka LF UK
MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH,
Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej
etiky LF UK
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Neučíme len o podnikaní, ale aj o tom, ako podnikať
Katedra stratégie a podnikania Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) neustále inovuje jednak svoje
špecializácie v študijných programoch, ako aj výučbové metódy využívané v ňou zabezpečovaných predmetoch. Dôkazom je i implementácia práce na reálnych zadaniach startupov vo výučbe podnikania v rámci predmetu strategické riadenie a financovanie new
ventures.
Už druhý rok mali študenti FM UK na magisterskom stupni štúdia v bloku podnikanie
možnosť absolvovať tento predmet v rámci
kombinovanej výučby v posluchárni na fakulte a v coworking priestore 0100 Campus,
ktorý sídli v Mlynskej doline. Počas celého
semestra študenti spolupracovali so startupmi – v tímoch spoločne participovali na ich
konkrétnych a predovšetkým reálnych zadaniach. Jedným zo zámerov takejto formy
výučby je pri riešení zadaných úloh čo najviac využiť poznatky, ako aj praktické nástroje, s ktorými sa študenti oboznámia v rámci
prednášok a seminárov zastrešených Katedrou stratégie a podnikania FM UK. Veľmi užitočnou je v tomto smere i publikácia
Disciplined Entrepreneurship od profesora
Billa Auleta z prestížnej Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of
Management, s ktorou na tomto predmete
aktívne pracujeme.

Všetky startupy, s ktorými študenti spolupracovali, predstavujú veľmi zaujímavé a inovatívne projekty. Boli medzi nimi napríklad
aj minuloroční víťazi súťaže UberPITCH zo
SourceCall, ktorí vytvárajú rovnomennú plat
formu na spájanie celebrít a ľudí s cieľom
crowdfundingu rôznych projektov, najmä
tých so sociálnym zameraním. Ďalšími startupmi boli: Zero2Hero, ktorý sa profiluje ako
online magazín pre mladých o podnikaní;
DECENT – slovenská blockchainová platforma, ktorá dokázala od investorov za dva
dni nazbierať 2,3 milióna eur v bitcoinovom
crowdfundingu; MINDWORX – firma, ktorá
sa zaoberá poradenstvom v oblasti behaviorálnej ekonómie; Slovensko.Digital –
občianske združenie, ktoré sa snaží o lepšie
digitálne služby štátu; či Adstate, ktorý poskytuje online služby v oblasti pohrebníctva.
Záverečné prezentácie riešení študentov
sa uskutočnili v dňoch 15. a 16. mája 2018

na pôde 0100 Campusu. Startupy ocenili
študentské návrhy i spoluprácu s nimi ako
cenný zdroj inšpirácie, ktorú využijú v ďalšej
fáze budovania svojich firiem. Veríme, že táto
skúsenosť bola prínosná a rovnako inšpirujúca i pre našich študentov. Týmto by sme sa
chceli poďakovať vedeniu 0100 Campusu,
ako aj startupom za spoluprácu – už teraz sa
tešíme na ďalší semester a nové výzvy, s ktorými si študenti FM UK budú musieť poradiť.
V budúcom akademickom roku (2018/2019)
otvoríme dva zaujímavé predmety aj pre poslucháčov z ostatných fakúlt – študenti na bakalárskom stupni štúdia sa budú môcť prihlásiť
na základy podnikania pre nemanažérske
smery a ich starší kolegovia, t. j. študenti na
magisterskom stupni štúdia, budú mať možnosť
v rámci predmetu rozvoj podnikateľských zručností v interdisciplinárnych tímoch spolupracovať so študentmi FM UK a ďalších zainteresovaných fakúlt aj na vlastných projektoch.
Prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA,
PhDr. Marian Holienka, PhD.,
Mgr. Juraj Mikuš, FM UK

POZÝVAME

Slovak Economic Association Meeting 2018
Máte chuť podiskutovať si s medzinárodnými odborníkmi v oblasti ekonómie? Prijmite pozvanie na výročnú
konferenciu Slovenskej ekonomickej spoločnosti (Slovak Economic Association), ktorú tento rok v dňoch
21. až 22. septembra 2018 hostí Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

Slovak Economic Association Meeting (SEAM) dáva možnosť vo vedeckej komunite prediskutovať články či
štúdie, ktoré môžu byť následne publikované vo vedeckých časopisoch. Hlavnými rečníkmi podujatia budú profesorka Wendy Carlin z University College London a profesor Gérard Roland z University of California, Berkeley. Viac
informácií nájdete na: https://www.slovakecon.sk/seam2018/.
Doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., FM UK
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Absolventi FM UK sú na trhu práce
vyhľadávaní a žiadaní
Študijný program manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) patrí medzi inovatívne študijné
programy, ktorých popularita v mnohých ohľadoch stále rastie. Významný podiel má na tom aj ekonomický rast, rozširovanie podnikov, rozvoj podnikania a medzinárodné príležitosti. Keďže ide o študijný program, ktorý je medzinárodne akceptovateľný a uznávaný,
hodnotenie jeho konkurencieschopnosti a perspektívnosti je aktuálne rovnako v národnom, ako aj medzinárodnom meradle. Navyše,
jeho ďalší rozvoj prispieva k rozvoju vedomostí, zručností a kompetencií, generovaniu nových inovácií a vyhľadávaniu nových talentov
či zdravému fungovaniu pracovného trhu.
Napriek pomerne silnej a neustále narastajúcej konkurencii si FM UK medzi vzdelávacími inštitúciami, ktoré sa orientujú na manažment a príbuzné odbory, naďalej udržuje
významnú pozíciu. Potvrdzuje to nielen ňou
dosahovaný podiel na trhu, ale i skutočnosť,
že FM UK sa v tomto roku v rámci celosvetového rankingu Eduniversal opakovane, už
deviatykrát po sebe, zaradila medzi 1000
najúspešnejších Business Schools s vynikajúcim hodnotením v kategórii Excellent
Business School. Tento rebríček fakúlt a vysokých škôl, ktorý vyhodnocuje dáta zo 154
krajín sveta, vznikol s cieľom poskytnúť perspektívnym študentom manažérskych odborov relevantné informácie, ktoré im pomôžu
pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu. Inštitúcie
sú hodnotené na základe viacerých kritérií,
medzi ktorými figurujú najmä získané medzinárodné akreditácie, medzinárodné ohlasy
na vedeckovýskumnú činnosť, zapájanie sa
do medzinárodných projektov a sietí, renomé
v oblasti vzdelávania a lokálna pôsobnosť.
To, že sa FM UK ako malej fakulte podarilo
umiestniť v rebríčku v konkurencii veľkých
monotematických vysokých škôl (ako napr.
Vysoká škola ekonomická v Prahe s takmer
20 000 študentmi), len svedčí o prvotriednej
kvalite ňou ponúkaného štúdia. Veľkostné
kritérium, spolu s objemom financií, ktoré prichádzajú do rozpočtu fakulty, sú totiž našimi
hlavnými limitujúcimi faktormi v ďalšom postupe v rankingovom hodnotení.

Hodnotenie FM UK podľa Dean’s recommendation rate v rámci rebríčka Eduniversal za roky
2013 až 2017:
2013
135 ‰

2014
142 ‰

2015
162 ‰

2016
144 ‰

2017
162 ‰

Absolventi FM UK sú vyhľadávanými a žiadanými na trhu práce a väčšina z nich si nájde
zamestnanie ešte počas záverečného ročníka
štúdia. Je to predovšetkým zásluhou ponúkaných študijných programov, ktoré kladú dôraz
na prípravu absolventov schopných zastávať
zaujímavé a atraktívne pozície v medzinárodných korporáciách, ako aj v multikultúrnych
tímoch. Naši absolventi majú hlboké a komplexné poznatky o manažmente, dokážu riadiť veľké skupiny ľudí, rýchlo sa prispôsobiť.
Vedia identifikovať, analyzovať a hodnotiť
problémy a procesy vo vzájomných súvislostiach v kontexte celej organizácie a prostredia, v ktorom pôsobia. Sú schopní pracovať
v tíme, viesť ho, ako i navrhovať a realizovať
praktické riešenia platné pre celú organizáciu. Nadobudnuté vedomosti a schopnosti
vytvárajú konkurenčnú výhodu pri obsadzovaní atraktívnych pozícií a prejavujú sa v ich
kariérnom raste. O kvalite absolventov vypovedajú mnohé z nezávislých hodnotení, ale
tiež rýchlosť získavania pracovných pozícií
v odbore štúdia a aj výška nástupných platov.
Pre fakultu je veľkým potešením, že eviduje
najvyššie nástupné platy svojich absolventov spomedzi všetkých fakúlt ekonomického

a manažérskeho zamerania na Slovensku
a tiež dlhodobo najnižšiu mieru nezamestnanosti absolventov.
Expanzia centier zdieľaných služieb a rozvoj ich činnosti smerom k sofistikovanejším
procesom – k tzv. centrám excelentnosti –
prináša našim absolventom možnosť uplatnenia v zhode s kurikulom všetkých blokov
štúdia na magisterskom stupni, čo sa pozitívne odráža nielen na ich nástupných platoch,
ale aj na zvýšenom záujme týchto spoločností
o študentov a absolventov FM UK. S tým úzko
súvisí aj ich záujem o užšiu spoluprácu s fakultou. Vzhľadom na ohlásené rozširovanie
ponuky práce u viacerých kľúčových zamestnávateľov absolventov fakulty je predpoklad
ďalšieho rastu záujmu o našich absolventov,
ako aj rast ponúk praxe pre študentov ešte
počas štúdia.
Vytváranie partnerských vzťahov FM UK
s podnikmi a organizáciami je dôležité nielen
z pohľadu rozvoja spolupráce v oblasti pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, ale aj pre
nadviazanie kontaktov medzi našimi študentmi
a ich budúcimi potenciálnymi zamestnávateľmi
či pre ďalší rozvoj fakulty, ktorá si uvedomuje
potrebu neustáleho kontaktu s praxou.
Doc. Ing. Ján Papula, PhD.,
prodekan FM UK pre denné štúdium
a vzťahy s verejnosťou
Doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.,
prodekanka FM UK
pre externé štúdium
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Dostane vás do USA a pomôže vám
tam rozbehnúť biznis
Za Atlantik ju vylákal – ako nejedného vysokoškoláka – letný work & travel program, a to nie raz ani dvakrát. Po štvrtom takto
strávenom lete v USA sa rozhodla založiť projekt PodNaMiami.sk, ktorý sprostredkúva slovenským a českým študentom a absolventom vysokých škôl platené stáže, výmenné pobyty či jazykové kurzy v Spojených štátoch. To však nie je všetko – Silvia
Slobodová, úspešná absolventka Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK), totiž zároveň pomáha
podnikateľom dostať sa na americký trh a rozbehnúť tu vlastný biznis. O tom, ako vyzerali jej podnikateľské začiatky, s čím sa
musí popasovať Neameričan pri vybavovaní pracovných víz, ale i o tom, prečo podľa nej život v USA pripomína ružovú bublinu, nám prezradila viac v nasledujúcom rozhovore.
Ako ste si svoju budúcnosť predstavovali ako tínedžerka?
Ešte ako stredoškoláčka som svoju budúcnosť videla vo veľkej korporácii, kde
sa postupne posúvam po hierarchii vyššie
až do vrcholovej funkcie. Som veľmi cieľavedomá a nepochybovala som o tom, že
to bude môj osud. Avšak neskôr počas
štúdia na vysokej škole ma v mojej prvej
korporátnej práci nepovýšili z dôvodu, že
vraj „mám na viac“, vďaka čomu som pochopila, že pre moje pracovné nasadenie
a mentálne nastavenie v korporáte niet
miesta, preto som začala podnikať.
Kedy ste začali snívať sen o Amerike?
Vždy som obdivovala ľudí, ktorí sa nebáli vystúpiť zo svojej komfortnej zóny
a rozhodli sa pre výmenný pobyt v USA.
Aj môj americký sen sa však formoval postupne. Po prvom lete strávenom v Spojených štátoch som všetkým hovorila,
že jedinečnosť Ameriky spočíva najmä
v inom životnom pocite, ktorý si musia zažiť, aby pochopili, čo tým myslím. V tom
čase som ešte neplánovala žiť v USA, no
vedela som, že sa tam chcem a aj budem
opakovane vracať. Až po štvrtom lete ma
začalo srdce ťahať za Atlantik aj nadlhšie.
Aké boli vaše začiatky za „veľkou mlákou“?
Začiatky na work & travel programe
boli pomerne náročné, lebo som tam
zakaždým išla na vlastnú päsť – bez dopredu dohodnutej práce. Každý rok som
si však – aj vďaka kopiacim sa skúsenostiam – vedela nájsť prácu čoraz ľahšie,
navyše, postupne som začala lepšie
chápať americkú mentalitu. To mi dodalo
aj odvahu i podnet na podnikanie. Podnikateľské začiatky boli ešte náročnejšie,
lebo som si musela vybudovať všetko od
nuly a ešte v cudzom prostredí, kde sa
môžete spoľahnúť iba na seba.
Nechceli ste to vzdať a vrátiť sa hneď
späť na Slovensko?
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V mojom slovníku neexistuje slovo
zlyhanie. Preto som nikdy nerozmýšľala
nad tým, že by som sa vzdala. Verím totiž tomu, že ak budem niečomu venovať
svoju stopercentnú energiu a pozornosť,
ak budem dostatočne tvrdo pracovať na
svojom cieli, nemôžem predsa neuspieť.
Ak sa mi niečo nepodarí na prvýkrát – neodradí ma to, budem to skúšať, až kým
neuspejem.
Čo vás presvedčilo, resp. utvrdilo
v tom, že chcete zostať v USA a začať
tam podnikať?
USA považujem za krajinu neobmedzených možností, kde vládne úžasné podnikateľské prostredie. Američania sú totiž
naučení míňať peniaze a využívať rôzne
služby. Taktiež oveľa intenzívnejšie reagujú na reklamy – na takomto konzumnom
trhu sa oveľa ľahšie podniká. A o veľkosti
tohto trhu a s tým spojených výhodách
snáď ani nemusíme hovoriť.

Priblížte nám svoje zaatlantické projekty.
Podnikanie som naštartovala založením
PodNaMiami.sk, projektu, v rámci ktorého slovenským a českým záujemcom
o štúdium, pracovný pobyt či dovolenku
v USA pomáhame s vybavením všetkých
náležitostí, aby bol pre nich celý proces
čo najjednoduchší. Začala som tak v Miami pôsobiť ako akási delegátka – venovala
som sa najmä plateným ročným stážam
a tréningom, letným work & travel programom a jazykovým kurzom. Keďže som si
na tento účel vybavila investorské E2 vízum, začalo ma čoraz viac ľudí oslovovať,
či by som aj im nepomohla s podnikaním
a s prerazením na americký trh, príp. ma
žiadali o radu, ako nastaviť či zatraktívniť
ich podnikateľský nápad tak, aby v USA
fungoval a bol úspešný. Tak som sa dostala
k poradenstvu a konzultáciám v tejto oblasti
a čoskoro spustila AmerickyBiznis.sk. Tento projekt ma veľmi napĺňa, a preto sa dnes
venujem hlavne jemu.

Aké možnosti pracovného uplatnenia
má vlastne Neameričan v USA?

Aké sú vaše ďalšie pracovné plány?

Keďže je pre bežného človeka takmer
nemožné dostať v USA pracovné víza,
Neameričania v Spojených štátoch majú
v tomto smere len veľmi obmedzené
možnosti. Nevyhnutné byrokratické vybavovačky, ale aj dokazovanie, že na
danú pozíciu len ťažko nájdete Američana s potrebnou kvalifikáciou, predlžujú
a zásadne komplikujú tento proces, ba
dokonca jeho úspešný finiš často definitívne znemožňujú. Aj preto som chcela
od začiatku svojho pôsobenia v USA viac
propagovať program 12-mesačných platených stáží pre absolventov – vo veku
do 38 rokov, ktorí môžu získané vedomosti a prax potom uplatniť doma. Je to
síce výmenný pobyt a nie čisto pracovná
skúsenosť, ale práve v tom vidím výnimočné čaro. Myslím si, že každý mladý
človek by si mal vyskúšať výmenný pobyt
– a to nehovorím len preto, že v tejto oblasti podnikám. ☺ Z vlastnej skúsenosti
totiž viem, kam ma to posunulo.

Po šiestich rokoch v USA som aktuálne späť na Slovensku, kde by som chcela istý čas ostať a pôsobiť. Je tu väčší
pokoj a mám blízko rodinu, čo mi vyhovuje – momentálne si preto zariaďujem
kanceláriu neďaleko Bratislavy. Na Miami, kde naďalej podnikám, ma zatiaľ zastupuje kolegyňa. Veľmi sa teším z toho,
že sa mi konečne podarilo obklopiť spoľahlivými ľuďmi, ktorí mi v biznise pomáhajú, vďaka čomu som sa mohla nateraz
presunúť domov a podporiť rozvoj svojich podnikateľských aktivít aj odtiaľto.
Takto sa totiž s klientmi viem aj osobne
stretnúť, navyše, mám šancu naše poradenstvo ponúknuť aj na slovenských
startupových eventoch, kde je veľmi veľa
talentovaných ľudí, ktorých nápady patria do sveta. Nehovoriac o tom, že mám
Slovensko veľmi rada a vždy som sa sem
rada vracala, častokrát si želajúc, aby mi
to vyšlo častejšie alebo na dlhší čas. Pre
zaneprázdnenosť a pracovnú vyťaženosť
to však až dosiaľ nešlo. Do USA sa určite
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plánujem vrátiť, ale zatiaľ neviem presne
kedy. Teraz ma láka cestovať po iných kútoch sveta.
Ako vám pomohlo štúdium na FM UK
s realizáciou vašich plánov?
Štúdium na Fakulte managementu UK si
veľmi pochvaľujem, lebo mi – okrem iného – umožnilo nastaviť si flexibilný rozvrh.
Vďaka tomu som mohla popri škole brigádovať a zarobiť si na pobyty v USA, ktoré
som si zakaždým financovala z vlastného
vrecka. Oceňujem tiež, že táto škola nie je
len o poučkách a teórii, ale pripraví človeka
do života. Ani po rokoch by som tak svoju
voľbu vysokej školy nemenila.
V čom vidíte najväčšie rozdiely medzi
štúdiom v USA a na Slovensku?
Keďže som v Spojených štátoch nikdy
neštudovala, nemôžem to porovnať na základe vlastnej skúsenosti, stretla som však
veľa Slovákov, ktorí v USA vysokoškolské
štúdium absolvovali – tí mi tvrdili, že najväčší kvalitatívny rozdiel badať v dôraze
na praktické využitie získaných poznatkov.
V USA sa nemuseli učiť teórie a poučky,
išlo najmä o to, ako ich vedia aplikovať
v praxi. Počas väčšiny skúšok mohli napríklad používať knihy i svoje poznámky, ale
často im to nepomohlo, lebo pokiaľ problematiku nepochopili naozaj, poučka im na
úspešné absolvovanie skúšky nestačila.
Odvrátenú stránku veci predstavuje však
cena štúdia – pre často priam neúnosné
sumy školného sa v Spojených štátoch
všetci vysokoškoláci zadlžujú a študujú len
vďaka študentským pôžičkám, ktoré po
promócii splácajú ďalších 10 a viac rokov.
Nehovoriac o tom, že ľudia zo slabších sociálnych vrstiev si štúdium na dobrej škole
jednoducho nemôžu dovoliť. Ja osobne
som preto skôr zástankyňou bezplatného
štúdia, kde má každý rovnaké šance dostať kvalitné vzdelanie. No na druhej strane
by som aj v našich končinách uvítala taký
spôsob výučby, ktorý by pred bifľovaním
poučiek od slova do slova uprednostnil nácvik ich použitia v praxi a na konkrétnych
príkladoch.
Máte popri práci čas aj na seba a na nejaké svoje záľuby?
Trvalo mi to pár rokov, ale našťastie som
sa naučila aj oddychovať – rada chodím na
golf, zacvičiť si, nepohrdnem ani plavbou
na výletnej lodi po Karibiku, kde nemám
internet ani signál a telefón si môžem zabudnúť na izbe. Keďže vďaka časovému
posunu medzi USA a Slovenskom musím
často pracovne fungovať v nezvyčajných
hodinách, zvyknem si vtedy urobiť v strede dňa väčšiu pauzu, ktorá sa dá využiť

na všeličo. Nie som otrokom svojej práce,
o tom predsa život nie je. ☺
Akí sú vlastne Američania?
Američania sú vo všeobecnosti veľmi
milí, pozitívni, usmievaví a príjemní ľudia.
Radi sa prihovárajú cudzincom – takmer
automaticky sa vás spýtajú, odkiaľ ste, či
s niečím nepotrebujete pomôcť. Na druhej
strane sú však menej otvorení a nepripúšťajú si ľudí tak blízko k sebe. Zvyknem hovoriť, že v USA sa žije akoby v ružovej bubline. No keď si na to zvyknete a pochopíte,
že je to bublina, aspoň viete, s čím rátať.
A stále lepšie žiť v bubline ako medzi negatívnymi a zatrpknutými ľuďmi.
A čo jedlo? Nechýba vám v USA slovenská kuchyňa?
Po tých rokoch v Spojených štátoch,
kde som si zvykla každý deň variť, som si
vybrala z kuchyne oboch kultúr, čo mi vyhovuje, takže v USA pokojne navarím aj
kyslú zemiakovú polievku, spravím si langoš, a keď som práve doma na Slovensku,
ugrilujem hamburgery. ☺

Čo vaše ďalšie sny?
Uvedomujem si, že to vyznie asi ako
klišé, ale často mám pocit, že si už dávno
svoj sen žijem. Robím prácu, ktorá ma napĺňa a ktorou pomáham iným, môžem pritom voľne cestovať a ešte ma to aj slušne
uživí. Môj biznis z roka na rok krásne rastie,
posúvam sa skúsenosťami dopredu a to je
skvelý pocit.
Ako a kde vidíte svoju budúcnosť?
Pred tým, ako som sa presťahovala
do USA, som mala každý svoj zásadnejší životný krok presne naplánovaný. No
Amerika ma naučila, ako sa dá prispôsobiť rôznym situáciám, ktoré vás môžu
v živote prekvapiť. Prehodnotila som svoju
kŕčovitú organizovanosť, čím mi opadol aj
stres zo života. Dnes si užívam prítomnosť
a som vďačná za každú skúsenosť. Lebo
verím, že všetko – aj to dobré, aj to zlé –
sa pre niečo deje. Takže v budúcnosti budem určite presne tam, kde patrím a kde
mám v danej chvíli byť.
Karin Fedorová
Foto: Archív Silvie Slobodovej
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Filmový právnický kvíz preveril znalosti i utužil vzťahy
Ku koncu letného semestra sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK) uskutočnil pod organizačnou záštitou katedry teórie práva a sociálnych vied filmový právnický kvíz. Toto podujatie malo za cieľ vytvoriť platformu pre prierezové neformálne stretnutie členov akademickej obce. Inak povedané, filmový kvíz vznikol ako projekt, ktorého ambíciou je prelomiť formálne väzby
medzi pedagógmi a študentmi a prostredníctvom súťaže zameranej na overenie filmových znalostí ukázať, že ich spoločné záujmy
výrazne prekračujú rámec predmetu právnického štúdia.
Potvrdilo sa, že filmy a seriály obľubujú
nielen študenti, ale aj ich pedagógovia, pričom výsledky súťaže prekvapivo ukázali, že
„staršia“ generácia má v tejto oblasti dokonca
navrch. To však už predbiehame – vráťme sa
na začiatok.
Filmový právnický kvíz bol otvorený bez
obmedzenia pre všetkých záujemcov – zaregistrovať sa mohol každý, komu sa podarilo
zostaviť aspoň trojčlenný tím. Celkový počet
súťažných tímov sa v deň konania kvízu ustálil
na symbolickej desiatke, ktorú tvorila rôznorodá zmes študentov z rozličných ročníkov,
doktorandov, ako aj pedagógov z fakulty. Samotná súťaž pozostávala zo šiestich tematických kôl, pričom v každom dominovala téma
čerpajúca z právnických filmov.
Prvé kolo bolo zamerané na rozpoznanie
najznámejších právnikov zo strieborného plátna na základe momentky z filmu. Nasledoval
vedomostný kvíz preverujúci rôzne faktografické znalosti súťažiacich z oblasti filmovej
produkcie. Treťou úlohou súťažných tímov

bolo – na základe krátkych ukážok – identifikovať názvy najslávnejších kinematografických snímok z prostredia súdnej siene. Štvrté
kolo znova vsadilo na otázky viažuce sa na
konkrétnu momentku z filmu – súťažiaci však
tentokrát na fotografii museli odhaliť utajenú
postavu. V predposlednom kole bolo nutné
využiť nielen kinematografické znalosti, ale aj
vedomosti z histórie, keďže sa hádali historické osobnosti – právnici, ktorí boli zobrazení
na filmovom plátne, napríklad Gándhí, ktorého v rovnomennej snímke stvárnil Oscarom
ocenený Ben Kingsley, či advokátka Dagmar
Burešová, ktorú si vo filme Horiaci ker zahrala Táňa Pauhofová. Finálne kolo bolo opäť
o „encyklopedických“ vedomostiach, pričom
sa vzhľadom na náročnosť otázok toto kolo
hodnotilo na základe toho, ktorý tím sa svojou
odpoveďou priblížil najbližšie k tej správnej
(napríklad počet odvysielaných epizód seriálu
Ally McBealová).
Vzhľadom na pestrú a bohatú kompozíciu
otázok jednotlivých súťažných kôl si mohli

súťažiaci odniesť nielen viaceré tipy na nové
filmy, ale mohli sa dozvedieť aj to, že najobľúbenejším filmom komiksového hrdinu Supermana je slávna dráma zo súdnej siene Ako
zabiť vtáčika, alebo to, že prvý film, ktorý sa
zaoberá zobrazením justičného omylu, je Intolerancia z roku 1916.
Víťazným tímom právnického filmového kvízu sa – a to s výraznou prevahou – stalo družstvo pedagógov s trefným filmovo-westernovým názvom „Wild Bunch“ na čele s dekanom
doc. JUDr. Eduardom Burdom, PhD. Víťazi sa
vecných výhier (pozostávajúcich z odbornej
literatúry, ako aj z DVD filmov) veľkoryso vzdali v prospech súťažiacich z radov študentov,
pričom dekan vo svojom víťaznom prejave poznamenal, že si svoje filmové vedomosti rád
otestuje aj nabudúce. Organizátori veria, že
to boli prorocké slová a že sa týmto podujatím
založila na fakulte nová tradícia, ktorá sa v budúcnosti dočká svojho pokračovania.
JUDr. Tomáš Mészáros, PhD., PraF UK

POZÝVAME

Zaži Letnú školu rakúskeho práva v Bratislave!
Chceš si vylepšiť nemčinu a svoje CV? Zaujíma ťa rakúske právo? Využi začiatok septembra konštruktívne
a prihlás sa na Letnú školu rakúskeho práva v Bratislave, v rámci ktorej zažiješ super workshopy s rakúskymi
lektormi a absolvuješ súdne pojednávanie vo Viedni!
V dňoch 3. až 7. septembra 2018 sa
v priestoroch Právnickej fakulty UK uskutoční už druhý ročník Letnej školy rakúskeho práva (Sommerschule des österreichischen Rechts). Ide o spoločný projekt
Univerzity Komenského s Wirtschaftsuniversität Wien a bratislavskou advokátskou
kanceláriou DLA Piper Weiss-Tessbach. Na
projekte budú taktiež participovať akademici
z Universität Wien a Universität Innsbruck.
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V rámci letnej školy prídu do Bratislavy na
vybrané aktuálne témy z oblasti práva prednášať odborníci z Rakúska. Prednášky sa
budú konať v nemčine. Naplánovaná je aj
exkurzia do Viedne na súdne pojednávanie.
Za symbolický poplatok 20 eur sa letnej
školy môžu zúčastniť študenti i absolventi
všetkých fakúlt UK a rovnako tak aj široká
verejnosť. Jedinou podmienkou účasti je
znalosť nemeckého jazyka.

Prihlášku, v ktorej nezabudni uviesť svoje meno a priezvisko, ako i prípadné otázky
ohľadom ďalších informácií treba zaslať
e-mailom do 15. júla 2018 na adresu: sommerschule.bratislava@flaw.uniba.sk.
Tešíme sa na teba!
Mgr. Viktória Marková,
doktorandka PraF UK
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PraF UK prezentovala na zahraničných veľtrhoch
vzdelávania nový študijný program v anglickom jazyku
Spolu s otvorením nového magisterského študijného programu na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK)
v anglickom jazyku sme začali s prezentáciou možností vzdelávania na našej fakulte aj prostredníctvom aktívnej účasti na zahraničných veľtrhoch vzdelávania. Tie predstavujú osobitnú platformu pre oboznámenie s možnosťami vzdelávania na vysokoškolských
inštitúciách a priamy kontakt nielen s potenciálnymi študentmi, ale aj so zástupcami týchto inštitúcií, čím sú zároveň i jedným z nástrojov podpory internacionalizácie vysokoškolského vzdelávacieho priestoru.
V akademickom roku 2017/2018 sme na
PraF UK otvorili pre slovenských i zahraničných študentov nový akreditovaný magisterský študijný program právo vyučovaný
v anglickom jazyku, ktorý sa zameriava predovšetkým na medzinárodné právo a právo
Európskej únie. Absolvent tohto študijného
programu bude mať širokú možnosť uplatnenia, najmä v nadnárodných advokátskych
kanceláriách a obchodných spoločnostiach,
medzinárodných vládnych a mimovládnych
organizáciách, ako aj v ústredných orgánoch štátnej správy. Nový magisterský študijný program podporuje internacionalizáciu
vysokoškolského vzdelávania na UK.
Rozhodli sme sa, že nebudeme čakať,
kým si nás potenciálni študenti sami všimnú, a do roku 2018 vstúpime aktívne. Úvodné mesiace tohto roka sa tak u nás niesli
v znamení propagácie nového študijného
programu na tematicky zameraných veľtrhoch a výstavách v zahraničí. V súčasnej
dobe považujeme prezentáciu ponuky vysokoškolského vzdelávania za nevyhnutnú
súčasť podpory výberu kariéry mladej generácie. Trh vysokoškolského vzdelávania
je totiž v porovnaní s minulosťou saturovaný
neúmerným množstvom študijných odborov,
kde ponuka prevyšuje dopyt. Mladí ľudia potrebujú podporu a usmernenie, aby sa mohli
v spleti informácií a ponúk zorientovať a vybrať si odbor, v ktorom sa budú so záujmom
kariérne realizovať. V rámci rôznych dostupných zdrojov informácií považujeme preto
veľtrhy za vhodnú formu oslovenia potenciálneho študenta a skvelú príležitosť prezentovať vzdelávaciu inštitúciu prostredníctvom
osobnej interakcie, čo sa pomaly stáva už
nenahraditeľnou súčasťou vysokoškolského
marketingu. Pri predstavovaní univerzitnej
inštitúcie je pritom dôležité nielen predstaviť
aktuálnu ponuku študijných programov, ale
poukázať aj na jej tradíciu a kvalitu vzdelávania, vedy a výskumu.
Náš prvý veľtrh sme absolvovali v dňoch
23. až 25. januára – bol to Evropský veletrh
pomaturitního a celoživotního vzdělávání
Gaudeamus Praha 2018 s návštevnosťou
10 670 študentov a 244 pedagógov a výchovných poradcov. Predstavilo sa na ňom
až 213 vystavovateľov z Českej republiky
a ďalších 15 krajín, ktorí prezentovali až
4093 študijných odborov. Keďže ide o český trh, kde odpadá jazyková bariéra, študenti
prejavili záujem nielen o náš nový program
v anglickom jazyku, ale aj o štúdium práva
v slovenčine – a to na bakalárskom i magisterskom stupni.

Vo februári sme mali
v itinerári hneď niekoľko veľtrhov. V dňoch
14. až 15. februára
sme sa zúčastnili na
Student Recruitment
Fair Oslo 2018, ktoré
pravidelne navštevuje
Jesseniova
lekárska
fakulta UK. Stretli sme
sa tu nielen s kolegami
z Martina, ale aj s predstaviteľmi Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach,
ktorí nám poskytli veľmi
cenné rady a podelili
sa o skúsenosti na poli
prezentácie a interakcie s nórskymi študentmi. Prišla nás podporiť
aj mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR v Nórskom
kráľovstve a Islandskej
republike Denisa Frelichová. Veľtrh za oba
dni navštívilo spolu 15
817 študentov.
Na tento veľtrh logisticky
nadväzovali
ďalšie, a to Begin Edu
Fair v kazašskej Astane
(17. februára) a Alma-Ate (18. februára). Začiatkom marca sme pokračovali v ceste do
Ruska – zúčastnili sme sa na podujatiach
v Moskve (3. marca) a Petrohrade (4. marca). Veľkonočné sviatky boli opäť pracovné
– a to vďaka našej aktívnej účasti na Begin
Edu Fair v azerbajdžanskom Baku (31. marca), gruzínskom Tbilisi (1. apríla) a ukrajinskom Kyjeve (3. apríla). V apríli sme absolvovali aj veľtrh Master and More v Düsseldorfe, ktorý je cielene zameraný na ponuky
vzdelávania na druhom stupni štúdia.
S účasťou na veľtrhoch v rámci východnej
Európy, Ruska a Ázie nám ochotne pomáha
Mgr. Anna Belkina a JUDr. Branislav Fábry,
PhD., ktorým by sme aj touto cestou chceli
veľmi pekne poďakovať za ich úsilie a čas,
ktorý venujú tejto propagačnej aktivite.
Študenti na veľtrhoch prejavili záujem
nielen o štúdium na PraF UK, ale zaujímali
sa aj o iné fakulty a odbory na UK, o ktorých sme ich ochotne informovali. Účasť na
veľtrhoch vzdelávania má aj ďalšiu rovinu,
a to budovanie kontaktov s inými univerzi-

tami, odovzdávanie skúseností a otváranie
možností bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce, spolupráce v rámci mobilitných
programov, medziodborová výmena know-how a pod.
Myslíme si, že je vhodné a žiaduce venovať úsilie a čas podpore jednotného obrazu univerzity a účasťou na takýchto po
dujatiach šíriť jej dobré meno. Pod záštitou
univerzity by bolo možné zastrešiť aj ďalšie
fakulty ako integrálne súčasti celku, aby sme
– navzájom sa dopĺňajúc – dosahovali spoločný cieľ, ktorým je získavanie a vzdelávanie kvalitných študentov, ktorí budú elitou vo
svojom odbore.
JUDr. Jana Duračinská, PhD.,
prodekanka PraF UK
pre medzinárodné vzťahy
Ing. Michaela Krescanková, PhD.,
oddelenie medzinárodných vzťahov
a cudzojazyčného štúdia PraF UK
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AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Skriptá odbornej latinskej terminológie pre farmaceutov
študujúcich v anglickom jazyku
Dvojica autorov PhDr. Eleonóra Vallová, PhD., a PhDr. Tomáš Hamar, PhD., z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(FaF UK) vypracovala študijný materiál Latin Language for Pharmacy Students používaný pri osvojovaní si odbornej farmaceutickej
terminológie pri výučbe budúcich lekárnikov, ktorí študujú na FaF UK v anglickom študijnom programe.
Anglický jazyk sa už dávno etabloval ako
lingua franca medzinárodnej komunikácie,
a to aj komunikácie odbornej. Existujú však
isté oblasti, ktorých terminológia nie je len
„voľne postavená“ na latinskom a gréckom
jazyku, ale je vskutku latinská (s adaptovanými gréckymi prvkami) a na základe medzinárodných dohovorov musí latinskou aj
ostať. Takýmito oblasťami sú rozhodne aj
niektoré pomocné farmaceutické vedy, akými sú farmakognózia, botanika či anatómia.
Ak vezmeme do úvahy aj skutočnosť, že
preskripcia liečiv a zdravotníckych pomôcok
sa v súčasnosti na Slovensku aj medzinárodne realizuje v latinskom jazyku, je jasné,
že absolvovanie terminologickej prípravy
v latinskom jazyku je nevyhnutné na to, aby
budúci farmaceut ovládal terminológiu svojej
profesie.
Štruktúra skrípt zohľadňuje skutočnosť, že
terminologická príprava budúcich farmaceutov v anglickom programe farmácia sa realizuje v rámci dvojsemestrálneho predmetu
Latin Pharmaceutical Terminology (1) a (2).
Časovo-tematický plán predmetu tak ponecháva na každú z pätnástich lekcií približne
štyri vyučovacie jednotky, t. j. dva týždne
semestra, čo je adekvátne časové rozpätie
potrebné na osvojenie si danej učebnej látky.
Jednotlivé lekcie sú zostavené schematicky

a každá z nich sa začína výberom termínov zo
štyroch kľúčových oblastí latinskej farmaceutickej terminológie – botanickej nomenklatúry liečivých rastlín, farmakoterapie a fytoterapie, anatomickej terminológie a patologickej
terminológie.
Pri práci s uvedeným korpusom odborných termínov sa študenti oboznamujú so
špecifikami latinskej odbornej terminológie
daných oblastí tak, aby o nich získané vedomosti mohli aplikovať pri korektnom používaní termínov. Pri výklade jednotlivých
gramatických javov autori kladú praktické
otázky, čím uľahčujú ich správne pochopenie. Je potrebné oceniť, že autori zohľadnili
aktuálnu medzinárodnú latinskú terminológiu
liečivých rastlín a rastlinných drog používaných v súčasnej farmakoterapii. Patologická
terminológia v publikácii je obmedzená na
najdôležitejšie diagnózy v latinskom jazyku
a ich paradigmatický výber odzrkadľuje fakt,
že farmaceuti musia rozumieť latinským názvom najbežnejších chorôb a ich symptómov. Pri cvičeniach sa kladie dôraz na rýchle
osvojenie si jednotlivých gramatických javov
formou drilovacích cvičení, t. j. skloňovaním
dvoj- a viacslovných spojení a dopĺňaním
správnych pádových koncoviek v spojeniach
s predložkami predovšetkým pri preklade
z latinského do anglického jazyka. Spomenu-

té typy cvičení majú nepochybne miesto v každej učebnici latinského
jazyka, avšak oživenie by
zaiste priniesla variácia
a rôznorodosť cvičení.
V slovníkovej časti sa
nachádza zoznam najbežnejšie používaných
farmaceutických skratiek a ich význam, ďalej
názvy
najdôležitejších
medicínskych
rastlín
a napokon latinsko-anglický slovník – samozrejmá časť latinskej
učebnice či skrípt.
Výtvor je výsledkom dôkladného lexikologického a terminologického výskumu a didaktického spracovania, aby autori mohli
splniť svoj zámer: poskytnúť poslucháčom
reprezentatívny záber relevantnej časti
z omnoho väčšieho farmaceutického terminologického korpusu. Podáva tak solídny
základ pre získanie kompetencií v oblasti
latinskej farmaceutickej terminológie, a tak
slúži ako propedeutika k štúdiu jednotlivých
špecifických farmaceutických vied.
Mgr. Eva Taranová, PhD.,
Ústav cudzích jazykov LF UK

Študentom zubného lekárstva k lepšej odbornej angličtine
pomôže nový študijný materiál
Odborná jazyková príprava budúcich profesionálov v oblasti zdravotníctva predstavuje už neodmysliteľnú súčasť ich univerzitného vzdelávania. Jazykom medzinárodnej komunikácie v medicínskych vedách je anglický jazyk, ktorého slovná zásoba je však pevne ukotvená
v latinsko-gréckom terminologickom aparáte.
Vysokoškolské skriptá English for Dentistry Students sú dielom
skúsených vysokoškolských
pedagogičiek
z Ústavu cudzích jazykov
Lekárskej fakulty UK Ing.
Janky Bábelovej, PhD.,
a Mgr. Anny Rollerovej,
PhD. Vydanie učebného
textu je o to vzácnejšie,
že ide o vôbec prvý ucelený odborný študijný
materiál pre študentov
medicíny v odbore zubného lekárstva určený pre jednosemestrálny
predmet anglický jazyk s trojhodinovou týždennou dotáciou. Osobitosť článkov a cvičení predurčuje publikáciu pre študentov so
stredne pokročilou úrovňou anglického jazyka
B1 – B2.
Učebné texty sú zrozumiteľné, prehľadné
a formálne rozdelené do dvoch častí. Prvá

36

časť má 8 kapitol, ktoré obsahujú články zamerané na odbornú terminológiu. Nasleduje
slovník z preberanej slovnej zásoby, logicky
usporiadané cvičenia orientujúce sa na preberaný text a gramatická časť na precvičenie
jednotlivých gramatických javov a štruktúr,
predovšetkým tých, ktoré často spôsobujú
problémy. Autorky sa v populárno-vedeckých
článkoch zamerali na oblasť anatómie aj kliniky. Študenti sa oboznámia s mnohými faktmi
o zuboch, ich častiach a typoch, o príznakoch
a symptómoch zubných kazov, o výplniach
i náhradách, o práci zubných lekárov a laborantov, o poškodeniach v ústnej dutine, rôznych anomáliách či o chirurgických zákrokoch
a následných liečbach a vyšetreniach. Články
sa venujú tiež terminológii hygieny ústnej dutiny a prevencii kazov či zápalov.
Druhá časť skrípt obsahuje dlhšie textové
jednotky určené na doplnkové čítanie. Takisto pozostáva z 8 kapitol, ktoré umožňujú
študentom rozvíjať ich jazykové kompetencie
potrebné v profesionálnej oblasti, napríklad

pri vyšetrovaní a ošetrovaní pacientov, ale aj
v bežnej komunikácii. Texty sú doplnené slovníkom z preberanej slovnej zásoby a vhodnými
cvičeniami, ktoré sa zameriavajú na odbornú
terminológiu v jednotlivých textoch.
Obe hlavné časti skrípt uzatvára anglicko-slovenský slovník, ktorý obsahuje abecedný
zoznam špecifických odborných slov a výrazov.
Skriptá English for Dentistry Students jednoznačne spĺňajú primárny cieľ, ktorý si autorky vytýčili v úvode, a to poskytnúť študentom
odborné texty, oboznámiť ich s terminológiou
ich študijného odboru a celkovo im pomôcť
zorientovať sa v problematike zubného lekárstva. Táto vysokoškolská publikácia predstavuje okrem iného i cenný zdroj informácií pre
postgraduálnych študentov medicíny a ostatných záujemcov o anglický jazyk zameraný na
danú problematiku.
PhDr. Tomáš Hamar, PhD.,
PhDr. Darina Kližanová,
Katedra jazykov FaF UK

V Y B R A N É N OV I N K Y Z V Y DAVAT E Ľ S T VA U K

Adriána Liptáková
a kolektív:
Mikrobiologická
diagnostika pôvodcov
infekčných ochorení
pre študentov medicíny
Ako napovedá samotný názov, publikácia vznikla na Lekárskej fakulte UK.
Jej cieľom je oboznámiť poslucháčov so
zásadami správneho odberu a zasielania
materiálu na mikrobiologické vyšetrenie,
ako aj s laboratórnymi postupmi, ktorými sa diagnostikujú ochorenia bakteriálnej, vírusovej, mykotickej a parazitárnej
etiológie. V skriptách sú zredukované
teoretické časti – hlavný priestor autori
totiž venujú princípom a praktickému vykonaniu úloh, pri ktorých sa zohľadňujú
súčasné trendy vo vývoji klinickej mikrobiológie. Táto publikácia je k dispozícii
aj v anglickej jazykovej mutácii.

Pavel Chalmovianský
– Barbora Pokorná
– Martina Bátorová:
Geometrické
modelovanie kriviek

Roman Sehnal:
Štylistika talianskeho
jazyka

Publikácia obsahuje základné pojmy,
výsledky a postupy v oblasti geometrického modelovania, pričom sa špeciálne
zameriava na modelovanie kriviek. Jednotlivé konštrukcie sú vo väčšine textu
usporiadané podľa obťažnosti a stavané
sú od definície cez vlastnosti, pričom
sa na ich základe tvoria algoritmy. Materiál k tejto knihe sa nazbieral v priebehu
cca 15 rokov vyučovania predmetu geometrické modelovanie kriviek a plôch.
Kniha je primárne určená študentom
študijných programov matematika a počítačová grafika a geometria na Fakulte
matematiky, fyziky a informatiky UK, ale
siahnuť po nej môžu aj iní záujemcovia.

V teoretickej časti tejto publikácie autori z Filozofickej fakulty UK oboznamujú
čitateľa so základnými pojmami štylistiky,
jej postavením v rámci jazykovedných
disciplín, pričom vysvetľujú i to, ako fungujú jednotlivé štýly a ako sa správne
využíva systém výrazových prostriedkov
jazyka pri príprave rôznych textov, aby bol
v absolútnom súlade s ich zameraním.
Štylizovať sa dá na všetkých jazykových
úrovniach, od hláskového systému až po
kompozičnú rovinu jazyka, patrí sem dokonca aj umenie neverbálnej komunikácie. Predmetom tejto publikácie sú však
najmä tri roviny, a to rovina morfologická,
lexikálna a syntaktická.

Prírodovednou encyklopédiou roka je publikácia
z dielne prof. Alexandra Luxa
Dňa 11. mája 2018 sa v pražskom Priemyselnom paláci v rámci 24. medzinárodného knižného veľtrhu a literárneho festivalu Svět knihy Praha 2018 uskutočnilo slávnostné vyhlásenie súťaže Slovník roku 2018, ktorú už po
dvadsiaty piatykrát zorganizovala Jednota tlmočníkov a prekladateľov (JTP). Ocenenie si prišiel prevziať aj prof.
RNDr. Alexander Lux, CSc., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK).
JTP vznikla v roku 1990 ako nezávislá profesijná organizácia profesionálnych tlmočníkov a prekladateľov s cieľom hájiť profesijné,
pracovnoprávne a sociálne záujmy svojich
členov, ako i pomáhať im pri ďalšom vzdelávaní či propagovaní ich diel na trhu. Tri
roky po svojom založení začala JTP organizovať súťaž Slovník roku. Do jej 25. ročníka
sa prihlásilo spolu 63 titulov, ktoré súťažili
v šiestich kategóriách: prekladové slovníky, výkladové slovníky, biografické slovníky,
prírodovedné encyklopédie, všeobecné
encyklopédie + sprievodcovia, historické
encyklopédie.

V kategórii prírodovedných encyklopédií
udelila odborná porota, zložená zo zástupcov prekladateľských, tlmočníckych a vydavateľských organizácií a akademických kruhov z ČR a SR, cenu bilingválnej publikácii
Obrazový průvodce anatomií rostlin/Visual
Guide to Plant Anatomy, ktorú vydal vlani
v pražskom nakladateľstve Academia medzinárodný autorský kolektív pod vedením
prof. RNDr. Alexandra Luxa, CSc., z PriF
UK. Obrazový sprievodca je unikátnou kolekciou originálnych mikrofotografií rastlinných
štruktúr, ktoré dokumentujú stavbu vegetatívnych orgánov s využitím rôznych metód

mikroskopie.
Menšia
časť mikrofotografií sa
nachádza v tlačenej knihe, kompletný súbor je
dostupný na priloženom
DVD. Jednotlivé snímky
sú označené tak, aby sa
dali skryť ich legendy, vďaka čomu sa dielo dá využiť aj na výučbové účely. Kniha je
doplnená výkladovým slovníkom odborných
pojmov, ktorý je v elektronickej podobe interaktívny.
Zdenka Krasňanská
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N A Š I A B S O LV E N T I

Diplom z práva i geológie alebo keď jedno
vysokoškolské štúdium nestačí
Ako sa dá spojiť geológia s právom? A ako si popritom nájsť čas aj na dosahovanie kynologických úspechov? Aj o tom sme sa
porozprávali s čerstvou dvojnásobnou absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Patríciou Jamriškovou, ktorá v tomto roku úspešne ukončila externé štúdium práva na Právnickej fakulte UK a pred pár dňami aj denné štúdium inžinierskej geológie
a hydrogeológie na Prírodovedeckej fakulte UK.
Študovali ste naraz dve vysoké školy.
Toto rozhodnutie určite nebolo ľahké –
čo vás k nemu viedlo?

Vo voľnom čase sa venujete aj výstavám psíkov.
Ako ste sa k tomu dostali?

Po skončení strednej školy bolo veľmi
ťažké rozhodnúť sa, čomu sa budem ďalej
venovať. Nevedela som sa rozhodnúť medzi
právom a geológiou. Našťastie, Právnická
fakulta UK ponúka štúdium práva v externej
forme, preto som si vybrala kombináciu denného štúdia geológie a externého štúdia práva. A tak som cez týždeň chodila na geológiu
a do terénu a víkendy trávila na práve. Prvý
rok, najmä prvé skúškové obdobie, to bola
oproti gymnáziu veľká zmena, ale po čase sa
pre mňa 15 skúšok v jednom semestri stalo
skúškovým štandardom. Malo to jediný háčik
– skúšky som musela vždy spraviť na prvýkrát, keďže čas na ich opakovanie nebol.

Už od malička som inklinovala k zvieratám, mali sme
doma králika, korytnačku,
rybky, myšky, dokonca aj
veveričky. Na prvej výstave
psov som bola v Inchebe
ešte ako dieťa s rodičmi
a učarovalo mi to prostredie
a atmosféra. V tom čase sme
však mali psíka Sabinku, ktorú sme našli na ceste. Ako
najdúšik, bohužiaľ, nemala
preukaz o pôvode, takže na
výstavy chodiť nemohla, avšak jej pohľad, tvrdohlavosť
a inteligencia ma priviedli k jazvečíkom.
Sen o výstavách sa mi splnil pred štyrmi rokmi, keď som si domov doniesla psíka Quida s rodokmeňom. Práve kvôli jeho
špecifickej farbe som na neho čakala dlhé
dva roky. Keď som si po neho prišla k chovateľke, Quido sa schoval a nechcel ísť,
avšak postupom času sme si na seba zvykli
a teraz sme nerozlučná dvojica. Naše začiatky boli ťažšie – ja som bola neskúsená
vystavovateľka, Quido bol zas energický
mladý pes. Tak ako v každej oblasti, aj tu
platí, že cesta na vrchol býva kľukatá, no po
menších úspechoch prišiel pre mňa jeden
z najcennejších, a to výhra v celej FCI skupine IV, t. j. medzi všetkými jazvečíkmi, na
medzinárodnej výstave psov v Bratislave,
mojom rodnom meste.
Quido získal aj jedno z najcennejších ocenení v tejto oblasti – je medzinárodným šampiónom krásy. Okrem toho je grand šampión
a šampión viac ako 10 európskych krajín
(Rakúsko, San Maríno a i.) a taktiež mnohonásobný víťaz plemena. Quida výstavy veľmi
bavia, rád sa predvádza a ukazuje, a preto
sme ešte nepovedali výstavám posledné slovo, tento rok budeme pokračovať a dúfam,
že ešte získa veľa ďalších ocenení.
Výstavy nie sú len o predvádzaní psíkov
a získavaní ocenení, ale aj o zážitkoch s tým
spojených, cestovaním a spoznávaním mnohých zaujímavých a priateľských ľudí. Už
dnes mám vďaka tomu veľa známych po rôznych kútoch Európy.

V ktorom z týchto odborov ste sa viac našli a prečo?
Obidva odbory sú veľmi zaujímavé a v každom som si našla niečo, čo ma baví a zaujíma, a preto by som sa nerada špecializovala
len na jeden.
Už popri štúdiu ste sa stihli zamestnať
v odbore. Povedzte nám niečo o svojej
práci.
Prvé roky štúdia som pracovala v otcovej
firme, zameranej na realizáciu geologických prác. Tu som získala veľmi cenné skúsenosti v oblasti hydrogeológie. Neskôr,
takmer pred dvomi rokmi som sa rozhodla
zmeniť svoje pracovné zameranie a využiť
vzdelanie v odbore právo. Keďže externá
forma štúdia na našej fakulte v súčasnosti dosahuje vysokú úroveň, podarilo sa mi
zamestnať sa v medzinárodnej advokátskej
kancelárii, kde som pracovala až do apríla
tohto roku.

Zostáva vám čas aj na nejaké iné aktivity?
Áno, ale niekedy je veľmi náročné všetko zladiť a naplánovať. Pokiaľ mám voľný
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víkend, čo sa však nestáva často, tak rada
cestujem, prípadne cestovanie skĺbim aj
s výstavou psíkov. Pravidelne športujem,
čítam knižky a z času na čas hrám počítačové hry. Aktívne tiež pôsobím v Chovateľskej rade Slovenského klubu chovateľov
jazvečíkov.
Ako vidíte svoju budúcnosť, resp. ako vyzerajú vaše plány/sny?
Mám v pláne spojiť nadobudnuté vedomosti, a preto som sa rozhodla – aj napriek
neúnosne dlhej dĺžke trvania koncipientskej
praxe – pre pracovné miesto koncipientky
so zameraním aj na právo životného prostredia. Vzhľadom na moju záľubu v kynológii a výstavách psíkov by som sa popri zamestnaní chcela vzdelávať aj v tejto oblasti
a študovať externou formou kynológiu aj
na vysokej škole. Jedným z mojich väčších
snov je stať sa medzinárodnou rozhodkyňou pre exteriér psov. Okrem toho zvažujem aj doktorandské štúdium na Katedre
hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK.
Bola mi ponúknutá veľmi zaujímavá téma
analýzy vzťahu medzi množstvom a kvalitou podzemnej vody v urbanizovanom území pod vedením pani doc. RNDr. Renáty
Fľakovej, PhD., ktorá bola zároveň mojou
vedúcou už pri bakalárskej aj diplomovej
práci. Veľmi dobre sa mi s ňou aj s ľuďmi
z katedry hydrogeológie pracovalo a okrem
vysokej odbornej úrovne si veľmi vážim aj
ich korektný a veľmi ľudský prístup k nám
študentom.
Karin Fedorová
Foto: Archív Patrície Jamriškovej

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

Digital Marketing Club, klub pravých
digitálnych nadšencov
Uvoľnená atmosféra, top výsledky, unikátne formy vzdelávania, jedinečné projekty, sedem rokov pôsobenia a tridsaťtri aktívnych
členov. To je v skratke Digital Marketing Club.
Brána do digitálneho
sveta. Aj takto sa dá charakterizovať klub pôsobiaci na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM
UK), ktorý združuje nadšencov digitálneho
marketingu. Digital Marketing Club (DMC)
vznikol v roku 2011 s cieľom vzdelávať študentov v oblasti online marketingu a podnikania. V počiatkoch organizoval odborné
prednášky, workshopy a vytvoril prostredie
pre študentov, aby mohli získavať praktické
skúsenosti. Neostalo však iba pri tom. Postupne sa naše aktivity rozšírili o úspešnú
konferenciu, vzdelávacie víkendové pobyty,
obedy s úspešnými podnikateľmi, mentoring
a pripravuje sa aj digitálna jachta. V DMC je
množstvo freelancerov venujúcich sa SEO,
sociálnym médiám, copywritingu, PPC, grafickému dizajnu. Naše služby ponúkame
klientom, ktorí potrebujú pomôcť s online
marketingom. Fungujeme ako reklamná
agentúra a pracujeme na reálnych projektoch. U nás si príde na svoje každý.

Super ľudia a uvoľnená
atmosféra
Všetky naše aktivity majú jedno spoločné – snažíme sa prinášať top výsledky, ale
nezabúdame pri tom na pracovnú pohodu.
V našom klube rozhodne nečakaj nudné
pracovné stretnutia za okrúhlym stolom.
Pracujeme flexibilne, často z domu alebo
z kaviarní. Spolupracujeme s Pizza SEO,
daren&curtis, 2CREATE advertising, ADMA.
Naše teambuildingy sú legendárne. U nás sa
jednoducho nikto nenudí.

Inšpiratívne obedy
s úspešnými osobnosťami
zo sveta biznisu
Na náš koncept digitálnych obedov sme
obzvlášť hrdí. Pravidelne pozývame na obedy
skúsených marketérov či podnikateľov, ktorí

sa s nami delia o svoje poznatky a my sa môžeme posúvať vpred. Z inšpiratívnych osobností naše pozvanie prijal napríklad aj zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti WebSupport Michal Truban, zakladateľ a spolumajiteľ
firmy ESET Miroslav Trnka, CEO Martinusu
Michal Meško, Sajfa či prezident SR Andrej
Kiska. Celkom dobré, však?

Unikátne vzdelávacie
aktivity

Najväčšia udalosť roka,
na ktorej všetci tvrdo
pracujeme
Ako študenti máme možnosť vyskúšať si
organizovanie veľkého eventu. Dvakrát za
rok sa nám podarí vypredať celú aulu. O čo
ide? Make it Digital je séria konferencií zameraná na odborné prednášky z oblasti digitálneho podnikania a online marketingu.
Chodia na ňu marketéri, študenti, podnikatelia. Prednášajú top spíkri a viac ako 300
návštevníkov svedčí o jej kvalite.

DMC akadémia
V rámci akadémie otvárame brány pre
všetkých nadšencov, ktorí sa chcú dozvedieť niečo viac o online marketingu. Počas
semestra organizujeme prednášky na rôzne
zaujímavé témy, ako napríklad sociálne siete, trendy v online marketingu, copywriting či
PR. Prednášať chodia experti z praxe a všetci sú vítaní. Nesmieme zabudnúť ani na kvalitné workshopy, z ktorých si každý odnesie
množstvo zaujímavých informácií.

Medzi ďalšie unikátne vzdelávacie aktivity
patria naše digitálne chaty. Ide o intenzívne
vzdelávacie víkendové pobyty, ktorých cieľom je nasávať informácie v zábavnom a priateľskom prostredí. Obohacujeme sa nielen
v oblasti online marketingu, ale aj osobného
rozvoja, leadershipu a soft skills. Na naše
chaty chodia prednášať také kapacity ako
Kamil Aujeský alebo Jakub Čech. Samozrejme, nesmie chýbať pečené prasa, dobrá
hudba a bohatý program.
Čerešničkou na torte našich vzdelávacích
aktivít je bezpochyby týždeň strávený na luxusnej jachte v chorvátskom Splite. Na digitálnej jachte budeme okrem bronzu chytať
najmä praktické poznatky z online marketingu. O skúsenosti sa s nami podelia dvaja
mentori z digitálnej agentúry Elite Solutions.
Po celoročnom úsilí sa tak ponoríme nielen
do priezračných chorvátskych vôd, ale aj
tých marketingových.
Digital Marketing Club je o vzdelávaní, práci, ale aj zábave, budovaní kontaktov, objavovaní nových možností. Sme zapálení pre
digitálny marketing. Koniec koncov, plameň
máme aj v našom logu. Mnohí členovia vďaka klubu raketovo naštartovali svoju kariéru.
Aj ty sa môžeš stať našou súčasťou. Sleduj
nás na našej stránke www.digitalmarketingclub.sk a dozvieš sa viac.
Lucia Čakyová,
študentka FM UK
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Sme tu znova a znova Myslíme NaTUR!
Aj v tomto roku študenti Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) pod vedením doc. PhDr. Paulíny Stachovej, PhD., a Mgr. Miloša Mrvu, PhD., dostali skvelú príležitosť zapojiť sa (či už organizačne, alebo aspoň účasťou) do projektu Myslíme NaTUR2, upriamujúceho pozornosť na súčasnú problematiku spotrebného života a trvalo udržateľného rozvoja.
Dňa 16. apríla 2018 sme tak na pôde fakulty okrem prezentácie študentských projektov mohli privítať aj viaceré inšpirujúce osobnosti,
ktoré ohľaduplnosť k našej planéte prejavujú nielen doma, ale aj vo svojom podnikaní.
Myslíme NaTUR2 tento rok priamo nadväzovalo na vybrané študentské projekty
v rámci výzvy „SDG Challenge“, ktorú iniciovala doc. Paulína Stachová s úmyslom spropagovať a prispieť aspoň malou troškou k plneniu 17 cieľov udržateľného rozvoja vymedzených OSN v Agende 2030. S projektmi
našich tretiakov, ktoré sa reálne uskutočnili
(niektoré z nich dokonca fungujú dlhodobo),
preto úzko súvisel aj výber pozvaných hostí.
Podujatie bolo tematicky rozdelené do troch
blokov.

V zdravom tele zdravý
duch, čistá voda, čistý
vzduch
Prvý blok sa zameral na dôležitosť vody,
ale aj emisie a s tým spojenú otázku alternatívnej dopravy v našom hlavnom meste.
„Veľa ľudí si neuvedomuje, že voda tečúca
z vodovodu je zdravotne vyhovujúca a vyznačuje sa rovnakou kvalitou ako balená voda.
Rozdiel spočíva však v tom, že s balenou
vodou si kupujeme aj nechcené kilogramy
plastu. Nehovoriac o tom, že voda z vodovodu je neporovnateľne lacnejšia. Práve preto
sme sa rozhodli v rámci podujatia Myslíme
NaTUR2 upozorniť aj na túto problematiku.
Na konferencii sme účastníkom podávali na
osvieženie vodu z vodovodu so sirupom, aby
sme tak ukázali, že existuje viacero jednoduchých, lacných a najmä „bezobalových“
možností, ako si ozvláštniť čistú chuť vody.
Podporiť nás prišli Elena Tomčíková a Lucia
Škamlová z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Obe pracujú na dlhodobom vzdelávacom programe ,Modrá škola – voda pre
budúcnosť‘, ktorý je súborom viacerých typov aktivít a činností s tematikou pitnej vody,
jej výroby, distribúcie, odvádzania a čistenia,
vedúcich k vzdelávaniu, rozvoju návykov
a zručností, zmene hodnotovej orientácie
a spolupráci medzi školami, verejnosťou
a vodárenskou spoločnosťou. Na konferenciu si so sebou priniesli zmenšený prototyp
spôsobu vlievania vody do našich vodovodných kohútikov v domácnostiach. O vode
nám povedali veľa zaujímavostí, o ktorých
sme napriek tomu, že sme študenti vysokých škôl, nemali ani potuchy,“ zhodnotila
za študentov jedna z organizátoriek Kristína
Kleinová.
„Cieľom nášho projektu bolo zorganizovať týždeň bez emisií. Keďže sa spaľovaním
paliva v motorových vozidlách dostáva do atmosféry z výfukových plynov množstvo oxidu
uhličitého, ktorý prispieva k skleníkovému
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efektu, študentov, ale aj pracovníkov fakulty
sme sa snažili namotivovať k tomu, aby do
školy nejazdili autom, ale bicyklom, príp.
prišli pešo či využili mestskú hromadnú dopravu. Ako hosťa sme zavolali Petra Netriho,
člena občianskeho združenia Cyklokoalícia,
ktoré podporuje rozvoj mestskej cyklistiky
v Bratislave a rozvoj cyklistickej dopravy na
Slovensku. Cyklokoalícia tiež monitoruje
a pripomienkuje stav verejných priestorov,
aby boli bezbariérové a vyhovujúce pre peších a ľudí s obmedzenou schopnosťou
pohybu. P. Netri nám priblížil rôzne projekty, ktoré v Bratislave prebiehajú a ktorých
sa môžeme priamo zúčastniť a prispieť tak
k zlepšeniu situácie,“ priblížila Viki Hebertová. „Na základe prieskumu, ktorý sme medzi
prítomnými realizovali najprv počas konania
podujatia Myslíme NaTUR2 a následne aj
na facebooku, sme zistili, že v nami sledovanom týždni pri presune do práce/školy využilo mestskú hromadnú dopravu vyše 70 %
ľudí,“ dodala s nadšením.

Budú sa generácie po nás
topiť v odpade?
Druhý blok sa tematicky venoval triedeniu
odpadu, ale aj tomu, ako znížiť našu osobnú
produkciu odpadu a tak aspoň o niečo menej zaťažovať životné prostredie.
„Slovensko je v rebríčku hodnotiacom
triedenie odpadu jednou z najhoršie umiestených krajín EÚ – Slováci triedia iba 15 %
odpadu, čo vyprodukujú. Slovensko sa pritom zaviazalo, že do roku 2020 zvýši mieru
recyklácie na 50 %. Zatiaľ však nedosahujeme ani polovicu tohto záväzku. Preto sme
sa prostredníctvom nášho projektu sústredili na zlepšenie povedomia o recyklácii
a ekológii vo všeobecnosti. Na podujatie

Myslíme NaTUR2 sme si zavolali Štefana
Macejáka, majiteľa spoločnosti EcoHeart,
ktorá sa venuje výrobe recyklovateľných
zubných kefiek, čím sa jej dosiaľ podarilo ušetriť našu planétu už od vyše 500 kg
plastu. Navyše, 10 % zisku z predaja dávajú na podporu lokálnych projektov. Počas
prednášky nám Š. Maceják vysvetlil celý
proces výroby drevených zubných kefiek
i pôvod bambusu, z ktorého sa vyrábajú,“
priblížila Martina Hradeková.
„Aj náš projekt sa orientoval na problematiku nadmerného produkovania komunálneho odpadu,“ uviedla Frederika Tarajová.
„V snahe vyzdvihnúť dôležitosť jeho separovania sme si pozvali Petru Slezákovú,
blogerku propagujúcu zero waste filozofiu,
t. j. životný štýl, ktorý podporuje opätovné
využívanie všetkých zdrojov bez tvorby odpadov, ich skládkovania alebo spaľovania.
P. Slezáková v roku 2016 založila blog ,Zero
Waste Slovakia‘, ktorého cieľom je inšpirovať ľudí a zjednodušiť ich cestu k bezodpadovému životu v slovenských podmienkach.
Naším druhým hosťom bola Simona Hanzlíková z Odvozu a likvidácie odpadu (OLO),
spoločnosti, ktorá má v odpadovom hospodárstve hlavného mesta nezastupiteľné postavenie. Ich cieľom však nie je ,len‘ odvoz
a likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu, ale aj dlhodobý program
na podporu triedeného zberu. Keďže sme
nechceli ostať len pri teórii, rozhodli sme sa
zaviesť triedenie odpadu aj na našej fakulte.
Na 2., 3. a 4. poschodí a pred prednáškovými miestnosťami tak dnes už môžete
nájsť vždy 4 smetné koše (1 na plast, 1 na
papier a 2 koše určené na komunálny odpad). Nad košmi sú umiestnené označenia
príslušnej farby, na ktorých je tiež napísané,
čo do daného koša patrí, a čo tam, naopak,
nehádzať.“
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Recyklovaná móda –
budúci trend či nezmysel?
V poslednom bloku študentky upriamili pozornosť publika na tzv. rýchlu módu a negatívne aspekty jej produkcie, ako i na výhody
recyklácie a upcyklácie oblečenia.
„Cieľom nášho projektu bolo oboznámenie verejnosti – primárne študentov FM
UK – s problematikou rýchlej módy a tiež
vysvetlenie dôležitosti pomalej módy, recyklácie a upcyklácie oblečenia,“ priblížila Lea
Straňáková. „V našej prezentácii sme poukázali na to, aký výrazný ekologický problém predstavuje rýchla móda, ktorej výroba
so sebou prináša nielen veľké množstvo
látok, končiacich v odpade, ale tiež výrazne znečisťuje životné prostredie. Naše
teoretické poznatky doplnili o skúsenosti
z praxe Lenka Krivá z firmy Cila a Katarína
Hutyrová, majiteľka štýlovej predajne noseného oblečenia NOSENE, ktoré sa venujú
upcyklácii oblečenia a privádzajú riešenia

tejto problematiky aj na územie Slovenskej
republiky.“
Všetky témy podujatia Myslíme NaTUR2
boli nielen veľmi zaujímavé, ale najmä aktuálne. Hoci sa každý z nás snaží žiť svoj život
najlepšie, ako vie, a tak, aby sa mal dobre,
myslím si, že je dôležité neustále si pripomínať, aby sme nezabúdali ani na „dobro“ nášho prostredia – a to nielen toho, v ktorom
žijeme teraz, ale i toho, v ktorom budeme žiť
napríklad aj o 50 rokov. Každý z nás môže

prispieť svojou troškou a spoločne tak dosiahneme veľký pokrok.
Rada by som ešte raz poďakovala za podporu a usmernenie našim vyučujúcim, ako aj
všetkým svojim spolužiakom za spoluprácu
a v neposlednom rade všetkým zúčastneným hosťom za to, že si našli čas a prišli sa
s nami podeliť o svoje skúsenosti.
Tatiana Králová, študentka FM UK
Foto: Martina Hrádeková

Zbierka na podporu
rodín v núdzi

Tréning v terapii zameranej
na súcit na FSEV UK

Ako traja študenti 3. ročníka na FM UK sme sa na predmete medzinárodné ekonomické vzťahy pod vedením doc.
PhDr. Paulíny Stachovej, PhD., odhodlali vydať menej
tradičnou cestou a zrealizovať projekt podporujúci jeden
z cieľov trvalo udržateľného rozvoja – „Žiadna chudoba“.
Dňa 4. apríla 2018 sme na fakulte zorganizovali zbierku
pre dvoch chlapcov a jedno dievčatko, troch súrodencov,
ktorí boli zverení do výchovy svojich starých rodičov.
Zbierku sme organizovali pod záštitou charitatívnej organizácie Pomoc deťom v ohrození.

Prvé tri júnové dni sa na Fakulte sociálnych a ekonomických vied
UK (FSEV UK) konal základný modul tréningu v terapii zameranej
na súcit, ktorý viedol prof. Nicola Petrocchi z John Cabot University
v Taliansku. Prišiel na pozvanie doc. Mgr. Júlie Kanovskej Halamovej,
PhD., ktorá tréning zorganizovala pod záštitou Ústavu aplikovanej
psychológie FSEV UK.

Predmetom zbierky boli školské, hygienické potreby, oblečenie a obuv. O konaní zbierky sme informovali našich spolužiakov a vyučujúcich prostredníctvom emailu. Dúfali sme, že
sa nám podarí vyzbierať aspoň zopár vecí a rodine pomôcť.
Výsledok zbierky však prekonal naše očakávania. Dostali sme
naozaj veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Do zbierky sa zapojilo
oveľa viac ľudí, než sme predpokladali, a vecí sme vyzbierali
dostatok na pomoc dvom ďalším rodinám v núdzi. Okrem oblečenia a ostatných potrieb sa nám podarilo vyzbierať aj 120
eur, ktoré sme poslali prvej rodine. Dvom zvyšným rodinám
sme darovali dve veľké škatule plné oblečenia a hygienických
potrieb. Časť z vyzbieraných vecí sme na záver darovali detičkám z detského domova v Bratislave.
Organizácia zbierky tohto typu bola pre nás veľmi obohacujúcou skúsenosťou. Hodnotíme ju pozitívne, aby sme však
boli aj trocha kritickí, mala predsa len aj jeden nedostatok.
Ako organizátori sme neboli dostatočne konkrétni pri formulácii toho, čo vlastne budeme zbierať. Ak by sme mohli vrátiť
čas a zorganizovať zbierku ešte raz, kapacitne by sme sa na
ňu lepšie pripravili a uviedli aj presné veľkosti darovaného oblečenia. Veríme, že túto chybičku krásy budeme mať možnosť
napraviť pri ďalšej zbierke. Najdôležitejšie je, že sa nám podarilo deťom pomôcť a potešiť ich. Za túto možnosť ďakujeme
všetkým, čo sa do zbierky zapojili, darovali svoje veci a podporili tým dobrú vec.

Prof. Nicola Petrocchi je psychoterapeutom, využívajúcim kognitívno-behaviorálnu terapiu (Cognitive Behavioral Therapy – CBT) a terapiu
zameranú na súcit (Compassion Focused Therapy – CFT), ktorej sa priučil priamo od zakladateľa tohto prístupu – prof. Paula Gilberta, s ktorým
dodnes publikuje a vedie psychoterapeutické výcviky. Je zakladateľom
asociácie Compassionate Mind Italy, ktorej cieľom je výskum, tréning a šírenie CFT v Taliansku. Okrem svojej terapeutickej praxe sa zaoberá aj výskumom v oblasti súcitu a sebasúcitu.
Počas výcviku sa účastníci dozvedeli viac nielen o teórii tohto prístupu,
ale zároveň si mohli na vlastnej koži vyskúšať cvičenia na rozvoj sebasúcitu a súcitu, využívané v terapeutickej praxi. Druhý modul tréningu
sa uskutoční na prelome novembra a decembra 2018. V tejto časti sa
účastníci zoznámia s tým, ako sa v CFT pracuje s hanbou a sebakritikou klientov.
Tréningu v terapii zameranej na súcit sa zúčastnilo viac ako 30 ľudí z rôznych krajín sveta, ktorí pracujú v oblasti mentálneho zdravia alebo sa na
túto prácu pripravujú. Z tréningu si odniesli nové poznatky a zručnosti, ktoré budú môcť využiť vo svojom povolaní i osobnom živote.
Mgr. Martina Baránková, FSEV UK

Katarína Orbanová, Katarína Šušmáková
a Dominik Lučan, študenti FM UK
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Prosciutto, parmezán, Verdi a jedna
z najstarších univerzít na svete
Erasmus+ po parmsky
Letný semester prvého ročníka magisterského štúdia inžinierskej geológie a hydrogeológie
a zimný semester prvého ročníka doktorandského štúdia na Katedre hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) som sa rozhodla stráviť
v malom malebnom a rušnom talianskom mestečku Parma. Nachádza sa tu jedna z najstarších univerzít na svete, ktorá bola založená v roku 962.
Università degli Studi di Parma, ktorú v súčasnosti navštevuje okolo 26 000 študentov,
má deväť fakúlt. Niektoré fakulty sa nachádzajú v centre mesta, no väčšina pracovísk
je situovaná v rozľahlom vedeckom kampuse
nachádzajúcom sa za mestom. Je to obrovský moderný areál plný zelene a cyklistických
chodníkov, kde sa okrem školských budov
nachádzajú aj kaviarne, niekoľko jedální, bar,
kostol či kúpalisko. Keďže talianski študenti
trávia v škole celé dni a vzdelávaniu venujú aj
svoj voľný čas, je tomu prispôsobená aj vybavenosť kampusu.
Štúdium hydrogeológie, geomorfológie
a seizmiky, na ktoré som sa zamerala, sa neodmysliteľne spája s terénnymi exkurziami.
Práve Dipartimento di Scienze Chimiche della Vita e della Sostenibilità Ambientale, čiže
katedra, na ktorej som v Parme študovala, mi
ponúkla veľké množstvo terénnych výjazdov.
V rámci hydrogeologických prieskumov sme
prebádali oblasť rieky Pád, blízke Apeniny
sme zas zmapovali v rámci terénnych výjazdov, ktoré boli súčasťou kurzov geomorfológie. Taliansko je známe častými zemetraseniami. Na výučbu seizmológie sa preto kladie
špeciálny dôraz. V rámci predmetu venovanému zemetraseniam a seizmickým rizikám sme
navštívili Instituto nazionale di geofisica e vulcanologia v Ríme, jedno z najlepších svetových centier, v ktorých monitorujú zemetrasenia najmä v Taliansku, ale aj na celom svete.
Na svoj prvý zahraničný študijný pobyt mám
len dobré spomienky, a preto som sa – už
ako doktorandka – rozhodla stráviť v Parme aj
svoju ďalšiu Erasmus+ mobilitu. Bola to stáž,
počas ktorej som s prof. Emmou Petrellou
z vyššie spomenutej katedry spolupracovala
na viacerých projektoch, napr. na monitorovaní znečistenia v podzemných vodách v Parme
a v jej okolí či hydrogeologickom prieskume

a monitoringu zosuvného telesa v Apeninách.
Dokonca sa mi naskytla možnosť odoberať
vzorky podzemnej vody aj na požiarnej stanici.
Počas stáže som taktiež absolvovala množstvo
terénnych prieskumov a prác, ktoré v mnohom
obohatili moje vedomosti a naučili ma novým
zručnostiam.
Isteže, Erasmus+ pobyt nie je len o štúdiu.
Okrem spoznania talianskeho vzdelávacieho
systému som mala možnosť privoňať, ochutnať
a priučiť sa skvelej talianskej kuchyni, v ktorej
nikdy nesmela chýbať parmská šunka (Prosciutto di Parma), parmezán a, samozrejme,
cestoviny. Na to, že odtiaľto pochádza práve
prosciutto, parmezán, ako i známa talianska
značka cestovín Barilla, je Parma, nazývaná
aj „mestom gastronómie“, právom hrdá, preto
tu máte možnosť navštíviť aj jednotlivé múzeá
spomínaných produktov. Navyše, má strategickú polohu, takže sa z nej za krátky čas dá
dostať do Milána, Bologne, Florencie, Benátok, Verony či k najväčšiemu talianskemu jazeru Lago di Garda. Návštevu týchto, ako ani
mnohých iných miest v Taliansku som si nenechala ujsť ani ja. Vždy som sa z nich však rada
vracala späť do Parmy.
Keďže Apeninský polostrov počas svojej bohatej histórie vyprodukoval obrovské množstvo
významných vzdelancov, svetoznámym rodákom sa môže pochváliť takmer každé talianske
mesto. Výnimkou nie je ani Parma a jej okolie.
Jeden z najznámejších skladateľov – Giuseppe Verdi – pochádzal z neďalekej dedinky Le
Roncole. Parma, ktorá je na túto osobnosť
naozaj pyšná, si skladateľa akoby adoptovala
za svojho. Prechádzky mestom často spríjemňovali melódie z Verdiho opier – vo viacerých
uliciach sú totiž nainštalované reproduktory,
z ktorých hrá hudba, čo vytvára čarovnú atmosféru. Samozrejme, nevyrovná sa to predstaveniu Aidy v pravom talianskom divadle, do

ktorého som sa vybrala na svojich potulkách
po Bologni. Veď byť v Taliansku a neísť do divadla, to by bol naozaj hriech.
Taliani sú národ hlučný, veselý a priateľský.
Aj vďaka ich temperamentu a spomínaným
vlastnostiam som sa v krajine cítila výborne.
Počas pobytu som si našla nielen „erazmáckych“ kamarátov, ale hlavne talianskych priateľov. Tí ma naučili, že Taliani pizzu strihajú
nožnicami, že niekedy nepotrebujú slová na
vyjadrenie myšlienok, lebo im stačia ruky a typické gestá rozprávajú za nich, alebo i to, že
dobrá talianska káva je pre nich neodmysliteľnou súčasťou každého dňa. Práve tieto priateľstvá mi pomohli naučiť sa aspoň trošku po
taliansky. Ich trpezlivosť a radosť z toho, že
sa cudzinec učí ich reč a badať na ňom istý
progres, bola na nezaplatenie a v mojom prípade to bol hnací motor v snahe zlepšovať sa.
Jednou z výhod zahraničných mobilít a počas
nich vzniknutých kamarátstiev je to, že sa
vždy máte kam vrátiť a keď ste na cestách po
Európe, viete sa dostať do mesta, kde poznáte aspoň jednu osobu.
Erasmus+ je jedinečnou príležitosťou, ako
si spestriť študentské časy. Namiesto zaužívanej rutiny majú mladí ľudia skvelú možnosť
študijného i životného osvieženia. Študijné
pobyty a stáže naučia človeka samostatnosti,
predstavia iné možnosti štúdia a práce, umožnia nadviazať nové kontakty s ľuďmi z vašej
vedeckej obce v zahraničí. Človek získa veľké
množstvo nových skúseností, zážitkov a kamarátov. Bonusom je pokrok, častokrát nielen
v jednom cudzom jazyku. Mňa osobne Erasmus+ naučil predovšetkým nazerať na svet
aj z trošku inej perspektívy. Za túto skúsenosť
som vďačná Univerzite Komenského, ktorá
študentom poskytuje Erasmus+ granty, čím
im umožňuje zažiť jedno z najkrajších období
v živote vysokoškoláka.
Mgr. Nora Jantáková,
doktorandka na PriF UK
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Keby mi niekto povedal, že sa v Bratislave budem cítiť
tak príjemne, neverila by som mu
Tento akademický rok začala Univerzita Komenského v Bratislave (UK) spolupracovať v rámci programu Erasmus+ so šiestimi ukrajinskými
univerzitami, ktorých študenti a tiež učitelia absolvovali na univerzite študijné a učiteľské mobility. Prinášame vám rozhovor s tromi študentkami – Halynou, Irynou a Olenou, ktoré svoj študijný pobyt strávili na Filozofickej fakulte UK.
Ahojte, najskôr nám povedzte, koľko máte
rokov a čo študujete.
Halyna: Mám 20 rokov a študujem politické
vedy.
Iryna: Ja mám tiež 20 a študujem cudzie jazyky.
Olena: Ja som o dva roky staršia a študujem
politické vedy.
Prečo ste sa rozhodli pre mobilitu cez
program Erasmus+ a prečo ste si vybrali práve Slovensko?
Halyna: Pre mňa bol hlavným dôvodom fakt,
že sa venujem štúdiu stredoeurópskych krajín
a ich vstupu do Európskej únie. Na Slovensko
som tak chcela prísť preto, aby som sa z prvej
ruky naučila viac o jeho politickom systéme.
Svoj tunajší pobyt považujem tiež za skvelú príležitosť spoznať vás – napríklad pred mesiacom
ste tu mali obrovské protesty proti vláde. Bolo
pre mňa veľmi zaujímavé byť tu počas ich konania.
Olena: Ja som si mohla vybrať medzi pobytom
v Nemecku a na Slovensku. Rozhodla som sa
pre Bratislavu, pretože ste mali v ponuke zaujímavé predmety. V magisterskej práci sa venujem konfliktu na Ukrajine, a tak som mala záujem predovšetkým o kurzy týkajúce sa riešenia
konfliktov. Napriek tomu, že viacero kurzov bolo
zrušených, svoje rozhodnutie prísť do Bratislavy
neľutujem. Vďaka kultúrnej blízkosti sa na Slovensku cítim ako doma. Naša kultúra, jedlo, tradície a dokonca aj jazyk sú podobné.
Môžete nám opísať váš prvý deň v koži Erasmus+ študenta v Bratislave? Aké boli vaše
prvé dojmy?
Olena: S Irynou bývame na rovnakej izbe na
internátoch a naša prvá skúsenosť v Bratislave
bol práve internát. Musím povedať, že prvý dojem nebol veľmi dobrý. Možno je to aj tým, že je
to pre nás vôbec prvá skúsenosť s bývaním na
internáte, no fotky, ktoré sme videli na internete,
sa od toho, čo sme tu našli, výrazne líšili...
Iryna: Áno, keď sme prišli, tak na izbe takmer nič
nebolo: nijaké vankúše, nijaká posteľná bielizeň,
nijaké záclony – i keď tie sme nakoniec vypátrali (smiech). A k tomu špinavé okná. Takže sme
najprv vyčistili izbu a po výlete v IKEI to „u nás“
začalo vyzerať útulnejšie – viac ako domov.
A ako sa vám páči Bratislava? Našli ste si
v nej nejaké obľúbené miesto?
Halyna: Pre mňa bola prvou skúsenosťou
s Bratislavou jej hlavná železničná stanica. Keď
som prišla, tak jedna z mojich prvých otázok
znela: „Je toto naozaj Bratislava?“ Vaša hlavná
stanica je totiž veľmi malá. Prvé dni som snažila objavovať mesto a porovnávala som ho so
svojím rodiskom (Kyjev – pozn. red.). Veľmi sa
mi páči hrad s fantastickým výhľadom. A pozdáva sa mi aj Most SNP – najmä z pohľadu od
nábrežia.
Olena: Ja mám rada úzke uličky, takže sa mi
páči celé historické centrum mesta. Niekedy
vstávam skôr, a keď nechcem zobudiť Irynu,
idem sa do Starého Mesta poprechádzať.

Centrum mám veľmi rada – je
malé a nie je v ňom skoro žiadna
doprava. A ľudia v Bratislave sa
stále smejú. Naozaj, stále! V mojom meste, Charkove, sa ľudia
na uliciach neusmievajú. Myslím
si, že je to preto, že to je väčšie
mesto, ľudia sa snažia dostať do
svojho cieľa najrýchlejšie, ako
sa dá. Keby ste sa u nás na ulici
usmievali, ľudia by si mysleli, že
ste blázon.
Čoho ste sa pred svojím príchodom najviac obávali?
Iryna: Ja som bála, že mi bude
chýbať rodina a priatelia, keďže
som z domu na také dlhé obdobie ešte nikde nebola. Tiež som
sa trochu bála bývať sama – toho,
že si budem musieť sama variť,
upratovať a tak. Nikdy predtým
som totiž nebývala na internáte
alebo v podnájme, tak som si nebola istá, ako to zvládnem.
Halyna: Ja som sa bála, že sa
budem cítiť opustene, izolovane,
pretože som jediná, kto sa z mojej univerzity vybral na Erasmus+
mobilitu do Bratislavy. Ale po prvom týždni som zistila, že internát a samota jednoducho nejdú
dokopy.
Olena: Neviem, najviac som sa
asi bála komunikácie v angličtine. Bála som sa, že si nebudem
vedieť nájsť nových priateľov, že
nebudem vedieť v angličtine urobiť vtip a podobne. Strach mi naháňali aj záverečné skúšky
– bála som sa, že tu dostanem toľko nových
informácií, že štúdium a jeho úspešné absolvovanie bude pre mňa náročné. Teraz však vidím,
že množstvo učiva je podobné, i keď aj tak je
tu štúdium trochu náročnejšie než u nás. Tu
máte iný systém prípravy na skúšky, musíte sa
sústrediť na veľa vecí naraz. Ale stále sa učím
niečo nové a páči sa mi to.
A čo vás tu naozaj prekvapilo, čo ste pred
svojím príchodom neočakávali?
Halyna: To, že slovenskí študenti majú párty aj
v utorky.
Iryna: Pre nás je to naozaj niečo zvláštne, u nás
je párty zvyčajne v piatok, prípadne v sobotu.
A tiež neoslavujeme toľko ako Slováci. Tí stíhajú
žúrovať takmer každý štvrtok...
Halyna: ...a stredu (smiech). Mňa prekvapilo aj
to, že sa študenti každý štvrtok zbalia a cestujú
na víkend domov.
Iryna: Presne tak. Na Ukrajine tak často domov necestujeme. Maximálne raz za mesiac.
Možno je dôvodom aj to, že tu sú vlaky zadarmo a cesta netrvá tak dlho. Na Ukrajine sú
lístky drahé – musíte minúť približne štvrtinu
mesačného štipendia na to, aby ste sa dostali
domov.

Máte nejaké rady či odporúčania pre študentov, ktorí by chceli prísť na Erasmus+ do
Bratislavy?
Iryna: Aby sa nebáli bývať na internátoch. Zaručene tu stretnú veľa kamarátov a budú sa tu cítiť
ako doma. A nech veľa cestujú!
Halyna: Presne tak. Navštívili sme Trnavu, Martin. Tiež sme boli v Budapešti, Prahe a Drážďanoch. Poloha v strede Európy z Bratislavy robí
ideálny východiskový bod na cestovanie po
starom kontinente – do mnohých európskych
miest sa z nej totiž dostanete za pomerne krátky
čas.
Olena: Ja si myslím, že najdôležitejšie je nebáť
sa. Naozaj. Ak by mi niekto pred cestou povedal, že sa tu budem cítiť tak príjemne, neverila
by som mu.
Iryna: Nechajte všetko plynúť tak, ako to príde,
zostaňte pokojní a o týždeň-dva zistíte, aká fantastická skúsenosť to je.
Olena: Viete, ľudia Bratislavu volajú „Party-slava“ alebo „Bratis-love“ a myslím si, že to tak
naozaj je!
Barbara De Cosa, Erasmus+ stážistka
na Katedre etnológie a muzeológie FiF UK
Preklad: Mária Gajarská Kučerová,
referát zahraničných vzťahov FiF UK
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Študenti UTV na etnologicky orientovanej exkurzii
po krásach Oravy
V dňoch 11. až 13. mája 2018 sa študenti etnológie, kultúrnej antropológie a muzeológie na Univerzite tretieho veku Centra ďalšieho
vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (UK) vydali pod vedením doc. PhDr. Hany Hlôškovej, CSc., z Filozofickej fakulty UK na
exkurziu po viacerých známych a dôležitých miestach Oravy. Exkurziu sprevádzalo príjemné slnečné počasie a hlavne dobrá nálada
a zvedavosť všetkých zúčastnených.
Naša cesta sa začala v oravskej obci Párnica, ktorá svoj názov odvodzuje od miestneho
prameňa teplej vody, čo ani v zime nezamŕzala a neustále sa z nej parilo. V dedine, ktorá
vznikla už na začiatku 15. storočia, je dnes
starostkou Ing. Milada Antalová – práve ona
sa nám počas našej návštevy ochotne venovala. Z jej rozprávania sme pochopili, že má
blízky vzťah k tradičnej ľudovej kultúre a aktívne podporuje všetko, čo sa spája s folklórom,
ľudovou hudbou, spevom, starými zvykmi či
životom našich predkov. S pomocou spolupracovníkov sa jej podarilo založiť v obci národopisné múzeum nesúce názov Izba starých
materí, kde sú sústredené staré pôvodné
kúsky odevu, obuvi, zariadenia domácností,
hospodárske nástroje a mnoho iných vecí,
ktoré miestni našli vo svojich domovoch, na
povalách či dvoroch. V múzeu je tiež pamätná tabuľa venovaná významnej osobnosti
slovenskej folkloristiky – prof. PhDr. Andrejovi Melicherčíkovi, CSc., rodákovi z Párnice
a dlhoročnému pedagógovi našej Filozofickej
fakulty UK. Z iniciatívy M. Antalovej vzišla i tradícia celoslovenského folklórneho festivalu
ľudovej hudby, spevu a tanca s názvom „Párnickô švábkobraňá“ – tento rok sa koncom
augusta uskutoční už jeho dvanásty ročník.
Jeho súčasťou sú vystúpenia rôznych súborov, tradičný remeselný jarmok, farmársky trh,
ochutnávka tradičných slovenských špecialít
zo „švábky“, ako na Orave volajú zemiaky,
a rôzne iné atrakcie. Pri návšteve Párnice
sme nemohli obísť ani dielňu Mateja Rabadu, ktorý je zanieteným odborníkom na výrobu modrotlače. Jeho majstrovstvom sme sa
mohli pokochať aj v svadobnej sieni na obecnom úrade, ktorú jeho modrotlač zdobí. Stihli
sme si tiež prejsť náučný chodník v miestnom
chotári vybavený krásnymi náučnými tabuľami. Po večeri sme sa vydali do obce Štefanov
nad Oravou, kde sa konal koncert viacerých
mládežníckych ľudových hudieb z okolia. Je
obdivuhodné, že folklór a ľudové zvyky sa tu
pestujú aj medzi mladou generáciou.
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Druhý deň sme sa presunuli do
Dolného Kubína do Oravského
múzea P. O. Hviezdoslava, kde
sme mali možnosť nahliadnuť do
obdivuhodnej zbierky dokumentov
o živote tohto nášho spisovateľa.
V múzeu sme si pozreli aj bibliotéku Vavrinca Čaploviča, vzdelanca a súkromného zberateľa kníh,
pochádzajúceho z neďalekej
Jasenovej, ktorý v roku 1839 daroval svoju zbierku, obsahujúcu
vtedy cca 20 000 knižných diel,
Oravskej stolici. Veľmi ochotná
a fundovaná pracovníčka knižnice
Mgr. Katarína Ileninová, vedúca
literárnovedného oddelenia, nám
porozprávala o histórii, spracovaní fondov, o odbornej a osvetovej
činnosti knižnice, dokonca nám
viaceré unikátne knihy aj ukázala.
V susednej Oravskej galérii sme si
prezreli expozíciu venovanú dielu
Štefana Siváňa st., jedného z najvýznamnejších insitných sochárov na Slovensku. Jeho svojrázna
tvorba, ktorá významne obohatila
svetovú klenotnicu výtvarného
umenia, zobrazovala každodenný aj sviatočný život Oravcov. Upútali nás tiež vyrezávané
včelie úle v tvare medveďov alebo ženských
postáv v ľudovom odeve, ktorý odpozoroval
v dedinskom prostredí Oravy.
Popoludnie sme venovali návšteve Oravského hradu, ktorý pochádza z 13. storočia
a patrí k dominantám oravského regiónu. Je
národnou kultúrnou pamiatkou a prezentuje
návštevníkom spôsob a štýl bývania v minulosti. Z najvyššej časti hradu, ktorá sa nachádza vo výške 112 m nad hladinou rieky Oravy,
je krásny výhľad na okolie. Mnohí z nás Oravský hrad v minulosti už navštívili, teraz sme
však mali možnosť vidieť výsledky nedávnej
rekonštrukcie a inovácií z roku 2007, v rámci
ktorých bola obnovená etnografická expozícia zameraná na dokumentáciu
bežného života a salašníctvo
ako tradičné zamestnanie oravského ľudu, ako i expozícia
mapujúca osobitosti prírodného
prostredia Oravy.
Po prehliadke hradu sme ešte
absolvovali výlet loďou po Oravskej priehrade a návštevu Slanického ostrova umenia. Ostrov,
ktorý je chráneným územím
a národnou pamiatkou, je vlastne
pozostatkom pôvodného návršia
zaplavenej obce Slanica so zachovaným barokovým kostolom
a kalváriou. V interiéri kostola je

nainštalovaná expozícia „Slovenská tradičná
ľudová plastika a maľba“ a v exteriéri ostrova vzniklo lapidárium „Oravskej kamenárskej
tvorby 18. a 19. storočia“. V bývalej hrobke
sa nachádza expozícia histórie zatopených
obcí a budovania Oravskej priehrady. Keďže
sa v dedinke Slanica narodil náš dejateľ Anton Bernolák, pred kostolom stojí jeho socha.
Ostrov je krásnym miestom na prechádzky,
je to tiché miesto s príjemným ovzduším a my
sme si ho naplno užili. Po večeri sme sa ešte
dozvedeli informácie o ďalšom oravskom rodákovi – Antonovi Habovštiakovi, ktorý sa zaoberal slovenskými dialektmi, najmä nárečiami
Oravy a Gemera. Zbieral tiež rozprávky a povesti a spracovával ich do knižných publikácií.
Dokonca pôsobil v medzinárodnom združení
pre Slovanský jazykový atlas.
Posledný deň exkurzie sme navštívili Tvrdošín. Prvou zastávkou bola Galéria Márie
Medveckej, maliarky a tvrdošínskej rodáčky,
ktorá spojila svoj život aj dielo s rázovitou Oravou. V galérii sme si všetci kúpili krásnu pamiatku – záložku do knihy, ktorá vyobrazuje
československú desaťkorunovú bankovku.
Autorka ju pripravovala dva roky, kým sa dostala do obehu. Neďaleko galérie sme zavítali
aj do gotického dreveného Kostola Všetkých
svätých z 15. storočia, ktorý je od roku 2008
zapísaný v Zozname svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO.
Naša prehliadka Oravy sa skončila v Zuberci, kde sme navštívili skanzen – Múze-
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um oravskej dediny. Viac než 50 stavieb ľudovej architektúry, medzi
ktorými nechýbajú ani technické stavby, ako i autentické zariadenie
domov a chov domácich zvierat návštevníkom umožňuje predstaviť
si život a prácu Oravcov v minulosti. Snáď najväčším klenotom skanzenu je drevený gotický kostol sv. Alžbety Uhorskej z obce Zábrež zo
začiatku 15. storočia, ktorý má krásny neskorogotický maľovaný strop
a funkčný prenosný barokový organ.
Touto prehliadkou sa naša exkurzia po Orave skončila. My všetci
– viac ako štyridsiati účastníci – sa chceme srdečne poďakovať doc.
PhDr. Hane Hlôškovej, CSc., z Katedry etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty UK za jej ochotu naplánovať program exkurzie, obetovať svoj voľný čas a hlavne celú akciu výborne zorganizovať.
Mária Chudíková, účastníčka exkurzie
Foto: R. Chudík

Beseda seniorov
s europoslankyňou Annou
Záborskou
Do programu Univerzity tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (UTV CĎV UK) v tomto
akademickom roku pribudol nový študijný odbor – Európska
únia – realizovaný v spolupráci s Fakultou managementu UK (FM
UK). Jeho odbornou garantkou a lektorkou je prof. JUDr. Daniela
Nováčková, PhD., z Katedry ekonómie a financií FM UK. Významným spestrením výučby bola návšteva europoslankyne Anny Záborskej, ktorá prijala naše pozvanie a v závere akademického
roka zavítala medzi seniorov na stretnutie spojené s besedou.
Poslankyňa Európskeho parlamentu navštívila študentov UTV
v CĎV UK dňa 21. mája 2018. Anna Záborská, ktorá ako lekárka
pôsobila nielen na Slovensku, ale aj v Alžírsku, sa v súčasnosti politicky angažuje predovšetkým v oblasti rodinnej politiky, podpory
žien a v boji proti chudobe. Hostka veľmi príjemne
a zaujímavo informovala
o práci v Európskom parlamente, ako i o svojich iniciatívach a prioritách.
Téme Európskej únie
a vplyvu seniorov na mladšiu generáciu v budovaní
povedomia o EÚ sa na UTV
budeme opäť venovať na jeseň, keď sa v dňoch 4. – 6. októbra 2018
na pôde CĎV UK uskutoční rokovanie Európskej federácie starších
študentov (EFOS) spojené s workshopom a návštevou Kancelárie
Európskeho parlamentu na Slovensku na Palisádach v Bratislave.
PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.,
metodička UTV CĎV UK

Od Univerzity tretieho
veku CĎV UK sa
prišli učiť španielski
pedagógovia
V rámci spoločného Erasmus+ projektu „TICTac+55 –
Blended ICT learning techniques for over-55s“, na ktorom spolupracuje Univerzita Komenského v Bratislave
s Univerzitou v Malage, sa v dňoch 7. až 11. mája 2018
realizoval na UTV CĎV UK vzdelávací kurz pre španielskych učiteľov venujúcich sa výučbe seniorov.

Kurzu „Implementing technological tools for improving
learning outcomes for seniors“ sa zúčastnilo 7 pedagógov
zo španielských univerzít v mestách Alicante, A Coruña,
Castellón, Malaga, Salamanca. Program kurzu sa tematicky zameral na históriu UTV, systém a metodiku vzdelávania
v tomto type inštitúcií, ako i na špecifické potreby seniorov
pri využívaní IKT, a to predovšetkým na podporu prístupu
a identifikáciu bariér, zručností a výhod používania IKT. Vzdelávanie učiteľov bolo ďalej zacielené aj na rozvoj ich zručností
a kompetencií, tvorbu programov a profiláciu lektorov. Tréningové aktivity a workshopy, odporúčaná literatúra a príklady
dobrých praxí sa niesli v znamení praktických ukážok práce
našich lektorov so staršími študentmi. Ďalšiu časť programu
predstavovala prezentácia skúseností s kurzom „Počítače
a informatizácia spoločnosti“ a ukážka práce seniorov na
prenosných zariadeniach a počítačoch. Účastníkov zaujala
i prednáška o marketingu na CĎV UK so zacielením na UTV.
Vo voľnom čase sa hosťom páčila prehliadka mesta a návšteva galérie Danubiana.
PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.,
metodička UTV CĎV UK
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Z aktuálnej ponuky vzdelávacích programov v CĎV UK
Ak chcete stráviť leto produktívne, využite ponuku vzdelávacích programov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK). Bližšie informácie o jednotlivých kurzoch nájdete na: www.cdv.uniba.sk.

Júl:

Odborné semináre pre verejnosť:

Cudzie jazyky:
 Letný program všeobecnej angličtiny
 Letný program všeobecnej nemčiny
Seniori:
 Rekondično-ozdravovací pobyt pre seniorov (pobytový program, 5 dní)
 Letná bratislavská univerzita seniorov
Krajania + verejnosť:
 Letná škola slovenských reálií a anglického jazyka
pre deti (15 – 18 rokov) – pre krajanov a verejnosť
(pobytový program, 6 dní)
 Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry – pre
krajanov a cudzincov
• Kurz slovenského jazyka a kultúry – pre samoplatcov
• Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov
• Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov
pre krajanov – maturantov

August:
Krajania:
 Komunikačný kolotoč – zahrajme sa so slovenčinou (pobytový program, 7 dní)
Odborné semináre pre pedagógov MŠ:
 Múdre hranie (Play Wisely)
 Portfólio – nástroj rozvíjania identity dieťaťa v MŠ
 Manažment kvality v MŠ
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September:






Time manažment
Stres manažment
Vedenie ľudí a motivácia
Vnútorná motivácia a sebakoučing
Ako uspieť na pracovnom pohovore (tréning)
 Reč tela vo svete biznisu
 Spoločenský protokol, biznis protokol, základy diplomatického protokolu
Akreditované vzdelávanie pre verejnosť:
 Mediátor – akreditovaný 200-hodinový program
 Odborný seminár pre registrovaných mediátorov
Cudzie jazyky – pre verejnosť:
 Intenzívny program všeobecnej angličtiny a Business English
 Intenzívny program všeobecnej
nemčiny a Handelsdeutsch
Odborné semináre pre pedagógov ZŠ/SŠ:
 Využitie mediácie v školách a školských zariadeniach pri riešení sporov
 Preventívne psychologické poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov školy

Akreditované vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov:
 Riešenie konfliktov v škole z pozície vedúceho pedagogického
zamestnanca
 Funkčné vzdelávanie pre vedúcich
pedagogických
zamestnancov
a vedúcich odborných zamestnancov
 Funkčné inovačné vzdelávanie
pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov
Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov:
 Jazyková a odborná príprava na
vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku
 Intenzívna jazyková príprava na
vysokoškolské štúdium 1., 2. a 3.
stupňa (10 mesiacov)
 Intenzívny kurz slovenského jazyka
(10 mesiacov)
 Intenzívny kurz slovenského jazyka
(5 mesiacov)
 Večerný kurz slovenského jazyka
 Kurz slovenského jazyka pre diplomatov
 Individuálne kurzy slovenského
jazyka

Mgr. Tatiana Ilavská, PhD.,
manažérka marketingu CĎV UK
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Zlaté výročie Medzinárodnej chemickej olympiády
V roku 2018 oslávi Medzinárodná chemická olympiáda (International Chemistry Olympiad – IChO) svoje 50. výročie. Od roku
1968 sa toto prestížne podujatie konalo v 30 krajinách. Cieľom IChO je podporovať záujem študentov o vedu, najmä o chémiu.
Na jubilejnú oslavu sa IChO vracia do svojho rodiska – Česka a Slovenska.
Medzinárodná chemická olympiáda je
súťaž pre stredoškolákov, ktorá je vrcholnou
súčasťou celosvetového systému národných
chemických olympiád.
Jej cieľom je stimulovať študentov, ktorí majú záujem o chémiu,
kreatívne riešiť chemické problémy.
IChO začala písať svoju históriu v roku
1968 iba s 3 účastníckymi krajinami (Československo, Maďarsko, Poľsko) a 18
súťažiacimi. Táto súťaž sa – s výnimkou
roku 1971 – konala každý rok. V ére jej
existencie možno zaznamenať niekoľko
historických míľnikov: zavedenie prípravných úloh (1972), začiatok arbitráží, ktoré
zabezpečujú spravodlivé hodnotenie všetkých účastníkov (1975); udeľovanie medailí (1977, Bratislava), angličtina ako oficiálny
jazyk (1984); vytvorenie olympijskej vlajky
(1985, Bratislava); viac ako 100 účastníkov
(1987); vydávanie spravodajcu počas súťaže (1992); prvý organizátor z Ázie (1995);
prvá delegácia z Afriky (2002), najväčší počet teoretických úloh – 35 (2003); núdzo-

vá zmena organizátora (2016); olympiáda
súčasne v dvoch krajinách (2018, Bratislava – Praha).
IChO sa organizuje každoročne v júli,
vždy v inej krajine. Organizátorom IChO
je zvyčajne významná univerzita z organizujúcej krajiny. Účastnícka krajina vysiela
na súťaž delegáciu, ktorá sa skladá zo štyroch súťažiacich (víťazov národného kola
chemickej olympiády) a dvoch mentorov
(vedúcich delegácie). Mentori tvoria medzinárodnú porotu, schvaľujú súťažné úlohy,
prekladajú ich z angličtiny do národného
jazyka a pre objektívne hodnotenie opravujú riešenia svojich súťažiacich nezávisle od
autorov úloh. Súťaž sa skladá z dvoch častí: teoretickej a praktickej. Každá z nich trvá
5 hodín, medzi nimi je zaradený jeden oddychový deň. Experimentálna časť obsahuje dve alebo tri laboratórne úlohy, ktoré
sú najčastejšie zamerané na kvantitatívnu
analýzu, kvalitatívnu analýzu organických
a anorganických látok, organickú syntézu,
štúdium kinetiky reakcií alebo spektroskopiu. Teoretická časť pozostáva zo 7 až 10
viacúrovňových problémov pokrývajúcich
všetky hlavné oblasti chémie.

V dňoch 19. – 29. júla 2018 sa IChO vracia do svojho rodiska. Usporiadateľmi 50.
ročníka sú na slovenskej strane Univerzita
Komenského v Bratislave a na českej strane Vysoká škola chemicko-technologická
v Prahe. Slávnostné otvorenie a samotná
súťaž prebehnú v Bratislave, porota bude
pracovať v Prahe, kde sa potom uskutoční
aj slávnostné vyhodnotenie. Očakávame
účastníkov z 82 krajín z 5 svetadielov, počet súťažiacich by mal po prvý raz prekročiť
hranicu 300.
Slovensko sa pravidelne umiestňuje
v druhej desiatke zúčastnených krajín.
V ére samostatnosti získalo 10 zlatých, 39
strieborných, 37 bronzových medailí a 2
čestné uznania. Niektorí z bývalých úspešných olympionikov pôsobia dodnes na Prírodovedeckej fakulte UK, napr. doc. Martin
Putala (prezident 50. ročníka IChO za SR),
prof. Jozef Noga, doc. Ivan Valent, Dr. Erik
Szabó a Dr. Lukáš Konečný.
Henrieta Stankovičová
a Jana Chrappová, PriF UK

Letná bratislavská univerzita seniorov otvára
záujemcom svoje brány už po ôsmykrát
Univerzita tretieho veku CĎV UK (UTV CĎV UK) spolu s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy v súčasnosti intenzívne
pripravujú už 8. ročník Letnej bratislavskej univerzity seniorov. Obľúbená letná škola určená pre záujemcov z radov staršej verejnosti, ktorá sa zameriava na priblíženie reálií slovenskej metropoly, sa tento rok uskutoční v dňoch od 31. júla do 9. augusta
2018, pričom si jej účastníci už tradične budú môcť „vychutnať“ reprezentačné priestory Zrkadlovej siene Primaciálneho
paláca. Práve tam dňa 18. júna 2018 slávnostne podpísali zmluvu o spolupráci na realizácii tohto podujatia primátor Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal a rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Letná bratislavská univerzita seniorov
oslovuje všetkých obyvateľov Bratislavy
nad 50 rokov, ktorým nie je ľahostajné
mesto, v ktorom žijú, a majú záujem o jeho
históriu, kultúru, umenie, súčasnosť a podobne. O tom, že si za pomerne krátke
obdobie svojho fungovania získala u cieľovej skupiny popularitu, svedčí aj fakt, že
záujem seniorov každoročne prevyšuje
najvyššiu možnú kapacitu (160 osôb).
Témy prednášok pre nové ročníky vyberáme zo spätnej väzby účastníkov, ako
i z návrhov Rady seniorov Bratislavy, ktorá
je poradným orgánom bratislavského primátora pre otázky postavenia seniorov.
V roku 2018 sa tak účastníci dozvedia
viac o múzeách v Bratislave, Slovensku

a Bratislave v roku 1968,
Slovenskej republike ako
členskom štáte EÚ a o významných
osobnostiach
folklorizmu v Bratislave.
Najväčšou inováciou, ktorá
nás čaká v tomto roku, je
čas prednášok, ktorý sme
vzhľadom na opakujúce sa
horúce leto presunuli na
dopoludnie. Veríme, že to
bude pre seniorov príjemná
zmena.
Našou ambíciou je, aby bol 8. ročník
Letnej bratislavskej univerzity seniorov
rovnako úspešný ako jeho predchádzajúce ročníky. Už teraz však môžeme s isto-

tou konštatovať, že sa bratislavskí seniori
i počas tohto leta majú na čo tešiť.
Kolektív UTV CĎV UK
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Bývalý veľvyslanec NSR o zmenách po zjednotení Nemecka
Dňa 16. apríla 2018 prednášal na Katedre nemeckého jazyka a literatúry Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave (ÚFŠ PdF UK) Dr. Axel Hartmann, bývalý veľvyslanec Nemeckej spolkovej republiky v Bratislave, na tému „Nemecko po zjednotení (1990)
– politické, hospodárske a spoločenské zmeny“.
Dr. Hartmann, ktorý vyštudoval právne vedy,
krátko pôsobil ako vysokoškolský učiteľ vo
Würzburgu a následne ako nemecký diplomat
v Miláne, Bruseli, Budapešti a v rokoch 2009 –
2013 ako veľvyslanec NSR v Bratislave. Okrem
toho pracoval na Ministerstve zahraničných vecí
NSR a v úrade spolkového kancelára. Patril k významným osobnostiam v mnohých prelomových
obdobiach NSR aj novodobej Európy.
Počas prednášky priblížil študentom dianie
v Nemecku počas jeho zjednotenia a objasnil
skutočnosti, ktoré k tomu viedli, ale aj to, ako sa

k udalostiam postavili občania a ako štát. Takisto nám vysvetlil, prečo sa stal po rozdelení Nemecka hlavným mestom NSR Bonn a hlavným
mestom NDR Berlín. Rovnako sme sa dozvedeli,
že v dnešnej dobe už skoro ani nevidno rozdiely,
ktoré malo za následok rozdelenie.
Študenti boli informovaní o udalostiach z pohľadu osobnosti, ktorá sa priamo zúčastnila na
písaní dejín. Téma ich veľmi upútala a vyvolala
zaujímavú diskusiu. Zaujímali sa tiež o vzdelávací
systém v Nemecku, ako aj o to, v akom odbore
je najväčší dopyt po pracovných silách. Náš hosť

Meno, ktoré sa stalo pojmom
Pri príležitosti mimoriadnej výstavy „Výtvarná tvorba – poštová známka“ prezentujúcej tvorbu
akademického maliara doc. Martina Činovského, ArtD., ktorej vernisáž sa uskutočnila dňa
6. apríla 2018 v Dome kultúry Vesna v Podunajských Biskupiciach, pripomeniem to, čo mnohí
z vás nevedia. O autorovi, jeho ceste k umeniu a celosvetovému uznaniu a rešpektu.
Martin Činovský, rodák z Levoče, študoval
na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave
(VŠVU) na oddelení ilustrácie a knižnej tvorby
u Albína Brunovského, pričom 5. ročník štúdia absolvoval na École nationale supérieure
des Arts Décoratifs v Paríži na oddelení grafiky
u profesorov Fioriniho a Le Heudea. Výtvarnú
grafickú špecializáciu si následne rozšíril internou umeleckou ašpirantúrou v odbore rytectva
poštových cenín na VŠVU pod vedením Josefa
Herčíka a Albína Brunovského. Absolvoval i odbornú stáž v štátnej tlačiarni poštových známok
v Périgueux vo Francúzsku.

Získal viaceré čestné uznania a medaily za
grafiku, ako i množstvo ocenení za realizáciu
poštových známok. Spomenieme len tie najdôležitejšie. Rytecky sa podieľal na známke roka
1988 a za realizácie poštových známok dostal
odvtedy trinásťkrát Cenu ministra dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR. Spolu s Jozefom
Balážom sa podieľal na etablovaní slovenskej
známkovej tvorby vo svete, čo dokazuje prvé
významné ocenenie Slovenska v súťaži o najkrajšiu známku sveta v rámci Grand Prix de
l’Exposition WIPA vo Viedni v roku 1997 – 3.
miesto za známku „Ľudovít Štúr“ (1995). V roku
2004 mu bol udelený francúzsky Rád rytiera umenia a literatúry. V roku 2010 získal za
známku „400. výročie konania Žilinskej synody“ Cenu ministra za najlepšiu rytinu (autorom
výtvarného návrhu bol Dušan Kállay) a Krištá-

ľovú známku generálneho riaditeľa Slovenskej
pošty, a. s., za najkrajšiu známku roka 2010.
Tá istá známka potom získala ďalšie prestížne
ocenenia v najvýznamnejších medzinárodných
súťažiach, ako napr. 1. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú známku EÚ v rámci Grand Prix de
l’Art Philatélique v Bruseli v roku 2011 a v roku
2012 3. miesto v súťaži o najkrajšiu známku
sveta v rámci Grand Prix de l’Exposition WIPA
vo Viedni. V roku 2014 mu prezident republiky udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž I.
triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj
Slovenska v oblasti výtvarného umenia. Získal
i Cenu predsedu NR SR za
rozvoj kultúry a humanitného
vzdelávania pre rok 2015. Je
tiež laureátom Identifikačného
kódu Slovenska.
Od roku 1986, keď rytecky
realizoval prvú poštovú známku, a od roku 1993, keď vytvoril prvú známku SR, sa jeho
známky objavujú vo verejných
filatelistických anketách na
popredných miestach. Počas
20 rokov existencie samostatnej slovenskej známkovej
tvorby realizoval okolo 160 výtvarných návrhov a rytín emisií
poštových známok a na oddelení tvorby cenín
a rytectva VŠVU vyškolil viacero talentovaných
umelcov, ktorým sa podarilo úspešne etablovať v tvorbe poštových známok, čím položil
pevné základy slovenskej známkovej tvorby.
Podieľal sa aj na založení špecializovanej tlačiarne zameranej na oceľotlač z plochých platní, čo je technológia, ktorou sa tlačia umelecky
najhodnotnejšie poštové známky.
V súčasnosti pôsobí na Pedagogickej fakulte
UK a zároveň sa venuje hlavne tvorbe poštových
známok a bankových cenín. Okrem intenzívnej
práce v oblasti známkovej tvorby sa venuje aj
voľnej a úžitkovej grafike, knižnej ilustrácii, maľbe a komponuje hudbu.

následne vyjadril ľútosť nad zníženým záujmom
o nemecký jazyk na slovenských školách, čo
je v protiklade s dobrými slovensko-nemeckými
hospodárskymi vzťahmi. Prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., riaditeľka ÚFŠ PdF UK, ktorá akciu
organizovala, ocenila podnetnosť prednášky
i následnej diskusie a vyjadrila potešenie z toho,
že Dr. Axel Hartmann má záujem prednášať u nás
aj v budúcnosti.
Mgr. Anna Fábová,
KNJL PdF UK

Je fenoménom
súčasnej maľby
Dňa 13. apríla 2018 sa v príjemných
priestoroch Mestského múzea v Seredi,
ktoré sídli v budove Fándlyho fary,
uskutočnila vernisáž výstavy „Farebný
koncert“. Jej autorom je doc. Stanislav
Harangozó, akademický maliar, ktorý
dlhé roky pôsobí na Katedre výtvarnej
výchovy PdF UK.
Stanislav Harangozó je mimoriadny výtvarník, maliar pastelu, tvorca a výnimočný
pedagóg. Jeho vskutku rozmerné a mimoriadne kvalitné umelecké dielo sa dá
opisovať pri každej jeho výstave. Pretože
je vždy iné – na každej svojej výstave autor totiž predstaví novú kolekciu. Variuje,
objavuje a formuje jemu vlastné výrazové
hodnoty. Bez zveličenia môžem napísať,
že Stanislav Harangozó vstúpil do galérie osobností slovenského umenia. Jeho
dielo ľudia milujú. Predovšetkým preto, že
vo svojej náročnosti má blízko k divákovi,
ktorý vníma predovšetkým silu farby a harmóniu kompozície.
Farebný koncert autora je poklonou človeku. Je cestou v hľadaní radosti a zmyslu
života, ktorý nesmie byť monotónny.
PhDr. Ľuboslav Moza,
Katedra výtvarnej výchovy PdF UK

PhDr. Ľuboslav Moza,
Katedra výtvarnej výchovy PdF UK
Stanislav Harangózo: Pritúlenie (2010)
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Čipka ako slovenský unikát
V premenách času a v poryvoch myslenia ľudí občas „vyskakujú“ deje, ktoré akoby sme prehliadali. Mám na mysli vzťah zručnosti a myslenia.
Ľudia obdivujú krásu prírody a napodobňujú pekné prírodné úkazy. Existujú však aj „extrakty krásy“, ktoré si ľudia zamilujú, okrášľujú nimi
svoje obydlia i seba samých. Do tejto oblasti, myslím si, patrí aj výnimočná ozdoba – paličkovaná čipka. Odborníkom na túto súčasť nášho
kultúrneho dedičstva je PhDr. Juraj Zajonc, CSc., samostatný vedecký pracovník Ústavu etnológie SAV. Skúma najmä tradičnú textilnú kultúru Slovenska, pričom textilné postupy v záujme vedeckej analýzy ovláda aj prakticky. Dňa 24. apríla 2018 nám na 170. stretnutí Sapientia
klubu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) svojou prezentáciou priblížil paličkovanú čipku ako slovenský unikát
teoretickým výkladom s ukážkami jednotlivých druhov a vzoriek.
Paličkovaná čipka je škálou spôsobov spletenia nití i bohatstvom vzorov najrôznorodejšou
časťou tradičnej textilnej kultúry Európy. Táto
textilná technika pochádza z 15. storočia z Talianska. Podľa iných názorov je staršia a pôvodom z Dalmácie, Španielska či z Blízkeho východu. Na Slovensku sú paličkované čipky doložené z konca 15. storočia. Prvý písomný údaj o ich
pletení je až z roku 1676 z Kremnice. No v okolí

Čipkárka z hontianskej obce Medovarce na začiatku
20. storočia

Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Kremnice
i Prešova ich plietli asi už o 100 rokov skôr.
Do prelomu 19. a 20. storočia na Slovensku vzniklo 18 lokálnych a oblastných druhov
tradičnej paličkovanej čipky. Bol to výsledok
vplyvu vonkajších kultúrnych prúdov, ktoré prechádzali územím Slovenska, a domácich podmienok. V nich cudzie prvky nadobudli nové,
špecifické podoby. Počiatky pletenia čipiek na
Slovensku sú spojené s nemeckým baníckym
obyvateľstvom, pričom tzv. banícke čipky bielej
či krémovej farby boli určené na predaj. Do vývoja paličkovania zasiahli aj čipkárske tradície
najmä z Belgicka, Česka a Talianska. V roľníckej kultúre Slovenska vznikli tzv. roľnícke čipky.
Plietli ich roľníčky najmä pre vlastnú potrebu.
Vďaka pestrej škále vzorov a väzieb, jedinečnej
farebnosti a úzkemu spojeniu s výšivkou a tradičným odevom nadobudli čipky na Slovensku
unikátne postavenie v Európe i vo svete.
V 19. storočí mala paličkovaná čipka dôležitý
symbolický význam. V Uhorsku bola symbolom
rozvinutého umeleckého priemyslu (od roku
1893 v Kremnici sídlila Uhorská kráľovská štátna čipkárska škola) i dôkazom existencie jednotného uhorského národa. Pre Slovákov bola
čipka prejavom ich národnej kultúry, dokladom
jej starobylosti. V Ústredí ľudovej umeleckej
výroby sa paličkovaná čipka stala špecifickým
prvkom slovenskej ľudovej umeleckej výroby.
V návrhoch jeho pracovníčok Emy Markovej,

Roľnícke čipky z hontianskej obce Jalšovík

Anny Drobovej či Boženy Jankovej získala aj
kvality úžitkového textilného umenia.
Aj v digitalizovanom svete si treba všímať, ako
žijú iné národy, čo si obliekajú a čím sa ozdobujú. My Slováci sa neusilujeme „hovoriť o sebe“.
Prezentujeme sa využitím nášho hlbokého citu
pre krásu, pracovitosťou a korektnosťou.
Významný vedecký pracovník, etnológ, nás
vekovitých veľmi zaujal. Svedčí o tom aj bohatá
diskusia. Ďakujeme.
Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc.,
professor emeritus LF UK
Foto: Juraj Zajonc

Z minulosti do prítomnosti – očami lekárov
z promočného ročníka 1953
V tomto roku si niektorí z nás pripomínajú dve významné jubileá. Pred 70 rokmi, konkrétne v októbri 1948, sme nastúpili na štúdium
medicíny na Lekárskej fakulte (vtedajšej) Slovenskej univerzity. Zapísalo sa nás 426. O päť rokov nato, v decembri 1953, sa dočkalo
slávnostnej promócie 188 z nás – 132 mužov a 56 žien. Vo vedeckom výskume zostalo pracovať 22 absolventov. V ročníku sme mali
jedného akademika SAV, sedem univerzitných profesorov, deväť docentov, deväť držiteľov vedeckej hodnosti DrSc. a trinástich s titulom
CSc. Najviac bolo obvodných a závodných lekárov. Nielen na to sme si však pospomínali dňa 26. mája 2018, keď sa desať z nás, dnes už
vekovitých lekárov, stretlo v rodinnom dome v Devíne u MUDr. Vierky Kosseyovej, organizátorky nášho stretnutia. Týchto pár riadkov nie je
vychvaľovaním zašlých časov ani pripomínaním zásluh či nebodaj víťazstiev – „svet sa vymenil, časy sú rovnaké“.
My, lekári z promočného ročníka 1953,
sme plnili poslanie klasickej medicíny bez
technológie. Neboli sme kontaktovaní s alternatívnou ani naturálnou medicínou. Liečili sme
chorého – celého človeka, zachraňovali životy, prinavracali ohrozené zdravie. Po nočnej
službe náhradné voľno nebolo. Na finančnú
odmenu sa nepomyslelo. Napriek tomu to bol
„zlatý vek“ – rodička bola rodičkou, chorý bol
pacientom a nie klientom. Vidí sa nám, že sa
vďaka pokroku a technickým vymoženostiam
v súčasnom zdravotníctve vytráca priestor pre
bližší osobný kontakt a záujem o chorého.
Sublimuje, stráca sa empatia. Nie je čas vžiť
sa do situácie toho, kto hľadá pochopenie,
pomoc, vyliečenie alebo upevnenie zdravotného stavu. Teraz sú v zdravotníctve iné pra-

vidlá, ktoré zdôrazňujú najmä finančné ocenenie profesionality; ako „mierka“ odbornosti sa
používa impakt faktor.
Často sme svedkami, že mladý lekár niekedy lieči skôr diagnózu než pacienta. Naše
nadšenie, odhodlanie, ale aj túžba byť užitočným vyplývalo nie z pekuniárneho záujmu, ale
z dôvodov akejsi človečenskej hrdosti. Časy sa
zmenili a menia sa ďalej. Byť lekárom v minulosti neznamenalo byť zamestnaným. Bolo to
poslanie.
Súcitenie, empatia sa nedajú odmerať,
ale pre chorého sú často rozhodujúcim
faktorom. Tieto vety nie sú nariekaním, ani
smútkom za minulou érou, ale pripomenutím „výkonov ľudskosti“ v časoch, ktoré
neboli jednoduché. Nerobíme hodnotenie,

ale iba pripomíname minulosť kvôli komparácii so súčasnou akceleráciou a možno aj
úbytkom potrebného súcitenia. Chceme
tým prinavrátiť nie vôňu éteru nemocníc, ale
„vôňu“ ovzdušia, v ktorom chorý človek hľadá i nachádza pomoc pre riešenie osobných
problémov zdravia. Túžime, aby sa ani dnes
nezabúdalo na to, že múdrosť a statočnosť
sa nehanobia a že prekážky sa prekonávajú
ešte väčšou statočnosťou a úprimnou múdrosťou, a to bez vidiny osobného zisku. Práve
hojnosť takejto múdrosti a odhodlanosti želáme aj našim pokračovateľom.
Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc.,
professor emeritus LF UK
MUDr. Pavel Demeš
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PREZRADILI STE NÁM O SEBE

Doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.,
vedúca Ústavu molekulovej biológie JLF UK
a riaditeľka onkologickej divízie BioMed Martin
nou, biológiou a biochémiou, ale vedela
som, že ma zaujímajú malé molekuly,
ktoré sú okolo nás, rozhodla som sa napokon pre štúdium biológie so zameraním na molekulovú biológiu a genetiku.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Ako dieťa som rozprávala po maďarsky, potom k tomu pribudla ruština. Ale
v súčasnosti používam hlavne angličtinu
a nemčinu.

ma veľmi podporuje vo všetkom, čo robím, a 18-ročnú dcéru. Dcéra s manželom spolu hrajú na gitarách a spievajú
– už som dostala aj CD s ich pesničkami, aj keď ich počúvam hlavne z mobilu
v aute. Snažíme sa podnikať veľa spoločných aktivít, keď to čas dovolí, veľa
sa spolu rozprávame, pomáhame si,
podporujeme sa. Naši rodičia a súrodenci žijú v iných mestách, ale vídavame
sa pomerne často.
Čo vás dokáže zarmútiť?

Čo vám napadne, keď sa povie
„práca“?

Miesto narodenia:
Lučenec
Vek: 54
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Rodičia mi od malička vštepovali, aby
som si vybrala prácu, v ktorej budem
šťastná a ktorá ma bude baviť. Preto
som vždy považovala za samozrejmé
rozmýšľať o svojom budúcom povolaní
týmto spôsobom. Ako dieťa som sa od
svojej starej mamy naučila šiť a bavilo
ma to, takže som chcela byť krajčírka
a módna návrhárka. Pri tomto povolaní
je dôležitá nielen kreativita, ale aj precíznosť a zručnosť, ktorá je potrebná aj
pri laboratórnej práci. Avšak aj umelecký talent, ktorý mi chýbal. Preto ani speváčka nebol celkom dobrý nápad. Ako
dieťaťu mi mama dala čítať knižku Peter,
ja a atómy, ktorá ma veľmi zaujala a inšpirovala k zamysleniu sa nad vedeckým
a učiteľským povolaním.
Čo ste študovali a prečo práve tento
odbor?
Už ako dieťa a potom aj na základnej škole ma nadchla chémia, neskôr
na strednej aj matematika a biológia,
zaujímala som sa o životné prostredie,
k tomu sa mi dostala do rúk kniha o objave DNA, veľa som si čítala aj o anatómii človeka. Keďže som sa úplne presne nevedela rozhodnúť medzi medicí-
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Práca mi pripomína skôr povinnosť.
Čo všetko človek musí spraviť, aké úlohy
ho čakajú. Práca, ktorú vykonávam, je
spojená s rôznymi činnosťami, ktoré sú
povinné a nie vždy zaujímavé. A potom je
tu samotné povolanie, vedúce k novému
poznaniu a novým zručnostiam, v ktorom
sa človek neustále zdokonaľuje, kvôli
ktorému obetuje voľný čas a plní náročné
pracovné povinnosti. Chce sa posunúť
ďalej, tešiť sa z výsledku a, samozrejme,
tiež sa o výsledky a úspechy podeliť.
Ako rada trávite voľný čas?
Vo voľnom čase sa snažím oddychovať, robiť niečo úplne iné ako v práci.
Snažím sa rodine vynahradiť ten čas, ktorý nie som s nimi. Chodíme na prechádzky so psom, nájdeme si (aj keď len príležitostne) čas na šport. V zime lyžujeme,
v lete bicyklujeme, ideme na túru alebo
na poznávací výlet. Popritom sa usilujem
nájsť si čas aj na rodičov a brata, ktorí žijú
v inom meste ako ja, navštevovať ich čo
najčastejšie.
Uprednostňujete televíziu alebo knihy? Prečo?
V súčasnosti uprednostňujem internet,
kde si môžem porovnať viaceré zdroje
informácií, nakúpiť, stiahnuť alebo kúpiť
rôzne knihy v angličtine alebo v nemčine,
môžem počúvať hudbu alebo si pozrieť
film podľa vlastného výberu. K beletrii sa
vrátim asi neskôr, keď bude toho voľného času viac.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Mám úžasnú rodinu, manžela, ktorý

Smutná som, keď sa stretnem s nespravodlivosťou a nedokážem jej zabrániť, s falošnosťou, závisťou a podobnými
ľudskými vlastnosťami. Ale to, myslím si,
pre nás ľudí platí vo všeobecnosti, len sa
niekedy líšia interpretácie.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Dobrá pointa, vtipné situácie, pričom
ich, našťastie, zažívam pomerne často.
Máte obľúbenú osobnosť (herca, spisovateľa, športovca...)?
Mám niekoľko obľúbených vedcov.
James Watson, objaviteľ dvojzávitnice
DNA, mi je sympatický pre svoje vizionárstvo a intelekt spojený s vtipom, Fredericka Bantinga a Marie Curie-Skłodowskú obdivujem pre ich nezlomnú
vieru vo svoju pravdu, čo môže neustále
inšpirovať nielen nás starších, ale hlavne mladú generáciu. Craig Venter, hoci
nedostal Nobelovu cenu a je trochu
kontroverznou vedeckou osobnosťou,
opakovane posúva hranice ľudského
poznania so svojimi projektmi, ktoré
na začiatku vyzerali nereálne. Veľmi inšpirujúcim je príbeh Carol Greiderovej,
ktorá vyrástla ako polosirota, má dyslexiu, no napriek tomu dosiahla vo vede
výsledky ocenené Nobelovou cenou.
Máte nejaký skrytý talent?
Priala by som si mať hudobný talent,
ale o nejakom skrytom neviem.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Pravda, dôvera, láska, zdravie a
rodina.

L AT I N A V I VA

Oslovenia členov akademickej obce majúce pôvod
v latinskom jazyku
Oslovovanie v rámci
ústnej či písomnej komunikácie na univerzitnej pôde
môže byť niekedy značne
problematické, a to predovšetkým pre čerstvých absolventov stredných škôl.
Študenti sa už v prvých týždňoch svojho štúdia
ocitajú v situáciách vyžadujúcich rôzny stupeň
formálnosti, a to v rozmedzí od každodenného pedagogického procesu až po oficiálnu
akademickú slávnosť – imatrikuláciu. Pri nej
ich alma māter („matka živiteľka“ = univerzita)
prijme za svojich riadnych členov. Štandardné
oslovovanie medzi členmi akademickej obce
(membra cīvitātis acadēmicae) sa riadi zásadami slušného správania platnými aj v iných
oblastiach: prvý zdraví vždy muž ženu, podriadený nadriadeného a mladší staršieho.
1. pán/pani, slečna + funkcia
exemplī grātiā:
v ústnej komunikácii: Dobrý deň, pani prodekanka!
v písomnej komunikácii: Vážený pán prorektor!
2. pán/pani, slečna + titul/hodnosť (+ prípadne priezvisko)
exemplī grātiā:
v ústnej komunikácii: Dobrý podvečer, pán
inžinier!
v písomnej komunikácii: Vážený pán doktor...
3. pán/pani, slečna + kolega/kolegyňa
(+ prípadne priezvisko)
exemplī grātiā:

v ústnej komunikácii: Pani kolegyňa, buďte taká dobrá...
v písomnej komunikácii: Vážený pán kolega Novák!
V rámci univerzitného prostredia sa veľmi
často stretáme s osloveniami pán kolega
a pani kolegyňa. Latinské slovo collēga
-ae m. znamenalo pôvodne „spoluúradník“,
„druh v úrade“. Je to zložené slovo, čo vidno aj na jeho alternatívnom latinskom znení
conlēga, a má pôvod v elementoch cum/
con („spolu“) a lēx, lēgis f. („zákon“). Používalo sa teda na označenie ľudí s rovnakými
právomocami v určitom úrade. Substantívum
collēgium („spoluúradovanie“, „spoločenstvo“, „cech“) sa stalo východiskom pre
slová v súčasnej slovnej zásobe moderných
jazykov, napr.: čes. kolej, maď. kolégium
(vo význame „ubytovacie zariadenie internátneho typu“) či ang. college a fr. collège
(„vzdelávacia inštitúcia vyššieho typu“).
Oslovenie pán kolega/pani kolegyňa je
vhodné medzi spolupracovníkmi/zamestnancami univerzity (v tomto prípade je prípustné, ak vyššie postavený použije toto
oslovenie na oslovenie nižšie postaveného
člena, prípadne na oslovenie rovnako postaveného), ako aj medzi študentmi navzájom
(ak chcú vyjadriť formálny odstup, pričom
oslovenie funguje ako synonymum slova
„spolužiak“) a rovnako sa používa pri oslovovaní študentov vyučujúcimi. Nie je vhodné,
aby študent používal oslovenie pán kolega/
pani kolegyňa voči vyučujúcemu ani aby tak
oslovil zamestnanec univerzity osobu nadria-

denú, prípadne s vyšším dosiahnutým akademickým vzdelaním.
Funkcia má prednosť pred titulom či hodnosťou, čo v praxi znamená, že dekana fakulty
neoslovujeme pán profesor. Ide o všeobecne
platné pravidlo, ktoré má však výnimku v priamom pedagogickom procese. Počas prednášky alebo seminára je vhodnejšie oslovovať
vyučujúcich ich pedagogickým titulom či vedeckou hodnosťou, a to, samozrejme, tou najvyššou, ktorú dosiahli: Teda nie: pán dekan,
pani prednostka, pán vedúci, ale pán doktor,
pán profesor, pani docentka. Vyhýbame sa
neadresnému oslovovaniu „Prosím Vás!“.
Podľa Pravidiel slovenského pravopisu
sa v akademických tituloch a osloveniach
píšu na znak úcty veľké začiatočné písmená
v slovných spojeniach: Vaša Magnificencia (oslovenie rektora univerzity, lat. Vestra
Magnificentia = „Vaša Vznešenosť“), Vaša
Spektabilita (oslovenie dekana fakulty, lat.
Vestra Spectābilitās = „Vaša Úctyhodnosť“),
Vaše Honorability (oslovenie vysokoškolských hodnostárov – nositeľov vedecko-pedagogických hodností docent alebo profesor, lat. Vestrae Honōrābilitātēs = „Vaše
Čestnosti“). Vyšších akademických funkcionárov môžeme osloviť aj adjektívnymi tvarmi
vo vokatíve, ktoré sú zhodné s nominatívom:
magnificens, spectābilis, honōrābilis. Tieto
oslovenia sa však používajú výhradne vo veľmi formálnych situáciách, akými sú oficiálne
akademické slávnosti.
PhDr. Tomáš Hamar, PhD.,
Katedra jazykov FaF UK

JAZYKOVÉ OKIENKO

Ako používame a zapisujeme naše mená
V našej republike pri úradnom označovaní osôb platí dvojmenná sústava, čiže meno
občana Slovenskej republiky má dve úradné
časti: rodné alebo krstné meno a priezvisko.
Relevantné je aj poradie týchto súčastí: na
prvom mieste je rodné meno, na druhom
mieste nasleduje priezvisko. Táto zásada sa
z praktických príčin porušuje pri rozmanitých abecedných zoznamoch; tu stojí na prvom mieste priezvisko a za ním po čiarke nasleduje rodné meno. Do matriky sa zvyčajne
zapisuje úradná podoba rodného mena,
napríklad Jozef, Ondrej, Mária, Elena, no
pri niektorých všeobecne známych osobnostiach sme si už navykli aj na neoficiálnu,
domácku podobu takého mena; svedčia
o tom prípady ako Jožo Ráž, Janko Jesenský, Marika Gombitová. Mená s dvoma rodnými menami sú zriedkavé, napríklad Karol
Ladislav Zachar. Niektoré umelecké alebo
iné verejne činné osobnosti najmä z minu-

losti sú známe pod umeleckými menami,
napríklad Martin Kukučín, Timrava, Tajovský. Takéto umelecké meno sa zaužívalo aj
ako súčasť úradného mena, a tak sa utvorila
trojmenná sústava typu Božena Slančíková
Timrava, Jozef Gregor Tajovský. Takéto
umelecké meno stojí za úradnou podobou
mena a od vyjdenia Pravidiel slovenského
pravopisu z roku 1991 ho zapisujeme bez
spojovníka. Od týchto mien treba odlišovať
prípady najmä ženských mien, v ktorých
si nositeľky ponechali ako súčasť mena aj
pôvodné, t. j. dievčenské, meno a k nemu
sa ako druhé pridalo meno podľa manžela.
Takéto meno označujeme ako zložené a zapisujeme ho so spojovníkom medzi pôvodným a novozískaným priezviskom, napríklad
Mária Rázusová-Martáková, Anna Kajabová-Peňášková.
Pre slovenské mená je charakteristické,
že mužské a ženské mená sú v obidvoch

častiach
zreteľne
odlíšené podľa gramatickej kategórie
rodu: mužské rodné
mená sa končia najmä na spoluhlásku,
ženské mená sú zvýraznené koncovou
samohláskou -a. Mužské priezviská sa
končia na rozmanité hlásky, iba priezviská
s podobou prídavného mena majú typické
zakončenie prídavných mien. Ženské priezviská sa vyznačujú prechyľovacou príponou
-ová, ktorá sa pridáva k základu mužského
mena, prípadne príponou -á/-a pri menách
so zakončením prídavných mien.
Prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.,
Katedra slovenského jazyka
a literatúry PdF UK
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Za prof. Jánom Pišútom
V posledných májových dňoch obletela fyzikálnu komunitu na Slovensku smutná správa: 28. mája 2018 zomrel prof. RNDr. Ján
Pišút, DrSc., teoretický fyzik, didaktik, vysokoškolský pedagóg a politik.
Ján Pišút sa narodil 16. marca 1939
v Bratislave. Takmer celý život spojil s Univerzitou Komenského v Bratislave (UK). Na
Prírodovedeckej fakulte UK (PriF UK) vyštudoval teoretickú fyziku. Ašpirantúru v teórii
elementárnych častíc absolvoval na Katedre
teoretickej fyziky PriF UK pod vedením prof.
Milana Petráša, zakladateľa tohto odboru na
Slovensku. Na svojej alma mater sa habilitoval, získal titul DrSc. aj profesúru.
Na našej univerzite strávil prof. Pišút celý
svoj pracovný život. V r. 1961 začínal ako
asistent na PriF UK. V r. 1980 sa stal zamestnancom na novozriadenej Matematicko-fyzikálnej fakulte UK (od r. 2000 Fakulta
matematiky, fyziky a informatiky UK – FMFI
UK). Pôsobil na katedre teoretickej fyziky
(1961 – 1988 a 1992 – 1996) a na katedre základov a didaktiky fyziky (1988 – 1989
a 1996 – 2004) ako vedúci, od r. 2004 na
čiastočný úväzok. V r. 2016 bol vymenovaný
za emeritného profesora.
Po novembrových udalostiach odišiel Ján
Pišút do politiky. V rokoch 1989 – 1990 zastával funkciu prvého námestníka ministra
školstva, mládeže a športu SR. V tejto funkcii viedol práce na tvorbe nového vysokoškolského zákona. V rokoch 1990 – 1992
toto ministerstvo viedol ako minister.
Prof. Pišút prednášal rôzne oblasti teoretickej fyziky. Viedol niekoľko desiatok diplomových prác z teoretickej fyziky a z teórie
vyučovania fyziky, vyškolil takmer tridsať doktorandov, z ktorých sa mnohí stali významnými vedcami a pedagógmi.
Vo vede sa J. Pišút zaoberal teoretickou fyzikou a teóriou vyučovania fyziky. Sám alebo

so spoluautormi napísal viac než 110 článkov
uverejnených v karentovaných časopisoch.
Počet citácií jeho prác prekročil tisícku. Výsledky, ktoré dosiahol vo fyzike častíc, sa
stretli s ohlasom vo svete. Napríklad metóda
analytických extrapolácií, ktorú vyvinul s prof.
Petrom Lichardom a prof. Petrom Prešnajderom, sa vo viacerých svetových laboratóriách
používala na vyhodnocovanie údajov z experimentov. Veľký úspech mal aj fenomenologický model produkcie mnohých častíc, ktorý
navrhol s doc. Vladimírom Černým a prof.
Petrom Lichardom.
Výsledky prof. Pišúta nezostali bez odozvy – absolvoval viaceré pracovné pobyty
v zahraničí. V r. 1967, 1968, 1995 a 2002
pracoval v CERN-e. V r. 1989 strávil 3 mesiace na univerzite v Helsinkách a v r. 1994
– 1999 absolvoval ako hosťujúci profesor
viacmesačné pobyty na Univerzite B. Pascala v Clermont-Ferrande. Ocenením výsledkov v didaktike fyziky bolo vymenovanie do
funkcie zodpovedného redaktora časopisu
European Journal of Physics.
Ján Pišút zanechal na našej univerzite výraznú stopu aj ako organizátor. Bol tajomní-

kom seminára z teoretickej fyziky a hlavným
organizátorom medzinárodných konferencií
Hadron Structure. Rozvíjal spoluprácu s rakúskymi a maďarskými teoretikmi v rámci tzv.
trianglovej spolupráce Bratislava – Budapešť
– Viedeň. Inicioval činnosť Fyzikálneho korešpondenčného seminára pre stredoškolákov.
Okrem 13 skrípt pripravil prof. Pišút pre
študentov ako spoluautor (s Dr. Ladislavom
Gomolčákom a neskôr doc. Vladimírom Černým) prvú československú učebnicu kvantovej mechaniky. S prof. Petrom Lichardom
a prof. Petrom Prešnajderom napísal monografiu Reprezentácia dát analytickými
funkciami vo fyzike. Viedol autorský kolektív
učebnice fyziky pre 4. ročník gymnázií. Spolu s Dr. Rudolfom Zajacom napísal populárnovedeckú knihu O atómoch a kvantovaní.
Za svoju bohatú činnosť získal Ján Pišút
viaceré ocenenia, medziiným sa stal čestným členom Maďarskej fyzikálnej spoločnosti a nositeľom Čestného kríža I. triedy
za vedu a umenie, vysokého štátneho vyznamenania Rakúskej republiky. V r. 2005
prezident SR udelil J. Pišútovi Rad Ľudovíta
Štúra II. triedy.
Ján Pišút bol mimoriadnym vedcom, pedagógom i človekom. Ako napísal dekan FMFI
UK prof. Jozef Masarik: „Odchodom prof.
Pišúta prichádza fakulta o svoju najvýznamnejšiu osobnosť, skvelého učiteľa, múdreho,
skromného a priateľského človeka, ktorý bol
vždy pripravený pomôcť a poradiť.“ Pre tieto
vlastnosti budeme naňho vždy spomínať.
Česť jeho pamiatke!

Doc. RNDr. Juraj Šebesta, PhD., FMFI UK

Zomrel prof. Peter Blaho,
bývalý dekan Právnickej fakulty UK
Dňa 29. mája 2018 zomrel vo veku 79 rokov bývalý dekan Právnickej fakulty UK (PraF UK)
a niekdajší rektor Trnavskej univerzity v Trnave (TU) Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc.
Peter Blaho sa narodil 1. januára 1939
v Nitre. V roku 1956 začal študovať právo na
PraF UK, v roku 1978 získal titul kandidáta
vied CSc., v roku 1980 sa habilitoval na dejiny štátu a práva a v roku 1991 bol vymenovaný za profesora v odbore dejiny štátu a práva
a rímske právo.
Na PraF UK, kde v rokoch 1991 až 1997
vykonával funkciu dekana, založil okrem iného i katedru rímskeho práva – jej vedúcim
bol až do roku 1998. Výrazne sa podieľal na
vzniku Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (TU) a v roku 1999 sa stal aj
jej dekanom. Prezident SR ho o rok neskôr
vymenoval za rektora TU. Až do svojej smrti
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pôsobil na Katedre rímskeho a cirkevného
práva TU.
V roku 1995 založil medzinárodný vedecký časopis Orbis Iuris Romani. Aktívne sa
podieľal na zriadení Univerzitného pastoračného centra sv. Stanislava Kostku na TU,
vydavateľstva TU, Ústavu dejín TU, Centra informačných systémov TU, ako i Slovenského
historického ústavu v Ríme so sídlom v Trnave. Za jeho vedeckú, pedagogickú a riadiacu činnosť mu pápež Ján Pavol II. udelil Rád
sv. Gregora Veľkého v súvislosti s prácou na
príprave Základnej zmluvy medzi Slovenskou
republikou a Svätou stolicou. V roku 2004 mu
prezident SR udelil štátne vyznamenanie Pri-

binov kríž I. triedy. Jeho publikačná činnosť
obsahuje viac ako 180 položiek všetkých literárnych žánrov. Bol aj predsedom Správnej
rady Nadácie Štefana Lubyho.
Posledná rozlúčka s prof. Blahom sa
uskutočnila dňa 2. júna 2018 v bratislavskom Kostole Loretánskej Panny Márie.
Karin Fedorová, zdroj foto: www.truni.sk

LÚČIME SA

In memoriam doc. Ivan Trnovský
Dňa 20. marca 2018 vo veku 73 rokov odišiel vzácny človek – doc. PaedDr. Ivan Trnovský, PhD., bývalý
pedagóg Prírodovedeckej fakulty UK (PriF UK) a Fakulty telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK). Smúti za
ním rodina, jeho priatelia i známi, akademická a športová komunita, v rámci ktorej pôsobil dlhé roky, ba
možno povedať celý plodný život.
Ivan Trnovský sa narodil 6. júla 1944
v Palúdzke. Stredoškolské štúdium skončil
v roku 1963 a v rovnakom roku začal študovať
na FTVŠ UK študijný odbor telesná výchova
a šport. Vysokoškolské štúdium skončil v roku
1969 a potom začal pracovať na Katedre
telesnej výchovy PriF UK ako asistent a od
roku 1971 ako odborný asistent. Tu pôsobil aj
ako vedúci útvaru kádrovej a personálnej práce. Výučbe telesnej výchovy vysokoškolákov
sa venoval súbežne, a to až do roku 1984. Dva
roky pracoval na PriF UK ako vedúci katedry
telesnej výchovy a od roku 1986 prešiel na
FTVŠ UK, kde pôsobil do januára 1997. V roku
1981 získal vedeckú hodnosť kandidáta filozo-

fických vied a akademický titul doktora pedagogiky získal v roku 1982. V roku 1986 získal
vedecko-pedagogický titul docenta v odbore
teória vyučovania telesnej výchovy.
Pôsobil aj v akademických funkciách. V rokoch 1994 až 1997 pracoval vo funkcii prodekana FTVŠ UK pre úsek rozvoja fakulty. Na
Katedre športových hier FTVŠ UK pôsobil na
úseku basketbalu a v rokoch 1986 až 1990
bol vedúcim tejto katedry. Bol aj publikačne
činný, o čom svedčí 60 záznamov, pričom najväčšia časť publikácií je sústredená v kategórii
konferenčných príspevkov domácich i zahraničných. Súčasne treba podotknúť, že bol aj
autorom monografických statí a dvoch vyrie-

šených vedeckovýskumných
úloh. Nezabúdal
ani na študentov
a basketbalových trénerov v praxi. Pre nich pripravil štvoro učebných textov a takmer dvadsať
odborných článkov. Aktívny bol aj v Slovenskej
asociácii univerzitného športu, kde pracoval
na športovo-technickom úseku a organizačne
zabezpečoval reprezentáciu Slovenska na svetových univerziádach.
Česť jeho pamiatke!

PaedDr. Gustáv Argaj, PhD.,
Katedra športových hier FTVŠ UK

JUBILEUM

Životné jubileum doc. Miroslava Ďurecha
Dňa 28. júna 2018 sa dožíva významného životného jubilea – osemdesiatich rokov – doc. PhDr. Miroslav Ďurech, CSc., jeden
z nestorov úpolových športov na Slovensku, ktorý sa významnou mierou pričinil o zavedenie výučby úpolov na Fakulte telesnej
výchovy a športu UK (FVTŠ UK) a ich rozvoj v medzinárodnom meradle.
Prvé životné kroky jubilanta
sú spojené s dedinkou Lontov
v okrese Levice, kde sa narodil.
Svoju mladosť prežíval v krásnom
prostredí pod Prašivou v Liptovskej
Lúžnej. Základnú a strednú školu
absolvoval v Ružomberku. Vyššiu
pedagogickú školu v Bratislave,
odbor telesná výchova a slovenský jazyk, ukončil v roku 1960.
Najskôr pôsobil na strednej škole
v Kysuckom Novom Meste a po
absolvovaní vojenskej základnej služby na ZŠ na Košickej ul. v Bratislave. V roku 1967 úspešne ukončil štúdium telesnej výchovy so špecializáciou zápasenie na FTVŠ UK, kde v tom čase už pracoval ako externý
spolupracovník. Súčasne pôsobil aj na Farmaceutickej fakulte UK a Telovýchovnej škole Slovenského ústredného výboru Československého
zväzu telesnej výchovy (SÚV ČŠZTV). Neskôr, od roku 1968, ako odborný asistent na Katedre telesnej výchovy Vysokej školy ekonomickej
v Bratislave. V rokoch 1975 až 1989 sa podieľal ako učiteľ na Katedre
brannej výchovy FTVŠ UK na rozvoji brannej výchovy v oblasti civilnej
obrany, branných zimných sústredení a úpolov v brannej výchove. Svojimi prácami sa pričinil o ich začlenenie do teórie a didaktiky telesnej
výchovy a športu. Od roku 1989 pôsobil na Katedre gymnastiky FTVŠ
UK, v rokoch 1995 až 1998 bol vedúcim katedry. V rokoch 1989 až
1994 pôsobil vo funkcii študijného prodekana FTVŠ UK.
Zúčastnil sa, organizoval a bol pozvaným prednášateľom na mnohých domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a seminároch, kde propagoval význam a poslanie úpolov. Vytvoril systém
spolupráce športových zväzov rôznych bojových umení, pre ktoré viedol niekoľko diaľkových štúdií trénerov najvyššej kvalifikačnej triedy.
Počas pôsobenia na FTVŠ UK vychoval viacerých odborníkov v rôznych úpolových športoch (62), ako aj viedol záverečné práce trénerov zápasenia I. triedy (30) a bol školiteľom viacerých diplomových
prác (95). Viedol 8 rigoróznych prác (2 v zahraničí), 3 doktorandské
(2 v zahraničí), traja jeho študenti sa habilitovali (1 v zahraničí), jedna
jeho študentka bola inaugurovaná za profesorku. V čase zaslúženého

odpočinku zostával naďalej aktívny, svoje dlhoročné skúsenosti odovzdával študentom na Fakulte športových štúdií Masarykovej univerzity
v Brne, Akadémii Policajného zboru v Bratislave a Pedagogickej fakulte UK, ako aj svojim kolegom v Slovenskom zápasníckom zväze (SZZ).
Publikačne aktívny začal byť už v 60. rokoch, keď sa začal venovať aj vedeckovýskumnej činnosti v oblasti úpolov, najmä však
zápaseniu. Publikoval 193 vedeckých a odborných prác, ktoré zaznamenali 164 ohlasov doma i v zahraničí. Už na výbere z jeho monografií, napr. Športový zápas (1970), Zápasenie (1980), Športová
edukológia úpolov (2000), Silová príprava v zápasení (2003),
Športová príprava v zápasení (2012), možno jednoznačne demonštrovať jeho odborný a vedecký rast, ktorý bol nepochybne jedným
z predpokladov úspešného napredovania zápasenia v našej krajine.
Jeho vzťah k športu ho viedol celým jeho životom. Vo svojej mladosti
cvičil v Orle, Sokole, neskoršie v Telovýchovnej jednote Slávia, kde ho
k zápaseniu priviedol prof. Vladimír Jandera. Už tu sa prejavil ako obetavý športovec, organizátor, tréner i rozhodca. Zápasil za Sláviu Ružomberok, Lokomotívu Košice, Duklu Holýšov a Dunajplavbu Bratislava, kde
pôsobil ako tréner, metodik a predseda oddielu. V zápasníckom zväze
ÚV a SÚV ČSZTV pracoval ako člen trénerskej komisie voľného štýlu
a nekôr ako jej predseda. Niekoľko rokov zastával funkciu podpredsedu
SZZ. Zúčastnil sa na viacerých majstrovstvách sveta a Európy v zápasení a na hrách olympiády v Atlante (1996) a Sydney (2000).
Za zásluhy o rozvoj telesnej výchovy a športu bol ocenený Zlatým
odznakom Medzinárodnej federácie zápasenia (FILA), Diplomom dobrovoľníka Medzinárodného olympijského výboru a FILA, Zlatou medailou Slovenského zväzu telesnej kultúry a Zlatou medailou FTVŠ UK.
Popri svojej práci si vždy našiel čas pre svoju rodinu. Spolu s manželkou Vlastou, bývalou modernou gymnastkou, ktorá je dnes aktívnou v hromadných vystúpeniach Sokola, žijú v Bratislave a tešia sa
z dvoch dcér, jednej vnučky a troch vnukov.
Jubilantovi srdečne blahoželáme a prajeme, aby si ešte dlho udržal pevné zdravie a elán do ďalších rokov života.
Prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.,
Mgr. František Seman, PhD.,
Mgr. Miloš Štefanovský, PhD., FTVŠ UK
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KRÍŽOVKA
Brande Roderick: "Slnko svieti všade,... (tajnička)."

Brande Roderick: „Slnko svieti všade, ... (tajnička).“
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Autorka: RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.

Ak chcete niekoho potešiť originálnou darčekovou krížovkou podľa svojich predstáv, kliknite na: https://www.jaspravim.sk/profil/DanielaSVK.

Správne znenie tajničky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 20. júla 2018 a vyhrajte balíček UK. Spomedzi správnych
odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity. Vyhodnotenie z minulého čísla: Socrates:
„TAJNIČKA: ŽIVOT BEZ SKÚŠOK NESTOJÍ ZA ŽITIE.“ Správnu odpoveď poslal aj Marek Glod. Srdečne blahoželáme!

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

Našu univerzitu si nezabudla pribaliť ani Lenka Miller z oddelenia vzťahov s verejnosťou Rektorátu UK, ktorá vycestovala do
španielskej Sevilly na konferenciu pre PR pracovníkov združenia
Euprio. Takto sa začítala na Plaza de España.
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Naša univerzita vám želá krásne
pohodové leto
plné oddychu a zážitkov!

ENGLISH SUMMARY

Eight new professors at Comenius University
On 22 May 2018, the President of the
Slovak Republic, Andrej Kiska, appointed
nineteen new university professors to their
positions. Eight of them (František Ábel,
Soňa Fraňová, Jarmila Chovancová, Lucia
Kurilovská, Mojmír Mamojka, Kamil Pohlodek, Mária Srebalová, and Ingrid Tonhajzerová) teach at Comenius University in
Bratislava. p. 3
Comenius University is still the only
Slovak university in the CWUR rankings
This year Comenius University in
Bratislava placed 673rd in the Center for
World University Rankings (CWUR) academic ranking of global universities; it remains the only Slovak university to have
been included among the top one thousand universities in the world by this organization. The CWUR has an international
reach and focuses on measuring quality
in education and student preparation as
well as research quality; it collected and
evaluates data from 18,000 universities
worldwide. This year universities were
assessed upon the basis of seven indicators: Quality of Education, Alumni Employment, Quality of Faculty, Research
Output, Quality Publications, Influence,
and Citations. p. 3
A European research laboratory is to
be established at Comenius University
Comenius University in Bratislava will
have a Laboratory for Advanced Materials (LAMatCU) worth 2.5 million euros.
Under the leadership of world authorities
in the field, it will focus on energy conversion and storage. This is part of a Horizon 2020 project within the ERA Chairs
scheme, which supports the enlargement
of research excellence in the fifteen EU
countries which are considered to be in
the “low innovation” part of the EU in terms
of research performance. Comenius University fended off strong competition to
secure the laboratory, given that the European Commission decided to support only
fourteen of ninety-six submitted proposals.
The laboratory will be located at Comenius
University’s Faculty of Natural Sciences
and at the Comenius University Science
Park. p. 6
Comenius University physicists: the
quantum graphene is flat but rough
Significant research results by physicists from Comenius University concerning the structure of the quantum graphene
were published at the beginning of April
2018 in the scientific journal Physical Re-

view B within its “Rapid Communications”
section, which publishes original results
in the field of condensed matter. Their
article was also selected as an “Editors’
Suggestion”. The article’s authors are
Juraj Hašík and Roman Martoňák from
the Faculty of Mathematics, Physics and
Informatics at Comenius University alongside the Italian physicist Erio Tosatti from
the International School for Advanced
Studies, Trieste, Italy. Their calculations
showed that the quantum graphene is
flatter at very low temperatures but at the
same time also rougher than the classical one. They also discovered that at low
temperatures below 50 K (-223.2 °C)
the fluctuations from the median plane of
the membrane as a result of quantum rippling reach about two degrees, which is
a surprisingly large value and represents
a spectacular occurrence of quantum zero-point motion in a macroscopic object.
p. 7
The 2017 Scientist of the Year is Professor Michal Fečkan
On 15 May 2018, the results of the 2017
Scientist of the Year competition were announced; this is the 21st year of this event,
which honours significant Slovak scientists, technologists, and young researchers from all fields of science and technology. The Scientist of the Year award went to
Professor Michal Fečkan from the Faculty
of Mathematics, Physics and Informatics at
Comenius University in recognition of his
exceptional publication activity in 2017,
including one monograph and eighteen articles published in prestigious mathematical journals, as well as his work in previous
years. p. 8
Falling Walls Lab Slovakia 2018
Young scientists and innovators presented their ideas for solving various problems at the second Falling Walls Lab Slovakia event, which took place on 31 May
2018 at Comenius University in Bratislava. This year’s event offered a unique forum for inspirational ideas and research
projects and was won by Lucia Lauková,
a doctoral student from Comenius University’s Faculty of Medicine, who presented
how extracellular DNA can help in treating sepsis. The event included a special
lecture by Professor Max Gassmann from
the University of Zurich and was held under the auspices of the Prime Minister
of the Slovak Republic, Peter Pellegrini,
who listened to the young scientists’ inspirational ideas and presented the awards.
pp. 10–11
High school students experience two
days at university

From 23 to 30 May 2018, high school
students were able to try life at Comenius
University in Bratislava within the “Day
in the Life of a University Student” expe
rience, which was organized for them by
six of Comenius University’s faculties (the
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, the Faculty of Arts, Faculty of
Natural Sciences, the Faculty of Management, the Faculty of Law, and the Faculty
of Social and Economic Sciences) for the
third time. Over two May mornings, around
700 high school students gathered for up
to twenty lectures on various topics in the
Comenius University Auditorium and Auditorium maximum. pp. 12–13
The youth envoy is once again a student from the Faculty of Medicine
On 23 April 2018, the eighth edition of
the “Youth Embassy” nationwide competition took place; it is organized annually by
Slovenka magazine and the RTVS public
broadcaster. The aim idea of the project is
to include young people in solving social
problems in Slovakia. Comenius University’s Faculty of Medicine participated in this
event for the second time and was once
again successful. Out of the university pro
jects submitted in 2017, the competition
panel was most impressed by the innovative idea of a virtual anatomy classroom by
Tomáš Brngál, who was a faculty student at
the time and is now a successful graduate.
This year the faculty was represented by
student Martin Pekarčík, who led a team
including Ivan Zvara, Martin Zvara, and
Ján Forgáč. They presented to the panel
a project entitled “S-case”, which can help
assess a person’s state of health by using
a device the size of a mobile phone. The
winners of the event won a study stay at
a university in China. p. 19
CU is represented in the Florence
Network
Organized by University College Odisee, the 26th anniversary meeting of the
Florence Network took place in from 16
to 20 April 2018 in Brussels. The Florence Network is a European network of
university-level nursing and midwifery departments; Comenius University is represented in this network by the Jessenius
Faculty of Medicine in Martin. This year’s event had the theme of “Cha Cha Cha:
Changes, Challenges, and Chances”. Dr
Jana Nemcová from the Jessenius Faculty
of Medicine’s Department of Nursing was
elected to be the network’s vice-president.
pp 28–29

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.
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PREDNÁŠKY XVI. ročníka Detskej Univerzity Komenského
Slávnostná imatrikulácia

1. prednáška

2. prednáška

JUDr. Eduard Kukan, poslanec Európskeho parlamentu

Prečo musíme chrániť myšlienku a odkaz 68. a 89. roku? 4. 7. 2018 /11.00
Prof. Mgr. art. Eva Blahová, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Prečo máme na Slovensku toľko speváckych talentov?
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.,
rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Právnická fakulta UK

3. prednáška

4. prednáška

5. prednáška

6. prednáška

7. prednáška

Aula UK

Divadlo Aréna

11. 7. 2018 /11.00
Divadlo Aréna

18. 7. 2018 /11.00

Prečo môžu policajti nasadzovať putá?
Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., Filozofická fakulta UK

Prečo aj grafity môžu byť kultúrnymi pamiatkami?

Divadlo Aréna

25. 7. 2018 /11.00

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Divadlo Aréna

Prečo 2+2 je 5?

1. 8. 2018 /11.00

Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., rektor Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Lekárska fakulta UK

Divadlo Aréna

8. 8. 2018 /11.00

Prečo by sme mali spoznávať svet?

Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK

Divadlo Aréna

Prečo je šport dobrou investíciou do života?

15. 8. 2018 /11.00

Prof. Dr. Vasilios Stavros, University of Warwick (Veľká Británia)

8. prednáška

Aula UK

Prečo môže byť slnko aj naším nepriateľom?

Slávnostná promócia

GENERÁLNY PARTNER DUK

HLAVNÝ PARTNER DUK

HLAVNÝ PARTNER DUK

22. 8. 2018 /11.00

GENERÁLNY PARTNER DIVADLA ARÉNA

ORGANIZÁTORI DUK

PARTNERI DUK

Univerzita Komenského
v Bratislave

SPOLUORGANIZÁTORI WORKSHOPOV DUK
SLOVENSKÉ
NÁRODNÉ
MÚZEUM

ZRIAĎOVATEĽ DIVADLA ARÉNA

PARTNER DUK ONLINE

MEDIÁLNI PARTNERI DUK

PROJEKT FINANČNE PODPORILO MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

