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EDITORIÁL

T

rojica oxfordských antropológov publikovala v januári výsledky svojho bádania o vnímaní základných
morálnych princípov v rôznych kultúrach. Zo široko
koncipovaného výskumu v šesťdesiatich spoločenstvách
naprieč piatimi kontinentmi vzišiel poznatok, že všade sa za
dobré a mravné pokladá, ak človek pomáha členom svojej
rodiny a je im prospešný, účinne a otvorene spolupracuje
s príslušníkmi blízkej sociálnej skupiny, správa sa ústretovo
voči ostatným ľuďom, je statočný, úctivý (voči rodičom, starším,
nadriadeným), spravodlivý a rešpektuje cudzie vlastníctvo.
(Azda ani veľmi neprekvapuje, že výsledky výskumu vo svojej
podstate úzko korešpondujú s anticko-gréckym a kresťanským
učením o cnostiach.)
Aj keď je február najkratším mesiacom roka, na našej alma
mater sa za jeho dvadsaťosem dní postíhalo pomerne dosť: do
svojich úradov nastúpili noví predstavitelia univerzity i viacerých
jej fakúlt a zmeny sa udiali aj v štruktúrach univerzitného akademického senátu. Aula zažila prednášku Sira Rogera Penrosea,
preddistribučnú projekciu pozoruhodného a s našou univerzitou viacnásobne previazaného nového slovenského filmu a aj
poslednú rozlúčku s naším prvým ponovembrovým rektorom
Miroslavom Kusým, človekom, ktorý sa svojím životom i skutkami významne blížil k napĺňaniu spomínaných všeobecných
mravných princípov.
Aj na základe napísaného môžeme od nových reprezentantov
našej almae matris právom požadovať, aby vo svojich funkciách
pracovali v prospech nás všetkých, ústretovo načúvali našim názorom, statočne hájili práva a slobody univerzity, chovali v úcte
a zveľaďovali všetky jej dobré tradície, spravodlivo ju riadili a aby
rešpektovali všetkých tých cives academici, ktorí si to zaslúžia.
Lebo iba takýmto cnostným konaním zdarne vovedú Univerzitu
Komenského do druhého storočia jej existencie. Spolu so všetkými tvorcami i čitateľmi nášho časopisu im k tomu želám pevné
odhodlanie a veľa úspechov.
Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.,
prorektor UK pre rozvoj,
predseda Redakčnej rady Našej univerzity
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Prezident SR vymenoval
rektorov vysokých škôl
Dňa 30. januára 2019 prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenoval v Prezidentskom paláci novozvolených rektorov vysokých škôl. Medzi novovymenovanými rektormi je aj rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. JUDr. Marek Števček, PhD.,
ktorý nastúpil do funkcie rektora UK dňa 1. februára 2019.
V nadväznosti na blížiace sa 30. výročie od
17. novembra 1989, spojeného s najvýznamnejšími udalosťami našich moderných dejín,
ktoré – okrem iného – vrátili vysokým školám
toľko potrebnú slobodu, prezident Andrej
Kiska novým rektorom zaželal dostatok odhodlania a odvahy postaviť sa neraz pohodlným, dlhodobo zaužívaným, inokedy otvorene škodlivým praktikám, ktoré môžu znevážiť
dobré meno jednotlivých fakúlt najmä verejných vysokých škôl a ktoré celkovo svojou
povahou podkopávajú hodnoty a pravidlá univerzitného vzdelávania na Slovensku. „Bude
predovšetkým na vás, rektoroch a rektorkách
našich univerzít a vysokých škôl, s akou energiou, s akým odhodlaním a odvahou sa svojej príležitosti chopíte. A ja pevne dúfam, že
ponúknutý priestor budete vedieť zužitkovať
zmysluplne a v prospech nás všetkých. K tomuto mi dovoľte zaželať vám veľa úspechov,“
zdôraznil prezident SR.
Novým rektorom Univerzity Komenského v Bratislave je od 1. februára 2019 prof.
JUDr. Marek Števček, PhD., ktorý bude túto
funkciu zastávať do 31. januára 2023. Na
poste nahradil prof. RNDr. Karola Mičietu,
PhD., ktorý bol na čele najstaršej a najväčšej univerzity od roku 2011.
Prof. Marek Števček vyštudoval právo na
Právnickej fakulte UK a po skončení štúdií
nastúpil v roku 1999 na Katedru občianskeho práva Právnickej fakulty UK, kde pôsobí
doteraz. Okrem toho pôsobil v zahraničí, ako
aj na Ústave štátu a práva SAV. V roku 2012
sa habilitoval na docenta v odbore občianske právo a v roku 2017 bol v tomto odbore
vymenovaný za profesora. Od apríla 2017
zastával funkciu prorektora pre legislatívu
UK. Je autorom stoviek publikácií, podieľal
sa na vydaní niekoľkých kníh a učebníc, ako
aj Encyclopaedie Beliany a zúčastnil sa na
mnohých vedeckých konferenciách doma
aj v zahraničí. Je jednou z najuznávanejších
osobností slovenského práva, stál pri zrode
nových kódexov civilného procesu a v súčasnosti je predsedom rekodifikačnej komisie pre nový Občiansky zákonník.
Hlavnými cieľmi nového rektora je dostať analógový a papierový priestor univerzity do digitálneho storočia a zatraktívniť
tak univerzitu pre záujemcov o štúdium,
študentov i zamestnancov. „Sme nielen najstaršia a najväčšia, no predovšetkým najkvalitnejšia a najkomplexnejšia slovenská univerzita a mali by sme byť aj najprogresívnejšia
– v zmysle stať sa ,trendsetterom‘, lídrom vo

verejnom priestore vo všetkých relevantných
otázkach,“ uviedol prof. Števček. Ďalej chce
podporovať vznik statusu výskumnej univerzity a dosahovať tak excelentné výsledky vo
vede a výskume. „Chcem vyzdvihnúť podporu mladých, teda doktorandov a postdoktorandov, aby sme tých najlepších vedcov
dokázali udržať na univerzite. Nezanedbateľný bude i systém hodnotenia kvality – našou
ambíciou musí byť excelentnosť a tomu musia
zodpovedať i štandardy vedy a výskumu na
našej univerzite,“ dodal. Za najväčšiu výzvu
považuje vytvorenie vnútorne silnej univerzi-

ty. „Univerzity sú nositeľmi tradičných hodnôt humanizmu, dôstojnosti, slobody, kultúry
a vzdelanosti. A medzi slovenskými univerzitami má byť v tomto smere práve Univerzita
Komenského tým najdominantnejším nositeľom,“ myslí si. (Rozhovor s novým rektorom
UK o jeho víziách a pripravovaných zmenách sme uverejnili v januárovom čísle nášho časopisu – pozn. red.)
redakcia
Foto: Marián Garaj,
Kancelária prezidenta SR
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Prof. Mičieta ocenený Zlatou medailou
Masarykovej univerzity
Dňa 28. januára 2019, v deň 100. výročia schválenia zákona o zriadení druhej českej univerzity, začala Masarykova univerzita v Brne
(MU) oslavy svojho založenia akademickými obradmi spojenými s udeľovaním Zlatých medailí MU. Z rúk rektora MU doc. PhDr. Mikuláša Beka, PhD., si ju prevzal aj vtedajší rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Rektor doc. Mikuláš Bek v úvodnom príhovore pripomenul, že založenie Masarykovej univerzity v Brne úzko súvisí so vznikom
Československej republiky a s ideálmi prvého prezidenta Tomáša G. Masaryka, ktorý
chcel, aby sa v novom štáte rozvíjali vysoké
školy vo vzájomnej konkurencii. Vznik spoločnej republiky podnietil aj zriadenie univerzity v Bratislave, čo prispelo k fungovaniu
spoločného štátu a potvrdilo jeho svojbytnosť od Viedne. „A my toto dedičstvo udržiavame a ďalej rozvíjame aj pre tých, ktorí prídu
po nás. Veď ako povedal prvý rektor Univer-

zity Komenského v Bratislave prof. Kristián
Hynek, je to budúcnosť, ktorá riadi naše činy
a ktorej sme povinní sa zodpovedať,“ uviedol
na pôde brnianskej univerzity prof. Karol Mičieta, vtedajší rektor UK.
Prof. Karol Mičieta bol ako člen Vedeckej
rady MU a medzinárodne uznávaný odborník v botanike ocenený Zlatou medailou MU
za zaistenie podmienok pre rozvoj excelentného vedeckého výskumu, čím prispel
k tomu, aby sa UK stala najvýznamnejšou
a medzinárodne uznávanou slovenskou
univerzitou, za rozvoj vnútornej kultúry a sú-

držnosti univerzity a za podporu spolupráce s príbuznými inštitúciami, okrem iných
i s Masarykovou univerzitou v Brne. „Veľmi
si vážim udelenie tejto významnej pocty aj
ako symbolu našej spolupatričnosti a spolupráce. Rád by som vás ubezpečil, že v Univerzite Komenského v Bratislave a v celej
slovenskej akademickej obci máte blízkeho,
stabilného a verného partnera,“ poďakoval
sa prof. Karol Mičieta.
Zdenka Krasňanská
Foto: Martin Indruch

Bratislavský samosprávny kraj ocenil
tri osobnosti UK
Dňa 23. januára 2019 sa v Divadle Aréna uskutočnil už 12. ročník udeľovania Výročných cien Samuela Zocha a Pamätných
listov predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) osobnostiam, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o spoločenský
a ekonomický rozvoj BSK a jeho reprezentáciu doma i v zahraničí. Medzi laureátmi
nechýbali ani mená späté s Univerzitou Komenského v Bratislave.
Z tridsiatich piatich nominácií výberová komisia pre ocenenia BSK, ktorú menoval predseda kraja Mgr. Juraj Droba, MBA, vybrala
osemnásť osobností. Výročná cena Samuela
Zocha bola udelená deviatim z nich, z toho
dvom predstaviteľom z UK: vtedajšiemu
rektorovi prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD.,
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a literárnemu vedcovi prof. PhDr. Ondrejovi
Sliackemu, CSc., z Pedagogickej fakulty UK.
Medzi siedmimi držiteľmi Pamätného listu
predsedu BSK bol aj doc. RNDr. Ivan Haverlík,
CSc., zakladateľ katedry teoretickej kybernetiky, ktorý sa podieľal aj na zriadení Katedry biofyziky na Prírodovedeckej fakulte UK.
***
Cena BSK je pomenovaná po známom
rodákovi z Cerova. Samuel Zoch (1882 –
1928) pôsobil ako evanjelický farár a biskup,
je však známy najmä ako autor Martinskej
deklarácie, ktorou sa Slováci dňa 30. októbra 1918 prihlásili k spoločnému štátu
s Čechmi. Po roku 1918 sa stal prvým bra-

tislavským županom, od roku 1925 pôsobil
ako poslanec Národného zhromaždenia.
Alexandra Kuliková
Zdroj foto: www.region-bsk.sk
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Rektor vymenoval nových dekanov
Dňa 24. januára 2019 odovzdal vtedajší rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., vymenúvacie
dekréty deviatim novým dekanom fakúlt UK, z ktorých väčšina nastúpila do funkcie 1. februára. Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK je vo funkcii od 14. novembra 2018.
Akademické senáty fakúlt UK si v uplynulých mesiacoch zvolili kandidátov do funkcie
dekanov. Novými dekanmi sa stanú: prof.
Mgr. Martin Slobodník, PhD., na Filozofickej
fakulte UK, prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.,
na Prírodovedeckej fakulte UK, doc. RNDr.
Edita Partová, CSc., na Pedagogickej fakulte
UK, prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.,
na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine
a prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.
Dekanmi, ktorí budú pokračovať na poste
v druhom funkčnom období, sú prof. MUDr.
Juraj Šteňo, DrSc., na Lekárskej fakulte UK,
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., na Právnickej fakulte UK, prof. Mgr. Marián Vanderka,
PhD., na Fakulte telesnej výchovy a športu
UK a doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.,
na Fakulte sociálnych a ekonomických vied
UK. (S akými úlohami sa vymenovaní dekani počas svojho štvorročného mandátu
plánujú popasovať, nám prezradili v januárovom čísle Našej univerzity – pozn. red.)
Na Fakulte managementu UK sa voľby
kandidáta na dekana uskutočnili 18. februára 2019. Fakultu od 1. marca 2019 povedie
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
„Čaká nás náročná úloha v nesmierne
konkurenčnom prostredí týkajúca sa
nielen pevného zakotvenia v európskom
i svetovom priestore, ďalšej modernizácie
a digitalizácie, otvorenosti Univerzity
Komenského smerom dovnútra, ale aj
v ústrety spoločnosti a verejnosti,“ povedal
nastupujúcim dekanom odchádzajúci rektor
UK. „Na tejto ceste čakajú nástrahy pred-

stavované napr. viacerými nedostatkami
nového vysokoškolského zákona, z ktorých
zďaleka nie všetky sa nám napriek vynaloženému úsiliu podarilo odstrániť, nedostatočným hodnotením vysokých škôl na základe
kvality a z toho vyplývajúcim neadekvátnym
rozložením štátnych dotácií a podhodnoteným financovaním i nadbytočnou byrokraciou,“ dodal prof. Karol Mičieta.
Vo funkcii skončil prof. PhDr. Jaroslav Šušol,
PhD., ako dekan Filozofickej fakulty UK, doc.
RNDr. Milan Trizna, PhD., ako dekan Prírodovedeckej fakulty UK, prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., ako dekanka Pedagogickej fakulty
UK, prof. MUDr. Ján Danko, CSc., ako dekan
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
a prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., ako dekan
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

Za odchádzajúcich dekanov sa poďakoval
doc. Milan Trizna: „Som veľmi rád, že som
mal možnosť slúžiť s dekankami a dekanmi
fakúlt, ktorí tu dnes sedia. Boli to roky spolupráce, roky hrdosti na to, že som jedným
z dekanov fakúlt Univerzity Komenského.
Ocenil som to, keď som videl, s akými osobnosťami mám možnosť spolupracovať a ako
môžem byť hrdý na to, čo dosahujú naše
fakulty tak v pedagogickej oblasti, ako aj vo
vede.“
Portrétny obraz prof. Karola Mičietu
od akademickej maliarky Eugénie Lehotskej
v závere podujatia spoločne odhalili odchádzajúci a nový rektor UK, ktorým je prof.
JUDr. Marek Števček, PhD.
Lenka Miller
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SPRAVODAJST VO

Vyhlásenie k záverom komisie na preverenie
podozrení na plagiátorstvo na UMB
Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a predseda Akademického senátu UK vydali dňa 17. januára 2019 vyhlásenie
k záverom komisie na preverenie podozrení na plagiátorstvo v Banskej Bystrici.
Zo správy komisie Akademického senátu
UMB v Banskej Bystrici, ktorá v rámci preverovania podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na UMB analyzovala aj rigoróznu
prácu predsedu NR SR Andreja Danka,
vyplýva, že Andrej Danko pri jej písaní hrubo porušil základné pravidlá autorskej etiky
a veľkú časť svojho textu prevzal od iných
autorov bez toho, aby to uviedol. Inými slovami, absolútnu väčšinu svojej práce odpísal od iných tvorcov a nepriznal to.
Bez ohľadu na to, či tento postup nazveme plagiátorstvom alebo nie, je zjavné, že
Andrej Danko pri písaní svojej rigoróznej

práce nerešpektoval tie elementárne etické
pravidlá, ktoré na akademickej pôde platia
už po stáročia. Tým, že ich zľahčuje a trvá
na legitimite svojho postupu, vysmieva sa
z akademických princípov, dehonestuje
našu prácu a pre študujúcu mládež sa stáva
nie príkladom statočnosti a cnosti, ako by sa
to od jedného z najvyšších ústavných činiteľov očakávalo, ale, naopak, príkladom hodným zavrhnutia. A to je pre všetkých, ktorí
svoje učiteľské i vedecké povolanie berú
vážne, neakceptovateľné.
Toto naše konštatovanie platí, prirodzene, pre všetky typy prác, ktoré v aka-

demickom prostredí vznikajú a Univerzita
Komenského v Bratislave bude vždy trvať
na bezvýhradnom dodržiavaní odborných
a etických štandardov bádateľskej a publikačnej činnosti.
Univerzita Komenského v Bratislave týmto
vyhlásením nijako nemieni vstúpiť do debát
na domácej politickej scéne a ohradzuje sa
voči interpretáciám, ktoré jej tento zámer
podsúvajú. Akademická pôda má byť apolitická, a aj keď sme v posledných rokoch
často svedkami pokusov o jej politizáciu,
prosíme všetkých, aby stáročnú zásadu jej
apolitickosti ctili a rešpektovali.

KO M E N TÁ R

Ako predchádzať plagiátorstvu?
V ostatných mesiacoch dominuje diskusii o vysokých školách problém kvalifikačnej práce predsedu nášho parlamentu. V ostatných
dňoch sa k tomu vyjadrilo mnoho ľudí vrátane vedenia našej univerzity. Čo však môžeme urobiť pre to, aby sa takéto problémy nestávali? Skúsim navrhnúť päť tém, ktoré v tejto súvislosti považujem za kľúčové a o ktorých stojí za to diskutovať.

Prvým bodom je otázka, či by sme nemali zmeniť náš pohľad na akademické
tituly. Možno by pomohlo, ak by sme akademické hodnosti začali používať len tam,
kde to má zmysel: na akademickej pôde.
Prestaňme si písať tituly na vizitky, do tlačových správ či na svadobné oznámenia. Časom snáď začne byť ľuďom v praxi jedno, či
majú pred menom Mgr., JUDr. alebo PhDr.
Mgr. Bc. et Bc. Doktoráty nechajme tým,
ktorí chcú pracovať vo výskume. To, že má
niekto doktorát, je podstatnou informáciou
až vtedy, keď viem, na akom pracovisku ho
človek získal, u akého školiteľa a s akou témou. A to hovorím o riadnych doktorátoch,
nie o rigoróznych, ktoré sú v podstate systémovou anomáliou. Akademické tituly by
nemali byť ozdobou politikov či manažérov
ani kritériom spoločenského statusu. Titul
je len mierkou akademickej kredibility, aj to
len veľmi orientačnou. Všetci vieme, že kritériá na tituly sa rôznia od školy ku škole, od
programu k programu.
Mnohí z nás robíme každý deň všetko pre
to, aby tituly, ktoré vydávajú naše pracoviská, mali svoju hodnotu. Ale dobre vieme, že
to tak nie je všade. Na mnohých školách,
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„Titul je len mierkou akademickej kredibility,
aj to len veľmi orientačnou. Všetci vieme, že kritériá
na tituly sa rôznia od školy ku škole, od programu
k programu. Na mnohých školách, bohužiaľ, platí,
že tituly sú trochu ako párky: viete si ich vychutnať
len dovtedy, kým nezistíte, ako sa vyrábajú.“
bohužiaľ, platí, že tituly sú trochu ako párky:
viete si ich vychutnať len dovtedy, kým nezistíte, ako sa vyrábajú.
Potrebujeme vôbec rigorózne konania? Ich význam vidím napríklad vtedy, keď
študent obhájil výbornú diplomovú prácu, ale
projekt by stálo za to dotiahnuť ešte o krok
ďalej. Vtedy má zmysel dozbierať ďalšie
dáta, urobiť pár ďalších experimentov, doplniť nové pohľady či interpretácie a predložiť
to ako rigoróznu prácu. Alebo u absolventov,
ktorí robia v praxi, na doktorát si netrúfajú,
ale narazili na zaujímavý problém a radi by ho

viac preskúmali. Prípadne si pred upísaním
sa riadnemu doktorandskému štúdiu chcú
vyskúšať, aké to vôbec je. To všetko je dobrou motiváciou pre rigorózne konanie. Ale
nie to, že človeka z praxe mrzí, že ho oslovujú pán magister, a pán doktor by znelo zvučnejšie. Najpravdepodobnejšou motiváciou
väčšiny účastníkov rigoróznych konaní však
bude práve tento faktor. V každom prípade
však stojí za to položiť si otázku, či majú rigorózne konania ako také vôbec význam.
Musíme vylepšovať naše procesy. Od
trpezlivého vysvetľovania významu správne-

KO M E N TÁ R

ho citovania už od prvého ročníka po nekompromisný prístup a disciplinárne konania
pri odhalených plagiátoch. Dokonca už na
úrovni seminárnych prác. Ďalším krokom je
priebežná práca školiteľov s uchádzačmi:
aby diplomant, doktorand či akýkoľvek iný
uchádzač nepoložil školiteľovi na stôl hotový text pár dní pred termínom odovzdania,
ale aby sme s ním priebežne pracovali, od
prvých draftov až po finálnu verziu. A samozrejme, je dôležité, aby školitelia aj oponenti
všetky práce poctivo čítali a pripomienkovali.
Veľmi dôležitým faktorom je aj vypisovanie
poriadnych tém. Aby to neboli všeobecné
frázy typu „niektoré vybrané problémy“, ale
reálne, živé výskumné otázky súvisiace
s témami grantových úloh, na ktorých školitelia aktuálne pracujú. Lebo na tému s názvom „Verejná správa a jej charakteristické
črty“ by kvalitnú prácu nenapísali snáď ani
Kahneman s Arielym.
Čo tak hodnotiť školy aj za kvalitu
prednášania, vyučovania či kvalifikačných prác – nielen striktne podľa vedeckých výstupov? Viem, meria sa to ťažko, ale
nechceme o tom aspoň začať diskutovať?

„Sme snáď jedinou
európskou krajinou,
kde si študentov sami
vyvážame von. Heslom
,keď na vysokú školu,
tak do zahraničia‘ si
neuveriteľne škodíme.“

„Veľmi dôležitým faktorom je aj vypisovanie
poriadnych tém. Aby to neboli všeobecné frázy,
ale reálne, živé výskumné otázky súvisiace
s témami grantových úloh, na ktorých školitelia
aktuálne pracujú. Lebo na tému s názvom ,Verejná
správa a jej charakteristické črty‘ by kvalitnú prácu
nenapísali snáď ani Kahneman s Arielym.“
V prostredí, kde pedagogické výkony nie sú
ohodnotené, je udržanie motivácie veľmi náročné. Ak chceme robiť oponentúry poctivo,
ak chceme vytvoriť napríklad systém, v ktorom budeme prizývať aj odborníkov z iných
krajín, musíme mať na to viac finančných
zdrojov. Na našom pracovisku sa napríklad
snažíme robiť všetko z prechádzajúceho
bodu. Stojí nás to obrovské množstvo energie. Podľa mňa to inak ani nejde. Ale cynickejší manažér by nám možno navrhol, že by
sa nám viac oplatilo tú energiu investovať do
výskumu.
Je ťažké robiť toto všetko poctivo
v situácii, keď sú slovenské elity voči
nášmu vysokému školstvu naladené negatívne. Na akademickom veľtrhu v Brne
ma šokovalo, koľkí naši riaditelia gymnázií
usporiadali autobusový výlet na Moravu,
aby si ich maturanti vybrali, kde budú ďalej
študovať. Sme snáď jedinou európskou krajinou, kde si študentov sami vyvážame von.
Heslom „keď na vysokú školu, tak do zahraničia“ si neuveriteľne škodíme. Uznávam, že
je ťažké rozlišovať medzi poctivými a zlými
školami. Je ľahšie si povedať niečo v zmys-

le „u nás celé zle“. A ešte ľahšie je vypúšťať
všeobecné útoky na slovenské vysoké školy
či blogy s generalizovanými vyjadreniami na
základe jednorazovej skúsenosti. Nie som
proti kritike – ale nie je takáto generalizácia
za hranicou intelektuálnej lenivosti? Veľa inak
múdrych ľudí sa o slovenských vysokých
školách vyjadruje podobným slovníkom, ako
keď infovojnovo naladené alternatívne médiá
píšu o mimovládnych organizáciách. Bez
akejkoľvek snahy rozlišovať.
Akademická realita sa ťažko redukuje do
podoby naratívne atraktívnych príbehov.
Príbeh plagizovanej kvalifikačnej práce známeho človeka takým príbehom je. Avšak boj
proti plagiátom je nudným behom na dlhé
trate. Jedinou cestou k zlepšovaniu situácie
je poctivá, každodenná, tvrdá akademická
práca všetkých, ktorí sme sa tejto životnej
výzve upísali. Ďakujem všetkým kolegom,
ktorí to nevzdávajú.
(Text je upravenou verziou blogu zverejnenom v Denníku N.)
Radomír Masaryk, FSEV UK
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Kto je pre vás
najväčší Slovák a prečo?
RNDr. František Bilka, PhD.,
Katedra bunkovej a molekulárnej biológie
liečiv FaF UK
Na jeseň si pripomenieme 30. výročie
udalostí, po ktorých
sme prestali budovať
komunizmus.
Mám
pocit, že sme sa doteraz celkom nevyrovnali s týmto režimom
a s dedičstvom, ktoré
nám tu po ňom zostalo.
Nemám na mysli len materiálne zaostávanie
za západnou Európou, ale aj zdeformovaný
hodnotový systém a spôsob myslenia. Preto
ja osobne považujem za najväčších Slovákov
všetkých, ktorí v sebe našli odvahu a dokázali
otvorene poukázať na nezákonnosti a krivdy,
ktoré páchal tento režim na vlastnom národe.
Spomedzi týchto ľudí by som spomenul aspoň
zopár tých, ktorí už nie sú medzi nami: Dominik
Tatarka, Hana Ponická, Oleg Pastier, Ivan Kadlečík, Anton Srholec, Roman Kaliský, kardinál
Ján Chryzostom Korec. Títo ľudia prežili životné
príbehy, ktoré sú obdivuhodné. Stáli si za svojimi názormi, aj keď sa im za ne režim odplatil
šikanovaním a znevažovaním.

ktorú nezávisle od seba publikovali s Dr.
Ianom S. Evansom z Durham University
v Spojenom kráľovstve začiatkom 70. rokov 20. storočia. Napriek názvu „teória“
ide o veľmi praktickú prácu, ktorá umožnila
do podoby matematických vzorcov previesť
všetky terénne nerovnosti (kopce a doliny)
a zapísať ich do podoby zrozumiteľnej pre
počítače. K využitiu vo vojenstve už bol iba
krôčik, všetky rakety s plochou dráhou letu
majú vo svojich počítačoch rovnice prof.
Krcha a Dr. Evansa. V roku 1990 bol prof.
Krcho zvolený za dekana Prírodovedeckej
fakulty UK. Pre fakultu to bolo obdobie rozsiahlych štrukturálnych zmien, vznikali nové
pracoviská či celé odborné sekcie. Svoju
digitálnu DNA však prof. Krcho nezaprel ani
vtedy. Fakultu ako prvú na UK hneď v roku
1990 „pripojil“ na internet a už v roku 1992
zaviedol na fakulte ekonomický informačný
systém. Prof. Krcho bol štvorhviezdičkový
generál v nápadoch, pri výbere „pobočníkov“ na ich realizáciu mal však tiež veľmi
dobrý „nos“. Jeden z nich sa stal v novom
miléniu prorektorom UK a dvaja dekanmi
Prírodovedeckej fakulty UK.

Prof. PaedDr. Tomáš
Kampmiller, PhD.,
Katedra atletiky FTVŠ UK

Doc. RNDr. Milan Trizna,
PhD.,
Katedra fyzickej geografie a geoekológie
PriF UK
Keby som dostal
otázku „Kto je pre mňa
najväčší Slovák a prečo?“ niekde na ulici,
tak by som si určite pri
odpovedi vystačil s menami ako Alexander
Dubček či Ľudovít Štúr.
Avšak domnievam sa,
že do Našej univerzity,
pri všetkej úcte k ich nositeľom, tieto mená
nepatria. Patria sem významní Slováci, ktorí
sú úzko prepojení s Univerzitou Komenského
a jej fakultami. Z tohto pohľadu je pre mňa
najväčším Slovákom prof. RNDr. Jozef Krcho,
DrSc., geograf a kartograf, vedec a vysokoškolský učiteľ, dekan Prírodovedeckej fakulty
UK v rokoch 1990 – 1998.
Prof. Krcho je (spolu)autor teórie komplexnej morfometrickej analýzy georeliéfu,
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Za
najväčšieho
Slováka
považujem
Milana Rastislava Štefánika. Keďže som
väčšinu svojho života
strávil v akademickom
prostredí, oceňujem
najmä to, že Štefánik
významnou
mierou
prispel do pokladnice
svetového vedeckého poznania v oblasti astronómie a v ďalších odboroch vedy. Dokázal to v spojení s diplomatickou, spoločenskou a politickou misiou, ktorá významnou
mierou prispela k vzniku Československej
republiky. Vďaka svojej osobnosti, intelektu, húževnatosti a odbornosti sa stal francúzskym generálom a prvým ministrom vojny ČSR. Dokázal presvedčiť významných
predstaviteľov spoločenského a politického
života vtedajšieho sveta o správnosti svojich vízií. Tie sa stali pre Slovákov motívom
uvedomovania si svojich možností, schopností a talentu. Vnímam ho ako mimoriadnu
osobnosť s veľkou dávkou talentu, odvahy,
húževnatosti a cieľavedomosti. Dokázal

sa popasovať s veľkými výzvami svojho
obdobia v prospech nášho národa.

Prof. Mgr. Marián Zouhar,
PhD.,
Katedra logiky a metodológie vied FiF UK
Ťažko určiť najväčšieho Slováka, keďže
rôzne kritériá vedú
k rôznym odpovediam.
Jozef Murgaš určite
patrí k tým, ktorí sa
v takejto odpovedi
musia objaviť. Ako vynálezca bezdrôtového
prenosu informácií stál
pri zrode technológií, ktoré definujú spôsob
komunikácie v modernom svete. Ako signatár Pittsburskej dohody zase prispel k vzniku Československej republiky, čo bol dôležitý míľnik na ceste k politickej dospelosti
Slovákov. Bol v kontakte s vedeckými aj politickými špičkami vtedajšieho sveta a rôznymi
spôsobmi prispieval k zlepšovaniu životnej
situácie Slovákov v USA aj na Slovensku.
Smutnou vizitkou nášho prístupu k intelektuálnym elitám nášho národa je to, že svetoznámy Murgaš s významnými úspechmi na
konte sa nedokázal uplatniť vo svojej rodnej
krajine, hoci sám mal o to veľký záujem.

Mgr. Tomáš Profant, PhD.,
Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK
Za najväčšiu Slovenku
považujem
Máriu Vladovú. V júni
1918 viedla štrajk žien
baníkov z Handlovej
proti biede a hladu,
ktorými ich rodiny trpeli. Bola zastrelená
žandármi, čo len vyvolalo ďalšiu rebéliu
Handlovčaniek a Handlovčanov. Ich protest zastavilo až nasadenie 400 vojakov
a 30 žandárov. Tieto krvavé nepokoje vošli
do dejín ako Hladový štrajk. Po Márii Vladovej je dnes v Handlovej pomenovaná
ulica. Jej statočnosť je mementom sociálnych bojov, ktoré sú naďalej konštantnou
súčasťou našich životov.

SPRAVODAJST VO

Slovenská veda je úspešná,
no málo o tom hovoríme
Potvrdila to konferencia Žijem vedu naživo
Dňa 21. decembra 2018 sa na pôde Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave konal prvý ročník
konferencie Žijem vedu naživo 2018. Cieľom organizátorov bolo vytvoriť priestor na diskusiu o aktuálnych problémoch vedcov (nielen) na Slovensku, ako i na hľadanie ich riešení.
Konferenciu svojou neformálnou, avšak prínosnou prednáškou otvoril doktor Martin Husovec z Právnickej fakulty Tilburskej univerzity
v Holandsku. V rámci svojho kariérneho príbehu „Z Košíc do sveta a (čiastočne) späť“
pripomenul, že ak človek skutočne chce,
môže profesijne fungovať aj vo viacerých
štátoch súčasne. Doktor Ján Tkáč z Chemického ústavu SAV, doteraz jediný držiteľ prestížneho grantu ERC na Slovensku, svojím
príspevkom priblížil, ako prebiehal proces od
prípravy aplikácie grantu cez jeho získanie až
po založenie startupovej firmy zaoberajúcej
sa vývojom diagnostiky rakoviny prostaty.
V prednáške „Z Nitry až do Tróje – klasická archeológia od stola aj v teréne“ zástupca humanitných vied docent Peter Pavúk,
ktorý pôsobí na Ústave klasickej archeológie Filozofickej fakulty Karlovej univerzity
v Prahe, načrtol svoj archeologický výskum
v dnešnom Turecku a tiež skúsenosti z pozície riaditeľa vedeckého inštitútu.
Doktorka Zuzana Kasanová z Leuvenskej
univerzity v Belgicku v prednáške s názvom
„Cesta od výskumu motivácie k motivácii k výskumu vedie cez... Slovensko?“ predstavila
nielen svoj výskum, zameraný na skúmanie
funkcie mozgu ľudí s duševnými poruchami
v súvislosti s ich duševným stavom a správaním
v bežnom živote, ale aj príklad skvelej spolupráce medzi slovenskými vedcami na našich
inštitútoch a tými, ktorí pôsobia v zahraničí.
Za výnimočne podnetnú mnohí označili prednášku profesora Vladimíra Šuchu, generálneho
riaditeľa Spoločného výskumného centra pri
Európskej komisii. Vo svojej prezentácii „Veda
na rázcestí alebo na čo by sme nemali zabudnúť“ veľmi pútavo načrtol základné potreby pre
spoločnosť v súčasnom svete, ktorý sa vyznačuje intenzívnym vedeckým pokrokom.
Poobedňajší program bol venovaný panelovým diskusiám. Výber tém prirodzene

Hľadá sa dobrovoľník
Žiješ vedou? Máš nejaký voľný čas,
ktorý chceš zmysluplne využiť? Platforma Žijemvedu.sk hľadá dobrovoľníkov na
organizáciu podujatia „Pochod za vedu
2019“. V prípade záujmu nás kontaktuj
ASAP na zijemvedu@gmail.com alebo
bit.ly/PochodZaVedu-registracia. Tešíme
sa na každého vedeckého nadšenca.☺
We can do it together!
Viac informácií nájdeš na: bit.ly/PochodZaVedu a bit.ly/ZijemVedu-FB.

vyplynul z aktuálneho diania na Slovensku.
Prvé kolo diskusie zdôraznilo tému podfinancovania vedy na Slovensku, netransparentné rozdeľovanie finančných prostriedkov
určených pre vedu či ojedinelé úspechy
pri získavaní európskych grantov. Postrehy a odporúčania diskutujúcich boli vecné
a prínosné, ich záznam sa nachádza na You
Tube kanáli konferencie: bit.ly/ZijemVedu.
Základom diskusie o kariére vo/po vede
bolo reflektovanie chabého prepojenia
základného a aplikovaného výskumu a priemyslu, deficitu vlastného know-how, ako
i pomalej adaptácie vysokého školstva na
požiadavky trhu práce, s čím úzko súvisí
nedostatok špecialistov. V diskusnom bloku odzneli skúsenosti úspešných osobností
týkajúce sa kariérnych možností na rôznych
úrovniach vedy – v aplikovanej vede, v základnom výskume, ako i pohľad vysokoškolského pedagóga, formujúceho ďalšiu generáciu vedcov. Organizátori, ktorí sú z veľkej
väčšiny absolventmi slovenských vysokých
škôl, vidia nemalý problém v tom, že priamo na akademickej pôde absentuje aktívne
kariérne poradenstvo, mentoring, organizácia workshopov zameraných na networking
a ponuka stáží v priemysle študentom. Počas
svojich zahraničných pracovných pobytov
videli, ako niektoré veci na podporu budovania kariéry fungujú a ako veľmi prospešné
pre študentov môžu byť. Téma druhého diskusného bloku však neskôr ustúpila trošku
do úzadia. Spôsobil to nečakaný príchod
ministerky školstva Martiny Lubyovej, ktorej

prítomnosť moderátor využil na nadviazanie
na prvý diskusný panel o financiách vo vede.
Aj napriek neplánovaným zmenám v programe bola však napokon väčšina účastníkov
s priebehom konferencie spokojná.
Jednou z tohtoročných noviniek bola posterová sekcia, ktorá slúžila na podporu
„networkingu“, prepojenie iniciatív a organizácií venujúcich sa propagácii slovenskej vedy
a zlepšeniu jej pozície vo svetovom meradle.
Tento priestor využili aj niektoré začínajúce
startupy a vedecky zamerané firmy na predstavenie sa a poskytnutie stáží a pracovných pozícií pre vedcov, ktorí sa rozhodnú pokračovať vo
svojej kariére mimo akademickej pôdy.
Viac informácií o prvom ročníku konferencie nájdete na: zijemvedu.sk/zijem-vedu-nazivo-2018.
O organizátoroch
Organizátormi konferencie sú aktívni
členovia platformy Žijemvedu.sk a vedci,
ktorí úprimne cítia absenciu vzájomnej interdisciplinárnej diskusie, všeobecnej vedeckej osvety, ale najmä komunikácie úspechov
šikovných slovenských vedcov pôsobiacich
doma i v zahraničí. Práve túžba vytvoriť
priestor pre zoznámenie sa vedcov a prípadné nadviazanie budúcich spoluprác v rámci
akademického prostredia i mimo neho bola
jednou z hlavných motivácií nimi organizovanej pravidelnej predvianočnej konferencie.
Tím platformy Žijemvedu.sk
Foto: Jarmila Rudenková
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Dve odborníčky z UK nominované
na Slovenku roka
V čitateľskej ankete Slovenka roka 2019 sú nominované aj dve úspešné dámy pôsobiace na Univerzite Komenského v Bratislave
(UK): doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD., z Filozofickej fakulty UK a Mgr. Martina Dubovcová, PhD., z Jesseniovej lekárskej fakulty UK.
Mená všetkých 28 nominovaných žien boli slávnostne vyhlásené 28. januára 2019.

V kategórii médiá a komunikácia je
nominovaná doc. PhDr. Mária Follrichová,
PhD., vysokoškolská pedagogička na
Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty UK.
Na univerzite vyučuje žurnalistické žánre,
vnútropolitickú, investigatívnu, národnostnú
a krajanskú žurnalistiku a základy štátu
a práva. Od roku 1975 vychovala desiatky
známych slovenských žurnalistov, je autor-

kou dvoch vysokoškolských učebníc, desiatok vedeckých štúdií a odborných článkov
a viac než stovky prekladov.
Mgr. Martina Dubovcová, PhD., ktorá je
nominovaná v kategórii zdravotníctvo, je vedúcou sestrou na Psychiatrickej klinike Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Martine. Je predsedníčkou Sekcie
sestier pracujúcich v psychiatrii Slovenskej
komory sestier a pôrodných asistentiek a tiež
držiteľkou ocenenia Biele srdce 2018 v kategórii sestra manažérka. Pôsobí ako aktívna
členka v občianskom združení Matka a dieťa
Turca a angažuje sa aj v Európskej asociácii
psychiatrických sestier – HORATIO. Je aktívna aj v prednáškovej a publikačnej činnosti
v oblasti psychiatrického ošetrovateľstva.
V tohtoročnom jedenástom ročníku ankety Slovenka roka sa budú ceny odovzdávať
v deviatich kategóriách: biznis a manažment,

umenie a kultúra, médiá a komunikácia,
veda a výskum, vzdelávanie, podpora mladých talentov, zdravotníctvo, šport a charita.
Okrem toho nominačná komisia tradične
udelí aj titul Absolútna Slovenka roka a Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos pre
Slovensko.
O víťazkách rozhodujú čitatelia týždenníka Slovenka spolu s poslucháčmi a divákmi RTVS prostredníctvom SMS hlasovania, kupónov z týždenníka alebo online na:
www.slovenkaroka.sk/hlasovanie. Hlasovanie bude ukončené 3. mája 2019 a slávnostný galavečer odovzdávania cien sa uskutoční
5. mája 2019 v novej budove Slovenského
národného divadla, ktorý vo forme priameho
prenosu odvysiela RTVS.
Alexandra Kuliková
Zdroj foto: www.slovenkaroka.sk

Strieborná medaila UK pre Viliama Csádera
Dnes je skôr raritou ako pravidlom, že zamestnanec zostáva po celý svoj aktívny pracovný život verný jedinému pracovisku. „Staršie
ročníky“ si v tejto súvislosti iste spomenú na nenápadného muža s okuliarmi na čele odetého zväčša v modrom pracovnom plášti –
archivára a neskoršieho vedúceho Archívu UK PhDr. Viliama Csádera.
Po ukončení prírodovednej vetvy na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Šamoríne
nezlákalo Viliama Csádera štúdium exaktných vied, rozhodol sa pre pokračovanie
v štúdiu na Filozofickej fakulte UK v odbore
historické vedy – archívnictvo, ktorý absolvoval v roku 1972. Vo svojom vzdelávaní pokračoval ďalej a v roku 1982 mu bol priznaný
titul PhDr. v odbore archívnictvo.
V jeseni roku 1972 nastúpil ako mladý
absolvent do Archívu UK, ktorý v rokoch
1968 – 1992 viedol budúci prof. PhDr. Július Bartl, CSc. Začínal „od piky“ a za svoje
hlboké vedomosti z dejín univerzity, o ktoré
sa delil v publikovaných štúdiách či populárne zameraných dlhších či kratších textoch,
vďačí dlhoročnej praxi a detailnému poznaniu písomnej produkcie tejto vzdelávacej
inštitúcie. V decembri 1996 bol poverený
vedením Archívu UK a od 1. mája 1997 sa
stal jeho vedúcim. Napriek dlhoročnému
priestorovému provizóriu, v ktorom sa archív
nachádza od svojho vzniku v roku 1963,
a personálnej poddimenzovanosti archívu
sa usiloval sústrediť čo najviac archívnych
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dokumentov a čo najlepšie ich ochraňovať
– vďaka vysokej hladine Dunaja a náhlym
prívalovým dažďom to bolo často kritické.
Bohatstvo a nesmiernu výpovednú hodnotu
uchovávaných archívnych dokumentov sa
snažil prezentovať a sprístupniť formou výstav, publikovanými štúdiami a populárnymi
textami. Napriek neraz ťažkým a kritickým situáciám zotrval v službách svojej alma mater
ako univerzitný archivár až do svojho odchodu do dôchodku – do 31. decembra 2015.
Za svoju prácu získal niekoľko ocenení: Medailu Františka Víťazoslava Sasinka Za zásluhy
o rozvoj archívnictva, ktorú mu udelil generálny
riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR v roku
2008; v roku 2009 mu rektor udelil Pamätnú
medailu UK pri príležitosti 90. výročia vzniku
univerzity; ocenenie Pro Archivo Universitatis, ktoré mu udelila Spoločnosť maďarských
vysokoškolských inštitúcií v roku 2016 ako
uznanie za jeho príkladnú a mimoriadnu prácu
vykonanú v záujme rozvíjania vzťahov medzi
slovenskými a maďarskými univerzitnými
archívmi, čím sa stal prvým zahraničným
nositeľom tohto ocenenia.

Pri príležitosti životného jubilea mu vtedajší
rektor univerzity prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD., odovzdal dňa 19. decembra 2018
Striebornú medailu UK za celoživotnú prácu
v prospech univerzity.
Mária Grófová, Archív UK

SPRAVODAJST VO

Internát Ľ. Štúra

Univerzita Komenského pripravuje rozsiahlu
rekonštrukciu internátov
Internát Ľ. Štúra Výškový blok B vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK prejde kompletnou rekonštrukciou. Univerzita
Komenského v Bratislave sa tak rozhodla po tom, čo vláda SR prisľúbila finančné prostriedky na obnovu ubytovacích zariadení pre
študentov. Z celkového objemu 14,3 milióna eur bolo na účet UK pripísaných zatiaľ 3 150 917 eur.
Najväčšia a najdrahšia modernizácia
budovy v histórii VM Ľ. Štúra – Mlyny
UK prinesie aj jej nový vzhľad. Z pôvodnej stavby zostane len skelet, všetko ostatné bude nové a moderné. Obnovou
prejdú všetky inžinierske siete, vonkajšie
opláštenie budovy, okná, dvere i soci-

álne zariadenia. Zrušia sa balkóny, čím
sa zväčšia izby a odstráni sa problém
s holubmi. Moderný vzhľad budovy bude
dopĺňať nové zariadenie izieb a nábytok.
Zmenou prejde aj fasáda a priestor tzv.
betónových Véčok, ktorý presklením získa novú úžitkovú plochu.

Betónové Véčka

S rekonštrukciou sa začne po odubytovaní
študentov v júni 2019 a vyprataní objektu.
Presunúť bude potrebné administratívne
oddelenia, nájomcov, ako aj použiteľný
nábytok, sanitárne zariadenia a pod.
Predpokladáme, že práce sa môžu začať
na jeseň 2019. Disponujeme už právoplatným stavebným povolením na zateplenie
a kompletnú výmenu fasády a momentálne
kompletizujeme prípravu dokumentácie na
vyhlásenie verejného obstarávania.
„Rátame, že rekonštrukcia potrvá 18 – 24
mesiacov, čo znamená určité obmedzenia
aj pre študentov. Som však presvedčený,
že výsledok bude stáť za to a že ho ocenia
všetci ubytovaní,“ povedal vtedajší rektor UK
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
V roku 2019 čaká rekonštrukcia aj tri
bloky Átriových domkov, kde sa kompletne
vymenia inžinierske siete v celkovej sume
450 000 eur, ako aj výmenníkovú stanicu na
Manželských internátoch v sume 500 000
eur. Okrem toho bude onedlho vyhlásené
verejné obstarávanie na rekonštrukciu stravovacej prevádzky v hlavnej budove UK na
Šafárikovom námestí.
Univerzita Komenského v Bratislave verí,
že zvýšením štandardu ubytovania prispeje
zároveň k záujmu mladých ľudí o štúdium na
najväčšej vysokej škole na Slovensku.
Lenka Miller
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Vo vzťahu sa dá veľmi veľa zmeniť,
ak sú obaja partneri motivovaní k zmene
Bez čoho nemôže fungovať dlhodobý vzťah? Pomôže pauza vyriešiť partnerskú krízu? Aké sú ukazovatele, že sa vzťah rúti do záhuby?
Oplatí sa partnerom ostávať spolu len kvôli deťom? Ako môže vzťahu pomôcť nevera? Ktoré zo známych tvrdení platí – „protiklady sa
priťahujú“ alebo „rovný rovného si hľadá“? Aj na to sme sa v nasledujúcom rozhovore opýtali doc. Mgr. Júlie Halamovej, PhD., z Ústavu
aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa špecializuje na poradenskú psychológiu, psychoterapiu, komunitnú psychológiu a psychológiu emócií.

Čím sú podľa vás dnešné partnerské vzťahy špecifické?
Oproti minulosti majú dnes ľudia
od partnerského vzťahu oveľa väčšie
očakávania. Kedysi stačilo, ak partnerský
vzťah slúžil ekonomickým účelom a plodeniu potomkov, dnes väčšina ľudí očakáva od
partnera aj emocionálnu blízkosť, zdieľanie
životov, spoločné trávenie voľného času, naplnenie potrieb socializácie, dobrý sexuálny
život, osobnostný rast atď. Na jednej strane
to vytvára potenciálne oveľa väčší priestor na
sklamanie, na druhej strane však výskumy
potvrdzujú, že to, čo ľudia vo vzťahoch očakávajú, majú tendenciu aj dostať. Eli J. Finkel
dokonca tvrdí, že dnešné najlepšie manželstvá sú lepšie, než boli najlepšie manželstvá
v minulosti.
Aké sú vaše skúsenosti – sú partneri
ochotní pracovať na svojich vzťahoch alebo to pomerne rýchlo vzdajú?
Prichádzam do kontaktu so špecifickou
vzorkou ľudí, ktorí sa rozhodli pre terapiu,
z čoho vyplýva, že sú to práve tí, ktorí chcú
pre vzťah čosi urobiť, zabojovať a ešte to
nevzdali. Takže práve naopak, ja sa niekedy sama seba pýtam, čo až všetko sú ľudia
schopní vydržať, aké zlé zaobchádzanie
ustáť, len aby zostali vo vzťahu, ktorý je evidentne toxický či týrajúci. A to sa týka mužov
i žien. Ženy často prichádzajú na terapiu, pretože sa im ich partnerský vzťah zdá chladný
a nevedia, ako vo vzťahu podnietiť iskru; muži
sa na mňa neraz obracajú s tým, že nerozumejú, čo od nich ženy chcú a ako to majú urobiť, aby boli ich partnerky spokojné.
Ako dlho v priemere trvá terapia, kým
„zaberie“ a vo vzťahu dôjde k reálnemu
zlepšeniu?
Štandardne to je 10 až 20 stretnutí, veľmi však záleží na vzájomnej ochote k zmene
u seba samého (veľkosť túžby, aby sa ten
druhý zmenil, nehrá rolu) a tiež na tom, s čím
konkrétne dvojica príde. Platí všeobecné
pravidlo, že čím dlhšie odkladajú návštevu
u profesionála a nechávajú vzťah upadať, tým
dlhšie trvá, kým dôjde k zlepšeniu. Častou
bariérou návštevy u profesionála je strach
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z toho, čo by na to povedalo okolie. Každý
terapeut je však viazaný mlčanlivosťou, takže
okrem páru nemusí nikto iný vedieť, že chodí
na terapiu.

„Krízy sú súčasťou
vzťahov aj samotného
života a dajú sa využiť
ako motivácia k zmene
k lepšiemu.“

Predpokladám, že pri terapii sú potrební obaja partneri. Čo v prípade, ak jeden
z partnerov nie je ochotný spolupracovať?

Ak prídu obaja partneri, terapia môže byť
vtedy najefektívnejšia, pretože partneri sa
priamo na mieste učia na seba inak reagovať
a hlavne sú vystavení jeden druhému, takže
sa pred terapeutom nemôžu prezentovať
v lepšom svetle. Často sa však stane, že jeden z páru nechce či nemôže z rôznych príčin prísť. Vtedy pracujem iba s tým druhým,
pričom sa snažíme vzťah zlepšiť cez zmenu
jeho správania a reakcií. Obidva spôsoby
dobre fungujú, pokiaľ je záujem o vzťah zo
strany oboch partnerov.
V dnešnej dobe je mnoho párov spolu len
kvôli deťom, z finančných dôvodov alebo
jednoducho preto, že sa boja byť sami
a začať takpovediac odznova. Aký je váš
názor na takéto vzťahy?
Je to súkromná vec a zodpovednosť každého človeka, ako žije a prečo. Je však
škodlivé pre všetkých, ak sa to zaobaľuje do
pláštika „sebaobety“, že sa to robí kvôli deťom, a pritom je niekedy príčinou skôr nízke

ROZHOVOR
sebavedomie partnerov a z toho vyplývajúce presvedčenie, že by si nenašli nikoho
iného, či strach riskovať samotu, prípadne
pragmatická snaha neprísť o ekonomické,
sociálne alebo iné výhody. Totiž až vtedy,
keď veci pomenujeme pravým menom, sa
väčšina z nich dá začať meniť. A navyše
potom aspoň nezanechajú deti s celoživotnou vinou, že svojou existenciou pokazili
život a šťastie svojim rodičom. Okrem toho
rodičia často nevedia odhadnúť dlhodobé
dopady dennodenného vystavovania detí
zlému zaobchádzaniu rodičov medzi sebou
a obrovskému napätiu v rodine na životnú
pohodu i partnerské vzťahy svojich detí
v budúcnosti.
Ako zistiť, či ide len o vzťah zo zvyku? Má
podľa vás zmysel udržiavať takýto vzťah?
Kľúčom sú emócie. Ako sa dlhodobo cítim
so svojím partnerom? Ako sa cítim, keď si na
neho spomeniem v jeho neprítomnosti? A čo
sa deje, keď ho stretnem? Teším sa? Nudím
sa? Bojím sa, cítim odpor alebo hnev? Realistické vnímanie aktuálneho stavu je predpokladom zmeny, blízkosť aj vášeň je totiž
obnoviteľná. To nie je niečo, čo keď stratíte,
už to nikdy nebudete mať, ako si ľudia často
myslia. To je vzťahový mýtus, nie vzťahová
realita.
Mnoho párov si prejde rôznymi krízami
či pauzami. Je podľa vás správne dávať
si vo vzťahu pauzu? Môže to vyriešiť partnerskú krízu?
Všetky domnelé benefity pauzovania, ktoré som si kedy vypočula, sa dajú vyriešiť oveľa efektívnejšie a s dlhodobejším účinkom,
ak na vzťahu pracujete s odborníkom. Krízy
sú súčasťou vzťahov aj samotného života
a dajú sa využiť ako motivácia k zmene k lepšiemu. Ľudia sa totiž často rozhodnú pristúpiť
k zmene až vtedy, keď sa veci zhoršia až
natoľko, že zmena k lepšiemu je menej
náročná než udržiavanie statusu quo. Pauzovanie sa mi teda vôbec nevidí zmysluplné.
Ako vie partner, resp. obaja partneri,
že rozhodnutie pokračovať vo vzťahu je
správne?
V psychoterapii nie je relevantnou otázkou
správnosť alebo nesprávnosť, tým sa zaoberá
morálka či náboženstvo. V psychoterapii ide
skôr o to, čo je zdravé a čo nezdravé. A nezdravé je dlhodobo znášať zlé zaobchádzanie, najmä ak druhý človek na vaše opakované otvorené a slušné vyjadrenie, že vám to
vadí, nereaguje želanou zmenou alebo aspoň
viditeľnou ochotou k zmene v správaní.
Čo v prípade, ak do vzťahu vstúpi tretia
osoba?
Tretia osoba vo vzťahu je často iba výsledkom dlhodobého ochladnutia vzťahu a nie-

„Ani protiklady,
ani rovnakosti nie sú
kľúčom k spokojnosti,
ale obojstranná
snaha urobiť si vzťah
pekným.“
kedy aj posledným pokusom o pozornosť či
výzvou k zmene vo vzťahu. Z tohto hľadiska
nevera naozaj často poslúži na strhnutie
pozornosti a na motiváciu k zmene, ktorá
je „konečne“ dosť veľká, pretože veci sú už
„konečne“ dosť zlé.
Viete odhadnúť, kedy má vzťah spoločnú
budúcnosť a kedy už nie?
Podľa výskumov Johna Gottmana existujú
štyri ukazovatele, že sa vzťah rúti do záhuby,
a to sú kritickosť, nereagovanie, obhajovanie
sa a pohŕdanie. Okrem týchto štyroch
ukazovateľov je však najrozhodujúcejším
vplyvom motivácia k zmene a k obnove vzťahu.
Mala som v praxi veľa párov, u ktorých boli
prítomné všetky štyri ukazovatele, a podarilo
sa im obnoviť si vzťah tak, že na konci terapie
povedali, že im je spolu lepšie, než keď boli
zamilovaní na samom začiatku. Vo vzťahu sa
dá veľmi veľa zmeniť, ak sú obaja partneri
motivovaní k zmene.
Čo je podľa vás základom vzťahu, bez
ktorého nemôže fungovať?
Dobrý vzťah nemôže dlhodobo fungovať
bez troch vecí. Prvou je emocionálna dostupnosť, čiže vedomie, že ten druhý je tu
pre mňa, keď ho potrebujem, čo musí, samozrejme, platiť aj vice versa. Ďalej je to
emocionálny záväzok, čiže pocit istoty, že
sa môžete na svojho partnera spoľahnúť
dlhodobo, že váš vzťah beriete obaja vážne
a chcete tu byť jeden pre druhého. Treťou
črtou fungujúceho vzťahu je emocionálna rezonancia či blízkosť, teda to, či si navzájom
dokážete správne „prečítať“ svoje emócie
a potreby a či na ne dokážete aj adekvátne
odpovedať. Práve to, ako dokážu partneri spolu emocionálne rezonovať, predikuje
spokojnosť vo vzťahu.
V čom majú vzťahy v dnešnej dobe najväčšie problémy?
Okrem obrovského stresu, ktorému sú
ľudia vystavení na každodennej báze, veľkú
úlohu hrajú aj nepreberné možnosti techniky na rôzne exity intimity. Ľudia si niekedy

organizujú svoje životy tak, že na skutočnú
blízkosť s partnerom ani nie je priestor, hoci
po nej túžia. Sú to väčšinou aktivity, ktoré
sú principiálne užitočné, partneri ich však
využívajú na vyhnutie sa bolesti vo vzťahu,
čím sa zároveň vyhýbajú aj vzájomnej blízkosti. Môže ísť napríklad o dlhé zostávanie
v práci, nadmerné trávenie času na sociálnych sieťach, prílišné zapodievanie sa
deťmi, priorizovanie primárnej rodiny pred
novou, extenzívne zaoberanie sa stravou či
zdravím atď.
Ako na základe svojich skúseností z praxe hodnotíte platnosť tvrdení „protiklady
sa priťahujú“ verzus „rovný rovného si hľadá“? (Aj z hľadiska záujmov, aj z hľadiska
povahy partnerov.)
Hoci je rozdielnosť pováh, názorov a záujmov u nás najčastejšie uvádzaným dôvodom rozvodov, longitudinálne výskumy párov
Teda Hudsona prekvapivo ukazujú, že nie je
žiadny rozdiel v „objektívnej“ kompatibilite
medzi pármi, ktoré sú šťastné a ktoré sú nešťastné. Spokojné páry hovoria, že kompatibilita pre nich nie je vôbec témou, a vysvetľujú to tak, že to oni si urobili vzťah takým, aby
fungoval a boli v ňom spokojní. Naproti tomu
nespokojné páry tvrdia, že nekompatibilita je
extrémne dôležitá pre vzťah a že oni dvaja
kompatibilní nie sú, a preto im to spolu nefunguje. Takže ani protiklady, ani rovnakosti
nie sú kľúčom k spokojnosti, ale obojstranná
snaha urobiť si vzťah pekným.

„Tretia osoba vo
vzťahu je často iba
výsledkom dlhodobého
ochladnutia vzťahu
a niekedy aj posledným
pokusom o pozornosť
či výzvou k zmene vo
vzťahu.“

Máme za sebou vstup do nového kalendárneho roka. Aké „predsavzatie“ by si
doň partneri mali dať?
To nechám na nich. Môžem im však zaželať, aby im bolo spolu dobre, aby cítili vzájomnú blízkosť a aby stále hľadali spôsoby,
ako si urobiť život navzájom aj spoločne príjemnejším a lepším.
Karin Fedorová
Zdroj foto: Foto N – Tomáš Benedikovič
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Prírodovedci ukázali, ako vyzerá špičkový výskum
a kvalitná forma výučby
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) v januári už tradične pripravila pre širokú verejnosť deň otvorených dverí, počas ktorého sa najmä stredoškoláci atraktívnou formou oboznámili s možnosťami štúdia a uplatnenia absolventov
prezentovaných študijných programov.
Dňa 25. januára 2019 bolo na PriF UK rušno. Viac než 500 záujemcov
o štúdium zo Slovenska a zahraničia sa prišlo oboznámiť so širokou škálou
študijných programov, ktoré ponúka naša fakulta. Študentská časť akademického senátu pripravila v spolupráci s jednotlivými odbornými sekciami
a ich pracoviskami bohatý program. Každý účastník dostal uvítací balíček,
kde okrem darčekových predmetov našiel všetky materiály s informáciami
o jednotlivých možnostiach štúdia. Po úvodnom príhovore dekana fakulty sa
záujemcovia o štúdium podľa zamerania vybrali objavovať študijné odbory:
biológiu, environmentalistiku, geografiu, geológiu, chémiu a učiteľstvo akademických predmetov. Jednotlivé pracoviská pripravili prezentačné stoly,
praktické prehliadky najmodernejšie vybavených laboratórií, ukážky výstupov
výskumu a množstvo ďalších interaktívnych expozícií. Tu všade mohli návštevníci a naši potenciálni študenti všetkými zmyslami spoznávať, aké netušené
zaujímavosti sa skrývajú za zdanlivo obyčajne znejúcimi názvami študijných
programov.
Najväčšiu časť návštevníkov už tradične tvorili uchádzači o štúdium biológie. Dozvedeli sa mnoho zaujímavostí z rozmanitého biologického bádania
so zameraním na svet mikroorganizmov, živočíchov, rastlín a v neposlednom
rade i človeka. Environmentálna sekcia predstavila svoj výskum zameraný
nielen na ochranu životného prostredia, potrebu neustáleho štúdia obnoviteľných zdrojov energie, ale aj na dopady a prognózy zmien, ktorým ľudstvo
v súčasnosti čelí. Geografická sekcia budúcim vysokoškolákom vyvrátila mýtus, že ich práca prebieha iba za počítačom, a presvedčila ich o dôležitosti práce v teréne. Študenti mohli napríklad vidieť ukážku mapovania krajiny
a zberu sprievodných dokumentačných údajov s využitím dronu. Geológia sa
prezentovala výberom najcennejších a často unikátnych exponátov zo svojich
rozsiahlych zbierok minerálov, hornín, dekoračných materiálov a vzácnych
skamenelín, ktorých krása a mimoriadny vzhľad prekvapila nejedného návštevníka. Záujemcom taktiež prezentovali atraktívne metódy speleologického
výskumu v jaskyniach, metódy detekcie geohazardov či stanovenie kvality
a zásob podzemných vôd a mnohé iné. Chemická sekcia pripravila exkluzívny

vstup do najnovších špičkovo vybavených laboratórií s praktickými ukážkami
chemických pokusov. V týchto laboratóriách sa v lete konal 50. ročník medzinárodnej chemickej olympiády IChO 2018, v ktorej súťažili študenti z takmer
80 krajín celého sveta.
Deň otvorených dverí na PriF UK bol zároveň dňom celej akademickej obce
prírodných vied, ktorá vníma potrebu neustáleho skúmania sveta vôkol nás
a nutnosť odovzdávať tieto poznatky a ich aplikačné možnosti ďalším generáciám. Všetkým tým, ktorí sa podieľali na tejto udalosti, patrí veľká vďaka.
Mgr. Peter Hanajík, PhD.,
Julián Vrábel, PriF UK
Foto: RNDr. Michal Klobučník, PhD.

O štúdium na FTVŠ UK sa nezaujímajú len študenti
športových gymnázií
Dňa 25. januára 2019 Fakulta telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK) „otvorila dvere“ pre uchádzačov o štúdium študijných programov 1. stupňa. Oproti minulému roku nenastali v programe dňa otvorených dverí na našej fakulte výrazné zmeny – ráno bolo určené
pre uchádzačov z Bratislavy a blízkeho okolia (ale našli sa medzi nimi aj uchádzači z Kysúc), krátko pred poludním sme privítali záujemcov zo vzdialenejších kútov Slovenska. Okrem informácií o štúdiu a o prijímacej skúške dostali uchádzači aj možnosť absolvovať
„čo-to“ z gymnastiky, športových hier či plávania. Mohli tak zistiť svoje aktuálne možnosti a pouvažovať nad prípadným docvičovaním
v apríli, ktoré im naša fakulta ponúka.
Účasť v podstate kopíruje trend ostatných rokov až na jednu strednú školu,
ktorá sa objavila na Slovensku relatívne nedávno – jej absolventi, ako sa ukazuje,
majú záujem o štúdium na FTVŠ UK. Ide o Súkromnú strednú odbornú školu
ochrany osôb a majetku v Bratislave, z ktorej sme zaznamenali na dni otvorených
dverí pomerne veľa záujemcov o štúdium na našej fakulte, a to tak z radov mužov,
ako i žien. Vlastne aj vďaka nim mali stredné školy (iné ako gymnáziá či športové
gymnáziá) na podujatí zodpovedajúce zastúpenie.
Dvakrát plná aula, to je viac než 400 účastníkov. Nie všetci však odovzdali
tombolové lístky s údajmi (dvaja z uchádzačov získali v tombole 50 % zľavu
na poplatok z prijímacieho konania), a preto sme ich na základe toho narátali
„len“ 308, čo je podobný počet ako v minulom roku.
Záujem o štúdium medzi gymnazistami je mierne klesajúci, medzi gymnazistkami relatívne stabilizovaný. Pokiaľ ide o stredné školy športového zamerania,
tak v tomto prípade je klesajúci záujem, čo azda rezultuje zo skutočnosti, že trénerské povolanie (tréner s najvyššou kvalifikáciou) si už mnohé športové zväzy
nevyžadujú ani pri reprezentáciách. Najväčší záujem evidujeme zo stredných škôl
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pestrého zamerania (v tomto roku sa medzi záujemcami o štúdium na FTVŠ UK
našli aj študenti konzervatórií či stredných škôl pre vizážistov). Najviac záujemcov
je z obchodných akadémií, hotelových akadémií, menej zo stredných škôl technického zamerania.
Stredoškoláci k nám prišli z rozličných miest Slovenska (v tomto roku sme
nezaznamenali zahraničných záujemcov o štúdium). Okrem miest a mestečiek z blízkeho okolia Bratislavy sme zaznamenali záujemcov z Humenného,
Bardejova, Levoče, Spišskej Novej Vsi, Prešova, Košíc, Popradu či z miest
Liptova, Oravy alebo Kysúc. Veríme, že mnohí z nich nastúpia od septembra
2019 ako riadni študenti našej fakulty.
V nasledujúcom akademickom roku plánuje naša fakulta jednu novinku –
organizovať deň otvorených dverí v septembri i v januári. Uvidíme, ako sa táto
novinka ujme.

Mgr. František Seman, PhD., FTVŠ UK
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Na filozofickú fakultu zblízka bol zvedavý
rekordný počet záujemcov
Brány historickej budovy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) sa tento rok otvorili pre verejnosť v sobotu 26. januára.
Záujemcov o štúdium privítali vedci, pedagógovia a študenti z 30 katedier. Záujem maturantov bol tento rok mimoriadne vysoký.
Deň otvorených dverí oficiálne začal o desiatej doobeda stretnutím v Moyzesovej sieni. Vedenie fakulty tu pred nabitou sálou poskytlo informácie o študijných programoch, štipendiách, možnostiach mimoškolských aktivít aj zahraničných študijných pobytov. Záujemcom sa tiež prihovoril absolvent štúdia filozofie
Fedor Blaščák. „Intelektuálna dynamika v komunite je oveľa vyššia, než keby
ste sedeli doma sami s knihou. Práve táto myšlienka spoločného rozmýšľania,
bádania, diskusie o ťažkých otázkach a pojmoch je to, čo vás na tejto škole
čaká. Nemusíte za tým ísť do Prahy, Londýna alebo Brna,“ povedal.
Až do popoludnia sa potom záujemcovia zastavovali na jednotlivých katedrách, ktoré si pripravili zaujímavý program. Jazykové katedry, ktoré vzdelávajú
budúcich tlmočníkov, ponúkli možnosť vyskúšať si tlmočenie v profesionálnej
kabíne. Na katedre filozofie bola diskusia o tom, na čo je dnes dobrá filozofia,
na katedre kulturológie hra „Kulturológia pátra...“, v rámci ktorej si návštevníci
precvičili schopnosť klásť otázky a aktívne počúvať druhých. Na katedre knižničnej a informačnej vedy pripravili besedu o postpravde, postfaktoch a dôležitosti čítania. Záujemcovia si tu tiež mohli vyskúšať tzv. eye tracking, reakcie oka
pri čítaní. Katedra etnológie a muzeológie ponúkla prednášky o kultúre, rode
a folklóre, katedra dejín výtvarného umenia program „Dejiny umenia v praxi“.
Rušno bolo aj na katedre anglistiky a amerikanistiky, podľa vedúceho katedry Dr. Ivana Lacka dokonca museli v priebehu dopoludnia dotlačiť brožúrky, ktoré mali pripravené pre študentov.
Hoci najviac návštevníkov bolo z Bratislavy, víkendový termín umožnil prísť
stredoškolákom z celého Slovenska, mnohí prišli aj s rodičmi. Kristína zo Senice je rozhodnutá študovať psychológiu, na deň otvorených dverí prišla s mamou, ktorá jej rozhodnutie schvaľuje. „Vidím, že ju to ťahá týmto smerom, tak
ju podporím,“ hovorí. O štúdium psychológie bol veľký záujem, mladí zaplnili

najväčšiu fakultnú prednáškovú miestnosť, aby si vypočuli bližšie informácie.
Soňa z Vyšných Hágov plánuje študovať filozofiu. Ani jej mama jej do výberu nezasahuje. „Som spokojná, že bude študovať niečo, čo ju bude baviť,“ povedala.
Deň otvorených dverí využili aj tí, ktorí sú už o svojom štúdiu rozhodnutí.
Krisztina Bogár chce študovať učiteľstvo maďarského a anglického jazyka,
prišla si však zistiť konkrétne informácie o prijímacích skúškach, o predmetoch: „Je iné niečo si prečítať na webe, a iné reálne vidieť.“

Barbora Tancerová, FiF UK
Foto: Ester Mateášiková

Najstaršia pedagogická fakulta na Slovensku
predstavila pestrú ponuku štúdia
V priestoroch Dekanátu Pedagogickej fakulty UK (PdF UK) na Račianskej 59 v Bratislave sa dňa 26. januára 2019 konal deň otvorených dverí. Fakulta otvorila svoje brány, aby privítala záujemcov o štúdium, ktorých neodradilo ani výdatné sneženie. Už tradične toto
podujatie považujeme za výbornú príležitosť stretnúť sa so záujemcami o štúdium, ktorým informácie z prvej ruky môžu uľahčiť rozhodnúť sa, akú fakultu či konkrétny študijný program si vyberú. Opakovane rekordne vysoká účasť potešila zástupcov vedenia fakulty
i vyučujúcich a potvrdila nastavené profilovanie fakulty ako moderného vedeckovýskumného i vzdelávacieho pracoviska s kvalitnou,
pestrou a zaujímavou ponukou štúdia.
Mladí záujemcovia o štúdium so svojimi rodičmi či kamarátmi nielenže zaplnili našu aulu, tá doslova „praskala vo švíkoch“. Dozvedeli sa tu základné
informácie o možnostiach štúdia na PdF UK, o študijných programoch zaradených do ponuky na akademický rok 2019/2020, o podávaní prihlášok
či podmienkach prijímacieho konania. Na vyše 350 uchádzačov z celého
Slovenska čakali zástupcovia vedenia fakulty, všetkých 16 katedier fakulty,
študijného oddelenia, koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami,
ako aj študenti fakulty.

Po úvodných informáciách sa už záujemcovia rozdelili do jednotlivých
učební, kde im pedagógovia príslušných katedier poskytli konkrétnejšie informácie o obsahu i špecifikách vybraných študijných programov, predstavili
perspektívy uplatnenia sa v praxi či možnosti štúdia v zahraničí v rámci existujúcich mobilitných programov. Zvedavých otázok bolo neúrekom. Kládli ich
však nielen záujemcovia o štúdium. Aj vyučujúci sa zaujímali o dôvody, ktoré
uchádzačov motivujú študovať na jednotlivých katedrách. Okrem tlačených
materiálov mali katedry pripravené aj videá, ktoré uchádzačom zatraktívnili
informáciu o jednotlivých študijných programoch.
Návštevníci mali ďalej možnosť komunikovať jednak s pracovníčkami študijného oddelenia, ktoré odpovedali na všetky otázky týkajúce sa podmienok
prijímacieho konania, otváraných študijných programov, rôznych foriem štúdia,
organizácie štúdia na fakulte, ubytovania atď., jednak s koordinátormi pre študentov so špecifickými potrebami, ako aj s terajšími študentmi fakulty, ktorí im
poskytovali doplňujúce informácie „z prvej ruky“. Teší nás, že záujemcovia využili
aj túto možnosť neformálnej komunikácie, čím mohli získať lepší obraz o štúdiu.
Príjemným spestrením tohto dňa bola výstava prác študentov Katedry výtvarnej
výchovy PdF UK, ako aj kontinuálne premietanie prezentácie o našej fakulte, jej
katedrách a prijímacom konaní na veľkoplošnom plátne vo vstupnej hale fakulty.
Veríme, že sa uchádzačom na našej fakulte páčilo a kvalitných študentov
stretneme na pôde našej najstaršej pedagogickej fakulty v novom akademickom roku.

Eva Faithová, PdF UK
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Výskum holokaustu dnes formujú ženy
Odborníci na rod, holokaust a 2. svetovú vojnu diskutovali na konferencii
„If This Is a Woman“
Prezentovať výskum holokaustu a druhej svetovej vojny z pohľadu žien bolo cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie „If This Is
a Woman“, ktorá sa konala v dňoch 21. – 23. januára 2019 na Univerzite Komenského v Bratislave (UK). Konferencia predstavila niekoľko desiatok príspevkov odborníkov z Európy, USA a Izraela, ktorých hlavnou témou boli gender (rod), postavenie žien, ale i mužov
a rôzne aspekty ich života v tomto období.
Názov si organizátori „požičali“ z knihy
talianskeho spisovateľa Prima Leviho If this
Is a Man (v slovenskom preklade Je to človek?), ktorá je jedným z najznámejších diel
opisujúcich hrôzy koncentračných táborov.
„Na konferencii zaznel zaujímavý mix príspevkov od etablovaných odborníkov celosvetového výskumu holokaustu, výskumu
druhej svetovej vojny a gendrových otázok,
ale zároveň aj od mladých vedcov, ktorí zatiaľ
len pracujú na svojich doktorátoch a často
prinášajú najnovšie, svieže témy a metódy,“
uviedla Denisa Nešťáková za organizátorov
z Katedry všeobecných dejín Filozofickej
fakulty UK, ktorá konferenciu spoluorganizovala spolu s Center for Holocaust Studies
mníchovského Institute for Contemporary
History a Historickým ústavom SAV.
Počas viacerých panelov zazneli príspevky
o postavení žien na okupovaných územiach,
hrdinkách odboja v getách či v partizánskych
hnutiach, ale napríklad aj o obetiach sexuálneho násilia. Väčšinu príspevkov predniesli
vedkyne, no na konferencii vystúpilo aj niekoľko ich mužských kolegov. Podľa Anny
Ullrich z Institute for Contemporary History
to zodpovedá súčasnému trendu, ktorý je
badať vo výskume tohto historického obdobia aj v iných krajinách. „Výskum holokaustu
je v súčasnosti formovaný výskumníčkami,
ktoré doň prinášajú nové témy, nové hlasy
a perspektívy. Mnohé príspevky napríklad
zdôrazňovali aktivizmus žien v rozličnom prostredí v danom období, nie pasivitu,“ hovorí.
Cieľ a odkaz podujatia vynikajúco vystihla
čiernobiela fotografia šiestich mladých žien

Sestry Hoenigové, 30. roky 20. storočia, Prešov (Zdroj: Archív Yad Vashem, Jeruzalem)

na programe a pozvánke konferencie. Podľa
Denisy Nešťákovej túto silnú fotografiu vybrali ako symbol osudu žien z tohto obdobia.
„Zobrazuje šesť sestier Hoenigových z Prešova ešte pred vojnou. Potom zažili perzekúciu, skrývanie, deportácie, koncentračné tábory, nakoniec vojnu prežila len jedna
z nich. Zapôsobila na nás rozdielnosť a sila
výrazov ich tvárí.“
V rámci konferencie bolo tiež otvorené Virtuálne múzeum Gisi Fleischmannovej, ktorá
sa výrazne angažovala v záchrane slovenských Židov pred deportáciami, a prebehla
diskusia o partizánke Chavive Reikovej spo-

jená s premietaním filmu Návrat do horiaceho domu. Účastníci tiež navštívili Múzeum
holokaustu v Seredi. Konferenciu podporil
Medzinárodný vyšehradský fond, Univerzita
Komenského, Poľský inštitút, Goetheho inštitút a francúzske a izraelské veľvyslanectvo.
Výstupom konferencie bude zborník
s akademickými príspevkami, no zároveň
organizátori plánujú vytvoriť online platformu,
na ktorej by chceli pútavým spôsobom priblížiť tému konferencie širokej verejnosti.
Barbora Tancerová, FiF UK

Úvodný príspevok konferencie predniesla historička Dalia Ofer z Hebrew University v Jeruzaleme prostredníctvom videa. (Foto: Nina Pagáčová)
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AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Budúci novinári trénujú v multimediálnom štúdiu
Študenti žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave (UK) môžu od letného semestra využívať nové moderné multimediálne
štúdio. Do prevádzky ho uviedli koncom januára 2019 prof. PhDr. Danuša Serafínová, CSc., poverená vedením katedry žurnalistiky,
vtedajší dekan Filozofickej fakulty UK (FiF UK) prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., a súčasný dekan prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD.

V novom multimediálnom štúdiu sa nachádza moderná nahrávacia technika. Študenti
žurnalistiky, ktorí sa orientujú na audiovizuálnu tvorbu, sa v ňom naučia pracovať
s hlasom, interpretovať text, viesť rozhovor,
ale aj editovať záznam v rámci praktických
predmetov mediálny ateliér a kreatívne štúdio. Bude im však k dispozícii aj mimo vyučovania. Vznikol tak jedinečný priestor,
v ktorom budú môcť prakticky zužitkovať získané teoretické poznatky a ďalej rozvíjať svoj
žurnalistický talent.
„Teší ma, že po rokoch úvah a plánov sa
vďaka podpore vedenia fakulty a finančnému
prispeniu univerzity podarilo projekt multimediálneho štúdia na Katedre žurnalistiky FiF UK
úspešne zrealizovať. Umožní nám to uskutočňovať prípravu našich poslucháčov, budúcich
profesionálnych novinárov na úrovni, ktorú od
nich očakáva digitalizovaná spoločnosť,“ povedala profesorka Danuša Serafínová.
Štúdio nie je na katedre novinkou.
V 90. rokoch z budovy na Štúrovej vysielalo
kultové Rádio Ragtime. Staré štúdio však

dlhé roky pripomínalo múzeum a menili
sa aj nápady, na čo presne by malo slúžiť
v budúcnosti. „Od myšlienky univerzitného
rádia, ktoré by vysielalo cez internet, sme sa
však rozhodli upustiť. Vznikol kreatívny priestor,
v ktorom budú vznikať podcasty na rôznorodé
témy,“ približuje Mgr. Martin Strižinec z katedry
žurnalistiky, zodpovedný za prevádzku štúdia.
„Využívanie moderných technológií pri
výučbe našich študentov žurnalistiky je podmienené nielen dynamickým technologickým rozvojom náročného mediálneho prostredia, ale je aj nevyhnutným predpokladom

čo najefektívnejšej a najprofesionálnejšej
prípravy absolventov a budúcich pracovníkov
médií s mienkotvorným vplyvom na celú spoločnosť. A to je hlavnou úlohou nášho žurnalistického vzdelávania,“ zdôraznil prof. JUDr.
Marek Števček, PhD., rektor UK.
Vybudovanie rozhlasového a mediálneho
pracoviska v hodnote vyše 25 000 eur dotovalo Ministerstvo školstva vedy, výskumu
a športu SR vo výške 23 000 eur, zvyšok
hradila fakulta z vlastných zdrojov.
Lenka Miller
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Žurnalista z praxe motivuje študentov
a sprístupňuje vedu širokej verejnosti
Martin Strižinec je známy moderátor RTVS a aktuálne pôsobí ako doktorand na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave (FiF UK). Moderovanie známej politickej relácie O 5 minút 12 pred nedávnom „zavesil na klinec“: „Prestalo
ma baviť, že politický súboj sa obmedzil na osobné útoky a urážky. Dlho som uvažoval o nejakej inej forme sebarealizácie, a tak som
sa rozhodol pre vedu.“ Aké osobnosti ho formovali ako žurnalistu, kam smeruje žurnalistika v spätosti s rozvojom nových médií a je
súčasný pretlak informácií pre dnešných študentov veľkým sústom? V rozhovore s odborníkom zo žurnalistickej praxe sa dozviete aj
zameranie jeho dizertačnej práce či to, ako možno sprístupňovať vedu širokej verejnosti.
V roku 2007 ste absolvovali žurnalistiku na FiF UK. Ako si spomínate na svoje
štúdium? Čo vám azda najviac utkvelo
v pamäti?
Univerzita vo mne evokuje skvelé časy,
množstvo spomienok a zážitkov. Spomínam
na ešte starý, poriadne zafajčený Krym. Doteraz sme v kontakte aj s mnohými spolužiačkami a spolužiakmi, sledujem ich prácu, oni
zasa moju. Rád spomínam aj na inšpiratívnych pedagógov. Nás totiž učili ešte legendy. Profesor Andrej Tušer, profesor Juraj
Vojtek, docent Luboš Šefčák, rozhlas, to bol
zasa docent Ján Sand, ktorý mal neuveriteľný talent na rozprávanie príbehov... Ja mám
rád, keď sa v škole diskutuje. Preto som
mal veľmi rád hodiny o zahraničnej politike
s doktorkou Bohuslavou Krížovou.
V súčasnosti pôsobíte na Katedre žurnalistiky FiF UK ako interný doktorand – vnímate nejaké rozdiely v štúdiu súčasných
študentov v porovnaní s časmi, keď ste
študovali vy? Ako „prežíva“ človek návrat
na svoju alma mater po rokoch?
V osobnej rovine bol návrat spojený s tým,
že z pedagógov, ktorí ma kedysi učili, sa stali
kolegyne a kolegovia. V profesionálnej rovine je dramatický najmä rozdiel v tom, ako sa
pozeráme na žurnalistiku v súčasnosti. Krátko po roku 2000, keď som študoval ja, sa
s mobilom dalo iba telefonovať, internet bol
iba na počítači a v porovnaní s dneškom bol
pomalý, neexistoval YouTube ani Facebook.
Ubehlo iba necelých 20 rokov a je fascinujúce si uvedomiť, ako technológie zásadne
zmenili a ďalej menia celý náš svet. Veľmi
rýchlo sa mení spôsob, ako komunikujeme, aj to, ako prijímame a šírime informácie. A prišli úplne nové výzvy. Profesionálna
žurnalistika, ktorá má svoje pravidlá, zásady
a ideály, je zrazu zaznávaná, lebo na webe
to predsa píšu inak ako v novinách, takže tie
noviny určite klamú. A tak bojujeme proti hoaxom, konšpiráciám, dezinformáciám. Otvorili sa úplne nové možnosti. Na jednej strane
to mnohým sprostredkúva príležitosť realizovať sa na poli žurnalistiky, na druhej strane to
však neznamená, že každý, kto sa vydáva za
novinára, ním aj skutočne je.
A kam budú podľa vás zmeny v komunikácii ovplyvňujúce aj žurnalistiku ďalej
smerovať?
Nové trendy sa formujú príchodom nových
komunikačných technológií, ako je napríklad
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virtuálna a rozšírená realita. Čoraz viac budeme konfrontovaní s rôznymi formami umelej
inteligencie. Viete si predstaviť sledovanie
večerných správ s pocitom, že ste priamo na mieste udalosti? Žijeme fascinujúce
časy! Plné nových možností, ale, logicky, aj
s množstvom nástrah aj nových etických dilem. A akékoľvek štúdium sa týmto trendom
musí snažiť prispôsobiť.
O čom bude vaša dizertačná práca?
Z veľkej časti práve o tom, ako sa mení
mediálne prostredie a žurnalistika. Profesionálnu kariéru som začínal v rádiu a aj preto je
mojou kľúčovou témou rozhlas a rozhlasové
žurnalistické žánre. Vlani som bol na najväčšej európskej konferencii rozhlasových profesionálov. Vystúpil na nej aj futurológ Ben
Hammersley, ktorý vymyslel slovo podcast.
Povedal, že rádio je mŕtve, a dodal, že sa
začal zlatý vek audia. Dáva to zmysel. Na to,
aby sme počúvali rádio, už dávno nepotrebujeme klasický rádioprijímač. Stačí mobil
s pripojením na internet a okrem rozhlasového vysielania môžeme počúvať hudbu
cez rôzne streamovacie služby, audioknihy
a podcasty, čo je vlastne moderná forma
rozhlasovej žurnalistiky v digitálnom svete.
Hovorené slovo a konkrétne žánre s ním
spojené si tam cestu z éteru prerazili ako
prvé. Ešte nikdy sme nemali na výber toľko
kvalitného obsahu. Navyše nie sme limitovaní hranicami, programovou štruktúrou a sami
sa môžeme rozhodnúť, kedy, kde a čo bude-

me počúvať. Pozrite sa na ulici okolo seba,
koľko ľudí má v ušiach slúchadlá. Počúvajú.
A bude to ešte zaujímavejšie vo chvíli, keď
sa aj u nás rozšíria tzv. smart speakre, teda
inteligentné reproduktory. Dva mám doma
a testujem ich. Stačí povedať, čo chcete
počúvať, a začne to hrať. Rozhlas ako médium má takmer sto rokov. A hoci mu mnohí
predpovedali zánik, najmä po nástupe televízie, prežil aj nástup internetu. A po tých sto
rokoch sa vlastne s rádiom vďaka internetu
a umelej inteligencii začíname rozprávať.
Fascinujúce! Menia sa aj nároky na zručnosti novinárov. O tom všetkom bude moja
dizertačná práca.
Dokáže sa štúdium žurnalistiky na univerzite flexibilne prispôsobovať požiadavkám „trhu“ aj požiadavkám dnešných
mladých ľudí?
Vysoká škola nie je automat. Nefunguje
to tak, že si odsedím prednášky a bude zo
mňa novinár. Je však veľmi pravdepodobné,
že ak aktívne využijem všetky možnosti, ktoré mi univerzita ponúka, a budem venovať
adekvátny čas samoštúdiu, môže zo mňa
byť oveľa lepší novinár než bez školy. Musím
povedať, že celkovo táto generácia už o svete rozmýšľa diametrálne odlišne. Nie je zaťažená minulosťou. To, že kedysi sa čakalo
hodiny na banány alebo na hraniciach, ich
logicky nedojíma. Vyrástli v Európskej únii,
s eurami v peňaženke a so smartfónom vo
vrecku. Z vlastných skúseností vedia, že na

ROZHOVOR
Slovensku nefunguje to, čo je v iných krajinách štandardom. Niekedy to môže pôsobiť
tak, že si nič nevážia, ale podľa mňa je to
nedorozumenie. Chcú len, aby veci fungovali tak, ako majú, lebo vedia, že je to možné.
V nadväznosti na vašu predchádzajúcu
odpoveď by ma zaujímalo, ako pracujete so študentmi, keďže ste už skúsený
žurnalista z praxe. Je súčasný pretlak
informácií pre nich veľkým sústom? Pripravuje ich súčasné vysoké školstvo do
praxe?
S pretlakom informácií sa vyrovnávame
všetci. Ja so študentmi na hodinách často
debatujem. Vlani po vražde Jána Kuciaka
sme hodiny rozprávali o tom, kde sme sa ako
spoločnosť ocitli, kde to má korene a čo by
malo byť úlohou novinárov v takýchto chvíľach. Zaujímajú ma ich názory a skúsenosti.
Na katedre sme so študentmi začali tiež tvoriť
podcasty. Už máme vynovené štúdio, takže
ich bude čoraz viac. No na hodinách vidím,
že študenti nie sú zvyknutí diskutovať, vecne
argumentovať, kriticky myslieť. Nemajú prehľad v moderných dejinách, majú problém
informácie zaraďovať do širšieho kontextu.
Myslím si, že nedostatok prepojenosti medzi
teóriou a praxou je však oveľa komplexnejší
problém a zďaleka sa netýka len žurnalistiky, ale v zásade všetkých odborov a celého
školstva. Reagujú základné školy dostatočne flexibilne na to, aké zručnosti a vedomosti
budú súčasné deti potrebovať, keď vyrastú?
Reagujú dostatočne flexibilne stredné školy
a gymnáziá, aby svojich absolventov pripravili na požiadavky trhu práce alebo na vysokoškolské štúdium? Hoci roky diskutujeme
o reforme vzdelávania, naše školstvo posúva
dopredu iba hŕstka nadšencov, na ktorých
sa mnohí ich kolegovia pozerajú ako na bláznov. Už by sme si pred tým nemali zatvárať
oči. Ak sa vzdelávanie nestane skutočnou
prioritou pre celú spoločnosť čo najskôr,
riskujeme oveľa viac než len zlé umiestnenie
v nejakom medzinárodnom porovnávaní vedomostí, riskujeme našu vlastnú budúcnosť.
Čo vám dlhoročné moderovanie politickej relácie O 5 minút 12 dalo a čo vám,
naopak, vzalo?
Vzalo mi predovšetkým voľné víkendy. Ale
na druhej strane mám zážitky na celý život.
Bol som pri rôznych zlomových momentoch,
na viaceré debaty nikdy nezabudnem. Ale
čím dlhšie som to robil, stále viac som si
uvedomoval, že sa stále musím pýtať na to
isté a aj po rokoch dostávam tie isté vyhýbavé alebo nejasné odpovede. Prestalo ma baviť, že politický súboj sa obmedzil na osobné
útoky a urážky. Spory do politiky patria, ale
mali by byť vecné, o riešení problémov, o dlhodobej vízii. Dlho som uvažoval o nejakej
inej forme sebarealizácie. A tak som sa rozhodol pre vedu. V televízii aj na škole.
Teraz moderujete vedecko-popularizačnú reláciu Experiment. V čom vidíte
najväčší prínos relácie? Aké sú zatiaľ na

Martin Strižinec (vpravo) s paleontológom UK Matúšom Hyžným v relácii Experiment.

reláciu ohlasy? Napĺňa vás takýto štýl
práce v médiách?
Myslím, že takáto relácia u nás chýbala
a už si našla svojich divákov. Som nesmierne
rád, že môžem byť jej tvárou. Zásadný rozdiel je v tom, že keď sa niečo spýtam hostí teraz, dostanem veľmi presnú odpoveď.
Žiadne zahmlievanie či taktizovanie. Fakty.
Ohlasy sú pozitívne a už pripravujeme ďalšie
časti. Otvorili sme už množstvo zaujímavých
tém, sám som sa dozvedel veľa nových informácií. Baví ma najmä hľadať odpovede, ktoré sa týkajú našej budúcnosti. Mnohí ľudia
sa jej boja, majú strach, že všetko sa vymklo
spod kontroly a chcú staré zlaté časy, keď
bol svet predvídateľnejší a menej komplikovaný. Práve vďaka vedcom však máme
možnosti, ako svet zlepšiť. Také, aké nikdy
predtým. Ak o nich budeme vedieť, tak aj
do budúcnosti sa môžeme pozerať s oveľa
väčšou nádejou a menšími obavami. O tom
sú aj moje nové pravidelné diskusné večery v SND. Aké by malo byť Slovensko v roku
2043? Nechcem veštiť. Skôr pochopiť, čo
máme začať robiť teraz, aby sme nepremárnili ďalšie šance a príležitosti.
Ako v tejto súvislosti vnímate postavenie
vedy a vedeckých inštitúcií? Často sa totiž hovorí o tom, že veda je voči laickému
publiku autonómnou inštitúciou a len
zriedka reflektuje reálne a potrebné požiadavky širšej verejnosti. Má práve táto
vaša relácia ambíciu zbližovať vedcov
a širšiu verejnosť v zmysle oboznamovať
laikov s aktuálnymi výskumami, vysvetľovať im prínosy aj riziká vedy a pod.?
Veda je, žiaľ, na okraji záujmu. Spoločensky, politicky, ekonomicky. A hoci jedna
televízna relácia ju určite nezachráni, môže
pomôcť dostať ju viac do povedomia. Vedu
treba laickému publiku vedieť adekvátne
priblížiť. Tu môže svoju kľúčovú úlohu zohrať práve žurnalistika, ktorá vie často veľmi
komplikované a odborné posolstvá odkomunikovať jednoduchším a zrozumiteľnejším
jazykom, ktorý je bežným ľuďom bližší. Ale

myslím si, že najviac vedia obraz vedy zlepšiť
sami vedci, ak budú aktívnejší v komunikácii. Nielen vtedy, keď pôjde o peniaze, ale
práve vtedy, keď môžu prezentovať výsledky
svojho bádania. V súčasnosti, keď všetko so
všetkým súvisí, je veľmi dôležité vedieť sa
spájať. Veľmi sympatická mi je napr. platforma Žijemvedu.sk, ktorá sa presne o to snaží.
Dá sa to skĺbiť – byť denným doktorandom a zároveň moderátorom?
Priznám sa, že mám veľké resty. Vzhľadom
na to, čo všetko sa minulý rok stalo, som si
niektoré povinnosti musel odložiť na neskôr,
pretože som ešte stále pôsobil ako moderátor politickej relácie a pri takom hektickom
dianí a množstve zlomových udalostí sa to
všetko naozaj nedalo stíhať. Experiment je
iný typ relácie. Musím sa pripravovať, ale
nakrúcame viac častí naraz, takže samotná
výroba nezaberie toľko času. Dá sa to všetko
skĺbiť. Ale pravda je taká, že sa nenudím.
Sú pre vás vedci a odborníci z našej univerzity inšpiratívni? Je aj naša univerzita podľa vás miestom, kde to žije a kde sa robí
špičkový výskum hodný prezentovania?
Väčšina hostí, s ktorými som sa zatiaľ rozprával, bola z našej univerzity. Buď ju absolvovali, alebo na nej pôsobili či pôsobia. Paleontológ Dr. Matúš Hyžný bol prvý, po ňom
prišli zoológ Dr. Daniel Jablonski, špičkový
onkológ prof. Michal Mego, psychiater Dr.
Michal Turček, astronóm Dr. Juraj Tóth, informatik Dr. Andrej Lúčny a jeho učiteľ prof.
Jozef Kelemen. Stretnutia s takýmito ľuďmi sú
nesmierne inšpirujúce. A teším sa na ďalšie.
Univerzita Komenského patrí medzi najlepšie
vysoké školy na Slovensku. Ako novinár oceňujem, že akademická obec v zlomových momentoch nemlčí, v správnej chvíli sa vie ozvať
a korigovať verejnú debatu. Som hrdý na to,
že som absolventom Univerzity Komenského,
aj na to, že na nej môžem naďalej pôsobiť.
Zdenka Krasňanská
Foto: Archív M. Strižinca
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AKTIVITY NAŠICH ŠTUDENTOV

Existuje recept na úspešný študentský festival?
FSEV Fest ukuchtil už ôsmy ročník
Dňa 11. decembra 2018 sa na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK) konal v poradí už 8. ročník študentského festivalu FSEV Fest. Tento ročník bol venovaný
významným míľnikom v histórii (Česko)Slovenska, a to konkrétne známym „osmičkovým“ rokom: 1918,
1968, 1989, 1998 a 2018.
FSEV Fest sa od ostatných študentských
festivalov odlišuje najmä tým, že sa naň študenti neprídu len zabávať, ale aj niečo nové
naučiť. Ako však docieliť, aby bol „vzdelávací“ festival úspešný a každoročne ho navštívili stovky návštevníkov? Podľa Martina
Holubca, študenta FSEV UK a hlavného organizátora festivalu, ide o kombináciu viacerých faktorov – zaujímavej (a údernej) témy,
skvelých hostí, príjemnej hudby, bohatého
sprievodného programu, ale i „povestného
kúska šťastia a festivalovej chémie“.
Program minuloročného FSEV Festu bol
zložený z troch častí: niekoľkých diskusných
blokov, talentovaných hudobných vystúpení
a početných sprievodných aktivít. Do diskusnej časti prijali pozvanie hostia z rôznych
oblastí slovenskej spoločnosti. Prvý blok
diskusie sa venoval porovnaniu rokov 1989
a 2018 očami organizátorky protestov Za
slušné Slovensko Karolíny Farskej, literárneho vedca a bývalého poslanca NR SR Petra
Zajaca a dokumentaristky Lucie Kašovej.
Touto diskusiou návštevníkov sprevádzala
Veronika Cifrová Ostrihoňová. Druhý blok sa
zameral na aktivizmus na Slovensku a roky
1998 a 2018. Diskutérmi boli Zuzana Wienk,
občianska aktivistka, programová riaditeľka
a spoluzakladateľka občianskeho združenia
Aliancie Fair-play, hovorca a koordinátor komunikácie a kampaní občianskeho združenia
VIA IURIS Juraj Rizman, sociologička a vysokoškolská pedagogička Oľga Gyárfášová,
ktorá je riaditeľkou Ústavu európskych štúdií
a medzinárodných vzťahov FSEV UK, a spoluorganizátor protikorupčných pochodov
v roku 2017 Róbert Martin Hudec, angažujúci sa aj v iniciatíve Za slušné Slovensko,
ktorý na našej fakulte študuje verejnú politiku.
V treťom bloku dostali priestor mladí inšpiratívni Slováci. Účastníci festivalu tak mohli

vidieť aj počuť hudobníka Jána Lednického,
dizajnéra Patrika Haaza, jogínku Vierku Ayisi,
street workout atléta Martina Viedenského,
Ninku Peráčkovú, ktorá sa venuje pole dance, a taktiež Martinu Drahošovú z 3D startupu Ixworx. V poslednom bloku sa téme
populizmu na Slovensku a v EÚ venovali Michal Šimečka, výskumný pracovník Ústavu
medzinárodných vzťahov v Prahe, a Katarína
Mathernová, ktorá pôsobí v Európskej komisii na poste zástupkyne generálneho riaditeľa
pre susedské vzťahy a rozširovanie.
Počas celého večera sa návštevníci mohli
zúčastniť aj rôznych sprievodných aktivít:
premietanie filmov, spoločenské hry a horúci čaj v chill-out zóne, Kinect technológia v Xbox zóne, výstava fotografií v galérii,
hľadanie pokladov či miestnosť, v ktorej ste
mohli zažiť „návrat v čase“ do obdobia Československa. Travel room bola venovaná tým
návštevníkom, ktorí chcú vycestovať do zahraničia alebo len tak objavovať iné kultúry,

prípadne nájsť svoje uplatnenie v neziskovom sektore, ktorý na festivale reprezentovalo dvadsať neziskových organizácií. V gastrozóne sa účastníci mohli občerstviť domácimi
koláčmi, donutmi či zahnať hlad gulášom,
ktorý študenti počas dňa navarili.
FSEV Fest dáva každoročne priestor aj
skvelej hudbe a mladým talentom. Tento ročník si organizátori pripravili aj jedno prekvapenie – „PROJECT FSEV“. V ňom postupne vystúpili talentovaní študenti a študentky
našej fakulty – Branislav Višňanský, Miroslav
Straka, Bernadeta Baroková a Paulína Jablonická. Po tomto vystúpení sme mali možnosť
počuť hudobné číslo Andrey Puchalíkovej
a Márie Gavalovej. Hudobný blok zakončila
svojím vystúpením speváčka so zamatovým
hlasom Silvia Speaks.
„Zo FSEV Festu sa minulý rok opäť podarilo spraviť jeden skvelý večer, na ktorý mnohí
z nás spomínajú doteraz. Osobne ma veľmi
potešila prítomnosť významných hostí, ktorí
prijali naše pozvanie. Veľmi si však vážim každého jedného hosťa, ktorý vystúpil na festivale. Jediné negatívum, ktoré sme však nevedeli ovplyvniť, bolo počasie a s ním spojená
aj dopravná situácia v Bratislave. Aj napriek
tomu prišlo na festival cca 200 návštevníkov,
ktorí si festival užili,“ hovorí Martin Holubec.
Veľké poďakovanie opäť patrí vedeniu
FSEV UK, ktoré nám umožnilo zorganizovať
festival v priestoroch fakulty, ako i celému
organizačnému tímu, ktorý tvorili prevažne
študenti prvého ročníka FSEV UK. Bez nich
by FSEV Fest nemal šancu vzniknúť.
Tešíme sa na vás opäť aj v roku 2019!
Martin Holubec
Foto: Paulína Jablonická, Marek Bellay
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Študentské divadlo ActofKAA
„Celý svet je divadlo a muži, ženy, každý je v ňom hercom.“ To sú slová azda najznámejšieho autora divadelných hier na svete Williama Shakespeara. Citátom veľkého anglického barda nezačínam náhodou. Na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) totiž pôsobí anglické študentské divadlo ActofKAA.
ActofKAA bola založená v septembri 2011
a v decembri toho istého roku odohrala svoje prvé predstavenie na – teraz už tradičnej
– Festofke. FestofKAA je festival Katedry anglistiky a amerikanistiky (KAA) FiF UK, kde sa
študenti spolu s vyučujúcimi môžu na konci
semestra porozprávať v uvoľnenej atmosfére
mimo akademického prostredia a spolu si
užiť divadelné predstavenie, ktoré študenti
pripravujú počas semestra, a po jeho skončení sa zabaviť na afterparty.
Okrem divadelných predstavení sa však
súbor angažuje aj v dianí na fakulte a usporadúva rozličné udalosti, ako napríklad ActofKAAfé, kde členovia ponúkajú domáce koláče, čaj a kávu a takisto poskytujú informácie
o divadle a jeho činnosti, ale aj o tom, ako
sa stať členom ansámblu, keďže každý rok
prijíma súbor nových členov. V roku 2017
ActofKAA v spolupráci s divadlami Teatro EsPánico a Rusalka a študentským združením
Cultura nostra usporiadali oslavy Svetového
dňa divadla.
Členom súboru sa môže stať každý študent fakulty so zapálením pre divadelné
umenie. Či už sa chcú študenti uplatniť na
doskách, ktoré znamenajú svet, alebo v zákulisí, je už na nich.
Cieľom Actofky je zabaviť spolužiakov,
vyučujúcich či širšiu anglicky hovoriacu
verejnosť. V repertoári nášho súboru sa
nachádzajú takmer všetky žánre. Počas
uplynulých ôsmich „sezón“ mohli v našom
prevedení diváci vidieť napríklad komédie
Present Laughter, klasiku Oscara Wildea
The Importance of Being Earnest, slávnu Shakespearovu hru The Merry Wives
of Windsor alebo detektívny príbeh The
Hollow od Agathy Christie. Na poslednej
Festofke, ktorá sa konala 19. decembra

2018, herci predviedli hneď dva tituly –
skeč How to Kiss a Girl v réžii Sabíny Smutnej a Diany Pavlíkovej a čiernu komédiu
God of Carnage, ktorú už tradične režíroval
Bohdan Metenkanych. V skeči sa predviedlo viacero nováčikov, a ak budú v divadelnej
činnosti pokračovať aj naďalej, budúcnosť
nášho amatérskeho divadla vyzerá veľmi
sľubne.
Všetky predstavenia študenti usporadúvajú nezištne z vlastných prostriedkov a s pomocou príspevkov katedry alebo fakulty, za
ktoré sú nesmierne vďační. Od roku 2013
je divadlo zastúpené občianskym združením
Študentské divadlo ActofKAA, ktoré je možné podporiť 2 % z daní.

Všetci členovia sa na vás tešia na najbližšom predstavení, ktoré sa bude niesť v duchu osláv 100. výročia založenia Univerzity
Komenského. Koniec koncov bola to práve
univerzita, ktorá priviedla na spoločnú cestu tak zakladateľov, ako aj súčasných členov súboru.
Viac informácií o divadle ActofKAA môžete
získať na webovej stránke: actofkaa.sk, ale
i na Facebooku: www.facebook.com/Actofkaa a Instagrame: www.instagram.com/
actofkaa.
Anna Duffeková,
študentka FiF UK
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Práca trénera je na Slovensku
filantropickou činnosťou
Naďa Bendová, trénerka Športového centra polície, ktorá zodpovedá za prípravu Jána Volka, nášho najúspešnejšieho šprintéra v histórii, je absolventkou Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK). Trénerka roka 2017, ocenená
strieborným odznakom Európskej atletickej asociácie za cenný prínos a prácu pre atletiku, ktorá sa okrem Jána Volka venuje i mládeži
a deťom v oblasti športovej predprípravy, základného, špeciálneho aj vrcholového tréningu, nám v rozhovore nielen dovolila nazrieť
do trénerskej kuchyne, ale zaspomínala i na prácu letušky a veľmi otvorene pomenovala aj mnohé problémy, ktorým športová obec
na Slovensku čelí.
Vždy ste inklinovali k športu?
Od malička sme boli so sestrou (tiež absolventkou FTVŠ UK) vedené k športu. Od troch
rokov sme plávali a následne sme si prešli viacerými športovými disciplínami: tenis, volejbal,
tanec, športová streľba, basketbal. Vedeli sme
lyžovať, korčuľovať. S tatinom sme sledovali
každú nedeľu na ORF skoky na lyžiach, zjazdové či bežecké lyžovanie, v lete zas plávanie
a atletiku, pri ktorej sme nakoniec so sestrou
ostali.
Prečo zvíťazila práve atletika?
K atletike nás priviedol práve náš tatino, mala
som vtedy 10 rokov. Trénovala som v kolektíve
cca 12 dievčat v Interi Bratislava, s ktorými sa
dodnes každoročne stretávame, a to aj spolu
s našou pani trénerkou Libuškou Kládekovou,
ktorá je naďalej mojím veľkým vzorom, rovnako ako Vladimír Bezdíček, ktorý trénoval mňa
aj môjho manžela a v súčasnosti trénuje nášho
syna Jakuba. Roky strávené na štadióne nám
priniesli celoživotné priateľstvá a dnes trénujem
už detičky a neterky svojich kamarátok.
Celá naša rodina je športová. Sme športoví nadšenci, debatujeme o všetkom, čo sa
vo svete športu šuchne. Manžel Andrej je bývalý reprezentant SR v skoku do diaľky (jeho
osobný rekord – 787 cm – je tretím najlepším v histórii Slovenska) a ako člen slovenskej
posádky štvorbobov štartoval na XX. zimných
olympijských hrách 2006 v Turíne. Syn Jakub
sa venuje šprintom a skoku do diaľky a v štafete na 4 x 100 m má bronz z Európskeho
olympijského festivalu mládeže 2015 z gruzínskeho Tbilisi. Dcérka Ema chodí na atletické
tréningy raz do týždňa, ale je šikovná a na Slovensku je vo svojej vekovej kategórii najlepšia
v piatich disciplínach. Zatiaľ sa však venuje
najmä tancu, spevu a herectvu v ZUŠ Alkana.
S manželom sa snažíme obom deťom vytvoriť
v prvom rade dobré podmienky na štúdium,
ale aj na zmysluplne strávený voľný čas. Lyžujeme, máme radi vysokohorskú turistiku.
Šport je pre nás životný štýl, momentálne sme
atletike podriadili všetko, veríme, že našim deťom to dá ten najlepší základ do života.
S týmto životným naladením nie div, že ste
sa prihlásili na FTVŠ UK. Po ukončení štúdia ste však nepokračovali vo vyštudovanom odbore...
Prácu letušky som začala robiť v 18 rokoch
popri vysokoškolskom štúdiu. Moja mama totiž
pracovala na pasovom oddelení bratislavského
letiska. No keď prvýkrát prišla domov s týmto
nápadom, nestretla sa s nadšením. ☺ Nenosila
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som lodičky, žiaden mejkap, dievčenské záľuby
vo fintení či nakupovaní mi boli cudzie. Napriek
tomu som sa rozhodla, že to skúsim, a musím
povedať, že to bola skvelá voľba. V tomto povolaní som sa našla a s láskou som ho robila 20
rokov. Najskôr popri štúdiu ako celoročnú brigádu, neskôr popri zamestnaní vo fitnescentre
hotela Carlton a potom v SkyEurope Airlines na
plný pracovný úväzok. Pre nás všetkých, ktorí
sme tam pracovali, to boli asi najkrajšie „letecké“
časy. Po krachu spoločnosti sa moji kolegovia
rozleteli do celého sveta, ale ja už som mala dve
deti a potrebovala som zostať na Slovensku.
Skúsila som to ešte v ďalších leteckých spoločnostiach, ale už sa im nepodarilo naplniť moje
očakávania od tejto práce. Navyše som si časom
uvedomila, že už potrebujem pravidelný režim,
pravidelný spánok, menej stresu, viac času s rodinou. Okrem toho, ako rástla výkonnosť môjho
zverenca Janka Volka, stúpali aj nároky na jeho
tréningový proces. Nebo však stále milujem. Na
tom sa nič nezmenilo.
Popri práci letušky som však v podstate
stále (ak nerátam prestávky na materské dovolenky) pracovala aj ako trénerka. Pôsobila
som ako lektorka dojčenského plávania, trénerka detí v detskom športovom klube Kryha
Bratislava, tiež som bola majiteľkou úspešnej
súkromnej materskej škôlky.
Váš úspešný zverenec Ján Volko skončil
nedávno tretí na atletickom mítingu v Paríži. Ako dlho trvá príprava na takéto podujatie, čo tomu predchádza a pod.?
Ročný tréningový cyklus spravidla smeruje k dvom vrcholom sezóny (halová a letná),
pričom mítingy, ako bol ten v Paríži, sú „len“
súčasťou prípravy, nie cieľom, ku ktorému
by príprava smerovala. Naším cieľom sú majstrovstvá sveta alebo Európy, stále je pre nás
na prvom mieste reprezentácia krajiny, navyše
systém podpory športu na Slovensku je tabuľkový, nerozhoduje výkonnosť športovca, jeho
osobné maximá v porovnaní so svetom alebo
Európou, ale výkon podaný na podujatí, ktoré
je označené v tabuľke. Účasť na mítingoch
je komerčná záležitosť a pre nás je to forma
prípravy na vrcholné podujatia, pretože tam
sa športovec ocitne v priamom súboji s konkurenciou, s ktorou sa potom stretne na majstrovskej súťaži.
Aké sú vaše najbližšie plány s Jánom Volkom?
Nachádzame sa v poslednej fáze prípravy na halové majstrovstvá Európy v atletike
(HME), ktoré sa uskutočnia začiatkom marca

v škótskom Glasgowe. Práve tie sú naším najbližším cieľom.
Okrem Jána Volka trénujete aj deti. Je trénovanie mládeže náročné a ťažšie než trénovanie dospelých?
Pre mňa nie. Radšej pracujem s deťmi, s dospelými si až tak nerozumiem. Deti sú úprimné,
hravé, priame a majú „čisté“ emócie a city. Pre
mňa je najdôležitejšie vybudovať u detí pozitívny
vzťah k športu, aby ho mali radi. Taký, aký má
dnes Janko. Do 17 rokov naňho nebol vyvíjaný
tlak na výsledok, nebol nútený plniť limity a nosiť
domov medaily, len mal rád atletiku a ľudí, ktorí
boli v tom čase okolo neho. Na tom sa potom dá
stavať a prejsť do fázy vrcholovej prípravy. Aj vďaka tomu je Janko v súčasnosti úspešným šprintérom, ktorý robí radosť nielen sebe a svojim
blízkym, ale aj fanúšikom atletiky na celom Slovensku. Preto aj sa aj pri deťoch, ktoré trénujem,
snažím prekročiť hranicu formálneho kontaktu
zameraného len na dosiahnutie požadovaného
výkonu. Keď deti vycítia, že o nich mám hlbší záujem, ktorý nie je obmedzený len na ich športový
výkon, dokážu viac a intenzívnejšie trénovať, sú
motivované a dokážu podávať lepšie výkony. Ak
majú osobné problémy, nepokladám to za bezvýznamné maličkosti, ktoré len rušia tréningový
proces. Naopak, snažím sa im pomôcť a využijem túto príležitosť na ich lepšie spoznanie.
Bohužiaľ, moje skúsenosti z praxe sú v tomto smere skôr negatívne. Súvisí to aj s tým, že
len malé percento vysokoškolsky vzdelaných
trénerov má záujem pracovať s deťmi a mládežou vo fázach základnej športovej prípravy,
ktorá je však nevyhnutným základom a má
rovnakú „hodnotu“ ako po nej nasledujúce
etapy. Ich postoj však len odráža nelichotivú
situáciu v spoločnosti, v ktorej je práca trénera nedocenená až znevažovaná. Práca trénerov vo všetkých fázach športovej prípravy – od
predprípravy až po vrcholovú – by však mala
byť rovnako ohodnotená, a to nielen finančne.
Len tak ju budú robiť kvalifikovaní ľudia a len
tak dostanú deti postačujúce základy na postupný prechod všetkými fázami až po vrcholovú. Náš systém však, žiaľ, takto nefunguje.
Čo je podľa vás na atletike a trénovaní najťažšie? A ako sa do vašej práce premieta
súčasný stav slovenského športu?
Športové hnutie na Slovensku sa nachádza
v situácii, keď podceňovanie spoločenského
a zdravotného významu športu, ale aj iné priority štátnej politiky viedli k trvalej redukcii podpory
športu z verejných zdrojov. My športom žijeme
a sme presvedčení, že šport je verejnou službou

N A Š I A B S O LV E N T I
a na jeho financovaní by sa mali podieľať nielen komerčné subjekty, neziskové organizácie
a spolky, ale aj správy a samosprávy. Súčasné
inštitucionálne zabezpečenie, športové prostredie a ekonomicky náročný systém športu prešli
vývojom, ktorého výsledkom je rozpad uceleného systému (t. j. absentuje rozvoj rekreačného športu, chýbajú nám športové strediská,
športové školy a triedy, ktoré by boli zastrešené
vynikajúcimi odborníkmi so zdravotným a vedecko-metodickým zázemím), výrazné zúženie
konkurencieschopnosti športovej reprezentácie
SR (ojedinelé úspechy jednotlivcov, podporovaných od útleho veku rodičmi a zo súkromných
zdrojov, sú spôsobené zníženou dostupnosťou
športu v dôsledku neprimerane vysokej ekonomickej spoluúčasti rodín), celkový pokles pohybových aktivít, s čím úzko súvisí častejší výskyt
obezity a ďalších civilizačných chorôb u všetkých
vekových kategórií obyvateľstva. Zúfalý stav hlási aj športová infraštruktúra, ktorá by mala byť
súčasťou základnej občianskej vybavenosti, no
v dôsledku jej defektnosti nastávajúca generácia
reprezentantov nemá kde vyrastať. Problémom
je i systémová diera v profesijnom uplatnení trénerov a športových odborníkov, ich spoločenskej
úlohy a finančnom ohodnotení, rovnako ako chýbajúca snaha o zvyšovanie ich kvalifikácií a profesijnej úrovne, chýbajúci výskum v športe a zásadné nezrovnalosti a systémové zlyhania v spojení
športovej kariéry a vzdelania mládeže.
Napriek tomu je trénerstvo prácou, ktorá
človeka napĺňa. Odmenou je radosť z úspechu
zverencov, i keď cesta k nemu nie je jednoduchá – bolí, je plná náročných tréningov, únavy
a stanovený cieľ je často v nedohľadne.
Zmenilo sa niečo v trénovaní od čias, keď
ste študovali na FTVŠ UK?
Stále platí, že tréner potrebuje poznať
okrem seba a svojich zverencov aj aktuálne
trendy v športe, ktorému sa profesijne venuje. Preto sa každý rok zúčastňujem viacerých
konferencií u nás, ale aj v zahraničí, ktoré ma
posúvajú na stále vyšší level. Keď som začala
trénovať Janka, oprášila som všetky učebnice
z FTVŠ UK, aby som si obnovila teoretické
vedomosti. Neustále študujem odbornú literatúru, a to nielen tú, ktorá sa týka štruktúry
športového výkonu, ale aj mentálneho tréningu
či športovej psychológie. Veľa som načerpala
obyčajným sledovaním tréningov špičkových
atlétov na sústredeniach alebo pretekoch v zahraničí – posadila som sa na tribúnu so zápisníkom v ruke, pozorovala a značila si, čo robia.
Práca trénera je tiež o správnej motivácii
a komunikácii. Direktívny prístup tam podľa
mňa nemá miesto. V mojej práci mi nesmierne
pomáha empatia. Myslím si, že ako žena mám
v tomto miernu výhodu oproti svojim kolegom.
Rozumiem zverencom, často aj bez slov. Komunikácia spojená s empatiou je významným
kľúčom na zvýšenie sebaúcty športovcov. Nič
nezdvíha sebadôveru človeka viac než pocit,
že sa ho niekto pokúša pochopiť. Snažím sa
k svojim zverencom správať tak, ako by som
chcela, aby sa oni správali ku mne. Rešpektujem ich a oni rešpektujú mňa. Som presvedčená, že ak ma budú rešpektovať, budú sa
schopní odo mňa učiť a budú dosahovať ciele,
ktoré si spolu vytýčime. Ak budem zľahčovať
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ich problémy a nebudem oceňovať ich pokroky
a snahu, nebudú mi dôverovať, budú sa ma báť
a atletiku prestanú mať radi.
Čo považujte za svoj doterajší najväčší
úspech?
Ako povedal súčasný dekan FTVŠ UK a môj
kamarát Marián Vanderka: „Úspech trénera
závisí nielen od jeho vedomostí a zručností v danom športe, ale aj od istých vlastností
a jemných odtieňov jeho charakteru. A to je
dôvod, prečo je jeden tréner úspešnejší,
druhý menej.“ Preto na sebe neustále pracujem, proces a cesta k úspechu je pre mňa
dôležitejšia než samotný úspech, až potom si
tú chvíľku slávy naozaj užijem. Víťazstvá a medaily sú pre mňa odmenou, som za ne vďačná, pričom nerozlišujem, či to je titul majstra
Európy do 23 rokov alebo titul majstrov a majsteriek Bratislavy našich detí.
Určite máte aj nejaké profesionálne sny.
Čo by ste chceli vo svojej kariére dosiahnuť, čo by bol pre vás najväčší úspech?
Máme pred sebou nové výzvy a splniť ich
v podmienkach, aké majú slovenskí športovci,
nebude jednoduché. Určite sa však o to pokúsime. Náš systém je zameraný len na výkon,
len málokoho zaujíma cesta, ktorá k nemu vedie. Robím tréningové plány podľa toho, kde sa
v ten deň dá trénovať, pričom som často nútená
improvizovať, niekedy tak cestujeme aj dve hodiny do viedenskej, ostravskej či pražskej haly.
Je smutné, že ani dva roky od zisku striebornej
medaily na HME v Belehrade sme súčasným
dvom účastníkom európskych majstrovstiev
v Glasgowe na 60 m nedokázali vytvoriť základné tréningové podmienky. Napriek tomu si
ideme stále za svojím snom a tým sú Hry XXXII.
olympiády 2020 v Tokiu.
Vedeli by ste porovnať trénerstvo u nás
v SR a v zahraničí?
Do opisu toho, ako funguje systém trénerstva v zahraničí, by som sa nerada púšťala,

je však isté, že v porovnaní so zahraničím výsledkami zaostávame vo všetkých vekových
kategóriách. Okrem toho je práca trénera na
Slovensku filantropickou činnosťou, lebo ak
nepracujete ako tréner na športovej škole alebo v rezortnom stredisku, je to naozaj najmä
o vašom nadšení pre šport – trénerstvo robíte
len ako hobby popri inom zamestnaní. Bol to
aj môj prípad. Až do spomínaného Jankovho
medailového úspechu v Belehrade som bola
odmeňovaná len raz ročne za jeho výkonnosť,
pričom som sa o túto sumu delila ešte so silovým trénerom Róbertom Kresťankom. Až následne som s Národným športovým centrom
podpísala dohodu o vykonaní práce, na základe ktorej som mala stanovenú výšku mesačnej odmeny. Momentálne mám plný pracovný
úväzok v Športovom centre polície, rovnako
ako Robo Kresťanko a Janko Volko, a istotu
zabezpečenia rodiny do olympiády v Tokiu.
Takže na to, aby som sa dnes ako trénerka
dokázala uživiť, som potrebovala dosiahnuť
úspech, aký sa dovtedy podaril len jedinému
Slovákovi v šprintérskej disciplíne, a to pred
121 rokmi Alojzovi Sokolovi na Hrách I. olympiády 1896 v Aténach. Teraz tak už môžem
plánovať prípravu bez obáv o to, či ju budeme
schopní zaplatiť. Moju účasť na tréningovom
procese už neplatí môj manžel. Máme materiálne zabezpečenie, sponzorov. Je však na
zamyslenie, že tam, kde sme, by sme sa nedostali, ak by sme tie peniaze nemali v časoch
pred ziskom medailí, pričom až 70 % vynaložených financií sme pokrývali zo súkromných
zdrojov. Až po zisku medailí sme „zapadli“ do
výkonnostných tabuliek a sme plnohodnotne
podporovaní zo strany štátu. Je smutné, že
v systéme podpory športovcov na Slovensku
sa podpora športovca alebo trénera prejaví až
po dosiahnutí úspechu. Systém by mal podporovať talenty už na ceste za úspechom, len
vtedy je efektívny a má zmysel.

Karin Fedorová
Foto: Archív N. Bendovej
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OUT & IN – vystavovali sme v Moskve
V roku 2018 sa mi ako členovi Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (KVV PdF UK) podarilo zrealizovať dve
výstavy výtvarného umenia v Moskve. Koncom roka som ako kurátor zastrešil projekt STORIES, ktorý ponúkol výber z tvorby výtvarníka Jakuba Bachoríka.
V lete som zrealizoval výstavu s názvom OUT &
IN, na ktorej sa prezentoval výber z mojej tvorby
spolu s fotografiami Petra Čintalana. Obaja sme
sa zaoberali problematikou človeka, sledujúc
vzťahy medzi prostredím (OUT) transformujúcim
vnútornú (IN) stránku človeka. Výstava bola súčasťou 6. Moskovského medzinárodného bienále
mladých výtvarníkov.
Kurátorka bienále Lucrezia Calabrò Viscontiová navrhla tému „Abrakadabra“: „Slovo abrakadabra má starobylý pôvod. Znamenalo to
uvoľnenie procesu schopného transformovať
realitu.“ Práve schopnosť transformácie je kľúčová aj v mojej tvorbe. Odtlačok, ktorý sa „zázračne“ transformuje pôsobením vonkajších vplyvov
a fyzikálnych zákonitostí do podoby, kde čaká na
ďalšiu vlnu premeny. Uvedené na spomínanej výstave predstavovala moja kolekcia s názvom Stavebné prvky mentálnych individualít. Vytvorené
sú pomocou experimentálneho technologického

postupu – odtláčania takzvanej tekutej matrice,
ktorý som vynašiel počas doktorandského štúdia. Tekutá matrica je spôsob vytvárania odtlačku
z minerálnych roztokov, vďaka ktorým získavame
odtlačok, ktorý je v procese. Práve proces je kľúčovým v prepojení na obsahovú stránku môjho
výtvarného programu. Hlavným cieľom prezentovaných výtlačkov je vytvorenie abstraktných
zobrazení – vizuálnych znakov, ktoré odkazujú
na Stavebné prvky mentálnych individualít. Ide
o výtvarné zobrazenie ľudskej osobnosti, ktorá
má možnosť zmeny tak, ako ju majú sedimenty
odtlačkov z tekutej matrice, ktoré sú neustále
v procese transformácie.
Viac informácií o projektoch môžete nájsť aj na
www.martinsevcovic.com.
Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.,
odborný asistent na KVV PdF UK

Martin Ševčovič (vpravo) a Peter Čintalan (vľavo) na
vernisáži výstavy OUT & IN v Moskve

Simulačné výučbové centrum v Martine
pravidelne otvára dvere deťom aj seniorom
Simulačné výučbové centrum Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine ani v uplynulom kalendárnom roku neobmedzilo svoje aktivity „len“ na
výučbu medikov. Svedčia o tom početné vzdelávacie podujatia „na mieru“, ktoré jeho zamestnanci zorganizovali pre deti z materských, základných
a stredných škôl i seniorov.
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine (JLF
UK) sa od svojho vzniku v roku 1969 rozvinula na
inštitúciu, ktorá sa podieľa na zvyšovaní úrovne
vzdelávania formovaním vedomostného aj morálneho profilu absolventov, na vytváraní kvalitných
podmienok pre štúdium, má vynikajúci kredit aj
v zahraničí, participuje na liečebno-preventívnej
starostlivosti a napĺňa vedeckovýskumný program.
V takom dôležitom procese, ako je rozvoj inštitúcie, nie je nikdy priestor na stagnáciu. Od roku
2012 JLF UK ako prvá lekárska fakulta na Slovensku začala implementovať do vzdelávacieho procesu moderné informačné technológie a vytvorila
podmienky pre vznik simulačného výučbového
centra, ktoré sa za šesť rokov plnej prevádzky začlenilo do výučby všetkých študijných programov
na pregraduálnej i postgraduálnej úrovni a tiež
v oblasti špecializačného štúdia.
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Význam vysokej školy ako vzdelávacej inštitúcie
v konkrétnom regióne však nespočíva len v procesoch a aktivitách, ktoré už boli spomenuté. Jej pôsobnosť má aj iný rozmer. Vďaka modernému vybaveniu, ochote a entuziazmu zamestnancov pracuje
Simulačné výučbové centrum JLF UK pravidelne
aj so širokou verejnosťou a poskytuje vzdelávacie
aktivity deťom z materských a základných škôl, študentom stredných škôl, ale aj seniorom.
Simulačné výučbové centrum v uplynulom kalendárnom roku pripravilo vzdelávacie podujatia
pre viac než 500 detí z materských, základných
a stredných škôl v regióne vrátane dvoch 8-ročných gymnázií a cirkevného gymnázia zo Žiliny.
Návšteva študentov zo Žiliny potvrdzuje, že dobré meno JLF UK a jej simulačného výučbového
centra sa rozšírilo aj za hranice Turca. Pracovisko, ktoré je v čase, keď neprebieha výučba,
pripravené prijať zvedavých a učenia chtivých
žiakov všetkých vekových kategórií, spolupracuje pravidelne s viacerými školami a neziskovými
organizáciami.
Program exkurzie sa vždy pripravuje vzhľadom
na vek či špecifické potreby návštevníkov. Napríklad pre študentov elektrotechniky na Spojenej
škole v Martine sme pripravili kurz prvej pomoci
zameraný na úrazy elektrickým prúdom, pre deti
z tábora Slovenského hemofilického združenia
zas prednášky a workshopy orientované na prevenciu úrazov a stavy spojené s krvácaním.
Každý návštevník, ktorý sa zúčastní na exkurzii
či vzdelávacej aktivite nášho centra, ovláda teoreticky zásady poskytnutia prvej pomoci v zmysle
kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR) s použitím
automatického externého defibrilátora, pričom absolvoval i jej praktický nácvik pomocou počítačom
riadených figurín, ktoré umožňujú zhodnotenie
efektivity resuscitácie aj vo forme spätnej väzby
o tom, kde došlo k chybám. Vychádzajúc z po-

znatku, že aj 10-ročné dieťa dokáže poskytnúť
účinnú KPR či privolať pomoc prostredníctvom
kontaktu s operačným strediskom záchrannej
služby, je táto činnosť Simulačného výučbového
centra JLF UK na nezaplatenie. Pri slove „nezaplatenie“ je dôležité poznamenať, že táto práca pre
komunitu nie je nijako spoplatnená, vďaka čomu
sa základy prvej pomoci poľahky dostávajú k obyvateľom martinského regiónu, seniorom i žiakom
základných a stredných škôl – teda k ľuďom, ktorí
ich môžu v budúcnosti správne uplatniť pri záchrane ľudského života.
Spätná väzba od detí, ktoré absolvovali exkurziu v Simulačnom výučbovom centre JLF UK, je
úžasná a je motorom pre všetkým zamestnancov,
ktorí venovali týmto milým návštevníkom svoje vedomosti a čas. Na nástenkách sa hromadia kresby detí, ktoré naše centrum navštívili a odniesli si
z neho veľmi dôležité poznatky a skúsenosti. Touto aktivitou JLF UK prispieva k rozvoju vzdelanosti
v regióne a prejavuje tak svoju zodpovednosť voči
komunite, pre ktorú pracuje.
Prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.,
Ing. Eva Kvaltínyová,
Simulačné výučbové centrum JLF UK
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Seniori si na UTV vyskúšali artefiletiku
Pri príležitosti Týždňa celoživotného učenia sa na Univerzite tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
(UTV CĎV UK) koncom minulého roka uskutočnil deň otvorených dverí. Záujemcovia o štúdium aj súčasní študenti sa v rámci neho mali možnosť
zapojiť do artefiletického workshopu s názvom „Vzdelávanie ponúka nové začiatky“.
Na začiatku deväťdesiatych rokov sa vo výtvarnej výchove rozvíjalo niekoľko koncepcií. Jednou
z nich bolo i nové poňatie výtvarnej výchovy s názvom artefiletika. Základom tejto koncepcie je
prijatie slobodného výtvarného prejavu každého
človeka a podpora jeho individuality. Artefiletika
pomáha lepšie porozumieť svetu okolo nás, sebe
a svojim životným potrebám.
Na výtvarné stvárnenie a na zvolené materiály
artefiletika nazerá ako na prostriedky k vyjadreniu
myšlienok a pocitov. Cez artefiletiku si môžeme
utvrdiť svoj názor, reflektovať určitú problematiku, určitý stav i konkrétnu situáciu v živote. Artefiletickými prácami môžu byť práce jednotlivca
i skupinové práce. Vzájomné spoločné prežívanie
zážitkov a pocitov pri skupinových prácach ľudí
spája a vytvára priestor na spoločný dialóg medzi
zúčastnenými.

užili inak. Seniori mali na výber vlnu rôznej farby,
ktorá symbolizovala ich očakávania od štúdia na
UTV. Z nej študenti vytvárali rôzne tvary – konkrétne aj symbolické. Prostredníctvom farebnej
vlny sa dalo vyjadriť vzdelanie, radosť, cestovanie, priateľstvá a sny. Na výtvarnej práci najviac
dominovala modrá vlna, ktorá symbolizovala
radosť. Znamená radosť z učenia, radosť z nových poznatkov, radosť z nových vzťahov. Starší
študenti potvrdili, že sa neboja životných výziev
a majú chuť sa i naďalej vzdelávať. Výsledkom je
spoločná výtvarná práca, ktorá symbolizuje, čo
všetko vzdelávanie v staršom veku môže predstavovať a čo všetko pre študentov znamená.
Počas nášho artefiletického workshopu sme
sa rozhodli pracovať s vlnou. Tradičný materiál
používaný na pletenie a háčkovanie sme však vy-

Mgr. Dana Havranová,
vedúca metodička UTV CĎV UK

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

Stanislava Moyšová:
Francúzsko-slovenský
tematický tezaurus
– právo, financie,
životné prostredie,
medicína a iné

Helena Panczová:
Preklad z biblickej
gréčtiny do slovenčiny
– problémy, riešenia
a perspektívy

Ada Böhmerová
– Heather Trebatická:
Making friends
with idioms

Táto zbierka glosárov, ktorá vznikla na
Filozofickej fakulte UK, je primárne koncipovaná tak, aby slúžila ako základný lexikologický podklad pre konkrétnu tlmočnícku prípravu študentov na hodiny simultánneho alebo konsekutívneho tlmočenia.
Sekundárne sa tezaurus dá využiť pri prehlbovaní a rozširovaní slovnej zásoby študentov, ktorí neštudujú francúzštinu ako
odbor, ale ako cudzí jazyk. Tematické glosáre zo spoločenskovedných a prírodovedných odborov sú doplnené glosármi,
ktoré sa zameriavajú na špecifický okruh
frazeologizmov (biblizmy, latinizmy). Pri výbere slov sa využívala metóda sémantickej
analógie a konotácie. Každý tematický celok sa delí na podtémy: v prvej časti podtémy študent nájde lexikálne jednotky s prekladom, v druhej časti kolokačné výrazy
alebo frázy viažuce sa na danú podtému.

Publikácia z dielne Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK, ktorá
vyšla v rámci časopiseckej edície Studia Biblica Slovaca, sa začína relatívne všeobecnou
kapitolou zameranou na prekladanie starovekej literatúry. Hoci v slovenskom jazyku existuje viacero prekladov Biblie, pre toto vydanie bolo potrebné vytvoriť nové východisko,
vhodné ako vedecký komentár. To následne
viedlo k úvahám o druhoch biblického prekladu a o rôznych prekladateľských technikách. Z tohto dôvodu sa tu podáva aj stručná
charakteristika troch techník – lingvistického
(komentárového), filologického a kultúrneho
prekladu. Autorka sa v práci venuje aj téme
gramatickej konzistentnosti ilustrovanej na
dvoch komplexných problémoch gréckych
slovies. Práca má celkovo interdisciplinárny
charakter – k biblickému textu, ktorý obsahovo patrí do domény teologických štúdií, sa
pristupuje z filologického hľadiska.

Táto kniha je druhým upraveným
a rozšíreným vydaním, ktoré sa autorky
z Filozofickej fakulty UK rozhodli znovu
prepracovať a ponúknuť nielen svojim študentom, ale každému, kto používa angličtinu v súkromnom či profesijnom živote.
Teoretická kapitola je venovaná idiómom
a frázovým slovesám ako lingvistickému
fenoménu, pričom sa tu uvádzajú aj rôzne
definície v priereze storočiami. Praktická časť sa skladá z vybraných plnovýznamových slovies, ktoré sú použité ako
idiómy v dialógoch, takže si ich študent
fixuje intuitívne. Každá kapitola sa skladá
z rôznych frázových slovies, viažucich sa
k hlavnému slovesu, ktoré sú vysvetlené
formou synoným. Na konci každej kapitoly sa nachádza niekoľko typov cvičení
na precvičenie naštudovaného materiálu.
Good luck & have fun!

preklad obalka_tlac.pdf 1 12. 10. 2018 13:31:17

Ada Böhmerová
Heather Trebatická
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ŠTUDENTI O ŠTUDENTOCH

Matfyzáci makajú aj za múrmi školy
Informatička, ktorá v ESET-e pracuje ako analytička malvéru, študent rozvojového programu pre budúcich lídrov či doktorand, ktorý
medzi žiakmi na stredných a základných školách hľadá nádejných vedcov – aj takými poslucháčmi sa môže pochváliť Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK).

Matúš Ferienčík
študent manažérskej matematiky v 2. ročníku Mgr. stupňa štúdia, aktívny člen OZ Crossroads, navštevuje 2. ročník trojročného intenzívneho rozvojového programu Nexteria
Leadership Academy (NLA)

Nezanedbávaš školu popri práci?
Práve naopak! Aby som mohol škole venovať dostatok času, až do záverečného
ročníka som počas semestra nebrigádoval
a diplomovú prácu sa mi podarilo spojiť so
stážou. Stážujem v Rade pre rozpočtovú
zodpovednosť, čo je nezávislý orgán na monitorovanie vývoja hospodárenia v krajine.
V diplomovke sa snažím odpovedať na otázku, do akej miery je dôchodkové a zdravotné
poistenie aktuársky férové a ako redistribuuje odvody poistencov. Myslím si, že ľudia
a štát by mali byť k sebe spravodliví, ale aj
solidárni s tými, ktorí mali menšie šťastie v živote. Preto ma zaujímalo, ako tieto funkcie
plnia systémy, do ktorých všetci pracujúci na
Slovensku platia odvody zo mzdy. A som veľmi rád, že môžem rozvíjať a používať v praxi
to, čo som sa naučil v škole.
Ako si sa k tomu dostal?
Všetko to začalo seminárnou prácou,
keď som si mal naštudovať jednu ekonomickú knihu. Nakoniec sa mi to zapáčilo,
začal som ich čítať viac a zapísal som si viaceré ekonomické predmety. Rozprával som

sa o tom aj s profesorom Pavlom Brunovským, cez ktorého potom prišla možnosť
písať diplomovku mimo fakulty.
Ako dokážeš skĺbiť školu, NLA a voľný
čas?
V poslednom ročníku už veľa predmetov nemám, a keďže som sa na bakalárovi snažil poctivo učiť, teraz mi stačí
venovať štúdiu menej času. Dosť tomu
pomohlo i to, že som sa vždy snažil všetkému rozumieť tak, aby som to mohol komukoľvek vysvetliť. V NLA si môžem vybrať
aktivity, ktorým sa budem venovať cez
semester, takže si viem štúdium nastaviť
tak, aby som všetky svoje aktivity stíhal.
Čo ti najviac dodáva energiu?
Okrem času s rodinou, aktivít v OZ a čítania kníh som sa v poslednom čase začal po
večeroch opäť intenzívnejšie venovať gitare,
tak to je teraz taká moja voľnočasová radosť.
Baví ma tiež pracovať na diplomovej práci –
hoci robím veľa chýb a niekedy to ide pomaly, keď vidím pokrok a to, čo som sa vďaka

tomu mohol naučiť, som veľmi rád, že som
sa na tú tému dal.
Aké sú najväčšie výzvy v tvojom živote?
Doteraz najväčšou výzvou bolo pre mňa dokončiť prvý stupeň štúdia. Zo zdravotných dôvodov som musel prerušiť štúdium a byť vyše
pol roka doma. Bál som sa, že ma psychicky zloží, že to nebudem môcť dokončiť. No
najmä vďaka Bohu a ľuďom okolo mňa sa to
podarilo. Najbližšia výzva je dopísať diplomovú prácu a spraviť štátnice. Za najväčšiu výzvu
v živote však považujem dobre vychovať svoje
deti. To je intenzívny 20-ročný úväzok, ktorý
by som zanedbať rozhodne nechcel.

Martin Chudjak
doktorand na Katedre aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK, zodpovedá za organizáciu výberu žiakov na Olympiádu mladých vedcov (IJSO) na národnej úrovni

Ako si sa dostal k IJSO?

Foto: Tomáš Halász
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Od začiatku vysokej školy som pracoval v občianskom združení Trojsten, ktoré
organizuje korešpondenčné súťaže a sústredenia z matematiky, fyziky a informatiky
pre žiakov ZŠ a SŠ. Skúsenosť so vzbudzovaním zápalu pre vedu v žiakoch ma veľmi
oslovila. V združení som spoznal ľudí, ktorí
participovali aj na organizácii IJSO, súťaže,
ktorá najúspešnejším nádejným fyzikom,
chemikom a biológom každoročne ponúka
príležitosť zúčastniť sa medzinárodného finále. Časom sa vyskytla možnosť pomôcť

s prípravou prednášok a úloh pre žiakov,
tak som sa na to dal. Tiež som dostal ponuku ísť so slovenskou delegáciou na medzinárodné kolo olympiády na Bali – to bol
dosť motivujúci faktor.
Čo všetko zahŕňa organizácia tejto súťaže?
Pri súťaži IJSO je náročné, že každý
rok pracujeme s úplne inými žiakmi. Teda
rok čo rok stojíme pred úlohou, ako presvedčiť čo najviac „pubertiakov“, že riešiť
úlohy z prírodných vied je tá najväčšia zá-

ŠTUDENTI O ŠTUDENTOCH

Zuzana Hromcová
študentka informatiky v 2. ročníku Mgr. stupňa štúdia, ktorá sa zameriava na informačnú
bezpečnosť; okrem toho, že usilovne študuje, pracuje aj vo firme ESET ako analytička
malvéru

Ako si sa dostala k práci v ESET-e a informačnej bezpečnosti vôbec?
Ešte počas bakalárskeho štúdia som
absolvovala predmet základy reverzného
inžinierstva, ktorý sa od ostatných kurzov
výrazne líšil. Vyučujú ho práve zamestnanci
firmy ESET, teda ľudia z praxe, ktorí doslova
žijú informačnou bezpečnosťou a na ktorých
vidno obrovské nadšenie pre to, čo vysvetľujú. Bolo to nákazlivé! Vďaka tomuto predmetu som zistila, že ako informatička nemusím
byť len programátorka, a aj to, ako často
v digitálnom svete zabúdame na bezpečnosť
a že by som to rada pomohla zmeniť. ESET
mi potom otvoril dvere na letnú stáž, vďaka
čomu som sa tam neskôr zamestnala aj popri škole.
Vedela by si nám objasniť, v čom spočíva
tvoja práca?

munikuje s útočníkom a aké má schopnosti?
Je jeho úlohou ukradnúť obeti čísla bankových kariet, aby ju mohol pripraviť o peniaze? Alebo ide o špionážny softvér, ktorý obeť
špehuje pomocou jej vlastnej webkamery?
Ako sa malvér skrýva v počítači a ako sa ho
zbaviť? Mojou úlohou je odpovedať na tieto
otázky, a preto moja práca spočíva v analýze
neznámych škodlivých súborov. Z technického hľadiska to znamená, že keďže k týmto
súborom, samozrejme, nemáme zdrojové
kódy ani dokumentáciu, používame takzvaný disassembler – ten preloží binárny súbor
do postupnosti inštrukcií jazyka assemblera,
ktoré potom študujeme. Výsledky tejto analýzy sa potom používajú na rôzne účely, či už
na zlepšenie detekcie malvéru, informovanie
používateľov o následkoch malvéru na ich
infikovanom počítači, alebo na sledovanie
dlhotrvajúcich či cielených útokov, ktorým
tak vieme lepšie zabrániť.

Mojou hlavnou úlohou je skúmať malvér,
teda škodlivý softvér. Asi najznámejším typom je takzvaný počítačový vírus, ale v skutočnosti ich je oveľa viac a na to, aby sme
s nimi vedeli účinne bojovať, im musíme najskôr porozumieť. Ako sa malvér šíri? Ako ko-

Ako vnímaš spojenie praxe so štúdiom?
V čom ťa obohacuje práca? A ako ti pri
nej pomáha štúdium?

bava, ktorej chcú v lete venovať svoj čas.
V dnešnej dobe to nie je práve ľahké. V roku
2018 sme sa stali laureátmi Ceny Generácie 3.0 od Nadácie Pontis. Súčasťou výhry
bola aj možnosť absolvovať viacero školení
s ľuďmi, ktorí sa venujú marketingu profesionálne. Skúsili sme teda investovať viac
času a energie do propagácie súťaže. Žiaci sa do nového ročníka môžu prihlasovať
už od začiatku marca, tak dúfame, že naša
nová stratégia bude úspešná. Po tom, ako
sa žiaci prihlásia, zorganizujeme celoštátne
kolo. Každý rok v decembri sa koná medzinárodné kolo, kam idú šiesti najšikovnejší
žiaci a traja organizátori, ktorí prekladajú
žiakom úlohy.

svoj talent, je dôležité, aby sa mali možnosť
učiť od tých najlepších. Tí často tiež v ich
veku „vytŕčali z lavíc“, a preto ich myslenie
vedia často pochopiť lepšie. Práve takéto
súťaže, ktoré prepájajú najlepších univerzitných študentov či pedagógov so žiakmi,
môžu týmto mladým talentom sprostredkovať vedenie, ktoré im môže na bežnej
škole chýbať. Obdobný systém práce s talentovanou mládežou úspešne funguje vo
viacerých krajinách. Sú však aj krajiny, kde
sa s mladými talentmi pracuje skôr priamo
na školách, pričom tam študenti dosahujú
veľmi dobrú úroveň. Takýto systém funguje
napríklad v Spojenom kráľovstve.

Myslíš si, že organizácia týchto súťaží je
dôležitá? Prečo nestačí to, čo sa žiaci
naučia v škole?

Pred nedávnom si sa vrátil z pobytu na
univerzite v Izraeli. V čom sa líši prístup
k talentovaným žiakom v Izraeli a na Slovensku?

Učitelia na ZŠ a SŠ sa často pri všetkých
svojich povinnostiach nestíhajú venovať
tým najšikovnejším. Ja však verím, že ak
chceme, aby najlepší žiaci mohli rozvíjať

Túto prácu by som nevedela robiť bez
teoretického základu, ktorý som získala

Počas svojho pobytu som sa mal možnosť stretnúť s jednou z vedúcich pracovníčok centra pre budúcich vedcov v Izraeli

v škole – bez znalosti už spomínaného assemblera, ale ani bez pochopenia konceptov, ako funguje počítač vo všeobecnosti,
operačné systémy, siete. V práci mám na
druhej strane možnosť tieto koncepty vidieť
v praxi a hlbšie im porozumieť, takže z môjho pohľadu sa tieto dve oblasti pekne dopĺňajú a vďaka obom mám možnosť sa stále
učiť niečo nové.

(The Center for the Advancement of the Gifted and Talented). To, čo je v Izraeli v tomto smere odlišné, by som zhrnul do troch
bodov. Prvým dôležitým faktorom je lepšia
podpora od štátu. Po druhé súťaže sú tam
chápané viac ako výučbový proces, nielen
ako príležitosť na porovnanie si schopností. A v neposlednom rade majú v Izraeli na
súťaže z prírodných vied cielenejší a profesionálnejší marketing. Ako príklad uvediem
pár čísel: v prvom kole súťaží majú zapojených vyše osemtisíc žiakov. My pár stovák.
Pritom Izrael má približne rovnaký počet
obyvateľov ako Slovensko. Najlepších päťdesiat žiakov má automaticky od štátu odsúhlasené, že štvrtinu času nemusia chodiť
do školy, ale zúčastňujú sa individuálnej
prípravy na univerzitách. Samozrejme, všetci odborníci, ktorí venujú žiakom svoj čas
a energiu, sú aj príslušne zaplatení.
Viktor Baniar a Adam Štefunko,
členovia Študentskej komory
AS FMFI UK
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PREZRADILI STE NÁM O SEBE

Mgr. Ivan Lacko, PhD.,

vedúci Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK
Aké cudzie jazyky ovládate?
Angličtinu, nemčinu, spomienkovo-úboho
aj ruštinu, historicky-gymnaziálne-pesničkovo francúzštinu a rodinne-literárne-filmovo,
samozrejme, češtinu (ale tú rátam za polorodný jazyk).
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Povinnosti a sebanaplnenie.
Ako rád trávite voľný čas?
Športom – lyže, bicykel, beh, turistika.
Vlastne akýmkoľvek pohybom. Hraním na
gitare, divadlom, filmom, knihami, vnímaním
ničím nenahraditeľnej fascinácie z existencie – sveta, prírody, ľudí, seba.

Miesto narodenia:
Bratislava
Vek: 48

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Kozmonautom, futbalistom, hudobníkom,
atlétom, šoférom kamióna, hokejistom, šoférom autobusu, vedcom, horolezcom, spisovateľom (o. i.).
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Prekladateľsko-tlmočnícku
kombináciu
angličtina – nemčina. Asi preto, lebo ma oba
tieto jazyky vždy bavili a rovnako tak ma zaujímali kultúry a spoločnosti krajín, v ktorých
sa nimi hovorí.

Uprednostňujete televíziu alebo knihy?
Prečo?
Mám rád oboje, hlavne dnes v dobe Net
flixu, keď je televízia bez reklám vynikajúcim ekvivalentom literárnych príbehov. Pokým knihy sú jedinečné svojou katalytickou
schopnosťou rozvibrovať obrazotvornosť,
film je vizuálnym estetickým médiom, ktorý
komunikuje na percepčne inej úrovni.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Mám perfektnú rodinu, s ktorou trávim čo
najviac voľného času – teraz hlavne so svojimi
11-ročnými dvojičkami: Benjamínom a Leou.
Čo vás dokáže zarmútiť?
Keď (možno zbytočne) prichádzame
o niečo, čo nás spoluvytvára – blízkeho človeka, schopnosti či možnosti. Keď si ľudia
ubližujú. Keď niekto nemôže naplno využiť

svoj potenciál. Keď mocenské ideológie násilím predefinujú ľudské životy.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Všetko. Aj táto otázka ma rozosmiala...
Možno preto, lebo na ňu neviem jednoznačne odpovedať. Ale smiešne, humorné, komické môže byť úplne všetko. A to je dobre.
Máte obľúbenú osobnosť (herca, spisovateľa, športovca...)?
Nemám. A nerád označujem takto anketovo konkrétnych ľudí, lebo potom zistím, že
som na niekoho zabudol. Ale vzorovo spomeniem Hermana Melvilla, autora románu
Biela veľryba, ktorý bol populárny a uznávaný spisovateľ, ale rozhodol sa opustiť istotu
komerčne úspešných románov a vedome,
aj za cenu chudoby a straty uznania, napísal
knihu, ktorou chcel povedať všetko, čo vedel
o svete (ale aj vesmíre). To sa mu podarilo, no
knihu nikto nečítal, kritici ju zapudili a Melville
zomrel v zabudnutí. Až jeho veľký revival v ďalšom storočí z neho spravil jedného z najznámejších prozaikov americkej literatúry.
Máte nejaký skrytý talent?
Skrytý pred inými či zatiaľ neobjavený ani
mnou? Asi ani nie... Ale kedysi som vyhral
súťaž medzi študentmi v tom, kto si rýchlejšie zaviaže šnúrky na topánkach.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Vedieť si rýchlo zaviazať šnúrky na topánkach. Okrem lásky, sebaúcty, schopnosti
empatie a kontinuálneho učenia sa je to to
najdôležitejšie.

Marcová ponuka vzdelávacích programov v CĎV UK
Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK) ponúka aj začiatkom nového roka pestrý výber vzdelávacích programov, na ktoré sa zamestnanci UK môžu prihlásiť s 10 % zľavou.
• Obchodná etiketa a osobná stratégia:
4. 3. 2019 (16.00 – 19.30 hod.)

• Začni konečne s nemčinou!:
18. 3. – 12. 4. 2019 (64 vyuč. hod.)

(45-hodinový akreditovaný program):
začiatok 19. 3. 2019

• Budovanie vlastnej značky:
5. 3. 2019 (16.00 – 19.30 hod.)

• Pokračuj s nemčinou!:
18. 3. – 12. 4. 2019 (64 vyuč. hod.)

• Stres manažment:
11. 3. 2019 (16.00 – 19.30 hod.)

• Intenzívny denný program všeobecného
anglického jazyka a Business English:
18. 3. – 17. 5. 2019 (120 vyuč. hod.)

• Mediačné zručnosti učiteľa a rovesnícka
mediácia:
19. 3. 2019 (4 vyuč. hod.)

• Spoločenský protokol, biznis protokol
v praxi a základy diplomatického
protokolu:
20. – 21. 3. 2019 (15.00 – 19.15 hod.)
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• Intenzívny denný program všeobecného
nemeckého jazyka a Handelsdeutsch:
18. 3. – 17. 5. 2019 (120 vyuč. hod.)

• Asertívna komunikácia v praxi:
27. – 28. 3. 2019 (15.00 – 19.15 hod.)

• Ranný program všeobecnej angličtiny:
4. 3. – 21. 6. 2019 (60 vyuč. hod.)

• Začni konečne s angličtinou!:
18. 3. – 12. 4. 2019 (64 vyuč. hod.)

• Večerný program všeobecnej angličtiny:
4. 3. – 21. 6. 2019 (60 vyuč. hod.)

• Pokračuj s angličtinou!:
18. 3. – 12. 4. 2019 (64 vyuč. hod.)

• Riešenie konfliktov v škole z pozície
riadiaceho zamestnanca

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 a aktuálnych termínoch konania jednotlivých kurzov. Informácie ponúka
aj naša facebooková fanpage: www.facebook.
com/pg/cdvuk/events.
Zuzana Haváriková,
referentka marketingu CĎV UK

D V E P E R C E N TÁ

Podporte vzdelávanie, vedu a výskum
2 % z daní pre Univerzitu Komenského
Aj v tomto roku sa o 2 % z našich minuloročných daní uchádza neinvestičný fond Univerzity Komenského v Bratislave (UK).

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

Účel použitia finančných
prostriedkov
Na základe rozhodnutia správnej rady
a v súlade so štatútom neinvestičného fon-

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

Ako darovať 2 %
z dane
Ako zamestnanec môžete poukázať 2 %
zo svojej dane z príjmu v prospech jedného vybraného prijímateľa. Požiadajte svojho
zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov. Následne si toto potvrdenie uschovajte a pripojte ho k druhému formuláru, ktorým je

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Tlačivá
sa doručujú na daňový úrad podľa miesta
bydliska do 30. apríla 2019.
Ak ste v roku 2018 odpracovali ako dobrovoľník aspoň 40 hodín, máte možnosť venovať 3 % z dane. Požiadajte organizáciu, pre
ktorú ste pracovali ako dobrovoľník, o potvrdenie tejto práce.
Fyzická osoba, ktorá je živnostník či samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), si
podáva daňové priznanie sama – podobne
ako zamestnanec môže darovať 2 % (3 %, ak
splní vyššie vysvetlenú podmienku odpracovania min. 40 hodín v dobrovoľníctve) z dane
iba jednému prijímateľovi.
Pokiaľ právnická osoba v roku 2018 až
do termínu na podanie daňového priznania
a zaplatenie dane v roku 2019 darovala na
verejnoprospešný účel financie vo výške minimálne 0,5 % zo svojej daňovej povinnosti,
môže darovať 2 % z dane – inak môže poukázať iba 1 % z dane. Právnická osoba môže
pritom sumu zodpovedajúcu 1 % (2 %) zo
svojej dane rozdeliť aj medzi viacerých prijímateľov, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je však 8 eur.

Dôležité termíny
• Do 31. marca 2019 – posledný termín na
podanie daňového priznania pre fyzické
osoby (ktoré si podávajú daňové priznanie
sami) a právnické osoby. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov
fyzickej či právnickej osoby je už súčasťou
daňového priznania.
• Do 30. apríla 2019 – posledný termín
na zaslanie vyhlásenia o poukázaní 2 %
z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení
dane z príjmov) pre zamestnancov.

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

Štúdium manažmentu spája s dobrovoľníctvom
a pomocou detským onkopacientom
Lukáš Kuppé je študentom manažmentu v 1. ročníku magisterského stupňa štúdia. V novembri mu rektor UK pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva udelil akademickú pochvalu za projekt Vzdelaním za lepším životom, v rámci ktorého sa so spolužiakmi rozhodli priblížiť
(nielen) vysokoškolské štúdium deťom s onkologickým ochorením v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Nadviazali spoluprácu
s neziskovou organizáciou Deťom s rakovinou a pre projekt získali viacero sponzorov. O projekte, výzvach, ktoré prináša práca s detskými
onkopacientmi, ako i svojich ďalších plánoch nám poslucháč Fakulty managementu UK prezradil viac v nasledujúcom rozhovore.
Prečo ste sa rozhodli pre štúdium manažmentu, čo vás k tomu viedlo?
Najprv som zvažoval štúdium pozemných stavieb a architektúry na STU, ale po
získaní informácií o Fakulte managementu
UK som dospel k presvedčeniu, že práve
manažment je pre mňa a moju budúcnosť
správnou voľbou. Komunikovanie s ľuďmi
a organizovanie bolo od malička mojou doménou. Preto ani s odstupom času výber
tejto fakulty vôbec neľutujem, práve naopak
– vďaka štúdiu nadobúdam schopnosti a vedomosti, ktoré sú nevyhnutné pre správny
chod organizácie. Na fakulte nás učia kvalitní pedagógovia, ktorí sa nám aj sprostredkovaním svojich skúseností snažia odovzdať
do našej budúcej profesionálnej kariéry len
to najlepšie.
Ako vám napadlo prepojiť manažment
s dobrovoľníctvom a pomocou onkologicky chorým deťom?
Už dlhšiu dobu som na sebe pozoroval, že
najväčšiu radosť mi prináša práve to, keď môžem spraviť radosť niekomu inému. Napĺňa ma
to vnútornou spokojnosťou. Po úspešnom školskom projekte Vzdelaním za lepším životom
ma oslovila riaditeľka neziskovej organizácie
Deťom s rakovinou s návrhom na ďalšiu spoluprácu, ktorý som rád prijal. Ak môžem svojimi
vedomosťami, ktoré počas štúdia nadobúdam,
pomáhať druhým, je to super prepojenie a ja sa
z neho veľmi teším.
Kedy a ako vznikla myšlienka vytvoriť projekt Vzdelaním za lepším životom?
Celý projekt vznikol vďaka predmetu medzinárodné ekonomické vzťahy a pani docentke
Paulíne Stachovej. Na predmete sme pracovali
v tímoch a mali sme v praxi aplikovať jeden z cieľov udržateľného rozvoja vymedzených OSN
v Agende 2030. So spolužiakmi Adelou a Michalom sme sa zhodli a vybrali si zámer č. 4 – kvalitné
vzdelávanie, ktorý deklaruje ambíciu zabezpečiť
inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie
a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti
pre všetkých.
Prečo ste sa rozhodli venovať práve detským onkologickým pacientom?
Chceli sme pomôcť niekomu, kto to naozaj potrebuje. Z osobnej skúsenosti som mal
blízko práve k onkoproblematike, s ľuďmi na
onkológii som bol v kontakte už dlhšiu dobu
a príležitostne som im aj pomáhal. Preto sme
sa v rámci projektu rozhodli nadviazať na túto
spoluprácu. Posunuli sme ju na vyššiu úroveň a momentálne máme za sebou niekoľko
úspešných projektov.
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Skúste nám projekt Vzdelaním za lepším
životom trošku priblížiť. Čo bolo jeho hlavným poslaním?
Hlavným cieľom bolo najmä ukázať, prečo je
dobré vzdelávať sa dlhodobo a kontinuálne a že
do školy sa oplatí chodiť nielen preto, lebo nás
tam „tlačia“ rodičia a učitelia. Nechceli sme sa
obmedziť len na „propagáciu“ vysokoškolského
vzdelávania, snažili sme sa ukázať výhody akékoľvek získavania vedomostí, zvlášť v tejto dobe,
keď na to, aby ste sa dostali k potrebným informáciám, často stačí mať naozaj iba vôľu. Usilovali sme sa vyzdvihnúť, že rozvíjanie schopností
a vedomostí v obľúbených činnostiach alebo
vysnených profesiách často vedie k veľkým
úspechom. Urobili sme hravý kvíz cez vzdelávaciu platformu Kahoot! o rôzne ceny, deťom
sme rozprávali zážitky zo školy, zo zahraničných
študijných pobytov a internátov. Deti sa veľmi zabávali. Ich pozitívna spätná väzba bola pre nás
obrovským zadosťučinením.
Bolo ťažké zohnať sponzorov?
Prekvapivo nie. Mali sme možnosť vidieť,
ako sa ľudia snažia pomáhať, keď ide o dobrú
vec. Projekt nám pomohli zorganizovať firmy
ESET a Martinus, ako i Univerzita Komenského, ktorí dodali vecné ceny. Našťastie, na
Slovensku žije veľmi veľa ľudí s veľkým srdcom – čím ďalej, tým viac sa v tom utvrdzujem
v projektoch neziskovej organizácie.
Aká to bola pre vás skúsenosť pracovať
s takto chorými deťmi?
S deťmi a ešte k tomu chorými si musíte dávať pozor na to, čo hovoríte a ako to hovoríte,
pretože v niektorých prípadoch je ich hranica
chápania veľmi tenká. Pri takomto ochorení
treba byť empatický, nestratiť záujem a vôľu
pomáhať. Určite to bola pre nás nová skúsenosť, pracovať s deťmi a prezentovať to práve im a nie našim spolužiakom či kolegom.
Osobne som si to celkom užil a myslím si, že
to podobne cítili aj moji spolužiaci.
Ovplyvnila alebo zmenila práca s chorými
deťmi nejakým spôsobom váš pohľad na
život? Alebo vás samotného?
Samozrejme, také niečo nenechá chladným takmer nikoho. Choroba je sama osebe
strašná, keď však sužuje deti, bolí to človeka
ešte viac. Človek si prehodnotí životné priority
a začne si vážiť tie veci, ktoré sa nedajú kúpiť
a ktoré často považuje za natoľko samozrejmé, že si ich nevyčísliteľnú hodnotu uvedomí
až vtedy, keď ich začne strácať.
Po skončení projektu ste dostali a prijali
ponuku neziskovej organizácie a začali

s nimi aktívne spolupracovať. Čo všetko
máte v organizácii na starosti?
Naša nezisková organizácia je relatívne
malá, a preto sa ku mne dostávajú rôzne pracovné povinnosti. Mojou úlohou je predovšetkým komunikácia so sponzormi a fundraising.
Spolu sa snažíme dostať organizáciu na nové
pole pôsobnosti a do povedomia ľudí. Je to
pre mňa úžasná príležitosť, ako získavať skúsenosti a vyskúšať si v praxi veci, ktoré nás
učia v škole.
Máte ambíciu venovať sa aj v budúcnosti
manažmentu a pomoci chorým ľuďom?
Určite áno. Mojím dlhodobým cieľom je
byť špičkovým manažérom a budem sa snažiť
spraviť maximum pre to, aby sa mi to podarilo
dosiahnuť. Určite sa plánujem aj naďalej venovať pomáhaniu, a to všetkým tým, ktorí to
potrebujú – či už ľuďom v núdzi, alebo aj zvieratám. Možností je veľa, uvidíme.
A záverečná otázka na odľahčenie: ako trávite svoj voľný čas?
Deň začínam šálkou filtrovanej kávy, jej príprava je mojou alchýmiou. Vo voľnom čase
chodievam hrávať tenis, kde sa dostatočne
dokážem odreagovať – občas až príliš. Deň
väčšinou končím s knihou v ruke. Ak sa nekončí, zrejme som na pive s kamarátmi.☺

Alexandra Kuliková
Foto: Archív L. Kuppého

DÍVAME SA PO SVETE

Balkánske dobrodružstvo so štipkou orientu
Erasmus+ – každý vám povie, aká je to skvelá príležitosť zlepšiť sa v jazykoch, naučiť sa niečo nové vo svojom odbore a skúsiť si
život v cudzine na vlastnú päsť. No len málokto vám dostatočne zdôrazní to, že počas zahraničného študijného pobytu stretnete
úžasných ľudí, precestujete mnoho krajín (aj keď ste to možno ani neplánovali) a s najväčšou pravdepodobnosťou zažijete najlepšie
mesiace svojho života. A ak máte naozaj šťastie, tak stretnete osudového kamaráta či životnú lásku. Ale vráťme sa na začiatok.
Mojou inšpiráciou ísť na Erasmus bola
spolužiačka Lujza (vďaka, Lujzi, viem, že to
čítaš ☺). Zatiaľ čo ja som tvrdla na Slovensku, ona počas bakalárskeho štúdia precestovala polovicu Francúzska. Kým som sa
však spamätala, bol september a ja som začínala magisterský stupeň štúdia. Jedného
dňa som si však na nástenke, ktorá sa inak
málokedy menila, náhodou všimla nový papier – bola to dodatočná výzva na obsadenie
voľných miest na Erasmus+ na letný semester. Vtedy sa začalo moje dobrodružstvo.
Keďže som študentkou tlmočníctva a prekladateľstva, konkrétne ruského a bulharského jazyka, vo výbere krajiny som mala
jasno: Bulharsko – živelný Balkán, divočina
a chaos. Na nie veľmi nadšený výraz svojej
mamy asi nikdy nezabudnem. ☺ No mňa
nič nemohlo zastaviť, už som sa rozhodla.
Mohla som si vybrať medzi súčasným hlavným mestom Sofiou a historickým hlavným
mestom, ktoré nesie názov Veliko Tărnovo.
Nakoniec vyhrala zvedavosť objaviť niečo
nové a túžba ísť tam, kde som ešte nebola.
V škole mi povedali, že som v histórii našej
fakulty prvý človek, ktorý ide na mobilitu do
Tărnova. Trochu som z toho mala obavy. Bulhari sú totiž takí Španieli medzi slovanskými
národmi – na všetko majú čas, čo môžu urobiť zajtra, urobia o deň neskôr, odmietajú sa
stresovať povinnosťami, žijú, aby si svoj život
užívali plnými dúškami, a to najmä dobrým
jedlom, hudbou, tancom a časom stráveným
v kruhu najbližších.
Napriek počiatočným administratívnym
problémom som sa na začiatku februára
ocitla v Bulharsku. A hneď som sa skamarátila s miestnou študentkou Simonou. Tá mi

ukázala povestnú bulharskú pohostinnosť.
Nebola som tam ani 24 hodín, a už ma pozvala na víkend k sebe, do blízkeho mestečka zvaného Gabrovo. Začiatky sú vždy a všade náročné, no ja som sa cítila ako doma,
Simi mi ukázala centrum Tărnova, moju univerzitu a všetky „vychytené“ miesta na dobrú
zábavu. U nej doma sme zas piekli typickú
bulharskú banicu, slaný syrový koláč. Popri
tom mi porozprávala všetky zákulisné informácie o Bulharoch ako národe. To, že to boli
„pikošky“, ktoré sme sa v škole neučili, snáď
ani nemusím hovoriť. Už vtedy mi bolo jasné,
že svoj bulharský pobyt nebudem ľutovať.
Nasledujúce týždne boli plné spoznávania
a objavovania. Keďže išlo o menšie mesto,
na univerzite nás bolo len asi 20 erasmákov.
Väčšina z nás bývala v internáte, a tak sme
sa veľmi zblížili. Boli sme ako rodina, každý
druhý večer niekto iný varil jedlo typické pre
svoju krajinu alebo sme kuchtili spolu. Často
sme chodievali aj do tradičnej bulharskej
reštaurácie, kde párkrát týždenne hrala živá
hudba a miestni tancovali tie najrôznejšie variácie národného tanca zvaného choro. Cez
víkendy sme zas objavovali krásy Bulharska
a aj širšieho okolia. Spomedzi všetkých dobrodružstiev asi najradšej spomínam na naše
spontánne výlety za hranice Bulharska. Zo
dňa na deň sme naplánovali výlet do Macedónska a Albánska. Najväčším zážitkom bolo
sledovať, ako sa prechodom cez hranice
všetko mení, ako tam môžete nájsť rozpadávajúcu sa chatrč zasypanú smeťami a o pár
desiatok metrov veľký nablýskaný dom. No
príroda oboch týchto krajín je naozaj dych
berúca, rovnako ako ceny v reštauráciách.
Podobným kultúrnym šokom bolo aj Rumunsko. Rozhodli sme sa, že si prenajmeme
auto, keďže sme to z nášho dočasného domova mali na skok. Stav rumunských ciest
a organizácia (alebo skôr neorganizácia) ich

dopravy je niečo, čo si zapamätá každý vodič. No na druhej strane Rumuni vedia, ako
sa baviť. Krajinou, ktorá sa mi najviac zapísala do srdca (hneď po Bulharsku, pochopiteľne), bolo Turecko. Istanbul bol síce preplnený turistami, no nám to vôbec nebránilo
objavovať všetky jeho zákutia, ochutnávať
miestne špeciality a dozvedieť sa niečo nové
o nám nie tak veľmi blízkej kultúre. Nemajte
však ilúzie, Erasmus nie je iba o zábave a užívaní si života, sem-tam treba otvoriť aj nejakú
knihu a ísť do školy. No to k tomu patrí, veď
nič nie je zadarmo. Dni varenia a cestovania
teda striedali dni, keď sme plakali smiechom
pri vypracúvaní spoločných projektov a vzájomne si pomáhali pri učení sa. Bez zbytočného preháňania môžem povedať, že každý
z nás má zvládnuté základy bulharčiny, španielčiny, nemčiny, poľštiny, ale aj gréčtiny
či japončiny. Aj vďaka tomuto viem, že kedykoľvek sa rozhodnem ísť do Španielska,
Nemecka, Anglicka, Poľska, Grécka či Japonska, bude ma tam niekto čakať.
Návratom domov sa môj Erasmus neskončil. Moje nadšenie som sa rozhodla využiť
a podala som si prihlášku do Erasmus Student Network (ESN) Comenius University –
je to neziskové študentské združenie, ktoré
pomáha každý semester viac než 250 erasmákom z celej Európy, ktorí sa rozhodli pre
študijnú mobilitu na Univerzite Komenského,
úspešne sa začleniť do lokálnej komunity.
Vďaka tomuto prežívam ďalšie malé Erasmy,
stretávam skvelých ľudí a objavujem nové
kultúry.
To, že som sa pozerala okolo seba a všimla si ten malý papier na nástenke, mi zmenilo
život. A ak by som sa mala rozhodnúť ešte
raz, nič by som nemenila!
Michala Petra Poliačková,
študentka FiF UK
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Odborári s rektorom podpísali Kolektívnu zmluvu UK
na rok 2019
Dňa 16. januára 2019 sa v posluchárni Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Auditórium maximum uskutočnilo tradičné
stretnutie odborárov s rektorom za účasti delegátov základných odborových organizácií fakúlt a súčastí UK. Stretnutia sa zúčastnili prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD., vtedajší rektor UK, a novozvolený rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD., ktorý do funkcie nastúpil 1. februára 2019. Medzi
pozvanými hosťami boli Ing. Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (OZ PŠaV) na Slovensku, a doc. Ing. Miroslav
Habán, PhD., podpredseda OZ PŠaV na Slovensku a predseda Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií OZ PŠaV.
Hlavným bodom programu bola analýza a bilancia kolektívneho vyjednávania za rok 2018.
V prezentácii PharmDr. Ivice Sigmundovej, PhD.,
predsedníčky odborov na Prírodovedeckej fakulte UK, sa porovnávali základné atribúty medzi
fakultami a súčasťami UK: dovolenka, odstupné,
odchodné, doplnkové dôchodkové sporenie
(DDS), sociálny fond (SF), príspevok na kolektívne vyjednávanie, percentuálna sadzba denného
vymeriavacieho základu pri práceneschopnosti,
stravná jednotka/lístok (výška príspevku zamestnávateľa, SF a zamestnanca), jubileum (príspevok zamestnávateľa, príspevok zo SF).
Vtedajší rektor UK prof. Karol Mičieta vo
svojom vystúpení poukázal najmä na chronickú
nedostatočnosť rozpočtu vysokých škôl na Slovensku a nedostatočnú finančnú preferenciu
univerzít, ktoré sa výraznou mierou zaoberajú
vedou a výskumom.
Novozvolený rektor prof. Marek Števček niekoľkými tézami predstavil svoju budúcu spoluprácu s odbormi na UK a vyslovil presvedčenie,
že bude naďalej úspešná v prospech oboch
sociálnych partnerov.
Ing. Pavel Ondek, predseda OZ PŠaV na
Slovensku, vo svojom vystúpení prezentoval

nové stupnice platových taríf platné od 1. januára 2019, v ktorých je zahrnuté zvýšenie miezd
na tento kalendárny rok, čo je tiež výdobytok
odborov.
Doc. Miroslav Habán, podpredseda OZ
PŠaV na Slovensku, hovoril o pripomienkach
k legislatívnym materiálom, o rozporovom konaní k návrhu novely zákona č. 553/2002 Z.
z. o odmeňovaní. Poukázal na to, že mnohé
atribúty kolektívnej zmluvy UK sú dlhodobo na
najvyššej úrovni v rámci vysokých škôl na Slovensku.
MUDr. Alexander Kurtanský, predseda Rady
predsedov odborových organizácií na UK, poďakoval prof. Mičietovi za jeho ústretový a nadštandardný prístup k odborom, ktorý sa prejavil
aj v tom, že počas svojho funkčného obdobia
na rozdiel od iných akademických funkcionárov
nevystúpil z odborov. Zrejme to vyplýva z jeho
osobnosti európskeho razenia a latinskej kultúry. Platí pre neho, že Európa je jeho domov
a Slovensko je jeho vlasť.
Na tomto stretnutí vtedajší rektor UK prof.
Karol Mičieta ako štatutárny zástupca a Dr.
Alexander Kurtanský, predseda Rady predsedov odborových organizácií na UK, ako re-

prezentant štatutárneho odborového orgánu
slávnostne podpísali Kolektívnu zmluvu UK na
rok 2019.
Rektor UK udelil ocenenie doc. RNDr. Elene Ferencovej, CSc., z Lekárskej fakulty UK
(LF UK) a Ing. Miroslavovi Vrabcovi z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (JLF
UK). OZ PŠaV udelil ocenenia Dr. Alexandrovi
Kurtanskému a doc. Elene Ferencovej z LF
UK, Ing. Miroslavovi Vrabcovi z JLF UK a Mgr.
Elvíre Račanovej z Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky UK. Rektorovi UK prof. Karolovi
Mičietovi bola udelená krištáľová plaketa, najvyššie ocenenie OZ PŠaV na Slovensku. Rada
predsedov odborových organizácií na UK odovzdala ocenenia MUDr. Rastislavovi Važanovi
z LF UK a Lenke Svobodovej z Farmaceutickej
fakulty UK.
Dr. Kurtanský záverom poďakoval všetkým
hosťom a delegátom za ich aktívnu účasť a vystúpenia a poprial im veľa pracovných a osobných úspechov v roku 2019.
MUDr. Alexander Kurtanský,
predseda Rady predsedov odborových
organizácií na UK

SPOMÍNAME

Spomienka na Dr. Svetlanu Podstavkovú
V minulom roku oslávila Katedra genetiky Prírodovedeckej fakulty UK 50. výročie svojho vzniku. Toto výročie je neodmysliteľne spojené s menom RNDr. Svetlany Podstavkovej, CSc.
Narodila sa 1. júla
1937 v ZSSR v Novočerkasku ako Svetlana
Afanasjeva letcovi, ktorý
zahynul v r. 1939, a učiteľke, ktorá zomrela v r.
1942. Vojnovú sirotu
v chudobe vychovávala
stará matka. Mimoriadne nadanému dievčaťu bolo umožnené pomocou štipendia
študovať na štátnej univerzite v Petrohrade
(vtedajšom Leningrade).
Na Slovensko prišla – už ako vydatá Podstavková – v r. 1960 hneď po skončení štúdia genetiky na Katedre genetiky Leningradskej štátnej univerzity. Bola hneď prijatá na
našu Prírodovedeckú fakultu UK na pracovisko MUDr. et RNDr. Jindřicha Valšíka, na
ktorom som vtedy bola jedinou reprezentantkou genetiky. Ako odchovankyňa pražskej
genetickej školy som bola v r. 1958 pridelená na katedru antropológie aj ja.
Na vykreslenie ťažkého boja lysenkizmu
s klasickou genetikou spomeniem naše
prvé zoznámenie sa. S úzkosťou som oča-

32

kávala príchod služobne ohlásenej novej
spolupracovníčky zo Sovietskeho zväzu.
Nevedela som, že vo vtedajšom Leningrade už končili štúdium genetiky tí, ktorí boli
od prvého ročníka žiakmi na katedru znovu
prijatého profesora M. J. Lobašova, pracovníka v mutagenéze z okruhu Hermanna
Mullera, svetového odborníka vo výskume
mutačného procesu.
Na moju zoznamovaciu otázku, čím sa
zaoberá v cytogenetike, mi odpovedala, sediac za mikroskopom, že hľadá určité typy
chromozómových aberácií. To bol termín,
o ktorom sa v lysenkovskej genetike nesmelo nielen hovoriť, ale ani uvažovať. Moja prekvapivá radosť sa prejavila objatím a prijatím
do spoločenstva dovtedy tajných vyznávačov
a udržovateľov klasickej genetiky. A toto priateľské zblíženie sa zotrvalo desaťročia až do
môjho odchodu do dôchodku v r. 1991.
Nezištnou láskou k práci v novej vlasti
húževnato pomáhala zavádzať nový učebný program. Zo svojej materskej katedry
z Leningradu prinášala materiály pre pedagogickú a bádateľskú prácu a medzi nimi

aj testovacie línie drozofily, ktoré v Československu museli už vyhynúť. Tým, že ma
zoznámila s pracovníkmi leningradskej katedry, ktorí pracovali s kvasinkami, sme získali prax v práci s mikromanipulátorom, aby
sme tetrádovou analýzou testovali i naše
experimentálne kmene Saccharomyces
cerevisiae.
Neskoršie, keď už ovládala slovenčinu,
podieľala sa aj na pedagogickom procese.
Organizovala laboratórne cvičenia, mala
prednášky a viedla diplomové práce. Popri
tom sa venovala i experimentálnemu výskumu. Je neuveriteľné, čo všetko dokázala,
a to aj napriek svojej celoživotnej ťažkej chorobe.
RNDr. Svetlana Podstavková, CSc., odišla
do dôchodku v r. 2001. Zomrela 17. decembra 2014.
Česť pamiatke tejto skromnej, láskavej
a múdrej pracovníčky, ktorá výrazne prispela
k rozvoju genetiky na Slovensku.
Doc. RNDr. Vlasta Kováčová, CSc.,
PriF UK

L AT I N A V I VA

Patologická terminológia
Patologická terminológia je dorozumievacím jazykom klinickej medicíny a zároveň zrkadlom jej bohatej histórie. Obsahuje
niektoré z najstarších lekárskych termínov, ale najmä novotvary, ktoré si vyžiadal vývoj medicíny.
Medicínu možno definovať ako vedu, ktorá
rozoznáva a lieči chorobné stavy a procesy
v tele. Aby sa zabezpečila potrebná presnosť a jednoznačnosť
vyjadrovania, medicína používa podrobne
štruktúrovaný systém termínov. Jedným
z jeho podsystémov je klinická terminológia, ktorá pomenúva chorobné stavy
(patologická fyziológia), ich príčiny a mechanizmy vzniku (etiológia, patogenéza)
a klinické prejavy, ale aj spôsoby liečby.
Z hľadiska slovotvorby je pre klinickú
terminológiu typický výskyt odvodených
slov a zloženín. Ich stavebnými kameňmi
sú kmene, predpony (prefixy) a prípony
(sufixy) prevažne gréckeho a latinského pôvodu. Napríklad sám slovotvorný
komponent pato- (lat. patho-) pochádza
z gréckeho slovesa πάσχω („trpieť“).
Z neho je odvodený komponent -patia
(lat. -pathia, z gr. πᾰ́θος – „utrpenie,
choroba“), ktoré pomenúva bližšie nešpecifikované ochorenie či abnormalitu:

osteopatia (ochorenie kostí, lat. osteopathia, z gr. ὀστέον – „kosť“).
Frekventovaný je sufix gréckeho pôvodu -óza (lat. -ōsis, z gr. -ωσις). V patologickej terminológii označuje abnormálny
stav, symptóm (nekróza – odumieranie
tkaniva, lat. necrōsis, z gr. νεκρός – „mŕtvy“; cyanóza – zmodranie tkaniva, lat.
cyanōsis, z gr. κυάνεος – „modrý“) alebo ochorenie, najmä nezápalové (artróza – degeneratívne ochorenie kĺbov, lat.
arthrōsis, z gr. ἄρθρον – „kĺb“; neuróza,
lat. neurōsis, z. gr. νεῦρον – „nerv“).
Ďalším príkladom je známy sufix
-itída (genitívny kmeň lat. -ītis, z gr. -ῖτις),
ktorý označuje zápal. Pripája sa zväčša
ku genitívnemu kmeňu gréckeho názvu
orgánu, ktorý je zápalom postihnutý, napríklad termín hepatitída, t. j. zápal pečene, vznikol zo spojenia hēpar (gr. ἧπαρ
– „pečeň“) + -ītis: hēpatītis. Abnormálne
zvýšenú alebo zníženú funkciu pomenúvajú prefixy hyper- a hypo-. Napríklad
zvýšená funkcia štítnej žľazy sa nazýva
hypertyreóza. Tento termín je zároveň
príkladom slovotvorby v lekárskej termi-

nológii: lat. hyperthyreōsis, z gr. ὑπέρ
(„nad“) + θυρεός („štít“) + εἶδος („podoba“) + -ωσις („stav“).
O väčšine klinických termínov sa dá povedať, že sú z hľadiska klasickej gréčtiny
a latinčiny novotvarmi, teda sa v klasických jazykoch buď nevyskytovali, alebo
nemali medicínsky význam. Existujú však
patologické termíny zachované od staroveku, napríklad katar [zápal sliznice, lat.
catarrhus, gr. κατάρροος: z κατά + ῥέω
(„stekať“)] či názvy najstarších odborov
[chirurgia, gr. χειρουργία: z χειρ („ruka“) +
ἔργον („práca“), čiže „ručná práca“].
Osobitnou súčasťou patologickej terminológie je pomenovanie chorôb (morbus), syndrómov (syndrōma) a príznakov
podľa vedcov, ktorí ich opísali, alebo podľa prvého pacienta, u ktorého boli pozorované, napríklad morbus Crohn (Crohnova
choroba). Mnohé z týchto eponým boli za
posledné roky nahradené výstižnejšími
opisnými termínmi.
Mgr. Linda Vasiľová,
Ústav cudzích jazykov LF UK

JAZYKOVÉ OKIENKO

Písanie veľkých začiatočných písmen v názvoch
vesmírnych objektov
Nejeden používateľ jazyka zaváha, keď
sa má pri písaní začiatočných písmen istých slov rozhodnúť pre veľké alebo malé
písmeno. Tento problém sme nedávno
spozorovali pri písaní slov slnko/Slnko
a zem/Zem.
Správnu podobu slova však možno zvoliť veľmi ľahko, ak si uvedomíme, o aký
význam ide. Pisateľ sa musí rozhodnúť,
či ide o vlastné alebo všeobecné podstatné meno. Vlastné podstatné meno je
podstatné meno, ktorým sa pomenúva
jedinečná osoba, zviera alebo vec v rámci
daného druhu. Píšeme ho s veľkým začiatočným písmenom. To neplatí v prípade
všeobecných podstatných mien, ktoré
píšeme s malým začiatočným písmenom.
Všeobecné podstatné meno je pomenovanie celej množiny predmetov toho istého
druhu alebo predmetov jedného druhu.
V kodifikačnej príručke Pravidlá slovenského pravopisu (2013) sa v časti Názvy
objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich
povrchu uvádza, že s veľkým začiatočným

písmenom sa píšu názvy planét, hviezd,
súhvezdí a rôznych kozmických telies.
Zem s veľkým začiatočným písmenom sa
píše vtedy, keď ide o názov našej planéty.
Inak povedané, je to názov konkrétneho
a jedinečného vesmírneho objektu, napr.
Na Zemi žije približne 7 miliárd ľudí. Ak
napíšeme slovo zem s malým začiatočným
písmenom, ide v tomto prípade o význam
súš, pevnina alebo pôda, napr. Na zemi
sú rozhádzané synove hračky. – Na Žitnom ostrove je vhodná zem na poľnohospodárske využívanie.
Rovnaký princíp sa uplatňuje aj pri písaní dvojice Slnko/slnko. Ak napíšeme Slnko, myslíme tým konkrétnu hviezdu. Tento
spôsob písania je typický pre odborný jazyk, používa sa napr. v astronómii: Najbližšou a najjasnejšou hviezdou na oblohe
je Slnko. – Bez Slnka by na Zemi neexistoval život. Všeobecné podstatné meno
slnko zase označuje kozmické teleso,
ktoré je zdrojom tepla a svetla, tento výraz
sa používa v súvislosti so základnými infor-

máciami o prírode,
napr. Hrejivé lúče
slnka nám svietili
počas celého pobytu v Chorvátsku.
– Díval som sa na
západ slnka.
V oboch uvedených dvojiciach sa uplatňuje ten istý princíp. Ak sa teda chceme
pri písaní rozhodnúť správne, musíme si
vždy uvedomiť kontext, v ktorom sa dané
slovo vyskytne. Ak by sme predsa len zaváhali, môžeme navštíviť webovú stránku
Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV
alebo použiť kodifikačnú príručku Pravidlá
slovenského pravopisu, z ktorej sme vychádzali aj my.
Bc. Jana Junková,
Bc. Katarína Kuníková,
Bc. Ľuboš Valach,
Katedra slovenského jazyka
a literatúry PdF 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 15. marca 2019 a vyhrajte magnetku UK z pálenej hliny. Spomedzi správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity. Vyhodnotenie z minulého
čísla: Jane Goodall: „To, čo nás robí ľuďmi, je naša... TAJNIČKA: SCHOPNOSŤ PÝTAŤ SA.“ Správnu odpoveď poslala aj Zuzana Rausová. Srdečne blahoželáme!

TIP NAŠEJ UNIVERZITY

Príďte sa zabaviť na Lámavicu UK/STU!
Univerzita Komenského pozýva všetkých svojich
študentov, absolventov a priaznivcov na Lámavicu
UK/STU, ktorá sa uskutoční v stredu dňa 6. marca
2019 so začiatkom o 20.00 hod. v Refinery Gallery
v Bratislave.
Podujatie spojí dve najväčšie univerzity v Bratislave
– UK a Slovenskú technickú univerzitu. Viac informácií
nájdete na: bit.ly/LamavicaUKaSTU.
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ENGLISH SUMMARY

The Slovak president appoints new
university rectors
On 30 January 2019, the President of
the Slovak Republic, Andrej Kiska, appointed the newly elected rectors of the universities in the Presidential Palace. Among
the newly-named rectors is the Rector of
Comenius University in Bratislava, Professor Marek Števček, who became the rector on 1 February 2019. He replaces Professor Karol Mičieta, who was the head
of Slovakia’s oldest and largest university
from 2011. p. 3

Professor Mičieta is awarded the Masaryk University Gold Medal
On 28 January 2019, on the 100th anniversary of the act of its establishment,
Masaryk University in Brno began celebrating its founding with academic ceremonies involving the awarding of the
university’s gold medal. The Masaryk University Rector, Associate Professor Mikuláš Bek, gave one such medal to Comenius University Rector, Professor Karol
Mičieta, who is a member of the Scientific
Council of Masaryk University and an acclaimed botanist who has provided conditions
for the development of excellent scientific
research and contributed to Comenius University becoming the most important and
internationally recognized Slovak university
for the development of its internal culture
and university coherence and support for
cooperation with related institutions, including Masaryk University. p. 4

The rector appoints new deans
On 24 January 2019, the rector of
Comenius University, Professor Karol
Mičieta, gave letters of appointment to
the deans of nine faculties at the university, most of whom assumed office on 1
February 2019. The new deans are Professor Martin Slobodník at the Faculty of
Arts, Professor Peter Fedor at the Faculty
of Natural Sciences, Associate Professor
Edita Partová at the Faculty of Education,
Professor Andrea Čalkovská at the Jessenius Faculty of Medicine in Martin, and
Professor Daniel Ševčovič at the Faculty
of Mathematics, Physics and Informatics.
Other deans will continue in their positions
for a second term; they are Professor Juraj
Šteňo at the Faculty of Medicine, Associate Professor Eduard Burda at the Faculty
of Law, Professor Marián Vanderka at the
Faculty of Physical Education and Sport,
and Associate Professor Lucia Mokrá at
the Faculty of Social and Economic Scien-

ces, who has been in office since 14 November 2018. p. 5

I Live Science in Real Time 2018
On 21 December 2018, the first year of
the I Live Science in Real Time conference took place at the Faculty of Social and
Economic Sciences. The organizers’ goal
was to create a forum for discussing the
current problems facing scientists in Slovakia and elsewhere and finding solutions
to them. After lectures by leading Slovak
scientists working at prestigious centres
in Slovakia and abroad, two panel discussions on scientific funding and careers in
and after science led to the identification
of key issues. One of this year’s developments was the poster section, which served to support networking and connect
initiatives and organizations to promote
Slovak science and improve its position in
the international arena. p. 9

Comenius University is preparing a wide-ranging renovation of its dormitories
The high-rise block B of the Ľudovít
Štúr dormitory in the Ľudovít Štúr - Mlyny
campus of Comenius University will undergo a complete renovation. Comenius
University made the decision to renovate
the building after the Slovak government
promised to provide funds for the renovation of student accommodation facilities.
Of a total amount of 14.3 million euros,
3,150,917 euros was allocated to the university for this purpose. The largest and
most expensive modernization of the building in the history of Ľudovít Štúr - Mlyny
campus will give it a new look. Only the
skeleton will remain of the original structure. All the utilities networks, exterior
building envelope, windows, doors, and
social facilities will be replaced. The modern look of the building will complement
the new rooms and furnishings. The renovation, which will take about eighteen
to twenty-four months, will start after the
students have left in June 2019, when
the building will be cleaned out. In 2019
three blocks of the Atrium Houses are also
waiting to be renovated, where the entire
utilities network costing a total of 450,000
euros will be completely replaced, as will
the exchanger station in the Couples’ Dormitory at a cost of 500,000 euros. p. 11

Four faculties had open days in January 2019

In the second half of January 2018,
four faculties at Comenius University (the
Faculty of Physical Education and Sport,
the Faculty of Natural Sciences, the
Faculty of Arts, and the Faculty of Education) once again opened their doors
to the public so that those interested in
studying could come and see the work
of researchers and teachers from dozens
of disciplines up close, find out about the
study options at each faculty, and talk
about various topics with experts. Visitors
to the open days also made great use
of the opportunity to talk informally with
student representatives in order to get
a better idea of studies at university. They
also had the opportunity to become familiar with the environment of their chosen
faculty. pp. 14–15

Holocaust research by women
Presenting the Holocaust and Second
World War research from the perspective
of women was the aim of an international
scholarly conference entitled “If This Is
a Woman”, which took place from 21 to 23
January at Comenius University. The conference presented several dozen contributions from experts from Europe, the United
States, and Israel, with topics focusing on
gender, the status of women and men,
and various aspects of their lives during
this period. The Virtual Museum of Gisi
Fleischmann, who was deeply involved in
rescuing Slovak Jews from deportations,
was opened at the conference, which was
organized by the Department of General
History of the Faculty of Arts in association
with the Center for Holocaust Studies of
Munich’s Institute for Contemporary History and the Slovak Academy of Sciences’
Institute of History. p. 16

A new multimedia studio at the Department of Journalism
On 28 January 2019, a new functional
and modern multimedia studio was officially put into operation at the Department
of Journalism at the Faculty of Arts. In the
new studio, journalists studying audio-visual works will work as a part of practical subjects (Media Studio and Creative
Studio), and the space will be available to
them outside of class hours. This is a unique
space in which they can make practical use
of theoretical knowledge and further develop their journalistic talents. p. 17

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.
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