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EDITORIÁL

O

krem toho, že nás druhý jesenný mesiac potešil príjemným
babím letom, určite si nemôžeme sťažovať ani na fádnosť
udalostí, ktoré si pre nás pripravil. S napätím sme sledovali
nečakaný posun vo vyšetrovaní vraždy J. Kuciaka a M. Kušnírovej,
pričom svojím rozhodnutím v dobrom prekvapil aj jeden zo senátov
najvyššieho súdu. (O sudcovskom stave prinášame pozoruhodný
rozhovor na str. 34 – 35.) Aby sme sa zasa až tak netešili, temer
súčasne sme sa stali aj divákmi primitívnej komédie so zatajenou
rigoróznou prácou, ktorej inak smiešny hlavný aktér, využijúc všetky možné záhyby paragrafov, bohorovne sa vysmial elementárnym
princípom akademickej etiky. Záver mesiaca sa našťastie niesol už
v dôstojnejšej atmosfére: pripomenuli sme si 100. výročie vzniku
Československa, bez ktorého by nebolo ani moderného Slovenska a, pravda, ani Univerzity Komenského.
V najbližších týždňoch však bude zrejme zaujímavejšie sledovať
dianie na našej alma mater než v okolitom svete: už v septembri
totiž začal maratón volieb akademických funkcionárov, z ktorých
vzídu vedúci predstavitelia univerzity i väčšiny jej fakúlt. A keďže
v čase, keď si budeme listovať v novembrovom čísle nášho časopisu, budeme už s najväčšou pravdepodobnosťou vedieť, kto
našu alma mater a viaceré jej fakulty počas najbližších rokov
povedie, rád by som našim čitateľom, medzi ktorými sú, verím,
i kandidáti na rektora či dekanov, členovia volebných grémií a aj
mnohí angažovaní cives academici, adresoval prosbu: Nedopusťme, aby sa na našej akademickej pôde rozmohli vulgárne
praktiky politického boja spoza jej múrov, a preto: kandidáti, veďte zápas o svoje zvolenie rytiersky a korektne, prosto tak, aby to
nebol sverepý mocenský zápas, ale súboj ideí a ideálov. Senátori,
voľte zodpovedne a počúvajte skôr to, čo kandidáti a ostatní členovia akademickej obce hovoria, než to, ako hlasno to artikulujú;
i dnes totiž platí Kraskovo „Blahoslavení sú, ktorí hovorili a nepovedali viac, než čo povedať mohli vo dňoch sviatočných…“. Cives
academici, pomáhajme kandidátom i voliteľom v ich odhodlaní,
no zároveň na nich apelujme, aby hovorili a konali mravne a v záujme celého nášho spoločenstva. A všetci vospolok si zaželajme
šťastie k správnym rozhodnutiam.
Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.,
prorektor UK pre rozvoj,
predseda Redakčnej rady Našej univerzity

Poznámka k titulnej strane: Dňa 28. septembra 2018 sa vo viac
než 350 mestách v 30 európskych krajinách uskutočnil 12. ročník
Európskej noci výskumníkov. Na obľúbenom festivale vedy, ktorého
tohtoročné motto znelo: „Výskumníci v nás“, už tradične nechýbala
ani Univerzita Komenského v Bratislave. Viac na str. 24 – 27.
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SPRAVODAJST VO

UK má deväť nových profesorov
Prezident SR Andrej Kiska dňa 19. septembra 2018 vymenoval päťdesiatpäť nových profesorov vysokých škôl. Deväť z nich pôsobí
na Univerzite Komenského v Bratislave (UK).
„Od vás všetkých sa očakáva, že váš hlas bude počuť. Často počúvame o tom, aké máme školstvo. Osobne prízvukujem, že aké
máme školstvo, taká bude naša budúcnosť. A my všetci vieme, že
v školstve je toho veľa čo naprávať a meniť. Často sa stretávame
s priemernosťou – žiaľ, aj podpriemernosťou,“ uviedol vo svojom príhovore prezident SR Andrej Kiska.
Prezident vyzdvihol výborné vysoké školy a fakulty, avšak spomenul aj fakt, že mladí ľudia utekajú študovať do zahraničia, a čo je možno ešte horšie, potom sa nevracajú. „Bez mladých a talentovaných
ľudí sa nepohneme ďalej,“ dodal prezident SR.

Novovymenovaní profesori UK:
prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD., odbor farmakológia, Farmaceutická fakulta UK
prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol., odbor evanjelická teológia,
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc., odbor mikrobiológia a virológia, Prírodovedecká fakulta UK
prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., odbor fyzika, Prírodovedecká
fakulta UK
prof. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD., odbor pedagogika, Pedagogická fakulta UK
prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD., odbor lekárskej biofyziky, Jesseniova lekárska fakulta UK
prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., odbor trestné právo, Právnická
fakulta UK
prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD., odbor športová edukológia, Fakulta telesnej výchovy a športu UK
prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., odbor slovenský jazyk a literatúra, Filozofická fakulta UK
Kompletný zoznam vymenovaných profesorov je k dispozícii na:
www.prezident.sk.
Lenka Miller
Foto: Marián Garaj,
Kancelária prezidenta SR

V rebríčku RUR sme si v prírodných vedách
opäť polepšili
V najnovšom meraní svetového rebríčka Round University Ranking (RUR) sa Univerzita Komenského v Bratislave v kategórii prírodných vied umiestnila na 223. mieste. Oproti minulému roku tak stúpla o 17 miest a zostáva aj naďalej v striebornej lige, teda v prvej
tristovke univerzít. Merania v tejto kategórii zverejnila RUR rankingová agentúra 2. októbra 2018. V celkovom meraní sa UK umiestnila
na 391. mieste a navyše je jedinou slovenskou univerzitou v tomto rebríčku.
Rebríček RUR od roku 2010 pravidelne vyhodnocuje kvalitu vysokých škôl na celom svete, a to na základe 20 ukazovateľov rozdelených
do 4 kľúčových oblastí: vzdelávanie (40 %), výskum (40 %), medzinárodná diverzita (10 %) a finančná udržateľnosť (10 %). V oblasti vzdelávania pritom univerzita dosahuje v spomínanej kategórii prírodných vied
80. miesto v rámci sveta, čo ju zaraďuje do „diamantovej ligy“.
Ranking RUR poskytuje relevantné informácie o celosvetovom
vysokoškolskom vzdelávaní s cieľom osloviť všetky zúčastnené strany: študentov, akademickú obec, vedenie univerzít i tvorcov politík.
Počas uplynulých 9 rokov bolo v rámci rankingu hodnotených 1100
popredných svetových univerzít z 85 krajín sveta.
Prvé miesto v rebríčku RUR aj tento rok patrí Harvard University. Druhú pozíciu obsadila University of Chicago a na treťom mieste skončila California Institute of Technology (Caltech). Päticu najlepších svetových univerzít uzatvárajú Imperial College London
(4. miesto) a Stanford University (5. miesto).
Martin Kováč
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK

3. 9. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mi- 11. 9. – Zúčastnil sa na rokovaní Komisie 20. 9. – Otvoril medzinárodnú konferenciu
čieta, PhD., prijal pozvanie na slávnostné
stretnutie pri príležitosti 27. výročia nezávislosti Ukrajiny.

pre posudzovanie návrhov na udelenie Ceny
za vedu a techniku.

„August ’68 – Operácia Dunaj“, ktorá sa konala na UK.

12. 9. – Prihovoril sa účastníkom Genetic- 21. 9. – Na Fakulte managementu UK
5. 9. – Zúčastnil sa na odbornej konferen- kej konferencie GSGM 2018, ktorú zorgani- otvoril výročnú konferenciu Slovenskej ekocii „ŽP VVC 2018“, ktorá sa konala pri príležitosti 10. výročia založenia spoločnosti
Železiarne Podbrezová Výskumno-vývojové
centrum, s. r. o., (ŽP VVC).

zovala Genetická spoločnosť Gregora Mendela (GSGM) spolu s občianskym združením
NATURA pri príležitosti 50. výročia založenia
Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty UK.

nomickej spoločnosti „SEAM 2018“. Viac na
str. 33.

24. 9. – V Aule UK slávnostným príhovorom otvoril akademický rok 2018/2019.

6. 9. – V Zrkadlovej sieni Primaciálneho Zúčastnil sa na slávnostnom odovzdávaní ceny Viac na str. 6 – 9.
paláca sa zúčastnil na udeľovaní dvoch významných ocenení Slovenskej akadémie
vied (SAV) – Zlatej medaily SAV a Medzinárodnej ceny SAV zahraničným vedcom.

Fides et ratio za zásluhy o dialóg medzi vierou
a vedou, ktorú pri príležitosti výročia vydania
rovnomennej encykliky pápeža Jána Pavla II.
od roku 2010 každoročne udeľuje Konferencia biskupov Slovenska. Viac na str. 10 – 11.

7. 9. – Otvoril 10. ročník tenisového turnaja
o pohár rektora UK, ktorý pod jeho záštitou
pravidelne organizuje Katedra telesnej výchovy a športu Farmaceutickej fakulty UK.

25. 9. – Zúčastnil sa na slávnostnom otvorení
13. 9. – Prijal pozvanie veľvyslanca USA na akademického roka 2018/2019 na Jesseniovej

9. 9. – Prijal pozvanie generálneho biskupa
ECAV na Slovensku doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., na ďakovné služby Božie, ktoré sa
konali pri príležitosti ukončenia jeho druhého
funkčného obdobia.

Slovensku Adama Sterlinga na stretnutie pri
príležitosti nástupu Natashe Franceschi do
funkcie zástupkyne vedúceho diplomatickej
misie.

18. 9. – Na pôde UK prijal laureáta Nobelovej
ceny za fyziku prof. Dr. Hirošiho Amana a odovzdal mu Zlatú medailu UK. Viac na str. 15.

10. 9. – Zúčastnil sa na pracovnom obede 19. 9. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedecso zástupcami Danube Rectors‘ Conference.

kej rady SAV.

Prijal pozvanie čínskeho veľvyslanca v SR na
slávnostné stretnutie pri príležitosti 69. výročia vzniku Čínskej ľudovej republiky.

lekárskej fakulte UK v Martine. Viac na str. 9.

26. 9. – Zúčastnil sa na slávnostnej inaugurácii nového rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc.
27. 9. – 28. 9. – Zúčastnil sa na výjazdovom rokovaní Slovenskej rektorskej konferencie v Bruseli.
Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK

JLF UK získala ocenenie „Patrón architektúry“
Dňa 3. októbra 2018 boli počas slávnostného galavečera odovzdané ocenenia národnej architektonickej súťaže CE.ZA.AR 2018.
Ocenenie „Patrón architektúry“ si v zastúpení dekana prof. MUDr. Jána Danka, CSc., prevzala Jesseniova lekárska fakulta UK
v Martine (JLF UK) za iniciovanie a organizovanie súťaže návrhov na Nemocnicu budúcnosti v Martine.
Ocenenie „Patrón architektúry“ za osobitný
prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom, udelil tento
rok organizátor súťaže po tretíkrát. O udelení
tejto ceny nerozhoduje medzinárodná porota,
ale predstavenstvo Slovenskej komory architektov. Jej primárnym poslaním tak nie je
oceniť architektonický výkon, ale poukázať na
pozitívne príklady z praxe.
Cenu tento rok získala Nemocnica budúcnosti v Martine – urbanisticko-archi-
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tektonická súťaž návrhov. Iniciátorom tohto
projektu je JLF UK zastúpená dekanom
prof. Jánom Dankom. Autorom víťazného
návrhu nemocnice boli architekti z ateliéru
Pantograph.
Slovenská komora architektov udelila
ocenenie „Patrón architektúry“ ojedinelému
úkazu odborného a inovatívneho prístupu pri
tvorbe koncepcie novej fakultnej nemocnice v Martine. Architektonická súťaž návrhov
na Nemocnicu budúcnosti v Martine je na-

sledovaniahodným postupom pri prestavbe
slovenského zdravotníctva pre potreby 21.
storočia. Súťaž otvorila novú kapitolu diskusie
o spôsobe budovania nemocníc, v neposlednom rade však súťaž umožnila vstúpiť do tejto
diskusie slovenským architektom, ktorým sa
za ostatné dekády podobných možností nedostalo.
Martin Kováč
Foto: Pantograph, archinfo.sk

SPRAVODAJST VO

Foto: CMŠ FiF UK

Slovenskí vedci odhalili princíp
poľnohospodárstva starých Mayov
Dnes zaniknutá civilizácia starých Mayov bola oveľa početnejšia, než sa podľa doteraz známych archeologických objavov predpokladalo. Na zabezpečenie dostatku potravy používali sofistikovaný systém zavlažovania a odvodňovania pôdy, ktorý dokázal uživiť
milióny ľudí. Vedci z Univerzity Komenského v Bratislave (UK) spolu s vedcami zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU)
s medzinárodným tímom odhalili princípy, na ktorých mayské poľnohospodárstvo fungovalo. Výsledky ich výskumu nedávno publikoval časopis Science.
Súčasťou 18-členného autorského kolektívu je prof. Mgr. Milan Kováč, PhD., a jeho
doktorand Mgr. Tomáš Drápela, PhD., z Katedry porovnávacej religionistiky a Centra
mezoamerických štúdií Filozofickej fakulty
UK (CMŠ FiF UK) a Ing. Tibor Lieskovský,
PhD., zo Stavebnej fakulty STU.
Civilizácia Mayov prekvitala na polostrove
Yucatán a okolo neho od roku 1000 pred n.
l. do roku 1500 n. l. Mayovia sú známi svojím
vyspelým písmom, umením, architektúrou, astronómiou a poznatkami v matematike. Mnohé
aspekty fungovania tejto spoločnosti však boli
neznáme, a to aj preto, že na veľkej časti územia, kde kedysi žili, sa dnes rozprestiera hustý
prales. V roku 2016 medzinárodný výskumný
tím zložený z vedcov z USA, Francúzska a Slovenska začal skúmať prales pomocou leteckého skenovania laserom LiDAR, ktorý preniká
pod nepriepustný pralesný povrch. Na získaných záberoch potom vedci dokázali identifikovať doteraz skryté mestá, paláce, pyramídy
a ďalšie archeologicky významné objekty.
Ako uvádza štúdia v Science, na dosiaľ
zmapovaných 2144 km2 Mayskej biosférickej rezervácie v Guatemale identifikovali
61 480 starovekých objektov. Na základe

toho odhadli, že v tzv. neskoroklasickom období (650 – 800 n. l.) v oblasti žilo 7 až 11
miliónov ľudí. Takáto obrovská populácia si
vyžadovala intenzívne obrábanie pôdy. Práve
skúmanie poľnohospodárskych prvkov tvorilo samostatnú analytickú tému slovenského tímu, ktorý viedol prof. Milan Kováč. Ich
výskum odhalil systém zavlažovania terasovitých polí v hornatých oblastiach a odvodňovania močarísk v nížinách. 
„Z územia, ktoré sme samostatne spracovali (160 km2), sme dokázali definovať
až 5112 nových mayských stavieb a okrem
nich až 6080 poľnohospodárskych terás.
Výsledky, ktoré sme spracovali a následne
overili pomocou archeologických vykopávok
v teréne, sme dokázali interpretovať v sociálnom a historickom kontexte na špičkovej
expertnej úrovni, pričom tieto výsledky patria
k najdôležitejším zložkám celého kolektívneho výskumu, pretože dokazujú sofistikované
agrárne systémy,“ hovorí prof. Kováč.
Existencia týchto systémov pomáha objasniť vysokú hustotu obyvateľstva v oblasti
a podľa vedcov tiež môže pomôcť k pochopeniu tzv. „kolapsu mayskej civilizácie“, ktorý
prebehol v 9. stor. n. l. Naznačuje totiž en-

vironmentálnu zraniteľnosť celého systému
– zničenie zavlažovacích a odvodňovacích
systémov mohlo viesť k nedostatku potravy,
vojnám a následnému zániku. Ako uvádza
štúdia v Science, LiDARové dáta totiž odhalili aj množstvo obranných štruktúr, čo naznačuje existenciu nepriateľstiev a konfliktov
v mayskej spoločnosti.
Štúdia s názvom „Ancient lowland Maya
complexity as revealed by airborne laser
scanning of northern Guatemala“ (Zložitosť
starého osídlenia mayských nížin odhalená
leteckým laserovým skenovaním severnej Guatemaly) vyšla 29. septembra a zaznamenala
okamžitý ohlas. Slovenskí autori na téme naďalej pracujú v rámci nového projektu APVV.
„O originalite výsledkov štúdie svedčí aj jej
publikovanie v prestížnom vedeckom časopise. Som presvedčený o potrebe spájania
sa popredných vedeckých inštitúcií a špičkových vedcov na spoločných výskumných
projektoch. Teší ma preto aj spolupráca
našich vedcov s kolegom z STU,“ zdôraznil
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK.
Barbora Tancerová, FiF UK
redakcia
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Univerzita Komenského v Bratislave
vstúpila do 100. akademického roka
Sto rokov UK – kvalita, kreativita a internacionalizácia
Dňa 24. septembra 2018 Univerzita Komenského v Bratislave (UK), najstaršia a najväčšia slovenská univerzita, ktorá bola založená 27. júna 1919, slávnostne otvorila jubilejný 100. akademický rok. Na otvorení akademického roka 2018/2019, ktorý sa ponesie
v znamení osláv storočnice, sa zúčastnila aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
Príhovor rektora univerzity prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., ktorý pri tejto príležitosti odznel v Aule UK, vám prinášame v plnom znení.
redakcia
Vážená pani ministerka, Honorabiles,
Spectabiles, vážení členovia Správnej rady
UK a akademickej obce, vzácni hostia,
ctené kolegyne a ctení kolegovia, milé študentky a milí študenti, len pred niekoľkými
dňami sme udelili Zlatú medailu UK profesorovi Hirošimu Amanovi z Nagoya University,
významnému japonskému fyzikovi svetového formátu, vynálezcovi v oblasti polovodičových technológií, nositeľovi Nobelovej
ceny za fyziku, ktorý – obrazne povedané –
„osvietil našu planétu LED svetlom“. Rád by
som na úvod nášho slávnostného stretnutia
pri príležitosti otvorenia nového – už stého
– akademického roka uviedol niekoľko symbolických lúčov, ktoré nás s Hirošim Amanom spájajú:
– práca našich špičkových vedcov a ich
osobné kontakty, ktoré k návšteve viedli (v tejto súvislosti nemôžem nespomenúť
prof. Jána Urbana), s veľkou pravdepodobnosťou tiež umožnia začiatok spoločného
výskumného projektu Hirošiho Amana s kolegami z našej Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky UK;
– možno len matematická teória pravdepodobnosti by v tejto súvislosti ozrejmila fakt,
že manželka prof. Hirošiho Amana učí japončinu na našej Filozofickej fakulte UK. Určite
však má k nám prof. Amano aj vďaka tomu
bližšie.☺
Návštevu profesora Amana som si však
na úvod nevybral náhodou. Je totiž jedným
z najaktuálnejších príkladov internacionalizácie našej univerzity a jej neodmysliteľného
zasadenia do medzinárodného univerzitného prístavu.
Dovoľte mi, aby som spomenul aj ďalšie,
už menej osobné, ale príznačné styčné body
s prof. Hirošim Amanom. Pri stretnutí na našej akademickej pôde zdôraznil, že je veľmi
dôležité, aby univerzita vyhľadávala a podporovala mladé talenty a doktorandov. Ale za
rovnako dôležité považuje to, aby si talentovaní študenti vyberali špičkových školiteľov
s tým najlepším vedeckým profilom – podľa
možnosti na svetovej úrovni. On sám mal to
šťastie, že jeho školiteľ ho cielene viedol
k výskumu jedného jediného materiálu, čo
v konečnom dôsledku v rozhodujúcej miere
prispelo aj k získaniu Nobelovej ceny. Vďaka
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jeho školiteľovi! Na fóre laureátov Nobelových cien spomenul, že zmysel štúdia našiel
až potom, ako sa ho jeden starší profesor
spýtal, či vie, že latinské písmeno „I“, ktorým
začína slovo „inžinierstvo“, je ohraničené
čiarkami predstavujúcimi japonský znak pre
„ľudí“, pričom ich spája jedna línia. Študent
Amano z toho vyvodil, že „inžinierstvo“ má
symbolicky spájať ľudí a „vo vedeckej práci
pre ľudí“ našiel aj zmysel svojho štúdia. Symbolické je, že aj latinské písmeno „U“ v slove
„univerzita“ podobne ohraničujú dve čiarky
spojené jednou líniou. A práve univerzitný
akademický priestor je ten, ktorý od vzniku
stredovekých univerzít a univerzitných kolégií ľudí spája. Som presvedčený, že je to
tak aj v prípade našej „národnej“ univerzity,
ktorá za čoskoro sto rokov svojej existencie
spojila obrovské množstvo ľudí, pričom mnohí z nich odviedli a odvádzajú obrovský kus
práce pre Slovensko, pre našu spoločnú
európsku rodinu a viacerí z nich aj pre svet.

Na našej pôde vítame svetové
osobnosti
Tak ako je Univerzita Komenského neodmysliteľne prepojená s históriou Slovenska,
aj dejisko dnešnej slávnosti – Aula UK – je
späté s určujúcimi historickými aktérmi a vý-

znamnými udalosťami nášho štátu. Mohli by
sme povedať, že v Aule UK bola nejakým
spôsobom prítomná alebo aspoň symbolicky zastúpená takmer každá slovenská
rodina. Či už prostredníctvom niektorého
z pomaly už štvrť milióna našich absolventov,
jeho rodinného príslušníka, priateľa, či známeho, alebo sa s jej pôsobivou atmosférou
oboznámili pri promočných albumoch a fotografiách. Len nedávno – 19. júna – sa stala dejiskom zatiaľ poslednej etapy udelenia
123. čestného titulu doctor honoris causa
UK jedinečnému elektrochemikovi a odborníkovi v oblasti nanotechnológií profesorovi
Josephovi Wangovi z University of California
v San Diegu. Nemôžem nespomenúť, že
prof. Wang, ktorý bol v roku 2015 zaradený
k najvplyvnejším svetovým vedeckým mysliteľom, považuje „investície do vedy, technológií a všeobecne do vzdelania za kľúčové
pre hospodársky rast“.
Som veľmi rád, že môžem na tomto
mieste ohlásiť aj ďalšiu významnú medzinárodnú návštevu začiatkom decembra.
S prednáškou na tému „Zrod novej veľmoci“
sa nám prihovorí nositeľ Pulitzerovej ceny
z roku 2001 – Ian Johnson, znalec Číny.
Nadviaže tak na našu univerzitnú tradíciu
prednášok nositeľov Nobelovej a Pulitzerovej ceny – naposledy sme osobnosť svetovej žurnalistiky na našej akademickej pôde
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privítali minulý rok. Bola ňou investigatívna
novinárka Martha Mendoza z University of
California v Santa Cruz, ktorá je dvojnásobnou držiteľkou Pulitzerovej ceny. Verím, že
prednášky európskych a svetových osobností, predstaviteľov renomovaných univerzít
i diplomatického a politického života či čestných doktorov UK a z toho vyplývajúca možnosť jedinečnej študentskej skúsenosti i potrebnej motivácie inšpirujú našich študentov
k ďalším profesijným a možno aj životným
rozhodnutiam.

Podporujeme internacionalizáciu
a jedinečné multikultúrne
prostredie
S radosťou konštatujem, že sa nám podarilo stabilizovať počet prijatých študentov
a zastaviť pokles spôsobený demografickým vývojom a nástupom menej početných
populačných ročníkov v predchádzajúcich
rokoch. V porovnaní s predchádzajúcim
ročníkom v dennej forme štúdia predbežne
evidujeme nárast takmer o 1000 zapísaných
študentov. Podobne je aj v prvom ročníku
bakalárskeho, magisterského a doktorského stupňa štúdia zapísaných približne o 500
študentov viac.
Som veľmi rád, že môžem medzi nami privítať našich prvákov, ktorí nám pomôžu napísať stú kapitolu univerzitnej encyklopédie
– už je aj na vás, milé prváčky a milí prváci,
ako bude UK pri oslavách stého výročia vyzerať, aké meno a prestíž bude mať doma
aj vo svete. Aj keď definitívne údaje budeme mať k dispozícii až po finalizácii zápisov

prebiehajúcich do konca septembra, celkovo by malo v novom akademickom roku na
našej univerzite študovať približne 26 000
študentov, z toho takmer 8000 prvákov. Teší
nás kontinuálny nárast záujmu zahraničných
študentov potvrdený aj v tomto roku, keď
sme zaznamenali o pol tisícky zahraničných
študentov viac, vďaka čomu sa ich celkový
počet po prvýkrát v histórii blíži k číslu 3000.
Takmer 12 % našich študentov k nám prichádza zo zahraničia. Aktuálne ponúkame
viac než 700 študijných programov, viaceré
z nich v cudzích jazykoch, predovšetkým
v angličtine.
Tešíme sa tak z vysokej miery internacionalizácie a jedinečného multikultúrneho prostredia. Aj v rámci podujatí k 100.
výročiu založenia našej univerzity budeme
v novembri hostiť generálne zhromaždenia
a výročné konferencie siete UNICA, ktorá
združuje univerzity z hlavných európskych
miest, a Dunajskej rektorskej konferencie,
ktorá reprezentuje viac než šesťdesiat univerzít dunajského regiónu. Súčasne kontinuálne narastá počet bilaterálnych partnerstiev
a mobilít, predovšetkým v rámci programu
Erasmus+, ktorý je už dve desaťročia štandardnou súčasťou akademického života na
UK. Za toto obdobie sme do zahraničia vyslali približne 8200 našich študentov a zo
zahraničia prijali takmer 4000 študentov.
V tomto roku očakávame 10 % nárast pri
všetkých typoch mobilít, pričom počet prichádzajúcich študentov na UK bude ešte
vyšší. Darí sa nám tak priblížiť k vízii Európskej komisie, aby boli mobility vyslaných
našich a prijatých zahraničných študentov
v rovnováhe. Celkový počet mobilít v rámci

tohto európskeho programu na našej univerzite dosiahol číslo 14 000, čo nás radí na
čelo tabuľky všetkých slovenských univerzít
a prinieslo nám aj minuloročné ocenenie
Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), ktorá je
Národnou agentúrou programu Erasmus+
pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Chcel
by som vás, milí študenti, povzbudiť a prizvať
k účasti na študijnej mobilite v rámci tohto
jedinečného európskeho projektu. Využite
fakt, že UK poskytuje najvýznamnejší potenciál na získanie medzinárodnej skúsenosti
našim, ale recipročne aj zahraničným študentom na Slovensku.

Financovanie vedy sa
musí priblížiť zahraničným
štandardom
Univerzita Komenského aktívne vstupuje aj
do domáceho verejného života, významnou
mierou sa podieľa na rozvoji nielen hlavného mesta a Bratislavského kraja, ale aj Slovenska a prispieva k formovaniu národných
politík. Aj pri dnešnej slávnostnej príležitosti
musíme konštatovať nevyhnutnosť reformy
vzdelávania na Slovensku a v jej rámci zvýšenie sociálneho statusu pedagóga a vedeckého pracovníka. Aj s ohľadom na globálnu
konkurenciu vo vzdelávaní a vede je potrebné
maximálne priblížiť slovenské štandardy tým
zahraničným. Nabádame politickú reprezentáciu, aby sa dôraz na vzdelávanie stal nielen
proklamovanou prioritou, ale aby sa naplnil
v praxi. Vyzývame slovenskú spoločnosť
a slovenské autority, aby sa s potrebnou in-
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venciou a adekvátnym úsilím snažili dosiahnuť
životné a pracovné podmienky eliminujúce
únik mozgov a motivujúce našich odborníkov v zahraničí k návratu domov. Nehovoriac
o schopnosti pritiahnuť k nám vedcov medzinárodného a svetového významu.
Základným problémom slovenského univerzitného vzdelávania je totiž jeho podfinancovanie, čo potvrdzujú aj štatistiky OECD.
Sme na chvoste krajín Európskej únie. Slovensko ako jedna z mála krajín vynakladá
na vedu a inovácie finančné prostriedky vo
výške menšej než jedno percento z HDP.
Priemer EÚ je pritom viac než 2 % HDP. Napríklad Fínsko, krajina počtom obyvateľov
podobná Slovensku, vyčleňuje na vedu a výskum 3 % HDP a v čase krízy rozpočet ešte
navyšuje až na 4 %. Treba si pritom uvedomiť, že aj štáty, ktoré chceme dobehnúť, sa
vyvíjajú a ich rozpočet na vysoké školstvo sa
tiež navyšuje. Chceme zasiahnuť pohybujúci
sa cieľ. Je preto dôležité zmeniť zameranie
financovania verejných vysokých škôl predovšetkým na kvalitu. A odstrániť tak problém
nediferencovaného financovania špičkových
a priemerných vedeckých výkonov.

Špičkoví napriek prekážkam
Napriek týmto prekážkam máme na našej
univerzite vedecké talenty aj špičkovú vedu.
UK produkuje približne štvrtinu celkového
objemu vedeckého výskumu na Slovensku.
Univerzite Komenského sa ako jedinej organizácii zo Slovenska podarilo získať projekt
ERA Chair, ktorý je financovaný z európskeho výskumného a inovačného programu
Horizont 2020. V tomto projekte vzniká na
našej Prírodovedeckej fakulte UK Laboratórium pre pokročilé materiály (LAMatCU)
za 2,5 milióna eur. Pod vedením svetovo
uznávanej autority, ktorou je ERA Chair,
sa toto laboratórium zameria na konverziu
a uskladňovanie energie a vytvorí podmienky
pre uplatnenie ďalších nadaných výskumníkov. UK záleží na tom, aby študenti mali viac
možností zapájať sa do tvorivej výskumnej
činnosti, a preto pracujeme aj na ďalších
projektoch, ktoré zlepšia vybavenie laboratórií a učební. Takýmto je aj významný projekt ACCORD v spolupráci so Slovenskou
technickou univerzitou financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. V rámci
tohto projektu zrevitalizujeme infraštruktúru
fakúlt v Mlynskej doline tak, aby študenti
a výskumníci mohli pracovať v kvalitných laboratóriách a spolupracovať aj s aplikovanou
sférou či priemyslom. Rozhodujúcim prvkom
tohto prepojenia zostáva Vedecký park UK.
Dnešný svet vzdelávania a vedy funguje
v globalizovanej súťaži, ktorá kladie pred
nás stále nové nároky a výzvy. Konkurencia
v získavaní grantov je taká vysoká a percento úspešnosti v niektorých prípadoch také
malé, že sa už hovorí o „lotérii“. Podobne to
funguje aj s konkurenciou v získavaní kvalitných učiteľov a excelentných výskumníkov. Ako študenti sami zistíte, že sa musíte
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už počas štúdia na toto prostredie pripraviť
a využiť všetky možnosti, ktoré vám UK ponúka. Verím, že vás k tomu bude inšpirovať
aj pôsobenie našich špičkových vedcov
a vedeckých tímov. Minulý rok identifikovala
Akreditačná komisia v rámci druhej výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR na podporu rozvoja vedeckého výskumu
17 špičkových vedeckých tímov, z ktorých
7 pôsobí na UK. V prvej výzve z roku 2015
bolo na slovenských vysokých školách identifikovaných 37 špičkových tímov, z ktorých
19 pôsobí na UK. Na našej univerzite tak
pôsobí najväčšia koncentrácia špičkových
vedeckých tímov slovenských vysokých škôl
– 26 tímov z celkového počtu 54. A to hovoríme iba o reprezentatívnej časti, ktorá sa do
výziev Akreditačnej komisie prihlásila – špičkových tímov máme ešte viac. Chcel by som
tiež pripomenúť, že Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine sa stala v roku 2017 oceneným finalistom 18. ročníka Národnej ceny
SR za kvalitu.
V roku 2018 sme už po dvadsiaty druhý
raz udeľovali Granty UK určené na podporu
vedeckých, pedagogických a umeleckých
projektov interných doktorandov UK. Zo 419
podaných projektov univerzita podporila 253
projektov mladých vedcov, ktorým pridelila
finančné prostriedky vo výške 243 340 eur.

UK iniciuje návrhy reforiem
vzdelávania
Ako univerzita s prívlastkom národná nesieme veľký diel zodpovednosti za vývoj
slovenskej spoločnosti a chceme na jej
rozvoj lepšie využívať potenciál svojich zamestnancov a študentov. Výraznou príležitosťou k osloveniu verejnosti, absolventov
aj budúcich študentov je práve 100. výročie
založenia UK. Je prirodzené, že náš hlas
spolu s hlasom Slovenskej rektorskej konferencie počuť najvýraznejšie pri posudzovaní strategických materiálov týkajúcich sa
vysokého školstva na Slovensku. Nielen vo
svojom mene, ale v mene celej spoločnosti
tlmočíme naše výhrady a kritické pripomienky k nim a prichádzame s vlastnými návrhmi
a riešeniami. Univerzita Komenského má
odbornú kapacitu a skúsenosti, ktoré môžu
výrazne a v rozhodujúcej miere pomôcť pri
vytváraní a implementácii novej kvality vysokoškolského vzdelávania a priorít školstva
a vedy. Trpezlivo očakávame, že naše výhrady a pripomienky budú akceptované.
Nová legislatíva o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorá bola prijatá navzdory všetkým protestom slovenských
vysokých škôl, nás však stavia pred početné
– najmä formálno-administratívne – výzvy.
Kritériá kvality vzdelávania budú formálne
vyjadrené vo vnútornom systéme zabezpečovania kvality univerzity a jej fakúlt a nie sú
späté s hodnotením kvality tvorivej a vedeckej činnosti na medzinárodnej úrovni. Náš
doterajší vnútorný systém zabezpečovania
kvality bude nevyhnutné v nasledujúcich

mesiacoch prispôsobiť novým legislatívnym
podmienkam a štandardom pre vnútorný
systém, ktoré vydá nezávislá Slovenská
akreditačná agentúra pre vysoké školy.
Vzhľadom na našu kvalitu a pripravenosť vôbec nepochybujem, že UK nové úlohy v absolútnej väčšine parametrov s prehľadom
splní. Zároveň sa budeme usilovať o to, aby
sme čo najviac využili tie nemnohé pozitíva,
ktoré nové právne normy prinášajú: najmä
väčšiu voľnosť pri tvorbe a inovácii študijných programov, pričom budeme klásť dôraz predovšetkým na ich internacionalizáciu
a interdisciplinarizáciu.
O čom však pochybnosti mám, je tá oblasť nových legislatívnych úprav, ktorá rieši
tzv. vnútornú akreditáciu. Ak to totiž decízne
orgány myslia so zlepšovaním kvality vysokoškolského vzdelávania vážne, tak plánované
štandardy pre jednotlivé odbory a programy
– vrátane požiadaviek na habilitácie a inaugurácie – musia mať celoštátnu platnosť a ich
plnenie sa musí nekompromisne vyžadovať
od všetkých. Univerzita Komenského, ktorá
by pritom mohla v mnohých oblastiach slúžiť
ako etalón, je a aj bude pripravená ponúknuť
pri ich tvorbe súčinnosť a pomoc. A to aj preto, lebo dôsledná aplikácia štandardov kvality
by mohla významne prispieť k takej potrebnej
– a v konečnom dôsledku nevyhnutnej – kategorizácii slovenských vysokých škôl.

Napriek úspechom v rebríčkoch
máme ďaleko od pocitu
sebauspokojenia
Radíme sa k vysokým školám s najnižšou
nezamestnanosťou absolventov, pričom absolventi vybraných fakúlt UK patria aj k najlepšie finančne odmeňovaným po nástupe
do praxe. Hodnotiace rebríčky sú pre nás
len jedným z viacerých systémov spätnej
väzby, ktoré nám pomáhajú zorientovať sa
v medzinárodnom priestore a vidieť svoje
miesto v mimoriadne náročnom konkurenčnom prostredí. Sú teda pre nás aj motiváciou
na ďalšie zlepšovanie sa. Zo všetkých vysokých škôl na svete sa UK pohybuje na hranici 2 % najlepších. Potvrdil to aj aktuálny rebríček Round University Ranking, v ktorom
naša univerzita figuruje ako jediná slovenská
vysoká škola – UK si v ňom zlepšila svoje
umiestnenie oproti predchádzajúcemu roku
o desiatky miest a obsadila 391. miesto, pričom v oblasti vzdelávania dosiahla 218. pozíciu. A keby sa hodnotilo, v akom finančnom
rozpočte vyprodukujeme tieto výsledky, boli
by sme v hodnoteniach oveľa vyššie. Veď
len napríklad partnerská Viedenská univerzita má na svoju činnosť k dispozícii takmer
desaťkrát vyššiu štátnu dotáciu. Naše aktuálne umiestnenia dokazujú, že napriek poddimenzovanému financovaniu je naša vedecká
aktivita a kvalita výučby porovnateľná so svetom. Uvedomujeme si náš potenciál na zvýšenie jej kvality a máme ďaleko od pocitu sebauspokojenia. Máme na to, aby sme ešte
v podstatne väčšom rozsahu robili svetovú

OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA
vedu, ktorej výsledky budú akceptované svetovou vedeckou komunitou a publikované
v najvýznamnejších vedeckých časopisoch.
Kvalita výsledkov výskumu na medzinárodnej
úrovni musí byť jasnou prioritou.
Chcel by som apelovať na našu vlastnú
zodpovednosť v rámci efektívnejšieho využívania vlastných zdrojov. Nespoliehajme
sa na európske finančné prostriedky – tie
nebudú narastať a budeme radi, ak sa neznížia a zachovajú si súčasnú úroveň. Našou
ambíciou je zaradiť sa medzi najvýznamnejšie európske výskumné univerzity, pričom
našimi rozvojovými prioritami sú autonómia
a nezávislosť, kvalita, tvorivosť, konkurencieschopnosť a internacionalizácia. Chráňme si
naše akademické slobody a opatrujme našu
univerzitu!
Je nevyhnutné, aby sme sa nestratili vo
virtuálnom priestore. Aby študenti a zamestnanci dokázali využívať potenciál digitálnych
informačných a komunikačných technológií
vo svojej každodennej práci. V uplynulom
roku sa nám podarilo stabilizovať informatiku a úspešne realizovať niekoľko projektov,
ktoré dnes výrazne zefektívňujú činnosť
univerzity a uľahčujú život jej študentom aj
zamestnancom (telefonovanie cez internet,
prestavba univerzitnej počítačovej siete).
V tomto roku zavádzame systémy na podporu ubytovania, stravovania a celouniverzitnú
elektronickú peňaženku, pričom máme pri-

pravené aj ďalšie informatické projekty, ktoré by mali našu univerzitu posunúť výrazne
dopredu: zavedenie moderného akademického informačného systému, systému na
podporu celoživotného vzdelávania a ďalšie.

Prioritou je flexibilne
a dynamicky reagovať na
vyvíjajúce sa prostredie
Symbióza všetkých zložiek akademickej
komunity je základným predpokladom univerzitnej schopnosti adaptácie na náročné, konkurenčné aj rizikové prostredie. To je veľkou
inšpiráciou a nevyhnutnou novou paradigmou
univerzitnej politiky. Je veľkou inšpiráciou a neodmysliteľným prvkom univerzitnej politiky ako
naša schopnosť flexibilne a dynamicky reagovať na neprestajne sa vyvíjajúce prostredie,
vonkajšie podnety a vnútorné potreby s cieľom
dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj univerzity.
Je založená na neustálom monitoringu, učení sa novým situáciám, predvídaní potenciálnych ohrození a na schopnosti prijímať rýchle
a často neštandardné nové riešenia. Len tak
sa dokážeme vyrovnať aj s krízovými situáciami
a vyjsť z nich posilnení. Je preto nevyhnutné
optimalizovať naše činnosti, odbúravať nadbytočnú administratívu a byrokratické prekážky.
Chcel by som sa poďakovať všetkým tým,
ktorí v uplynulom roku prispeli k budovaniu

prestížneho postavenia a dobrého mena našej alma mater. Aj vďaka nim je UK schopná
preukázať, že na prahu svojej prvej storočnice
napĺňa svoje poslanie, vzdelávací, výskumný
a vedecký odkaz aj humanistický étos, s ktorým bola v roku 1919 zriadená. Výraznou príležitosťou k osloveniu verejnosti, absolventov
aj budúcich študentov bude 100. výročie založenia UK v roku 2019. Verím, že prispeje
k vytváraniu spoločného ducha a značky UK.
Pozývam vás podieľať sa na ňom a želám vám
vykročenie do štúdia šťastnou nohou.
Pri otvorení stého akademického roka sa
patrí zostať verný tradícii citovania myšlienok
Jána Amosa Komenského: „Keď chceme
byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť
nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie,
aby vedeli, ale aby položili ruku k činu.“ Rád
by som vás všetkých – našu akademickú
obec, študentky a študentov a využívajúc prítomnosť pani ministerky aj naše ministerstvo
– pozval k tomu, aby sme spoločne každý na
svojom úseku a vo vzájomnej kolegialite priložili ruku dielu tak, aby sme hrdo, so cťou,
s pocitom dobre vykonanej práce oslávili sté
výročie vzniku našej národnej univerzity.
Týmto považujem akademický rok
2018/2019 na Univerzite Komenského
v Bratislave za otvorený.
Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit!

Jubilejný 50. akademický rok na JLF UK
Aula Magna Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (JLF UK) bola 25. septembra dejiskom slávnostného zhromaždenia zamestnancov, študentov a vzácnych hostí, ktorí privítali jubilejný 50. akademický rok na našej fakulte.
Prof. MUDr. Ján Danko, CSc., udelil akademickú pochvalu dekana spojenú s priznaním motivačného štipendia študentom za
vynikajúce študijné výsledky, mimoškolské
aktivity a úspešnú reprezentáciu fakulty na
študentských vedeckých odborných podu
jatiach, vo vedomostných, umeleckých
a športových súťažiach; odovzdal ďakovné
listy učiteľom v kategóriách profesor, docent

a odborný asistent, ktorí sa umiestnili na prvých miestach v študentskej ankete zameranej na hodnotenie kvality pedagogického
procesu; za celoživotné dielo vo vedeckej
výchove v rámci 3. stupňa vzdelávania ocenil prof. MUDr. Petra Galajdu, CSc.; udelil
niekoľko cien dekana pre najlepšieho školiteľa doktorandského štúdia a pre najlepšieho doktoranda, ako aj ďalšie ocenenia v sú-

vislosti so životnými a pracovnými výročiami
či s ukončením pracovného pomeru. Za
úspešnú vedeckú a výchovno-vzdelávaciu
prácu s významným interdisciplinárnym aspektom a prínos k rozvoju JLF UK bola udelená prof. MUDr. Mariánovi Mokáňovi, CSc.,
Strieborná medaila UK, ktorú si prebral z rúk
rektora univerzity prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., a Pamätná medaila UK prof. MUDr.
Janke Buchancovej, CSc.
Účastníkov slávnostného zhromaždenia
pozdravili rektor UK prof. Karol Mičieta,
generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice
v Martine MUDr. Dušan Krkoška, PhD.,
MBA, a predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja a poslankyňa Národnej rady
SR Ing. Erika Jurinová. Dekan fakulty prof.
Ján Danko vo svojom prejave tradične zhodnotil výsledky, ktoré fakulta dosiahla v predchádzajúcom akademickom roku vo všetkých oblastiach svojej pôsobnosti, a vyhlásil
akademický rok 2018/2019 na JLF UK za
otvorený.
Andrea Čalkovská,
prodekanka JLF UK
Foto: Peter Uhrín
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Literárny fond SR ocenil vedecké publikácie
odborníkov UK
Dňa 27. septembra 2018 sa v bratislavskom Zichyho paláci uskutočnilo slávnostné vyhlásenie a odovzdávanie cien a prémií Literárneho fondu SR (LF) autorom úspešných knižných publikácií v oblasti vedeckej a odbornej literatúry za rok 2017. Medzi ocenenými
ani tento rok nechýbali odborníci z Univerzity Komenského v Bratislave (UK).

Ceny a prémie odovzdávali predsedovia
odborných porôt prof. MUDr. Daniela Ježová, DrSc., Dr. h. c. prof. Ing. Ján Ravinger,
DrSc., predseda výboru Sekcie pre vedeckú
a odbornú literatúru a počítačové programy
LF prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc., a
riaditeľ LF JUDr. Ladislav Serdahély. Úvodné slovo predniesol a výsledky vyhlásil doc.
RNDr. Andrej Ferko, PhD. Ocenenia LF sa
i tento rok udeľovali v štyroch kategóriách:
biologické a lekárske vedy, prírodné a technické vedy, spoločenské vedy, encyklopedická a slovníková literatúra.
V kategórii biologické a lekárske vedy sa
mimoriadneho uznania dočkali viaceré publikácie odborníkov z Lekárskej fakulty UK (LF
UK). Prémia bola udelená prof. MUDr. Jozefovi Rovenskému, DrSc., FRCP, prof. MUDr.
Jurajovi Payerovi, PhD., MPH, doc. MUDr.
Zdenkovi Killingerovi, PhD., prof. MUDr.
Mariánovi Bernadičovi, CSc., a kol. za dielo
Reumatológia v kazuistikách – reumatické
ochorenia v ambulancii praktického lekára. V tej istej kategórii získali z našej fakulty
ocenenie aj doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.,
a prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., a kol.
za dielo Všeobecná onkológia. Prémia bola
udelená aj prof. MUDr. Ingrid Brucknerovej,
PhD., a kol. za dielo Neonatológia pre poslucháčov lekárskej fakulty, ktoré vyšlo vo Vydavateľstve UK. Doc. MUDr. Ladislav Kužela,
CSc., MPH, a kol. si prevzal ocenenie za dielo Gastroenterológia, klinické odporúčania.
Ocenení boli aj odborníci z Farmaceutickej fakulty UK prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc.,
RNDr. Hyacinta Májeková, PhD., doc. Mgr.
Martina Hrčka Dubničková, PhD., ktorí stoja
za dielom Farmaceutická mikrobiológia, čo

Z rúk prof. D. Ježovej prevzali ocenenie za dielo Reumatológia v kazuistikách – reumatické ochorenia v ambulancii praktického lekára za celý autorský kolektív prof. J. Rovenský (vľavo) a prof. M. Bernadič (vpravo) z LF UK.

vyšlo vo Vydavateľstve UK. Ocenené bolo aj
dielo Embryológia kvitnúcich rastlín od autorov RNDr. Oľgy Erdelskej, DrSc., Mgr. Renáty Švubovej, PhD., RNDr. Lenky Mártonfiovej,
PhD., a prof. RNDr. Alexandra Luxa, CSc.,
z Prírodovedeckej fakulty UK.
V kategórii prírodné a technické vedy
patrí prémia prof. RNDr. Michalovi Fečkanovi, DrSc., RNDr. Michalovi Pospíšilovi,
PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a prof. Dr. JinRongovi Wangovi
za publikáciu Fractional-Order Equations
and Inclusions.
Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru
v kategórii spoločenské vedy získal prof.

PhDr. Juraj Dolník, DrSc., z Filozofickej fakulty UK za knihu Jazyk v sociálnej kultúre.
Okrem toho získal druhé miesto za trojročný vedecký ohlas v kategórii technické vedy
a geovedy Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.
Aj na tomto mieste gratulujeme oceneným
k vynikajúcim výsledkom ich práce a vyzývame aj ďalších autorov, aby sa prihlásili do
súťaže o ceny a prémie LF, ktorý podporuje
vedeckú a odbornú aktivitu slovenských vedcov.
PhDr. Helena Bernadičová, LF UK
Foto: Peter Procházka

Prof. Zlatica Plašienková
laureátkou ocenenia Fides et ratio
Dňa 12. septembra 2018 si prof. PhDr.
Zlatica Plašienková, PhD., z Filozofickej fakulty UK (FiF UK) prevzala počas slávnostného
ceremoniálu v bratislavskom Primaciálnom
paláci ocenenie Fides et ratio. Cenu od roku
2010 udeľuje každoročne pri príležitosti výročia vydania rovnomennej encykliky pápeža
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Jána Pavla II. Konferencia biskupov Slovenska, ktorá tak chce vyjadriť úctu tým, ktorí
svojím pôsobením prispievajú k dialógu vedy
a viery.
Prof. Zlatica Plašienková vedecky a pedagogicky pôsobí na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK, kde je aj garantkou doktorand-

A N K E TA

Boli by ste za to, aby sme si vznik prvej Československej republiky
u nás pripomínali každý rok štátnym sviatkom? Prečo?
Prof. Jozef Bátora, PhD.,
Katedra politológie FiF UK
Štátnosť Slovenskej
republiky má svoje
vlastné,
špecifické
historické
zdroje,
kontext a dynamiku.
Československo vo
vývoji našej štátnosti
zohrávalo dôležitú úlohu, a to najmä v troch
oblastiach. Po prvé,
Československo bolo pre nás po 1. svetovej
vojne strategickou nevyhnutnosťou. VýsledDoc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD.,
Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK
Áno, súhlasila by som,
aby bol vznik Československa
štátnym
sviatkom Slovenskej
republiky, a to 28. októbra, keď tento štát
oficiálne vznikol. Pamätný deň nie je adekvátny pozitívnemu významu, ktorý prvá

Doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.,
Katedra právnych dejín a právnej
komparatistiky PraF UK
Určite áno. Československo vzniklo
spojením Čechov
a Slovákov, pričom
jeho vznik bol výhodným pre oboch.
Slovensko
zažilo
veľký kultúrny, spoločenský, politický
a s oneskorením aj
hospodársky roz-

ského študijného programu dejiny filozofie.
V roku 2005 sa habilitovala na docentku, v
roku 2011 bola vymenovaná za profesorku
filozofie a v roku 2014 získala titul professor honoris causa na Sliezskej univerzite
v Katoviciach. Prof. Zlatica Plašienková sa
podieľala a podieľa na riešení mnohých
domácich i zahraničných výskumných projektov, je členkou troch vedeckých rád (FiF
UK, Teologickej fakulty Trnavskej univerzity
v Trnave a Filozofickej fakulty Masarykovej
univerzity v Brne), členkou Akademického
senátu UK, Rady vysokých škôl SR, ako

kom silnej maďarizácie koncom 19. storočia
bola totiž okrem iného i likvidácia intelektuálnych a vzdelanostných kapacít, ktoré boli
nevyhnutné k tvorbe našej štátnosti. Vďaka
vzniku ČSR sme mali možnosť znovunadobudnúť a rozvinúť tieto kapacity. Takisto práve
ČSR prvýkrát definovala naše južné hranice.
Po druhé, Československo bolo pre nás nástrojom na získanie medzinárodnej legitimity
v čase po 1. svetovej vojne, keď sa základným prvkom medzinárodného poriadku stal
liberálnodemokratický štát, ktorý bol priamou
negáciou minulého monarchistického usporiadania založeného na historických dynastiách. Po tretie, Československo a jeho ústav-

né a inštitucionálne tradície vytvárajú základy
našej dnešnej demokratickej štátnosti. Treba
však oddeliť ČSR ako model liberálnodemokratického štátu – na svoju dobu radikálny
demokratický experiment v línii s vtedajšou
avantgardou liberálnodemokratického myslenia vo svete – od politickej praxe v ČSR, ktorá
nie vždy dokázala zabezpečiť uplatňovanie
princípov, na ktorých bol štát formálne založený. Celkovo teda existencia Československa
– napriek nedostatkom – prispela k formovaniu základov dnešnej štátnosti Slovenskej
republiky, preto by sme si ju mali pripomínať
štátnym sviatkom.

Československá republika pre Slovensko mala.
Riešenie, ktoré pre rok stého výročia vymyslela
súčasná politická reprezentácia, vo mne vyvoláva prinajmenšom rozpaky. Prijať jednorazový
štátny sviatok len preto, „aby sa nepovedalo“,
lebo storočnica je iné výročie ako 99. alebo
101., je vyjadrením vlažného, rozporuplného
vzťahu k tomuto obdobiu našich národných dejín. A posunúť ho na 30. október z dôvodu Martinskej deklarácie, lebo veď „nebudeme sa poklonkovať“, ako napísal komentátor denníka
SME Peter Tkačenko, je len potvrdením celej
tej ambivalentnosti a nedostatočného sebavedomia. Ak sa k tejto tradícii demokratickej štát-

nosti neprihlásime sami, neurobíme z nej aj
naše „vlastníctvo“, ostane ležať na ulici. Historik
Ľubomír Lipták o rozdielnom vnímaní spoločných dejín Slovákov a Čechov v knihe Storočie
dlhšie ako sto rokov napísal: „Máme početné
spoločné dáta v kalendári, napríklad roky
1848, 1918, 1938, 1948, 1968, 1989, ale
rôzne uhly pohľadu. Tieto udalosti sa zapísali
do pamäti ako obraz so zhodnými kontúrami,
ale v rôznych farbách a veľkosti, ktorý jedni
majú na čestnom miestne v obývačke, iní za
kredencom alebo možno už pomaly aj na smetisku.“ Myslím si, že 28. október 1918 patrí do
vitríny aj v slovenskej obývačke.

mach. Hneď po vzniku Československa sa
zaviedlo všeobecné volebné právo (aj pre
ženy), zrušili sa posledné stavovské výsady
a privilégiá. V novom prostredí sa podarilo
doformovať moderný slovenský národ. Hoci
tento spoločný štát Čechov a Slovákov zanikol, dnešná Slovenská republika je nástupníckym štátom ČSR nielen v právnom, ale aj
v historickom zmysle. Naše štátne orgány
a organizácie sa z veľkej časti vytvorili už
počas Československa (slovenská vláda,
slovenský parlament, televízia, rozhlas, vysoké školy), dnešná Slovenská republika je
teda pokračovaním svojho predchodcu.

Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.,
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov PraF UK

i členkou redakčných rád zahraničných
vedeckých časopisov Quaerentibus: Teología y Ciencias, Journal of Ecology and
Health, Filosofija i Konfliktologija, Logos
i Ethos, Polska Myśl Pedagogiczna, Studia
z Filozofii Polskiej a domácej spoločensko-duchovnej revue Radosť a nádej.
Laureátke k oceneniu srdečne blahoželáme!
Prof. Michal Chabada, PhD.,
vedúci Katedry filozofie
a dejín filozofie FiF UK
Foto: L. J. Hanus

Vznik
spoločného
štátu Čechov a Slovákov v roku 1918
je pre mňa osobne
jeden z najvýznamnejších
okamihov
pre slovenský národ
vôbec. Neviaže sa
iba na jednu generáciu a predstavuje aj
z pohľadu súčasného právneho poriadku základný kameň fungovania princípov
právneho štátu a politického usporiadania.
Dátum 28. október je nutné všetkým pripomínať a istotne nielen raz za sto rokov.
Viac sa preto prikláňam za jeho legislatívne
zakotvenie ako štátneho sviatku. Na druhej
strane je to spojené s nevyhnutnou úctou
prejavenou jednotne predstaviteľmi vrcholných štátnych inštitúcií, ktorá je následne
vzorom pre spoločnosť a predpokladom
pre skutočný význam každého štátneho
sviatku. Tu mám pochybnosť, či sa význam
štátnych sviatkov a významných okamihov
slovenskej spoločnosti ešte viac nedegraduje.
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Pred sto rokmi si Česi a Slováci
založili vlastný štát
Tento rok si pripomíname 100. výročie vzniku prvej Československej republiky. Túto významnú udalosť si 30. októbra 2018, v deň výročia prijatia Deklarácie slovenského národa, na základe rozhodnutia NR SR dokonca uctíme jednorazovým štátnym sviatkom. Pri tejto
príležitosti sme sa na okolnosti vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov opýtali doc. Mgr. Pavla Matulu, PhD., z Katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK). Priblížil nám nielen celkový spoločensko-politický kontext danej doby,
ktorý vznik ČSR umožnil, a osobnosti, ktoré sa oň pričinili, ale objasnil nám i to, prečo vznik ČSR v Česku aj laická verejnosť vníma ako
dôležitú udalosť, kým u nás si októbrové udalosti roku 1918 pripomínajú (s výnimkou tohto roku) najmä historici.
redakcia

Vyhliadky existencie
slovenského národa na začiatku
20. storočia
Vznik prvej Československej republiky patrí k najvýznamnejším udalostiam
novodobých dejín Slovákov, z ktorých
prínosu čerpajú dodnes, hoci si to len
máloktorí z nich uvedomujú. Nástup formovania novodobých národov na prelome
18. a 19. storočia zastihol slovenské obyvateľstvo nepripravené, resp. malo oproti
susedným etnikám oveľa horšie východiskové pozície. To spôsobilo, že Slováci
nedokázali dostatočne efektívne čeliť nastupujúcej maďarizácii, ktorá sa v priebehu
jedného storočia prepracovala do značne
agresívnych foriem.

Vznik prvej
Československej republiky
patrí k najvýznamnejším
udalostiam novodobých
dejín Slovákov, z ktorých
prínosu čerpajú dodnes,
hoci si to len máloktorí
z nich uvedomujú.

Perspektívy ďalšej existencie slovenského národa sa v takýchto podmienkach javili
ako značne neisté. Prvá svetová vojna však
narušila stabilitu starého režimu a otvorila nové možnosti pre porobené národy.
Spretŕhanie stáročných väzieb s Uhorskom a prijatie nového československého
projektu bolo predpokladanou a logickou
reakciou na dlhodobý národnostný útlak.
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Aj keď treba povedať, že domáca slovenská reprezentácia sa s touto myšlienkou
stotožnila až v máji roku 1918 na dôvernej
porade SNS v Martine, keď sa slovami Andreja Hlinku rozhodla „za orientáciu československú“, keďže „tisícročné manželstvo
s Maďarmi sa nevydarilo“. Ale aj českým
domácim zástupcom trvalo istý čas, kým
sa vzdali prorakúskej orientácie a pochopili, že sa im naskytla historická príležitosť
získať úplnú národnú slobodu. Urobili tak
na začiatku roku 1918 českí poslanci ríšskeho snemu v tzv. Trojkráľovej deklarácii,
v ktorej sa dožadovali práva na samostatný
československý štát.

Zahraničný odboj naštartoval
medzinárodnú spoluprácu
V úplne inej situácii boli zástupcovia zahraničného odboja. Svoje predstavy o budúcom štáte Čechov a Slovákov mohli
v emigrácii hlásať slobodne. Profesor pražskej univerzity a poslanec ríšskeho snemu
Tomáš Garrigue Masaryk si na začiatku vojny spočítal, že potenciál dohodových štátov
je väčší než v prípade ústredných mocností, a tak sa pre oba národy ponúka možnosť
založenia si vlastného štátu na troskách
nenávidenej monarchie. O potrebe jej rozbitia však najprv bolo potrebné presvedčiť
vlády štátov, ktoré s ňou bojovali. V máji
1915 Masaryk sformuloval memorandum
pre britské ministerstvo zahraničných vecí
pod názvom Nezávislé Čechy, čo bol však
v skutočnosti projekt budúceho československého štátu. V novembri potom v Paríži
vznikol prvý ústredný orgán zahraničného
odboja Český komitét zahraničný, ktorý
sa v máji 1916 zmenil na Československú
národnú radu (ČSNR). Jej predsedom sa
stal T. G. Masaryk, tajomníkom Edvard Beneš, pričom Slovákov zastupoval vo funkcii podpredsedu Milan Rastislav Štefánik.
Československú otázku sa do povedomia
najvyšších vládnych miest vo Francúzsku
podarilo dostať najmä vďaka dobrým kontaktom M. R. Štefánika, ktorý Masarykovi

sprostredkoval stretnutie aj s francúzskym
premiérom Aristidom Briandom.

Významnú rolu zohral úspech
československých légií
Predstavitelia ČSNR si uvedomovali, že
bez vlastného vojska – légií, ktoré by bojovali na strane Dohody, nemá československý
projekt veľké šance na úspech. Najpriaznivejšie na uskutočnenie tejto idey sa javilo
Rusko, kde bolo značné množstvo českých
a slovenských zajatcov. Určitú nedôveru
ruskej strany voči ČSNR sa podarilo prekonať po páde cárskeho režimu vo februári
1917. Československé légie zaznamenali už
v júli toho istého roku svoj prvý veľký úspech

Spolužitie so Slovákmi
bolo prínosné aj pre
Čechov. Bez Slovenska
by im mocnosti len veľmi
ťažko dovolili vytvoriť si
vlastný štát, zvlášť, keď
by sa v jeho hraniciach
nachádzala trojmiliónová
nemecká menšina.

pri ukrajinskom Zborove. Po ňom začali ešte
viac narastať nielen počty legionárov, ale
i prestíž československého odboja. Légie
vznikali aj vo Francúzsku a Taliansku, avšak
boli menej početné než v Rusku.

ZAUJALO NÁS

ČSR bola pre
Čechov obnovením
a pokračovaním ich
historickej štátnosti
a zároveň „konečnou
stanicou“, pre Slovákov
znamenala len akýsi
medzistupeň na ceste
k vlastnému národnému
štátu, ktorý dovtedy
nemali.
Pre československé vojsko sa tu však
situácia skomplikovala po uchopení moci
boľševikmi v novembri 1917. Tí podpísali
s Nemeckom mierovú zmluvu. Československé légie tu už nemohli bojovať, preto
sa rozhodli odísť do Francúzska. Dohoda
s boľševikmi, že im umožnia odchod z Ruska cez Sibír, však nebola dodržaná. Sovieti
presun zdržiavali a zároveň sa ich pokúšali
odzbrojiť. Legionári sa v máji 1918 postavili
na odpor a postupne obsadili takmer celú
sibírsku magistrálu, čím si vyslúžili veľké
uznanie dohodových mocností. Vojsko malého štátu, ktorý vlastne ešte ani neexistoval, dostalo pod kontrolu obrovské územie
Ruska. To bolo niečo nevídané. Úspech
československých légií tak napomohol
k tomu, že dohodové štáty postupne uznali
ČSNR za československú vládu a Československo za spojeneckú krajinu.

Od Clevelandskej dohody po
Washingtonskú deklaráciu
Veľkou oporou pre československý zahraničný odboj boli Česi a Slováci žijúci
v zahraničí, najmä v Spojených štátoch, kde
mali najlepšie podmienky pre národný rozvoj. V roku 1915 tamojší krajania pripravili
Clevelandskú dohodu, v ktorej sa vyslovili
za vytvorenie spoločného štátu. Koncom
mája 1918 ju nahradila Pittsburská dohoda. Tú už podpísal aj T. G. Masaryk. Budúci
prezident prvej Československej republiky
však svoj pobyt v USA využil aj na vypracovanie ďalšieho dôležitého dokumentu. Išlo
o Washingtonskú deklaráciu z 18. októbra
1918. V nej boli zhrnuté zásady, na ktorých
mal byť založený nový štát. Masaryk chcel
deklaráciou ovplyvniť odpoveď amerického
prezidenta rakúsko-uhorskej vláde na jej

žiadosť o prímerie, čo sa mu aj podarilo.
Woodrow Wilson sa jednoznačne postavil
za práva národov monarchie, aby o svojom
osude rozhodovali sami.

Vznik samostatného
československého štátu
Rakúsko-uhorský minister zahraničných
vecí Gyula Andrássy Wilsonove podmienky
na uzavretie mieru, vrátane sebaurčovacieho práva pre Čechov a Slovákov, prijal
27. októbra 1918. To spustilo lavínu ďalších udalostí. Vrcholný orgán domáceho
odboja pražský Národný výbor vyhlásil 28.
októbra vznik československého štátu, čo
kodifikoval aj prvým zákonom. Nezávisle
od pražských udalostí sa 30. októbra zišli
v Martine slovenskí politickí predstavitelia
a utvorili najvyšší zastupiteľský orgán Slovenskú národnú radu, ktorá prijala Deklaráciu slovenského národa. Signatári si v nej
vyhradzovali právo na sebaurčenie pre
„česko-slovenský národ“, ktorého čiastkou
sú aj Slováci. Tým sa vlastne slovenská
reprezentácia prihlásila k myšlienke československého štátu. Význam tzv. Martinskej deklarácie spočíva v tom, že sa ňou
zjednotili slovenské politické sily a vyslovili
sa za spoločnú budúcnosť s českým národom. Dôležitosť tohto aktu podčiarkuje
aj fakt, že tak urobili v čase, keď ešte nemali žiadne informácie o udalostiach v Prahe. Československá republika tak vznikla
z vôle oboch národov.

Spolužitie Slovákov s Čechmi
v jednom štáte bolo prínosom
pre obe strany
Nový štát priniesol prospech jednej
i druhej strane. Slováci získali svoje vlastné školstvo na všetkých stupňoch. Zatiaľ
čo pri vzniku republiky bol obrovský nedostatok slovenskej inteligencie, ktorú museli
nahrádzať Česi, v 30. rokoch jej už bolo
toľko, že vznikala otázka, ako ju zamestnať.
Odstránil sa analfabetizmus. Doformovala
sa kompletná sociálna štruktúra. Dôsledky
dlhodobej maďarizácie sa v priebehu necelých dvadsiatich rokov podarilo prekonať.
To isté sa týkalo kultúry, ktorá zažívala na
Slovensku nebývalý rozmach. Vydávalo sa
veľké množstvo slovenských novín, časopisov a kníh. Vznikali obrovské počty rozmanitých spolkov. A v neposlednom rade
dôležitým prínosom pre Slovákov bol život
v demokratickom štáte, čo pre strednú
Európu nebolo také bežné. K volebným
urnám mali prístup nielen všetci obyvatelia
mužského pohlavia, ale aj ženy. Toto právo
dostali napríklad obyvateľky USA, Kanady
či Francúzska až po Československu. Demokratický systém nového štátu dával všet-

kým rovnaké práva, neumožňoval, aby bol
niekto vďaka pôvodu privilegovaný, čo sa
potvrdilo aj zrušením šľachtických titulov.
Toto ultrarýchle dokonštituovanie slovenského národa bolo možné aj vďaka tomu,
že Slováci mali možnosť v rámci spoločného štátu čerpať podnety z kultúrne a civilizačne rozvinutejšej českej spoločnosti.
No spolužitie so Slovákmi bolo prínosné aj
pre Čechov. Bez Slovenska by im mocnosti len veľmi ťažko dovolili vytvoriť si vlastný
štát, zvlášť, keď by sa v jeho hraniciach nachádzala trojmiliónová nemecká menšina.
Republika bez slovenskej časti by nebola
konkurencieschopná voči ostatným štátom
v strednej Európe.

Význam
tzv. Martinskej deklarácie
spočíva v tom, že sa
ňou zjednotili slovenské
politické sily a vyslovili sa
za spoločnú budúcnosť
s českým národom.
Dôležitosť tohto aktu
podčiarkuje aj fakt, že tak
urobili v čase, keď ešte
nemali žiadne informácie
o udalostiach v Prahe.

Ako vznik ČSR reflektujú obe
strany rieky Moravy
Vyvstáva otázka, prečo Česi vznik ČSR
dodnes považujú za jednu z najvýznamnejších udalostí svojej novodobej histórie, zatiaľ
čo Slováci majú problém vyčleniť v kalendári
deň, ktorým by si túto udalosť trvalo pripomínali. Ide o rozdielne vnímanie prvej Československej republiky. Pre Čechov bola
obnovením a pokračovaním ich historickej
štátnosti a zároveň „konečnou stanicou“,
pre Slovákov znamenala len akýsi medzistupeň na ceste k vlastnému národnému štátu,
ktorý dovtedy nemali. Pre obidva národy
však bola veľkým prínosom, preto by pripomenutie jej vzniku malo byť štátnym sviatkom
na oboch stranách rieky Moravy.
Doc. Mgr. Pavol Matula, PhD.,
Katedra histórie PdF UK
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Verejne dostupný automatický externý
defibrilátor aj na FaF UK
Dňa 25. septembra 2018 sme v Aule Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) slávnostne otvorili nový
akademický rok. Okrem dekana fakulty prof. PharmDr. Pavla Mučajiho, PhD., sa prítomným študentom, pedagógom a ďalším zamestnancom prihovorila aj prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. Bezprostredne po ukončení akademickej
slávnosti sa vo vestibule uskutočnila inštalácia automatického externého defibrilátora (AED), ktorý fakulte darovala spoločnosť Falck.
V zastúpení regionálneho riaditeľa spoločnosti Falck pre strednú a východnú Európu Ing. Iva Krpelana sa na slávnostnom
odovzdaní a inštalácii nového prístroja zúčastnili PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.,
riaditeľka odboru marketingu a PR skupiny
Falck, Mgr. Katarína Načiniaková a Bc. Peter
Lakomý. Zástupcovia spoločnosti defibrilátor predviedli prítomným aj s krátkou inštruktážou o jeho používaní.
Dekan fakulty zdôraznil význam takýchto prístrojov pri záchrane ľudských životov.
Zariadenie, ktoré možno u viacerých laikov
vzbudzuje rešpekt, má veľmi jednoduché
a intuitívne ovládanie a presne hlasom naviguje užívateľa, ako má postupovať. Defibrilátor
FaF UK sa tak zaradila medzi ojedinelé
verejné priestory v Bratislave i na Slovensku s dostupným defibrilátorom. Na rozdiel
od okolitých krajín sa na Slovensku register
verejne dostupných AED zatiaľ iba buduje
v spolupráci s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky. V zahraničí sú defibrilátory pomerne
časté, pričom sa zo strategického hľadiska
umiestňujú predovšetkým tam, kde je veľký
a častý pohyb osôb.

je preto nenahraditeľným pomocníkom pri
poskytovaní prvej pomoci pred príchodom záchrannej služby. V prípade zlyhania srdca totiž
rozhodujú minúty či sekundy a rýchly zásah
podstatne zvyšuje nádej pacienta na prežitie.
Veríme, že defibrilátor bude nutné použiť
v čo najmenšej miere, v prípade naliehavej
potreby však majú odteraz naši zamestnanci
a študenti, ktorí sú vyškolení v poskytovaní
prvej pomoci, účinný podporný nástroj pri
záchrane ľudského života.
Defibrilátor je trvale umiestnený v priestoroch hlavnej vrátnice FaF UK na Ulici odbojárov 10.
Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.,
prodekan FaF UK

Čo je to automatický externý defibrilátor (AED)?
AED je zariadenie, ktoré obnovuje srdcový rytmus pomocou elektrického výboja. Jednoducho sa ovláda a hlasovými povelmi vás naviguje, ako poskytnúť prvú pomoc. Vďaka
tomu v danej chvíli viete, čo treba robiť. Stačí, ak pacientovi priložíte na hrudník defibrilačné elektródy, na základe čoho prístroj následne dokáže zanalyzovať jeho stav. Takto
naprogramované zariadenie samo rozhodne, či je potrebné použiť elektrický výboj alebo
nie. Ak bude po analýze srdcových rytmov nutné aplikovať elektrický výboj, prístroj vás
na to vyzve. Zvukové a pri niektorých modeloch aj obrazové povely umožňujú bezpečné
použitie prístroja nielen zdravotníkmi, ale aj laikmi.

Október – mesiac osvety o náhlej srdcovej smrti (NKS)
Čo je to NKS?

Náhla srdcová smrť nie je to isté ako
srdcový infarkt. Termínom srdcový infarkt
(infarkt myokardu) sa označuje odumreté
tkanivo srdcového svalu v dôsledku jeho nedokrvenia. Ak prirovnáme srdce k domu, tak
náhla srdcová smrť vyplýva z poruchy elektriny a srdcový infarkt z poruchy potrubia.
Náhle srdcové zastavenie je možné odvrátiť, pokiaľ bude postihnutej osobe poskytnutá
okamžitá kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie vonkajšou masážou srdca a dýchaním
z úst do úst) a včasná defibrilácia. V opačnom
prípade človek do niekoľkých minút umiera.
Niekoľko faktov o NKS:

• Náhla srdcová smrť je závažný zdravotný problém, ktorý si ročne vyžiada viac než
700 000 životov v USA a Európe. Je to viac
než jeden vyhasnutý život každých 45 sekúnd.
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• Na Slovensku, podobne ako v celej Európe a Severnej Amerike, sú hlavnou príčinou úmrtia srdcovo-cievne choroby, z ktorých najviac končí práve náhlou srdcovou
smrťou.
• Dve tretiny ľudí, ktorí zomrú na náhlu srdcovú smrť, nemajú žiadne predošlé príznaky
srdcovo-cievneho ochorenia.
• Až 19 z 20 ľudí umrie ešte skôr, než sa k
nim dostaví prvá zdravotná pomoc alebo sa
dostanú na pohotovosť.
• Implantovateľný defibrilátor dokáže
s účinnosťou viac než 95 % odvrátiť riziko
náhlej srdcovej smrti, ale z tých pacientov,
ktorým by mohol pomôcť, má implantovaný
defibrilátor iba 35 % pacientov v USA a menej než 10 % v Európe!
Aké sú príznaky NKS?

Znaky a príznaky, ktoré môžu naznačovať,
že človek je vystavený zvýšenému riziku náhlej kardiálnej smrti:

• nezvyčajne rýchla frekvencia srdca (tachykardia), ktorá sa samovoľne vyskytne a aj prestane, dokonca aj vtedy, keď je človek v pokoji;
• opakované odpadávanie (tzv. synkopa)
neznámej príčiny;
• opakované závažné poruchy srdcového
rytmu.
Ako postupovať pri prvej pomoci?

• Okamžite začnite vonkajšiu masáž srdca a dýchanie z úst do úst (cyklus pätnástich
stlačení hrudníka a dvoch vdychov).
• Volajte pomoc. Číslo záchrannej zdravotnej služby je 112. Je nevyhnutné, aby bol
postihnutej osobe čo najskôr aplikovaný výboj z defibrilátora!
• Pokračujte v oživovaní, kým nepríde
zdravotná pomoc.
• Ak sa vedľa vás nachádza ďalšia osoba,
požiadajte ju nahmatať postihnutej osobe
pulz na krčnej tepne alebo na vnútornej strane zápästia.

SPRAVODAJST VO

Nobelista priblížil využitie
LED svietidiel
Na Univerzitu Komenského v Bratislave (UK) prišiel dňa 18. septembra 2018 nositeľ Nobelovej ceny prof. Dr. Hiroši Amano z Nagoya University s prednáškou o vysvietení Zeme pomocou LED žiaroviek. Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD., mu pri tejto príležitosti udelil Zlatú medailu UK.
Jeden z najvýznamnejších japonských fyzikov a vynálezcov v oblasti polovodičových
technológií získal v roku 2014 Nobelovu
cenu spolu s Isamum Akasakim a Šúdžim
Nakamurom za vynález efektívnych diód emitujúcich modré svetlo, čo umožnilo vytvoriť
jasné a energeticky úsporné zdroje bieleho
svetla.
Hoci prvé červené LED diódy boli vyvinuté
už v roku 1962 a zelené LED diódy v roku
1974, objav modrých LED diód v roku 1993
bol kľúčový. „Iba modré diódy sú schopné
zobraziť bielu farbu,“ priblížil prof. Amano
názornou ukážkou. Pri ich objave vyzdvihol
svojho školiteľa prof. Isamua Akasakiho, ktorý bol presvedčený o význame nitridu gália
(GaN) pre technológiu LED svetiel. Práve
prof. Akasaki motivoval a povzbudzoval prof.
Amana v jeho výskume.
Polovodiče typu nitridov, ako napr. nitrid
boritý (BN), nitrid hliníka (AlN), nitrid gália
(GaN) či nitrid india (InN), zohrajú kľúčovú
úlohu vo vývoji osobných informačných systémov a sociálnych infraštruktúr budúcej generácie. „Do roku 2020 bude viac ako 70 %
systémov verejného osvetlenia v Japonsku,
ktoré tradične tvorili klasické alebo fluorescenčné lampy, nahradené LED lampami,

čím sa celková spotreba elektriny zníži o približne 7 %,“ uviedol prof. Hiroši Amano.
„Profesor Amano je povestný svojou zaujatosťou výskumom. Jeho laboratórium svieti
vždy dlho do noci, a to aj cez víkendy, sviatky, ba aj na Nový rok, za čo si vyslúžilo prezývku hrad bez noci,“ priblížil dekan Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky UK prof.

RNDr. Jozef Masarik, DrSc., ktorý pozval
prof. Hirošiho Amana na Slovensko.
Profesora Amana so Slovenskom spájajú
aj osobné väzby, keďže jeho manželka je
lektorkou japončiny na Filozofickej fakulte
UK.
Lenka Miller, Martin Kováč
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Poznáme tohtoročných laureátov
Nobelovej ceny
I tento rok sme sa začiatkom októbra dozvedeli mená aktuálnych laureátov Nobelovej ceny, najprestížnejšieho vedeckého ocenenia,
ktoré na základe poslednej vôle Alfreda Nobela udeľuje od roku 1901 Kráľovská švédska akadémia vied za zásadný vedecký výskum,
technické objavy či za prínos pre ľudstvo. Nobelova cena sa udeľuje v piatich kategóriách: fyziológia alebo medicína, fyzika, chémia,
literatúra a mier. Na to, v čom spočíva nóvum a prínos výskumu tohtoročných ocenených v oblasti prírodných a lekárskych vied, sme
sa opýtali našich odborníkov.
redakcia

V medicíne zaujal objav liečby rakoviny pomocou
inhibície negatívnej imunitnej regulácie
V súčasnosti zaznamenávame renesanciu
v liečbe onkologických pacientov imunoterapiou. Prispeli k tomu aj objavy tohtoročných
laureátov Nobelovej ceny za fyziológiu alebo
medicínu, ktorými sú James P. Allison (USA)
a Tasuku Hondžó (Japonsko). Tieto objavy
sa týkajú predovšetkým lepšieho pochopenia,
prečo náš imunitný systém nerozoznáva nádor
ako niečo cudzie a nedokáže tak proti nádorovým bunkám bojovať. Ich objavy viedli k zavedeniu novej skupiny protinádorovej liečby do
klinickej praxe, nazývanej inhibítory imunitných
kontrolných bodov. V súčasnosti prebieha
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množstvo klinických štúdií s cieľom zistiť, v ktorých diagnózach je imunoterapia najefektívnejšia a ktorí pacienti z imunoterapie najviac profitujú. Zatiaľ vieme povedať, že imunoterapia sa
najviac osvedčila a je veľkým prínosom pre pacientov s malígnym melanómom, karcinómom
obličky a karcinómom pľúc. Ukazuje sa, že
pri malígnom melanóme dokáže imunoterapia
časť pacientov aj vyliečiť. Dôležité je však povedať, že táto skupina je pomerne malá.
Rovnako súbežne prebieha vyhľadávanie
faktorov, na základe ktorých budeme schopní predikovať, u ktorých pacientov je imuno-

terapia účinná, príp. pre ktorých je imunoterapia neefektívna až škodlivá, kde podanie
imunoterapie môže u malej časti pacientov
viesť aj k tzv. hyperprogresii nádoru. Zároveň
sa pri imunoterapii stretávame s novým spektrom nežiaducich účinkov imitujúcich prejavy
autoimunitných ochorení. Môžeme konštatovať, že imunoterapia predstavuje významný
pokrok v liečbe nádorov s možným kuratívnym potenciálom pre časť pacientov.
Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.,
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ

ZAUJALO NÁS

Laserové pulzy, optické pinzety, LED diódy
alebo ako svetlo priťahuje Nobelove ceny
Boh povedal: Nech je svetlo. A bolo svetlo.
Boh videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy.
(Gn 1, 3 – 4)
Len nedávno nás vzácny hosť Univerzity
Komenského prof. Hiroši Amano, nositeľ
Nobelovej ceny za objav modrých LED diód,
zoznámil s fyzikálnymi princípmi svojho objavu
a máme tu opäť udeľovanie týchto cien a opäť
za svetlo. V roku 2018 to vo fyzike bude za
„prevratné objavy v oblasti fyziky laserov“.
Polovicu ceny získal Arthur Ashkin (USA) za
„objav optickej pinzety a jej aplikácií na biologické systémy“ a druhú polovicu Donna
Stricklandová (Kanada) a Gérard Mourou
(Francúzsko) za „metódu vytvárania ultrakrátkych optických pulzov vysokej intenzity“.
To, že svetlo môže pôsobiť na telesá tlakom, dokázal teoreticky Maxwell zo svojich
rovníc už dávno a experimentálne to potvrdil Lebedev ešte v roku 1900. Možnosť
prakticky využiť tento efekt na manipuláciu
s telesami fascinovala Arthura Ashkina už od
mladosti. Keď v roku 1960 Maiman zostrojil
prvý laser, Ashkin si uvedomil, že toto je cesta. Hoci počítal s tým, že laserový lúč dokáže
posúvať mikročasticu v smere svojho šírenia,
prekvapilo ho, že sa častice premiestňujú do
stredu lúča, miesta s najväčšou intenzitou

svetla. Zaostrením laserového lúča zostrojil
optickú pascu, ale až o takmer 20 rokov
neskôr v práci Optical trapping and manipulation of viruses and bacteria ukázal,
ako možno svetlom uchopiť vírus tabakovej
mozaiky, ale aj baktérie či bunky a pozorovať ich pod mikroskopom. Tento nástroj sa
dnes výstižne nazýva optická pinzeta. Ashkin
je vo svojich 96 rokoch vôbec najstarším nositeľom Nobelovej ceny, napriek tomu však
naďalej celé dni trávi vo svojom domácom laboratóriu.
Keď doktorandka Donna Stricklandová
uverejnila svoju úplne prvú prácu Compression of amplified chirped optical pulses,
zrejme nepredpokladala, že o 33 rokov neskôr dostane za ňu spolu so svojím školiteľom Nobelovu cenu. Je v poradí iba treťou
ženou, ktorej bolo v oblasti fyziky udelené
toto najprestížnejšie vedecké ocenenie.
V trojstránkovej práci predložili metódu, ako
zvýšiť výkon laserového pulzu. Na to, aby sa
výkon zväčšil, stačilo nechať prejsť laserový
lúč nelineárnym kryštálom, keď však bol už
výkon laserového pulzu príliš veľký, kryštál

sa zničil. Stricklandová a Mourou najskôr
vytvorili štandardné laserové pulzy. Potom
natiahli pulzy v čase, čo znižuje ich výkon
a robí ich menej deštruktívne. Ďalej zosilňovali časovo roztiahnuté impulzy so zníženým výkonom, vďaka čomu prežil aj kryštál,
a nakoniec skrátili zosilnené impulzy v čase.
Zariadenie na predĺženie a skrátenie impulzov je pritom jednoduché, v podstate je to difrakčná mriežka. Jej využitie je však prelomová
myšlienka, ktorá spustila lavínu prác vedúcu
k dnešným laserom s výkonom 1016 W/cm2.
Z aplikácií pulzných laserov spomeňme napr.
technológiu LASIK, ktorá koriguje krátkozrakosť, ďalekozrakosť aj astigmatizmus a ktorú
už využili milióny ľudí po celom svete.
Vedci už snívajú o laseroch s miliónkrát
väčším výkonom na štúdium fundamentálnych procesov v mikrosvete, môžeme si byť
preto istý, že svetlo pritiahne aj ďalšie Nobelove ceny.
Prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.,
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
FMFI UK

V chémii ocenili riadenú evolúciu enzýmov
a objav metódy fágového displeja
Časť výskumu na Katedre molekulárnej
biológie Prírodovedeckej fakulty UK sa
dlhodobo venuje produkcii rekombinantných proteínov a enzýmov pre široké spektrum ich využitia (napr. terapeutické proteíny, enzýmy pre biotransformácie či pre
samotné techniky rekombinantných DNA),
ako aj výskumu bakteriofágov (využívaných
napr. pri fágovej terapii alebo ako nástroje
v technikách rekombinantných DNA vrátane fágového displeja). V obidvoch spomínaných oblastiach pritom nadväzujeme
na prelomové experimenty uskutočňované
pred tridsiatimi rokmi dnešným vedúcim
katedry prof. Jánom Turňom, ktorý patril k
priekopníkom využívania techník rekombinantných molekúl DNA v rámci vtedajšieho
Československa.
Približne v podobnom čase uskutočňovali
svoje výskumy aj tohtoroční laureáti Nobelovej ceny za chémiu. Prvou z nich je Frances
H. Arnoldová (USA), ktorá bola ocenená
za objav riadenej evolúcie enzýmov; ďalšími
dvomi laureátmi sú George P. Smith (USA)
a Gregory P. Winter (Spojené kráľovstvo),

ktorých Kráľovská švédska akadémia vied
ocenila za vývoj a využitie metódy fágového
displeja.
F. H. Arnoldová pri publikovaní svojich
výsledkov uviedla: „V rámci prirodzene sa
vyskytujúcich sekvencií kódujúcich podobné trojrozmerné štruktúry sa vyskytuje obrovská variabilita, pričom sa táto sekvenčná flexibilita môže použiť na inžinierstvo
enzýmov, ktoré doteraz pre in vivo funkciu
neboli vyvinuté (alebo potrebné).“ Zjednodušene: išlo o prípravu nových vysoko
aktívnych enzýmov s novými vlastnosťami
pomocou viacnásobných cyklov náhodnej mutagenézy génov kódujúcich dané
enzýmy. Takéto enzýmy so špecifickými
novými vlastnosťami našli široké uplatnenie
napr. pri biosyntézach/biotransformáciách
nových látok, obnoviteľných biopalív, liečiv
a pod.
Objav G. Smitha spočíval vo využití klonovania a expresie nových sekvencií v povrchovom obalovom proteíne jednovláknového
bakteriofága M13, pričom sa tieto sekvencie
môžu prejaviť na povrchu fága a následne

jednoducho purifikovať nejakým typom afinitnej chromatografie.
G. Winter sa zaoberal myšlienkou, že všetky protilátky majú rovnakú základnú štruktúru
s iba malými zmenami, ktoré ich však robia
špecifickými pre konkrétny cieľ. Preto sa
rozhodol využiť metódu fágového displeja
na expresiu funkčných sekvencií protilátky
na fágovom povrchu. Svojimi ďalšími experimentmi potom prispel k tzv. „humanizácii“
myších monoklonových protilátok a tým
k rozvoju modernej produkcie protilátok.
V súčasnosti sú takéto protilátky dostupné
na terapiu roztrúsenej sklerózy, niektorých
onkologických ochorení, astmy, psoriázy,
transplantačnej rejekcie a pod.
Oba objavy, ktoré spája istým spôsobom
termín „proteínové inžinierstvo“, sú známe už
viac než dve dekády, avšak ich obrovský potenciál ešte stále ostáva nevyčerpaný.

Doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc.,
Katedra molekulárnej biológie PriF UK
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Privítali sme u nás zahraničných študentov
Dňa 17. septembra 2018 sme na našej univerzitnej pôde oficiálne privítali zahraničných študentov, ktorí prišli v rámci programu
Erasmus+ či na základe bilaterálnych dohôd študovať na Univerzitu Komenského v Bratislave (UK) v zimnom semestri akademického
roka 2018/2019. Imatrikuláciou v Aule UK sa pre nich začal tradičný Welcome Week.
V zimnom semestri jubilejného stého akademického roka budeme na chodbách jednotlivých fakúlt UK stretávať až 423 zahraničných študentov (162 z nich u nás zostane
študovať aj v letnom semestri), pričom 411
z nich absolvuje mobilitu v rámci programu
Erasmus+ a 12 študentov z Japonska, Taiwanu, Gruzínska a USA k nám prišlo študovať cez bilaterálne dohody. Zahraniční
študenti pochádzajú celkovo z 33 krajín, pričom najviac ich prišlo zo Španielska (119),
Portugalska (68) a Talianska (54). Spomedzi
našich fakúlt si tentoraz najčastejšie vybrali
Fakultu managementu UK (158), Lekársku
fakultu UK (47) a Fakultu sociálnych a ekonomických vied UK (35).
Zahraničných študentov na UK privítal
prorektor pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.: „Odteraz ste súčasťou najstaršej, najväčšej a najkomplexnejšej univerzity
klasického typu na Slovensku.“ Prítomným
v skratke predstavil Univerzitu Komenského ako poprednú vzdelávaciu inštitúciu na
našom území, čo čoskoro oslávi svoju prvú
storočnicu, ktorá podporuje špičkový ve-

decký výskum a vytvára aj vďaka skúseným
pedagógom a moderným metódam výučby
excelentné podmienky na štúdium. „Každý
rok k nám prichádza študovať čoraz viac
zahraničných študentov. Práve vy prispievate k tomu, že 25 % všetkých zahraničných
študentov na Slovensku študuje akurát na
Univerzite Komenského,“ upozornil. „Želám
vám, aby ste sa úspešne začlenili do našej
UK rodiny, a dúfam tiež, že sa vám vice versa
podarí uviesť do medzinárodného kontextu
aj našich slovenských študentov. Rovnako
vám prajem aj to, aby ste tu nadviazali priateľstvá a kontakty, na ktorých budete môcť
stavať aj v budúcnosti – či už v pracovnom,
alebo osobnom živote,“ zaželal prítomným
doc. Múcska.
Po príhovore prorektora a zložení imatrikulačného sľubu sa študenti už tradične
mohli dozvedieť viac o príležitostiach, ktoré
im UK počas ich študijného pobytu ponúka.
Nasledovala totiž podrobnejšia prezentácia
univerzity, študentskej organizácie Erasmus
Student Network Comenius University, špecializovaného pracoviska Filozofickej fakulty

UK Studia Academica Slovaca – centra pre
slovenčinu ako cudzí jazyk, ako aj ubytovacieho zariadenia Vysokoškolského mesta Ľ.
Štúra – Mlyny UK.
Študentov počas uvítacieho týždňa čakal
bohatý program, ktorý im prostredníctvom
organizovaných stretnutí s fakultnými koordinátormi poskytol priestor na zoznámenie sa
so „svojou“ fakultou, ale nezabudlo sa ani na
spoznávanie Bratislavy a jej pamätihodností.
redakcia

Na vysokoškolské štúdium v slovenčine sa v CĎV UK
pripravujú študenti z 29 krajín sveta
Dňa 5. októbra 2018 sa v Aule UK už po 58. raz konala imatrikulácia nových zahraničných študentov Jazykovej a odbornej prípravy
cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania UK (ÚJOP CĎV UK). Tí sa v ÚJOP CĎV UK vďaka vládnym štipendiám, ktoré udeľuje Ministerstvo školstva, vedy a výskumu športu SR (MŠVVaŠ SR), každoročne pripravujú na vysokoškolské štúdium na slovenských
vysokých školách, pričom okrem slovenského jazyka musia v priebehu desiatich mesiacov zvládnuť aj odbornú prípravu.
Na slávnostnej ceremónii sa okrem študentov z 29 krajín sveta, ktorí budú u nás
počas tohto akademického roka študovať,
zúčastnili aj pozvaní hostia. MŠVVaŠ SR
reprezentovali štátna tajomníčka Mgr. Oľga
Nachtmannová, PhD., jej poradca Mgr. Juraj
Moravčík, Mgr. Eva Pacanovská z odboru
akademických mobilít a krajanov a sekciu
medzinárodnej spolupráce a európskych
záležitostí zastupoval generálny riaditeľ Mgr.
Marek Moška a RNDr. Danica Šišková.

Štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Dr. Oľga
Nachtmannová predniesla úvodný slávnostný príhovor. Po nej sa študentom prihovorili
prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., a Mgr. Tatiana Ilavská,
PhD., poverená riadením CĎV UK, ktoré privítali zahraničných študentov na Slovensku a popriali im veľa úspechov v náročnom štúdiu.
Zároveň im predstavili Univerzitu Komenského
ako najväčšiu a najstaršiu univerzitu na Slovensku, ktorá v tomto akademickom roku oslavuje

jubilejných 100 rokov svojho pôsobenia na
poli univerzitného vzdelávania. Vyslovili poďakovanie MŠVVaŠ SR za štipendiá udelené na
základe medzinárodných zmlúv a bilaterálnych
dohôd, ako i za štipendiá udelené krajanom
žijúcim v zahraničí.
Za všetkých prítomných predniesli imatrikulačný sľub dvaja študenti – Vlada Rodintseva z Ukrajiny a Adam Safiya z Izraela.
Následne si imatrikulovaní prevzali imatrikulačný list z rúk metodičky pre slovenský jazyk
PhDr. Kataríny Nevrlovej. Slávnostnú imatrikuláciu tlmočila do anglického jazyka Johanna Halamiček z USA, absolventka jazykovej
prípravy z ÚJOP CĎV UK.
Želáme našim študentom veľa úspechov
v štúdiu, ako i úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov. Veríme, že po absolvovaní
jazykovej a odbornej prípravy sa stanú plnohodnotnými členmi našej širokej študentskej
obce a zdarne zvládnu vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku.
RNDr. Dana Krajčiová,
vedúca metodička ÚJOP CĎV UK
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AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

ÚJOP vysiela lektorov do Chorvátska
Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ÚJOP CĎV UK)
získala v rámci kľúčovej akcie programu Erasmus+ zameranej na vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov finančnú podporu na projekt pod
názvom „Teória verzus prax v jazykovej a odbornej príprave krajanov“, ktorý realizuje v spolupráci so Slovenským kultúrnym centrom
v Našiciach v Chorvátsku.
Prioritným cieľom realizovaných mobilít
lektorov ÚJOP CĎV UK je podpora zvýšenia
kvality vzdelávania na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským v oblastiach so slovenskou menšinou v Chorvátsku, a to prostredníctvom
kontinuálneho vzdelávania tamojších pedagogických pracovníkov. Nadväzujeme tak
na dlhodobú tradíciu udržiavania kontaktov
s krajanskými spolkami Slovákov v zahraničí,
ktoré podporujú rozvoj kultúry a vzdelanosti
krajanov zachovávaním rodného slovenského jazyka ako jedného z etnoidentifikačných
znakov príslušnosti k Slovensku. Slovenský
jazyk sa v Chorvátsku vyučuje na 19 základných školách (v mestách Jelisavac, Josipovac, Jurjevac, Našice a Markovac, Nova
Bukovica, Osijek a i.) a 2 stredných školách
(v Iloku a Požege). Zámerom vyslania našich
lektorov do Chorvátska počas dvojročného
trvania projektu sú odborné stretnutia a školenia pre učiteľov, ktorí tam vyučujú slovenský jazyk. Projekt smeruje k implementácii
moderných inovatívnych metód, praktických
didaktických postupov vo výučbe a testova-

ní slovenského jazyka a odborných predmetov hlavne
s využitím prostriedkov informačných a komunikačných
technológií. Neustále sa vyvíjajúce potreby trhu práce
na národnej a medzinárodnej
úrovni vyžadujú zvyšovanie
kvalifikačnej úrovne pedagogických zamestnancov, ako
aj odborných pracovníkov v oblasti vzdelávania. Prenos teoretických a praktických
skúseností lektorov jazykovej a odbornej prípravy medzi pedagógov pôsobiacich v menšinovom školstve v oblasti chorvátskej Slavónie prinesie skvalitnenie a modernizáciu vyučovacieho procesu a rozvinutie vzájomnej
medzinárodnej spolupráce. Významným dôsledkom bude nielen rozvoj kľúčových a profesijných kompetencií učiteľov, ale aj vytváranie ich potenciálu pre budúce generácie
potomkov Slovákov žijúcich v zahraničí.
Mobilita bude prínosná pre všetky zúčastnené strany – tak pre vysielajúcu, ako i pre
prijímajúce inštitúcie. Očakávame otvore-

nú diskusiu s odborníkmi zaoberajúcimi sa
problematikou vzdelávania v národnostných
školách v zahraničí s možnosťou aplikácie
zistených požiadaviek a potrieb učiteľov do
zmien v legislatíve a politiky podporujúcej
vzdelávanie Slovákov v zahraničí. Ambíciou
projektu je dlhodobo napĺňať krédo Európskej únie, ktoré hovorí o minoritách a ich právach na kvalitné vzdelávanie v materinskom
jazyku, a tým v európskom priestore udržiavať jedinečnosť v rozmanitosti.
PhDr. Katarína Nevrlová,
metodička pre slovenčinu ako cudzí
jazyk ÚJOP CĎV UK

V Bratislave o perspektívach vzdelávania seniorov v Európe
V dňoch 4. – 6. októbra 2018 sa pod záštitou CĎV UK a jeho Univerzity tretieho veku (UTV) konalo v zasadacej miestnosti Farmaceutickej fakulty UK stretnutie Európskej federácie starších študentov (EFOS). Zúčastnili sa na ňom zástupcovia ôsmich európskych krajín – okrem domácich reprezentantov z UK to bolo dvadsať zahraničných hostí z Českej republiky, Francúzska, Holandska, Nemecka,
Poľska, Rakúska a Švédska.
Čestným hosťom medzinárodného podujatia bol prezident Medzinárodnej asociácie
univerzít tretieho veku (AIUTA) prof. François
Vellas z Univerzity v Toulouse vo Francúzsku, ktorý je synom prof. Pierra Vellasa, zakladateľa prvej UTV na svete. Účastníkov prišli pozdraviť aj prorektorka UK RNDr. Zuzana
Kovačičová, PhD., a Mgr. Tatiana Ilavská,
PhD., poverená riadením CĎV UK.
Počas trojdňového stretnutia, ktoré otvorila a viedla prezidentka EFOS PhDr. Nadežda
Hrapková, PhD., účastníci rokovali o perspektívach vzdelávania seniorov v Európe.
Mgr. Michal Demeš z Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR z odboru celoživotného vzdelávania predstavil aktivity Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku.
Zástupcovia jednotlivých univerzít a akadémií tretieho veku následne vyhodnotili aktivity
a projekty zamerané na vzdelávanie seniorov
v európskych krajinách za uplynulé obdobie.
Zároveň navrhli a odsúhlasili nové projekty
vo vzdelávaní starších študentov a dohodli
konkrétne aktivity a plány na nasledujúce
obdobie.
Stretnutie sa neskôr presunulo z Farmaceutickej fakulty UK do priestorov Informač-

nej kancelárie Európskeho parlamentu na
Slovensku (IK EP), ktorá sa nachádza na
Palisádach. Tu sa konal seminár s názvom
„EU citizens‘ awareness and relationship
with the younger generation“ (Povedomie
občanov EÚ a ich vzťah s mladšou generáciou). V jeho úvode účastníkom predstavil
situáciu, vzťahy a skúsenosti Európskeho parlamentu a Európskej komisie Mgr.
Dionýz Hochel, manažér informačných aktivít IK EP. Ďalšie odborné príspevky boli
zamerané na vzdelávanie seniorov, teóriu
a prax, ako aj výsledky európskeho projektu Erasmus+ a výskumnej úlohy so vzorkou viac než 4000 seniorov. Seminára sa

zúčastnili aj študenti z UTV CĎV UK a boli
pozvaní i riadni študenti UK.
Kultúrny rozmer podujatia predstavovala
návšteva Malokarpatského múzea v Pezinku
a prijatie primátorom mesta Mgr. Oliverom
Solgom, ako aj návšteva galérie Danubiana v Čunove a rímskeho mesta Carnuntum
v Rakúsku.
Veríme, že stretnutie opäť prispeje k vzniku nového úspešného projektu Erasmus+
i k širšej spolupráci európskych univerzít
tretieho veku.
Mgr. Dana Havranová,
vedúca metodička UTV CĎV UK
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ROZHOVOR

Pedagogička UK učí budúcich učiteľov angličtiny
myslieť inak
Zameranosť na žiaka, komunikačný prístup, živá slovná zásoba – aj tieto pedagogické prístupy formujú študentov doc. PhDr.
Gabriely Lojovej, PhD., ktorá na Katedre anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(PdF UK) vyučuje anglickú gramatiku a predmety zamerané na aplikovanú psycholingvistiku a psychológiu učenia sa a vyučovania
cudzieho jazyka. Čo ju primalo ísť študovať angličtinu a psychológiu a čo sa skrýva za výrazom „učiť angličtinu inak“? Ako ovplyvnil
jej súčasnú pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť pracovný pobyt na americkej univerzite? Aké tipy a triky odporúča na efektívne učenie sa angličtiny? Nielen to sa dočítate v nasledujúcom rozhovore.
Aká bola vaša motivácia ísť študovať na
vysokú školu učiteľstvo angličtiny a psychológie?
Moje smerovanie k učiteľskej profesii bolo
vraj zjavné už od detstva. Angličtinu som si
obľúbila už na strednej škole aj napriek mnohým demotivujúcim skúsenostiam spôsobeným tradičnou výučbou. Tu som sa aj prvýkrát stretla s psychológiou a bola to láska na
prvý pohľad. Keďže ma však od jednoodborového štúdia psychológie všetci odhovárali,
pretože ju v časoch socializmu považovali
za neperspektívny odbor, kombinácia s angličtinou bola vhodným kompromisom. Na
moje veľké šťastie sa práve otvárala na Filozofickej fakulte UK kombinácia pedagogická
psychológia – angličtina. Bolo rozhodnuté.
(A dnes môžem s istotou povedať, že to bola
pre mňa priam ideálna voľba.)
Ako vysokoškolské štúdium konkrétne
ovplyvnilo vaše ďalšie profesijné smerovanie?
Moje osobné skúsenosti z vysokoškolského štúdia boli svojím spôsobom inšpiráciou
pre moje súčasné pôsobenie. Učiteľskými
vzormi mi boli doc. Ladislav Ďurič, charakteristický svojou pozitívnosťou, a doc. Ján
Grác, ktorý nás nútil rozmýšľať – mnohé
jeho myšlienky prenikli aj do môjho pedagogického myslenia a presvedčenia. Treba
však povedať, že v tých časoch sme v plnej
miere zažívali tradičnú výučbu sprevádzanú
množstvom zbytočných stresov, frustrácií
a demotivácie. Iritovalo ma, že nás nútia
memorovať množstvo informácií, teórií, klasifikácií a definícií, ktorým nikto z nás nerozumel. Pri štúdiu angličtiny to bolo ešte výraznejšie. Rozčuľovalo ma napríklad, prečo
sa musím bifľovať kvantum slovíčok a fráz
o futbale a krikete, keď ma to nezaujíma ani
v slovenčine. Už vtedy som sa zamýšľala,
prečo sa to nemôže robiť inak. Po skončení
štúdia som jednoznačne vedela, ako angličtinu učiť určite nechcem, ale netušila som,
ako by som ju učiť chcela. Začala som učiť
psychológiu na strednej pedagogickej škole. Bola to inšpiratívna práca, pri ktorej som
v plnej miere pochopila podstatu, silu a moc
psychológie pri práci s ľuďmi a hlavne v učiteľskej profesii.
A kedy nastal ten zlom – kedy ste začali
učiť angličtinu naozaj inak?
Zlom nastal po revolúcii, keď som bola nútená začať učiť angličtinu. Absolvovala som
„oprašovací“ kurz angličtiny so štyrmi skvelými britskými a štyrmi americkými lektormi.
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Hneď v prvý deň mi bolo jasné, že takto
chcem učiť angličtinu, a to sa postupom
času zmenilo na métu, že takýchto učiteľov
chcem aj vychovávať. Porevolučné zmeny
ma posunuli na moje súčasné pracovisko,
kde sa dominantne zameriavam na rozvíjanie
psychológie učenia sa a vyučovania cudzích
jazykov v súlade s vývinom vedeckého poznania vo svete.
Čím bol pre vašu ďalšiu pedagogickú kariéru prínosný pobyt na Montclair State
University v New Jersey?
Bola to neoceniteľná skúsenosť, ktorá ma
posunula v mnohých smeroch. Zažila som
celkom iný svet, inú akademickú atmosféru,
inú študentskú mentalitu, veľa pozitívneho,
ale i toho menej pozitívneho. Popri svojej výskumnej práci som na univerzite viedla kurz
didaktiky angličtiny. Zvlášť významnou skúsenosťou bolo pre mňa pozorovanie pracovného nasadenia tamojších študentov. Štúdium
si buď sami platili, alebo mali študentskú
pôžičku, ktorej splácanie záviselo od ich prospechu. Zadané témy si vopred naštudovali
a na seminároch sme mohli diskutovať a riešiť
problémy. Na druhej strane však efektívnosť
výučby výrazne znižovala heterogenita študijných skupín. V dôsledku flexibilného vysokoškolského systému sa v jednej skupine stretli
študenti s najrôznejšou vzdelanostnou úrovňou, profesijným zameraním či motiváciou.
Bola to náročná práca, no pre mňa to bola

výzva, ktorá ma nútila siahať do hlbín svojej
pedagogickej tvorivosti a flexibility.
Čo vás na americkej univerzite najviac
zaujalo?
Najsilnejší dojem som si odniesla zo samotného univerzitného mestečka. A to od
materiálneho vybavenia cez pracovné podmienky pre výskum a výučbu, študijné podmienky, voľnočasové kultúrne a športové
aktivity pre pracovníkov i študentov až po
celkovú akademickú atmosféru, ktorá vypĺňala každý kút krásneho, v zeleni posadeného komplexu.
Ako by ste charakterizovali súčasnú generáciu slovenských vysokoškolákov?
Sú otvorenejší, sebaistejší, flexibilnejší.
A to hlavne tí, ktorí absolvovali študijný alebo
pracovný pobyt v zahraničí, odkiaľ sa vracajú
zvyčajne zrelší, cieľavedomejší a s určitým
nadhľadom. A ak by sme chceli kritizovať súčasnú generáciu študentov alebo im niečo
vyčítať, skôr by sme sa mali zamyslieť, čím
to je a čo by sme mali my – učitelia, rodičia
a spoločnosť – zmeniť. Čo nám však naozaj
sťažuje prácu, je postoj študentov k štúdiu.
Mnoho našich dnešných študentov súčasne
pracuje a štúdium je pre nich druhoradé.
Odráža sa to vo všetkom – v ich študijných
ambíciách, množstve času a energie, ktorú
sú ochotní venovať štúdiu, v celkovej efektívnosti štúdia.

ROZHOVOR
Ako jazykovo vyzbrojení prichádzajú na
univerzitu žiaci zo stredných škôl? Mení
sa jazyková pripravenosť u nás k lepšiemu/horšiemu alebo dlhodobo stagnuje?
Pravdou je, že by sme očakávali vyššiu
úroveň. Je však otázne, či je to spôsobené
nižšou úrovňou výučby na školách alebo
skutočnosťou, že v minulosti sa na učiteľstvo
angličtiny hlásilo oveľa viac záujemcov, takže
sme si mohli vyberať aj lepšie pripravených
žiakov. Žiaľ, na takéto závery nemáme žiadne výskumom podložené údaje. Najväčší
rozdiel oproti minulosti však vidím v rôznorodej úrovni študentov, a to od skutočne slabých až po študentov, ktorí dosahujú takmer
profesionálnu úroveň angličtiny, čo je zvyčajne dôsledok ich pobytu či štúdia v zahraničí.
Aké sú podľa vás najväčšie problémy
v súčasnej výučbe angličtiny? Prečo sú
študenti, ktorí strávia učením sa jazyka
aj desať rokov, frustrovaní z toho, že nič
nevedia a majú problém viesť rozhovor aj
o celkom bežných témach?
Odpoveď je pomerne jednoduchá: nemáme dostatok kvalitných učiteľov a na školách
do rôznej miery pretrváva tradičná výučba.
Určité riešenie sa núka i vo vylepšovaní kurikulárnych dokumentov. Podstatné však je,
ako sa stanovené ciele a obsah výučby realizujú. A to závisí v prvom rade od konkrétneho učiteľa. Tradiční učitelia chápu učenie
angličtiny hlavne ako memorovanie slovíčok,
učenie gramatiky, vypĺňanie cvičení, čítanie
a prekladanie článku. Ak pridajú jednu-dve
komunikačné aktivity, majú pocit, že učia
komunikačne. To je veľký omyl. Skutočné
rozvíjanie komunikačnej kompetencie musí
prebiehať úplne inak.
A ako sa to teda „robí“ inak? Aký štýl výučby preferujete vy?
Aby sa to robilo inak, je potrebné, aby učitelia najmä MYSLELI inak. Mojím hlavným
cieľom je „naočkovať“ študentov prístupom
Carla R. Rogersa, ktorého inovatívnosť spočíva v zameranosti na žiaka, v úcte k človeku, vo viere v jeho schopnosti a pozitívnom
vnímaní žiaka. Podstatu tohto prístupu vyjadruje výrok: „Všetko, čo sa na vyučovaní dosiahne, v konečnom dôsledku závisí od toho,
čo sa deje v psychike učiaceho sa jedinca.“
Dobrý učiteľ teda musí v prvom rade poznať,
čo sa deje v psychike jeho žiakov, ako fungujú mechanizmy učenia sa, čo všetko a ako
ovplyvňuje efektívnosť učenia sa cudzieho
jazyka. Na vyučovaní by malo dominovať aktívne učenie sa zmysluplného a pre daných
žiakov relevantného a zaujímavého obsahu
v mierne pozitívnej bezstresovej atmosfére,
kde sa žiak nebojí prejaviť a byť sám sebou.
Na hodinách angličtiny by sa malo diať to, čo
v každodennom živote žiakov, len v angličtine. Vtedy ich pripravujeme na reálnu sebaistú komunikáciu.
Skúste nám priblížiť, ako vyzerá vaša
práca so študentmi na seminároch.
Na seminároch väčšinou diskutujeme.
Študentov „nútim“ rozmýšľať, riešiť problémy,
spoznávať samých seba, vyjadriť a obhajovať

svoje názory. Zvyčajne pritom vychádzame
z introspekcie, pričom si študenti vybavujú
svoje vlastné žiacke skúsenosti, analyzujú,
ako ktoré pôsobenie učiteľa a dianie v triede
na nich vplývalo. Následne diskutujú, ako by
sa to dalo robiť inak – lepšie, opierajúc sa
o poznatky pedagogickej psychológie a psycholingvistiky. Rozvíja sa tak ich pedagogická empatia a pedagogicko-psychologicko-lingvistické myslenie. Zadávané seminárne
práce sa zameriavajú na sebapoznávanie
alebo vyjadrenie svojich názorov podložených príslušnými vedeckými poznatkami. Je
to náročná práca, keďže študenti na takéto
aktivity nie sú zvyknutí. Ale sledovanie zanietených diskusií (prebiehajúcich v angličtine)
či čítanie ich seminárnych prác je zvyčajne
dostatočným zadosťučinením.
Akú máte spätnú väzbu od študentov na
tento štýl výučby?
Spätná väzba je spravidla veľmi pozitívna, a to bezprostredne na vyučovaní aj
sprostredkovane po nastúpení do praxe.
Najvýraznejšie je to pri práci s učiteľmi
v rámci ich celoživotného vzdelávania. Nové
poznatky dokážu priamo prepájať so svojimi skúsenosťami, získavajú nový pohľad
na žiakov i na svoje každodenné problémy
a nachádzajú odpovede na mnohé otázky.
Nadšené výroky študentov či učiteľov, ako
napríklad „otvárajú sa mi dvere do trinástej
komnaty“, sú tou najcennejšou spätnou väzbou.
Na čom aktuálne pracujete ako vedeckovýskumná pracovníčka a aké sú v tomto
smere vaše vízie do budúcnosti?
Všeobecne sa vo svojej vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti snažím rozvíjať a popularizovať aplikovanú psycholingvistiku a psychológiu učenia sa a vyučovania cudzích jazykov. Som presvedčená, že
práve tu sa skrýva obrovský potenciál pre
skvalitňovanie vyučovacej praxe. V súčasnosti sa venujem problematike vyučovania
gramatiky angličtiny. Snažíme sa odhaľovať
príčiny, prečo študenti nedokážu používať
naučené gramatické pravidlá plynulo, správ-

ne a sebaisto v reálnej komunikácii a prečo
vnímajú anglickú gramatiku ako oveľa ťažšiu,
než v skutočnosti je.
Toto bude možno trošku trúfalá otázka,
no nerozmýšľali ste skúsiť „postrčiť“
slovenské školstvo v oblasti vyučovania
jazykov (angličtiny) napríklad aj na príslušnom ministerstve?
Počas svojej kariéry som pôsobila vo
viacerých funkciách/pozíciách v rôznych
domácich i zahraničných projektoch, spolupracovala vo vzdelávacích programoch a podobne. Avšak vzhľadom na to, že sa u nás
problémy vo vzdelávaní dlhodobo neriešia,
čoraz viac sa spolieham na zmeny „zospodu“. Preto sa snažím čo najviac pracovať
s učiteľmi, rozvíjať ich pedagogicko-psychologické myslenie v duchu princípov prístupu
zameraného na žiaka, o ktorého efektívnosti
som bytostne presvedčená.
A ešte jedna otázka na záver: na internete koluje množstvo „osvedčených“ tipov
a trikov, ako sa efektívne učiť angličtinu.
Prezraďte našim čitateľom nejaké svoje
osvedčené „know-how“, ako na to, ak sa
to teda dá nejako v skratke zhrnúť. ☺
Asi nepoviem nič nové, ale neexistuje
žiadny univerzálny návod. Každý človek je
jedinečný, každý vníma, myslí a učí sa inak,
každému vyhovuje niečo iné. Najideálnejšie
je mať kvalitného učiteľa (zameraného na
žiaka), ktorý dokáže výučbu prispôsobovať
potrebám svojich žiakov, ktorý im pomôže
spoznať svoje silné a slabé stránky, a podľa toho si vytvoriť efektívne stratégie učenia
sa jazyka. No v skratke a veľmi jednoducho
by som odporučila toto: používajte, používajte a ešte raz používajte angličtinu! A to
spôsobom, ktorý vám je prirodzený a ktorý
vás baví. Na začiatok stačí možno 10 minút
denne, no robte to pravidelne, nech sa angličtina stane prirodzenou súčasťou vášho
každodenného života (ako umývanie zubov).
Postupne sa dostaví pocit, že začínate byť
dobrí, a to je tá najúčinnejšia motivácia.
Zdenka Krasňanská
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Vedecký veľtrh privítal malých i veľkých priaznivcov vedy
Povzbudiť záujem slovenskej mládeže o význam vedy v každodennom živote a prípadnú budúcu kariéru vo vedeckých odboroch – to
bol hlavný zámer Vedeckého veľtrhu 2018, podujatia, ktoré už po tretíkrát zorganizovala nezisková organizácia Veda nás baví v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) a Slovenskou technickou univerzitou.
Dňa 14. septembra 2018 si tak mohli poznaniachtiví nadšenci všetkých vekových kategórií vychutnať na námestí nákupného centra
Eurovea v Bratislave aktívne predpoludnie plné ukážok vedy a prednášok, ktorým prítomných sprevádzali moderátori podujatia Richard Vrablec a Ivan Bindas alias Binďo.
Na návštevníkov Vedeckého veľtrhu i tento rok čakal zábavný
program orientovaný predovšetkým na deti a mládež, v rámci ktorého sa im predstavili rôzne oblasti vedy a výskumu. Medzi viac než
štyridsiatimi vystavovateľmi mali svoje zastúpenie vysoké a stredné
školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej
sféry, ktoré sa vo svojich stánkoch snažili návštevníkom ukázať, že
veda je všade okolo nás a je potrebná v každodennom živote.
Z Univerzity Komenského sa spolu s predstaviteľmi FMFI UK,
ktorí okrem fyzikálnych pokusov odprezentovali aj geometriu, a to
zaujímavými hlavolamami, skladaním origami, dokonca naučili
návštevníkov rátať aj zložitejšie príklady bez kalkulačky, na veľtrhu
prezentovala aj Prírodovedecká fakulta UK. Jej zástupcovia z katedry ložiskovej geológie návštevníkov oboznámili o nerastnom
bohatstve Slovenska, ktoré využívame nielen pri rôznych špecifických činnostiach (napr. pri likvidácii environmentálnych havárií či
zatepľovaní budov), ale i pri každodenných aktivitách, i keď si to
nie vždy uvedomujeme, napr. pri starostlivosti o domáce zvieratá či
pri skrášľovaní ľudského tela. Stánky UK sa tešili veľkému záujmu
mladých vedátorov. Veď kto by si nechcel vystreliť zo vzduchového
dela, vyskúšať si virtuálnu realitu alebo poskladať si 3D bludisko či
tangram?
Na veľtrhu nechýbali ani rôzne ukážky z oblasti robotiky a elektrotechniky, návštevníci si tak mohli vychutnať prehliadku rôznych
robotov, vidieť na vlastné oči auto na vodíkový pohon, elektromobil
či formulu. Oblasť chémie zastupovalo niekoľko vystavovateľov, ktorí
predviedli vizuálne efektné pokusy. V alchymistickej dielni mali možnosť vidieť rôzne ohnivé experimenty, experimenty s práškovým hliníkom, koróziu materiálov, variácie so suchým ľadom, pokusy s vodou
a výrobu čarovných nápojov. Centrum vedecko-technických informácií SR predstavilo svoje zážitkové centrum vedy Aurelium a tvorivú
dielňu FabLab.
Ani tento rok organizátori nezabudli na návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o astronómiu. O tom, čo je nové vo vesmíre, sa mohli dozvedieť
napríklad aj od Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, ktorá
predstavila aj nový projekt GrowBox, čo je inovatívny spôsob pestovania rastlín vo vesmíre. S prednáškou na pódiu vystúpil aj doc.
RNDr. Juraj Tóth, PhD., z FMFI UK, ktorí deťom priblížil fyziku padajúcich hviezd.
Okrem toho sa deti dozvedeli i to, ako si poskladať počítač a navrhnúť webovú stránku. Vedomosti a logiku si mohli overiť pri logických úlohách a hrách spoločnosti Mensa Slovensko. A ani tretí ročník podujatia sa nezaobišiel bez populárnej dronovej show.
„Som rád, že Vedecký veľtrh sa postupne stáva pravidelne organizovaným podujatím, ktoré prispieva k popularizácii vedy na Slovensku. Aj tento rok sme zaregistrovali veľký záujem škôl, združení,
klubov, ale aj firiem a organizácií, ktoré sa chceli veľtrhu zúčastniť
ako vystavovatelia. Verím, že aj program tohto ročníka bol pestrý
a zaujímavý pre všetkých návštevníkov bez ohľadu na vek,“ uviedol
zakladateľ neziskovej organizácie Veda nás baví Charles Peake, nositeľ myšlienky Vedeckého veľtrhu.
Bližšie informácie o podujatí, ktorého patrónmi sú predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., a bývalý
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, a jeho
programe nájdete na www.vedeckyveltrh.sk.
redakcia
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Študentská tradícia univerzity pokračuje
AmosFest 2018
V dňoch 24. až 26. septembra 2018 sa vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlynoch UK po roku opäť – už po tretíkrát – konal študentský festival AmosFest. Podujatie, ktoré vzniklo z iniciatívy študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
(AS UK), sa uskutočnilo pod záštitou rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., pri príležitosti blížiaceho sa stého výročia našej
univerzity.

Prvý deň AmosFestu odštartoval pútavými a fascinujúcimi potulkami po národných parkoch USA v podobe večerného
cestovateľského kina. Druhý deň podujatia
za začal prezentáciou spolkovej činnosti
a študentských organizácií pôsobiacich
pri univerzite a jej súčastiach. Účastníkom
festivalu sa prihovoril Mário Havel zo Slovak
Students For Liberty prednáškou na tému
„Bitcoin a kryptomeny“. Následne pokračovala cestovateľská séria potulkami študentov pod „bafkajúcou“ indonézskou sopkou.
Programovú časť druhého dňa ukončila popularizačná prednáška prof. PhDr. Antona
Heretika, PhD., z Filozofickej fakulty UK

a talkshow spojená s diskusiou na tému
„Agresivita – zlo či prirodzenosť?“, ktorú
moderovala úspešná moderátorka Adela
Vinczeová, absolventka UK. Prvýkrát bol
súčasťou festivalu benefičný prekážkový
beh Mlynskou dolinou – AmosBeh. V ženskej kategórii obsadila prvé miesto Nikoleta
Gregáňová, druhé miesto Barbora Kimčíková a tretie miesto Gabriela Grusková.
Všetky tri pretekárky sú študentkami Pedagogickej fakulty UK. V mužskej kategórii
prvé miesto patrí Petrovi Ďuricovi z Fakulty
telesnej výchovy a športu UK, druhé miesto
Jánovi Vladárovi z Fakulty elektrotechniky
a informatiky Slovenskej technickej univer-

zity a tretie miesto Mgr. Pavlovi Chomaničovi z Farmaceutickej fakulty UK. Finančný
výťažok z podujatia v celkovej výške 250
eur bol venovaný Krízovému stredisku Dúha
v Bratislave. O hudobnú zábavu sa postaralo energické duo Malalata. Núdza nebola
ani o sprievodný program – návštevníci sa
napríklad mohli zabaviť pri šachovej partii,
zmerať si sily v stolnom futbale, odfotografovať sa a pod.
Mgr. Róbert Zsembera,
podpredseda AS UK za študentskú časť
Foto: Viktor Hlavatovič – WIKES
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Obľúbený festival vedy tento rok objavoval
výskumníkov v nás
Dňa 28. septembra 2018 sa vo viac než 350 mestách v 30 európskych krajinách uskutočnil 12. ročník jedinečnej oslavy vedy – Európska noc výskumníkov 2018. Projekt, ktorý sa primárne zameriava na popularizáciu vedy širokej neodbornej verejnosti, je finančne
podporovaný rámcovým programom Európskej únie pre výskum a inovácie – Horizont 2020.
Festival vedy, ktorého tohtoročné motto
znelo: „Výskumníci v nás“, sa na Slovensku
konal v piatich mestách – v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Poprade a Žiline.
Jeho cieľom bolo podnietiť malých i veľkých
k nadchnutiu sa pre svet vedy a techniky,
pretože každý má potenciál svojimi poznatkami prispieť k pokroku v týchto oblastiach.
Na Európskej noci výskumníkov už tradične
nechýbala ani Univerzita Komenského v Bratislave (UK) – jej odborníci si pre návštevníkov vedeckého festivalu pripravili zaujímavé
prednášky i interaktívne aktivity vo vedeckých stánkoch.
V galérii Archa na Uršulínskej ul. sa konala
panelová diskusia na tému „Excelentný výskum a Slovensko“, do ktorej prijal pozvanie
aj prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
V Starej tržnici vystúpila s prednáškou
„Od športu k zdraviu“ doc. MUDr. Barbara
Ukropcová, PhD., ktorá prednáša na Lekárskej fakulte UK, Prírodovedeckej fakulte UK
a Fakulte telesnej výchovy a športu UK. Na
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konkrétnych príkladoch demonštrovala, aké
sú pozitívne účinky pravidelnej pohybovej aktivity na naše zdravie. „Keď je DNA mimo...
o extracelulárnej DNA a jej úlohe v patogenéze chorôb“, tak znel názov prednášky, ktorú si pre malých i veľkých fanúšikov vedy pripravil doc. MUDr. Ing. Peter Celec, DrSc.,
z Lekárskej fakulty UK.
Vo V-klube sa doc. Mgr. Miroslav Lysý,
PhD., JUDr. Alexandra Letková, PhD., Mgr.
Ján Sombati, PhD., Mgr. Viktória Marková
a Mgr. Lenka Martincová Sombati z Právnickej fakulty UK vo svojom výstupe „Spravodlivosť pre čarodejnice (Než nás čarodejnica
učaruje, radšej ju upálime)“ rozhodli nasimulovať súdny proces s údajnou čarodejnicou
založený na skutočných udalostiach zo Slovenska, po ktorom nasledovalo rozuzlenie
a vysvetlenie.
V Lab.cafe na Námestí SNP Mgr. Andrej
Čerňanský, PhD., z Prírodovedeckej fakulty
UK v prednáške „Príbeh našich jašteríc a ich
dobývanie kontinentov ako odraz meniacej
sa tváre Zeme“ zacielil pozornosť na nádherné živočíchy z čeľade Lacertidae, ktorá je

dominantnou skupinou plazov nielen u nás,
ale i v celej Európe. Mgr. Lucia Krajčík Lauková, PhD., z Lekárskej fakulty UK predstavila v prednáške „Keď na nás útočí vlastná
DNA“ svoje výskumné aktivity zamerané
najmä na koncentráciu mimobunkovej DNA
pri sepse (otrave krvi) a možné znižovanie jej
koncentrácie pomocou enzýmu deoxyribonukleáza.
V kníhkupectve Panta Rhei na Vysokej
ul. účastníci Európskej noci výskumníkov
hľadali spolu s doc. PharmDr. Annou Hrabovskou, PhD., z Farmaceutickej fakulty UK
odpoveď na otázku, ako vieme zlepšiť kvalitu
života autistických rodín. Prednášajúca sa
zamerala najmä na prediskutovanie súčasných dôkazov o účinnosti metylkobalamínu
pri liečbe porúch autistického spektra.
UK mala svoje zastúpenie aj v Prírodovednom múzeu SNM – prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc., z Farmaceutickej fakulty UK
tu vystúpil s prednáškou na tému „Budeme
sa liečiť hubami?“.
Zdenka Krasňanská
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„Odpočuté“ z vedeckých stánkov UK
Našich výskumníkov vo vedeckých stánkoch sme sa opýtali, čím bol zaujímavý práve ich stánok, akú najzaujímavejšiu či najvtipnejšiu otázku dostali od malých vedátorov a aké posolstvo sa snažili prostredníctvom interaktívnych ukážok či hier mladým odovzdať.
Prinášame vám ich postrehy.

Prírodovedecká fakulta UK
Som biológ – genetik
Najzaujímavejšia „vychytávka“: Náš stánok ponúkal jedinečný náhľad do tajov genetiky, ktorá aj v 21. storočí neustále ponúka
nové možnosti objavovania neprebádaného.
Návštevníci mali okrem mikroskopovania
jednobunkových organizmov a sledovania
vonkajších fenotypových znakov mutantných
línií vínnej mušky Drosophila melanogaster
možnosť vidieť experiment v priamom prenose, keďže sme v stánku izolovali DNA z viacerých druhov ovocia. Hlavy návštevníkov
sme trochu potrápili šifrovacou hrou, pri ktorej mohli pochopiť, ako funguje prepis génov
na funkčné produkty v bunke. Nakoniec si
návštevníci mohli sami na sebe či svojich deťoch popozerať monogénové morfologické
znaky, akými sú jamky v lícach, vlasová línia
či stopársky palec, a tak si uvedomiť, že to,
ako vyzeráme, naozaj nie je náhoda.
Najkurióznejšia otázka: Nezaznamenali
sme žiadnu takúto otázku.
Posolstvo súčasnej mladej generácii:
Prostredníctvom zapájania sa do popularizačných akcií, akou je aj Európska noc výskumníkov, sa mladej generácii snažíme umožniť
náhľad do vedeckého sveta a poodhaliť im
aspoň trochu z tejto úžasnej a fascinujúcej
práce, ktorá sa nikdy nestane stereotypnou.
Katedra genetiky PriF UK sa už dlhodobo
snaží o to, aby bola veda zrozumiteľná aj pre
laickú verejnosť a sme veľmi radi, ak sa nám
podarí osloviť aspoň zopár mladých, z ktorých sa stanú podobní nadšenci objavovania
a skúmania, akými sú naši kolegovia.

Som geológ a paleontológ
Geológovia a paleontológovia:
Najzaujímavejšia „vychytávka“: Náš
stánok bol zaujímavý prepojením geológie
a paleontológie. Návštevníci mohli vidieť
prierez jednotlivými geologickými obdobiami od prvohorných až po najmladšie fosílie.
Súčasťou paleontologickej časti boli nielen
makro-, ale aj mikrofosílne preparáty. Účastníci si ako suvenír mohli odniesť sadrový
odliatok z reálnych fosílií. Geologická časť
sa zamerala na globálnu stavbu Zeme, reprezentovanú jej 3D modelom a jednotlivými
tektonickými dejmi, ktoré vysvetľovali názorné makety. Na príslušných vzorkách sme
prezentovali jednotlivé typy hornín.
Najkurióznejšia otázka: Skutočne kreatívnym prínosom, a to nielen pre ostatných

návštevníkov, ale aj pre nás, boli detské
otázky. Za všetky sme vybrali konštatovanie
z oblasti paleontológie, keď dieťa označilo
fosílne zvyšky listov za šalát.
Posolstvo súčasnej mladej generácii:
Snažili sme sa rozšíriť vedomosti o práci geológa a paleontológa, lebo ľudia o nej majú
často skreslené informácie, čím býva naša
práca v ich očiach podhodnotená. Chceli
sme návštevníkom ukázať, že naša práca nie
je len o zbieraní kameňov, ale aj o skúmaní procesov, ktoré sa diali a neustále dejú
na Zemi, a o tom, ako sa dajú využívať v náš
prospech.
Mineralógovia a petrológovia:
Najzaujímavejšia „vychytávka“: Asi
najzaujímavejšou bola ukážka tanzanitu ako
drahokamového kameňa a ukážka kryštalizácie bóraxu.
Najkurióznejšia otázka: Či môže bizmut
kryštalizovať v kryštalickej forme vo vesmíre.
Posolstvo súčasnej mladej generácii:
Aj keď sa mineralógia a petrológia javia ako
neatraktívne vedné odbory, nie je to vôbec
tak. Sú to veľmi praktické a uplatniteľné odbory, ktorých štúdium je navyše i zaujímavé,
a to napríklad aj tým, že študentovi umožňuje
dostať sa do terénu.
Inžinierski geológovia a hydrológovia:
Najzaujímavejšia „vychytávka“: Ako
každý rok, i tentokrát bol najväčší záujem
o Schmidtovo kladivo, ktoré tradične fascinovalo nielen deti, ale aj ich rodičov a staršiu generáciu. Ich pozornosť upútali nielen
zvukové efekty spojené s jeho použitím, ale
aj prezentované možnosti jeho uplatnenia
v inžinierskej geológii i v stavebníctve, kde

sa využíva ako jedna z nedeštruktívnych
metód zisťovania pevnosti materiálov.
Najkurióznejšia otázka: Jeden starší pán sa opýtal, či vieme, čo je oddelenie
štandardizácie a normalizácie. I keď to má
súvis s vývojom oddelenia stavebného inžinierstva v bývalej ČSSR, nám mladým, najmä tým narodeným po roku 1989, to pomenovanie prišlo vtipné.
Posolstvo súčasnej mladej generácii:
Inžinierska geológia nie je len o „kamienkoch“, ako si ľudia o tomto odbore často
myslia. Je to zaujímavé štúdium, kde sa
študuje geologické prostredie v interakcii
so stavebnými dielami, akými sú napríklad
cesty, tunely a mosty.
Hydrogeológovia:
Najzaujímavejšia „vychytávka“: Prezentovali sme najpotrebnejšiu a najvzácnejšiu surovinu – vodu. Merali sme parametre
potrebné pri hodnotení kvality vody, s čím
úzko súvisí jej následné klasifikovanie. Tiež
sme názorne prezentovali merania hladiny
podzemnej vody pomocou Rangovej píšťaly.
Najkurióznejšia otázka: Najúsmevnejšia
otázka, čo nás milo pobavila, bola od okoloidúcej dámy, ktorá si myslela, že rozdávame
vodu.
Posolstvo súčasnej mladej generácii:
Ako vedeckí pracovníci sme sa v prvom rade
snažili odovzdať posolstvo, že veda je potrebná, nevyhnutná a pre život i budúcnosť
zásadná. Sme preto vďační, že sme sa mohli
zúčastniť tohto vedeckého podujatia, ktoré
vedu propaguje, popularizuje, ale predovšetkým ukazuje!
Prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., PriF UK
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Filozofická fakulta UK
Mayskí králi a ich dynastie
Najzaujímavejšia „vychytávka“: Našou
najzaujímavejšou „vychytávkou“ je obvykle
samotné mayské hieroglyfické písmo a kalendár, ktoré vieme v priebehu chvíľky priblížiť aj laikom a deťom. Pripravili sme si pre
nich aj vizuálne zaujímavé cvičenia a napr. aj
mezoamerickú spoločenskú hru, ktorá mala
veľký úspech. Okrem toho sa snažíme poukázať aj na objavy, ktoré odhalil práve výskum v podaní nášho pracoviska.
Najkurióznejšia otázka: Najvedeckejšie
otázky prišli od jedného chlapca, ktorý sa
pýtal skutočne zaujímavo a podnetne. Zaujímalo ho napríklad, čo by bolo, keby Mayovia
mali prístup ku kovom a disponovali znalosťou ich spracovávania či akú úroveň by mohla dosiahnuť mayská kultúra, keby neprišli
Španieli. Najvtipnejšia bola asi tá, či mali
Mayovia splachovací záchod. 😊
Posolstvo súčasnej mladej generácii:
Za najdôležitejšie považujeme poukázať na
to, aké je dôležité skúmať ľudské dejiny, pričom to navyše môže byť aj zábavné. Snažíme sa túto akciu využiť aj na odovzdávanie
vedecky overených informácií o histórii a živote Mayov, keďže na tie v osnovách našich
škôl nie je príliš miesto, čo je podľa nás veľká škoda.

Trénuj zvládanie stresu
biofeedbackom
Najzaujímavejšia „vychytávka“: V našom stánku sa návštevníci mohli dozvedieť
viac o aktuálnom výskume stresu, urobiť
si krátky dotazník o zvládaní stresu a tiež
si vyskúšať ovládanie počítačovej hry bio
feedbackom, teda reguláciou vlastných
telesných procesov (napr. srdcovej frekvencie, elektrickej vodivosti kože a pod.) za
pomoci biologickej spätnej väzby.

Najkurióznejšia otázka: Mnohí ľudia sa
nás napríklad pýtali, čo by mali robiť, aby si
lepšie poradili so stresom. Odpovedať na túto
otázku však nie je jednoduché, keďže každý
človek sa v zvládaní stresu líši a neexistuje univerzálny návod fungujúci vždy a pre každého.
Posolstvo súčasnej mladej generácii:
Chceli sme trochu spropagovať našu prácu
a ukázať mladým ľuďom, že výskum v spoločenských vedách sa dá dobre prepojiť aj
s technickými a biologickými vedami.
Mgr. Jakub Rajčáni, PhD., FiF UK

Mgr. Nikol Quardová, FiF UK

Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Život je pohyb
Najzaujímavejšia „vychytávka“: Verejnosti sme prezentovali elektromyograf
(EMG). Je to pomerne neznáme zariadenie,
ktoré zaznamenáva zmenu elektrického po-

tenciálu pri svalovej kontrakcii. Pomocou
tohto zariadenia sme sa snažili vysvetliť, ako
sa mení veľkosť elektrickej aktivity v pracujúcich svaloch vzhľadom na úsilie, ktoré
počas cvičenia vynakladáme. Elektrickú
aktivitu svalov sme aj názorne demonštrovali, keď mal jeden z našich doktorandov na

dvoch antagonisticky pracujúcich svaloch –
dvojhlavom a trojhlavom svale ramena – pripevnené elektródy. Návštevníci tak zároveň
mohli vidieť aj to, ako tieto dva kostrové svaly
protikladne pracujú. Záujemcovia si tiež mali
možnosť vyskúšať simuláciu ľahkého behu
na úrovni 5 MET v trvaní dvoch minút. Následne si vypočítali, koľko kalórií počas tejto
aktivity spálili, pričom si v tabuľkách mohli
overiť, ako dlho by museli bežať na rovnakej
úrovni, aby využili množstvo energie prijaté
z rôznych potravín. Touto aktivitou sme chceli poukázať na nevyhnutnosť pohybu pri kontrole telesnej hmotnosti.
Najkurióznejšia otázka: V našom vedeckom stánku sme žiadnu takúto otázku nezaznamenali.
Posolstvo súčasnej mladej generácii:
Našou snahou bolo prezentovať fakultu ako
miesto, kde sa úspešne venujeme rôznym
vedeckým výskumom, ako aj poukázať na
to, že aj veda o športe dokáže odhaliť nové
vedecké poznatky a prispieť tak ku skvalitneniu nielen športového tréningového procesu, ale aj zdravia a kvality života bežných
ľudí.
Mgr. Milan Sedliak, PhD., FTVŠ UK
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Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Spoznaj, čo dokáže
plazma
Najzaujímavejšia „vychytávka“: Podľa
reakcií záujemcov bola tým najzaujímavejším
artefaktom v našom stánku tzv. plazmová
pištoľ, pomocou ktorej je možné generovať
nízkoteplotnú plazmu vhodnú na modifikáciu
povrchu rôznych materiálov. V súčasnosti sa
venujeme veľmi aktuálnej téme bioaplikácií
plazmy, najmä v oblasti poľnohospodárstva
a potravinárstva. Návštevníci sa mohli oboznámiť s pojmom plazma, vidieť ju v rôznych
zdrojoch a spoznať jej široké uplatnenie, ako
napríklad ekologickú a ekonomickú alternatívu veľkého počtu doterajších štandardne
využívaných chemických postupov.
Najkurióznejšia otázka: Práve tí najmenší
budúci vedci nás svojimi znalosťami doslova
odrovnali. Osemročné deti nám na otázku, čo
je to plazma, nielen správne odpovedali, že
je to ionizovaný plyn, ale vysvetlili aj, ako ióny
v plazme pri zrážkach častíc vznikajú. Najvtipnejšia otázka znela, či to je taká tá plazma,
aká sa využíva pri biorezonancii. 😊
Posolstvo súčasnej mladej generácii:
Veda je potrebná pre riešenie veľkého množstva otázok a technologických či environmentálnych problémov, s ktorými sa ľudstvo
stretáva. Okrem toho dokáže byť naozaj zábavná pre veľkých aj malých. Snažíme sa deti
aj dospelých nadchnúť pre vedu. Veď veda je
vlastne hra, len trochu systematickejšia.
RNDr. Veronika Medvecká, PhD., FMFI UK

Žijeme vo svete plnom
geometrie
Najzaujímavejšia „vychytávka“: Vystavovali sme špeciálne hry na trénovanie
trojrozmerného videnia, skladanie trojroz-

merných telies z papiera, zostavovanie uzlov zo šnúrok do topánok a kreslenie kriviek
pomocou ozubených kolies. Na monitore
sme ukazovali anaglyfy a princípy trojrozmerného videnia z pohľadu geometrie. Záujem bol o všetko a vidieť deti aj dospelých,
ako so žiariacimi očami riešia jednu úlohu
za druhou, bola spätná väzba nad naše
očakávania.
Najkurióznejšia otázka: Veľmi často
kladená otázka bola: „Kde sa toto dá kúpiť?“ Mnohé z postupov a úloh, ktoré sme
predvádzali, sú na stránkach nášho pracoviska. Zaznela aj odbornejšia otázka, ktorá
nás zaujala – týkala sa toho, či sa eliptické
krivky používajú pri kódovaní. Keďže sme
niečo o tejto téme vedeli, po dlhšom rozhovore sme sa rozlúčili so spokojným návštevníkom.
Posolstvo súčasnej mladej generácii:
Snažíme sa predstaviť svet ako miesto, kde

sa oplatí poznať geometriu a jej zákonitosti.
Mnohokrát je to užitočné pre praktický život
a takmer vždy pre potešenie ducha.
Doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.,
FMFI UK

Hranie sa s časticami
v CERN-e
Najzaujímavejšia „vychytávka“: Všetkých návštevníkov lákala drevená verzia
Rutherfordovho experimentu. Rutherford
ostreľoval zlatú fóliu alfa časticami, my sme
mali k dispozícii drevený kruh (jadro atómu)
a ložiskové guľôčky. Na základe tohto experimentu bol začiatkom 19. storočia predstavený tzv. planetárny model atómu. Ďalším
lákadlom bolo akvárium, v ktorom neplávali
rybičky, ale častice. Bola to hmlová komora
vytvorená podľa návodu „urob si sám“.
Najkurióznejšia otázka: Najvtipnejšia
otázka, ktorú sme dostali, veľmi nesúvisela
s tým, čo sme prezentovali. Znela totiž, ako
sa dá vrátiť teplo, ktoré uniká pri varení lekváru, naspäť do hrnca. No dostali sme aj otázky z iného súdka. Jeden 12-ročný chlapec
sa spýtal, či sa dá transformátor z mikrovlnky
použiť na postavenie vlastného fúzneho reaktora.
Posolstvo súčasnej mladej generácii:
V prvom rade nám ide o propagáciu fyziky
ako takej. Zároveň však chceme vysvetliť
niektoré fyzikálne princípy, ktoré sa využívajú
na veľkých svetových urýchľovačoch, a to
pomocou jednoduchých a dostupných vecí
(napr. CRT televízor a magnet).
Mgr. Pavol Bartoš, PhD., FMFI UK
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Angličtinári, s ktorými sa žiaci rozhodne nebudú nudiť
Budúci učitelia z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK) sa na nedostatok mimoškolských aktivít naozaj
nemôžu sťažovať – doučujú, cestujú, pôsobia v tanečných zoskupeniach, skladajú a interpretujú vlastné piesne, realizujú sa v rôznych spoločenstvách. Ako to všetko stíhajú, čo ich na tom najviac napĺňa a ako s tým súvisí angličtina, ktorú študujú, nám prezradili
v nasledujúcom rozhovore.

Bc. Michaela Prokschová,

2. ročník Mgr. stupňa štúdia učiteľstva anglického jazyka a literatúry
Ako a kedy si sa prvý raz stretla so spoločenstvom, ktoré v súčasnosti vedieš?
So Spoločenstvom Bratislava som sa stretla už v prvom ročníku štúdia na vysokej škole.
Prvý rok som sa stala členkou, druhý rok vedúcou malej skupinky a momentálne vediem celý
tím hudobníkov. Prišla som zo Spoločenstva
Piar Prievidza, z ktorého vychádzajú mnohé
spoločenstvá na Slovensku i v Brne. Takisto aj
my nasledujeme ich cieľ a víziu, a to venovať sa
mladým v mnohých oblastiach.
Čím ťa tvoja činnosť najviac napĺňa? Na
čo si osobne hrdá?
Obohacujúcou skúsenosťou je spoznávanie zákutí môjho ja, vďaka aktivitám v spoločenstve totiž zisťujem o sebe mnohé veci.
Je to tiež miesto, kde môžem realizovať svoj
potenciál a všetko, čo kultivuje mňa aj ľudí
v mojom okolí. Osobne som hrdá na to, že
keď sa za seba pozriem, vidím ovocie toho,
čo Boh koná nielen cezo mňa, ale cez celé
spoločenstvo a ľudí v ňom.
Ako môže spoločenstvo obohatiť
dnešných mladých ľudí, resp. ako im
môže pomôcť?
Človeku sa nežije dobre samému. My si
slúžime navzájom. Jeden tím sa stará o ten
ďalší. Snažíme sa žiť cirkev. V gréčtine
slovo cirkev (ekklesia) znamená zhromaždenie alebo spoločenstvo. Ako spoločenstvo si organizujeme viaceré vlastné akcie,

stretávame sa v malých skupinkách, kde
duchovne zdieľame to, čo prežívame v živote. Vytvárame komunitu, v ktorej sme si
osvojili katolícke hodnoty a štýl života. Najväčším príkladom nám je život Ježiša Krista.
Snažíme sa navzájom si pomáhať a rozvíjať
sa v mnohých sférach, nezakopávať svoje talenty. Učíme sa vážiť si samých seba
a nazerať s rešpektom aj na svoje okolie.
Pretože ak sa to nenaučíme na sebe, ako to
budeme vedieť ukázať našim deťom, priateľom, manželom či manželkám?
Voľný čas využívaš nielen na prácu
v spoločenstve, ale aj na doučovanie,
cestovanie či čítanie. V ktorej z týchto
oblastí ti znalosť angličtiny pomáha najviac?
Asi v každej. Čítam už len po anglicky, čo
nie je veľmi dobré, pretože moja skladba
vety v slovenčine je niekedy dosť vtipná.
Cestujem väčšinou do Anglicka, pretože tam
mám rodinu a mnoho priateľov. Toto všetko
mi pomáha zlepšovať sa najmä v hovorovej
angličtine.
Pokiaľ ide o doučovanie, po asi dvojročných skúsenostiach v tejto oblasti viem, že
dnes sa na Slovensku zotavujeme z tradičnej výučby anglického jazyka, najmä ľudia,
ktorí už majú po tridsiatke. Je to niekedy
naozaj náročné učiť ich prijať jazyk ako živý
organizmus a nie ako básničku alebo desať
viet v desiatich riadkoch, ktoré sa treba nau-

čiť naspamäť. Veľmi mi pomáha, že nemám
problém strápniť sa pred ľuďmi a povedať aj
niečo nemožné, pretože to mňa samu učí
a tvaruje. A milujem britský prízvuk!
Aké sú tvoje plány po skončení štúdia?
Tak toto je dilema, ktorú riešim už dlhšie.
Mám dve možnosti: buď odídem na nejaký
čas do cudziny, spoznať svet a zdokonaľovať sa v jazyku, alebo začnem učiť tu, v Bratislave. Ale rada by som skúsila vzdelávať sa
aj v psycholingvistike a chápaní toho, ako
pracuje mozog pri učení sa cudzieho jazyka, pretože mne ako učiteľke nejde o „odfajknutie“ splnenia akýchsi štandardov, ale
o sebarealizáciu žiaka a o to, aby sám chápal, že chce a môže byť lepším človekom.

Bc. Vanda Gregorová,

2. ročník Mgr. stupňa štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka a literatúry
Ako dlho sa venuješ tancu? O aký
druh tanca ide a čo ťa na ňom najviac
baví?
Tancujem odmalička, začala som v štyroch rokoch tanečno-pohybovou prípravou
a neskôr som dlhé roky tancovala hip-hop
a moderné tanečné štýly v tanečnej škole
v Bratislave, kde sme v rámci častej účasti na tanečných súťažiach toho veľmi veľa
precestovali. S nástupom na vysokú školu
som sa opäť začala venovať aj iným tanečným štýlom (klasika, džez, latino) a začala
som viac učiť a vystupovať než súťažiť. Doteraz sa však primárne venujem hip-hopu,
ktorý je veľmi energický a dynamický. Baví
ma kultúra a hudba tohto žánru, vďaka nej
viem svoje emócie vyjadriť pohybom.
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Okrem toho, že na sebe pracuješ, trénuješ zároveň svoje zverenkyne. Ako ti pri
tom pomáha tvoje pedagogické či jazykové zameranie?
Deti trénujem od svojich osemnástich rokov a môžem povedať, že už teraz mi tých
šesť rokov práce s nimi dalo veľa. Učila som
v niekoľkých tanečných školách a všade som
sa stretla s niečím iným. To, čo sa častokrát
učíme v škole, som pochopila v praxi a pri
práci s deťmi, aj keď išlo o tanečné lekcie.
Vďaka vedomostiam získaným na vysokej
škole určite viac premýšľam nad prístupom
k deťom a nad riešeniami rôznych situácií.
Učila som (a stále učím) aj v súkromných
anglických školách, takže dobrá znalosť anglického jazyka mi veľmi pomohla. Zároveň
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vidím do školského systému rôznych škôl
a mám možnosť to porovnávať.
Z ktorých úspechov máš zatiaľ najväčšiu
radosť? Prečo?
Začiatkom roku 2018 som začala tancovať pre speváčku Daru Rolins v jej tíme
Dara Force, ktorý tvorí päť dievčat. Cestujeme s ňou na každý koncert, natáčame klipy,
objavujeme sa v televízii, na rôznych akciách
a v projektoch. To, že som toho všetkého súčasťou, mi teraz robí najväčšiu radosť a veľmi
ma to napĺňa. Už teraz mi to dalo neskutočne
veľa skúseností a ženie ma to stále vpred.
Dara je úžasný človek a veľká profesionálka. Predtým som ju poznala len z médií
a sociálnych sietí, teraz vnímam to, že je

veľká osobnosť, ktorá sa na nič nehrá. Je
veľmi starostlivá (super mama) a to sa odráža aj na prístupe k nám, tanečníčkam. Je
úprimná a milá aj ku všetkým fanúšikom,
nech sú okolnosti na koncertoch akékoľvek. Inšpiruje ma tiež jej perfekcionizmus
a to, ako musí všetko fungovať. Svoju prácu
vždy odvedie na sto percent a s úsmevom
na tvári. Je radosť s ňou spolupracovať
a učiť sa od nej.
Som veľmi vďačná, že sa môžem živiť tým,
čo ma baví, a zároveň pracovať s inšpiratívnymi ľuďmi. To isté platí pre tanečnú školu
Neytiri v Bratislave, v ktorej učím a trénujem
druhý rok. Je to tam super a naozaj pre každého – z hľadiska veku aj náročnosti, takže
si tu na svoje prídu aj úplní začiatočníci.

Plánuješ pri tancovaní zostať aj po skončení štúdia?
Určite by som bola veľmi rada, keby sa mi
to podarilo. Momentálne sú moje vízie také,
že v tancovaní a trénovaní chcem naďalej pokračovať a zároveň by som sa rada zamestnala v odbore, ktorý študujem. Uvidím, aké
budú možnosti a kde sa uchytím. Veľmi rada
cestujem, počas štúdia som využila možnosť
študentskej mobility cez Erasmus+, a preto
uvažujem aj o nejakej absolventskej stáži,
ktorú by som však určite spojila aj s tancovaním a s rozvíjaním sa v tejto oblasti. Všetko
mám však ešte pred sebou, naďalej chcem
hlavne pracovať s deťmi a s ľuďmi, vzdelávať ich a pomáhať im. To je to, čo ma robí
šťastnou. ☺

Bc. Roman Švantner,

2. ročník Mgr. stupňa štúdia učiteľstva anglického jazyka a literatúry
Ako dlho a akým spôsobom sa venuješ
hudbe?
Aktívne sa jej venujem v podstate už od
svojich dvanástich rokov. Keďže som vyrastal v muzikantskej rodine, hudba u nás bola
súčasťou každého dňa. Pamätám si v ečery
plné melódií, spevu, skladania piesní. Rodičia hneď vedeli, čo ma baví a akým smerom
sa budem uberať. Prihlásili ma do folklórneho súboru, ktorý som navštevoval päť rokov.
Keď som mal pätnásť, ako darček som dostal keyboard, na ktorý som sa začal učiť
hrať. Veľmi ma to bavilo. Začal som skladať
vlastné piesne.
Po absolvovaní gymnázia v Brezne som
začal študovať na UK a tento rok som v poslednom ročníku magisterského stupňa štúdia učiteľstva anglického jazyka a literatúry.
Stále som sa snažil nájsť dobrý záchytný
bod, ktorý by mi pomohol hudobne uspieť.
V tom čase som sa prihlásil do speváckej súťaže Muzikálová hviezda, ktorú organizovala
Muzikálová akadémia Bratislava. V súťažnej
porote boli výborní umelci a známe mená,
ako napr. muzikálová pedagogička a riaditeľka akadémie Mirka Marčeková, slovenský herec a spevák Karol Čálik, muzikálový
herec a spevák Ján Slezák či skladateľ, dirigent a aranžér Ľubomír Dolný. Hoci bola
konkurencia veľmi veľká, uspel som. Po
súťaži som sa do Muzikálovej akadémie Bratislava prihlásil a začal som navštevovať hodiny spevu u Bagdasara Bayvertyana, speváka a hlasového pedagóga z Viedne. Veľkú
podporu mám aj od Mirky Marčekovej, ktorá
sa vždy snaží pomôcť, ako sa len dá. Akadémia mi dáva neskutočne veľa užitočných rád
do praxe, a to nielen po speváckej stránke,
ale aj pri písaní textov.
Z ktorých hudobných úspechov máš zatiaľ najväčšiu radosť? Prečo?
Dá sa povedať, že všetky ma tešia rovnako. Mám možnosť vystupovať a prezentovať
vlastné piesne širšiemu publiku, čo ma nes-

mierne baví. Stretávam sa s ľuďmi rôznych
vekových kategórií, ale aj s umelcami, ktorí
sú výbornými motivátormi.
Nedávno som spieval napríklad na podujatí
Deň stromu s Adamom Ďuricom a Darou Rolins. Pred rokom to bol Michal Červienka a Katarína Koščová. Z takýchto príležitostí mám
nesmiernu radosť, osobné rozhovory s úspešnými tvorcami a spevákmi ma posúvajú vpred.
Kto ťa v tvojej tvorbe inšpiruje či podporuje?
Inšpirácií mám naozaj niekoľko, či už ide
o slovenskú hudobnú scénu, alebo zahraničnú. Do tvorby sa snažím čo najviac zahrnúť autentickosť, do textov vkladám to, čo
cítim a čo v danom momente prežívam. Mojimi hlavnými podporovateľmi sú jednoznačne
rodina a priatelia.
Plánuješ využívať angličtinu aj v hudbe,
resp. hudbu aj v angličtine? Pomohla ti
hudba zefektívniť tvoje štúdium angličtiny?
Na všetky tri otázky odpovedám: rozhodne áno. Angličtina je veľmi bohatý a dynamický jazyk, s ktorým sa dá výborne pracovať. Aj preto som v angličtine zložil niekoľko
piesní. Niektoré sú uverejnené a na ďalších
práve pracujem. Niekedy mám potrebu poslať text ďalej a počuť objektívny názor od
vzdelanejšieho hudobníka a skladateľa. Aj
keď ich je v mojom okolí niekoľko, s niektorými textmi mi pomáha aj náš bývalý kanadský lektor Adrian Bronson, B.A. Anglické texty a piesne moju angličtinu výrazne
ovplyvnili a zlepšili.
Popri vystupovaní a doučovaní stíhaš aj
cestovať a písať blogy o svojich zážitkoch.
Ktoré destinácie ťa najviac ovplyvnili?
Cestovanie milujem, je to ďalšia vášeň,
ktorá ma napĺňa. Doteraz som mal možnosť
precestovať USA, Maltu, Cyprus či Francúzsko. Vo svojich blogoch sa snažím motivovať
mladých ľudí, aby sa nebáli vycestovať do za-

hraničia, aby vyskúšali iný život. Je to skvelá
skúsenosť, ponúkajúca obrovské možnosti
rozšíriť si obzory. Pobyt, ktorý ma najviac
ovplyvnil, bol rozhodne 6-mesačný pobyt
v USA. S priateľmi z rôznych kútov sveta
sme počas neho stihli navštíviť New York,
Washington, Ocean City, Filadelfiu a mnoho
ďalších miest. Po návrate na Slovensko sa
môj pohľad na svet a život kompletne zmenil. Začal som inak myslieť, inak vnímať ľudí,
okolie a v neposlednom rade aj inak konať.
A čo ťa čaká v najbližších dňoch?
Určite sa chcem naďalej venovať angličtine aj hudbe zároveň. Som otvorený novým
príležitostiam a rád pracujem s ľuďmi, ktorých práca baví a napĺňa.
V najbližších dňoch cestujem do zahraničia, a to konkrétne do nahrávacieho štúdia
Palma Music Studios, ktoré vlastní známy
švédsky producent a skladateľ Fredrik Thomander. Tento človek spolupracoval s menami, ako sú ’N Sync, Arashi, Scorpions,
Girls’ Generation, Agnetha Fältskog (ABBA)
či Kim Wilde. Na túto spoluprácu sa veľmi
teším a verím, že ma posunie vpred.
Bc. Zuzana Pallová,
členka ŠČ AS UK a ŠČ AS PdF UK
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Letná teologická akadémia na EBF UK
V rámci dlhoročnej tradície letného teologického vzdelávania na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK) sa v dňoch 2. – 5. júla 2018 pod záštitou dekana Mgr. Milana Juríka, PhD., a za finančnej podpory Lutheran Church-Missouri Synod (LCMS) konala Letná teologická akadémia. Pozvanie na ňu prijal aj prof. Robert Allan Kolb, PhD., z Concordia
Seminary, St. Louis v USA.
Letná teologická akadémia (LTA) reprezentuje už od roku 2001 kontinuálny vzdelávací
program, ktorý sa pôvodne orientoval najmä
na doplnkové vzdelávanie doktorandov. Postupne akadémia rozšírila svoje zameranie aj
na študentov magisterského stupňa štúdia,
mladých vedeckých pracovníkov, kaplánov
a farárov ECAV na Slovensku. LTA sa každoročne teší čoraz väčšiemu záujmu účastníkov z radov rôznych vedných disciplín i náboženskej konfesie. Tento rok sa akadémie
zúčastnilo celkovo 31 účastníkov zo Slovenska, Srbska, Rumunska, Maďarska, Česka,
Nemecka a USA.
Hlavným prednášajúcim bol prof. Robert
A. Kolb z USA, uznávaný odborník na reformačné a poreformačné obdobie, Martina
Luthera a evanjelickú teológiu. Teologickým ťažiskom tohtoročnej LTA bola Lutherova interpretácia pretrvávajúceho Božieho
slova v kontexte tzv. wittenberskej školy,
ktorej nasledujúce generácie pokračovali
vo zvestovaní Písma. Počas desiatich prednáškových blokov sa tak poslucháči mohli
dozvedieť viac o Lutherovej novej definícii
kresťana, o jeho dekonštrukcii určitých prvkov stredovekej zbožnosti, o jeho piatich
hermeneutických princípoch výkladu Písma,
o jeho používaní a transformácii stredovekej
teologickej terminológie či o jeho koncepte
toho, ako sa Boh prostredníctvom svojho
slova dostáva do interakcie s človekom. Na
tohtoročnej LTA vystúpila aj uznávaná slovenská historička PhDr. Eva Kowalská, DrSc.,
z Historického ústavu Slovenskej akadémie
vied (SAV). Jej príspevok sa zaoberal problematikou uhorských exulantov v Nemecku
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v 17. storočí, ktorí sa ako veriaci kresťania
museli v tejto krajine vyrovnávať s novým
prostredím, sociálnou situáciou či celkovo
novým spôsobom života.
Letná teologická akadémia však nie je iba
o prednáškach, ale aj o otvorenej, konštruktívnej a kritickej diskusii k daným témam. Poslucháči túto možnosť využili a kládli otázky,
ktoré predstavujú podnetný impulz pre ďalší výskum v oblasti systematickej teológie
a dejín reformácie na EBF UK. V tom tkvie
mimoriadny význam LTA aj pre budúci rozvoj
fakulty, ktorá má na Slovensku jedinečné zastúpenie. Výsledkom diskusií bolo vzájomné
obohatenie sa o nové poznatky i postrehy,
ktoré sa na EBF UK dajú zužitkovať priamo
vo vyučovacom procese počas nasledujúcich semestrov. Príjemná priateľská atmosféra počas LTA vytvorila vhodné akademické prostredie pre kreatívne uvažovanie
a pozitívnym spôsobom sa tak vpísala do povedomia všetkých domácich i zahraničných
účastníkov, ktorí na záver vyjadrili opätovný
záujem o účasť na LTA na EBF UK, ako i nádej na jej budúcoročné pokračovanie. Milou
spomienkou z LTA je publikácia od prof. Kolba, ktorá bezpochyby poslúži ako významný
zdroj pre ďalšie intenzívne samovzdelávanie
účastníkov. Plodné diskusie prispeli aj k nadviazaniu nových kontaktov, vďaka ktorým prichádza do úvahy akademická kooperácia na
medzinárodnej úrovni. LTA zároveň napomáha prehĺbiť interdisciplinárne vzťahy s humanitnými fakultami na Univerzite Komenského
a taktiež sa výrazným spôsobom podieľa na
poskytovaní edukácie duchovenstvu ECAV
na Slovensku.

Sprava: prof. Robert A. Kolb, Dr. Dávid Benka

Organizácie tejto obľúbenej letnej akademickej udalosti sa zhostili ThDr. Dávid
Benka, PhD., Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.,
a Mgr. Adriána Biela, PhD. V mene organizačného tímu by som sa preto chcela touto
cestou poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne
podieľali na organizácii Letnej teologickej
akadémie 2018, ako aj tým, ktorí sa jej zúčastnili. Nesmierna vďaka patrí aj našim
finančným sponzorom z LCMS, ktorú na
tohtoročnej LTA zastúpili reverend James
Krikava a Martin Damašek, ďalej prof. Kolbovi za prípravu obohacujúcich prednášok
a napokon trojjedinému Bohu za to, že požehnal tento spoločne strávený čas.
Mgr. Adriána Biela, PhD., EBF UK
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Na letnej škole tvorby videohier sa po tretíkrát
predviedli mladé talenty
V dňoch 2. júla – 3. augusta 2018 sa v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK)
konal 3. ročník Summer Game Dev 2018 (SGD 2018). Päťtýždňová letná škola tvorby videohier vyvrcholila dňa 4. augusta slávnostnou
Closing Ceremony, počas ktorej odborná porota rozhodla o víťazovi súťaže. Zámerom projektu je podporiť mladé talenty a vynikajúcich
študentov jednej z najprogresívnejších technológií.

Účasť na projekte, ktorý organizuje firma eof
studios v spolupráci s FMFI UK a s podporou
Fondu na podporu umenia, ako i s partnermi
pre mentoring Bohemia Interactive Bratislava
a PowerPlay Studio, mali študujúci zo stredných a vysokých škôl zadarmo. Prispeli k tomu
aj ďalší sponzori MicroStep-MIS, SFÉRA, a. s.,
OZ SCCG i Slovenská informatická spoločnosť. Na podporu vzdelávania poskytla FMFI
UK pro bono open space, prezývaný Skleník.
V inšpiratívnom prostredí sa stretlo 8 perspektívnych autoriek a 12 autorov, ktorí získali vedomosti o efektívnych postupoch, autorské
i komunikačné zručnosti, čo následne skapitalizovali vo vývoji svojej vízie. Každý člen tímu
mal pracovať minimálne 20 hodín týždenne, ale
všetci iniciatívne túto hranicu prekročili. Každý
tím mal svojho mentora, ktorý bol prítomný 2x
týždenne: 1x na spoločnom progress reporte
(všetky tímy spolu) a 1x na daily standupe (tím
s mentorom samostatne). Program SGD 2018
i prezentácie skorších ročníkov nájdete na:
http://summergamedev.sk/.
Na začiatku tohtoročnej letnej školy bola
zadaná téma „Special Power“. Podmienkou
úspešného ukončenia projektu bolo vytvoriť
hrateľné demo obsahujúce aspoň 10 minút
gameplayu bez serióznych chýb (napr. pády
aplikácie, neprejditeľný level).
Vertical slice nových hier vyhodnotila odborná porota i publikum na slávnostnej Closing Ceremony, ktorá sa konala 4. augusta
2018 v Impact Hub Bratislava. Návštevníci si
tu mali možnosť zahrať hry a hlasovať za jednu, ktorú považujú za najzábavnejšiu. Tá získala ocenenie Audience Award a spolu s ním
aj hardvér od sponzora MicroStep-MIS, ktorý
posunie študentov ďalej v tvorbe.
Do súťaže sa zapojili štyri hry štyroch autorských tímov:
• Ipaka‘s Trial od štúdia A-team (autori: Silvia
Klúčovská, Patrik Papšo, Radoslava Krá-

Skleník na FMFI UK

Posila pre tvorivú ekonomiku: dvadsať autorov a dvaja hlavní organizátori

ľová, Šimon Gašpar, Róbert Kica; mentor:
Juraj Špánik z PowerPlay Studio),
• Mictlan: Will of the Serpent od štúdia Colden Gat (autori: Boris Brnčal, Stephan Torres, Anna Špotová, Lenka Koplíková, Filip
Leon Opuk; mentor: Marek Žilavý z Bohemia Interactive Bratislava),
• Professor‘s Hidden Dimension od štúdia
Stoodio (autori: Matej Kormuth, Kristína
Macková, Jozef Bečár, Martin Kovár, Martina Štammová; mentor: Jakub Luknár z Bohemia Interactive Bratislava),
• Escape from Valhalla od štúdia Draugar
(autori: Martin Novák, Ivan Agarsky, Tatiana Vojteková, Michaela Šimonová, Marek
Mura; mentor: Peter Gonda z Bohemia Interactive Bratislava).
Odborná porota – zložená z veteránov
game development biznisu: Tatiana Zacharovská (CEO @ Bored Monkey), Ivan
Krechňák (CEO @ PowerPlay Studio), Filip
Fischer (CEO @ Charged Monkey) a Rastislav Jelínek (game designer @ Pixel Federation) – zhodne ocenila obrovský pracovný

výkon a pre každý tím identifikovala potenciál
do budúcnosti. V záverečnom hodnotení sa
zhodla s publikom – Audience Award aj Jury
Award totiž vyhrala hra Professor‘s Hidden
Dimension od štúdia Stoodio. Vývoj pozoruhodnej hry bude pokračovať: https://www.
facebook.com/professorshd/.
Na SGD 2018 prezentované hry sa budú
môcť predviesť aj na medzinárodnej úrovni,
a to v tomto decembri v Prahe ako súčasť Indie Expo na Game Developers Session 2018.
„Študenti nás prekvapili na začiatku vysokou kvalitou svojich osobných portfólií a na
konci tým, ako vynikajúco to celé zvládli.
Výsledkom sú štyri hrateľné hry a extrémne
cenné skúsenosti pre študentov, mentorov aj
usporiadateľov,“ zhodnotil Michal Ferko z Katedry informatiky FMFI UK, hlavný organizátor
SGD 2018.
Doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc.,
Katedra algebry, geometrie
a didaktiky matematiky FMFI UK
Foto: Stanislav Griguš

Porota pracovala v hviezdnom zložení – zľava: Rastislav
Jelínek, Filip Fischer, Ivan Krechňák a Tatiana Zacharovská. Vyhodnotenie moderoval Michal Ferko.
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Matfyzáci hostili konferenciu MEi:CogSci
V dňoch 14. – 16. júna 2018 sa v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK)
konala už dvanásta medzinárodná konferencia konzorcia stredoeurópskych univerzít MEi:CogSci (Middle European interdisciplinary
master‘s programme in Cognitive Science). Na otvorení konferencie sa zúčastnila aj prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana
Kovačičová, PhD., ktorá vyzdvihla význam a perspektívu spoločných študijných programov v akademickom svete. Študentov privítal aj
programový riaditeľ spoločného študijného programu MEi:CogSci prof. Dr. Markus Peschl z Viedenskej univerzity a prof. Dr. Ing. Igor
Farkaš z Katedry aplikovanej informatiky FMFI UK (KAI FMFI UK), ktorý je koordinátorom programu MEi:CogSci na UK.
Do stredoeurópskeho konzorcia pre
kognitívnu vedu v súčasnosti patria: Viedenská univerzita (hlavný koordinátor), Univerzita v Ľubľane, Univerzita Loránda Eötvösa
v Budapešti a Univerzita Komenského v Bratislave. Všetky univerzity konzorcia na základe vzájomnej zmluvy (jej platnosť bola v júni
2016 predĺžená na ďalších 6 rokov) prijímajú
študentov z ostatných univerzít konzorcia na
mobilitný semester, ktorý je súčasťou kurikula študijného programu. Okrem mobility
je súčasťou kurikula aj medzinárodná konferencia MEi:CogSci, ktorá sa už tretíkrát
konala na pôde našej univerzity. Táto konferencia už na konci prvého ročníka magisterského stupňa štúdia dvíha našich študentov
kognitívnej vedy na medzinárodnú úroveň.
Študenti v prvom ročníku štúdia prezentujú
svoje výsledky posterom a študenti druhého
ročníka predstavujú výsledky svojej diplomovej práce na tomto medzinárodnom fóre
formou prednášky. Naši poslucháči už niekoľkokrát získali cenu konzorcia za najlepšiu
prezentáciu (či už v kategórii poster, alebo
prednáška). Po úspešnom ukončení štúdia
študenti okrem diplomu z vlastnej univerzity
dostávajú aj certifikát o absolvovaní spoločného študijného programu MEi:CogSci.
Medzi najvýznamnejšie ocenenia spoločného programu patrí skutočnosť, že už v roku
2009 bol nominovaný na Lifelong Learning
Award a v roku 2013 hlavný koordinátor
MEi:CogSci prof. Markus F. Peschl dostal
cenu za najinovatívnejší program Viedenskej
univerzity (UNIVIE Teaching Award 2013).
Študijný program MEi:CogSci sa teší čoraz väčšiemu záujmu, o čom svedčí aj fakt,
že sa na tohtoročnú konferenciu v Bratislave registrovalo viac než sto študentov medzinárodného konzorcia. Okrem študentských prezentácií na konferencii odzneli aj
prednášky pozvaných odborníkov z univerzít
konzorcia a ďalších akademických inštitúcií.

Títo odborníci prezentovali výsledky svojho
výskumu v rôznych oblastiach kognitívnej
vedy. Špeciálnym pozvaným hosťom (v rámci
Going Global, edukačného projektu UK) bol
profesor kognitívnej vedy Richard P. Cooper
z Birkbeck College Univerzity v Londýne.
Na Slovensku je program MEi:CogSci
akreditovaný v študijnom odbore kognitívna
veda a je zaradený medzi informatické odbory. Program kognitívna veda je však vo svojej
podstate interdisciplinárny, takže študenti
absolvujú aj predmety z iných relevantných
disciplín. Preto na tomto programe participujú aj učitelia z iných fakúlt univerzity, ako
aj Slovenskej akadémie vied. Táto komplementárna interdisciplinarita je veľmi dôležitá, pretože umožňuje kombinovať formálne
techniky exaktných vied s experimentálnymi
metódami psychológie a neurovedy, čiže
umožňuje využívať všetky dostupné metódy
a teoretický background týchto disciplín na
komplexné skúmanie kognitívnych procesov
(pozri aj http://cogsci.fmph.uniba.sk). Od
akademického roka 2017/18 na UK beží

tento program v angličtine, pričom polovica
študentov prvého ročníka v tomto akademickom roku je zo zahraničia.
Tento medzinárodný interdisciplinárny
program už absolvovalo viac než sto slovenských študentov, ktorí sa uplatnili nielen ako
vedeckí pracovníci vo výskumných inštitúciách doma i v zahraničí, ale aj ako analytici
v globálnych korporáciách a v treťom sektore, jednoducho v najprogresívnejších oblastiach, ktoré ponúka pracovný trh.
Na záver by sme chceli konštatovať, že
spoločný študijný program kognitívna veda
aktívne využíva potenciál stredoeurópskeho
akademického priestoru a tým vytvára atraktívny študijný program, ktorý postupne spĺňa
aj tie najnáročnejšie kritériá v Európskej únii.
To všetko nesporne prispieva k zvýšeniu kvality a prestíže vysokoškolského vzdelávania
nielen na Univerzite Komenského, ale aj
v rámci celého Slovenska.
Prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.,
Centrum pre kognitívnu vedu KAI FMFI UK

Zameraní na sankcie
V dňoch 5. a 6. septembra 2018 sa v Účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady SR v Častej-Papierničke uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom Sankcie. Jej hlavnými garantmi boli prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., a prof. JUDr. Lucia Kurilovská,
PhD., pôsobiaci na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty UK (PraF UK).
Sankcie sú nepochybne aktuálnou témou, a to vzhľadom na vývoj trestnej politiky, ktorý reflektuje trend zavádzania nových
druhov sankcií, najmä trestov, odzrkadľujúcich vývoj v spoločnosti a s ním súvisiaci dosah aj na páchanie trestnej činnosti.
Je zrejmé, že zavádzanie nových druhov
trestov má za cieľ účinnejšie dosahovanie
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účelu trestu – ochrany spoločnosti a prevýchovy páchateľa.
Na konferencii sa úvodného slova ujal
prof. Jozef Čentéš, ktorý účastníkov privítal, predstavil im základnú myšlienku
podujatia a otvoril rokovanie. S príspevkami vystúpili nielen odborníci a doktorandi
z PraF UK, ale pozvanie prijali i kolegovia

z iných právnických fakúlt zo Slovenska aj
z českej právnickej obce. Prezentované príspevky sa týkali konkrétnych sankcií, napr.
trestu zákazu činnosti či trestu domáceho
väzenia, ale aj ďalších rôznych zaujímavých aspektov, napr. vedľajším dôsledkom
ukladania trestov či rozšírením legálnych
možností upevňovania vzťahov väznených
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Na FM UK aj o výzvach ekonomického vzdelávania
na Slovensku
Slovenská ekonomická spoločnosť (SEA) v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave (UK) a Fakultou managementu UK (FM UK) zorganizovala v dňoch 21. – 22. septembra 2018 v priestoroch fakulty výročnú konferenciu Slovak Economic Association Meeting 2018 (SEAM 2018)
s početnou zahraničnou účasťou.
V predvečer samotnej konferencie sa konal
workshop pre doktorandov a mladých ekonómov „Starting a research career in economics“.
V rámci neho prof. Mikuláš Luptáčik (Vienna
University of Economics and Business a Ekonomická univerzita v Bratislave), prof. Andreas Wörgötter (Vienna University of Technology) a prof.
Tatiana Kluvánková (FM UK a CETIP) priblížili študentom svoje skúsenosti v oblasti ekonomického výskumu a publikovania jeho výsledkov, ako aj
prepojenia výskumnej a pedagogickej činnosti.
Konferenciu otvorili predseda SEA doc. Martin
Kahanec, rektor UK prof. Karol Mičieta a dekan
FM UK prof. Jozef Komorník. Rektor UK vo svojom príhovore prítomných ubezpečil, že podpora
investícií do ľudského potenciálu je jednou z priorít univerzity, a vyjadril svoje presvedčenie, že
účasť na tomto fóre je dôležitým predpokladom
vzniku nových ekonomických elít.
Počas konferencie bolo prezentovaných viac
než 100 vedeckých štúdií od 160 autorov a spoluautorov, reprezentujúcich viac než 100 inštitúcií
z 23 krajín sveta. Pokryté boli rôzne oblasti ekonomického výskumu – od histórie ekonomického
myslenia cez financie, makroekonómiu, menovú
a fiškálnu politiku, trh práce, teórie rastu, finančnú
stabilitu, ekonómiu obchodu, vzdelávania, zdravotníctva a nerovností, ekonometriu až po regionálnu, experimentálnu a behaviorálnu ekonómiu.
Predseda vedeckého výboru konferencie Dr.
Martin Šuster zdôraznil, že toto podujatie je príležitosťou pre slovenských ekonómov pôsobiacich
v zahraničí ostať v kontakte so Slovenskom a zároveň vytvára priestor pre začínajúcich ekonómov
na stretnutie a diskusiu s uznávanými domácimi aj
zahraničnými odborníkmi.
Hlavnými prednášajúcimi počas konferencie
boli prof. Wendy Carlin (University College London) a prof. Gérard Roland (University of California, Berkeley). W. Carlin, expertná poradkyňa
britského Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť,
ktorá sa venuje výskumu tranzitívnych ekonomík,
makroekonómii a reforme ekonomického vzdelávania, v prednáške s názvom „The Economics
101 paradigm is broken – what is the alternative?“ argumentovala, že problémy súčasných
ekonomík ako nerovnosti, budúcnosť práce, globalizácia, finančné nestability či udržateľnosť ži-

votného prostredia vyžadujú, aby
sme študentov učili inak. V tejto
súvislosti prezentovala aj online
učebnicu COREecon – Ekonómia pre meniaci sa svet, doplnenú o podporné materiály pre
učiteľov aj študentov, na ktorej
má autorský podiel a zároveň ju
so svojimi kolegami využíva priamo vo výučbe. G. Roland, belgický ekonóm a politológ, ktorý
je jedným z najuznávanejších výskumníkov v oblasti tranzitívnych
a postkomunistických ekonomík,
vo svojej prednáške porovnával
rozdielny prístup k ekonomickej
transformácii v Číne a strednej
a východnej Európe. (Rozhovor
s prof. Rolandom prinesieme
v novembrovom čísle Našej
univerzity – pozn. red.)
Počas konferencie udelila
SEA Cenu pre mladého ekonóma (do 35 rokov) za najlepší
výskumný článok prezentovaný
na SEAM 2018. Vedecký výbor
konferencie vybral z 22 príspevkov prihlásených do súťaže prácu Dr. Dagmary Celik Katreniak
z National Research University
Higher School of Economics
v Moskve. Spoločnosť tiež po
prvýkrát odovzdala cenu Martina Filka za prínos
k rozvoju ekonómie na Slovensku Dr. Andrejovi
Svorenčíkovi z University of Mannheim.
V rámci konferencie sa konala aj panelová diskusia o ekonomickom vzdelávaní na Slovensku.
Diskutujúcimi boli Slováci pôsobiaci doma i v zahraničí na akademickej pôde, resp. v inštitúciách
vytvárajúcich podporu rozvoju vzdelávania. Ako
uviedol dosluhujúci predseda SEA doc. Kahanec, Slovensko pre ďalšie zvyšovanie prosperity potrebuje kvalitne pripravených a kreatívnych
absolventov do hospodárskej praxe, analytickej
sféry, ako aj výskumu a vývoja. Aj preto SEA
ako vedecké a odborné združenie ekonómov
i prostredníctvom svojich výročných konferencií, organizovaných diskusií a pod. podporuje

pokrok v ekonomickom vzdelávaní na Slovensku
s dôrazom na podporu mladých ekonomických
talentov.
Na záver konferencie sa konalo valné zhromaždenie SEA. Členovia zvolili nové predstavenstvo. Doc. Kahanca vo funkcii nahradil Dr. Martin
Šuster.
Konferenciu podporili APVV, NBS, Rada pre
rozpočtovú zodpovednosť, Ekonomická univerzita v Bratislave, SAV, Útvar hodnoty za peniaze
Ministerstva financií SR, spoločnosti Bureau van
Dijk, BPUG Slovensko a vydavateľstvo Signis.
Doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.,
Organizačný výbor SEAM 2018
Foto: doc. Ing. Ján Papula, PhD., FM UK

osôb s vonkajším prostredím. Prezentované
príspevky jednotlivých účastníkov vyvolávali
veľký záujem prítomných, ktorí prezentujúcim kládli otázky a zapájali sa do diskusie aj
prostredníctvom vyjadrenia svojich názorov
na rozoberanú problematiku.
Celé podujatie sa vyznačovalo vysokou odbornou úrovňou, no zároveň na ňom vládla
i mimoriadne priateľská atmosféra. Všetkým
zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalšie
stretnutie.
Eva Sihelniková,
doktorandka KTPKK PraF UK
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V skúške vlastnej morálnej kredibility
sme ako sudcovia neobstáli
JUDr. Elena Berthotyová, PhD., je sudkyňou na Najvyššom súde Slovenskej republiky (NS SR), kde sa venuje azylovému právu.
Niektoré jej rozhodnutia v tejto oblasti možno oprávnene zaradiť medzi prelomové. Minulý rok získal senát Správneho kolégia NS SR,
ktorému predsedá, dokonca cenu Judikát roka 2017 za súdne rozhodnutie ochraňujúce základné práva žiadateľky o azyl z Afganistanu
a jej troch maloletých detí. Úspešnej absolventky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK), ktorá je zakladajúcou
členkou sudcovskej nezávislej iniciatívy „Za otvorenú justíciu“, sme sa opýtali nielen na jej prácu, ale i na to, ako z pohľadu svojej profesie vníma situáciu ohľadom migračnej krízy či v čom vidí najväčší problém justície na Slovensku.
Aká cesta u vás viedla k štúdiu práva?
V bývalom režime sa študent mohol prihlásiť len na jednu vysokú školu, a hoci ma právo vždy lákalo, neverila som, že by ma prijali.
V tom čase boli na Slovensku len dve fakulty
a prijímali len malý počet študentov. Prihlášku
som si dala napokon na pedagogickú fakultu
do Nitry, ale pre nedostatok miesta ma neprijali. Tak som študovala ročnú učiteľskú nadstavbu v Modre a ďalší rok som pracovala ako
vychovávateľka na ZŠ v mojom rodnom meste
– v Trenčíne. Po celú dobu som sa poctivo
pripravovala na prijímacie pohovory na právo,
až to napokon vyšlo.
Ako si spomínate na svoje študentské
časy na UK?
Na svoje študentské časy spomínam ako
na najkrajšie obdobie v živote, hoci som taký
ten bezstarostný študentský život ani nezažila.
Mala som iné starosti a radosti. V prvom ročníku sa mi dva týždne pred prvou skúškou narodil syn. Celé obdobie sme s manželom (tiež
študentom) a so synom bývali na manželskom
internáte na Mlynoch UK. Mala som individuálny študijný plán a musím priznať, že syn
nás naučil zodpovednosti. Na každú skúšku
som išla pripravená tak, aby som ju urobila na
prvýkrát. Za celé štúdium som žiadnu skúšku
neopakovala a mala som len jednu trojku (zo
sociológie). Musím priznať, že právom. Na
študentské časy mám aj ďalšiu krásnu spomienku – nežnú revolúciu. Bolo to nesmierne
euforické obdobie. Ako väčšina študentov na
Námestí SNP som ju prežila s veľkou nádejou
na zmenu. Priniesla slobodu aj na samotnú
univerzitu.
Vedeli by ste porovnať štúdium práva teraz a v minulosti?
Keďže aj syn študoval právo, trúfnem si na
to. My sme síce mali menej skúšok a museli
sme viac memorovať, ale išli sme aj viac do
hĺbky. Po prednáške nasledovali semináre,
kde sa priebežne overovali vedomosti študentov, čo nás nútilo intenzívne sa učiť už počas
semestra. V mojom prípade to boli individuálne konzultácie – nemohla som predsa ísť
na konzultáciu bez toho, aby som sa na ňu
pripravila. Z mnohých vedomostí, ktoré som
získala počas štúdia, čerpám dodnes. Dnes
viem oceniť aj to, že sme sa už na fakulte učili
rozprávať právnickým jazykom, argumentovať, obhajovať svoj názor (v poslednom ročníku sme dokonca mali rétoriku). Všetky skúšky
boli ústne. Dnešní študenti práva majú oveľa
viac predmetov, ale nejdú do takej hĺbky, pričom ich vedomosti sa overujú zväčša formou
testu, čo je niekedy aj o náhode. Hlavný roz-
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diel však vidím v tom, že hoci mladí právnici
vedia, kde, čo a ako majú (zväčša na internete) vyhľadať, a v písomnom prejave sú na
tom lepšie než my, nevedia „rozprávať“, čím
nemyslím len vyjadrovanie sa v právnickom
jazyku.
Utkvel vám v pamäti nejaký konkrétny
profesor UK, na ktorého obzvlášť v dobrom spomínate?
Najsilnejšie dojmy vo mne zanechal prof.
Peter Blaho (v tom čase docent) hneď v prvom ročníku. Prednášal nám rímske právo.
Amfiteáter PraF UK sme vždy zaplnili do
posledného miesta. Ako pedagóg bol síce
prísny, ale zároveň principiálny a spravodlivý. Bol vynikajúci rečník. Každú prednášku
začínal suchým anglickým vtipom z právnického prostredia, čo bola v tom čase rarita.
Rímske právo bolo náročné, ale každý, kto
ním poctivo prešiel, s ľahkosťou vkĺzol do
tajov občianskeho práva, ktoré nasledovalo vo vyšších ročníkoch. Na prof. Alexandru
Krskovú a jej prednášky z filozofie práva mám
tiež silné spomienky. Vnímala som ju ako nesmierne vzdelanú a pokornú aristokratku, ktorá
prednášala s nenútenosťou a noblesou a zanechala v nás nezmazateľnú stopu.
Prečo ste sa rozhodli byť sudkyňou?
Po absolvovaní práva som sa prihlásila do
výberového konania na prokuratúru aj na
Mestský súd v Bratislave. V oboch prípadoch
som uspela. Na prokuratúru som mohla nastúpiť hneď. Podmienkou prijatia za justičného čakateľa bolo predložiť lustráciu Federálneho ministerstva vnútra ČSFR o tom, že
som nebola spolupracovníkom Štátnej bezpečnosti. Rozhodla som sa počkať na výsledok lustrácie. Ten prišiel až o dva mesiace,
dodnes však neľutujem ani to čakanie, ani
výber svojho povolania. K rozhodnutiu stať
sa sudkyňou ma viedla túžba po hľadaní a nachádzaní spravodlivosti. Nemalou motiváciou
bola i potreba nezávislosti, ktorú monokratický systém prokuratúry ani vtedy neumožňoval.
Ak by ste sa mali rozhodnúť pre inú pracovnú oblasť, ktorá by to bola?
Rada prednášam, a to nielen v rámci justičnej akadémie, ale aj študentom práva. Mojou
srdcovkou je etika, sloboda slova sudcu, azylové a cudzinecké právo. Ale rada aj píšem
(publikujem) odborné články. Takže ak by
som si mala zvoliť inú pracovnú oblasť, asi by
som sa rozhodla pre vzdelávanie mladej generácie právnikov.

Kedysi sa na univerzity hlásilo pomerne
veľa študentov, ktorí chceli študovať právo. Teraz záujem o štúdium práva klesá.
Súvisí to podľa vás s tým, že dnešní absolventi práva to majú ťažšie? Aký je váš
názor?
Nezdá sa mi, že by to mali dnešní študenti
ťažšie, než sme to mali my. Právnických fakúlt je veľa, dnes sa tak dá dostať na právo
omnoho ľahšie než za mojich čias. Dokonca
to ide aj bez prijímacích pohovorov. Udržať sa
tam je dnes asi rovnako náročné, ako bolo
v minulosti (samozrejme, závisí to od nárokov,
ktoré jednotlivé fakulty kladú na študentov).
Dôležité je vybrať si kvalitnú fakultu práva
a, samozrejme, poctivo študovať. Dobre pripravený absolvent práva má v súčasnosti oveľa viac možností uplatnenia, než sme mali my.
Pravda je však taká, že práve pre veľké množstvo právnických fakúlt, ako aj pre možnosť
študovať v zahraničí je trh práce momentálne
právnikmi presýtený, čo si zrejme dnešná
mladá generácia dobre uvedomuje.
V čom vidíte najväčší problém justície na
Slovensku?
Za najväčší problém považujem nízku dôveru verejnosti v justíciu. Verejnosť od nás
sudcov očakáva, že budeme nielen múdri,
uvážliví, ale aj odvážni, s pevným charakterom
a zmyslom pre spravodlivosť. Drvivá väčšina
sudcov chápe, že hľadanie a uplatňovanie
spravodlivosti je ich poslaním. Svedčí o tom
množstvo kvalitných právoplatných rozhodnutí, ktoré však nie sú verejnosti známe. Treba
však priznať, že väčšina slovenských sudcov
v rozhodujúcom čase nedisponovala dostatkom odvahy razantne sa ohradiť voči deštrukcii súdneho systému zvnútra, voči zneužívaniu moci v justícii, voči šikanóznym disciplinárnym návrhom voči sudcom – kritikom vnútorných pomerov. Naproti tomu sa sudcovia
vedeli nahlas vyjadriť, pokiaľ išlo o ich platy,
a vedeli sa zomknúť pri podávaní hromadných
diskriminačných žalôb proti štátu. Myslím
si, že verejnosť nás hodnotila aj cez takúto
skúšku vlastnej morálnej kredibility. Úprimne
som presvedčená, že sme v nej neobstáli. Za
problém považujem aj to justičné ticho (najmä
u tých, ktorí sú oprávnení iniciovať disciplinárne stíhanie sudcov) po niektorých mimoriadne nevhodných vyjadreniach sudcov na
verejnosti. Keď k tomu pridáme dĺžku konania (za ktorú však sudcovia spravidla nenesú
vinu), niektoré nezrozumiteľné a nepresvedčivé rozhodnutia, nemôžeme sa čudovať, že
verejnosť nám dáva v prieskumoch jasnú odpoveď – nedôveruje nám. Dôveryhodnosť je
to najvzácnejšie, čím sudca disponuje. Pokiaľ
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my sudcovia nepochopíme, že sa o ňu musíme uchádzať každým jedným rozhodnutím,
ale aj postojmi a vyjadrovaním sa na verejnosti
vrátane jasného postoja k tomu, čo je pre náš
stav ešte akceptovateľné a čo nie, čo je už
dávno za hranicou slušného správania, len
ťažko si získame dôveru verejnosti.
Akými vlastnosťami by mal podľa vás disponovať dobrý právnik?
Dobrý právnik musí byť vzdelaný, to je základ, ale len to nestačí. Musí mať charakter,
musí chcieť viac od seba než pre seba, byť
statočný, rozvážny a nesmie mu chýbať zmysel pre spravodlivosť.
Priblížte nám, čomu konkrétne sa v oblasti azylového práva venujete.
Azylovým prípadom som sa venovala už
ako sudkyňa Krajského súdu v Bratislave.
Venujem sa im aj na Najvyššom súde SR,
kde pôsobím od roku 2005. Jednak ide
o vskutku zaujímavú právnu problematiku obsiahnutú aj v medzinárodných dokumentoch,
jednak je tu významne zastúpený aj ten ľudský rozmer. Pretože za každým prípadom sa
skrýva osud konkrétneho človeka. Na NS SR
rozhodujeme s konečnou platnosťou a od
nás závisí, či žiadateľovi o azyl u nás umožníme zostať alebo ho vystavíme riziku návratu
do krajiny jeho pôvodu, kde mu môže hroziť
dokonca smrť. Toto si v plnej miere a s plnou
vážnosťou v našom senáte uvedomujeme.
Od samého začiatku ma na tejto agende
lákala predovšetkým inakosť v posudzovaní
azylových prípadov, ktoré sa od iných typov
rozhodovania správnych orgánov líšia najmä
v dokazovaní. Žiadateľ o azyl spravidla nedisponuje žiadnymi dôkaznými prostriedkami,
často ani dokladom totožnosti, len svojou

výpoveďou a tvrdením o prenasledovaní.
„Nie je povinnosťou žiadateľa o azyl, aby
prenasledovanie svojej osoby preukazoval inými dôkaznými prostriedkami ako
vlastnou dôveryhodnou výpoveďou.“ To je
jedna z prvých prelomových právnych viet,
ktoré sme na NS SR prijali k posúdeniu dôkaznej situácie žiadateľa o azyl. Ten bol do
publikovania tohto významného rozhodnutia
v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR v dôkaznej nevýhode, ktorá pre neho končila prijatím negatívneho rozhodnutia. V tejto oblasti sme prijali celý rad
prelomových rozhodnutí, napríklad k definícii
inštitútu azylu, k zisťovaniu skutkového stavu, k zásade tzv. materiálnej pravdy, k štandardom a rozloženiu dôkazného bremena,
k jednotlivým dôvodom prenasledovania,
k azylu z humanitných dôvodov, k žiadateľom
„sur place“ a podobne.
Ako – aj z pohľadu svojej profesie – vnímate situáciu ohľadom migračnej krízy?
V ostatnom období bol európsky kontinent
konfrontovaný s mohutnými migračnými vlnami, v rámci ktorých prúdia na starý kontinent
tisícky utečencov z viacerých afrických krajín,
ako aj mnohých štátov Blízkeho či Stredného východu a juhozápadnej Ázie. Najmä ostatné tri roky môžeme pokojne nazvať rokmi
utečencov v Európe. Nie však na Slovensku.
Pretože za posledné necelé tri roky požiadalo
na Slovensku o azyl 428 žiadateľov. Celkovo
za 25 rokov (od roku 1993 sa udeľuje štatút
utečenca, neskôr azyl) požiadalo na Slovensku o azyl 58 749 žiadateľov, z toho bol azyl
udelený 850 žiadateľom. V tomto smere za
ostatnými krajinami hlboko zaostávame. Tieto objektívne údaje o počte žiadateľov o azyl
a udelených azyloch treba dať do pozornosti

najmä tým, ktorí majú ambíciu zneužívať utečeneckú problematiku na zvyšovanie svojho
(politického) profitu. Žiaľ, k problematike azylového práva nám na slovenskom trhu stále
chýbajú odborné články a publikácie. Práve
preto som takúto publikáciu, ktorá by mala
na jeseň vyjsť vo vydavateľstve C. H. Beck,
pripravila. Verím, že jej pridanou hodnotou
budú vďaka opisu skutkových okolností príbehy utečencov, ktorými chcem priblížiť tento
osobný a často tragický osud ľudí na úteku
pred vojnami a vnútornými nepokojmi, a tak
prebudiť aj u širokej verejnosti celkom obyčajný ľudský záujem o osudy tých, ktorí sa nie
vlastnou vinou ocitli v situácii hľadania medzinárodnej ochrany pred prenasledovaním.
Čo by ste odkázali súčasným študentom
práva na UK?
Tešte sa z toho, že žijete v slobodnej krajine, že môžete slobodne cestovať, študovať,
dokonca aj v zahraničí. Vážte si svojich rodičov za to, že vám to umožňujú, a učiteľov za
to, že vás vedú. Veľa sa ich pýtajte a vyžadujte
odpovede. Donútite ich tak posúvať sa ďalej.
Buďte poctiví už teraz na škole a nezabudnite, že to, čo sa teraz naučíte, je len zlomok
toho, čo budete musieť vedieť, keď sa budete chcieť stať dobrým právnikom. Pripravte sa
na to, že dobrý právnik sa musí učiť celý život.
Všímajte si aj to, čo sa deje okolo vás. Nezatvárajte oči pre nespravodlivosťou a neodvracajte zrak pred nenávisťou, ktorá sa dnes tak
nebezpečne šíri. Sami ju odstraňujte a budete v tom príkladom pre ostatných. Majte odvahu a guráž. Zmeníte svet k lepšiemu.
Karin Fedorová
Foto: Archív E. Berthotyovej
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Slavisti na kongrese v Belehrade
V prázdninovom čase v dňoch 20. – 27. augusta 2018 sa v srbskom Belehrade konal 16. medzinárodný kongres slavistov. Išlo o podujatie,
ktoré každých päť rokov organizuje Medzinárodný komitét slavistov (MKS). Ten aktuálne združuje 42 krajín sveta. Hoci sa kongres koná len
raz za päť rokov, medzinárodný komitét pracuje kontinuálne, a to v rámci svojich 39 špecializovaných komisií.
Jednou zo stálych komisií je Štylistická komisia pri MKS, ktorá na kongrese figurovala
v troch podobách, a to v rokovaniach sekcie
„Štylistika“, v rámci tematického bloku „Mediakultúra a štýl“ a okrúhleho stola „Internetštylistika“. Slovenskú štylistiku reprezentovala v komisii prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., z Katedry
slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) s referátom „Interakčná štylistika“. Svojim kolegom
v komisii priniesla na kongres novú rovnomennú
publikáciu, ktorú vytvorila v spoluautorstve s kolegyňou doc. Mgr. Alenou Bohunickou, PhD.
V nej autorky podrobne predstavili idey teórie
interakčnej štylistiky a dali tak podnet slavistom
z rôznych krajín na uvažovanie o podobách interakčnosti v ich národných štylistikách.
Súčasťou kongresu bola výstava slovanských
publikácií v Mestskej knižnici v Belehrade, na
ktorej nechýbala slovenská sekcia. Prezentovala sa tam aj desiatka významných publikácií pracovníkov Katedry slovenského jazyka FiF UK za
roky 2014 – 2018, teda za obdobie od posled-

ného kongresu z roku 2013 v bieloruskom Minsku. Pripomeňme, že na Katedre slovenského
jazyka FiF UK pracuje špičkový vedecký tím
Jazyk a jazykoveda v súvislostiach pod vedením prof. PhDr. Juraja Dolníka, DrSc. Účastníci
slavistického kongresu mali tak šancu nazrieť
do viacerých publikácií tohto tímu: nechýbala
medzi nimi autorská monografia prof. Dolníka
Jazyk v sociálnej kultúre (2017) ani zborníky
z konferencií realizovaných na našej katedre
Jazyk a jazykoveda v súvislostiach (2017) či
Jazyk a jazykoveda v interpretácii (2014).
Medzinárodný kongres slavistov priniesol
slavistom z rôznych kútov sveta podnety na
rozpracúvanie, diskusie či výskumy na nasledujúce roky. S ich plodmi sa budeme stretať
priebežne na rôznych slovanských fórach. Najbližším vrcholným slavistickým stretnutím bude
nasledujúci kongres v roku 2023 v Paríži. Dovidenia o päť rokov pod eiffelovkou!
Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.,
Katedra slovenského jazyka FiF UK

Prof. František Ábel členom prestížnej
medzinárodnej spoločnosti
Prof. Mgr. František Ábel, PhD., z Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK (EBF UK) sa ako člen Studiorum Novi Testamenti Societas v dňoch 5.
až 6. augusta 2018 v Aténach zúčastnil na konferencii novozmluvných bádateľov, kde prezentoval výsledky svojej súčasnej vedeckej práce.
Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS)
je prestížnou medzinárodnou spoločnosťou,
spájajúcou bádateľov v oblasti Novej zmluvy.
Jej história siaha do roku 1937, keď v Edinburghu zaznel návrh na založenie spoločnosti,
ktorá by upevnila vzťahy medzi novozmluvnými bádateľmi a vytvorila priestor na diskusiu.
Už o rok neskôr došlo k prvému spoločnému
zhromaždeniu. Tu sa začalo formovanie SNTS
a jej vnútornej štruktúry, ako aj jej poslania.
V roku 1939 spoločnosť oficiálne vznikla.
Svoje rady od začiatku rozširovala tým, že aktuálni členovia pozývali do spoločnosti ďalších
výskumníkov v tejto oblasti. Tento proces sa

zachoval dodnes. Členom SNTS sa možno
stať výhradne na základe nominácie, ktorú
predložia minimálne traja stáli riadni členovia.
Po nej nasleduje posudzovanie v grémiách
a predsedníctve SNTS a nakoniec schválenie
v rámci plenárneho zasadnutia.
V roku 2017 sa na oficiálnom zasadnutí
v Pretórii stal riadnym členom SNTS prof. Mgr.
František Ábel, PhD., z EBF UK. Vo svojom
výskume sa zameriava na judaizmus v období
druhého chrámu a zvesť apoštola Pavla. Keďže sa pri prijímaní za člena posudzuje primárne
vedecká činnosť, k tomuto úspechu významne
prispela jeho publikácia The Psalms of Solo-

mon and the Messianic
Ethics of Paul, ktorá vyšla
v roku 2016 v Tübingene
v prestížnom vydavateľstve
Mohr Siebeck. Venuje sa
v nej Pavlovej teológii a vplyvu dobového prostredia
na jeho myslenie. Sústreďuje sa predovšetkým na
eschatologické koncepty
týkajúce sa príchodu mesiáša a posledného
súdu. Pavlovu mesianistickú etiku si všíma na
pozadí pseudoepigrafu Psalms of Solomon
(Žalmy Šalamúnove), ktorého centrálnou témou je taktiež posledný súd. Ide o prístup,
ktorý na jednej strane zdôrazňuje Božiu milosť
a na druhej strane reflektuje aj dôležitosť viery
a skutkov človeka pre spásu.
V dňoch 5. až 6. augusta 2018 sa prof. Ábel
zúčastnil konferencie SNTS v Aténach, ktorá bola spojená s výročným zasadnutím tejto
vedeckej spoločnosti. Konferenciu tentoraz
organizovala Eastern Europe Liaison Committee (EELC), t. j. skupina členov SNTS, ktorí
sa zameriavajú na podporu kooperácie medzi
bádateľmi z rôznych častí Európy s dôrazom
na východnú Európu. Prof. Ábel tu prezentoval
svoj príspevok s názvom „The Dynamic Nature
of Gentile Identity in the Context of Paul’s Apostolic Ministry“.
Mgr. Michaela Prihracki,
doktorandka Katedry Novej zmluvy EBF UK
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Júlia Halamová:
Sebasúcit
a sebakritickosť –
tvorba a meranie efektu
intervencie
V súčasnosti súcit predstavuje jednu
z najrýchlejšie rastúcich oblastí záujmu psychológie, medicíny, neurovedy,
pedagogiky, organizačnej vedy, etiky
a tiež sociálnej práce. Vnútorná reč
ľudí úzko súvisí s ich životnou pohodou
a v prípade pacientov má aj veľký vplyv
na ich reakciu na medicínsku a psychologickú liečbu. Vnútorná reč môže
mať podobu tvrdého až neľútostného
sebakritického prejavu alebo, naopak,
podobu sebasúcitu, ktorý funguje ako
„protiliek“ na sebakritickosť. Publikácia
vznikla na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK a jej hlavným cieľom
je vytvorenie a otestovanie efektu novej
intervencie.

Tomáš Boroš:
Hudobná edukácia –
teória a prax

Predkladaná monografia z Pedagogickej fakulty UK pracuje s pojmom
hudobná edukácia, ktorý syntetizuje
hudobnú pedagogiku ako teóriu i didaktiku hudby, metodiku ako aplikáciu
teórie do praxe a edukačnú realitu –
prax. Cieľom teoretickej časti je interpretácia praktickej hudobnoedukačnej
reality – vyučovania, pričom východiská
tejto časti práce majú byť zároveň aj osnovou pri tvorbe konkrétnych metodických postupov a hudobnoedukačných
aktivít, pri tvorbe krátkodobých i dlhodobých plánov edukácie, ako i koncepciou pre diagnostiku, interpretáciu
a reflexiu vyučovania.

Radoslav Ďurajka,
Milota Haláková,
Valéria Jamrichová:
Slovenčina pre študentov
medicíny – Slovak
for Medical Students
Publikácia vznikla na pôde Lekárskej
fakulty UK a je určená hlavne pre zahraničných študentov, ktorí sa okrem medicíny musia naučiť aj slovenský jazyk.
Kniha sa skladá z troch nosných častí,
pričom nultú časť tvorí prvá pomoc,
ktorá je praktickou príručkou pre úplných začiatočníkov. Druhá časť zohráva
dôležitú úlohu pri dopĺňaní, rozširovaní
a precvičovaní primárnych textov a javov.
Tretiu časť publikácie tvorí slovná banka,
zameraná na poskytnutie potrebnej slovnej zásoby z jednotlivých oblastí medicíny, otázok a odpovedí typických pri komunikácii lekár – pacient a pri odoberaní
anamnéz. Súčasťou tejto publikácie je aj
slovensko-anglický slovník.

SLOVENČINA

RADOSLAV ĎURAJKA
MILOTA HALÁKOVÁ
VALÉRIA JAMRICHOVÁ

PRE ŠTUDENTOV

MEDICÍNY

SLOVAK
FOR MEDICAL
STUDENTS

UNIVERZITA KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

Novembrová ponuka vzdelávacích programov v CĎV UK
Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK) ponúka aj v mesiaci november pestrý výber vzdelávacích programov, na ktoré sa zamestnanci UK môžu prihlásiť s 10 % zľavou.
• Stres manažment: 7. 11. 2018
(16.00 – 19.30 hod.)
• Tvorba podnikateľských obchodných
modelov CANVAS: 8. 11. 2018
(8.30 – 15.30 hod.)
• Projektový manažment: 12. – 13. 11.
2018 (8.30 – 15.30 hod.)
• Stratégia predaja: 21. 11. 2018
(16.00 – 19.30 hod.)
• Reč tela vo svete biznisu: 22. 11. 2018
(16.00 – 19.30 hod.)

• Zvýšenie osobnej prosperity: 28. 11.
2018 (16.00 – 19.30 hod.)
• Začni konečne s angličtinou!: 19. 11.
2018 – 14. 12. 2018 (64 vyuč. hodín)
• Pokračuj s angličtinou!: 19. 11. 2018 –
14. 12. 2018 (64 vyuč. hodín)
• Začni konečne s nemčinou!: 19. 11.
2018 – 14. 12. 2018 (64 vyuč. hodín)
• Pokračuj s nemčinou!: 19. 11. 2018 –
14. 12. 2018 (64 vyuč. hodín)

Prihlásenie na kurz funguje elektronicky – stačí vyplniť prihlášku, ktorú nájdete pri
každom programe na našej webovej stránke
(www.cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie), kde sa dozviete viac aj
o celej našej ponuke vzdelávania i aktuálnych
termínoch konania jednotlivých kurzov. Informácie ponúka aj naša facebooková fanpage:
www.facebook.com/pg/cdvuk/events.
Zuzana Haváriková,
referentka marketingu CĎV UK
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Študentské psychologické dni 2018
V dňoch 17. – 18. mája 2018 sa na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) uskutočnil
už 18. ročník medzinárodnej a 19. ročník celoslovenskej konferencie ŠVOČ pod názvom Študentské psychologické dni 2018 (ŠPD
2018). Od roku 2001 sa na podujatí stretávajú autori najlepších prác ŠVOČ z katedier, ústavov a inštitútov psychológie vysokých škôl
zo Slovenskej republiky a Českej republiky, aby súťažili o najlepšiu študentskú vedeckú prácu.
Organizátori z Katedry psychológie FiF UK
privítali na ŠPD 2018 celkovo 90 účastníkov,
z toho 25 autorov 21 víťazných prác z dvanástich katedier psychológie zo SR a ČR.
Na osemnástich ročníkoch medzinárodných
konferencií ŠPD, ktoré sa dosiaľ uskutočnili,
súťažilo celkovo 478 autorov so 407 víťaznými prácami z devätnástich katedier, inštitútov
a ústavov psychológie vysokých škôl zo Slovenska, Česka a Veľkej Británie.
Študentské psychologické dni vznikli
s cieľom zvýšiť motiváciu študentov riešiť
odbornú psychologickú problematiku, ako
i podnietiť ich záujem o medzinárodnú kooperáciu a zdravú konkurenciu v odbornej
a vedeckej činnosti. Ďalšou motiváciou bolo
porovnať úroveň kvality odbornej a vedeckej
činnosti študentov na katedrách psychológie
jednotlivých vysokých škôl na Slovensku,
Morave a v Čechách a umožniť študentom
prostredníctvom osobných kontaktov výmenu informácií a skúseností nielen z vedeckej
a odbornej činnosti, ale aj zo zamerania plánov výučby a priorít na jednotlivých vysokých
školách. Systematická práca so študentmi
v rámci vedeckej a odbornej činnosti tiež
mala zvýšiť úroveň výučby na jednotlivých
katedrách psychológie a jej prepojenie
s praxou. Je potešiteľné, že organizačné
zabezpečenie podujatia postupne vo väčšej
miere preberajú študenti a doktorandi katedier psychológie.
Počnúc prvým ročníkom treba vyzdvihnúť
kreatívny prístup autorov súťažných prác
k výberu a spracovaniu odborných tém zo
psychologickej problematiky. Množstvo tvorivej energie a vynaložená námaha školiteľov
i študentov sa prejavili nielen v písomných
prácach, ale najmä počas profesionálne
zvládnutých ústnych prezentácií.
Delegovaní porotcovia, vždy jeden za každú prihlásenú katedru, to pri písaní posudkov na súťažné práce a hodnotení všetkých

prezentácií, ako aj následnom rozhodovaní
o celkovom poradí súťažiacich vysokoškolákov vôbec nemali ľahké. Dôkazom toho
je fakt, že v uplynulom období sa práve aj
ich pričinením najčastejšie menili a dotvárali
hodnotiace kritériá písomných prác a ústnych prezentácií.
Veľkou devízou z dosiaľ uskutočnených
ročníkov sú vydávané zborníky informujúce
o priebehu ŠPD, ktoré spočiatku prinášali
skrátené štúdie zo súťažných prác, neskôr
už úplné znenie všetkých zúčastnených prác
ŠVOČ. Sú vhodnou študijnou literatúrou pre
ďalších adeptov ŠPD a účastníkov rôznych
kurzov, a to nielen tých so zameraním na
ŠVOČ. Najviac potešiteľnou skutočnosťou
je, že veľký počet dosiaľ súťažiacich študentov nastúpilo do doktorandského štúdia
a mnohí si po jeho ukončení perfektne plnia
úlohy vyplývajúce z roly konzultanta prác
ŠVOČ, porotcu alebo organizátora ŠVOK
na jednotlivých katedrách psychológie vysokých škôl v SR a ČR.
Úspešný priebeh všetkých dosiaľ organizovaných ročníkov ŠPD je výsledkom

obrovského množstva vynaloženej energie,
času a kreativity mnohých učiteľov a študentov. Veľká vďaka patrí organizátorom,
gestorom a garantom katedrových, celoslovenských a medzinárodných študentských
vedeckých a odborných konferencií ŠVOČ,
aktívnym účastníkom, ich školiteľom, ako aj
porotcom. Kvalitne pripravované akcie by
sa nemohli uskutočniť bez značnej podpory vedúcich jednotlivých katedier, dekanov
a rektorov VŠ, výborov Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV a Českomoravskej psychologickej spoločnosti a najmä
materiálnej i vecnej podpory sponzorov.
Veľmi si vážime, že k nim každoročne patria aj vydavateľstvá psychologickej literatúry
v Čechách a na Slovensku.
Knihy, odborné časopisy a zborníky z akcií zo zúčastnených psychologických pracovísk, ako aj monografie vydavateľstiev
Psychoprof, Grada a Portál, vecné ceny
a upomienkové predmety spolu s diplomami a osvedčeniami o účasti sú už tradičnými oceneniami nielen pre autorov víťazných
prác, ale aj pre všetkých aktívnych účastníkov na konferenciách.
To najcennejšie, čo si však odnášajú zo
ŠPD všetci prítomní, sú predovšetkým nové
poznatky a skúsenosti, nadviazané kontakty a zážitky z neopakovateľnej tvorivej atmosféry odborných diskusií, príjemných neformálnych posedení a kultúrnych akcií. K nim
patria aj spomienky na prehliadky krásnych
historických centier Bratislavy, Brna, Košíc,
Nitry, Olomouca, Ostravy, Prahy, Prešova,
Trnavy a príslovečnú pohostinnosť všetkých
organizátorov ŠPD. Ďakujeme a do skorého
videnia na Študentských psychologických
dňoch 2019 na Katedre psychológie Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.
Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.,
Katedra psychológie FiF UK
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Základom liečby rakoviny bude cielená terapia
na základe genetického profilu nádoru
Študent 3. ročníka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) Lajos Gergely, ktorý pochádza z Hadoviec z okresu
Komárno, sa o biológiu a genetiku zaujímal už ako dieťa. Počas štúdia na fakulte ho oslovila genetika nádorov, a to až natoľko, že sa
jej chce venovať aj v budúcnosti. To, že už teraz disponuje potrebnými predpokladmi, potvrdil prácou na minuloročnej konferencii
ŠVOČ, ktorou zaujal aj odbornú porotu. Skúmal v nej najčastejšiu rakovinu ženských pohlavných orgánov – karcinóm endometria.
Prečo ste sa rozhodli pre štúdium medicíny?
Vždy ma fascinovala biológia. A keďže je
medicína podľa mňa odborom, kde sa poznatky z biológie dajú využiť na to najdôležitejšie, bola to jasná voľba.
Prečo vás zaujala práve oblasť lekárskej
genetiky?
Lekárska genetika poskytuje vďaka vedomostiam o dedičnom kóde (či už na bunkovej úrovni v nádore, alebo na úrovni celého
organizmu) úplne novú úroveň pochopenia
životných a patologických procesov. Ide
o jeden z relatívne mladších odborov medicíny, ktorý objasňuje najvážnejšie problematiky, akou je napríklad aj rakovina.
Povedzte nám niečo o práci, s ktorou ste
uspeli na ŠVOČ.
Pod vedením Dr. Petry Priščákovej, Dr.
Heleny Gbelcovej a prof. Vandy Repiskej
sme na Ústave lekárskej biológie, genetiky
a klinickej genetiky LF UK a UNB spravili genetickú analýzu nádorov endometria, t. j. sliznicovej maternicovej vrstvy z epitelu a väziva,
pričom sme hľadali mutácie využívaním metód
molekulárnej genetiky – tzv. sekvenovaním, t.
j. určením poradia báz v DNA. Zamerali sme
sa na jeden nádorový supresorový gén, ktorý sa volá PTEN. Je najčastejšie mutovaným
génom nádorov endometria, ktorým je kódovaný proteín PTEN. Proteín sa zúčastňuje na
regulácii rastu a delenia buniek, preto strata
jeho funkcie, napríklad mutáciou, vedie k nekontrolovanému deleniu buniek a tak aj ku
vzniku nádoru. Našou úlohou bolo i optimalizovanie metodiky genetického vyšetrenia pre
vzorky, v ktorých bol poškodený biologický
materiál, čo sa stáva pri príprave nádorového
tkaniva na histologické vyšetrenie. Vzorky vyzbieral Dr. Vladimír Šišovský.
Bola rakovina (až v takej miere) celosvetovým ochorením aj v minulosti?
Keď vezmeme do úvahy všetky nádorové
ochorenia, môžeme pozorovať všeobecne
stúpajúcu tendenciu. Na druhej strane to
závisí od konkrétneho nádorového ochorenia, ako i od krajiny, lebo incidencia niektorých rakovín u nás (hlavne vďaka skríningom) klesá.
Čo je podľa vás hlavným faktorom vzniku
rakoviny?
To je veľmi ťažká otázka. Rakovina je totiž
choroba, ktorá vykazuje veľmi vysokú heterogenitu procesov vedúcich k jej vzniku. Nemyslím si, že by sa dal označiť jeden hlavný

faktor, lebo v prípade rakoviny evidujeme abnormálne veľa možných príčin od čisto genetických (dedičné nádorové syndrómy, napr.
HBOC) cez multifaktoriálne (genetická predispozícia v kombinácii s vonkajšími faktormi
spustí patogenézu ochorenia), vírusové (napr.
HPV) až po pôsobenia len vonkajších faktorov
(mutagény, ožiarenie, infekčné agensy atď.).
Prečo je podľa vás karcinóm endometria najčastejšou rakovinou ženských pohlavných orgánov?
Keďže proti rakovine krčka maternice
existuje výborný cytologický skríning, čím
sa podarilo počet prípadov rakoviny krčka
maternice výrazne znížiť, pozíciu najčastejšej rakoviny ženského genitálneho traktu
sa u nás podarilo obsadiť práve karcinómu
endometria (rakovina tela maternice). Ten
vykazuje stúpajúcu tendenciu aj v súvislosti
so starnutím populácie (postihnuté sú hlavne
ženy vo vyššom veku) a rizikovými faktormi,
akými sú nadváha a obezita.
Aké sú najčastejšie príznaky a príčiny
tohto ochorenia?
Príčina tejto choroby nie je jasná, ako som
už naznačil, opísané sú len rizikové faktory, ako
napr. vyšší vek, hyperestrogenizmus, podávanie estrogénov bez oponovania gestagénmi,
obezita, diabetes mellitus, bezdetnosť, poruchy menštruačného cyklu a hypertenzia.
Najčastejšími príznakmi sú u premenopauzálnych žien, ktorých je menej, silné
menštruačné krvácanie, predĺžená menštruácia, príp. nepravidelné krvácania z maternice; u postmenopauzálnych žien je to krvácanie z maternice.
Dá sa podľa vás nejako predísť tomuto
ochoreniu aj v prípade genetickej predispozície?
Áno, jednoznačne sa to dá, a to dodržaním pravidelných gynekologických kontrol.
Pri prehliadkach sa nádorové zmeny dajú zachytiť pred tým, ako sa rozšíria do okolitých
tkanív a orgánov, teda vtedy, keď sú ešte
operovateľné. Dôležité je poznať čo najviac
rizikových faktorov ochorenia, akým je napr.
už spomínaná obezita.
Na čom momentálne pracujete?
V súčasnosti som pod vedením Dr. Lenky
Wachsmannovej a Violy Števurkovej na praxi
v Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV, kde participujem
na projekte „Štúdium mikrobiómu u pacientov s kolorektálnym karcinómom“. Zároveň
plánujeme pokračovať v sekvenovaní génu

PTEN z nádorov endometria na Ústave lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB.
Čo by ste v danej oblasti chceli dosiahnuť?
Cieľom by bolo prispieť ku genetickému
mapovaniu týchto nádorov, k pochopeniu ich
biológie, k mapovaniu variantov a frekvencií
v nádoroch pacientok v SR, ako i k zisteniu,
aký majú dosah na klinický stav pacientky.
Ako vidíte budúcnosť liečby tohto ochorenia?
Podľa mňa budú v budúcnosti základ liečby tejto malignity tvoriť cielené terapie na základe genetického profilu nádoru.
Chodia ženy na pravidelné prehliadky,
správajú sa k sebe zodpovedne?
Neviem, či na to existujú štatistiky, ale
určite nie každá žena chodí na pravidelné
prehliadky. Keby chodili, bola by incidencia
gynekologických malignít oveľa menšia.
Čo by ste rád odkázali ženám, ktoré sú
v priamom aj nepriamom kontakte s touto chorobou?
Odkázal by som, aby boli vytrvalé a aby
čím skôr podstúpili náročnú liečbu. Zároveň
nech trávia čo najviac času s rodinou a venujú sa aj svojim koníčkom, ktoré im prinesú
radosť, aby boli v čo najlepšom psychickom
a fyzickom stave a tak zvýšili šancu úspešnosti liečby.
Karin Fedorová
Foto: Archív L. Gergelyho
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PREZRADILI STE NÁM O SEBE

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.,

prodekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK

Miesto
narodenia:
Myjava
Vek: 31

mecké slovíčko bolo „das Fensterbrett“, na
taliančine som pracoval aj v metre počas
cesty na Lateránsku univerzitu, prvé kontakty s angličtinou boli vďaka hre Age of
Empires II, na EBF UK pribudla hebrejčina, gréčtina a latinčina, ku ktorým sa znenazdajky pridala ešte aramejčina. S francúzštinou som začal kvôli Asterixovi a Obelixovi a teraz sa venujem nórčine (možno aj
preto, že mojou prvou prečítanou detskou
knihou bol Viking Vike), ktorú sa pre zmenu učím v autobuse.
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Viete, vašu otázku vnímam azda z trochu
inej perspektívy. V podstate sa vzťahuje na
moju prítomnosť, na to, kým by som chcel
byť dnes. Obávam sa, že sa niekedy na úkor
údajnej dospelosti až priskoro vzdávame
snov a ideálov, pričom ich nahrádzame akousi sterilnou realitou, ktorá nie je ani sladká,
ani slaná. Neuspokojuje ľudského ducha,
takáto realita je len tolerovaná. Avšak snívať
je jednou z esenciálnych súčastí ľudskej
bytosti. Čas je preto pre mňa cestou k dozrievaniu snov. Nie je tak trochu samotná
veda o snahe napĺňať spočiatku neuskutočniteľné? Aj dnes veľa a každodenne snívam.
Kedysi som chcel byť pilotom dopravného
lietadla, neskôr hercom, ale aj ortopédom.
Dnes zamestnávam myseľ spôsobmi, ako
prispieť k lepšej spoločnosti ako teológ.
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Zodpovedná a zmysluplná úloha voči rodine, spoločnosti a Bohu. Nedokázal by
som s chuťou vykonávať prácu, pokiaľ by
som nepociťoval povolanie. Necítim sa byť
viazaný ani na funkcie, ani na pominuteľné
ľudské uznanie. Zásadným je pre mňa vnútorné presvedčenie, že sa môžem pričiniť
o progres, novú víziu a napomôcť zlepšiť
život ľuďom naokolo.

Čo vás dokáže zarmútiť?
Otázka, čo ma dokáže zarmútiť, sa dá
zodpovedať prevažne dvoma spôsobmi.
Buď mimoriadne všeobecne, alebo obzvlášť
osobne. Vyhýbavé odpovede nie sú hodné
básnika, a preto ich prenechám radšej tým,
ktorí budú sľubovať, aby nesplnili. Ponúknem
vám preto obidve možné odpovede. Nespravodlivosť mi vyráža dych. Konkrétne bývam
častokrát šokovaný absentujúcou politickou
kultúrou, iracionálnym rozhodovaním a intelektuálnym podceňovaním tohto národa. Zar
mútiť ma prirodzene dokážu životné udalosti,
o ktorých neradi hovoríme a radšej sa k nim
citovo nepriznávame, keďže nás prenasleduje nutkavý pocit, že by sme klesli v očiach
iných ľudí, prípadne sa stali sami pred sebou
slabšími osobnosťami. Som rád, že je to len
jeden zo zvládnuteľných obrazov a falošných
predstáv, ktorými, žiaľ, živíme vlastné vnútro.
Perzský básnik by povedal, kto chce ružu,
má prijať aj jej tŕne.
Čo vás dokáže rozosmiať?

Ako rád trávite voľný čas?
Veda niekedy nepozná ani voľné víkendy, preto potrebujem pravidelnú fyzickú
aktivitu, aby som športom vyvážil pracovné
nasadenie. Zrelaxovať viem v kine, divadle
a dokonca aj pri cestovaní. Vychutnávam
čas s rodinou a priateľmi, to je moje „hygge“. A potom sa už len vyrovnávam s nezmyselnou krutosťou v tomto svete a nepochopiteľnosťou života písaním básní.

Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?

Uprednostňujete televíziu alebo knihy?
Prečo?

Štúdiu evanjelickej teológie som sa venoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte
UK (EBF UK), rok som sa zameral na katolícku teológiu na pápežských univerzitách
v Ríme a vo Vatikáne a v rámci doktorandského štúdia na Univerzite v Göttingene
som sa následne špecializoval na orientálne cirkevné dejiny. Prečo? Pretože náboženské predsudky sú múrom zamedzujúcim prístup k dôstojnému a plnohodnotnému životu. Sám by som niekedy nebol býval
tvrdil, že pôjdem študovať teológiu. To je
ale už iný príbeh.

Dobrú knihu pred zlým programom
a dobrý program pred zlou knihou. Obľubujem Dostojevského diela kvôli znázornenej hĺbke a krehkosti ľudskej duše, ale aj
Tolstého Kareninu a Puškinovho Onegina.
Najobľúbenejším autorom zostáva pre mňa
neprekonateľný Shakespeare. Prečo, to je
niekedy najťažšia otázka. Niekedy sa človek
zobudí uprostred sna o noci svätojánskej
kvôli veselým paniam windsorským, ktoré
robia mnoho kriku pre nič, pretože Rómeo
a Júlia sa nevedia dohodnúť s Hamletom, či
je kupec benátsky férový.

Aké cudzie jazyky ovládate?

Prezradíte niečo o svojej rodine?

Keďže sa venujem analýze textov z 5.
a 13. stor., slová sú pre mňa dôležitými
stavebnými prvkami. Netvrdil by som však,
že cudzie jazyky ovládam, považujem to
za príliš odvážny pojem. Od narodenia sa
učím po slovensky, moje prvé naučené ne-

Vzhľadom na aktuálne prijaté GDPR sú
moje odpovede o členoch rodiny právne limitované. ☺ Niečo vám však o svojej netradičnej rodine predsa len prezradím. Ťažko
vystihnúť ľudskými slovami, ako si ich vážim.
Môj život by bol bez nich prázdnejší.

Napríklad e-mail s prosbou o rozhovor. ☺
Máte obľúbenú osobnosť (herca, spisovateľa, športovca...)?
S úžasom sledujem komentáre a herecké
schopnosti Roberta Benigniho, humor Milana Lasicu a Jana Krausa, nenapodobiteľné
nadanie Roberta Rotha a umelecké stvárnenie postáv v podaní Táne Pauhofovej.
Máte nejaký skrytý talent?
Jednoznačne na matematiku. Tento talent
zostáva natoľko skrytý, že som ho doteraz
ani len neodhalil. Týmto s obdivom pozdravujem kolegyne a kolegov z „Matfyzu“.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Ľudskosť. Ľudskosť, ktorej sa dnes mnohí vysmievajú a považujú ju za akýsi prejav
nerozumného nezmaru. Paradoxne sa práve ľudskosti môžeme učiť predovšetkým
u Boha. Viete, ľudskosti porozumieme najlepšie až vtedy, keď všade navôkol bude
vládnuť desivá hrôza, opustenie, násilie
a jedinou možnou reakciou bude bezmocnosť. Vtedy opäť pocítime v sebe pravý
zmysel života a dôvod, kvôli ktorému sme
ako ľudia povolaní do tohto sveta, ktorý
spoločne utvárame. Až vtedy, keď sa ľudstvo bude samo pred sebou cítiť nahé, podobne ako Adam a Eva v rajskej záhrade,
zistíme, že netreba tlieskať skôr, než padne
opona.

DÍVAME SA PO SVETE

Keď je „erasmácky“ pobyt crème de la crème
Francúzsko som si veľmi obľúbila už pri
svojej prvej návšteve Paríža počas strednej
školy, preto som snívala, že sa mi tam raz
pošťastí dlhší čas aj bývať a študovať. Aj
preto som sa rozhodla pre štúdium románskych jazykov so zameraním na francúzsky
jazyk a kultúru, dúfajúc, že sa mi práve
vďaka programu Erasmus+ podarí do Francúzska vycestovať a zdokonaliť sa v jazyku.
Po získaní potrebných informácií na informatívnej prednáške o programe, vyplnení
prihlášky a dodaní potrebných dokumentov
som sa dozvedela, že moju žiadosť akceptovali a že môžem začať vybavovať všetko

potrebné na študijný pobyt na Université
Charles-de-Gaulle – Université Lille III. Len
čo som uzavrela zimný semester v Bratislave, vybrala som sa na letný semester do Lille.
Lille sa nachádza na severe Francúzska
tesne pri hraniciach s Belgickom, vďaka
čomu sa odtiaľ jednoducho a rýchlo dostanete do Bruselu, Paríža, Amsterdamu
alebo Luxemburgu. Je to malebné a pre
mňa tak trochu rozprávkové mestečko plné
farebných budov, kamenných úzkych cestičiek, šarmantných kaviarničiek a obchodov. Vládne tam taká tá pravá francúzska
atmosféra, na ktorú však viditeľne vplýva
flámska kultúra zo severu. Moja univerzita
pozostávala z komplexu budov, ktoré sa nachádzali len niekoľko zastávok metrom od
centra mesta. Po príchode sme mali niekoľko týždňov na to, aby sme navštevovali rôzne predmety, nielen tie, ktoré sme si vybrali
ešte pred príchodom, pričom sme si mohli
jeden alebo dva predmety zmeniť. Navštevovala som veľmi zaujímavé kurzy z francúzskej a frankofónnej literatúry, francúzskeho
divadla, médií či histórie, didaktiky, prihlásila som sa tiež na taliansky jazyk, ktorý bol
druhotným jazykom môjho štúdia. Všetky
absolvované predmety mi po návrate uznali
a dostala som tak všetky potrebné kredity.
Študijný pobyt na univerzite v Lille bol naozaj náročný, keďže som študovala výlučne
vo francúzskom jazyku a bolo potrebné čítať veľké množstvo kníh, ktoré sa mne čítali
omnoho pomalšie a ťažšie než Francúzom,

no bola to veľká výzva, ktorú sa mi podarilo
úspešne zvládnuť. Nič nakoniec nie je také
nezvládnuteľné, ako sa na začiatku môže
zdať. Študijný pobyt v zahraničí by som
odporučila absolvovať každému, no predovšetkým študentom cudzích jazykov, ktorým
takáto skúsenosť veľmi pomôže osmeliť sa
rozprávať a tiež „pochytať“ slovíčka z reálneho života, ktoré sa z bežných kníh naučiť
nedajú.
Veronika Polakovičová,
študentka FiF UK
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In memoriam Mgr. Hedviga Šimoneková
Dňa 24. septembra 2018 sme sa v bratislavskom krematóriu navždy rozlúčili s Mgr. Hedvigou Šimonekovou (84 rokov),
významnou pedagogičkou v oblasti ľudových tancov na Slovensku a expertkou na hudobno-pohybovú rytmiku. Na Katedre
gymnastiky Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK) pôsobila od 15. decembra 1963
do 30. júna 1998 (35 rokov). V roku 1964 založila folklórny súbor Gymnik, bola jeho tvorivou choreografkou a 21 rokov jeho
umeleckou vedúcou.
Stále mám pred očami svoje prvé
stretnutie s pani Hedou, keď ma ako
internú doktorandku katedry posadili do
jej kancelárie. Bola to na pohľad krásna
žena, veselý a optimistický človek rozdávajúci úsmev a pohodu. Mala som pred
ňou veľký rešpekt, pretože ako študentka fakulty som poznala jej náročnosť pri
výučbe i plnení zápočtových požiadaviek. O jej pedagogickej profesionalite
a prísnosti si doteraz rozprávame legendy.
Na katedre rozvíjala výučbu rytmiky,
rytmickej gymnastiky a tancov, neskôr
špecializáciu tance a ľudový tanec. Mala
bohatú publikačnú činnosť, podieľala sa
na zaradení ľudových tancov do učebných osnov telesnej výchovy v tematickom celku gymnastika. Bola spoluautorkou viacerých učebníc, metodických
príručiek, choreografií a scenárov zo
slovenských ľudových tancov. V rámci
vedeckovýskumnej činnosti sa zapojila
do tvorby a overovania nového projektu
telesnej výchovy na stredných školách.
Svoju poslednú učebnicu Ľudové tance
smerovala tiež do praxe, pretože (ako
sama povedala) „ľudové tance sú pros-

triedkom hudobno-pohybovej výchovy
na všetkých stupňoch škôl“. Vedela,
že žiadané „karenty“ si učiteľ telesnej
výchovy neprečíta, sú mu nedostupné
a navyše publikované v angličtine.
Významná bola jej umelecká činnosť,
ktorá sa vtedy ešte „nerátala“ za adekvátnu publikačnú činnosť. Umelecká činnosť je však porovnateľná s tou vedeckovýskumnou, má svoj tvorivý proces:
od myšlienky motívu tanca či pohybovej
skladby cez výber pohybových prostriedkov a hudobných žánrov po tvorbu
priestorovej choreografie s dôrazom na
harmóniu rytmu a estetiku pohybu. Na
rozdiel od vedeckovýskumnej činnosti je
navyše náročná tým, že si vyžaduje dlhodobý proces nácviku a zdokonaľovania
skladby, ktorý garantuje autorka choreografie. V umeleckej činnosti absentuje
dohodnuté spoluautorstvo či citácie, ale
hlavne tu absentuje plagiátorstvo – pretože je verejne prezentovaná na významných podujatiach.
V roku 1975 na Večeroch družby
v Prahe po prvýkrát vystúpila FTVŠ UK
so samostatnou skladbou Domovina
moja, ktorá mala veľký úspech a medzi-

národný ohlas. Za túto skladbu dostal
autorský kolektív (Emília Fialová, Bohuš
Hatiar, Eugen Keszöcze, Heda Šimoneková a Henrich Pelikán) štátne vyznamenanie „Za zásluhy o výstavbu“. Študenti
fakulty túto skladbu predviedli aj na Kube
na významnom medzinárodnom podujatí. Opakovane so svojimi učiteľmi, autor-
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Životné jubileum Dr. Renáty Holkovej
RNDr. Renáta Holková, CSc., významná humánna parazitologička, samostatná vedecká pracovníčka, tretia riaditeľka bývalého
Parazitologického ústavu Lekárskej fakulty UK (po prof. MUDr. Gustávovi Čatárovi, DrSc., a prof. MUDr. Michalovi Valentovi,
DrSc.), sa v dobrej psychickej a fyzickej kondícii dožíva vzácneho životného jubilea.
Renáta Holková (rod. Hynie) – neter významného sexuológa prof. MUDr. Josefa
Hynieho, DrSc., zakladateľa českej sexuologickej školy, ktorý dlhé roky viedol
Ústav pre štúdium sexuálnej patológie pri
Dermatovenerologickej klinike Lekárskej
fakulty Karlovej univerzity v Prahe – sa
narodila v Bratislave 10. decembra 1938.
Po maturite v roku 1956 začala študovať
biológiu a chémiu na Prírodovedeckej
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fakulte UK. V štúdiu parazitológie pokračovala na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde pod vedením
akademika ČSAV prof. RNDr. Otta Jírovca, DrSc., úspešne odovzdala diplomovú
prácu a ukončila štúdium v roku 1961.
Po promócii pracovala ako vedúca parazitologicko-entomologického oddelenia vo Vojenskej nemocnici v Bratislave.
V roku 1963 talentovanú a usilovnú ve-

deckovýskumnú pracovníčku získal prof.
Čatár do Výskumného laboratória parazitológie a mykológie, od roku 1968 Parazitologického ústavu Lekárskej fakulty
UK (PÚ LF UK). V roku 1970 získala titul
RNDr. V roku 1976 obhájila prácu „Možnosti využitia imunofluorescenčnej reakcie v diagnostike protozoárnych nákaz“,
na základe čoho získala titul CSc. Jubilantka sústredene študovala protozoár-
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mi choreografií pohybových skladieb,
reprezentovali aj na svetových gymnaestrádach: v roku 1991 v Amsterdame,
v roku 1995 v Berlíne a v roku 1999
v Göteborgu. Veľký medzinárodný ohlas
mal v Berlíne Národný večer Slovenskej
republiky, autorkami choreografie pôsobivého športového programu boli: Heda
Šimoneková, Emília Fialová, Oľga Kyselovičová a Elena Strešková.
Pre akademickú obec našej univerzity zostal v pamäti nezabudnuteľný večer
pod názvom „Univerzita univerzite“ pri
príležitosti 75. výročia vzniku Univerzity
Komenského v Bratislave v roku 1994.
V kultúrno-športovom programe vystúpilo vyše 200 poslucháčov a absolventov
FTVŠ UK. Na choreografii podmaňujúceho programu sa podieľali členky katedry (Heda Šimoneková, Emília Fialová,
Oľga Kyselovičová, Elena Strešková)
a Gymnik. Ako sa vyjadril v ďakovnom
liste vtedajší rektor UK prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., týmto podujatím sa významne zvýšil kredit FTVŠ UK. Výbornou
spätnou väzbou však neboli len pochvalné slová zo strany vedenia univerzity,
ale hlavne spontánne a emotívne reakcie prítomných pedagógov zo všetkých
fakúlt UK, zástupcov zo zahraničných
partnerských univerzít, účastníkov medzinárodnej konferencie, ako aj členov
diplomatického zboru SR.
Pani Heda Šimoneková pozitívne
ovplyvnila vzťah študentov FTVŠ UK
k slovenskému folklóru. Svojou aktivitou dosiahla akceptovanie Gymniku ako
folklórneho súboru kategórie „A“, do
ktorého priviedla mnohých študentov fa-

kulty svojím motivujúcim pedagogickým
pôsobením. Významne prispela k reprezentácii Univerzity Komenského a FTVŠ
UK doma i v zahraničí. Je nespochybniteľným úspechom, že súbor, v ktorom sa
vystriedalo viac než 700 členov, pôsobí
na UK už 54 rokov. Ako hovorila: „Gymnik je moje dieťa, tam som prežila takmer
celý svoj život.“
Heda Šimoneková sa zaslúžene stala
držiteľkou mnohých cien a vyznamenaní, napr.: štátneho vyznamenania za
významný prínos v oblasti TV, školstva
a kultúry ČSSR, vyznamenania Ministerstva školstva, mládeže a športu SR
I. stupňa, Zlatej medaily Osvetového
ústavu v Bratislave, Medaily Daniela
Gabriela Licharda od Národného osvetového centra, ako aj iných ocenení
z rezortov školstva a kultúry ČSSR a SR.
Boli jej tiež udelené čestné tituly „zaslúžilá pracovníčka v telesnej výchove
a športe“ a „zaslúžilá pracovníčka kultúry“, v roku 2007 sa stala osobnosťou
Petržalky. Pri príležitosti 45. výročia vzniku Gymniku na základe môjho návrhu
ako vedúcej katedry si od dekana FTVŠ
UK prof. PaedDr. Miroslava Holienku,
PhD., prevzala Zlatú medailu FTVŠ UK
za „celoživotnú svedomitú činnosť a propagáciu slovenského folklóru, za úžasnú
reprezentáciu FTVŠ UK a Univerzity Komenského doma a v zahraničí“.
Nemôžem vymenovať všetky úspechy
Gymniku, pretože stále získaval i získava najvyššie ocenenia folklórneho sveta,
ako napr. „Zlatú valašku“ z medzinárodného festivalu horalského folklóru v Zakopanom, „Oscar del Folklore“ z Festival

Mondiale del Folklore v talianskej Gorici, ako i ocenenia v rámci medzinárodného folklórneho festivalu v poľskom
Kołobrzegu, medzinárodného armádneho folklórneho festivalu Rožnovská
valaška v českom meste Rožnov pod
Radhoštěm, ktorý organizuje Ministerstvo obrany ČR, cenu starostu holandského mesta Terneuzen v rámci tamojšieho medzinárodného festivalu, cenu
guvernéra malajzijskej Melaky v rámci
medzinárodného festivalu, kam v roku
2009 Gymnik pozvali ako jediný folklórny súbor z Európy. Súbor bol pozvaný aj
na jeden z najstarších a najprestížnejších folklórnych festivalov v Európe do
francúzskeho Confolens a na umelecké
turné pri príležitosti osláv samostatnosti
univerzít v Mexiku.
Poslaním Gymniku naďalej zostáva
podpora a šírenie slovenskej ľudovej
kultúry na Slovensku i v zahraničí a jej
uchovanie pre budúce generácie, čo
významne pozdvihuje národné cítenie
a sebavedomie národa. Reprezentuje na
vysokej umeleckej úrovni Univerzitu Komenského, FTVŠ UK a šíri dobré meno
Slovenska vo svete. Za svoje celoživotné
pôsobenie na našej univerzite nepoznám
človeka, ktorý by tak úspešne a dlhodobo reprezentoval UK. Pani Heda, ďakujem Ti za Tvoje choreografické umenie,
za radosť v srdci a spievanie v duši, ktoré
zažíval každý, kto videl tancovať a spievať gymnikárov.
Prof. PhDr. Elena Strešková, PhD.,
FTVŠ UK
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ne nákazy, najmä ich diagnostiku a epidemiológiu. Zaslúžila sa o vykonávanie
nepriameho fluorescenčného testu na
potvrdenie toxoplazmovej nákazy a séro-

diagnostiky toxokarózy. Sledovala výskyt
tkanivových protozoí u mikromamálií.
Potvrdila vysoké zamorenie domácich
králikov prvokom Toxoplasma gondii.
Študovala črevné parazitózy. Významné
sú jej zistenia morfológie vajíčok rodu
Trichuris od rôznych druhov zvierat. Prácu prezentovali na svetovom kongrese
parazitológov vo Washingtone.
Uverejnila najmenej 160 prác doma
i za hranicami. So spolupracovníkmi prezentovala vyše 130 prednášok. Ako pedagogička vyučovala medikov lekársku
biológiu a parazitológiu. Bola školiteľkou
vedeckých ašpirantov a vedúcou diplomových prác. Bola členkou subkomisie pre
zoonózy pri Ústrednej nákazovej komisii
Slovenska. Za mnohoročnú všestrannú
činnosť bola odmenená medailami LF UK,

medailou Stanislava Prowazku a prof. Jána
Hovorku. Bola aktívnou členkou Parazitologického ústavu ČSAV a SAV.
Dr. Renáta Holková bola vždy empatická, rešpektovaná ako riaditeľka PÚ
LF UK, uznávaná a vážená spolupracovníkmi. Vzácna jubilantka, úprimne Vám
ďakujeme za celoživotnú spoluprácu, za
všetko, čo ste nám odovzdali, čo sme od
Vás získali. Prajeme Vám nadovšetko radosť zo všetkej vykonanej práce, aby ste
sa netrápili zo straty ničoho, o čo ste sa
usilovali. Do budúcich rokov Vám želáme
pevné zdravie, hojnosť Božieho požehnania a veľa radosti z potomstva.
RNDr. Anna Totková, PhD.
Michal Valent,
professor emeritus LF UK
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L AT I N A V I VA

Akademické hodnosti
Po úspešnom ukončení druhého stupňa
vysokoškolského štúdia
a získaní príslušného titulu (Mgr., Ing., MUDr.
a iných) môže absolvent
pokračovať vo svojej vedeckej a pedagogickej činnosti a postupovať v rámci cursus honōrum („postup
v hodnostiach“). Akademické či vedecko-pedagogické hodnosti sa spravidla uvádzajú za menom v podobe týchto skratiek:
• PhD. (z lat. philosophiae doctor –
„doktor filozofie“), resp. v mnohých krajinách sa používa skratka Ph.D. a niekde existuje aj v podobe D.Phil. (z lat.
doctor philosophiae), je medzinárodne uznávaná vedecká hodnosť, ktorá
sa uvádza za menom, pričom sa od
neho oddeľuje čiarkou. Na Slovensku
sa udeľuje od roku 1996. Jej nositeľmi
sú absolventi doktorandského študijného programu, ktorí tak získali vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
V stredoveku bola akákoľvek iná vedná
oblasť mimo teológie, medicíny a práva
označovaná ako filozofia (z gr. φιλεῖν
[filein] – „ľúbiť“ a σοφία [sofia] – „múdrosť“, teda doslova „láska k múdrosti“),
preto sa dnes hodnosť PhD. udeľuje
absolventom v rôznych vedeckých oblastiach. Hodnosť PhD. sa často nesprávne zamieňa za titul PhDr., ktorý sa

•

•

•

•

udeľuje po úspešnom absolvovaní rigorózneho pokračovania. Preto sa PhD.
niekedy hovorovo označuje ako „veľký
doktorát“ na odlíšenie od tzv. „malého
doktorátu“ (PhDr., JUDr., RNDr.).
ArtD. (z lat. artis doctor – „doktor umenia“) je akademický titul, ktorý sa zvyčajne udeľuje absolventom doktorandského štúdia v umeleckých odboroch na
niektorých vysokých školách vo svete.
Podobne je to aj v teologických odboroch, kde sa udeľuje variant ThD. (z lat.
doctor theologiae – „doktor teológie“).
Rovnako ako PhD., aj ArtD. a ThD. sa
uvádzajú za menom nositeľa hodnosti,
pričom sa od mena oddeľujú čiarkou.
CSc. (z lat. candidātus scientiārum
– „kandidát vied“) je akademická hodnosť, ktorá bola zrušená od 20. novembra 1996, avšak absolventi vedeckej
prípravy, ktorým bola táto vedecká hodnosť udelená, sú oprávnení používať
akademický titul PhD.
DrSc. (z lat. doctor scientiārum –
„doktor vied“) je hodnosť, ktorú udeľuje
vedecká rada verejnej vysokej školy.
Rovnako ako ostatné hodnosti (PhD.,
CSc.), aj DrSc. sa píše za menom a oddeľuje sa od neho čiarkou. Hodnosť
DrSc. sa rovnako ako PhD. často označuje ako tzv. „veľký doktorát“.
Doc. (z lat. docent; výraz pochádza
zo slovesa docēre – „učiť“, konkrétne
z tvaru činného príčastia prítomného:

N A Š A U N I V E R Z I TA V D O B R Ý C H R U K Á C H

Našu univerzitu si vie vychutnať aj tanečník a choreograf Miňo Kereš, ktorý v rámci 16. ročníka Detskej Univerzity Komenského viedol street dance workshop. Práve pod jeho vedením si malí študenti nacvičili špeciálnu choreografiu, s ktorou dňa
22. augusta 2018 vystúpili na slávnostnej
promócii DUK v Aule UK.
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docēns – „učiaci“) je vedecko-pedagogická hodnosť vysokoškolského
učiteľa, ktorá sa udeľuje po úspešnom
absolvovaní habilitačného konania v príslušnom odbore, ktorému predchádza
habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce pred vedeckou radou
fakulty.
• Prof. (z lat. professor; výraz pochádza
zo slovesa profitērī – „verejne vyznávať“,
„vyhlasovať“, ale aj „vyučovať“) – ide
o najvyššiu vedecko-pedagogickú hodnosť, ktorej predchádza hodnosť docent
a ktorá sa udeľuje po úspešnom absolvovaní vymenúvacieho konania v príslušnom odbore. Profesorov schvaľuje
vedecká rada univerzity a menuje ich
prezident republiky. Skratky hodností docent a profesor sa – na rozdiel od
iných hodností – píšu pred akademický
titul a meno. V prípade titulu profesor sa
predtým uvedený vedecko-pedagogický
titul docent už neuvádza.
Pri formálnom oslovovaní sa používa
vždy najvyššie dosiahnutý titul či hodnosť.
Napríklad nositeľa doktorátu (PhD.) oslovujeme pán doktor, nie nižším titulom magisterskej úrovne, ktorý sa uvádza pred
menom.
Mgr. Ivan Lábaj, PhD.,
Katedra klasickej a semitskej
filológie FiF UK
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Autorka: RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.

Ak chcete niekoho potešiť originálnou darčekovou krížovkou podľa svojich predstáv, kliknite na: www.sashe.sk/Daniela-krizovky.
Správne znenie tajničky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 16. novembra 2018 a vyhrajte univerzitný zápisník s perom. Spomedzi
správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity. Vyhodnotenie z minulého čísla: Niels Bohr:
„Expert je človek, ktorý urobil všetky možné ... TAJNIČKA: CHYBY, ALE VO VEĽMI ÚZKOM ODBORE.“ Správnu odpoveď poslal aj Roman Vajda.
Srdečne blahoželáme!

TIP NAŠEJ UNIVERZITY

Ďalšia prednáška laureáta Pulitzerovej ceny v Aule UK
Čína je momentálne druhou najsilnejšou ekonomikou sveta
a významným hráčom v medzinárodnom priestore. No aké
myšlienky, viera a hodnoty stoja za jej zrodom a vzostupom?
Aké sú idey a nádeje jej obyvateľov? Aj na tieto otázky ponúkne odpoveď spisovateľ a novinár Ian Johnson, nositeľ
Pulitzerovej ceny z roku 2001, ktorý dňa 5. decembra 2018
o 16.00 hod. vystúpi v Aule UK s prednáškou na tému
„Zrod novej veľmoci“. Všetci ste srdečne pozvaní!
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ENGLISH SUMMARY

Comenius University has nine new
professors

Slovak scientists reveal the principle
of ancient Mayan agriculture

A Nobel Prize winner explains the use
of LED lights

On 19 September 2018, the President of the Slovak Republic, Andrej
Kiska, appointed fifty-five new university professors to their positions. Nine of
them work at Comenius University; they
are Adriana Duriš Adameová, Ľubomír
Batka, Helena Bujdáková, Ľubica Lacinová, Mária Pisoňová, Ivan Poliaček,
Tomáš Strémy, Marián Vanderka, and
Miloslav Vojtech. p. 3

As part of an international team, scientists from Comenius University have
uncovered the principles upon which
ancient Mayan agriculture functioned.
Their results were published on 29 September 2018 in Science magazine. As
mentioned in their study, entitled “Ancient Lowland Maya Complexity as Revealed by Airborne Laser Scanning of
Northern Guatemala”, which received
immediate acclaim, the ancient Mayans
used a sophisticated irrigation and drainage system to ensure a sufficient food
supply for millions of people. The Slovak
researchers involved included Professor
Milan Kováč and Dr Tomáš Drápela from
the Department of Comparative Religion
and the Centre for Mesoamerican Studies at the Faculty of Arts of Comenius
University. They will continue their work
in a new SRDA project. p. 5

On 18 September 2018, Comenius
University welcomed the 2014 Nobel Prize for Physics winner Professor Hiroshi
Amano from Nagoya University, who
gave a lecture on lighting up the world
with LED light bulbs. On this occasion,
Comenius University Rector, Professor
Karol Mičieta awarded Professor Amano
with a Comenius University Gold Medal.
Professor Amano was invited to Slovakia
by Professor Jozef Masarik, who is the
dean of the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics. p. 15

CU improves once again in the Natural Sciences category in the RUR
In the most recently published Round
University Ranking in the category of the
Natural Sciences, Comenius University
in Bratislava was ranked 223rd. This is an
improvement of seventeen places compared to last year and means that the
university remains in the ranking’s Silver
League, which includes the world’s top
300 universities. In the overall evaluation, Comenius University was placed
391st and remains the only Slovak university to be included in the ranking,
which since 2010 has regularly evaluated the quality of universities all over
the world using twenty indicators in four
core areas: Education (40%), Research
(40%), International Diversity (10%), and
Financial Sustainability (10%). In the
area of Education, the university’s worldwide ranking in the Natural Sciences
category was 80th, placing it in the Diamond League. p. 3
The Jessenius Faculty of Medicine
receives the “Patron of Architecture”
award
On 3 October 2018, there was an
awards ceremony held as a part of the
CE.ZA.AR 2018 architecture competition. The Jessenius Faculty of Medicine
in Martin, represented by the faculty’s dean, Ján Danko, received the “Patron
of Architecture” award for initiating and
organizing a competition of proposals for
the Hospital of the Future in Martin. The
designers of the winning hospital proposal were a team of architects from the
Pantograph studio. The “Patron of Architecture” award is given for special contributions to architecture development
which is not expressed as an architectural work; in place of an international jury,
the winner of the award is decided upon
by the board of directors of the Slovak
Chamber of Architects. p. 4
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CU in Bratislava begins its 100th academic year
On 24 September 2018, Comenius
University ceremoniously opened its
100th academic year. This occasion
saw an address by Comenius University
Rector, Professor Karol Mičieta, to those who had gathered in the Comenius
University Auditorium. The opening of the
2018/2019 academic year, which had
a centennial celebratory spirit to it, also
saw the participation of the Minister of
Education, Science, Research and Sport
of the Slovak Republic, Dr Martina Lubyová. pp. 6–9

The 2018 AmosFest
From 24 to 26 September 2018, the
third edition of the AmosFest student festival took place at the Ľudovít Štúr Campus-Mlyny. This event, which was born as
the initiative of the student section of the
Comenius University Academic Senate,
took place with the support of Comenius
University Rector, Professor Karol Mičieta on the occasion of the approaching
centennial anniversary of the university
itself. The rich festival programme included an evening travel-film cinema,
interesting lectures and discussion, presentations by various associations and
student organizations at the university
and its faculties, and the AmosBeh charity run, which was held over an obstacle
course in Mlynska dolina. The funds raised were sent to the Dúha (Rainbow) crisis centre in Bratislava. There was also
musical entertainment. p. 23
2018 European Researchers’ Night

The Literary Fund of the Slovak Republic recognized the scholarly works
of Comenius University academics
On 21 September 2018 in the Zichy
Palace in Bratislava, a ceremony took
place for the announcement of awards
and other prizes of the Literary Fund of
the Slovak Republic in recognition of
successful book publications in the area
of scientific and professional literature
for 2017. As is tradition, awards were
given in four categories: biological and
medical sciences, natural and technical
sciences, social sciences, and encyclopaedic and dictionary literature. Several
Comenius University academics were
among those who were recognized for
their work. p. 10

On 28 September 2018, the twelfth
annual edition of the highly popular European Researchers’ Night took place in
30 countries and in more than 350 cities
throughout Europe. This project, which
primarily focuses on raising awareness
of science to the general public, was financially supported by the EU’s Horizon
2020 framework programme for science
and innovation. This year’s festival had
the slogan “The Researchers within Us”,
and it took place in five Slovak cities: Bratislava, Košice, Banska Bystrica, Poprad,
and Žilina. Comenius University was traditionally a part of the event; experts from
the university prepared a range of interesting lecture and interactive activities
and various science stalls. pp. 24–27
Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.

Program
November
2018
piatok
19:00

2.11.

3.11.

sobota
19:00

pondelok
19:00

5.11.

piatok
19:00

9.11.

George Van Houts /

Tennessee Williams /

Venuša
v kožuchu

Bankári

Sklenený zverinec #dubček

- hra, ktorá vo vás prebudí najskrytejšie túžby
réžia / E. Eszenyi
účinkujú / D. Mórová, T. Maštalír

réžia / J. Bielik
účinkujú / M. Majeský, M. Labuda ml.,
J. Jackuliak, G. Hološka, D. Hartl

Viliam Klimáček /

- čo teraz? čo s nami bude?
čo naša budúcnosť?

Marnie

- priamy prenos predstavenia
z Metropolitnej opery v New Yorku

- o človeku a dobe

réžia / M. Čičvák
účinkujú / E. Vášáryová, A. Bárta,
I. Uhlířová/T. Marečková, T. Maštalír

sobota
18:55

Nico Muhly /

David Ives /

- exkurzia do sveta peňazí

10.11.

réžia / M. Skočovský
účinkujú / M. Marušin, M. Kvietik,
J. Bača, M. Chalány, A. Palatínusová

réžia / M. Mayer
účinkujú / I. Leonard, J. Kelly,
D. Graves, I. Davies, Ch. Maltman

FESTIVAL SLOBODY

nedeľa
15:00

11.11.

13.11.

utorok
19:00

14.11.

Peter Pavlac

MASARYK/ŠTEFÁNIK

streda
19:00

Gabriel Tóth /

Constanze Dennig /

Martin Casella /

Aladinova
čarovná lampa

Extasy Show

Írska kliatba

réžia / J. Bielik
účinkujú / M. Ďuriš, Z. Frenglová,
J. Pročko, Z. Skopálová, T. Kulíšková,
D. Cinkota, P. Blesáková, J. Tribula

réžia / J. Bielik
účinkujú / B. Deák, J. Jackuliak,
M. Majeský, M. Mňahončák/M. Hronský,
J. Loj

- rozprávka s pesničkami

réžia / G. Tóth
účinkujú / M. Labuda ml./D. Ratimorský,
E. Kolek Spaskov, D. Žulčák, G. Tóth

štvrtok
20:00

15.11.

- veľká komédia o malých problémoch

- zaži to naplno!

16.11.

piatok
19:00

18.11.

nedeľa
17:00

Lukas Oravec Quartet ft. Danny Grissett /

Procházka / Illica / Giacosa /

Peter Pavlac /

Jazz v Aréne

Tosca

Masaryk/Štefánik

účinkujú / Lukáš Oravec – trumpet,
Danny Grissett – piano,
Tomáš Baroš – bass,
Marián Ševčík – drums,
special guest Martin Valihora - drums

réžia / T. Procházka
účinkujú / J. Kovalčíková, B. Mosný,
M. Hronský, T. Pokorný, P. Tilajčík

réžia / P. Lančarič
účinkujú / J. Bača, D. Richterová,
L. Randár, M. Bačíková

- jazzový koncert

pondelok
19:00

19.11.

- politika a vášeň

- k 100. výročiu založenia Česko-Slovenska

18. novembra o 17:00 hod.
25. novembra o 17:00 hod.

21.11.

streda
19:00

štvrtok
17:00

22.11.

22.11.

štvrtok
19:00

Najkrajšie lmy nášho života /

George Van Houts /

Peter Quilter /

Legendárne televízne pondelky /

Bankári

Opona hore

Svadba/Jubileum Skrytý pôvab

- exkurzia do sveta peňazí

réžia / J. Bielik
účinkujú / M. Majeský, M. Labuda ml.,
J. Jackuliak, G. Hološka, D. Hartl

- päť žien a jedno divadlo

réžia / S. Ferancová
účinkujú / A. Sabová,
L. Garajová Schrameková,
D. Bruckmayerová, V. Horján, K. Haydu

Ultimatívne Kino Aréna
pri príležitosti 50. výročia založenia
Divadla na Korze

24.11.

sobota
15:00

VSTUP VOĽNÝ

25.11.

nedeľa
17:00

pondelok
19:00

26.11.

- komédia z Bieleho domu

réžia / M. Čičvák
účinkujú / T. Maštalír, B. Farkaš,
J. Oľhová, M. Hronský, Ľ. Paulovič

Ultimatívne Kino Aréna

PRVÝKRÁT V HD KVALITE

27.11.

Peter Pavlac /

Peter Lomnický /

Martin Casella /

Popoluška

Masaryk/Štefánik

Podvolenie

Írska kliatba

réžia / G. Tóth
účinkujú / A. Mojžišová, G. Tóth,
P. Kadlečík, M. Labuda ml., P. Plevčík,
K. Greppelová

réžia / P. Lančarič
účinkujú / J. Bača, D. Richterová,
L. Randár, M. Bačíková

- k 100. výročiu založenia Česko-Slovenska

November

buržoázie

Gabriel Tóth /

- rozprávka s pesničkami

- podľa románu Michela Houellebecqa
„Soumission“

réžia / M. Amsler
účinkujú / J. Mokrý, M. Potokárová,
Š. Kožka, Z. Kocúriková, Ľ. Roman,
D. Uzsák, D. Demecsová, S. Sarvašová

piatok
19:00

David Mamet /

slávna groteska velikána španielskeho
lmu Luisa Buñuela

ORGANIZOVANÉ

23.11.

utorok
19:00

DIVADLO
ARÉNA

Viedenská cesta 10, 851 01 Braislava
Predpredaj vstupeniek:

- veľká komédia o malých problémoch

réžia / J. Bielik
účinkujú / B. Deák, J. Jackuliak,
M. Majeský, M. Mňahončák/M. Hronský,
J. Loj

a v pokladni Divadla Aréna,
pondelok - nedeľa od 14:00 do 18:00
tel.: 02/6720 2557,
e-mail: pokladna@divadloarena.sk

www.divadloarena.sk
Generálny partner Divadla Aréna

=ULDčRYDWHĴ'LYDGOD$réna
Inscenácie Popoluška,
Lulu, Podvolenie,
GXEĀHN7RVFD
a projekt Jazz v Aréne
z verejných
zdrojov podporil

Hlavný partner Divadla Aréna

Partneri Divadla Aréna

Generálny partner
inscenácie
Sklenený zverinec

Partneri inscenácií Divadla Aréna

Partner
projektu priamych
prenosov
z Metropolitnej
opery New York
v Divadle Aréna

Generálny
partner
projektu
Ultimatívne
Kino Aréna

Mediálni partneri

ŽIJEM VEDU
NAŽIVO 2018
1. ročník konferencie slovenských vedcov

Kam sa posunula
slovenská veda za uplynulý rok?

MARTIN HUSOVEC

Tilburg Law School, NL
spoločenské vedy

21. decembra
2018

ZUZANA KASANOVÁ
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