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Poznámka k titulnej strane: Dňa 19. februára 2019 sa v Aule UK
premietal film Ostrým nožom, ktorý sa voľne inšpiruje udalosťami
z roku 2005, keď na Tyršovom nábreží zavraždili Daniela Tupého,
študenta FiF UK. Viac na str. 8 – 9.

EDITORIÁL

V

eľmi si vážim možnosť prihovoriť sa čitateľkám a čitateľom
Našej univerzity ako nový prorektor Univerzity Komenského
pre vonkajšie vzťahy. Všetci máme za sebou hektický mesiac.
Novšia časť vedenia sa snaží ponoriť do novej agendy, hľadáme
cesty, ako zvládať množstvo nových povinností. My všetci pokračujeme v rozbehnutých projektoch a súčasne plánujeme zmeny, ktoré sú
v dnešnom neustále sa meniacom prostredí nevyhnutné.
Vzácnou súčasťou našej práce sú oslavy stého výročia univerzity. Pripravilo ich ešte bývalé vedenie, našou úlohou je viesť
úspešnú realizáciu. Keď čítate tento text, už máme za sebou
marcové podujatie „100 rokov s Amosom“ na počesť narodenín
nášho patróna Jána Amosa Komenského. V máji nás ešte čaká
študentský festival AmosFest a špeciálne podujatie pre zamestnankyne a zamestnancov fakulty, v júni oficiálna časť osláv.
Jednou z prvých konkrétnych noviniek, ktoré skúšame v snahe urobiť Našu univerzitu čitateľsky prívetivejšou, je, že nebudeme pri každom mene uvádzať všetky tituly. Ak bude nevyhnutné použiť titul, použijeme len najvyšší. Kompletný zoznam titulov
uvedieme len pri predstavovaní osobnosti, v „životopisnom“
odstavci. Prvým dôvodom tejto zmeny je prehľadnosť: niektoré texty dokáže množstvo titulov až zahltiť. Druhým dôvodom je
demokratický charakter akademickej obce: aj keď je naše prostredie prirodzene hierarchické, v akademickej rozprave by sme
mali ctiť rovnosť našich hlasov, bez ohľadu na počet doktorátov.
Sústreďme sa skôr na silu našich argumentov než na autoritu
hovoriaceho. A tretím dôvodom je, že titul by mal byť vysvedčením akademickej práce, nie statusovým symbolom. Striedmejšie používanie môže zvýšiť ich význam. A snáď aj zredukovať
túžbu získavať tituly aj za cenu nečestných postupov.
Väčšie zmeny v zameraní Našej univerzity budeme, samozrejme, realizovať až na základe diskusie celej redakčnej rady.
Mojou víziou by bolo posunúť tento časopis do podoby atraktívneho média, ktoré budú čítať aj ľudia mimo okruhu akademickej
obce. Verím, že sa to podarí. Našťastie, máme na čo nadväzovať: týmto by som chcel na záver môjho príhovoru poďakovať
všetkým, ktorí tento jedinečný časopis pomohli a pomáhajú prinášať na svet. Som rád, že mám možnosť k vašej práci prispieť.
Radomír Masaryk,
prorektor UK pre vonkajšie vzťahy,
predseda Redakčnej rady Našej univerzity
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Svetoznámy vedec sir Roger Penrose
na Univerzite Komenského
V dňoch 14. a 15. februára 2019 navštívil Univerzitu Komenského v Bratislave (UK) britský teoretický fyzik, matematik a filozof vedy
sir Roger Penrose z Oxfordskej univerzity. Vzácny hosť je vo svete považovaný za jednu z najvýznamnejších osobností súčasnej vedy.
Za svoju dlhú kariéru sa zaslúžil o významný pokrok v oblastiach gravitácie, všeobecnej teórie relativity, kozmológie, matematiky
a teórie vedomia. V roku 1994 mu kráľovná Alžbeta II. za jeho zásluhy udelila rytiersky titul.

Profesor Penrose na Slovensko zavítal pri
príležitosti konania sa konferencie Quan
tum Spacetime '19, ktorú v dňoch 11. až
15. februára 2019 hostila Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK). Organizáciu konferencie zastrešil medzinárodný
program Quantum Structure of Spacetime
agentúry COST, do ktorého sú zapojení aj
slovenskí vedci z Katedry teoretickej fyziky
FMFI UK. Program združuje odborníkov
z 27 európskych krajín, ktorí pracujú na
probléme vlastností časopriestoru v teóriách spájajúcich kvantovú mechaniku a teóriu gravitácie.
Počas podujatia vystúpili okrem profesora Penrosa aj ďalší poprední teoretickí fyzici
ako Sergio Ferrara, Petr Hořava, Kellogg
Stelle alebo Pavol Ševera. Dňa 12. februára bola na pôde Právnickej fakulty UK slávnostne otvorená putovná výstava Women
of Mathematics – pri tejto príležitosti bolo
nemeckej profesorke Sylvii Paycha, hlavnej
autorke tohto projektu, udelené ocenenie
QSPACE Prize za popularizáciu vedy. Dňa
14. februára najvýznamnejší hostia konferencie diskutovali o kvantovej štruktúre časopriestoru, o súčasnom stave tohto problému, ale i o tom, čo nás v tejto oblasti čaká
v budúcnosti.
Celé podujatie vyvrcholilo 15. februára
verejnou prednáškou sira Rogera Penrosa.
Ten je známy nielen ako vynikajúci vedec,
ale aj ako výborný popularizátor vedy. Je
autorom množstva úspešných kníh určených pre širokú verejnosť a za jeho prácu

v tejto oblasti mu bolo v roku 2011 udelené
ocenenie Fonseca Prize. V Bratislave rozprával na tému „Vidíme Hawkingove body
v žiarení kozmického pozadia?“.
V úvode udelil rektor Marek Števček profesorovi Penrosovi Pamätnú medailu UK pri

príležitosti stého výročia založenia univerzity.
Svetoznámy vedec následne zaplnenej aule
na Šafárikovom námestí priblížil nedávny objav podporujúci teóriu opakujúcej sa histórie
vesmíru, na ktorej vývoji sa významnou mierou podieľa. Popritom poslucháčom energicky, pútavo a s dávkou humoru vysvetlil
veľa z fungovania nášho vesmíru. Diskusiu
s divákmi, ktorá nasledovala po prednáške,
zastavil až pokročilý čas.
„Pre našu fakultu, celú Univerzitu Komenského i Slovensko je nesmiernou poctou, že
k nám zavítala jedna z najvýznamnejších súčasných osobností svetovej vedy a poznania,“
dodal k návšteve a prednáške Rogera Penrosa
dekan FMFI UK Daniel Ševčovič. V podobnom
duchu reagoval Anton Zajac z Nadácie ESET,
ktorá návštevu významného vedca na Slovensku podporila: „Sir Roger Penrose je jedným
z najvplyvnejších žijúcich fyzikov a matematikov. Jeho návšteva tak bola pre nás okrem
veľkej inšpirácie aj obrovskou cťou.“
Záznam verejnej prednášky, fotografie
a ďalšie informácie o podujatí nájdete na:
qspace19.fmph.uniba.sk.
Juraj Tekel, FMFI UK
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Univerzita Komenského má nové vedenie
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK) dňa 13. februára 2019 schválil na svojom zasadnutí návrhy rektora
UK Mareka Števčeka na vymenovanie nových prorektorov. Noví prorektori UK nastúpili do funkcií dňa 20. februára 2019.

Zľava: Daniel Böhmer, Daniel Olejár, Jozef Masarik, Jana Duračinská, Marek Števček, Zuzana Kovačičová, Viera Štvrtinová, Radomír Masaryk, Jozef Tancer

Vo vedení UK pokračuje prorektorka UK
pre vzdelávanie RNDr. Zuzana Kovačičová,
PhD. Od roku 2003 – 2007 zastávala pozíciu prodekanky pre legislatívu a v rokoch
2007 – 2011 a 2012 – 2015 bola prodekankou pre legislatívnu oblasť, informačné technológie a vzťahy s verejnosťou na Fakulte
managementu UK. Od roku 2005 je kľúčovou používateľkou finančného informačného
systému pre verejné vysoké školy SOFIA
v moduloch controlling a BI/BW. Od roku
2010 je členkou tímu národného koordinátora v medzinárodnom vedeckom projekte
Globálny monitor podnikania (Global Entrepreneurship Monitor).
Funkciu prorektora UK pre informačné
technológie naďalej zastáva doc. RNDr.
Daniel Olejár, PhD. Pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI
UK), odborne pracuje v oblasti informačnej
a kybernetickej bezpečnosti. V minulosti sa
podieľal na vytvorení šifrovacieho algoritmu
pre Ministerstvo vnútra SR, návrhu klíringového systému NBS, koordinoval prípravu
poslaneckého návrhu zákona o elektronickom podpise, viedol projekty, participoval
na príprave štátnych koncepcií a riešení
problémov v oblasti informatizácie spoločnosti, informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Ako prorektor pre IT v uplynulom období skonsolidoval informatiku na UK.
Oblasť vedy, výskumu a doktorandského štúdia riadi novozvolený prorektor prof.
RNDr. Jozef Masarik, DrSc., ktorý doteraz
zastával funkciu dekana FMFI UK. Je popredným slovenským fyzikom, venuje sa jad-
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rovej a subjadrovej fyzike a výskumu vesmíru,
konkrétne vývoju programov pre analýzu a interpretáciu údajov získaných v rámci medzinárodného prieskumu Mesiaca, Marsu, Merkúru, niektorých komét a asteroidov, ako aj
aplikáciám kozmického žiarenia v mnohých
oblastiach geofyzikálneho a kozmického výskumu. Od roku 2014 je predsedom predsedníctva Agentúry na podporu výskumu
a vývoja (APVV).
Prorektorkou UK pre rozvoj a kvalitu je
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., ktorá
doteraz pôsobila ako prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre 4. až 6.
ročník v študijnom programe všeobecné
lekárstvo v slovenskom jazyku na Lekárskej fakulte UK (LF UK). Je uznávanou odborníčkou v angiológii, čo potvrdzuje aj jej
členstvo vo výbore International Union of
Angiology. Špecializáciu má i z vnútorného
lekárstva, kardiológie a zo zdravotníckeho
manažmentu a financovania.
Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., bude
v nasledujúcom funkčnom období vykonávať funkciu prorektora UK pre medzinárodné vzťahy. Pôsobí na Katedre germanistiky,
nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty UK (FiF UK). Je členom Komisie Rakúskej a Maďarskej akadémie vied
pre literárnu vedu a vedy o kultúre, ako aj
členom špičkového vedeckého tímu Národné literatúry v literárnovednej reflexii na
FiF UK.
Prorektorkou pre novú oblasť – správa
majetku a investícií – je JUDr. Jana Duračinská, PhD., ktorá doteraz zastávala funkciu

prodekanky pre medzinárodné vzťahy Právnickej fakulty UK (PraF UK). Pôsobí na Katedre
obchodného práva a hospodárskeho práva
PraF UK a aj profesijne sa zameriava najmä na
právo obchodných spoločností a obchodné
záväzkové vzťahy so špecializáciou na výstavbové projekty, a to aj z aspektu verejnoprávnej
regulácie. Od roku 1999 je členkou Slovenskej advokátskej komory, pričom advokátsku
skúšku zložila v roku 2005.
Novou oblasťou sú aj vonkajšie vzťahy, ktorú ako prorektor zastrešuje doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. Na Fakulte sociálnych
a ekonomických vied UK pôsobí v oblasti psychológie zdravia a marketingu (PR a reklama).
Je aktívnym členom International Society of
Critical Health Psychology (ISCHP) a European Health Psychology Society (EHPS).
Akademický senát UK na svojom zasadnutí zároveň schválil nového predsedu AS
UK, ktorým sa stal doc. MUDr. Daniel Böh
mer, PhD. Je prednostom Ústavu lekárskej
biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK
a Univerzitnej nemocnice Bratislava a profesijne sa zameriava na vrodené vývojové
chyby (teratoepidemiológiu), reprodukčné
straty, kmeňové buky a genetické ochorenia.
Funkciu predsedu AS UK zastával aj v minulosti – v rokoch 2011 až 2015.
Podpredsedom AS UK za študentskú časť
sa stal Mgr. Viktor Svetský z FiF UK. Za predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty
a ubytovanie AS UK bol zvolený Mgr. Filip Vincent z PraF UK.
redakcia

A N K E TA

Čo prajete novému vedeniu UK?
GAŠPAR FRONC,

Katedra filozofie RKCMBF UK
„My chytili sme sa do služby ducha, a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú.“
Ľudovít Štúr
Ťažký je to údel viesť univerzitu, hlavne
takú rozmanitú, akou je tá naša. V živote to
však tak chodieva, že to ťažké najvzácnejším býva. Ako predseda volebnej komisie
pre voľbu kandidáta na funkciu rektora našej univerzity som možno viac než iní vnímal rozpoltenosť, ktorú do
akademického prostredia vnášali nadšení zástancovia kandidátov.
Prajem preto všetkým členom nového vedenia, aby v duchu toho,
čo povedal pán rektor ako čerstvo zvolený kandidát hneď po voľbe a inými slovami potvrdil na decembrovom zasadnutí senátu, mali
guráž a múdrosť potrebnú k prekonávaniu rozporov, vo svojej podstate prirodzených, a k zjednocovaniu akademickej obce v duchu
poslania univerzity pri zachovaní diverzity, tvoriacej krásu života akademického.

JOZEF TATIERSKY,

Katedra anorganickej chémie PriF UK
Súčasnému vedeniu UK želám:
1. aby v zložitých otázkach robilo viac
dobrých rozhodnutí než chýb,
2. aby zachovalo všetko dobré, čo na UK
máme, a aby každá zmena bola len k lepšiemu (a aby to nebola len zmena pre zmenu),
3. aby sa mu podarilo dosiahnuť to, že
študenti budú mať včas dostatok informácií o svojich právach, povinnostiach, dôležitých dátumoch (podávanie
žiadostí, prihlášok), zdravotnej starostlivosti, vybavených a otvorených
knižniciach, možnostiach vycestovania do zahraničia na stáž/štúdium
a pod.,
4. aby študenti nepocítili žiadne fakultné a medzifakultné spory a
všetko sa riešilo v záujme dosiahnutia poslania UK,
5. aby sa mu podarilo zvýšiť počet študentov na UK – veď najlepšou reklamou je pre nás náš dobrý absolvent, ktorý povie, že štúdium
síce bolo náročné, ale aj zmysluplné a pre UK by sa rozhodol opäť.

PAVEL HORŇÁK,

Katedra marketingovej komunikácie
FiF UK
Novému vedeniu našej univerzity aj fakúlt
želám, aby sa im podarilo splniť si predsavzatia a plány, s ktorými do funkcií išli. Ale aj to,
aby Univerzita Komenského naďalej reprezentovala špičkovú vedecko-vzdelávaciu inštitúciu
na Slovensku i v Európe. Aby napredovala
v rebríčkoch kvality ako doteraz. Aby prezentovala to najlepšie na poli vedy, čo sa na Slovensku podarilo dokázať
prácou jej pracovníkov a absolventov. Aby sme na tejto – o chvíľu storočnej – ceste zostali naďalej čo najmenej závislí od zásahov štátnej
moci či politických záujmov a aby výsledky našej práce pomáhali naozaj
všetkým, ktorí to potrebujú. Na tejto ceste im želám veľa zdravia a lásky
k študentom, ktorí sú to najcennejšie, čo na našej škole máme.

JARMILA CHOVANCOVÁ,

Katedra teórie práva a sociálnych vied
PraF UK
Súčasná náročná spoločenská a politická
atmosféra kladie pred nové vedenie na čele
s profesorom Marekom Števčekom viaceré výzvy. Bude si vyžadovať veľa síl a energie viesť univerzitu tak, aby zostala apolitická
a uprednostňovala riešenie problémov dotýkajúcich sa ďalšieho úspešného napredovania našej inštitúcie v konfrontácii s inými európskymi univerzitami.
Nové vedenie bude musieť riešiť i množstvo problémov, ktoré prinesie
akademický život, ale pevne verím, že sa zodpovedne, vecne a odborne popasuje so všetkým v prospech UK. Nepochybne si to bude
vyžadovať aj podporu pedagógov a všetkých zamestnancov, ako aj
ich angažovanosť, aby neboli ľahostajní k záležitostiam nielen spoločenského, politického, ale predovšetkým akademického života. Iste,
nevyhnú sa ani množstvu kompromisov, aby dosiahli stanovené ciele a
priority. V tejto súvislosti sa mi vynára v mysli výrok M. Gándhího, ktorý
hovoril: „Celý život som hľadal pravdu, ale až na sklonku života som
pochopil čaro kompromisu.“ Často sa aj vďaka kompromisu posunieme ďalej pri riešení problémov. Takže novému vedeniu okrem energie,
entuziazmu, ale i odvahy prajem múdrosť mysle a dobrotu srdca.
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK

6. 2. – Rektor UK Marek Števček sa zúčastnil zasadnutia predsedníctva Akademického senátu UK.
7. 2. – Na Paneurópskej vysokej škole sa zúčastnil prezentácie
knihy profesora Jozefa Krajčiho Diamant v hrude nezhnije, ktorá
je unikátnou zbierkou doteraz nepreložených latinských citátov významných antických mysliteľov.

9. 2. – V Incheba Expo Bratislava sa zúčastnil na 98. ročníku Medického plesu.

22. 2. – Zúčastnil sa plesu Filozofickej fakulty UK v Moyzesovej
sieni.

25. 2. – Prijal pozvanie veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku Momčila Babića na slávnostnú recepciu pri príležitosti Dňa štátnosti, srbského štátneho sviatku, ktorá sa konala v Hoteli Bôrik.
26. 2. – V Aule UK sa prihovoril účastníkom slávnostného odovzdávania diplomov DrSc. pre špičkových vedcov a vedeckovýskumných
pracovníkov, na ktorom sa zúčastnil aj prezident SR Andrej Kiska
a predseda vlády Peter Pellegrini. Viac na str. 7.

Stretol sa so zástupcami Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
v súvislosti s pripravovaným spoločným zasadnutím SRK a Českej
rektorskej konferencie, ktoré sa uskutoční na pôde UK v júni 2019.
Spolu s dekanom Lekárskej fakulty UK Jurajom Šteňom sa stretol
s ministerkou zdravotníctva SR Andreou Kalavskou s cieľom prediskutovať nové podmienky na výber prednostov kliník univerzitných nemocníc. Viac na str. 12 – 13.
Stretol sa s ministerskou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou.

12. 2. – Stretol sa so starostkou Karlovej Vsi Danou Čahojovou
a prednostkou miestneho úradu Katarínou Procházkovou. Obsahom
stretnutia bolo nastavenie spolupráce v nasledujúcom období nielen
v oblasti protipovodňových opatrení v Karlovej Vsi.
13. 2. – V posluchárni Právnickej fakulty UK Auditorium maximum
sa zúčastnil na 21. riadnom zasadnutí Akademického senátu UK,
na ktorom plénum schválilo predložené návrhy na prorektorov. Viac
na str. 4.

14. 2. – Otvoril piaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Bratislavské právnické fórum 2019. Viac na str. 19.
15. 2. – Odovzdal v poradí prvú pamätnú medailu k 100. výročiu
UK, ktorej vlastníkom sa stal svetoznámy a uznávaný vedec, britský
teoretický fyzik, matematik a filozof vedy sir Roger Penrose z Oxfordskej univerzity. Viac na str. 3.

Zúčastnil sa zasadnutia Akademického senátu Lekárskej fakulty UK.
Viac na str. 12 – 13.

27. 2. – V Moyzesovej sieni sa zúčastnil na slávnostnej inaugurácii rektorky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Bohunky
Koklesovej.
28. 2. – Spolu s dekanom Fakulty telesnej výchovy a športu UK
Mariánom Vanderkom sa stretol s prezidentom Slovenského olympijského a športového výboru Antonom Siekelom.

20. 2. – Viedol prvé zasadnutie nového vedenia univerzity.
21. 2. – Na pôde univerzity privítal delegáciu Rotary klubu Stupava
– Záhorie spolu so Zdeňkom Michálkom, guvernérom Rotary International District 2240 pre Českú a Slovenskú republiku. V rámci stretnutia rektor predstavil delegácii hlavné historické míľniky univerzity.
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Jana Šmelková,
Kancelária rektora UK

SPRAVODAJST VO

Špičkoví vedci a výskumníci si na UK
prevzali diplomy DrSc.
Dňa 26. februára 2019 sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) za účasti prezidenta SR Andreja Kisku konalo slávnostné
odovzdávanie diplomov DrSc. špičkovým vedcom a vedeckovýskumným pracovníkom. Vedecké rady UK, Slovenskej akadémie vied,
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Paneurópskej vysokej školy udelili vedeckú hodnosť 23 odborníkom. Medzi promovanými je sedem biológov, traja matematici, traja chemici, dvaja fyzici, dvaja historici, jeden
materiálový vedec, jeden elektrotechnik, jeden veterinár, jeden lekár, jeden ekológ a jeden právnik.

„Hovoriť o vede, výskume a školstve by sme
mali stále. Stále by sme mali uvažovať o tom,
čo sa stalo, že sme stratili úctu k vzdelaniu, že
si nevážime a nerozumieme, aké dôležité je
nielen školstvo, ale aj veda a výskum pre našu
krajinu,“ uviedol prezident SR Andrej Kiska
a dodal, že to najcennejšie, čo na Slovensku
máme, sú naši šikovní ľudia.
Rektor UK Marek Števček vyzdvihol hodnoty vzdelania, kultúry, kritického myslenia,
humanity a pravdy. Zdôraznil, že ak ich nebude naša spoločnosť a jej mocenské elity
dôsledne dodržiavať, ľahko skĺznu pri hľadaní
odpovedí na pálčivé otázky dneška do prvoplánových populistických poloprávd a internetových fabulácií. „Kto iný by mal niesť
pochodeň hodnôt pravdy, ak nie vedci, ktorí
dosiahli špičku vo svojom odbore. A práve im
patrí dnešná akademická slávnosť,“ uviedol
rektor UK.
Prácu nových doktorov vied, prostredníctvom ktorej šíria dobré meno Slovenska
v zahraničí, vyzdvihol predseda vlády SR
Peter Pellegrini. Zároveň apeloval na to, že
je potrebné zintenzívniť prepojenie výskumu
a praxe univerzít, Slovenskej akadémie vied,
podnikov a slovenských firiem. „Vláda bude
pripravená podporiť všetky potrebné aktivity
smerujúce k zvýšeniu úrovne hospodárstva
a skvalitňovaniu životnej úrovne slovenského
obyvateľstva,“ doplnil predseda vlády SR.
Predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti Peter Moczo zdôraznil myšlienku Stevena Weinberga, nositeľa Nobelovej ceny za fyziku, že nič nemá na rozvoj
ľudského ducha, kultúry, priemyslu, poľnohospodárstva či zdravia ľudí väčší vplyv

Vedci, ktorým bola udelená vedecká hodnosť, a ich pracoviská:
prof. MUDr. Marie Černá, DrSc., Karlova univerzita v Prahe
prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc., Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
RNDr. Mária Dušinská, DrSc., Norweigian Institute for Air Research
PhDr. Eva Frimmová, DrSc., Slovenská akadémia vied
Ing. Miroslav Glasa, DrSc., Slovenská akadémia vied
prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., Slovenská akadémia vied a Univerzita Komenského
v Bratislave
Ing. Ján Ivančo, DrSc., Slovenská akadémia vied
doc. RNDr. Robert Jajcay, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave
doc. RNDr. Ján Jásik, DrSc., Slovenská akadémia vied
Mgr. Anna Jenčová, DrSc., Slovenská akadémia vied
Mgr. Norbert Kučerka, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Lucia Kučerová, DrSc., Slovenská akadémia vied
Ing. Eva Kutejová, DrSc., Slovenská akadémia vied
doc. RNDr. Kristián Máthis, DrSc., Karlova univerzita v Prahe
prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave
prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc., Slovenská akadémia vied
prof. MUDr. Frederik Raiskup, DrSc., FEBO, Technická univerzita v Drážďanoch a Karlova univerzita v Prahe
prof. Ing. Vladimír Smejkal, DrSc., Vysoké učenie technické v Brne
MVDr. Viola Strompfová, DrSc., Slovenská akadémia vied
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave
RNDr. Milan Valachovič, DrSc., Slovenská akadémia vied
doc. Ing. Dušan Velič, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave
doc. Ing. Martin Weis, DrSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave
než najdôležitejšie výsledky excelentného,
slobodného, zvedavosťou a bádavosťou
ľudskej mysle motivovaného výskumu, čím
apeloval na to, aby bolo vede v ľudskej spoločnosti právom „dopriate“ elitné postavenie.
V mene čerstvých držiteľov hodnosti doktor vied vyjadril poďakovanie profesor Roman Holec prostredníctvom príbehu Andreja

Kmeťa, slovenského kňaza a laického nadšenca pre vedu. „Systémovo sa naša spoločnosť nepresadí, ak sa nebude kumulovať
vzdelanostný kapitál a nebude sa kreovať
vzdelanostná spoločnosť,“ zdôraznil, pričom
vyzval predstaviteľov vlády, aby pre rozvoj
vedy na Slovensku urobili maximum.
Lenka Miller
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SPRAVODAJST VO

V aule sa premietal film Ostrým nožom
Film inšpirovaný udalosťami z roku 2005, keď na Tyršovom nábreží zavraždili študenta Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave (UK) Daniela Tupého, premietali v Aule UK dňa 19. februára 2019 exkluzívne pre akademickú obec univerzity. Po filme sa
konala moderovaná diskusia s tvorcami filmu a otcom Danielom Tupým starším.
Dlhometrážny film Ostrým nožom v hlavných úlohách s Romanom Luknárom, Elou Lehotskou, Dávidom Hartlom, Táňou Radevou,
Mariánom Mitašom či Janou Oľhovou otvára
jednu z najpálčivejších tém v dejinách moderného Slovenska. Poukazuje na to, ako otec
bojuje za spravodlivosť – potrestanie vraždy
svojho syna. Rieši nielen pocity smútku a viny,
ktoré ako rodič prežíva, no najmä to, ako sa
nemôže dopátrať pravdy. Bojuje s médiami,
korupciou, políciou a právnym systémom nášho štátu, ktorý priznáva viac práv podozrivým
z vraždy než obetiam.

mohlo uškodiť vyšetrovaniu. Preto sa príbeh
filmu udalosťami okolo Daniela Tupého len
voľne inšpiruje.
„Napriek tomu je vo filme veľmi badateľný
dôležitý motív či myšlienka, s ktorou sa možno nestretávajú bežní ľudia, resp. stretnú sa
s ňou až vtedy, keď sa sami stanú obeťou
trestného činu – bohužiaľ, náš právny systém
je postavený tak, že páchatelia trestného činu
majú väčšie práva než obete trestných činov.
To je skutočnosť, na ktorú sa snažím poukazovať dlhé roky,“ povedal Danielov otec Daniel
Tupý starší.

Film, ktorý vyvolá otázniky

Kam štuchneme, tam je to zhnité, hovorí
režisér

K motivácii natočiť práve tento film sa v diskusii po premietaní vyjadril producent Jakub
Viktorín. „Motiváciou nemôže byť ekonomická
návratnosť, pretože Slovensko nie je taký veľký trh, aby ste mali vysokú šancu na to, že sa
vám prostriedky vrátia. Pre nás je veľmi dôležité vedomie, že to, čo urobíme, má význam.
Preto vyrábame film, ktorý v divákoch vyvolá
otázky, aby sa možno viac zamysleli nad tým,
čo sa okolo nich deje, a azda tak bude mať
dlhodobý efekt,“ povedal.
Režisér Teodor Kuhn mal 17 rokov, keď
zavraždili Daniela Tupého. „Jeho vraždou sa
všetko zmenilo, uvedomili sme si, že už nie
sme decká a že v spoločnosti sa dejú hrozné
veci, a to bola jedna z udalostí, ktoré ma donútili zaujímať sa o spoločenské dianie,“ priznal.
Uvedomil si, že je to pre Slovensko dôležitý
príbeh, a dúfa, že sa niekedy uzavrie.
Tvorcovia filmu sa s Danielom Tupým starším spojili už v roku 2012. Uvažovali, že film
by mohol byť rekonštrukciou, no keďže prípad
stále nebol uzavretý, dospeli k tomu, že by to
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Scenárista Jakub Medvecký priznal znechutenie zo spoločenskej situácie na Slovensku.
„Pred niekoľkými rokmi som mal obavu, či to
nepreháňame. Či nám ľudia ten príbeh uveria
a či nám povedia, že sme to veľmi pritiahli za
vlasy a že to tu vôbec nie je také zlé. Ukázalo
sa, žiaľ, že som sa obával zbytočne.“
Tvorcovia pracujú na nových projektoch
a priznávajú, že mnoho ráz sa inšpirujú spoločenskými udalosťami. „Kam štuchneme, tam je
to zhnité,“ vraví režisér Teodor Kuhn. „Myslím
si však, že keď sa zlo začne príliš tlačiť dopredu, dobro sa mobilizuje a potlačí ho späť.
Nechcem sa tu dojímať, ale po vražde Daniela
Tupého a Jána Kuciaka vyšlo do ulíc toľko ľudí,
že to nebolo ani za nežnej revolúcie. Máme Investigatívne centrum Jána Kuciaka. V tejto aule
je veľa ľudí, z ktorých vyrastú budúci žurnalisti,
právnici, filozofi. Ja by som bol v tomto smere
optimistický, lebo vidím to dobro, ktoré sa spoločnosťou valí, a myslím si, že to nebude jednoduché zastaviť,“ verí Kuhn.

Stále aktuálna téma
Médiá v tomto prípade zohrali veľkú rolu.
„Vďaka nim prípad neupadol do zabudnutia,“
hovorí Daniel Tupý starší. Poukázal však aj na novinárov, ktorí si v snahe priniesť senzáciu neuvedomili, ako môžu ohroziť vyšetrovanie. Záležitosť
nebude pre Danielovu rodinu asi nikdy úplne
uzavretá. „Každý človek, ktorý stratí niekoho blízkeho, vie, že sa to nedá uzavrieť. Celou rodinou
sa to bude ťahať až do našej smrti. Nejako sme
sa s tým naučili žiť, ale v našom vnútri ostala taká
istá rana, aká bola na začiatku.“
Pamiatku zavraždeného Daniela Tupého si
Univerzita Komenského pripomína aj tabuľou
umiestnenou na hlavnej budove na Šafárikovom
námestí na znak odporu akademickej obce proti
neonacizmu, rasizmu a intolerancii. Filozofická
fakulta UK od roku 2011 vyhlasuje Cenu Daniela Tupého, o ktorú sa môžu uchádzať študenti s
prácami venovanými problematike prejavov násilia, xenofóbie, rasizmu, nacizmu, netolerancie
a ďalších nehumánnych prejavov v slovenskom i
medzinárodnom kontexte.
Premietanie sa uskutočnilo v čase, keď si pripomíname rok od smrti mladého novinára Jána
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.
V kontexte týchto udalostí sú vražda Daniela
Tupého a odkaz filmu stále aktuálnou témou.
„Odnášam si z tohto podujatia nádej s ohľadom
na to, kto tvorí 98 % osadenstva tejto auly – študenti. V tejto súvislosti mám na vás prosbu. Naša
staršia generácia, ktorá je dennodenne konfrontovaná s nie dobre fungujúcim systémom, v tejto
konfrontácii otupieva. Nenechajte nás otupievať,
vyzývajte nás k tomu, aby sme boli aktívni!“ apeloval na mladých ľudí vtedajší prorektor UK pre
rozvoj Vincent Múcska.
Lenka Miller

ROZHOVOR

Ak chcete vedieť pravdu o prípade Tupý, prečítajte si
noviny a odmyslite si všetky „možno“ a „údajne“
Pozitívny ohlas plnej auly študentov po exkluzívnej predpremiére je dôkazom, že téma filmu Ostrým nožom, inšpirovaná tragickým
príbehom z minulosti, silne rezonuje aj medzi súčasnými mladými. S režisérom Teodorom Kuhnom sme sa porozprávali o tom, čo
bolo na nakrúcaní najťažšie, k akým prekvapujúcim zisteniam dospeli v rámci výskumu pre film, no neopomenuli sme ani minuloročné udalosti, ktoré prípad zavraždeného Daniela Tupého nápadne a desivo pripomínajú.
Prvé recenzie na váš film sú veľmi lichoti
vé. Oceňujú, ako trefne ste v ňom zobra
zili, že zlo môže mať aj formu byrokracie,
formu absurdity v súlade so zákonom,
ktorého výklad sa dá elasticky ohýbať
podľa záujmov mocných, ale napríklad
aj to, ako korupcia deformuje spoločen
ský život na rozličných úrovniach a ako
malá korupcia, ktorú často blahosklonne
prehliadame, úzko súvisí s korupciou tam
hore. To, že nejde len o akúsi ponurú až
katastrofickú filmársku fabuláciu „pre
efekt“, smutne potvrdzuje tragický príbeh
inšpirovaný skutočnými udalosťami. Sú
to všetko neľahké témy, ktoré asi nebolo
jednoduché spracovať. Čo bolo z tohto
hľadiska na príprave filmu a jeho nakrú
caní najťažšie?
Najťažšie na filme bolo niesť zodpovednosť za to, že jeho reálnou predlohou je
skutočný prípad. Dôvera, ktorú nám zverili
rodičia Daniela Tupého tým, že nám o svojom prípade porozprávali, pre nás bola veľkým záväzkom. Kým my sme sa 30 dní na
natáčaní hrali, že niekomu zomrelo dieťa, oni
v tej nočnej more žijú už štrnásty rok. Naša
viacročná práca sa nedá porovnať s jednou
minútou ich utrpenia.
V rozhovoroch pre médiá ste sa vyjadrili,
že jedným z hlavných cieľov filmu je emo
cionálne scitlivieť diváka, dať mu pocítiť
bezradnosť hlavnej postavy, aby ho to
možno pohlo k tomu, aby sa viac zaují
mal o spravodlivosť a jej pošliapavanie.
Spomenuli ste tiež, že film je čiastočne aj
ospravedlnením rodičom Daniela Tupého
za to, že sme niečo takéto ako spoloč
nosť dopustili. A to bol film v strižni dávno
predtým, než došlo k vražde Jána Kucia
ka a Martiny Kušnírovej. Ako aj v kontexte
minuloročných udalostí hodnotíte dôleži
tosť vami vytýčeného cieľa?
Pri natáčaní filmu sme si mysleli, že robíme príbeh z minulosti. Udalosti minulého
februára nám však ukázali, že odkaz nášho
filmu je vysoko aktuálny. Kým Daniela Tupého zavraždili náhodne, Jána Kuciaka zavraždili s istým nechutne konkrétnym cieľom.
Aby ďalej neodhaľoval ich prešľapy. Vrahov
obidvoch nevinných mladých ľudí zatiaľ nikto
neodsúdil, nedočkali sa svojho spravodlivého trestu. Veľmi dúfam, že sa systém, ktorý
zabránil vyšetreniu vraždy Daniela Tupého,
rozpadne, keď sa vyšetrí vražda Jána Kuciaka.

Zľava: moderátor A. Lučanský, režisér T. Kuhn, producent J. Viktorín, scenárista J. Medvecký, Daniel Tupý st.

Počas výskumu pre film ste sa rozprávali
s rodičmi Daniela Tupého, policajtmi aj no
vinármi, zúčastnili ste sa i súdnych pojed
návaní s členmi známeho bratislavského
gangu. Ktoré z takto nadobudnutých zis
tení bolo pre vás najväčším prekvapením?
Najväčším prekvapením bolo, že v polícii
už počas vyšetrovania nikto nepochyboval
o tom, kde je pravda. Všetci vedeli, kto bol
vrahom, ako aj to, za akých okolností k vražde došlo. Čo však chýbalo, boli zákonne použiteľné dôkazy. Istý anonymný policajt nám
povedal: Ak chcete vedieť pravdu o prípade
Tupý, prečítajte si noviny a odmyslite si všetky „možno“ a „údajne“.

dzali z reálnych životných situácií. Ktorá
z nich je pre vás v tomto smere „number
one“ a aký príbeh sa k nej viaže?
Najabsurdnejšia reálna scéna sa odohráva v právnickej kancelárii. Hlavný hrdina
sa snaží získať právnickú výpomoc, keďže
štátom pridelená prokurátorka sa s ním odmieta rozprávať. Všetci právnici ho odmietli,
pretože v roku 2005 ešte naše zákony neumožňovali poškodeným mať aj súkromného
zástupcu. Tak bolo možné, že obvinení mali
viacerých právnikov, ale zavraždený nevinný
chlapec ani jedného.

Stali sa vám počas nakrúcania nejaké ku
riozity?
Denis Domaracký, ktorého čitatelia poznajú skôr pod menom Moloch, si v scéne,
keď páchateľov prepúšťajú, nevšimol obrovskú sklenenú stenu a v plnej rýchlosti do nej
narazil hlavou. Ostatní herci sa mu priateľsky
posmievali a zvyšok dňa ho podpichovali. Na
hlave mu navrel „tipel“, ktorý ešte zvýraznil
jeho zaujímavé črty a nadočnicové oblúky.
V danej scéne preto vyzerá tak desivo. Večer mi Denis poslal správu s fotkou. Bol na
ambulancii, s ľahkým otrasom mozgu.

Váš ďalší film bude o farmároch na výcho
de. Prezradíte o ňom niečo viac?
Cez Andreja Bána sa nám podarilo skontaktovať s Patrikom Magdoškom, ktorý farmárov zastupuje. Je to veľmi výrazný človek a talentovaný rozprávač. Vysvetlil nám
nielen ekonomické mechanizmy dotačných
podvodov, ale opísal aj konkrétne ľudské
príbehy a to, ako sú skoro bezbranní farmári dennodenne nivočení mafiou. Film bude
znovu o nespravodlivosti, ale tradičná tvrdá
východniarska povaha so sebou prináša aj
odľahčenejšie momenty. Som rád, že náš
ďalší film bude o trochu menšia „morda“,
a na prácu na ňom sa teším.

Viaceré scény, ktoré diváka až zarážajú
absurdnosťou zobrazovaného, vraj vychá

Erika Hubčíková
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Slovenský štát vyvoláva otázky
aj 80 rokov po svojom vzniku
Tento mesiac uplynulo presne 80 rokov od vzniku slovenského štátu. Je pozoruhodné sledovať, ako záujem o historické udalosti zo
strany novinárov a spoločnosti rastie v čase ich výročia geometricky, a keď sa kalendár nápadne priblíži k okrúhlinám, rastie priam
exponenciálne. Áno, aj toto je jeden z fenoménov, pri ktorom je absencia systematickosti a kontinuity diskutovania o dejinách priam
do očí bijúca. Práve tento symptóm má nemalý podiel na tom, že historické povedomie mnohých Slovákov je podobné skôr ementálu
než eidamu.

Debaty o dejinách by nemali
ovládať vášne,
ale historické fakty
Ocitnúť sa v zajatí výročí nie je pre historikov na Slovensku zaoberajúcich sa, dnes
už minulým, 20. storočím veľkým kumštom.
Sotva sa stačili spamätať z minuloročnej
plejády „osudových osmičiek“, už na nich
čakajú minimálne dve deviatkou zakončené
desaťročia, ktoré sa budú pripomínať a rozoberať – 1939 a 1989.
V dnešnej dobe musia historici podstupovať náročný súboj a priam obhajovať svoju
opodstatnenosť a profesionalitu. Parafrázujúc výrok z legendárneho českého filmu
z prelomu tisícročí, „rozmohl se nám tady
takový nešvar“ – nejeden, zväčša rodoľub,
nadobudne z nevysvetliteľných príčin pocit,
že po prečítaní niekoľkých kníh je kompetentný vyjadrovať sa k dejinám ako odborník. Nie nadarmo a nie omylom sú historici
vedcami a ich práca je predsa len podkutá
aj čímsi viac ako „len“ záujmom. Samozrejme, nechcem nikoho odrádzať od čítania či
nebodaj brániť jeho záujmu o minulosť. Len
odporúčam niekedy viac počúvať a nechať
sa dejinami sprevádzať profesionálmi.
Pravidelne sa potvrdzuje, že záujem o udalosti dávno- i nedávnominulé dokáže vzbudiť
vlnu vášní a kontroverzií. Hodnotové znamienka priraďované k jednotlivým historickým udalostiam sa neraz líšia od skupiny ku skupine,
od krčmy ku krčme. Táto dvojkoľajnosť názorov, hoci železničná sieť je vždy ešte rozvetvenejšia, nie je len generačnou záležitosťou
a nevyhýba sa ani akademickej obci.
Hľadanie „slovenskosti“ dejín neraz nadobúda až paradoxné rozmery. Napríklad
staviame sochu Svätopluka čistou náhodou
tesne pred parlamentnými voľbami či SMS
hlasovaním dospejeme k tomu, že dvoch
bratov-emigrantov považujeme za jedného
z adeptov na najväčšieho Slováka – teda logicky nevyhnutne dvojjediného.
Najdramatickejšie sa však väčšinou vyvíjajú debaty ohľadom udalostí, ktoré majú ešte
svojich pamätníkov. Spochybňovanie historikov odvolávaním sa na vlastné subjektívne
spomienky sa deje častejšie, než by nám bolo
príjemné, hoci na druhej strane treba uznať,
že nie vždy je to a priori nekonštruktívne či
kontraproduktívne. Ak by však vo všeobecnosti bola pamäť podmienkou historického
výskumu, chronológiu bádania by sme museli
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merať podľa aktuálne najstaršieho obyvateľa
planéty a kolegovia stredovekári by už dávno
museli viesť osvetovú kampaň za vzkriesenie
latinčiny do skupiny živých jazykov, aby sa
mohli aspoň čiastočne živiť tým, čo vyštudovali. Našťastie, takéto scenáre sú len zblúdilými predstavami a dokonca aj v 21. storočí má
význam prekladať listy Plínia mladšieho, ku
ktorým ľudská pamäť nesiaha ani s prižmúrením matuzalemských očí.

Samostatnosť
s nacistickou pomocou
Presuňme sa však na časovej osi razantným krokom smerom k súčasnosti a v krátkosti sa zastavme pri 14. marci 1939. Práve
v tento deň sa začalo obdobie, ktoré by za
neutrálnejších okolností z čisto časového
hľadiska predstavovalo len krátku epizódu,
ktorej trvanie vypočítal historik Ľubomír Lipták presne na 2217 dní. Avšak existencia slovenského štátu, od prijatia ústavy v júli 1939
oficiálne Slovenskej republiky, sa odohrávala prevažne na pozadí turbulentného diania
2. svetovej vojny. Toto zdanlivo krátke, no na
udalosti a zvraty nesmierne bohaté obdobie
predstavuje jednu z najdiskutovanejších tém
slovenských dejín a často vyvoláva priam až
výbuch emócií. Jednotlivé postoje sa nachádzajú na širokej, z extrému do extrému
siahajúcej škále prokurátori – apologéti. Neideologizovaný pohľad, či aspoň snaha oň,
by sa teoreticky mal nachádzať v jej strede.
Práve v tomto priestore by sa mali pohybovať

najmä (minimálne?) profesionálni historici,
hoci aj v ich prípade sa môže podariť vychýliť
misky váh na jednu či druhú stranu ľahšie,
než by sa mohlo zdať.
Aj napriek často opakovanej fáze, že vyhlásenie štátu bolo údajne prirodzeným vyvrcholením národnoemancipačných snáh slovenského národa, išlo o vedľajší produkt plánov predstaviteľov nacistického Nemecka.
Priama podriadenosť Tretej ríši z hľadiska
medzinárodnopolitického i hospodárskeho
bola zmluvne deklarovaná a Slovensko ostalo jej verným spojencom až do zániku v roku
1945. Hoci sa už v dobovom diskurze zvykol
často zdôrazňovať prívlastok „samostatný“,
na satelitnom charaktere štátu to nič nemenilo. Tento koncept dokázali ešte o pomyselný krok ďalej dotiahnuť ustašovci, ktorí toto
prídavné meno pre všetky prípady umiestnili
priamo do názvu ďalšieho satelitu – Nezávislý chorvátsky štát (NDH, vznik v roku 1941).

Moc sústredená v rukách
jedinej strany
Politický režim v rokoch 1938 – 1945 na
Slovensku bol spätý s vládou jednej strany –
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS).
V čase vyhlásenia slovenského štátu už jej
predstavitelia držali moc len vo svojich rukách, ostatné politické strany boli eliminované ešte počas obdobia autonómie. Prvé voľby do Snemu Slovenskej krajiny, ktorý, mimochodom, zasadal v aule najstaršej a najväčšej univerzity, sa už v decembri 1938
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konali s jednou kandidátkou HSĽS – Strany
slovenskej národnej jednoty, ktorá sa vyhlásila za jedinú reprezentantku slovenského
národa. Predstavitelia jednofarebnej vlády
tak získali kompetencie a politické nástroje
na to, aby začali budovať, podľa slov Jozefa
Tisa, „Nové Slovensko“ – teda krajinu, ktorá
bude zodpovedať ich predstavám.

Politickými elitami
podporovaný antisemitizmus
vyvrcholil deportáciami
Ideologickými piliermi režimu sa stali nacionalizmus a kresťanstvo. Ľudácke heslo
„Cudzie nechceme, svoje si nedáme!“ sa
v rukách politikov začínalo postupne preklápať od slov k činom. Skupiny obyvateľov,
ktoré nezapadali do požadovaného obrazu,
veľmi rýchlo pocítili dôsledky budovania totalitnej spoločnosti na vlastnej koži.
Vyhranený postoj voči Židom na Slovensku sa prejavil už v novembri 1938, keď boli
časti južných oblastí odstúpené Maďarsku
v dôsledku rozhodnutia prvej Viedenskej
arbitráže a niekoľko tisíc Židov bolo deportovaných do „územia nikoho“. Niektorí
z nich museli ostať v provizórnych táboroch
v okolí Miloslavova a Veľkého Kýra až do
decembra, keďže ich nechceli prijať ani na
maďarskej, ani na slovenskej strane hraníc.
Antisemitizmus nebol fenoménom, ktorý sa
objavil v slovenskej spoločnosti s nástupom
HSĽS k moci, nešlo ani o nacistický ideologický import. Jeho korene siahajú podstatne
hlbšie do minulosti. Podstatné, čo sa však
zmenilo, bol postoj predstaviteľov štátu. Antisemitizmus sa v ich rukách transformoval
na politický nástroj a stal sa dôležitým pilierom vnútroštátnej politiky. Postupný proces
– v zjednodušenej schéme realizovaný od
právnej definície (návrhy boli pripravované už
počas autonómie, definícia pojmu Žid bola
prijatá hneď v apríli 1939) cez okliešťovanie
práv, systematické ožobračovanie a označenie – vyvrcholil deportáciami Židov mimo
slovenských hraníc. Ich „prvá vlna“, ktorá
prebiehala od marca do októbra 1942, bola
realizovaná predstaviteľmi slovenského štátu.
Obnovené deportácie v roku 1944 už boli
uskutočnené pod taktovou nemeckej okupačnej správy a boli jedným z dôsledkov potláčania Slovenského národného povstania.

Nepriateľmi režimu neboli
len Židia
Často vzniká nesprávny dojem, že táto
skupina ľudí bola jediným terčom v oku
vládnucej HSĽS. Prirodzene by som nerada
skĺzla k akémukoľvek paušalizovaniu či nebodaj porovnávaniu obetí. Je však potrebné
si uvedomiť, že charakter politického režimu
slovenského štátu sa hneď po získaní moci
„rozlúčil“ s českou inteligenciou pôsobiacou
na Slovensku. Ani napriek kresťansky orientovanej ideológii štátu nestačila deklarovaná

Slovenský štát bol vyhlásený v Aule Univerzity Komenského v Bratislave, kde vtedy zasadal Snem Slovenskej
krajiny.

viera v Krista a menšie kresťanské denominácie boli označené za sekty a ich činnosť
bola zakázaná. Slobodne mohli fungovať len
rímskokatolícka, evanjelická, gréckokatolícka, pravoslávna a reformovaná cirkev.
Nepriateľmi režimu sa stali komunisti, čechoslovakisti, liberáli, perzekúciám sa nevyhli
ani Rómovia. Postavenie ženy v spoločnosti
sa malo zredukovať do podoby po nemecky
výstižne pomenovaného modelu 3K: Kinder – Küche – Kirche, teda deti – kuchyňa
– kostol. Dokonca by bolo naivné si myslieť,
že Slovák-katolík automaticky spĺňal potrebné
kritériá na to, aby bol „správnym“ občanom
nového štátu. Za bránami politického koncentračného tábora v Ilave sa už v roku 1939 mohol bez konania riadneho súdneho procesu
ocitnúť každý, kto bol predstaviteľmi režimu
označený za potenciálnu hrozbu. Spomienky
na väzbu v „Machau“, ako bola niekedy Ilava prezývaná spojením nacistického tábora
v Dachau s menom ministra vnútra Alexandra Macha, je možné si prečítať v pamätiach
Márie Janšákovej, Ela Šándora či Jána Gála-Podďumbierskeho.
Hoci mnohí duchovní boli aktívni v politickej sfére – najznámejšou ukážkou tejto symbiózy bol nepochybne prezident Jozef Tiso
–, ani táto skupina nebola monolitnou a nie
každý katolícky kňaz bol nadšeným podporovateľom HSĽS. Z mnohých príkladov spomeniem jasný postoj farára Tomáša Ružičku,
ktorý prosbu o vysvätenie nového spolkového domu Hlinkovej gardy, bývalej sokolovne,
odmietol so slovami: „Ukradnuté veci nesvätím ani ja, ani moji kapláni.“

Nedémonizujme,
neglorifikujme,
dívajme sa kriticky
Je takmer nemožné zhrnúť obdobie slovenského štátu do niekoľkých strán, skrom-

ný počet úderov mi umožnil spomenúť len
niektoré aspekty. Na druhej strane však
historici už popísali tisíce strán a neraz odpovedali na množstvo – často aj opakujúcich sa – otázok. Úplne postačí, ak prvotný
záujem bude pokračovať čítaním s porozumením. Prieskumy verejnej mienky totiž
ukázali, že pre mnohých nie je problémom
byť hrdý na slovenský štát a zároveň aj na
Slovenské národné povstanie. Schizofrénia
pamäti par excellence. Aj v tomto aspekte
nás dokázali tromfnúť už spomínaní Chorváti, ktorí sa vo svojej ústave oficiálne hlásia
k tradícii fašistického štátu (NDH) a zároveň
aj protifašistického odboja.
Ukazuje sa, že aj v 21. storočí mnohí
potrebujú konštruovať národný príbeh bez
škrupúľ, niekedy aj za cenu účelového ohýbania historických udalostí. Neostrosť rozlišovania medzi morálnou vinou a politickou
zodpovednosťou predstaviteľov slovenského štátu často bráni nazerať na toto obdobie
kriticky. Nie démonizujúco ani oslavne, ale
kriticky.
Pokiaľ však považujeme demokraciu za
základný spoločenský princíp, tendencie,
ktoré nastolil a usmerňoval režim HSĽS,
s ňou veľa spoločné nemali. To, že sa jeden z kandidátov na post prezidenta vyhlásil za nasledovníka Jozefa Tisa, by potom
nemalo byť dôvodom na potlesk, ale varovaním.
Čierno-biele videnie sveta môže byť na
prvý pohľad prehľadnejšie a poskytuje jednoduchšiu cestu k jednoznačným odpovediam, no realita a ľudské osudy bývajú predsa len farebnejšie.
Michala Lônčíková,
interná doktorandka
Katedry všeobecných dejín
Filozofickej fakulty UK
Zdroj foto: www.historickarevue.com
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Univerzita stojí za lekárskymi fakultami
a odmieta nový spôsob výberu prednostov
kliník
Dňa 5. februára 2019 rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Marek Števček a dekani lekárskych fakúlt SR adresovali ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej otvorený list k zmene zriaďovacej listiny vybraných univerzitných a fakultných nemocníc od
1. februára tohto roka. Ako uvádzajú v liste, zmenená zriaďovacia listina môže na dlhé roky vážne narušiť činnosť kliník lekárskych
fakúlt a univerzitných nemocníc nielen v oblasti pedagogickej, výskumnej a vývojovej činnosti, ale aj samotnú zdravotnú starostlivosť
v univerzitných nemocniciach, kde sa liečia pacienti s najkomplikovanejšími stavmi. Otvorený list uvádzame v plnom znení.

Otvorený list rektora UK a dekanov lekárskych fakúlt SR
ministerke zdravotníctva SR
Vážená pani ministerka,
dňa 1. februára 2019 nám bol emailom zaslaný list zo dňa 30. januára 2019, v ktorom
nás informujete o skutočnosti, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prijalo s platnosťou od 1. februára 2019 Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny vybraných
univerzitných a fakultných nemocníc (ďalej
ZL 02/2019). Týmto rozhodnutím sa revidujú ustanovenia, v súčasnosti platnej zriaďovacej listiny.
Úvodom chceme zdôrazniť, že k napísaniu otvoreného listu nás viedli veľmi závažné dôvody. Implementácia ZL 02/2019 do
praxe totiž môže na dlhé roky vážne narušiť
činnosť kliník lekárskych fakúlt (ďalej LF)
a univerzitných nemocníc (ďalej UN) nielen
v oblasti pedagogickej, výskumnej a vývojovej činnosti, ale, čo je najdôležitejšie, aj samotnú zdravotnú starostlivosť v univerzitných
nemocniciach, kde sa liečia pacienti s najkomplikovanejšími stavmi.
Protestujeme proti neakceptovaniu závažných, a teda zásadných pripomienok obsiahnutých v Stanovisku dekanov všetkých štyroch lekárskych fakúlt SR zo dňa 21. januára
2019 k Vášmu návrhu ZL zo dňa 18. januára 2019. Predmetný list Vám bol odosla-
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ný v elektronickej podobe dňa 23. januára
2019 a následne doručený aj v písomnej
podobe. Neakceptovaním kľúčových nami
navrhovaných zmien má ZL 02/2019 dva
závažné nedostatky.
Prvým závažným nedostatkom ZL
02/2019 je fakt, že neboli akceptované
naše pripomienky k bodovému hodnoteniu
spôsobilosti uchádzačov na výkon funkcie
prednostov kliník. Predložené hodnotenie
zjavne nerešpektuje skutočnosť, že najvhodnejším garantom úrovne zdravotnej
starostlivosti, teda najväčším prínosom pre
pacientov, je vedenie kliniky lekárom s najvýznamnejšou vedeckovýskumnou a publikačnou činnosťou v oblasti diagnostiky
a liečby podľa zamerania kliniky. V takomto
režime funguje drvivá väčšina univerzitných
kliník významných svetových univerzít, napr.
londýnska University College London, viedenská Medizinische Universität Wien,
berlínska Humboldt-Universität a iné. Ak by
sme sa od týchto zásad odklonili, bolo by to
nóvum skúšané na pacientoch, na ktoré vo
vyspelej Európe nebol identifikovaný žiadny
relevantný dôvod. Nie sú to len plané obavy,
už sa to, bohužiaľ, potvrdilo aj v praxi. „Experiment“ na jednej z UN v SR v ostatných rokoch totiž reálne prebehol a viedol ku znač-

nému zníženiu (podľa vyjadrenia príslušného
dekana LF ku devastácii) úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Druhým závažným nedostatkom ZL
02/2019 je spôsob nominácie siedmeho
člena sedemčlennej komisie pre výberové
konanie na funkciu prednostu kliniky. Súhlasili sme s návrhom, aby ním bol hlavný odborník MZ SR a v prípade jeho konfliktu záujmov
krajský odborník v príslušnom medicínskom
odbore (všetko nominanti MZ SR), prípadne
člen výboru príslušnej odbornej spoločnosti.
Zásadne však nesúhlasíme s rozhodnutím, aby
v prípade nedohody štatutára UN a dekana LF
do piatich dní bol siedmym členom výberovej
komisie „písomne poverený zástupca Ministerstva zdravotníctva SR“, a to bez ohľadu na
názor LF. Táto eventualita dovoľuje menovanie
prednostov kliník len na základe rozhodnutia
tých členov výberovej komisie, ktorých v počte štyria nominuje zriaďovateľ UN (jedného
MZ SR a troch vedenie UN). Účasť LF, ktoré
majú nominovať troch členov komisie, sa tak
stáva čisto formálnou. „Písomne povereného zástupcu MZ SR“ nemožno považovať za
neutrálnu osobu. Lekárske fakulty by sa tak
dostali do situácie, keď by im iný subjekt určoval, kto bude ich vedúcim zamestnancom,
a to v prípade takej dôležitej funkcie, akou

SPRAVODAJST VO
prednosta kliniky bezpochyby je. Prednosta
kliniky je kmeňovým zamestnancom LF s úväzkom 1,0, pričom jeho úväzok v UN predstavuje
0,8. Z hľadiska uvedeného je podstatný fakt, že
kým vedenie UN je určené zriaďovateľom, ktorý
je vždy politickým nominantom, vedenia LF nie
sú ani len sekundárne pod vplyvom politických
nominácií. Trváme na spôsobe výberu siedmeho člena komisie podľa zásad uvedených v ZL
12/2017 (pozri nižšie).
Považujeme za nutné zdôrazniť, že negociácie rektora Univerzity Komenského a dekanov
LF vyústili v roku 2017 k prijatiu Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny UN platnej od
1. decembra 2017 (ďalej ZL 12/2017), ktoré
bolo akceptovateľným konsenzom vtedajšieho ministra zdravotníctva Slovenskej republiky
JUDr. Ing. Tomáša Druckera, rektora UK a dekanov lekárskych fakúlt. Vytváralo predpoklady, že máme na Slovensku v univerzitných
a fakultných nemocniciach kliniky európskeho štandardu, na ktorých čele stoja odborníci
v danom odbore, ktorí zabezpečia najvyššiu
úroveň zdravotnej starostlivosti, pedagogického procesu a vedeckovýskumnej činnosti. ZL
12/2017 obsahovala aj prijateľné riešenie výberu siedmeho člena výberovej komisie (žrebovanie v prípade nedohody UN a LF), aj klauzulu
o nutnosti posúdenia dôvodov odvolania prednostu kliniky spoločnou komisiou UN a LF, ak
toto odvolanie nebolo realizované na základe
súhlasu vedení UN a LF. Jej vypustenie v ZL
02/2019 považujeme za neprijateľné.
Za závažnú považujeme aj skutočnosť,
že v ZL 02/2019 sa o. i. taxatívne uvádza:
„V prípade, ak dekan vysokej školy nepredloží organizácii v stanovenom termíne návrh
na vymenovanie troch členov a/alebo člena
výberovej komisie, vymenuje týchto (troch)
členov a alebo člena výberovej komisie organizácia.“ „Stanovený termín“ sa pritom bližšie
nešpecifikuje, takže za určitých podmienok
môže UN v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnúť o výbere prednostu
kliniky aj bez vyjadrenia LF.
Vážená pani ministerka, od apríla 2018
opakovane s Vami rokujeme o novej podobe
ZL. Zaujali sme viaceré písomné stanoviská,
tieto však neboli dostatočne akceptované ani
napriek našej maximálnej snahe o kompromis rešpektujúci prax bežnú v európskych
krajinách s vysokou úrovňou zdravotníctva.
Dovoľujeme si Vás preto požiadať, aby ste
prehodnotili svoje rozhodnutie a akceptovali
stanoviská predchádzajúceho aj terajšieho
rektora UK a dekanov všetkých LF v SR, ktorí
cítia zodpovednosť za úroveň vzdelávania budúcich lekárov, teda za úroveň zdravotnej starostlivosti o občanov SR v budúcnosti.
Marek Števček, rektor UK
Juraj Šteňo, dekan Lekárskej fakulty UK,
predseda Asociácie lekárskych fakúlt SR
Andrea Čalkovská, dekanka Jessenio
vej lekárskej fakulty UK v Martine
Daniel Pella, dekan Lekárskej fakulty
UPJŠ v Košiciach
Anna Remková, dekanka Lekárskej
fakulty SZU v Bratislave

K výhradám sa prihlásil
aj Akademický senát LF UK
Akademický senát Lekárskej fakulty UK (LF UK) vydal dňa 26. februára 2019 na
svojom mimoriadnom zasadnutí uznesenie, ktoré poslal aj ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej a ministerke školstva, vedy, výskumu a športu Martine
Lubyovej. Zasadnutie sa konalo za účasti rektora UK Mareka Števčeka, ktorý podľa svojich slov bude pokračovať v podpore a pomoci snahám lekárskych fakúlt
o udržanie kvality univerzitnej zdravotnej starostlivosti a zlepšovanie podmienok
pre výučbu študentov. Uznesenie uvádzame v plnom znení.
Akademický senát LF UK vyjadruje zásadný nesúhlas s Rozhodnutím Ministerstva
zdravotníctva SR (č. SO2536-2019-OSMŠaZP) zo dňa 28. januára 2019 o zmene
zriaďovacej listiny UNB s účinnosťou od 1. februára 2019, ktorým sa menia a dopĺňajú
časti o prednostoch (čl. 1 ods. 6, 7 a 8, čl. 2 ods. 2, čl. 6 ods. 4, čl. 7 ods. 1, 4 a 6).
Táto zriaďovacia listina, platná pre všetky univerzitné nemocnice SR, obsahuje neprijateľné zásady výberových konaní prednostov kliník lekárskych fakúlt a univerzitných nemocníc vrátane nedostatočných požiadaviek na ich kvalifikačné predpoklady
s vysokým podielom subjektívne hodnotiteľných ukazovateľov.
Vnímame to ako jednoznačné ohrozenie súčasnej najvyššej – univerzitnej – zdravotnej starostlivosti i vedeckovýskumnej činnosti, a tým aj výučby klinických predmetov.
Implementácia predmetnej zriaďovacej listiny môže spôsobiť deštrukciu vzdelávania
na lekárskych fakultách a narušiť rozvoj jednotlivých medicínskych odborov, čo v konečnom dôsledku bude mať negatívny dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
súčasným aj budúcim pacientom – občanom SR.
Akademický senát LF UK
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AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Striebro zo súťaže v investičnom manažmente
patrí matfyzákom
Študentom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) sa na prestížnej medzinárodnej
súťaži Research Challenge i tento rok podaril skvelý úspech – v silnej konkurencii vybojovali 2. miesto.
Organizátorom súťaže je celosvetovo
uznávaný inštitút CFA, ktorý okrem iného
záujemcom poskytuje možnosť dosiahnuť
titul Chartered Financial Analyst, t. j. profesionálny certifikát odborníkov v investičnom
manažmente. Ten sa medzi celosvetovou
investičnou komunitou považuje za jeden
z najuznávanejších a hovorí sa o ňom ako
o zlatom štandarde pre kariéru v tomto odvetví. Certifikát pozostáva z troch skúšok,
ktoré tematicky pokrývajú najmä oblasť investičného manažmentu, finančnej analýzy,
akcií, dlhopisov, finančných derivátov, ale aj
etiku vo finančníctve. Práve s cieľom propagácie inštitútu aj medzi študentmi vznikla súťaž Research Challenge. Prvou cenou v lokálnom kole je okrem postupu do jedného
z troch globálnych kôl aj možnosť absolvovať
prvú skúšku bezplatne.
Do súťaže Research Challenge sa tento
rok zapojilo 13 vysokých škôl z Česka a Slovenska, pričom každú z nich mohol reprezentovať iba jeden tím zložený z troch až piatich členov. Na 9. ročníku lokálneho finále
súťaže, ktoré sa konalo dňa 5. februára 2019
na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, našu
fakultu reprezentoval tím piatich študentov 3.

ročníka bakalárskeho študijného programu
ekonomická a finančná matematika v zložení: Ivana Beňová, Petra Havlíčková, Natália
Jurgová, Ján Pitoňák a Filip Sprušanský.
Úlohou univerzitných tímov bolo vytvorenie
finančnej analýzy spoločnosti z lokálneho
trhu, ktorá je verejne obchodovateľná na burze. Tento rok bola zvolená česká spoločnosť
CEZ Group. V prvom kole tímy vypracovali
komplexný písomný report, ktorého obsahom bola analýza firmy a príslušného odvetvia, finančná analýza, valuácia, analýza rizík
a investičné odporúčanie (Buy/Hold/Sell).
Následne tímy prezentovali a obhajovali svoj
report v anglickom jazyku pred porotou zloženou z odborníkov z finančného sektora.
Report sa podarilo vypracovať ôsmim tímom
a tie boli následne pozvané do Prahy, kde ich
čakala prezentácia nasledovaná otázkami od
poroty, ktorú tvorili experti z praxe. Po prvom
kole prezentácií tím UK (Team C) postúpil do
TOP 4 a následne prezentoval ešte raz, kde
už obsadil celkové výborné 2. miesto.
Súťaž predstavuje veľmi dobrú ukážku
prepojenia teórie s praxou, keďže ide o úlohu, ktorú bežne vypracovávajú zamestnanci investičných bánk. Našim študentom pri

príprave na súťaž ako ich mentor pomáhal
Marcel Imrišek z poradenskej spoločnosti
ProRate, náš bývalý študent a v súčasnosti
externý učiteľ, a zo strany katedry sa príprave študentov na túto súťaž dlhodobo venuje
doktorka Zuzana Chladná.
Ďakujeme našim študentom a kolegom
za reprezentáciu. Veríme, že tento úspech
povzbudí ďalších našich študentov všetkých
ročníkov, aby sa aj oni do tejto študentskej
súťaže zapojili.
Igor Melicherčík, FMFI UK

Žurnalisti diskutovali s americkým ministrom Pompeom
o demokraciou nadobudnutých hodnotách
Dňa 12. februára 2019 Slovensko navštívil šéf americkej diplomacie Michael R. Pompeo. Stretol sa s premiérom, prezidentom aj
ministrom zahraničných vecí SR, ale diskutoval aj so študentmi na tému demokracie, slobody a víťazstva nad komunizmom.
Po oficiálnych stretnutiach a rokovaniach
ministra zahraničných vecí USA so slovenskými štátnymi predstaviteľmi sa v historickej
budove Národnej rady SR v Bratislave konala s Mikeom Pompeom diskusia pod názvom
„Odkaz roku 1989: Odvaha byť slobodní“.
Možnosť stretnúť sa so šéfom americkej diplomacie osobne a debatovať s ním o súčasných výzvach demokracie i dôležitosti ňou
nadobudnutých hodnôt sprostredkovalo študentom Veľvyslanectvo USA na Slovensku.
Americká ambasáda stojí aj za grantovou
podporou projektu „Mladí ľudia vo svete alternatívnych faktov“, reflektujúceho problematiku šírenia propagandy a falošných správ,
ktoré ohrozovaním práce kvalitnej publicistiky
podkopávajú základy demokracie. Vďaka
grantu mohli študenti žurnalistiky Filozofickej
fakulty UK (FiF UK) v novembri minulého roka
navštíviť USA, kde viedli rozhovory s investigatívnymi novinármi a zisťovali, ako sa dá proti
fake news, dezinformáciám a demagógii bojovať.
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Sto rokov priateľstva
Americký minister v úvode diskusie
v krátkosti pripomenul dlhoročný vzťah
a spoluprácu medzi našimi krajinami, ktorá
sa začala budovať podpisom Pittsburskej
dohody a vznikom prvej Československej
republiky v roku 1918. Pompeo vyzdvihol
odvahu Slovákov, ktorí sa v časoch neslobody rozhodli emigrovať do Spojených
štátov, hoc tým riskovali prenasledovanie
režimom. Vyjadril podporu Slovensku v ďalšom budovaní demokratickej spoločnosti
a s ňou spojených slobôd, ktoré neboli vždy
samozrejmosťou.
Hrozba pre slobodu a demokraciu
Študenti z rôznych univerzít a organizácií
zaoberajúcich sa medzinárodnou politikou
sa v otázkach zamerali na transatlantickú
alianciu. Pýtali sa však aj na to, ako sa vyrovnať s populizmom a rovnako zavádzajúcou propagandou, ktoré sa v súčasnej spo-

ločnosti „vďaka“ politickým elitám, čo si ich
osvojujú, nebezpečne dostávajú k slovu.
„Prial by som si, aby sa všetci k sebe správali ohľaduplne, vzájomne rešpektujúc našu
ľudskú dôstojnosť. Vám želám, aby ste aj naďalej boli schopní odhodlane brániť demokraciou nadobudnuté hodnoty, ktoré ste si vybojovali, medzi nimi i slobodu tlače,“ povedal
Pompeo a dodal, že najväčšou hrozbou pre
vyspelú demokratickú spoločnosť je zabudnúť, akú má sloboda hodnotu.
Medzi tými, ktorí mali možnosť položiť
otázku jednému z najmocnejších amerických politikov, bola aj študentka Katedry žurnalistiky FiF UK Marcela Rebrová. Zaujímalo
ju, akú úlohu zohrávajú v zahraničnej politike
malé štáty, medzi ktoré patrí aj Slovensko.
Mike Pompeo povedal, že každý názor a úsilie sú na medzinárodnej politickej scéne
dôležité a nezáleží na tom, koľko obyvateľov
krajina má.
Monika Bartošová, FiF UK

NOVÝ DEKAN

Flexibilnosť a agilnosť
je dnes absolútnou nutnosťou
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) má od 1. marca 2019 nového dekana – Michala Greguša.
V nasledujúcich riadkoch nám prezradil, s akými úlohami sa počas svojho štvorročného mandátu plánuje popasovať.

FM UK, ktorá sa profilovala podľa vzoru najlepších business škôl, od svojho vzniku úzko
spolupracovala s univerzitami v USA aj s univerzitami v európskom priestore, a to najmä
vďaka programom TEMPUS a Erasmus. Ako
dekan chcem nadviazať na túto tradíciu intenzívnej spolupráce so zahraničím a na úspechy, ktoré fakulta počas svojej už 28-ročnej
existencie dosiahla, a posunúť ju ešte vyššie
v domácich i medzinárodných hodnoteniach
kvality. Žiaľ, súčasná vysokoškolská legislatíva, financovanie a akreditačný poriadok veľmi
neprajú výskumu na vysokých školách a ani
dynamickému manažmentu zmien v študijných programoch. Preto ak si v dnešnom globálnom vzdelávacom a výskumnom priestore
chceme udržať konkurencieschopnosť, naša
flexibilnosť a agilnosť je absolútnou nutnosťou. Preto chcem na fakulte vytvoriť také
prostredie, ktoré by stimulovalo spoluprácu,
aby každý zamestnanec mal možnosť využiť
a rozvíjať svoj intelektuálny potenciál, tvorivé
schopnosti i pedagogické vlohy. Obzvlášť
chcem v raste podporovať mladých vedeckopedagogických pracovníkov a dať im aj
priestor učiť sa organizovať vedu, výskum
a vzdelávanie, t. j. aktívne participovať na riadení fakulty vo funkciách prodekanov a vedúcich katedier.
Vo vzdelávaní, ktoré je kľúčovou činnosťou vysokej školy, máme už vyše štvrťstoročné skúsenosti. Treba ich všetky využiť.
Takmer od začiatku ponúkame výučbu v slovenskom aj v anglickom jazyku, okrem toho
sme fakultou, ktorá vysiela až 80 % denných
študentov aspoň na jeden semester na zahraničnú univerzitu na študijný pobyt alebo
stáž, pričom k nám prichádza cez program
Erasmus+ vyše 200 zahraničných študentov
ročne. Aby sme však i naďalej zostali konkurencieschopní, bude nutné naplno rozvinúť
potenciál anglických študijných programov
a pritiahnuť na denné štúdium viac zahraničných študentov. Tu určite zohrá úlohu PR
a marketing. Okrem toho plánujem aj naďalej vytvárať priestor pre našich študentov,
aby sa mohli učiť cudzie jazyky paralelne so
štúdiom manažmentu, a to najmä ponukou
predmetov vyučovaných v angličtine, francúzštine a nemčine. Vo vzdelávaní chcem
venovať mimoriadnu pozornosť kvalite, pričom budem klásť dôraz aj na to, aby učitelia
používali najmodernejšie metódy vzdelávania, zapájali študentov do tímového projektového vzdelávania a riešenia fakultných či
grantových projektov a aby spolupracovali
s firmami na skvalitňovaní a aktualizácii syla-

bov predmetu i na priamom pedagogickom
procese.
Keďže pripravujeme hlavne budúcich manažérov, bude nutné už teraz urobiť dôkladnú analýzu toho, čo budú potrebovať naši
absolventi v blízkej budúcnosti, ktorá má
názov Industry 4.0, a prispôsobiť tomu čo
najskôr i študijné programy.
Manažment či – presnejšie povedané –
ekonomické, spoločenské, informatické
vedy a s tým súvisiaca schopnosť spracovania dát zohráva v dnešných časoch veľmi
dôležitú úlohu v spoločnosti a kľúčovú vo
fungovaní štátu. Našou úlohou je preto reagovať na „požiadavky praxe“. Ale nie v tom
zmysle, že sa pretransformujeme na školu
produkujúcu študentov profesijných študijných programov, ale tak, že sa staneme
vysokou školou, ktorá bude motorom rozvoja vedomostnej spoločnosti, čiže bude
reagovať na nedostatočnú orientáciu vysokoškolského vzdelávania na požadované
konkrétne potreby trhu práce z kvantitatívneho i kvalitatívneho hľadiska. Je jasné, že
posledná akreditácia nám veľmi vážne a negatívne ovplyvnila tento koncept, ale malo
by to byť pre nás poučením do budúcnosti.
Mám však dojem, že to sa, žiaľ, zatiaľ nestalo. Fakulta má teraz v podstate iba dva študijné programy v jedinom odbore manažment,
čo je nebezpečne málo. Aj menšie fakulty
ich majú viac a v rôznych odboroch. Fakulta
musí tento stav určite zmeniť a zabezpečiť si
oveľa pestrejšiu ponuku študijných programov. Prioritnou úlohou by malo byť napríklad
znovuzískanie akreditácie študijného programu manažérska informatika v odbore hospodárska informatika.
Veda a výskum je kľúčový faktor úspechu našej fakulty. Budem preto podporovať
vytváranie a zapájanie sa výskumných tímov,
ktorých vedúcimi alebo členmi budú pracovníci FM UK, do domácich a zahraničných
grantových výziev. Špeciálne chcem výrazne
zvýšiť projektovú podporu aj vytvorením pozície prodekana pre projekty a rozvoj. Chcem
podporovať fakultné (medzikatedrové) výskumné tímy, ale aj medzifakultnú a hlavne
medzinárodnú spoluprácu, a to aj cestou
organizovania medzinárodných vedeckých
konferencií, workshopov či seminárov na
našej akademickej pôde. Chcem zostaviť
takú vedeckú radu, ktorá by bola schopná
pomôcť prepojiť základný výskum na fakulte
s aplikovaným výskumom a vývojom. Nemenej dôležitá je aj kvalita vedeckých publikácií. Naša fakulta má v tejto oblasti ešte veľký

Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
1951 – narodil sa v Nitre
1971 – 1976 – absolvoval štúdium matematiky na PriF UK
1976 – získal titul RNDr. v odbore matematika na PriF UK
1976 – nastúpil ako odborný asistent na
Katedru matematickej analýzy PriF UK
1984 – získal titul CSc. v odbore matematická analýza na FMFI UK
1984 – 1989 – vedecký pracovník v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne
1988 – získal titul docent v odbore matematika
1992 – 1999 – študijný prodekan FM UK
1998 – hosťujúci profesor na Univerzite
v Pittsburghu, USA
2002 – 2015 – člen Rady vysokých škôl
SR za FM UK
2007 – 2011 – predseda Akademického
senátu FM UK
2012 – habilitoval sa v odbore manažment
2011 – 2019 – prodekan FM UK pre
medzinárodné vzťahy a informačné technológie
2013 – menovaný za profesora v odbore
manažment
2014 – doteraz – garant študijného
programu manažment
potenciál na ďalšie zlepšovanie sa. Rovnako
tak zameranie sa na kvalitu doktorandského
štúdia a dizertačných prác bude nedeliteľnou súčasťou stratégie rozvoja vedy a výskumu na fakulte.
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N A Š I A B S O LV E N T I

Práca v štátnej správe nie je o pečiatkach a varení kávy
Na Univerzite Komenského vyštudovala právo, ale i čínsky jazyk a medzikultúrnu komunikáciu, z východoázijských štúdií má dokonca aj
PhD. Popritom stihla ešte aj štúdium medzinárodných vzťahov na Taiwane, ovláda štyri cudzie jazyky a jej životopis sa hmýri viacerými zahraničnými pobytmi. Napriek lákavým pracovným ponukám zo zahraničia sa rozhodla ostať na Slovensku a zamestnať sa vo verejnom sektore
– v súčasnosti je riaditeľkou odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov na ministerstve vnútra. Pred viac než dvomi
rokmi zverejnila otvorený list, v ktorom vyjadrila okrem iného aj svoju frustráciu a sklamanie z toho, ako to v štátnej správe u nás (ne)funguje.
Nezostala však len pri slovách a čoskoro s kolegami rozbehla iniciatívu Dobrý úradník. Jej angažovanosť a prácu ocenila aj organizácia
Apolitical, ktorá ju ako jedinú reprezentantku zo strednej Európy zaradila do rebríčka 100 najvplyvnejších mladých ľudí na svete za rok 2018.
Predstavujeme vám Moniku Filipovú.
Začnime typickou slovenskou otázkou:
Prečo ste sa práve vy so svojím CV rozhodli
ostať na Slovensku, a to dokonca v štátnej
správe, voči ktorej majú mnohí – najmä pre
nedostatok informácií a na základe limi
tovaných skúseností – nie práve lichotivé
predsudky? Nezvažovali ste iné povolanie?
Pôvodne som nezvažovala prácu v štátnej
správe, „úradníčina“ sa, žiaľ, ani v časoch môjho vysokoškolského štúdia nepovažovala za
atraktívny džob. Navyše, ešte pár rokov dozadu
vysoké školy otázke budúceho uplatnenia na
pracovnom trhu nevenovali toľko pozornosti
ako teraz, takže som ako študentka nemala
práve najkonkrétnejšiu predstavu o tom, čo to
znamená robiť pre štát. Už vtedy ma však lákala práca v medzinárodnej organizácii alebo
v mimovládnom sektore, kde som aj istú dobu
stážovala. Páčila sa mi totiž predstava podieľať
sa nejakým spôsobom na zlepšovaní životnej
úrovne ľudí, systematicky riešiť nedostatky
a problémy v konkrétnej oblasti verejného života, pričom by som v takomto prostredí zároveň
mohla uplatniť aj svoje právnické a zahraničné
vzdelanie. I keď rada cestujem a nikdy mi nerobilo problém usadiť sa mimo Slovenska, vždy
som cítila silnú zodpovednosť voči tejto krajine. Preto som sa rozhodla najprv dať šancu
Slovensku a spoznať ho lepšie, keďže počas
vysokej školy som veľa praktických skúseností
nenadobudla. Práca v štátnej správe/verejnom
sektore nie je pre každého. Podľa mojich skúseností, ak to chcete robiť dobre, vyžaduje to
v prvom rade silnú mieru citu a porozumenia
verejného záujmu nad vlastným. Ja som sa
v tomto povolaní našla a napriek všetkým nedostatkom ma práca na ministerstve aj po takmer
siedmich rokoch baví, vzdeláva a verím, že aj
rozvíja.
Ste riaditeľkou odboru miestnej štátnej
správy, samosprávy a zahraničných vzťa
hov na ministerstve vnútra. Čo je presne
náplňou vašej práce?
Skúsim to opísať čo najjednoduchšie. Už
z názvu odboru vyplýva, že pokrývame viaceré
agendy. Venujeme sa koordinácii okresných
úradov, vytvárame organizačný poriadok a prehľad činnosti okresných úradov, podávame
výklad k zákonu, ktorý ustanovuje organizáciu miestnej štátnej správy, a spolupracujeme
s množstvom ďalších subjektov pri riešení rôznych problémov okresných úradov. Taktiež sa
staráme o deľbu dotácií obciam za niektoré
prenesené pôsobnosti. Úlohou nášho odboru
je i koordinácia v oblasti samosprávy – je gestorom základných právnych predpisov v samospráve (zákon o obecnom zriadení, hlavnom
meste, Košiciach, VÚC atď.), čo v preklade
znamená, že pri akejkoľvek žiadosti o postup
podľa týchto predpisov poskytujeme právne
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názory a usmernenia. Taktiež sa koncepčne
venujeme územnej samospráve – skúmame
a opisujeme problémy, ktoré v nej treba nevyhnutne riešiť. Na úseku zahraničných vzťahov
jednak zabezpečujeme spoluprácu s partnerskými krajinami (napr. s Bavorskom), čo zahŕňa výmenné vzdelávacie pobyty pre zástupcov
samospráv; jednak zastupujeme ministerstvo
a Slovensko v medzinárodných organizáciách
v oblasti verejnej správy (OECD, Rada Európy),
odpovedáme na dotazníky, organizujeme medzivládne komisie pre cezhraničnú spoluprácu
atď. Na odbore sa nachádza aj agenda vojnových hrobov, čo je samostatná kapitola.
Čím podľa vás dokáže byť táto práca zaují
mavá pre mladých ľudí?
Pre mňa je na štátnej správe atraktívna práve
tá rozmanitosť oblastí, ktorým sa musím venovať: od práva po zahraničné vzťahy. Človek je
často hodený do vody bez bližších inštrukcií,
takže je nútený poradiť si s pracovným problémom sám. Učí ho to samostatnosti a pohotovosti. Ak má záujem a vytrvalosť, vie sa tu naučiť
veľmi veľa o fungovaní štátu z pohľadu, ktorý ho
zaujíma – právo, ekonomika, IT atď. Ako som
už naznačila, rozhodujúci je však motív vedúci
k výberu povolania – ľudia, ktorí sa rozhodnú
pre verejnú správu, by mali mať v sebe odhodlanie vykonávať službu pre verejný záujem, pre
občanov. Nie je to ako pracovať v súkromnej
sfére, kde je vaším cieľom dosahovať čo najlepšie výsledky pre danú firmu. Vo verejnom
sektore je najväčšou satisfakciou zamestnanca
uspokojenie občana. Práve vedomie toho, že
naša práca vie vylepšiť existujúce nedostatky
v praxi, o ktorých sa dozvedáme od občanov
prostredníctvom ich podnetov (napr. novelou
zákonov, usmernením), ma na práci úradníčky
najviac napĺňa.
Zaujímavé je zistenie OECD, podľa ktorého
má mladá generácia Y aj v tomto smere svoje
špecifiká: jej príslušníci majú menšiu motiváciu
pracovať pre toho istého zamestnávateľa celú
kariéru, majú jasné ciele a víziu, očakávajú
work-life balance, majú silné občianske hodnoty a pod. Otázkou je, či je verejný sektor pripravený na zamestnanie tejto generácie – či jej
má čo ponúknuť, aby ju prilákal.
Ešte v decembri 2016 ste zverejnili otvore
ný list, v ktorom ste vyjadrili svoju frustráciu
a sklamanie z toho, ako to v štátnej správe
na Slovensku (ne)funguje. Zmenilo sa od
vtedy niečo?
Cieľom otvoreného listu bolo nielen poukázať na to, aké je to náročné udržať motiváciu, odbornosť a vytrvalosť v štátnych inštitúciách, v ktorých vedenie nemá progresívne
nastavenie a manažérsky sa nevenuje svojim
zamestnancom. Okrem toho otvorený list rea-

goval na vtedy aktuálnu kauzu na Ministerstve
zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR, keď médiá často negatívne vykresľovali
úradníkov z tohto ministerstva, ktorí ako keby
mlčali a nepodporili Zuzanu Hlávkovú. Práve
pre tých úradníkov a ďalších zamestnancov na
všetkých ostatných úradoch som chcela vyslať
signál povzbudenia s odkazom, že je nás veľa
takých, ktorí síce pracujeme na ministerstvách,
kde vedenie v očiach verejnosti stratilo dôveru
a morálny kredit, ale my sa snažíme pracovať
čestne a profesionálne a našu prácu neovplyvňujú žiadne politické rozruchy. V tom období
bolo veľmi náročné pozitívne obhájiť a priznať
sa pred kamarátmi k tomu, že pracujem na
ministerstve vnútra – jednoducho nerozumeli. Odvtedy sa nám vymenil minister a máme
v poradí tretieho. Toto je jediná zmena, ktorú
ja registrujem. Pokiaľ ide o vnútorné fungovanie, riadenie, vízie, pracovné podmienky, ako
aj vzťahy medzi útvarmi, žiaľ, nevnímam žiadnu
zmenu k lepšiemu. Zastávam názor, že každý
úradník je esenciálnou súčasťou systému a aj
prípadného zlepšenia, je však nevyhnutné, aby
mu šéfovalo vedenie, ktoré je dostatočne otvorené, ktoré vie vytvoriť priaznivé pracovné podmienky, manažovať deľbu úloh, zdieľať informácie, celkovo dozerať na imidž úradu a počúvať
svojich podriadených, ktorí sa možno často
sťažujú, často však majú aj veľmi oprávnené
nároky.
Začiatkom minulého roka ste spolu s jede
nástimi kolegami zo štátnej správy spusti
li apolitickú a nestrannú iniciatívu Dobrý
úradník. Čo je jej cieľom? A aký má ohlas
u cieľovej skupiny?
Cieľom združenia je zapájať sa do budovania
etickej a profesionálnej verejnej služby, prispieť
k zlepšeniu štátnej a verejnej kultúry, budovať
spolupatričnosť úradníkov, poukázať na nové
riešenia vo vnútri systému verejnej správy, ako
aj zlepšiť vnímanie povolania úradníka verejnosťou. Činnosť združenia sa orientuje na organizáciu stretnutí a otvorených diskusií úradníkov,
organizáciu vzdelávacích podujatí, spoluprácu
na aktivitách s relevantnými partnermi, na šírenie príkladov dobrej praxe a poskytovanie
priestoru pre diskusiu o pracovných problémoch, na podporu ďalších aktivít súvisiacich s
plnením cieľov združenia. Chceme sa pokúsiť
ukázať verejnosti, že práca pre štát nie je ten
zažitý stereotyp – pečiatky, varenie kávy a byrokracia, ako i to, že v štátnej a verejnej správe
pracujú šikovní a čestní ľudia, ktorí berú svoju
prácu ako poslanie. Na jednotlivých príkladoch
by sme chceli ukázať, že práca, ktorú úradníci
vykonávajú, vyžaduje odbornosť, ako i to, že
je pre fungovanie štátu nevyhnutná. Naša iniciatíva sa však neorientuje len na verejnosť, jej
cieľom je osloviť predovšetkým zamestnancov

N A Š I A B S O LV E N T I

štátnej správy. Chceli sme povedať úradníkom,
že ich práca a čestné hodnotové nastavenie
má zmysel, aby sa nedali pohltiť systémom, ale
proaktívne pristupovali k svojim povinnostiam.
Pokiaľ ide o ohlas, máme veľmi náročnú cieľovú skupinu. Úradnícka komunita je totiž veľmi
pestrá – týka sa to tak názorov, prístupov k práci, ako aj vekových rozdielov. Navyše, ako sme
si uvedomili, získať si dôveru úradníka a prebudiť jeho angažovanosť si vyžaduje trpezlivosť a
čas. Keďže musíme byť pri výkone práce apolitickí, veľa úradníkov sa úplne dištancuje od
akýchkoľvek spoločenských aktivít. Snažíme
sa im však vysvetliť, že tým nič neporušujú, ak
chodia na diskusie, ak ako občania vyjadrujú
svoje názory.
Vaša iniciatíva vytvorila aj desatoro dobré
ho úradníka. Skúste nám ich priblížiť.
Naše desatoro obsahuje práve tie vlastnosti
a schopnosti, ktorými by podľa nás mal disponovať každý dobrý úradník: pracovať efektívne,
slúžiť občanom, konať proaktívne, eticky, byť
schopný sebareflexie, spolupracovať a zapájať
aj verejnosť. Desatoro sa vo veľkej miere prelína
s tzv. princípmi, ktoré sú zakotvené v novom zákone o štátnej službe. Nie je to žiadna raketová
veda, aj keď nám trvalo relatívne dlho, kým sme
sa interne zhodli práve na 10 princípoch, ktoré
považujeme za najdôležitejšie. Ich ústredným
odkazom je uvedomiť si, že my úradníci máme
tendenciu upadnúť do stereotypu a vybavovať
veci čo najjednoduchšie a bez extra práce, odradia nás cholerickí sťažovatelia, nedocenenie
nadriadených a zdĺhavý proces pri akejkoľvek
malej zmene alebo pracovnom úspechu. Práve
desatoro by nám preto malo pripomínať, ako sa
máme správať.

To, že ste to nevzdali a v štátnej správe na
ďalej neúnavne bojujete s veternými mlyn
mi, ocenila aj organizácia Apolitical, ktorá
vás ako jedinú reprezentantku strednej
Európy zaradila do rebríčka 100 najvplyv
nejších mladých ľudí na svete za rok 2018.
Ako vnímate toto ocenenie?
Samozrejme, bolo to pre mňa veľké prekvapenie. Nevedela som o nominácii a neviem ani
to, kto ma nominoval. Každopádne to považujem za veľkú poctu už len z toho dôvodu, že
práca, ktorú robím, a iniciatíva, ktorú vediem,
nie sú až také viditeľné a možno na prvý pohľad atraktívne. Je to nesmierna motivácia
nielen pre mňa, ale pre každého, kto so mnou
spolupracuje a vie, koľko energie do toho investujeme a s akým oduševnením to robíme.
Myslím si, že takéto pozitívne ocenenia sú
nesmierne dôležité pre motiváciu ľudí. Práve
tí, ktorí sa snažia ísť nad rámec povinností a viditeľných možností, si často vyslúžia nálepku
troublemakers a nie influencers. Som rada,
že môžem reprezentovať nielen Slovensko,
ale aj ženy, úradníkov. Zároveň je to pre mňa
aj zodpovednosť ďalej sa snažiť a robiť svoju
prácu čo najlepšie.
Ako ste sa vlastne dostali ku kombinácii
štúdia sinológie a práva? A ako si spomína
te na svoje študentské časy na UK?
Už od základnej školy som chcela študovať
právo. Prečo? To neviem presne vysvetliť. Vnímala som to ako dôležité povolanie, prostredníctvom ktorého vie človek pomáhať ľuďom.
Veľmi rada som čítala, najmä dejiny, ale dostala
som sa aj k literatúre o Tibete a ázijská kultúra ma fascinovala od celkom mladého veku.
Keď som mala vyberať, na ktorú vysokú školu

sa prihlásim, samozrejmé bolo, že sa budem
hlásiť na právo. Vtedy som však zaváhala, že
študovať právo bude veľmi jednotvárne, bez
kultúry, dejín a literatúry, preto som si ako „zálohu“ v prípade, že ma neprijmú na právnickú
fakultu, vybrala práve sinológiu na Filozofickej
fakulte UK. Mala som šťastie, že práve v tom
roku otvárali ďalší ročník (vtedy sa prvý ročník
otváral iba raz za štyri roky) a že ma prijali. Rodičom som povedala, že chcem študovať aj sinológiu, a keď ma prijali, určite to len tak nezahodím. Otec sa mi potom priznal, že si myslel,
že to po mesiaci vzdám, lebo nebudem stíhať.
Počas štúdia na UK som aj vďaka tomu, že som
študovala súbežne na právnickej aj filozofickej
fakulte, mala príležitosť fungovať v úplne odlišných kolektívoch. Na právnickej fakulte som
musela manažovať povinné semináre a každý
semester žiadať o presun do iných skupín, aby
som mohla absolvovať semináre na sinológii.
Bola to pre mňa skvelá škola time manažmentu. Kým na sinológiu som sa musela pripravovať
každý deň a učiť sa systematicky, na právnickej
fakulte to bolo skôr o záverečných skúškach.
Počas štúdia v zahraničí som získala skúsenosti s iným typom vzdelávania, kde sú študenti aktívnejší a kde sa vyžaduje ich kritické myslenie
a kreativita, pričom oveľa menší dôraz sa kládol
na memorovanie. V zahraničí sme boli nútení
pripravovať sa na každý seminár a aktívne prezentovať rôzne prípady. Štúdium na UK však vo
mne zanechalo veľa príjemných spomienok –
či už na spolužiakov, s ktorými som sa zoznámila, alebo niektorých profesorov, ktorí sa pre
mňa v mnohých veciach stali vzorom.
Erika Hubčíková
Foto: Archív M. Filipovej
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Čo (ne)možno očakávať od paralyzovaného
Ústavného súdu
Pre bojkotovanie volieb ústavných sudcov poslancami NR SR máme od 16. februára 2019 nefunkčný Ústavný súd. Čo to presne
znamená? Ako súčasné provizórium ovplyvňuje jeho činnosť a s tým súvisiace rozhodovacie procesy? Čo nám v dôsledku paralýzy
jeho pléna hrozí? A na čom stavia plán B, ktorý pripravili odchádzajúci sudcovia? Vysvetľuje doktor Kamil Baraník z Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK).

Ochrana ústavnosti
v režime inštitucionálnej
improvizácie
Podľa ústavy sa Ústavný súd skladá z 13
sudcov, ktorí sú z kandidátov navrhnutých
Národnou radou SR menovaní prezidentom
republiky na 12-ročné funkčné obdobie.
Ústavný súd vo veciach rozhoduje v senátoch a v pléne. Po tom, ako sa 16. februára 2019 skončil mandát deviatim sudcom,
bude činnosť Ústavného súdu v nasledujúcich týždňoch či mesiacoch nevyhnutne
vyžadovať vysokú mieru inštitucionálnej improvizácie.
Ústavný súd odchodom deviatich sudcov
stratil aj svoju predsedníčku a podpredsedu.
Podľa ústavy vymenúva predsedu a podpredsedu prezident republiky zo sudcov
Ústavného súdu. Podľa zverejnených informácií prezident nateraz s rozhodnutím o menovaní predsedu a podpredsedu súdu čaká
na návrhy kandidátov na sudcov zo strany
Národnej rady SR. Podľa zákonnej úpravy,
účinnej do 28. februára 2019, úlohy predsedu zastupoval vekom najstarší sudca, t. j.
Mojmír Mamojka. Od 1. marca, keď vstúpil
do účinnosti nový zákon o Ústavnom súde
SR, sú neodkladné úlohy predsedu dočasne
zverené služobne najstaršiemu sudcovi, t. j.
Jane Baricovej.

Nefunkčné plénum =
kopiace sa ne(vy)riešené
prípady
V prvom rade treba uviesť, že so štyrmi sudcami nie je plénum súdu uznášaniaschopné.
Na prijatie uznesenia pléna je totiž potrebná
nadpolovičná väčšina všetkých sudcov, t. j.
aspoň sedem, a toľko ich na Ústavnom súde
dnes jednoducho nie je. Plénum pritom rozhoduje v tých najdôležitejších typoch konaní,
ktoré spadajú do právomoci Ústavného súdu.
Ide napr. o súlad právnych predpisov, o výklad ústavy či o aktuálne diskutovanú otázku
ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta.
Bez funkčného pléna preto nemôže Ústavný
súd, a to ani provizórne, plniť svoju základnú
úlohu ochrancu ústavnosti. V plenárnych typoch konaní je totiž úplne paralyzovaný. Nové
podania sa však inštitucionálnym oslabením
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určite nespomalia. Došlé prípady sa tak budú
na súde „nabaľovať“, keďže o nich nebude
mať kto rozhodnúť.

Parlament môže momentálne prijímať ústavne
nesúladné zákony
Príkladom negatívneho efektu paralýzy pléna môže byť aj úplné znefunkčnenie konania
o súlade právnych predpisov. Z našej ústavy
totiž vyplýva prezumpcia ústavnosti právneho
predpisu, čo znamená, že právny predpis sa
považuje za ústavne súladný dovtedy, kým
Ústavný súd na základe podnetu nerozhodne o opaku. Bez funkčného pléna, ktoré
ako jediné môže takúto ústavnú nesúladnosť
skonštatovať, budú aj právne predpisy, ktoré sú očividne v rozpore s ústavou, naďalej
súčasťou právneho poriadku. Národná rada
SR tak momentálne môže prijímať ústavne
nesúladné zákony, keďže neexistuje funkčný
mechanizmus, ktorý by tomu mohol zabrániť.

Hrozí porušenie našich
medzinárodných
povinností
Tesne pred skončením mandátu deviatim
sudcom sa Ústavný súd pokúsil aspoň čiastočne zmierniť svoju nadchádzajúcu paralýzu.
Plénum dodatkom k rozvrhu práce zaradilo
k 17. februáru 2019 zostávajúcich štyroch
sudcov do jedného senátu. Zostal tak funkčný
aspoň jeden senát, keďže zostávajúci štyria
sudcovia dovtedy pôsobili v rôznych senátoch.
Len jeden funkčný senát, namiesto plne obsadených štyroch, logicky prinesie výrazný deficit v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu.
To môže v konečnom dôsledku spôsobiť nielen komplikácie s ohľadom na ústavné práva
jednotlivcov, ale môže zapríčiniť aj porušenie
našich medzinárodných povinností. Neprimerané predlžovanie rozhodovania vo veci základných práv môže spôsobiť prieťahy v súdnom
konaní, ktoré pomerne prísne posudzuje Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Niž-

KO M E N TÁ R
ší počet sudcov a s tým súvisiaca neefektívna
ochrana práv, vyplývajúcich z Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, by tak mohla
byť vyhodnotená ako chyba na strane štátu pri
ochrane týchto práv. V takomto prípade Slovenskej republike hrozia odsudzujúce rozsudky a s nimi spojené nemalé peňažné sankcie.

Namiesto sudcov
len poradcovia
Ďalším opatrením, ktorého cieľom bolo aspoň čiastočne zmierniť sudcovskú poddimenzovanosť súdu, bolo rozhodnutie o tom, že
namiesto chýbajúcich sudcov ostanú na súde
aspoň ich doterajší poradcovia. Títo budú naďalej pokračovať v príprave spisov, a to aj bez
pridelenia ku konkrétnemu sudcovi. Novovymenovaných sudcov budú preto čakať rozhodnutia takpovediac predpripravené. To však, samozrejme, neznamená, že ani potom, čo budú

vymenovaní noví sudcovia, nebude činnosť
súdu výrazne spomalená. Noví sudcovia sa
po príchode do Košíc budú musieť so spismi
najskôr dôkladne oboznámiť a až potom o nich
rozhodovať. To všetko zaberie čas.

Služba spoločnosti, nie
ďalšia mocenská zastávka
S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že Ústavný súd je pre slovenský ústavný
poriadok veľmi významná inštitúcia. To si začali pomerne dôsledne uvedomovať aj politickí reprezentanti, v ktorých rukách je celý
nominačný proces sudcov. Dnešná paralýza
Ústavného súdu je výsledkom politického súboja o jeho obsadenie. Tento proces, v ktorom
mnohé strany zaujali absolutistické pozície,
nanešťastie, doteraz k ničomu neviedol. Celý
priebeh, ktorý začal veľmi pozitívne, prostredníctvom verejných výsluchov navrhnutých

uchádzačov, sa zvrtol pri rokovaní o politicky
priechodných, nie odborne a morálne najlepšie pripravených kandidátoch. To je samo osebe veľmi zlým signálom toho, že na Ústavný
súd sa pozerá cez prizmu politickej moci a nie
orgánu ochrany ústavnosti. Pri rozhodovaní
Ústavného súdu však ide predovšetkým o postavenie jednotlivca, ako aj o ochranu základných princípov fungovania našej spoločnosti.
Je smutné, že menovací proces sa stal bojiskom o akúsi „politickú moc“, ktorú v základnej
koncepcii Ústavný súd ani nemá mať. Pôsobenie sudcu na Ústavnom súde musí byť vnímané predovšetkým ako služba spoločnosti, teda
ako poslanie a nie akási funkcia, titul, postavenie či ďalšia mocenská zastávka. Na to však,
bohužiaľ, naša spoločnosť a politická kultúra,
ktorá je jej odrazom, zrejme ešte nedorástla.
Kamil Baraník,
Katedra ústavného práva PraF UK
Zdroj foto: www.greekboston.com

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

O nezávislosti a etickom rozmere výkonu
súdnej moci
Právnické povolanie sa v súčasnej spoločnosti neteší práve najlepšej povesti. Sú to pritom práve absolventi právnických fakúlt, ktorí
majú často významné postavenie v spoločnosti a zásadný vplyv na smerovanie krajiny. Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave (PraF UK) si plne uvedomuje svoju zodpovednú úlohu pri výchove budúcich právnikov, a teda budúcich sudcov, advokátov, prokurátorov a verejných funkcionárov. Aj preto bola medzinárodná vedecká konferencia Bratislavské právnické fórum 2019
venovaná vysoko aktuálnej téme – nezávislosti a etickému rozmeru výkonu súdnej moci.
Konferencia, ktorá sa v dňoch 14. a 15. feb
ruára 2019 konala pod záštitou predsed
níčky Najvyššieho súdu SR Daniely Švecovej a predsedníčky Súdnej rady SR
Lenky Praženkovej, sa začala plenárnym
zasadnutím, na ktorom významné osobnosti právnej vedy aj praxe spoločne diskutovali o potrebe nezávislého súdnictva
a nevyhnutnosti vysokých etických a morálnych kvalít sudcov. Konferenciu otvoril
dekan PraF UK Eduard Burda, ktorý kritizoval aktuálnu situáciu ohľadom voľby
sudcov Ústavného súdu. Rektor UK Marek
Števček zdôraznil význam právnej vedy
v procese budovania nezávislého a nestranného súdnictva. Podnetné príspevky
predniesli aj Pavel Šámal, predseda Najvyššieho súdu Českej republiky, predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová, predsedníčka Súdnej rady SR Lenka
Praženková a Ondrej Laciak, podpredseda Slovenskej advokátskej komory. Všetci
panelisti sa v závere zhodli na nevyhnutnej
spolupráci medzi právnou teóriou a praxou
a vzájomnej pomoci v procese výchovy
a vzdelávania budúcich sudcov.
Po skončení plenárneho zasadnutia sa
diskusia a výmena poznatkov medzi viac
než 250 domácimi a zahraničnými účastníkmi konferencie presunula do 16 paralel-

ných sekcií, ktoré boli venované aktuálnym
témam, napr. nezávislosti Ústavného súdu
SR, vymožiteľnosti práva v digitálnej spoločnosti či významu súdnej moci v procese
ochrany životného prostredia. Tento rok bol
po prvýkrát súčasťou programu aj workshop
zameraný na princípy správania sa v justičnom prostredí, ktorý svojimi skúsenosťami
obohatili viacerí sudcovia.
Cieľom dvoch dní obohacujúceho programu, ktorého súčasťou bola aj slávnostná recepcia v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR na Župnom námestí, nebolo

len prezentovanie vedeckých príspevkov
jednotlivých účastníkov, ale predovšetkým
cenná diskusia a vytváranie nových spojení
medzi odborníkmi z praxe a akademikmi,
ako aj nadväzovanie medzinárodnej spolupráce. Pretože práve prepájanie vedomostí akademikov a skúseností praktizujúcich
právnikov je tou správnou cestou k výchove
budúcich sudcov nielen s nevyhnutným dostatkom vedomostí a právnych zručností, ale
aj s vysokým morálnym statusom.
Mária Havelková, PraF UK
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Aj v Martine na JLF UK otvorili dvere uchádzačom
Na celom Slovensku si školáci užívali 1. februára polročné prázdniny. A práve to sme využili na Jesseniovej lekárskej fakulte UK
v Martine (JLF UK) na to, aby sme potenciálnym uchádzačom o štúdium prezradili rôzne informácie o fakulte a najmä predstavili
možnosti štúdia na nej.
Deň otvorených dverí organizačne zabezpečovali a moderovali prodekani pre pedagogickú činnosť – Renata Péčová a Oto Osina.
Doteraz najväčší záujem zo strany školákov,
ako aj ich rodičov (vyše 400 účastníkov) viedol k tomu, že sa prezentácia v Aule Magne
rozdelila do dvoch blokov. Najväčší záujem
bol už tradične o štúdium všeobecného
a zubného lekárstva, ale medzi účastníkmi
sa našli aj viacerí záujemcovia o štúdium ďalších študijných programov (ošetrovateľstvo,
pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo).
Po predstavení fakulty a ponúkaných akreditovaných študijných programov sa účastníci
DOD dozvedeli podrobné informácie o priebehu a podmienkach prijímacieho konania,
o vývoji počtu študentov v jednotlivých programoch, možnosti uplatnenia po úspešnom
skončení štúdia. Fakulta a univerzita bola
predstavená aj prostredníctvom videofilmu
a fotodokumentácie výučbových, ubytovacích, ako aj podporných priestorov. Prezentácie boli oživené aj ilustratívnymi zábermi
z operácií (zostrihy videokonferenčných prenosov z operačných sál), ktoré sa využívajú
v rámci pedagogického procesu na JLF UK.
Zúčastnení študenti dostali aj priestor na

otázky, medzi ktorými rezonovalo najmä prijímacie konanie (možnosť náhradných termínov, okruhy otázok na prijímacie skúšky), ale
aj ubytovacie kapacity a možnosti sociálneho,
športového a kultúrneho uplatnenia.
Samostatnou časťou DOD bola prehliadka priestorov ústavu ošetrovateľstva, ústavu pôrodnej asistencie a ústavu verejného
zdravotníctva, kde záujemcom o štúdium
určení zamestnanci podrobnejšie prezentovali príslušné nelekárske študijné programy. Navštíviť mohli aj Akademickú knižnicu
a audiovizuálne stredisko JLF UK a priestory
vysokoškolského internátu.
Najväčší záujem bol o interaktívnu prehliadku
Simulačného výučbového centra JLF UK, kde
boli sprístupnené všetky učebne. Uchádzači si
mohli vyskúšať dve high-fidelity figuríny: celotelový pacientsky simulátor METIman Prehospital
určený najmä pre výučbu urgentnej medicíny
a ošetrovateľskú figurínu, na ktorej bolo možné
okrem auskultácie fonendoskopmi zmerať rôzne
hodnoty tlakov či nahmatať pulzy. Okrem toho bol
k dispozícii aj špecializovaný simulátor LSAT na
auskultáciu pľúc a na Slovensku unikátny Harvey
na počúvanie srdcových oziev vo fyziologických
a patologických podmienkach. Samozrejmosťou

bolo aj poskytnutie odborného výkladu k používaným simulátorom pracovníčkami simulačného
centra profesorkou Jankou Plevkovou a inžinierkou Evou Kvaltínyovou, ako aj ukážky poskytovania prvej pomoci. Z chirurgických disciplín si
mohli precvičiť základné laparoskopické zručnosti na viacerých simulátoroch.
Na záver si dovoľujeme konštatovať, že
tradícia „otvárania sa verejnosti“ v Martine sa
osvedčila a dokumentuje to neustále vysoký
záujem o poskytované študijné programy.
Zároveň patrí úprimné poďakovanie všetkým
organizátorom a zainteresovaným.
Juraj Mokrý, prodekan JLF UK
Foto: Milan Šulov

Matfyzáci ponúkli prednášky i diskusiu
s úspešnými absolventmi
Matfyzácky deň otvorených dverí organizujeme od vzniku fakulty, t. j. od ak. roku 1980/81, vždy v prvú júnovú stredu. Keďže je však
po obsahovej stránke určený žiakom stredných i základných škôl, v snahe usmerniť študentov maturitných ročníkov, ktorí uvažujú
o štúdiu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK), sa u nás od roku 2011 koná vždy v prvú februárovú stredu aj „zimný“ deň otvorených dverí. Dňa 6. februára 2019 sme tak na fakulte privítali okolo 300 návštevníkov zo stredných škôl, najmä z radov
maturantov, a to takmer z celého Slovenska.
Trojhodinový poobedňajší program odštartoval v posluchárni F1, kde účastníkov privítal
v mene vedenia fakulty prvý prodekan Róbert
Jajcay. Študijná prodekanka Kristína Rostás
následne poskytla návštevníkom všeobecné informácie o štúdiu a prijímacom konaní na akademický rok 2019/20. Život a štúdium na FMFI
UK z pohľadu vysokoškoláka priblížili návštevníkom zástupcovia našich študentov. Nasledovali
stručné charakteristiky študijných programov
a uplatnenia absolventov jednotlivých odborov.
O informatike hovoril docent Martin Homola, o matematike docentka Beáta Stehlíková
a o fyzike profesor Peter Babinec. Na poučenie i pobavenie návštevníkov odzneli tri krátke
prednášky: o umelej inteligencii v počítačových
hrách rozprával doktor Jozef Šiška, kreslenie
symetrických obrázkov priblížil docent Pavel
Chalmovianský a na to, za čo všetko môžu
elektrické prúdy, sa zameral docent František
Kundracik.
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Záver patril diskusii s absolventmi FMFI
UK z praxe. Na svoje štúdium spomínali
a o tom, čo im dalo, hovorili: absolvent informatiky Michal Malý, spoluzakladateľ firmy
Photoneo, ktorá je priekopníkom v oblasti real-time 3D snímania objektov; Andrej
Kováčik, absolvent jadrovej a subjadrovej
fyziky, pôsobiaci v spoločnosti MicroStep-MIS, ktorá sa špecializuje na vývoj, výrobu
a realizáciu monitorovacích a informačných
systémov; a Martina Erdélyiová, analytička
Ministerstva financií SR na útvare hodnoty
za peniaze, ktorá u nás absolvovala štúdium
ekonomickej a finančnej matematiky.
Medzi jednotlivými vystúpeniami boli krátke
prestávky, počas ktorých mohli záujemcovia
opustiť poslucháreň a zúčastniť sa niektorého
z paralelných programov podľa individuálneho
záujmu. Pred posluchárňou F1 vo vestibule
a v tzv. skleníku mali jednotlivé katedry pripravené stoly s propagačnými materiálmi s pod-

robnejšími informáciami o štúdiu, uplatnení
absolventov, nechýbali však ani zaujímavé experimenty. Návštevníci využili túto jedinečnú
možnosť a zástupcov katedier sa pýtali na študijné programy, priebeh štúdia, ponuku predmetov, možnosti výskumu či zahraničné pobyty.
V ponuke bola tiež návšteva výskumných
laboratórií: laboratória fyziky plazmy, radónového laboratória, laboratória vývoja detektorov, autonómnej mobility či biomedicínskej
fyziky, ako i Centra excelencie fyziky komplexných systémov a Centra nukleárnych
a urýchľovačových technológií na FMFI UK.
Záujemcovia sa mohli zúčastniť aj rozprávania a besedy o nekonečne malých a veľkých číslach v podaní docenta Ivana Kupku
a prezentácie výskumu na katedre teoretickej fyziky, ktorú si pre návštevníkov pripravil
doktor Juraj Tekel.
Miroslav Šedivý,
Martin Belluš, FMFI UK

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Na farmácii sme skombinovali viacero spôsobov
prezentácie fakulty
Dni otvorených dverí na vysokých školách si našli u maturantov pevné miesto v ich kalendároch a stávajú sa už akousi povinnou
jazdou pred podaním prihlášky na štúdium. Aj na Farmaceutickej fakulte UK (FaF UK) počet návštevníkov každý rok rastie. Presvedčili
sme sa o tom aj na tohtoročnom DOD, ktorý sa uskutočnil dňa 13. februára 2019.
Aj tento rok sme sa s maturantmi stretávali
ešte pred samotným DOD, a to na prezentačných výstavách pre končiacich študentov
stredných škôl, ktoré sa konali v šiestich
krajských mestách SR. Aj tam je jedným
z našich sprievodcov špeciálne číslo Našej
univerzity, vďaka čomu šesť zúčastnených
fakúlt aktívne prezentuje aj zvyšok UK. Otázka „Kedy máte u vás DOD-čka?“ sa stala neodmysliteľnou súčasťou repertoára najčastejších dopytov.
Na FaF UK sa nám osvedčilo prihlasovanie
potenciálnych návštevníkov nezáväznou registráciou prostredníctvom webového formulára. Vopred tak máme prehľad aj o štruktúre
účastníkov DOD. Väčšina sa zaujíma o magisterský študijný program farmácia, ale nájdu sa aj záujemcovia o bakalársky program
zdravotnícke a diagnostické pomôcky. Tieto
programy priťahujú nielen gymnazistov, ale aj
pomerne veľa (cca tretinu) študentov stredných odborných škôl, najmä zdravotníckych
a chemických. Viac ako tretinu účastníkov,
paradoxne, tvoria zvedavci z nižších než maturitných ročníkov. Keďže sme stále jedinou
farmaceutickou fakultou na Slovensku, účastníci prišli naozaj z každého kúta našej krajiny,
od Sniny po Skalicu, ale aj z Česka. Z hľadiska informovanosti majú na stredoškolákov
najväčší dosah online zdroje, a to nielen so

ciálne siete, ale stále aj webové stránky, napr.
aj celoštátny PortalVS.sk.
Tento rok sme tradičný program nášho
DOD (privítanie v Aule FaF UK, kde zazneli základné informácie o fakulte, štúdiu a prijímačkách, a následné exkurzie po laboratóriách
katedier) rozšírili aj o prezentačné stolíky niektorých pracovísk pred aulou. Veľa podrobných otázok sa tu vyriešilo aj s pracovníčkami
študijného oddelenia. Vizuálne a prakticky sa
tu prezentovali najmä ukážky liečivých rastlín
a prírodných liečiv, mikroskopické pozorovania, biochemické a mikrobiologické témy, vybrané produkty farmaceutickej technológie,
rovnako ako praktické lekárnictvo. Počas návštev v špecializovaných laboratóriách fakulty
študentov už tradične fascinuje predovšetkým

pohľad na lis na tablety či bubny na obaľovanie dražé.
Veľkou pomocou pri organizovaní DOD sú
študenti zo Slovenského spolku študentov
farmácie, ktorí záujemcov o štúdium aj tento
rok ochotne sprevádzali a popritom zásobovali aj praktickými študentskými informáciami
z prvej ruky.
S účastníkmi sme ostali v kontakte aj po
podujatí. V anketovom formulári nám niekoľkí zaslali ešte doplňujúce otázky. Ostáva
dúfať, že v situácii dlhodobého negatívneho
demografického vývoja štúdium farmácie inšpiruje najmä tých najlepších.
Jaroslav Tóth, prodekan FaF UK
Foto: Peter Krajčovič

Teológom deň nestačil,
na EBF UK mali mesiac otvorených dverí
Február 2019 bol na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK (EBF UK) mesiacom otvorených dverí. V rámci tohto inovatívneho formátu,
ktorí teológovia testovali po prvýkrát, bola záujemcom o štúdium počas individuálneho a obojstranne dohodnutého termínu poskytnutá prezentácia fakulty, študijných odborov, pedagogicko-vedeckej činnosti a technicko-praktická podpora týkajúca sa prihlášok,
a to nielen formou osobného stretnutia, ale aj online prostredníctvom komunikačného programu Skype a sociálnej siete Facebook.
Súčasťou pozvánky na mesiac otvorených dverí bol otvorený list uchádzačom
o štúdium zverejnený na oficiálnej stránke
EBF UK a ECAV na Slovensku, ktorý sa so
štipkou poetickej fantázie symbolicky opieral o slová: „Ja som dvere. Kto vojde cezo
mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu“ (J 10,9). Zámerom
osobného listu adresovanému neznámemu
čitateľovi, budúcej študentke či študentovi,
bolo predovšetkým vyjadrenie priamych slov
inšpirujúcich k štúdiu evanjelickej teológie
v kontexte súčasnej vlny materializmu a konzumnej perspektívy na život.
Záujemcom sme odporúčali, aby sa pri výbere vysokoškolského štúdia nerozhodovali

len na základe súčasných „neodolateľných“
ponúk na trhu a ich vysokého finančného
ohodnotenia, ale aby brali do úvahy predovšetkým svoju pasiu a nadšenie, lebo len tie
ich privedú ku skutočnému povolaniu. Ľahké
a široké cesty totiž časom omrzia a môžu sa
stať úmornou prácou bez štipky záujmu a radosti. Poukázali sme taktiež na skutočnosť, že
štúdium teológie nezabezpečuje neomylnosť
vo viere, ako ani úspešné ukončenie štúdia
ekonómie automaticky nezaručuje materiálne
bohatstvo. Bohatstvo, ktoré ponúka teológia,
nie je zmerateľné, je vo svete len nedocenené. Tým, ktorí si neboli istí, čo si pod jej
štúdiom majú predstaviť, sme priblížili, že ich
čaká fascinujúca cesta objavovania krás heb-

rejského, gréckeho a latinského jazyka, histórie kresťanstva v kontexte rozličných kultúr
a filozofií a širokého myšlienkového spektra
teológov, ktorí zanechali v tomto svete výraznú a nezmazateľnú stopu, ako i preniknutie
do významu symbolického jazyka liturgie.
Veríme, že vo svete, ktorý si sám stavia
silné múry konfesionálnych rozporov, môže
štúdium teológie a ním nadobudnuté poznatky ľudí zbližovať a podieľať sa na vytváraní
spoločnej stopy náboženskej tolerancie. Preto nás teší záujem mladých ľudí, ktorí v sebe
objavili túžbu byť toho aktívnou súčasťou.
Maroš Nicák,
prodekan EBF UK
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Nedarí sa vám schudnúť?
Nevyhovárajte sa na spomalený metabolizmus
Snažíte sa o zmenu životného štýlu, chcete sa začať zdravšie stravovať, ale strácate sa v rôznorodých odporúčaniach výživových poradcov a diétach, ktoré „zaručene fungujú“? Nechajte si poradiť od športového fyziológa Viktora Bielika z Fakulty telesnej výchovy
a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK), ktorý je odborným konzultantom viacerých našich vrcholových športovcov
v oblasti športovej výživy, diagnostiky trénovanosti a športového tréningu a najnovšie pomáha zmeniť život ľuďom v televíznej relácii
Reštart. V rozhovore nám prezradil, ako dosiahnuť redukciu hmotnosti bez jojo efektu, čo si myslí o detoxe, prečo medzi krajinami EÚ
Slovensko smutne vedie v štatistikách rakoviny hrubého čreva, no porozprávali sme sa s ním aj o projekte APVV, v rámci ktorého sa
s kolegami z Prírodovedeckej fakulty UK a Biomedicínskeho centra SAV zaoberá ovplyvnením črevnej mikrobioty telesným pohybom
a stravou v zdravej populácii a u pacientov s neprenosnými chronickými ochoreniami.

V čom podľa vás robia najväčšiu chybu tí, ktorí sa snažia schud
núť a nejde im to?
Pokiaľ si človek neuvedomí, že redukcia telesnej hmotnosti si vyžaduje zmenu životného štýlu, vyhliadky na úspech sú mizivé. Pre
zníženie hmotnosti sú účinné takmer všetky diéty, ale len dovtedy,
pokiaľ režim trvá. Po prechode na zaužívaný spôsob stravovania sa
vracia telo do „normálu“. Najväčšej chyby sa dopúšťame, keď jeme
a nie sme hladní. Taktiež sa často zaoberáme len výberom potravín, ale prehliadame už ich spracovanie, úpravu. Neuvedomujeme si
negatívny vplyv priemyselne spracovaných potravín plných stabilizátorov, konzervantov, syntetických farbív a mnohých ďalších prísad.
Niektorí sa snažia schudnúť vďaka nápojom z prášku, ktoré vý
robcovia vydávajú za plnohodnotnú náhradu stravy. Je takýto
spôsob chudnutia zdravý?
Existujú viaceré druhy tzv. nutridrinkov obsahujúcich komplex výživných látok v práškovej alebo už tekutej forme. Pre niektorých pacientov môžu by nenahraditeľné pri prechode na enterálnu výživu,
čiže keď už nedostávajú živiny infúznou hadičkou, ale cez tráviaci
trakt. V prípade práškov – alebo dnes moderných smoothies – ide
o tzv. bezzvyškovú stravu. Tráviace bunky z nich vstrebú takmer všetko. Žiadaný efekt sa dostaví najmä u tých, ktorí chcú pribrať. Avšak
pre človeka so záujmom o redukciu telesnej hmotnosti sú nevhodné.
Malý objem potravy, nulová potreba prežúvať jedlo, rýchle vyhladnutie, to sú atribúty hovoriace v neprospech nápojov v prášku.
Aká je podľa vás ideálna strava pri redukcii hmotnosti?
V snahe zhodiť zbytočné kilá sa často ženieme za exotickými
„superpotravinami“, no náš problém tkvie – paradoxne – v tom, že
sme zabudli na tradičnú slovenskú kuchyňu, na ktorej boli odchované naše predošlé generácie. Do jedálneho lístka by sme mali vrátiť
predovšetkým strukoviny, čerstvú zeleninu a ovocie, mliečne výrobky
so živými kultúrami, orechy, obilniny a striedmo konzumovať mäso
a tuky. Pre ľudský organizmus neexistuje zázračná potravina. Strava
má byť pestrá. Práve kombinácia potravín vytvára mozaiku so všetkými potrebnými makro- aj mikroživinami.
Prezraďte nám nejaké vaše triky a tipy, ako v chudnutí uspieť.
Napr. ako večer odolať maškrteniu či doslova vyjedeniu chlad
ničky?
Syndróm večerného jedenia patrí medzi poruchy príjmu potravy.
Človek v podstate nie je hladný. Avšak jedenie (napr. sladkostí alebo
rôznych iných pochutín) vplýva na produkciu chemikálií v mozgu. Tie
navodzujú pocit pohody, ktorý si organizmus pýta po celodennom
strese. Čiže ide o „boj“ medzi chemickými látkami vytvárajúcimi stres
na jednej strane a chemickými látkami navodzujúcimi pocit pohody
(tzv. hormónmi šťastia) na strane druhej. Riešením je vyplavenie chemikálií a navodenie relaxu aktívnou činnosťou, napr. večernou prechádzkou, duševnými aktivitami či počúvaním hudby.
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Doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.,

Katedra športovej kinantropológie FTVŠ UK
Tiež nie je nevyhnutné začať prepočítavať kalorickú hodnotu
každého hltu. Na začiatku stačí obmedziť príjem cukrov a spracovaných mäsových výrobkov. V prípade cukrov nie je ani také dôležité, či pochádzajú z „trendových“ zdrojov (brezový cukor, javorový
sirup a pod.), lebo rozhodujúcim faktorom je celkové skonzumované
množstvo. Čajová lyžička rafinovaného cukru je menšie zlo než polievková lyžica javorového sirupu.

ROZHOVOR
Počas svojej praxe ste sa určite stretli s rôznymi kurióznymi
a predovšetkým „zaručene osvedčenými“ diétami. Pamätáte si
na nejakú zvlášť bizarnú chudnúcu metódu?
Nedávno k nám prišla jedna klientka, ktorej samozvaná výživová
poradkyňa štyri mesiace pripravovala jedálny lístok s energetickou
hodnotou zodpovedajúcou dvoj- až trojročnému dieťaťu. Odporúčala jej, aby vôbec nešportovala, lebo „diéta je nastavená tak, aby
sa nemusela hýbať“. Pani schudla na začiatku 4 kg, ale posledné
dva mesiace aj napriek extrémnemu obmedzeniu kalórií prestala
chudnúť. Odporučil som jej navýšiť energetický príjem na úroveň
dospelej ženy a vrátiť sa k behu, ktorý tak milovala.☺
Čo si myslíte o tzv. očistách či detoxoch?
Detox je len úspešne komunikovaný marketingový termín, ktorý si
často zamieňame s vyprázdnením čriev. Jeho reálny prospech pre
naše zdravie by som však pripodobnil situácii, keď so zhumpľovaným
autom s vybúchanými tlmičmi, hrdzavým spodkom, prasklinami na
čelnom skle a vytekajúcim olejom zamierite do autoumyvárne – aj
keď auto zbavíte povrchových nečistôt na karosérii, neodstránite tým
jeho skutočné poruchy. Po období prejedania sa ľudia nepotrebujú detox, potrebujú skôr vyhladnúť. Ak však budeme dva-tri dni piť
len šťavy, znížime síce energetický príjem, no opäť sa len vyprázdnia
črevá, v ktorých sa ešte nachádzajú nestrávené zvyšky lukulských
hodov, navyše sa znížia zásoby cukru vo svaloch. Čiže takto dosiahnutý úbytok hmotnosti, hoc aj 2 kg, nepochádza z telesného tuku.
Odporúčal by som skôr vynechať večeru.
Aký význam zohráva vo výžive črevná mikroflóra, ktorú so svojimi
kolegami skúmate?
Črevný mikrobióm, respektíve mikroorganizmy osídľujúce tráviaci
trakt, je v súčasnosti azda najskúmanejšia téma v oblasti výživy. To,
ako sa stravujeme, má na našu mikroflóru obrovský vplyv. A vice versa, tieto mikroorganizmy majú vplyv na náš organizmus. Ak kŕmime
črevné baktérie pestrou a čerstvou stravou, odvďačia sa nám produkciou vitamínov či protizápalových látok. Ak ich budeme prekrmovať syntetickou stravou, priemyselne spracovanými výrobkami, tiež
sa nám „odvďačia“ a vyprodukujú látky, ktoré zapríčiňujú napríklad
aj mnohé alergie.

„Pokiaľ si človek neuvedomí,
že redukcia telesnej hmotnosti
si vyžaduje zmenu životného štýlu,
vyhliadky na úspech sú mizivé.“

V čom spočíva tzv. jojo efekt? A ako sa mu dá vyhnúť po skon
čení diéty?
Samotný jojo efekt spočíva v tom, že počas držania diéty sa mení
zloženie črevného mikrobiómu. Pri dlhšie pretrvávajúcom nedostatku energie sa črevné baktérie totiž stávajú hospodárnejšie. V praxi
to znamená, že dokážu získať energiu napríklad aj z inak nestráviteľnej celulózy – tráviaci trakt hladujúcich afrických detí z nej dokáže
dokonca syntetizovať mastné kyseliny s krátkym reťazcom. Preto ak
človek po skončení diéty prejde na energetický príjem, ktorý by za
normálnych okolností stačil na pokrytie pokojového metabolizmu, začne naspäť priberať, a to práve z toho dôvodu, že naučil telo využiť
z potravy všetku energiu. Za posledných desať rokov sme vykonali
stovky meraní pokojového metabolizmu. S výnimkou pacientov so
zníženou činnosťou štítnej žľazy sme doposiaľ nezistili, že by niekto
nemohol schudnúť z dôvodu spomaleného metabolizmu. Aj keď sa
naň ľudia často vyhovárajú.
Aj zdravý sedliacky rozum nám však napovie, že nemôžeme donekonečna uberať organizmu príjem nevyhnutného množstva živín, čiže
zmes tukov, sacharidov a bielkovín. Všetky potrebujeme k životu. Po-

dobne aj vlákninu a mikroživiny. Priemerná žena by mala denne prijať
približne 1500 kilokalórií, ktoré jej stačia akurát na to, aby pokryla
základné životné funkcie v pokoji. Ak si sama nastaví chudnutie do
plaviek napríklad na 900 kilokalórií, určite schudne, ale len dočasne.
Okrem toho pri takom nízkom príjme nie je možné dodať telu potrebné mikroživiny, vitamíny, minerály. Ak to má byť natrvalo, energetický
deficit musí prísť v podobe pohybu.
Častou otázkou je, aký priestor by sme v našom jedálnom lístku
mali vyhradiť mäsu. Je pre náš organizmus jeho konzumácia po
trebná? Ak áno, v akom množstve a ako si jeho výživovú hodnotu
majú kompenzovať vegetariáni a vegáni?
Podľa etnológov sme my Slováci „kašovitý národ“. Naši predkovia
jedli mäso raz týždenne, čo úzko súviselo predovšetkým so skromnejšími pomermi, v ktorých žili. Následkom nedostatku tohto druhu
striedmosti v súčasnosti je skutočnosť, že v rakovine hrubého čreva
obsadzujeme v európskom meradle posledné roky popredné priečky. Práve konzumácia spracovaných mäsových výrobkov, kam sa
radí napríklad aj obľúbená šunka či slanina, v množstve 50 g/deň
totiž zvyšuje riziko rakoviny hrubého čreva takmer o 20 %. Vegetariáni môžu kombináciou strukovín, vajec, mliečnych výrobkov mäso
nahradiť. V prípade vegánov je to trošku komplikovanejšie. Rizikovou
skupinou sú najmä deti – v ich prípade môže úplné vylúčenie živočíšnych bielkovín znamenať vážne zdravotné následky.
Pôsobíte v Slovenskej asociácii pre výživu a prevenciu. Povedzte
nám o nej niečo viac.
V súčasnosti sme aj v oblasti výživy a prevencie svedkami šírenia nepravdivých a zavádzajúcich informácií, ktoré mnohým ľuďom
komplikujú orientáciu na ceste k lepšiemu zdraviu. Niektorí autori takýchto pochybných článkov a verejných prejavov sa dokonca snažia
vzbudiť dojem, že súčasná medicína a biologické vedy nemajú odpoveď na otázku, ako sa zdravo stravovať. To prispieva k informačnému
chaosu a častej rezignácii voči pozitívnym zmenám v starostlivosti
o svoje zdravie. Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu je odborná platforma, ktorú založili lekári, vedci, športoví fyziológovia a iní
špecialisti z oblasti starostlivosti o ľudské zdravie. Snažíme sa prevenciou predchádzať najčastejším chronickým neprenosným ochoreniam a motivovať ľudí k používaniu zdravého sedliackeho rozumu,
ktorý má oporu vo vedeckých poznatkoch.
Karin Fedorová
Foto: Archív V. Bielika
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ZAUJALO NÁS

K histórii MDŽ
alebo
aby sa boj za emancipáciu neskončil
pri nedeľných rezňoch
V marci si každoročne, s istou dávkou nostalgie, pripomíname Medzinárodný deň žien. Tento sviatok sa najmä pre staršie generácie
žien spája s oslavami v pracovných kolektívoch s neodmysliteľnými červenými klinčekmi a drobnými darčekmi do domácnosti. Hoci
túto významovo oklieštenú „tradíciu“ MDŽ u nás stále udržiavajú pri živote niektorí politici, zneužívajúc ju na svoju politickú propagandu, 8. marec by mal byť predovšetkým príležitosťou na pripomenutie si dlhej cesty boja za emancipáciu, volebné právo a sociálnu rovnosť žien, ktorý stále nie je dokončený.

Za sviatkom žien hľadajme pripo
mienku demonštrácií
Tento sviatok sa prvýkrát oslavoval ako
Národný deň žien 28. februára 1909 v New
Yorku ako pripomienka pravidelne konaných
demonštrácií, ktoré požadovali skrátenie pracovného času a zlepšenie pracovných podmienok žien zamestnaných najmä v textilných
továrňach ako tkáčky či šičky. V auguste 1910
Medzinárodná konferencia socialistických
žien, ktorá sa zišla v súvislosti so zasadnutím
ôsmeho kongresu Druhej internacionály v Kodani, navrhla, aby sa každoročne pripomínal
Medzinárodný deň žien. V nedeľu 19. marca
1911 v európskych metropolách ženy prvýkrát
vyšli do ulíc, aby demonštrovali za volebné právo a možnosť zastávať verejné funkcie a proti
pracovnej diskriminácii. V roku 1914 sa Medzinárodný deň žien oslavoval v nedeľu 8. marca.
V tento deň v roku 1917 (podľa juliánskeho kalendára 23. februára) vyšli v Petrohrade do ulíc
textilné robotníčky, aby protestovali proti vojne
a nedostatku chleba v cárskom Rusku. Spustili tak do pohybu revolúciu, ktorá zvrhla cára
a v konečnom dôsledku viedla k nastoleniu
boľševického režimu. Po skončení prvej svetovej vojny sa 8. marec definitívne ustálil ako
dátum, keď si tento sviatok ženy pripomínajú.
Od roku 1975, ktorý Organizácia Spojených
národov vyhlásila za Medzinárodný rok žien,
sa 8. marec oslavuje v rámci celého sveta ako
Medzinárodný deň žien. V roku 1977 Valné
zhromaždenie OSN vyzvalo členské štáty, aby
oficiálne deklarovali 8. marec ako Deň Spojených národov za práva žien a svetový mier.

Na začiatku nebolo len volebné
právo
Ženské hnutie sa už od 19. storočia usilovalo o politické, sociálne, hospodárske
a spoločenské zrovnoprávnenie. Požiadavka
emancipácie žien mala obrovský potenciál
prepojiť záujmy žien z vyššej a strednej vrstvy,
ktoré chceli využiť svoj nadobudnutý vzdelanostný a ekonomický potenciál na presadenie sa vo verejnej sfére, v politike a v hospodárskom živote, so záujmami pracujúcich
žien, ktoré bojovali za skrátenie pracovnej
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doby, zlepšenie pracovných podmienok či
sociálne zabezpečenie. Volebné právo pre
ženy tak bolo východiskom komplexnej demokratizácie „mužského“ štátu. Dôležitými
témami, ktoré ženy natrvalo priniesli do verejného diskurzu, bola regulácia pôrodnosti a jej
širší sociálny kontext, boj proti alkoholizmu,
sociálne zabezpečenie tehotných žien a matiek, reforma manželského práva.

Prvá svetová vojna nepriamo pod
porila boj za rovnoprávnosť
Pred vypuknutím prvej svetovej vojny sa
neoddeliteľnou súčasťou ženskej agendy
stala požiadavka na obmedzenie a zastavenie
zbrojenia a neskôr aj masové protesty proti
vojne. Priebeh prvej svetovej vojny a mobilizácia mužskej časti populácie výrazne podporili
naštartovaný emancipačný proces. Napriek
tomu, že v povojnových rokoch sa opäť mnohé ženy museli zriecť ekonomickej aktivity
a stiahnuť sa do súkromnej sféry, situácia sa
zásadne zmenila. V mnohých krajinách získali ženy volebné právo, stali sa poslankyňami
parlamentov a tým participovali, aj keď len
v obmedzenej miere, na politickom živote.

Totalitné režimy a domáce otroc
tvo ženy
Vznikajúce diktatúry však ženy opäť vytlačili z verejného pôsobenia do súkromnej sféry, kam ale totalitný režim neustále
vstupoval svojimi politickými rozhodnutiami
a narúšal tak ženskú intimitu a autonómiu.
V Sovietskom zväze sa režim vybral cestou
mobilizácie ženskej pracovnej sily, pričom
materstvo bolo zároveň definované ako sociálna funkcia ženy. Socialistická žena tak
musela skĺbiť obidve tieto úlohy s pomocou
a podporou štátu, ktorý mal zabezpečiť kolektívnu starostlivosť o deti a všetky potrebné služby pre zabezpečenie domácich prác.
Touto cestou štátom podporovanej emancipácie sa po druhej svetovej vojne vydali aj
socialistické režimy v strednej a východnej
Európe. Ani tu sa socialistickému štátu túto
víziu oslobodenia ženy od „domáceho otroctva“ nepodarilo realizovať.

Za právnu rovnosť pohlaví sa po
stavilo aj OSN
Po druhej svetovej vojne sa dostalo zrovnoprávnenie oboch pohlaví do Charty Organizácie Spojených národov. Vo Všeobecnej
deklarácii ľudských práv z roku 1948 bola zakotvená právna rovnosť v manželstve, ochrana
rodiny a rovnaká odmena za prácu. V mnohých
krajinách boli oživené staré ženské spolky a organizácie, zároveň vznikali nové a cieľom ovplyvniť povojnovú politickú a sociálnu situáciu.

Šesťdesiate roky priniesli inovatív
ne prístupy k ženskej otázke
Koncom šesťdesiatych rokov sa objavila nová
vlna feministického hnutia, ktoré nadobudlo
skutočne masový a internacionálny charakter.
V rámci druhej feministickej vlny sa objavili tri
zásadné inovatívne prístupy k ženskej otázke.
Ženy pristúpili k analýze svojich osobných situácií a k pokusom o ich zovšeobecňovanie, vznikalo široké spektrum svojpomocných skupín
a na scéne sa objavuje hlas lesbických žien.
V sedemdesiatych rokoch sa vo verejnom
diskurze opäť objavila téma kontroly pôrodnosti a umelého prerušenia tehotenstva,
otázka tzv. domácej práce a jej ekonomickej hodnoty a v dlhodobom horizonte otázka
rovnosti príjmov. Heslom žien nebola rovnosť
a dosiahnutie formálnych práv, ale sloboda.

Revolúcia pokračuje
Otázky občianskych a politických práv žien,
ich sociálnej a ekonomickej rovnoprávnosti,
individuálna autonómia a právo na rozhodovanie o vlastnom tele dodnes vyvolávajú búrlivé
reakcie. Najdlhšia revolúcia tak ešte nie je na
konci. Veď aj v súčasnosti sú spochybňované
schopnosti a predpoklady žien zastávať dôležité funkcie vo vede, biznise alebo v politike.
Našou kvalitou a pridanou hodnotou predsa
nie sú nedeľné rezne či plachý úsmev na tvári. O svojich možnostiach a živote dokážeme
rozhodovať samy na základe slobodnej vôle.
Eva Škorvanková,
Katedra všeobecných dejín
Filozofickej fakulty UK

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Cesty umením sochárky
Jaroslavy Šickovej-Fabrici
Osobnosť profesorky Jaroslavy Šickovej-Fabrici, akademickej sochárky, pôsobiacej na Pedagogickej fakulte UK, nastoľuje otázky,
ktoré súvisia s naplnením dvojitého životného poslania: výtvarnej umelkyne a pedagogičky. Súčasná societa špeciálnej pedagogiky
ju na konferencii Expresívne terapie vo vedách o človeku, ktorá sa uskutočnila 17. januára 2019 na Katolíckej univerzite v Ružomberku, nazvala slovenskou pionierkou arteterapie. Súčasťou programu odbornej konferencie, na ktorej Jaroslava Šicková-Fabrici
vystúpila s prednáškou na tému „Spiritualita v umení a v arteterapii“, bolo popri prezentácii jej monografie Art and Art Therapy (2016)
aj sprístupnenie komornej výstavy jej sochárskej tvorby pod názvom SOLA GRATIA v priestoroch univerzitnej knižnice.

Kde sú zdroje tvorivosti umelkyne, ktorá
paralelne s pedagogickým poslaním priekopníčky arteterapie na Slovensku uspela
aj v osobnom programe umeleckej sebarealizácie? Vlohy k výtvarnému prejavu zdedila
od matky Jaroslavy Fabrici st. Tá na Slovenskej vysokej škole technickej, ktorá bola vtedy (t. j. pred vznikom pedagogickej fakulty
a Vysokej školy výtvarných umení) jediným
miestom výtvarného vzdelávania slovenských študentov, študovala o. i. sochárstvo
pod vedením profesora Jozefa Kostku, ktorý
bol neskôr aj učiteľom jej dcéry na VŠVU.
Jaroslava Šicková-Fabrici sa od svojho absolutória (1975) pohybovala v súradniciach
Kostkovho pedagogického a umeleckého
odkazu. Stotožnila sa s lyricky podfarbenou
figuratívnou sochárskou tvorbou, ktorú v definitívnej materiálovej podobe sochy zverila
pálenej hline. Oslovil ju aj keramický reliéf,
kde prirodzene uplatnila aj živú farebnosť keramických glazúr.
Veľkú dávku vnútornej slobody prejavila
pri výbere námetov svojich sôch aj v období
ideologicky usmerňovanej umeleckej tvorby.
Siahla po inšpiráciách spojených s odkazom
Biblie. Jej sochársky jazyk sa postupne uvoľňoval, až sa prepracovala od realistického
zobrazenia ku znakovým prejavom, ktoré dokážu preklenúť oblúk od racionálno-zmyslo-

vého k nadzmyslovému, tušenému poznaniu
a k duchovnosti.
Osobitný uzavretý okruh sochárskych artefaktov, odvolávajúci sa na znakovú sústavu
písma (či variantov abecedy rôznych civilizácií), začala autorka využívať na zviditeľnenie
biblických textov, pričom sa oblúkom vrátila
k maloformátovým doštičkám z pálenej hliny
alebo porcelánu, dotvoreným vrstvou monochrómnej glazúry. Jemné štruktúrovanie
popísanej plochy rytými písmovými znakmi
je pomyselným návratom k najstarším zachovaným písomným pamiatkam sumerskej,
asýrsko-babylonskej civilizácie, ktorá do
hlinených platničiek kódovala dôležité fakty
danej historickej epochy: zákonodarstvo,
náboženské predstavy a predpisy, historické
udalosti...
V tvorbe komorných bronzových plastík
autorka „splnohodnotnila“ fragment ľudskej
figúry v zastúpení za celok. Modelované
fragmenty hláv a končatín prechádzajú z tvarovo pevného materiálového skupenstva
bronzových odliatkov do priehľadných drôtených „závojov“. Materiálová transfigurácia,
prechod z „hmotného“ do „nehmotného“
je vizuálnym sprievodom k myšlienkovým
pochodom o ľudskej existencii, ktorá sa
uskutočňuje v racionálno-materiálnej rovine
rovnako ako v rovine duchovnej, intuitívno-

-pocitovej. Krehkosť ľudskej existencie je
naznačená aj odhmotnenou inštaláciou komorných sôch v priestore, ich odľahčením,
zavesením do priestoru na neviditeľných
lankách.
Súčasťou tvorivého profilu sochárky je jej
podiel na monumentálnej tvorbe. V jej autorskej modifikácii má podobu figurálnych
výstupov veľkorozmerných sympoziálnych
sôch.
Pri koncipovaní výstavy z komornej sochárskej tvorby Jaroslavy Šickovej-Fabrici
bolo našou ambíciou poskytnúť návštevníkom výstavy pohľad na celok sochárskej
tvorby umelkyne. Do výstavného súboru
sme zaradili veľkoplošné farebné fotografie
jej sympoziálnych sôch z autentických miest
ich umiestnenia v domovine, a to v rôznych
európskych krajinách, ale aj v exotickom
prírodnom rámci Južnej Kórey, Japonska
či Austrálie. Umelecká presvedčivosť a sila
týchto kamenných skulptúr odráža vo svojom tvarosloví vnútornú harmóniu osobnosti
umelkyne, ktorá svojou sochárskou tvorbou
a pedagogickou činnosťou v arteterapii doslovne prekročila dimenzie rodného chotára...
Ľuba Belohradská,
kurátorka výstavy
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Doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.,

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie PriF UK

Miesto narodenia: Nitra
Vek: 50
Čím ste chceli byť ako dieťa?

Vôbec prvým povolaním, po ktorom som
túžila, bola práca „doktorky klaunov“. Zdalo
sa mi totiž, že napriek tomu, že sa klauni temer stále usmievajú, nie sú naozaj šťastní,
a tak im treba pomáhať a liečiť ich. Vždy som
však milovala zvieratá a moja mama dodnes
spomína, že som sa už ako veľmi malá hrávala s pavúkmi a koscami (bez toho, že by
som im ubližovala) a pozorovala, čo robia.
Neskôr som patrila medzi tie „zvláštne“ dievčatká, ktoré viac než po hovoriacej bábike
(v časoch môjho detstva bola snom každej
malej slečny) túžia po „niečom naozaj živom“, aspoň po jašteričke. Niet sa preto
zrejme čomu čudovať, že sa v panelákovej
domácnosti mojich rodičov objavovali naozaj
rôzne stvorenia. Dokonca som – inšpirovaná
knihou Čukovského Doktor Jajbolíto (dnes
deti poznajú skôr príbeh Dr. Dolittla) – mala
určitý čas intenzívny pocit, že rozumiem, čo
zvieratá „rozprávajú“. ☺
Čo ste študovali a prečo práve tento od
bor?

Ako som už v odpovedi na predchádzajúcu otázku uviedla, od malička som milovala
všetko živé a fascinovala ma možnosť porozumieť príslušníkom iných druhov, ale aj
tomu vlastnému.
Mojou druhou láskou však bolo aj umenie.
Vždy som veľmi rada kreslila a venovala sa
ručným prácam... – proste tvorila. A tak som
s príchodom do puberty riešila dilemu, ku
ktorej láske sa prikloniť. Nakoniec zvíťazila
biológia.
V osemnástich mi emigroval otec a veľa
vecí v mojom živote sa radikálne zmenilo
a nabralo úplne iný spád. Napriek všetkému
som sa však rozhodla, že si prihlášku na vysokú školu podám. Mojou voľbou bola Prírodovedecká fakulta UK, kde sa mi po určitých peripetiách podarilo dostať, a to hlavne
vďaka dôvere a charakternosti ľudí, ktorí ma
prijímali.
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Rok som študovala učiteľský smer biológia – chémia, no a potom sa mi podarilo
prestúpiť na pôvodne zvolený vedecký smer
štúdia – na odbor všeobecná biológia. Po
absolvovaní prednášok docenta Novackého
z etológie a docenta Pavlova z fyziológie živočíchov a človeka mi hneď bolo jasné, že
v podstate začínam žiť svoj sen a musím chytiť „šancu za pačesy“.
No a tento čas „chytania šancí“ bol zároveň
aj časom nežnej revolúcie. Takže ja, dieťa narodené v roku 1968, v čase, keď sa pod oknami premávali okupantské tanky, hrajúce sa
v postieľke pod Dubčekovou fotkou, neskôr
si „užívajúce výhody“ života dcéry emigranta,
som zrazu mala možnosť stáť pri zrode mnohých dôležitých zmien. Jednou z nich bolo
aj vytvorenie samostatnej katedry živočíšnej
fyziológie a etológie. Patrila som k jej prvým
študentom a moja diplomová práca sa týkala
štúdia správania zvierat.
Po skončení školy som sa stala matkou
a zdalo sa, že s takýmto „hendikepom“ a s takým zvláštnym zameraním si pracovné miesto
tak skoro nenájdem. Po chvíľkovej dezilúzii
som však zistila, že na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre vypísali etologicky
ladenú tému doktorandskej práce, a tak som
prijala „hodenú rukavicu“ a vrhla som sa do
ďalšieho štúdia. No a po jeho ukončení som
mala naozaj šťastie – ozval sa mi môj učiteľ
a školiteľ docent Novacký s ponukou vrátiť
sa na svoju domovskú katedru a pokračovať
v štúdiu správania živočíchov. Ponuku som
prijala. Venovať sa svojmu snu mi stálo aj za
denné deväťročné pendlovanie medzi Nitrou
a Bratislavou. Dnes už bývam desiaty rok aj
s rodinou v Bratislave a s trochou nadsádzky
môžem povedať, že som sa k tomu „jajbolítovstvu“, resp. „doolitlovstvu“, dopracovala
a mám možnosť učiť ho aj svojich študentov.
Dokonca si myslím, že nie som úplne vzdialená ani od tej „doktorky klaunov“, keďže
súčasťou výskumu nášho tímu je aj hodnotenie prežívaných emócií u jedincov, ktorí nám
o tom, čo prežívajú, nevedia porozprávať,
a tak sme často odkázaní na analýzu prvkov
ich neverbálnej komunikácie.
Aké cudzie jazyky ovládate?

Patrím ešte do generácie, ktorá vyrastala
v úzkom spojení s českým jazykom a maturovala z ruského jazyka. Z neho, ale aj z angličtiny som neskôr absolvovala špeciálne
skúšky počas doktorandského štúdia. Moje
znalosti angličtiny však rozhodne nemôžu
konkurovať dnešnej mladej generácii, ktorá
s touto rečou vyrastá prakticky od malička,
inak ju „cíti“ a aktívne s ňou pri potulkách
svetom prichádza do kontaktu. V záujme
„vylepšenia jazykového skóre“ by som tu ale
možno mohla spomenúť aj základy „jazyka“
druhov, s ktorými som mala možnosť pracovať počas etologického výskumu. ☺

Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?

Práca je niečo, čo znamená v našich životoch hrozne veľa, ale nie úplne všetko...
A na to by sme nikdy nemali zabúdať.
Ako rada trávite voľný čas?

Mám hneď niekoľko obľúbených spôsobov trávenia voľného času – ja, káva a dobrá kniha; ja, moja rodina, priatelia a družná
debata pri dobrom jedle; ja, môj manžel
a návšteva kina alebo vychádzka so psami
do prírody; ja, naša dospelá dcéra a spoločná „dámska jazda“; ja a ručné práce, resp.
kreslenie... A vo vymenovávaní by som mohla pokračovať ďalej. Ak to mám ale stručne
zhrnúť, rada trávim svoj voľný čas tak „úplne
obyčajne“ a vychutnávam si tie bežné okamihy života, ktoré sú však pre mňa svojím spôsobom jedinečné.
Uprednostňujete televíziu alebo knihy? Pre
čo?

Vždy som milovala čítať knihy. Otvárali dvere do mojej fantázie. Poskytovali mi možnosť
vytvárať si vlastné predstavy o tom, akí sú ich
hrdinovia a svet okolo nich. Žiaľ, v poslednom období mám na ne stále menej a menej
času a sama seba presviedčam, že keď raz
budem na dôchodku, všetko to doženiem.
Nebránim sa ani televízii, ale pokiaľ ide
o výber programov, takmer vždy nakoniec
skončím pri sledovaní dokumentárnych filmov o živote zvierat, čo bude asi profesionálna deformácia.
Prezradíte niečo o svojej rodine?

Jej súčasťou je môj manžel, moja dospelá
a už samostatne fungujúca dcéra, ale aj dve
večne vymýšľajúce sučky.
Čo vás dokáže zarmútiť?

Som etologička, venujem sa nielen správaniu zvierat, ale aj ľudí, a tak by som mala
dokázať omnoho lepšie pochopiť, čo sa okolo nás deje, a „ostať nad vecou“. Nie vždy sa
mi to však darí.
Viem, že mnohé druhy odstavia staré jedince na okraj spoločnosti alebo ich vyženú,
ale nie som ochotná akceptovať, ak sa to
deje aj u nás ľudí. Vždy ma dokáže zarmútiť, keď sa stretávam s neúctou k starším,
resp. s určitým pohŕdaním voči nim. Veď
nebyť ich, neboli by sme tu ani my a ani nič
z toho, čo si užívame. Moja generácia mala
možnosť tráviť so starými rodičmi dosť času,
veľa sme sa rozprávali, boli pre nás inšpiráciou a zdrojom životných skúseností, ktoré
sme v knihách nenašli. Boli tu pre nás vždy,
keď sme ich potrebovali. Boli našimi druhými rodičmi, ktorých sme si nadovšetko vážili.
Na nich sme videli, že starnutie je prirodzenou súčasťou života, ktoré, aj keď prináša
určité obmedzenia, nerobí ľudí len „zrelými
do starého železa“. Dnešná spoločnosť sa
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staroby akosi „bojí“, nevie, čo s ňou. Veľa sa
o nej nehovorí a ak, tak nie v príliš lichotivých súvislostiach, takže sa vlastne na ňu ani
sami nevieme pripraviť a máme strach ju prijať, pretože sme presvedčení, že neprináša
prakticky nič pozitívne.
Taktiež ma dokáže zarmútiť, keď vidím ako
rodič ani nenapomenie svoje dieťa za to, že
hodilo kameň do iného živého tvora. Nemám
patent na výchovu, ale v celej živočíšnej ríši
platí, že rodič je ten, kto vytyčuje „mantinely“ a ich prekročenie trestá. Dôvod je prostý – za „mantinelmi“ sú veci, ktoré ohrozujú
ostatných členov sociálnej skupiny a mláďa
samotné, a tak je varovné „zarevanie“ alebo
odôvodnený „úder labou“ vlastne tým najvrelším prejavom rodičovskej lásky.
S našimi výchovnými zaváhaniami môže
súvisieť aj to, čo je ďalším zdrojom môjho
zármutku – určité vytrácanie sa schopnosti vcítiť sa do pocitov iných, rozpoznať, čo
prežívajú. Smutná som občas aj z toho, že
stretám čoraz viac „jastrabov“ (jedincov,
ktorí jednajú agresívne a chcú pri strete
s príslušníkom vlastného druhu vždy víťaziť) a čoraz menej „holubíc“ (jedincov, ktorí
preferujú neagresívne riešenie konfliktov).
Zarmucuje ma tiež, že často odsudzujeme
druhých bez toho, aby sme sa najprv pozreli na seba.

„Vrásku na čele“ mi vyvoláva aj to, že aby
sme ako ľudstvo dospeli k tomu, že máme
niečo chrániť, musíme to najprv zničiť.
Čo vás dokáže rozosmiať?

Ja sa veľmi rada smejem, takže úsmev na
perách je u mňa pomerne častým úkazom.
Úprimne rozosmiať ma rozhodne dokážu
deti a ich objavovanie sveta. Svojimi „psími kúskami“ ma pravidelne rozosmievajú aj
naše psy. Úsmev na perách mi však vedia
navodiť aj moji študenti, dobrý sitkom (napr.
Frasier) a určite aj môj manžel, ktorý sa smeje neuveriteľne nákazlivým spôsobom.

pre ich odbornosť a múdrosť, ale predovšetkým pre ľudskosť, ktorá by mala stáť
nad všetkým. Top osobnosťou môjho života
je, samozrejme, moja mama, ktorá je pre
mňa vzorom toho, ako by sa človek nemal
dať zlomiť ani vtedy, keď sa mu život zrúti
ako domček z kariet.
Medzi mojich obľúbených spisovateľov
patrí napríklad John Irving. Veľmi na mňa však
zapôsobilo aj dielo Jeana Giona (Muž, ktorý
sadil stromy), Carlosa Maríu Domíngueza
(Dom z papiera), Chalíla Džibrána (Prorok)
a Fredrika Backmana (Muž menom Ove).
Máte nejaký skrytý talent?

Máte obľúbenú osobnosť (herca, spisova
teľa, športovca...)?

Mojou obľúbenou osobnosťou je sir David
Frederick Attenborough, britský prírodovedec, popularizátor, moderátor, režisér, scenárista, producent a dokumentarista, ktorého hlas pozná temer každý z nás z úžasných
dokumentov o prírode, krásach našej planéty a živote zvierat.
Obdivujem tiež popularizačnú prácu britského zoológa, etológa a surrealistického
maliara Desmonda Morrisa.
Osobnosťami s veľkým O sú však pre
mňa aj moji učitelia na čele s docentom
Martinom Novackým. Vážim si ich nielen

Mám pocit, že všetko ukryté už za tie roky
vyplávalo na povrch, ale možno čas ukáže,
že som sa mýlila. ☺
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôleži
tejšie?

Za najdôležitejšie považujem zdravie. Ak
máme to, nič nám teoreticky nebráni pociťovať šťastie, lásku, a tak aj spokojnosť. V mojom hodnotovom rebríčku patrí vysoké postavenie tiež rodine a vzťahom s inými jedincami. Veď to, ako sa správame k ostatným,
sa nám skôr či neskôr vráti a to, že ukážeme
druhým to naše lepšie ja, by teda v konečnom dôsledku malo viesť k lepšiemu svetu.

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

Dagmar Kročanová:
Nerozrezaná dráma
Trpné príčastie v názve tejto knihy nie
je žiadnym obrazným pomenovaním,
práve naopak, skutočne ide o doslovný
odkaz na rozrezávanie strán pôvodných
vydaní drám z povojnového obdobia.
Autorka monografie, pôsobiaca na Filozofickej fakulte UK, bola v niektorých prípadoch naozaj prvou čitateľkou, čo naznačuje istý nezáujem čitateľov o dané
diela, ale aj ich okrajovosť z hľadiska literárnej histórie. Samozrejme, nie všetky
tituly analyzované v tejto publikácii boli
,,nerozrezané“. Cieľom publikácie bolo
poskytnúť čo najúplnejší obraz o pôvodnej dramatickej produkcii v rokoch 1945
– 1949. Jednotlivé kapitoly nemajú jednotnú podobu – prevrstvovaním významotvorných prvkov dochádzalo aj k presúvaniu dôrazov pri interpretácii.

Rudolf Krajčovič: Vývin
slovenského jazyka
a dialektológia
Táto publikácia od autora, ktorý pôsobil na Filozofickej fakulte UK, je už
treťou dotlačou. Kniha sa delí na tri
časti, ktoré na seba nadväzujú. V prvej
sú zhrnuté poznatky o praslovanskom pôvode slovenčiny, v druhej sa
v úspornej syntéze podáva náčrt vývinu
slovenského jazyka a tretia časť obsahuje základné poznatky o dialektológii
a charakteristiku areálov súčasných
slovenských nárečí. Pri charakteristike
nárečí sa v zásade postupuje areálovou
metódou a metódou konfrontácie so
stavom v spisovnej slovenčine. Keďže
je publikácia študijným textom, tomuto
cieľu je prispôsobená i koncepcia, terminológia, odkazový aparát i odborná
literatúra.

VÝVIN

RUDOLF
KRAJČOVIČ

SLOVENSKÉHO

JAZYKA

A DIALEKTOLÓGIA

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Anna Rollerová – Linda
Vasiľová et al.: Graeco-Latin terminology of
clinical dentistry
Pôvod medicínskej terminológie je
prepojený so vznikom medicíny samotnej – jej základy sú položené v klasickej
latinčine a gréčtine. Dentálna klinická
terminológia poskytuje študentom vedomosti z iných medicínskych odborov,
ako je napríklad foniatria, pediatria,
patológia, neurológia a iné. Každá kapitola tejto knihy začína úvodom, ktorý
dopĺňa vysvetlenie gramatiky a úlohy na
jej precvičenie. Záver každej kapitoly
obsahuje zoznam nových slovíčok. Prezentované termíny sú zakomponované
do rôznych cvičení, ktoré umožňujú
ich rýchlejšie porozumenie a fixovanie.
Publikácia vznikla na Lekárskej fakulte
UK.

ANNA ROLLEROVÁ
LINDA VASIĽOVÁ
et al.

GRAECO-LATIN
TERMINOLOGY
OF CLINICAL
DENTISTRY

COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA
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Akademický spevácky zbor Ichthys
Akademický spevácky zbor Ichthys pôsobí na hudobnej scéne už od roku 2003 a jeho názov je odvodený z gréckeho slova, ktoré
v preklade znamená „ryba“. Ryba sa už v ranom období kresťanstva stala akýmsi symbolom kresťanov, ktorí ňou vyjadrovali svoju
identitu. Samotný kryptogram ICHTHYS pozostáva zo začiatočných písmen starokresťanského vyznania viery a skrýva v sebe
správu, ktorá by sa dala preložiť ako: „Ježiš Kristus je Boží Syn a Spasiteľ!“ Krédom Ichthysu je sa o toto radostné evanjelium,
ktoré je nositeľom pokoja, podeliť s inými prostredníctvom spevu, hudby i Božieho slova a zapôsobiť tak nielen na uši, ale aj na
srdcia poslucháčov.

Slávnosť pri príležitosti 550. výročia založenia Academie Istropolitany v Rektorskej sieni UK (2015)

Zbor pozostáva predovšetkým zo študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave (EBF
UK), ale nie je to pravidlo. Keďže sa počet
členov zboru kvôli absolventom každoročne
mení, jeho brány sú otvorené pre každého,
kto má chuť a vie spievať. Nábor je možný
kedykoľvek, pretože nový člen vždy poteší!
Vedúcou zboru je Katarína Juríková.
Repertoár zboru tvorili od začiatku prevažne sakrálne skladby. Dnes sú to i protestantské chorály, spirituály, gospely, piesne v rôznych svetových jazykoch, s rôznym
charakterom a na rôzne príležitosti. V repertoári nechýba ani súčasná slovenská
duchovná hudba. Študenti radi spievajú
a cappella piesne (bez hudobného sprievodu), no ešte radšej so sprievodom (klavíra, organu, trúbky, flauty, huslí či gitary),
jednohlasne alebo viachlasne. Nácviky sa
konajú pravidelne dvakrát týždenne a pred
koncertnými vystúpeniami aj častejšie.

Pôstny večer v Malom kostole (2014)

28

Činnosť zboru Ichthys začala predovšetkým na domácej pôde fakulty, na akademických službách Božích. Ichthys tiež pravidelne spoluorganizuje adventné a pôstne
pásmo slova a hudby v kostoloch bratislavského cirkevného zboru. Doposiaľ má za sebou niekoľko desiatok vystúpení na fakultnej
i celouniverzitnej pôde. Od roku 2003 sa
zboru podarilo navštíviť mnohé evanjelické
cirkevné zbory na Slovensku, v Maďarsku,
Srbsku a Českej republike. V roku 2009
pri príležitosti 90. výročia vzniku Slovenskej
evanjelickej a. v. teologickej akadémie, 75.
výročia vzniku Československej štátnej teologickej fakulty evanjelickej a súčasne 10.
výročia posviacky novej budovy Evanjelickej
bohosloveckej fakulty UK Ichthys spoluúčinkoval koncertne so Slovenským komorným
orchestrom Bohdana Warchala pod vedením dirigenta Ewalda Danela v programe
slávnostnej akadémie v Moyzesovej sieni
v Bratislave. Svojím programom viackrát

slávnostne otvoril akademický rok UK na
pôde univerzitnej auly, ale i vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici (na službách Božích Veni Sancte). V roku 2011 koncertoval na evanjelických cirkevných dňoch
v Drážďanoch v Nemecku.
S pomocou Božou nahral Ichthys v roku
2008 aj svoj prvý CD nosič s názvom Vzhliadni na nás. Toto CD obsahuje 13 piesní, ktoré
sú prierezom celého cirkevného roku. O päť
rokov neskôr (2013) pri príležitosti 10. výročia
svojho pôsobenia zbor vydal druhé CD Narodil sa Spasiteľ, ktoré obsahuje 11 adventných a vianočných piesní. Ichthys spustil tiež
vlastnú webovú stránku (www.ichthysebfuk.
wix.com/info), na ktorej sa snaží zverejňovať
aktuálne informácie o svojej činnosti. Zbor
momentálne cvičí nové piesne a pripravuje sa
usilovne na nastávajúce vystúpenia.
Katarína Juríková,
Adriána Biela, EBF UK
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Matfyzáčka vyvinula softvér,
ktorý vypočíta
polohu kozmického odpadu
Danica Žilková, rodáčka z Dolného Kubína, študuje na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
(FMFI UK) už tretí rok fyziku, jej láskou je však astronómia a astrofyzika. Rok štúdia v holandskom Delfte ju totiž nadchol pre kozmické inžinierstvo, s ktorým úzko súvisí problém dosiaľ málo skúmaného vesmírneho odpadu. Práve o tejto téme sme sa s úspešnou
matfyzáčkou, ktorej sa podarilo vytvoriť softvér na vypočítavanie jeho polohy, porozprávali. Priblížila nám, čo všetko si pod vesmírnym
odpadom treba predstaviť, prečo je dôležité venovať znečisteniu vesmírneho priestoru pozornosť, ako i to, aké možnosti eliminácie
vesmírneho odpadu sa v súčasnosti zvažujú.

Čo všetko si môžeme predstaviť pod poj
mom vesmírny odpad?
Sú to napríklad nefunkčné satelity, nosné
rakety, odpad po odpojení rakiet, to všetko
zostáva hore na orbite. Objekty vyrobené
a vynesené na obežnú dráhu človekom, ktoré už splnili svoj účel, sú kategorizované ako
vesmírny odpad. Za posledných 50 rokov
väčšina odpadu pochádzala z objektov, ktoré explodovali na obežnej dráhe. Keď družice explodujú alebo sa zrazia, vytvorí sa ešte
väčšie množstvo odpadu, ktorý spôsobuje
nemalé problémy ich funkčným kolegom.

Prečo vás zaujala práve astronómia?
Chcela som sa venovať niečomu zatiaľ neprebádanému a vo vesmíre je toho mnoho,
vždy som to brala ako výzvu. Naša každodenná
činnosť, okrem iného, momentálne závisí od
funkčných satelitov na nízkych obežných dráhach, takže zamerať sa na vesmír a kozmický
odpad, ktorý tieto satelity ohrozuje, mi príde aj
praktické a užitočné.
Ste vôbec prvou študentkou na UK, ktorá
sa rozhodla venovať oblasti vesmírneho
odpadu. Ako ste sa k tomu dostali?
Po strednej škole som študovala rok letecké
a kozmické inžinierstvo v holandskom Delfte
a chcela som sa tomu venovať aj po návrate
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na Slovensko. Ako najlepšia možnosť sa mi
zdala astronómia a astrofyzika na FMFI UK.
To je však až magisterský študijný program,
ktorému predchádza štúdium fyziky na bakalárskom stupni. Chýbala mi nejaká praktická činnosť na projekte (ako to býva zvykom
v zahraničí) popri teoretickom bakalárskom
štúdiu a chcela som sa naďalej venovať kozmickému inžinierstvu. Preto som oslovila docenta Juraja Tótha na oddelení astronómie
a astrofyziky, ktorý mi odporučil venovať sa
kozmickému odpadu pod vedením doktora
Jiřího Šilhu. To sa mi veľmi zapáčilo, lebo je to
v podstate nová oblasť vedeckého výskumu,
ktorej sa len v poslednej dobe začína venovať
väčšia pozornosť.

Ako veľmi nás môže vesmírny odpad
ohroziť?
Čím viac kúskov odpadu sa na
obežnej dráhe nachádza, tým väčšia je
pravdepodobnosť zrážky s funkčným
satelitom alebo raketou vyslanou do vesmíru.
Treba si uvedomiť, že priemerná rýchlosť
takýchto kúskov pri zrážke je 10 km/s, čo
je skoro 10-krát väčšia rýchlosť, než dosiahne guľka vystrelená z pušky, takže práve tie
najmenšie kúsky môžu spôsobiť najväčšiu
škodu. V takej rýchlosti môžu pri náraze na
funkčný satelit spôsobiť kritické škody, najmä na natlakované komponenty alebo solárne panely, ktorým čo i len malinká dierka
v plášti môže spôsobiť poruchy. Nehovoriac
o tom, že takýmito poškodeniami vytvárajú
len väčšie a väčšie množstvo poletujúceho
odpadu. Preto je dôležité ho dôkladne sledovať, vedieť, odkiaľ sa jednotlivé kúsky vzali
a ako predchádzať vzniku ďalšieho odpadu
a podobne.
Ako veľmi je vlastne v súčasnosti znečis
tený vesmírny priestor?
U. S. Space Surveillance Network momentálne sleduje viac ako 22 000 objektov
väčších než 10 cm na obežnej dráhe, sú to
väčšinou mŕtve satelity alebo nosné rakety,
niektoré môžu byť až tonu ťažké a dosahujú
veľkosť menšieho auta. Potom sú tam objekty s priemerom 1 – 10 cm, ktorých počet
odhadujeme na cca 900 000. Ako som už
spomínala, najväčším problémom sú však
tie, ktoré sú menšie než 1 cm, ich počet
odhadujeme na desiatky až stovky miliónov.

NAŠI ŠTUDENTI
Dočítala som sa, že vo výškach cca
600 km nad zemským povrchom vydr
žia telesá niekoľko rokov, kým dopadnú
naspäť na Zem. Vo výške 800 km to trvá
niekoľko desaťročí a vyššie než 1000 km
zostávajú na obežnej dráhe storočia a dlh
šie. Aké je podľa vás riešenie problému ve
smírneho dopadu? Ako sa dá eliminovať?
Momentálne je podľa mňa najdôležitejšie zabrániť tvorbe nového odpadu, a to
úspornejším plánovaním vesmírnych misií
a usmernením vyhorených, mŕtvych satelitov v zemskej atmosfére, tzv. re-entry. Robí
sa to tak, že na satelite sa nechajú záložné
dýzy, ktorými sa po vykonaní užitočnej práce
nasmeruje sklon jeho obežnej dráhy tak, aby
ho zemská gravitácia stiahla naspäť na Zem.
Vyčistenie ostatného odpadu, ktorý je vo
vesmíre, ostáva naďalej veľkou technickou
aj ekonomickou výzvou, ktorú momentálne
riešia veľké vesmírne spoločnosti.
Aké technológie alebo spôsoby sa zvažu
jú?
Pokiaľ ide o čistenie, sú rôzne teórie, jedna je chytať odpad do veľkých sietí, avšak
tým by sme sa nezbavili malinkých čiastočiek. Počula som aj o chlapcovi v Londýne,
ktorý sa venuje výskumu, ako odstraňovať
odpad pomocou laserov, ale to je zatiaľ iba
v čisto teoretickej rovine.
Môže vesmírny odpad reálne ublížiť ľu
ďom na Zemi a pádom z vesmíru spôso
biť napríklad aj smrť?
Drvivá väčšina odpadu „neprežije“ horúce
podmienky počas preletu atmosférou a čiastočky, ktoré „prežijú“, väčšinou dopadnú na
nezaľudnené časti Zeme, ako sú oceány,
púšte alebo tundry. Za posledných 50 rokov dopadne na Zem každý deň v priemere jeden kus katalogizovaného vesmírneho
odpadu. Zatiaľ nebolo nahlásené žiadne
zranenie alebo poškodenie majetku spôsobené takýmto re-entry návratom vesmírneho
odpadu na Zem.
Najefektívnejšou metódou pre monitoro
vanie vesmírneho odpadu je vraj hlavne
radarové sledovanie objektov. Aké sú ďal
šie možnosti jeho sledovania?
Najčastejšie je odpad pozorovaný rádiovými alebo optickými teleskopmi, tak ho
pozoruje aj môj školiteľ Jiří Šilha so 70 cm
teleskopom v observatóriu AGO v Modre.
Najnovšie sa však experimentuje aj s celooblohovými kamerovými systémami, ktoré sú
síce určené na sledovanie meteorov alebo
iných väčších objektov, ale zachytávajú aj vesmírny odpad. To je vlastne hlavný cieľ mojej
bakalárskej práce – zistiť, ako dobre vieme
s naším systémom kamier AMOS, ktorý vyvinuli astronómovia z Univerzity Komenského,
odpad sledovať.
Je možné, že o niekoľko rokov alebo de
siatok rokov bude vesmír taký znečistený
vesmírnym odpadom, že nebude možné vy
slať do vesmíru raketu či vesmírnu sondu?

Astronomické a geofyzikálne observatórium (AGO) FMFI UK v Modre: vpredu vidno AMOS kamery, ktorých dáta
používa D. Žilková vo svojom programe; úplne vzadu je 70 cm teleskop, ktorý používa jej školiteľ Jiří Šilha na
sledovanie vesmírneho odpadu.

Pred vyslaním akejkoľvek misie je potrebné dôkladne dopredu naplánovať potenciálne zrážky a to, ako sa im vyhnúť. Mnohé moderné rakety, ako aj medzinárodná vesmírna
stanica majú zabudované špeciálne dýzy,
vďaka ktorým sa môžu väčším kúskom vyvarovať. Môže sa však stať, že v budúcnosti už
nebude možné sa takýmto zrážkam uhnúť.
Rakety budú musieť byť proti nim doslova
obrnené, avšak osobne si nemyslím, že nám
to znemožní vesmírny výskum.

Veľmi mi s ním pomohol môj školiteľ
Jiří Šilha, ktorý ma veľa naučil, a to nielen
z oblasti vesmírneho odpadu, ale aj astronómie ako takej, za čo som mu nesmierne vďačná. Veľmi ma bavilo na programe
pracovať. Najnáročnejšie bolo stíhať prácu
na projekte popri štúdiu na FMFI UK, štúdium fyziky totiž dá celkom zabrať, takže
som nemala na program toľko času, ako
by som chcela.

Vyvíjate softvér, ktorý vypočíta polohu
kozmického odpadu. Čo to presne zna
mená?
Softvér je už funkčný, vďaka nemu viem
vypočítať polohy viditeľného vesmírneho
odpadu letiaceho ponad pozorovateľa na
akomkoľvek mieste na Zemi a v akomkoľvek čase. To znamená, že keď si astronóm
nastaví teleskop podľa mnou zadaných súradníc, mal by na oblohe nájsť hľadaný objekt. Moja práca však ešte nie je na konci,
program ešte stále treba spresniť, vylepšiť,
zefektívniť.

Aké sú vaše plány do budúcnosti? Chceli
by ste sa venovať astronómii a vede aj po
skončení štúdia?
Určite budem pokračovať vo výskume.
Chcela by som sa aj naďalej venovať vesmírnemu odpadu, pretože v tomto smere
je ešte stále mnoho vecí, ktoré sa môžem
o ňom naučiť a vymyslieť nové, presnejšie
metódy, ako pozorovať jeho polohy a vlastnosti. Momentálne som na stáži v Parížskom observatóriu a venujem sa trochu
inému odvetviu astronómie, ktoré ma veľmi
nadchlo. Takže ešte uvidím, čo ma nakoniec zláka.

Kto vám pri práci na programe pomáhal
a čo bolo na nej najzložitejšie?

Alexandra Kuliková
Foto: Archív D. Žilkovej
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Iver B. Neumann na FiF UK o stepnej tradícii
v medzinárodných vzťahoch
Prečo sú si Rusko a Turecko také podobné v otázkach medzinárodných vzťahov napriek nemalým rozdielom v kultúre, náboženstve či relatívne nedávnej histórii? Aj o tejto otázke diskutoval dňa 21. februára 2019 na Univerzite Komenského v Bratislave (UK)
v rámci Výskumných seminárov organizovaných Katedrou politológie Filozofickej fakulty UK (FiF UK) Iver B. Neumann, profesor na
Oslo Metropolitan University (v rokoch 2012 – 2017 držiteľ Montague Burton Chair of International Relations na London School of
Economics), jeden z najcitovanejších spoločenských vedcov v oblasti medzinárodných vzťahov, ktorý spolu s Einarom Wigenom,
docentom na University of Oslo, napísal knihu The Steppe Tradition in International Relations (Cambridge University Press, 2018).
Vo svojej prednáške profesor Neumann
objasnil, ako so spoluautorom hľadali odpoveď na otázku naznačenú v úvode, pátrajúc,
čo v tomto smere relevantné spája Rusko,
Turecko či krajiny Strednej Ázie, pričom vychádzali nielen z poznatkov politológie a medzinárodných vzťahov, ale aj z histórie, sociálnej antropológie či lingvistiky. Vysvetlil tiež,
k akým metodologickým voľbám potrebovali
dospieť, kým sa im podarilo formulovať presvedčivé a dátami podložené vysvetlenie.
Ním je tzv. politická tradícia eurázijskej stepi, ktorej vznik a charakteristiky vystopovali
v šesťtisícročnej ére spoločenského vývoja
v tomto regióne. Ako uviedol, zároveň platí,
že stepná tradícia ostáva pomerne silná aj
v oblasti na východ od EÚ, a to aj navzdory
dominantnej európskej tradícii, čím poskytuje vládcom, ako je Putin alebo Erdogan,

alternatívu, s ktorou môžu politicky pracovať.
V jej jadre je totiž politické spoločenstvo organizované silne hierarchicky a lojálne voči
vládcovi, ktorého legitimita pochádza o. i.
aj zo zdania jeho všemocnosti. Tá sa dá
demonštrovať napríklad gólmi v hokejovom
zápase s legendami NHL (Putin) či nečakaným víťazstvom v automobilových pretekoch
(turkménsky prezident Berdymuhamedov).
V následnej diskusii profesor Neumann
podrobnejšie odpovedal na otázky týkajúce
sa odlišnosti krajín so stepnou tradíciou od
iných nedemokratických režimov a reflektoval aj prítomnosť stepnej tradície v krajinách
strednej Európy, napr. v politike a prezentácii maďarského premiéra Viktora Orbána.
Samuel Spáč,
Katedra politológie FiF UK

Seniori online
Univerzita tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania UK (UTV CĎV UK) kráča s dobou. Keďže v súčasnosti vzrastá záujem o informačno-technologický rozvoj a aktívne žitie vo svete technológií aj u starších ľudí, ponuku našich vzdelávacích programov sme
prispôsobili jednak tým seniorom, ktorí sa počas svojho aktívneho života nevenovali práci s počítačom a majú záujem sa vzdelávať
i v tejto oblasti, ale aj tým, ktorí sú v oblasti technológií skúsenejší, no chceli by svoju počítačovú gramotnosť prehĺbiť. Navyše od
polovice januára 2019 majú záujemcovia nad 50 rokov možnosť prihlásiť sa na štúdium na našej UTV nielen formou klasickej papierovej prihlášky, ale i online.
Trojročný ucelený program počítače a informatizácia spoločnosti, ktorý otvárame
pre našich študentov každoročne, má za
úlohu poslucháčom poskytnúť informácie
o základných počítačových pojmoch, osvojiť si prácu s textom, vytvárať tabuľky a grafy, pripraviť a predviesť vlastnú prezentáciu,
ale aj uviesť seniorov do základov využívania
sieťových služieb, naučiť ich upraviť a zdieľať
fotografie, videá a mnoho ďalšieho.
Ak majú študenti UTV záujem rozšíriť si informácie v oblasti sociálnych sietí, slúži na to
krátkodobý kurz sociálne siete a internet,
ktorý ponúka komplexný pohľad na využívanie internetu vrátane internetových vyhľadávačov, používanie Facebooku, ako i s tým
súvisiacu problematiku bezpečnosti na sociálnych sieťach. UTV CĎV UK otvorila tento
kurz opätovne v novembri minulého roka.
Študenti následne môžu pokračovať v kurze digitálna fotografia – úprava fotografií
v PC, v ktorom sa naučia pracovať s fotografiami, a to od ich stiahnutia do počítača až po
používanie samotných nástrojov programu
na ich úpravu.
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Máme radosť z toho, že sa naši študenti
zaujímajú o informačno-technologický rozvoj, aktívne sledujú našu webovú stránku
a reflektujú na novinky ponúkané našou
UTV. Možnosť prihlásiť sa online využilo
doteraz už mnoho budúcich frekventantov. Obrovskou výhodou je, že elektronická
prihláška na našom webe je kompatibilná

aj s mobilnými zariadeniami, vďaka čomu
sa záujemcovia môžu na naše vzdelávacie
programy prihlásiť všade a ihneď, čím šetria
čas i životné prostredie.
Dana Havranová,
vedúca metodička UTV CĎV UK

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Už 65 rokov výučby cudzích jazykov
na Lekárskej fakulte UK
V tomto ak. roku uplynulo 65 rokov od vzniku Ústavu cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ÚCJ
LF UK). Pri príležitosti tohto jubilea ústav najskôr vydal v decembri minulého roka zborník Sociálne a humanitné vedy vo vzťahu
k medicíne, farmácii a príbuzným disciplínam, ktorý obsahuje výberovú predmetnú bibliografiu od 70. rokov 20. storočia do r.
2018, no a v dňoch 19. až 21. februára 2019 prezentoval svoje aktivity na výstave pod názvom „65 rokov našej práce“.
Vystavené postery priblížili jednak genézu výučby jazykov a jednak priamu i nepriamu pedagogickú činnosť v pregraduálnom i postgraduálnom štúdiu v slovenskom a anglickom študijnom programe.
Knižné publikácie zasa ukázali, že pracovisko sa nekoncentruje len na spomínanú
pedagogickú činnosť, ale v posledných
rokoch aj na vedeckovýskumnú činnosť
v oblasti lingvistiky.

Dva míľniky:
1989 a 2016
Z hľadiska histórie výučby cudzích jazykov možno v skratke zvýrazniť dva míľniky:
prvým je prelomový rok 1989, ktorý zmenou politicko-spoločenskej klímy ovplyvnil
aj výučbu jazykov na LF UK, a druhým
ak. rok 2016/17, keď začal platiť nový
akreditačný program. Počas celých desaťročí existencie pracoviska do roku
1989 sa ponuka jazykov – ich hodinová
dotácia, semestrálne zaradenie a forma
klasifikácie – výrazne nemenila. Študijné programy pregraduálneho štúdia pre
odbory všeobecné lekárstvo (VL) i zubné
lekárstvo (ZL) zahŕňali okrem odbornej
medicínskej latinčiny povinný ruský jazyk
+ jeden voliteľný: anglický, nemecký alebo francúzsky (krátko aj španielsky); v postgraduálnom štúdiu povinný ruský jazyk
+ jeden voliteľný (neskôr oba voliteľné).
V závislosti od úrovne jazykových vedomostí ašpiranta výučba trvala dva, príp.
štyri semestre. Od r. 1989 sa cudzie jazyky vyučovali v opačnom „garde“: povinná
výučba zvoleného cudzieho jazyka (od r.
2000 okrem francúzštiny) pre začiatočníkov trvala šesť semestrov a pre pokročilých štyri semestre. Fakultatívna výučba
ďalšieho cudzieho jazyka pokrývala všetkých šesť ročníkov.
V ak. roku 2016/2017 vstúpil do platnosti nový akreditačný študijný plán, podľa
ktorého došlo k výrazným zmenám vo výučbe jazykov v slovenskom i anglickom študijnom programe. Nastala, žiaľ, reštrikcia
počtu vyučovacích jazykov i semestrálnej
výučby. Anglický jazyk sa vyučuje v odbore
ZL iba jeden semester, v odbore VL hodinová dotácia zostala – 3 hodiny týždenne
oba semestre –, avšak predmet bol zara-

dený do 2. ročníka štúdia, čím sa prerušila
kontinuita so strednou školou. Nemecký
jazyk sa stal povinne voliteľným jazykom vo
4. ročníku odboru VL a v odbore ZL bol úplne odstránený z ponuky študijného plánu.
Naopak, konečne sa nám podarilo dosiahnuť, že sa latinská odborná terminológia
vyučuje v odbore VL dva semestre v 1. ročníku. V odbore ZL sa vyučuje v ZS 1. ročníka a na tento predmet nadväzuje latinská
klinická terminológia až v LS v 3. ročníku.
V medziodborovom štúdiu biomedicínska
fyzika sa latinská odborná terminológia naďalej vyučuje iba v zimnom semestri 1. ročníka; predmety sa končia skúškou okrem
angličtiny v odbore ZL, kde sa študentom
udeľuje hodnotiaci kredit.
Ústav cudzích jazykov už trikrát získal
akreditáciu na trojročné obdobie na výučbu anglického a nemeckého jazyka pre
lekárske vedy na úrovni C1 v medzinárodnom certifikovanom programe UNIcert® III
a v máji tohto roka sa bude znova uchádzať
o akreditovanie anglického jazyka.

Slovenčina
pre zahraničných
medikov
Od r. 1993 študujú na LF UK zahraniční
študenti v anglickom študijnom programe
v odboroch General Medicine a Dentistry.
Jazykovú kompetenciu zo slovenčiny potrebnú pre prax v nemocniciach získavajú
– namiesto doterajších piatich semestrov –
v rozsahu štyroch semestrov/4 hodiny týždenne v prvých dvoch ročníkoch v povinnom predmete slovenský jazyk a od tohto
ak. roka vo fakultatívnom predmete Slovak
for Medical Students, určenom študentom
3. až 6. ročníka.

Aktívni aj
v mimopedagogickej
sfére
Do mimopedagogickej sféry ústavu
prináleží testovanie študentov z anglického a nemeckého jazyka prihlásených na

zahraničné stáže (Erasmus), overovanie
úrovne ovládania anglického jazyka lekárov prihlásených do výberových konaní na
LF UK a prekladová a korektorská činnosť
(latinský, anglický a nemecký jazyk) pre potreby dekanátu LF UK a širšej akademickej
obce.

Vedeckovýskumná
činnosť ústavu
Vedeckovýskumnú činnosť ústavu prezentovali na výstave učebnice latinčiny,
angličtiny, nemčiny, ruštiny a slovenčiny
pre cudzincov, monografické a prekladové
práce a množstvo odborných príspevkov
v domácich i zahraničných, lingvisticky
orientovaných zborníkoch. Ako sa mohli
návštevníci výstavy dozvedieť, táto činnosť
sa bude aj naďalej orientovať na didakticko-metodické aspekty vyučovania anglického a nemeckého jazyka ako prostriedku
odbornej komunikácie, tradíciu a inováciu
v translatologickom výskume anglického
jazyka, modernizáciu obsahu, foriem a metód výučby slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, terminologický výskum súčasnej
a historickej lekárskej odbornej lexiky i lexikologickú analýzu antickej odbornej spisby z oblasti medicíny. Vyučujúci na ústave
prezentujú výsledky svojho bádania aj v Rebus Linguae – zborníku nekonferenčných
recenzovaných príspevkov s medzinárodnou účasťou, ktorý edituje ÚCJ LF UK od
r. 2017.
ÚCJ LF UK sa rozhodol venovať nadchádzajúcemu stému výročiu založenia
našej alma mater a vzniku LF UK tretí ročník zborníka Rebus Linguae, do ktorého
budú zaradené príspevky orientované na
slovenčinu ako odborný jazyk, na latinčinu, angličtinu, nemčinu a ďalšie cudzie
jazyky, používané v medzinárodnej odbornej komunikácii, predovšetkým v humanitných a prírodovedných odboroch alebo
ich špecializáciách, najmä v medicíne,
farmácii, biológii, ďalej v didaktike odborných jazykov a pod. Bližšie informácie
o možnosti publikovať v zborníku sa možno dočítať na webovej stránke ústavu.
Anna Rollerová,
prednostka ÚCJ LF UK
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DÍVAME SA PO SVETE

Pár týždňov v stovežatej
Vďaka Erasmu+ sa mnohí študenti dostali aspoň na jeden semester na významné zahraničné univerzity. Kto sa bojí lietania či exotických diaľav, ale i tak si chce v zahraničí naplno užiť študijnú mobilitu, nemal by pri výbere cieľovej destinácie zatracovať ani kvalitné univerzity v susedných štátoch. V nasledujúcich riadkoch vám skúsim priblížiť svoje skúsenosti z pobytu na Karlovej univerzite
v Prahe.
V súčasnej dobe snáď neexistuje študent,
ktorý by nepočul o programe Erasmus+.
Ako študent externého bakalárskeho štúdia
geografie na Prírodovedeckej fakulte UK
som o vycestovaní na nejakú zahraničnú
univerzitu iba sníval. Život však občas zariadi
veci po svojom a ja som sa dostal na denné
magisterské štúdium. Môj sen o Erasme tak
začal naberať reálne kontúry. Stála predo
mnou otázka: Kam chcem vlastne ísť? Po
preštudovaní zoznamu ponúkaných univerzít a porade s fakultnou koordinátorkou som
sa rozhodol pre Karlovu univerzitu v Prahe.
Občas som počúval názory, že Praha nie je
„pravý“ Erasmus, veď je takmer „za humnami“. Budúcim záujemcom o Erasmus v susednej Českej republike chcem poradiť,
aby sa nenechali takýmito názormi ovplyvniť.
Môj študijný pobyt v Prahe bol Erasmus so
všetkým, čo k tomu patrí: štúdiom, zábavou,
spoznávaním nových miest a ľudí, ale aj komunikáciou v cudzích jazykoch, kam nezaraďujem češtinu.
Prírodovedecká fakulta Karlovej univerzity v Prahe sa radí k európskej špičke.
Sekcia geografie patrí medzi sto najlepších
geografických pracovísk na svete. S Českou republikou sme desaťročia tvorili spoločný štát, hlavným záujmom môjho štúdia
bolo teda spoznanie nosných tém, ktorými
sa v súčasnosti zaoberá česká geografická
škola, a ich porovnanie s vývojom na Slovensku. Pred pobytom som si myslel, že
ako geograf viem o Českej republike veľa,

Po prednáške s Alexandrom Vondrom, bývalým
ministrom obrany, zahraničných vecí a podpredsedom
vlády ČR
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no boli to veľmi povrchné vedomosti. Poznávanie rozdrobenosti českého sídelného
systému i zložitých vývojových procesov
vysídľovania v Sudetách, analýza mikroregiónov a ich väzieb, územné plánovanie
v Prahe a skúmanie periférnych regiónov,
to všetko mi ukázalo geografickú zložitosť
českej krajiny. V porovnaní s našou geografickou prácou musí v Prahe každý študent
ovládať geografické informačné systémy
(GIS) a vedieť pomocou nich interpretovať skúmanú problematiku. Študovňa bola
počas celého semestra plne obsadená,
dôsledná práca s literatúrou bola pri písaní
seminárnych prác a projektov nevyhnutná.
Skúšky prebiehali „po starom“ – všetky boli
ústne, z čoho som mal najskôr trochu obavy, no neskôr som si tento systém obľúbil.
Zo skúšky sa totiž občas dokázala vykľuť
zaujímavá diskusia s profesormi.
Na Karlovej univerzite sa mi páčila predovšetkým veľká integrácia študentov do mimoškolských aktivít, ktoré podporovala samotná
univerzita. Každý týždeň sa konala nejaká beseda (či už na fakulte, alebo v študentskom
klube Mrtvá ryba), premietal sa film alebo sa
záujemcom núkali iné spoločenské aktivity.
Kampus pravidelne hostí festival študentských kapiel a rôzne iné koncerty. V Prahe
sa nachádza viacero internátov, náš sa rozprestieral v areáli Hostivař, kde bol jeden pavilón špeciálne vyhradený pre Erasmus študentov. Bývali tam kolegovia zo Španielska,
Portugalska, Dánska, Maďarska, Ruska, ale
aj Slovenska. Rýchlo sme sa so všetkými
skamarátili a „chodbovice“ sa stali neoddeliteľnou súčasťou pobytu na internáte. Veľké
internáty v mestskej časti Jižní Město boli len
pár zastávok od nášho ubytovania a dalo sa
tam dobre zabaviť. Niečo ako menšia Mlynská dolina. Malým mínusom bolo stravovanie
– nevarili tam tak chutne ako u nás v Mlynskej a jedáleň fungovala iba v čase obeda cez

pracovné dni, inokedy sme tak boli odkázaní
na svoj vlastný kuchársky um.
Pobyt v Prahe nebol však iba o štúdiu, ale
aj o poznávaní stovežatej. Praha je veľmi zaujímavé mesto, ktoré poskytne každému to,
čo v ňom hľadá. Väčšina ľudí pozná českú
metropolu ako turistami okupované Staromestské námestie a priľahlé uličky, preplnený Karlov most a areál Pražského hradu.
Čaro týchto miest som si vedel vychutnať
predovšetkým skoro ráno, keď som sa išiel
prebehnúť centrom – cez Karlov most okolo hradu až na Letnú, odkiaľ som sledoval
zobúdzajúce sa mesto. V Prahe si prídu na
svoje milovníci histórie, architektúry, prírody aj tajuplných miest. Keďže som bol na
izbe s kamarátom zo Slovenska, spoločne sme podnikali výlety po celom meste
a priľahlom okolí. Občas sme sa zastavili
na dobré české pivo a ťahali informácie
od miestnych ľudí, kam sa nám oplatí vydať alebo čomu sa, naopak, máme v noci
vyhnúť. Vďaka metru a celkovo spoľahlivej
mestskej doprave nebol problém precestovať za jeden deň celé mesto aj štyrikrát.
Pokiaľ máte chuť na dobrú kávu na opačnej strane mesta, nie je problém zájsť tam
na otočku. Ak by som chcel opísať všetky
miesta, ktoré som navštívil, aj s krátkym príbehom, nestačil by mi celý časopis. Ostáva
mi preto len odporučiť každému, aby Prahu
navštívil, či už ako študent, alebo turista.
Čas beží na Erasme rýchlejšie než doma,
a tak som sa ani nenazdal a bol čas ísť domov. Priznám sa, že sa mi veľmi nechcelo,
no tešil som sa na rodinu a kamarátov v Bratislave. A trochu aj na našu školu. Jeden semester je pomerne krátka doba, no zážitky
si budem pamätať celý život. Kto chce, nech
neváha a ide do toho. Neoľutuje.
Vladimír Gregor,
absolvent PriF UK

Program
Apríl
2019
3.4.

streda
19:00

Peter Quilter /

sobota
15:00

Gabriel Tóth /

Opona hore

Aladinova
čarovná lampa

- päť žien a jedno divadlo

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

10.4.

6.4.

- rozprávka s pesničkami

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

streda
19:00

7.4.

nedeľa
19:00

8.4.

pondelok
19:00

Tennessee Williams /

Martin McDonagh /

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

- čierna komédia, z ktorej tuhne krv v žilách
réžia / K. Chlepková
účinkujú / D. Fischer, D. Žulčák,
O. Culka, L. Dóza, R. Blumenfeld,
A. Nováková/R. Šoltésová

Bella Figura

réžia / E. Eszenyi
účinkujú / D. Mórová, T. Maštalír

HRÁME V LOFT ARÉNA

11.4.

BIBLIA

štvrtok
10:00

Jaroslav Hašek /

Josef Švejk

- tenká hranica medzi láskou a nenávisťou

- jediný normálny

réžia / J. Nvota
účinkujú / M. Labuda ml., J. Loj,
K. Mikulčík, P. Brajerčík, J. Hrčka,
E. Koprivčević Borsová, Z. Konečná

réžia / M. Spišák
účinkujú / M. Mitaš, Z. Porubjaková,
L. Barilíková, J. Jackuliak, Z. Kocúriková

12.4.

Venuša
v kožuchu

- hra, ktorá vo vás prebudí najskrytejšie túžby

12. apríla o 19:00

Yasmina Reza /

utorok
19:00

David Ives /

Sklenený zverinec Ujo Vankúšik
réžia / M. Čičvák
účinkujú / E. Vášáryová, A. Bárta,
I. Uhlířová/T. Marečková,
T. Maštalír/A. Vacula

9.4.

14.4.

piatok
19:00

nedeľa
19:00

Viliam Klimáček /

Biblia

#dubček

- číta Juraj Kukura

- o človeku a dobe

15.4.

pondelok
10:00

Foto: Lubo Špirko

réžia / R. Ballek
účinkujú / J. Kukura, Slovenský
komorný orchester pod vedením Ewalda
Danela

15.4.

pondelok
19:00

24.4.

streda
20:00

25.4.

štvrtok
17:00

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

25.4.

štvrtok
19:00

Peter Pavlac /

Peter Pavlac /

Depart Rere /

Legendárne televízne pondelky /

Najkrajšie lmy nášho života /

- k 100. výročiu založenia Česko-Slovenska

- k 100. výročiu založenia Česko-Slovenska

- jazzový koncert

Ultimatívne Kino Aréna

Ultimatívne Kino Aréna

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

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

Jazz v Aréne

Hájnikova žena

účinkujú / Harry Sokal (A) - saxofóny,
Heiri Känzig (CH) - kontrabas,
Martin Valihora (SK) - bicie

spomienka na herca Jozefa Adamoviča,
ktorý by v apríli oslávil 80. narodeniny

HRÁME PRE ŠKOLY

26.4.

piatok
19:00

29.4.

pondelok
19:00

David Mamet /

- zaži to naplno!

- komédia z Bieleho domu

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

Hlavný partner Divadla Aréna

Inscenácie Popoluška,
Podvolenie,
GXEÏHN7RVFD
Josef Švejk a projekt
JAZZ v Aréne z verejných
zdrojov podporil

lm v hlavnej úlohe so skvelým
Jean-Louis Trintignantom

VSTUP VOĽNÝ

Constanze Dennig /

Extasy Show

Muž, ktorý luže

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

Partneri Divadla Aréna

Generálny partner
inscenácie
Sklenený zverinec

30.4.

utorok
19:45

Jazz /

ESPRIT - večer
jazzových cien
- slávnostné odovzdávanie ocenení
Esprit s koncertom

účinkujú / Peter Korman Quintet, Ľudové Mladistvá, Bratislava Hot Serenaders

Priame prenosy
z Metropolitnej
Opery New York
v Divadle Aréna
VDXVNXWRÏĊXM¼
YÑDNDSRGSRUH

Partneri inscenácií Divadla Aréna

PRVÝKRÁT V HD KVALITE

DIVADLO ARÉNA
Viedenská cesta 10, 851 01 Braislava
Predpredaj vstupeniek:

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

www.divadloarena.sk
=ULDÑRYDWHĀ'LYDGOD$réna

Generálny
partner
projektu
Ultimatívne
Kino Aréna

Mediálni partneri

ŠTUDENTI O ŠTUDENTOCH

Keď teológia zjednocuje
Nadšenec exaktnej matematiky a fanúšik fantasy, zanietený animátor, vyštudovaný učiteľ histórie, rodák z Hondurasu, ktorý sa v USA
pripravoval na prácu pilota, aby nakoniec zakotvil na Slovensku v kňazskom seminári – aj takými študentmi katolíckej teológie sa
môže pochváliť Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (RKCMBF UK).

Juraj Švec (24)

rodák z Ružindola, študent 5. ročníka,
redaktor, animátor
Popri štúdiu máš rôzne iné aktivity. Ktoré ti
zaberajú najviac času?
Až keď som sa zamyslel nad touto otázkou,
uvedomil som si, čo všetko popri škole robím.
Spomeniem aspoň niektoré aktivity: píšem články, aktivizujem sa v mládežníckom spoločenstve
Združenie mariánskej mládeže, pomáham vo
farnosti, spolupracujem na formácii animátorov,
navštevujem nízkoprahové centrum a pod. Ťažko
povedať, čo z toho všetkého zaberá najviac času,
pretože tieto veci sú v istom zmysle súčasťou
môjho života a nerátam čas, ktorý pri nich „miniem“. Najviac síl však asi vkladám do Združenia
mariánskej mládeže, pretože v mladých tohto
spoločenstva vidím obrovský potenciál slovenskej cirkvi i spoločnosti.
Ktorý predmet na našej fakulte ťa zaujíma
najviac?
Jeden predmet bez druhého nemá veľký
zmysel a štúdium na tejto fakulte ma baví ako
celok – každý predmet viac či menej obohatil môj život. Najviac ma oslovujú teologické
disciplíny (dogmatika, morálka) – veď práve
pre ne študujem na teologickej fakulte –, tie
by však boli len ťažko pochopiteľné bez filozofickej prípravy. Veľmi podnetné boli pre mňa
tiež cirkevné dejiny, keďže som sa konečne

Marek Vávra (24)

rodák z Radošoviec, študent 5. ročníka,
člen fakultného akademického senátu
Čo je zmyslom tvojho života?
Chcem sa dostať do neba a túžim pomôcť
dostať sa tam čo najväčšiemu počtu ľudí.
Zvažoval si aj iné ako kňazské povolanie?
Áno, zvažoval. Nad kňazstvom som začal
premýšľať až na konci strednej školy, okrem
toho som chcel byť učiteľom matematiky a fyziky alebo dirigentom veeeľkého symfonického orchestra. Nejdú vám tieto dve veci dokopy? Ani mne nešli, tak som hľadal, čo ďalej...
Prečo si sa nakoniec rozhodol pre štúdium
teológie?
Rozhodnutie študovať teológiu bolo sekundárne. Chcel som sa stať kňazom a to sa bez
štúdia teológie nedá. Zozačiatku som si hovoril,
že to nejako pretrpím a popritom sa budem venovať „svojej“ matematike, ktorú som považoval
za vrchol všetkej vedy. Na moje veľké prekvapenie som však zistil, že matematika predstavuje
len pomyselný suterén ľudského poznania, jeho
opravdivými výšinami sú filozofia a teológia. Ma-
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dozvedel, na čo všetko môžem byť ako Slovák
hrdý.
Akú knihu by si odporúčal prečítať mladé
mu človeku, ktorý hľadá zmysel života?
Keď niekto hľadá zmysel života, musí sa pýtať
toho, kto mu život daroval, teda samého Boha,
preto na prvom mieste odporúčam Sväté písmo,
najmä evanjeliá, v ktorých nám Ježiš zjavil základné
pravdy o našom živote – že sme milovaní Bohom,
ktorého môžeme nazvať Otcom, a že náš večný život ďaleko prekračuje pár rokov tohto pozemského
(neraz) trápenia. Okrem Svätého písma je mnoho
kníh, ktoré pomohli mne osobne – medzi nimi napríklad Filotea od Františka Saleského alebo tiež
Boh alebo nič od Roberta Saraha. V súčasnosti
ma však najviac oslovuje príbeh pátra Dolinda Ruotola, ktorý opisuje kniha Ježišu, ty sa postaraj! od
Joanny Bątkiewiczovej-Brożekovej.
Čo je zmyslom tvojho života?
Vďaka viere pozerám ďalej, za horizont smrti. Verím v to, čo nám zjavil Ježiš Kristus – to,
že skrze jeho kríž a zmŕtvychvstanie môžeme
dosiahnuť večnú blaženosť, ktorej sa nevyrovná
nič na tomto svete. „Ani oko nevidelo, ani ucho
nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo,
čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ Z toho dôvodu sa snažím spoznávať Božiu vôľu vo svojom
živote a uskutočňovať ju v čo najväčšej možnej
miere. Každý človek je totiž pozvaný dosiahnuť
nebeské kráľovstvo svojou vlastnou cestou, svo-

tematika človeku nedá odpoveď na otázku Božej existencie, zmyslu života či existencie duše...
Odpoveď na tieto otázky je možné hľadať jedine
v týchto výsostne humanitných vedách, ktoré sú
vďaka hlúposti mnohých (rozumej: aj tej mojej,
než som sa s nimi dostal do kontaktu) v dnešnej
dobe zaznávané.
O čo sa zaujímaš okrem teológie?
Napríklad rád fotím na čiernobiely film. Preto
bolo ťažké vybrať nejakú fotku k tomuto rozhovoru – väčšinou stojím na druhej strane objektívu
a žiadne svoje fotky nemám. Takisto ma zaujíma
umenie každého druhu, ale len také, v ktorom
je vyjadrené hľadanie objektívnej pravdy a krásy,
umenie, v ktorom si umelec kladie vážne otázky.
Máš nejakú obľúbenú knihu?
Pán prsteňov. Je to kniha, ku ktorej sa dá
vždy vrátiť, rovnako ako k Svätému písmu. Taktiež si myslím, že to je výnimočné fantasy, pretože Tolkien sa v ňom pokúsil vystihnúť podstatu
vecí. Podstatu a zmysel života, podstatu vojny,
lásky, krásy, hrdinstva a pod. Pod povrchom
dobrodružného príbehu je to filozofická kniha.
Obľúbený film?
Mám rád western Sedem statočných z roku

jím jedinečným Božím povolaním, a to sa pokúšam
odkrývať aj u seba.
Čo ti dala príležitosť
zúčastniť sa Sveto
vých dní mládeže v Pa
name?
Verte či nie, Boh sa
ma tam dotkol. Nie veľkolepo, žiadnou extázou či hromovým hlasom.
Ale v tichu, jemne, počas adorácie. Uistil ma
o svojej prítomnosti, dodal mi silu na ďalšie kroky životom a dokonca ma upevnil v povolaní.
Iste, aj zážitok inej kultúry, zakúsenie skutočnej
„katolicity“ (všeobecnosti) cirkvi skrze rôzne spirituality a spôsoby prejavu tej istej viery, stretnutie nových ľudí a vytvorenie krásnych vzťahov,
z ktorých mnohé trvajú podnes, to všetko bolo
pre mňa veľkým obohatením. Takisto mnohé
príhovory pápeža Františka, spoločná modlitba,
ako aj spoznanie samotnej Panamy. No najväčším zážitkom boli práve tieto nenápadné a pritom
veľké dotyky Boha.
Obľúbená činnosť, pri ktorej zrelaxuješ?
Šport (v súčasnosti už len futbal), turistika, modlitba v tichu, čítanie kníh, no najviac asi rozhovory
s ľuďmi. Najväčším relaxom a zároveň obohatením,
tým, čo ma najviac napĺňa a dáva mi silu do ďalších
dní, je počúvať ľudské príbehy a môcť do nich vstupovať s bázňou a priam posvätnou úctou.

1960. Niekto by si hádam
mohol povedať, že som
čudný, keď sa mi páči
taký starý film, ale jeho posolstvo je platné, napriek
tomu, že bol natočený už
dávno. Tento film je o odvahe, o pravej mužnosti,
otcovstve a tiež aj o kňazstve. A na moje veľké prekvapenie sa tento film,
hoci je to western, v ktorom sa strieľa, veľmi páči
dievčatám. Asi práve pre príklad mužnosti a obetavosti, ktorý sa v dnešnom svete len tak ľahko nevidí.
Obľúbený citát?
Radšej zomrieť pre správnu vec než žiť pre
hlúpu.
Je na filozofii alebo teológii aj niečo hu
morné?
Filozofia i humor patria k človeku, takže je.
Napríklad Sokrates v rámci svojej obrany odpovedá nespravodlivým sudcom na otázku,
aký trest by si udelil za svoje „poburovanie“ ľudí
a „kazenie“ mládeže, takto: „Jedine to, občania aténski, aby som bol živený v prytaneiu.“
(Prytaneum – palác pre vážených politikov,
vzácne návštevy.)

ŠTUDENTI O ŠTUDENTOCH

Martin Surový (28)

rodák zo Skalice, študent 2. ročníka,
seminarista, redaktor, predtým pracoval
ako učiteľ
Martin, na základe tvojho veku sa dá usu
dzovať, že si do seminára nešiel hneď po
strednej škole. Čo si robil predtým?
Po skončení gymnázia som študoval na
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre učiteľstvo histórie a náboženskej výchovy. Bol som
promovaný v roku 2015. Tam som mal možnosť
spoznať akademické prostredie a tiež som hlbšie vnikol do problematiky katolíckeho náboženstva. Hneď od septembra som začal učiť na základnej škole v Sekuliach, čo je obec na Záhorí.
V škole som pôsobil dva školské roky. Potom už
moje kroky smerovali na Kapitulskú 26.
V čom vidíš rozdiel medzi predchádzajú
cou vysokou školou a terajším štúdiom
teológie?
Obe školy mi poskytli kvalitnú výučbu, za čo
som im veľmi vďačný. V Nitre však bolo oveľa
viac študentov než tu. Tam nás bolo v rámci
môjho odboru 60, zatiaľ čo tu je toľko ľudí na
celej fakulte. Asi aj vďaka tomu sú vzťahy na
našej teologickej fakulte oveľa osobnejšie, čo
sa odráža v kontakte tak so spolužiakmi, ako
aj s vyučujúcimi. Nesmiem zabudnúť pochváliť
naše študijné oddelenie, ktoré je nesmierne
ústretové a vždy pohotové poradiť. To v Nitre
nebolo samozrejmosťou.
Čo bolo najviac inšpirujúce a, naopak, naj
viac frustrujúce na učiteľskom povolaní?

Alejandro Discua Dubon
(22)

rodák z Hondurasu, študent 2. ročníka,
člen Neokatechumenátnej cesty, budú
ci kňaz a misionár
Ako sa mladý muž z krajiny mayských py
ramíd ocitne na Slovensku?
Som jedináčik a kedysi mi ani nenapadlo,
že raz odídem z domu a budem bývať v ďalekej slovanskej krajine. Pochádzam z Hondurasu, kde som šesť rokov študoval na národnom konzervatóriu hru na hoboji. Potom
moje študijné cesty viedli do USA, kde som
na Western Michigan University študoval dva
roky za komerčného pilota. Zlom nastal, keď
do mojich plánov zasiahol Boh. On dokáže robiť aj pre nás ľudí nemožné veci. Vtedy som
spoznal, že mojím pravým povolaním bude ísť
na misie. Som presvedčený o tom, že Pán mi
vybral Slovensko ako krajinu, v ktorej sa mám
pripravovať na službu kňaza a misionára.
Medzi Slovenskom a Hondurasom je veľa
odlišností – klíma, jazyk, kultúra. Ako sa ti
podarilo zabývať na Slovensku?
Keď som prišiel na Slovensko, bol to pre
mňa šok. Nepoznal som jazyk, máte tu iné
jedlo a počasie. Znova som však cítil Božiu
pomoc, pretože som vždy stretal ľudí, ktorí ma
prijali takého, aký som. Mali so mnou veľkú

Je veľký rozdiel medzi tým, či niekto JE učiteľ alebo PRACUJE ako učiteľ. Dnešná doba
si od učiteľa žiada maximálne nasadenie, aby
stihol držať krok so žiakmi. Situácia v školstve
nie je jednoduchá. Za dva roky som všeličo
zažil. Mrzí ma najmä to, že veľmi klesá úroveň
vedomostí žiakov, ich záujem o vyučovanie
a spolupráca s rodinou. Finančné ohodnotenie učiteľov vnímam ako nedostatočné a slabo
motivujúce. Je nedôstojné, aby učiteľ zarábal
menej než predavačka. Pracovný čas učiteľa,
ktorý svoju prácu berie vážne, najmä, ak je jazykár, sa nekončí po odchode zo školy. Doma
ho čakajú písomky, slohy, príprava na ďalší
deň a vybavovanie všelijakej školskej agendy. Reči o učiteľoch, ktorí nič nerobia a majú
každú chvíľu prázdniny, sú mýtus. Za inšpirujúci by som označil každý pokrok žiakov, ich
pochvalu na adresu učiteľa, keď bolo niečo
dobre odučené alebo keď ich niečo inšpirovalo k samoštúdiu. Práca s mladými a rozhovory
s nimi jednoznačne dodávajú životu učiteľa
novú dynamiku.

Tvoje meno sa objavuje pod viacerými
článkami na webe kňazského seminá
ra. Práve životu v seminári si venoval
celú sériu príspevkov. Prečo práve táto
téma?
Keď ma niečo zaujme, rád to dám do písomnej podoby a s niektorými vecami sa podelím aj verejne. V čase, keď som premýšľal
nad vstupom do seminára, som nemal dostatok informácií o tom, ako to v seminári funguje
a čo od toho čakať. Preto som sa ako prvák
rozhodol opísať, ako vyzerá bežný deň se-

trpezlivosť, najmä kým som sa ako-tak naučil
po slovensky. Po dvoch rokoch, čo som na
Slovensku, môžem povedať, že som si tu našiel ďalší domov a rodinu.

Má niečo Slovensko spoločné s Hondura
som?
Z môjho pohľadu nás spája viera, pretože
kresťanské náboženstvo je aj u nás najrozšírenejšie. A pôsobia u nás niekoľkí slovenskí
misionári.
Čo je typické pre tvoju domovinu?
Honduras je bohatá krajina, ktorú obmýva
na západe Tichý oceán a na východe Karibské more. Podnebie je tropické, ale príjemné. Pestuje sa u nás výborná káva a banány.
Z banánov sa robí aj špecialita – vyprážané
banány. Naši obyvatelia sú vždy ochotní si pomáhať. Je pre nás typické, že na všetko máme
čas. Žijeme deň za dňom, nerobíme si nejaké
veľké plány, neponáhľame sa. Dáva nám to
priestor na uvažovanie o skutočne dôležitých
veciach, akou je napríklad rodina.
Pripravuješ sa na službu kňaza. Prečo si
sa rozhodol kráčať touto cestou?
Ja som si túto cestu nevymyslel. Dostal
som od Boha ponuku, ktorú som sa slobodne
rozhodol prijať. Vnímam to tak, že pri rozhodovaní o kňazstve som sa asi prvýkrát v živote
nerozhodoval podľa toho, čo chcem ja, ale

minaristov, víkendy či
skúškové obdobie. Cieľom série bolo pôsobiť
osvetovo i propagačne.
Mnohí ľudia majú totiž
o seminári pomýlenú
predstavu. Naozaj to
nie je len miesto nepretržitej modlitby 24/7.
„Seminár nie je bunker
svätých“, ako sa u nás hovorí. Zároveň som
tak chcel pomôcť tým záujemcom, ktorí premýšľajú nad vstupom do seminára, aby netápali ako ja pred dvomi rokmi.

Ako by si charakterizoval svoj bežný
deň?
Pozrite si sériu článkov „Život v seminári
očami prváka“ a tam sa všetko dozviete. ☺
Ktorá osoba ťa v živote najviac inšpiruje?
Určite sú to moji rodičia, ktorým za mnohé ďakujem. Často však skúmam ľudí okolo
seba a to, čo sa mi na nich páči či nepáči, si
preberám do osobnej mozaiky, ktorá ma pretvára – dúfam, že k lepšiemu. V duchovnom
živote je to určite náš Pán, ktorý je vzorom
par excellence.
Okrem štúdia a modlitby treba aj odpo
čívať. Máš nejakú obľúbenú činnosť, pri
ktorej najlepšie zrelaxuješ?
Snažím sa viac-menej pravidelne behávať,
čo krásne vyčistí hlavu. Mám rád aj prácu v záhrade, čítanie dobrej knihy, prechádzku alebo
rozhovor so spolubratmi.

prenechal som iniciatívu Bohu. Nehľadal som
svoju vôľu, ale Jeho. On
si ma našiel, dal mi ponuku a ja som súhlasil.
Moje rozhodnutie neľutujem. Dostal som pravý
zmysel života.
Boh nepozerá na moje slabosti, naopak. Cez
ne dáva druhým najavo, že s jeho pomocou
sa dajú prekonať rôzne prekážky. Cítim sa byť
povolaný k úlohe misionára, teda toho, ktorý
ohlasuje Božiu lásku tam, kde o nej doteraz
nepočuli alebo ju neprijali. Svojím životom
chcem svedčiť o tom, že pravé šťastie sa dá
nájsť len v Kristovi. On nás miluje takých, akí
sme. Veľkosť svojej lásky nám dokázal tým,
že dal za naše hriechy svoj život na kríži. Tým
nám dal možnosť získať večný život.

Ako si predstavuješ svoju budúcnosť?
My kresťania sme povolaní žiť dnešok.
„Keď dnes počujete jeho hlas...“ (Ž 95,8)
Môžem si plánovať všeličo, ale mám aj skúsenosť, že Boh vie najlepšie, čo je pre mňa
dobré. Preto sa teraz veľa modlím za to, aby
som tento Jeho plán so mnou spoznával a postupne plnil.
Daniel Kremnický,
člen Študentskej časť AS UK
za RKCMBF UK
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Akademická obec UK sa rozlúčila s bývalým rektorom
Miroslavom Kusým
Dňa 19. februára 2019 sa v aule konala rozlúčka akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave (UK) s Miroslavom Kusým,
bývalým rektorom z rokov 1990 – 1991, ktorý zomrel dňa 13. februára vo veku 87 rokov na zlyhanie srdca.
Vedenie UK reprezentoval vtedajší prorektor pre rozvoj Vincent Múcska, ktorý priblížil okolnosti volieb rektora Kusého: „O deň
neskôr, ako ho univerzita opäť zamestnala,
ho dve stovky delegátov fakúlt UK zvolili v tajných voľbách za rektora. Stál teda priamo pri
tom, ako naša alma mater váhavo opúšťala
tesné betónové doky socialistického školstva a vydávala sa do neprebádaných vôd
otvoreného mora dávno zabudnutých akademických slobôd.“
„V našej univerzitnej kronike zanechal nezmazateľnú a navždy prítomnú stopu. Nielen svojou významnou a často pionierskou
odbornou činnosťou, ale aj tým, čo je také
neodmysliteľné pre akademické prostredie
– hľadaním pravdy, etiky a ľudskosti. Aj preto sme sa mohli sústavne stretávať s jeho
postrehmi k aktuálnemu spoločenskému
dianiu i vo chvíľach, ktoré si žiadali navigovanie našej spoločnosti a pripomínanie posolstva revolučného odkazu z roku 1989,“
prihovoril sa za rektorov UK bývalý rektor
Karol Mičieta.
„Snažme sa žiť tak, aby po našom odchode nenastala rovnaká radosť ako pri našom
narodení,“ zvykol žartovať Stano Radič, zosnulý manžel profesorky Ivety Radičovej,
ktorá sa tiež radí k dlhému zoznamu študentov a nasledovníkov profesora Kusého. „Pán
profesor mal princípy, ktorým veril a ktorými
nás vedel nakaziť v dobrom zmysle slova.
Hovoril: Je dôležité byť slušný, je to nevyhnutné. Je dôležité správať sa tak, ako chceme, aby sa iní správali voči nám. Ale oveľa
podstatnejšie je byť občiansky aktívny v každom momente a v každej chvíli,“ spomínala
Iveta Radičová.
Profesorka Soňa Szomolányi sa s pánom
profesorom lúčila slovami: „Profesor Kusý
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bol jedným z pilierov intelektuálneho a občianskeho prostredia, v ktorom sme sa mnohí, aj tu
sediaci, starší aj mladší,
formovali. Prebrala som
od neho vedenie katedry politológie, ktorej
základy on vytváral. Ani
na vysokých pozíciách
inštitucionálnej moci nikoho apriori neodsúdil
za pasívne pôsobenie
v oficiálnych štruktúrach
starého režimu. Mal
s mocou svoju vlastnú
skúsenosť.“
„Profesor
Miroslav
Kusý bol staviteľom mostov,“ uviedol profesor
Jozef Bátora z Katedry
politológie Filozofickej
fakulty UK (FiF UK). Ako
ďalej vysvetlil, profesor
Kusý staval most v rozvoji
politologického myslenia „pražskými očami“ spojený s kánonom základnej politickej
filozofie (na základe čoho bol vtedajším režimom perzekvovaný). Vo svojich prácach
už od polovice 60. rokov taktiež staval most
základnej marxistickej politickej filozofii, ktorá kladie dôraz na oslobodenie jednotlivca
spod útlaku spoločenských štruktúr. „A napokon, vo svojej spisbe staval systematický
most k menšinám a rôznym formám inakosti,
ktoré majú právo byť vnímané a právo rovnocenne patriť do otvoreného demokratického
spoločenstva,“ dodal.
Politológ, filozof, disident a jeden zo
signatárov Charty 77 prof. PhDr. Miroslav

Kusý, CSc., sa narodil 1. decembra 1931
v Bratislave. Vyštudoval Filozoficko-historickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Pôsobil na Univerzite Komenského v Bratislave,
odkiaľ ho pre politické názory prepustili,
vylúčili ho zo strany a počas normalizácie
pracoval ako robotník. V roku 1989 bol 10
týždňov vo väzení, kde čakal na súdny proces „pre zradu a podvracanie republiky“.
V rokoch 1990 – 1996 viedol Katedru politológie FiF UK a ako profesor na nej pôsobil
do roku 2002.
redakcia

L AT I N A V I VA

Synonymia v anatómii
Základom anatomickej terminológie je nomenklatúra (názvoslovie), teda jednotný súbor termínov na pomenovanie orgánov
ľudského tela. Nomenklatúra musí byť predovšetkým jednoznačná. Anatomické názvoslovie toto kritérium nepochybne spĺňa,
hoci ani ono sa nevyhlo takému javu prirodzeného jazyka, akým je synonymia.
Synonymia je vzťah
medzi formálne odlišnými slovami, ktoré
majú totožný alebo
blízky význam. Dá sa
povedať, že synonymá sú korením jazyka,
lebo obohacujú štylistiku. Online synonymické slovníky sú obľúbenou pomôckou pri písaní textov. No v prípade nomenklatúry, ktorej základným kritériom
je významová jednoznačnosť, môže byť
synonymia problematická. V anatomickej nomenklatúre sa napríklad vyskytujú synonymá, ktorých použitie závisí od
konkrétneho orgánu alebo typu tkaniva:
vestibulum (vestibulum nāsī – „predsieň nosovej dutiny“) – ātrium (ātrium
cordis dextrum – „pravá srdcová predsieň“); collum (collum femoris – „krček
stehnovej kosti“) – cervīx (cervīx uterī –
„krček maternice“); raphē (šev, spojenie
mäkkých tkanív: raphē palātī – „šev podnebia“) – sūtūra (šev, spojenie tvrdých
tkanív: sūtūra intermaxillāris – „medzičeľustný šev“) a ďalšie.

Častým javom v anatomickej nomenklatúre sú rady čiastočných synoným.
Príkladom sú názvy otvorov a vyústení
orgánov a na ne nadväzujúcich kanálov,
prívodov a vývodov: forāmen (forāmen
nutrīcium ulnae – „vyživovací otvor lakťovej kosti“), apertūra (apertūra thōrācis īnferior – „dolný vchod hrudníka“),
ōstium (ōstium uterīnum tubae uterīnae
– „maternicové ústie vajíčkovodu“), adītus (adītus laryngis – „hrtanový vchod“),
ďalej canālis (canālis nervī faciālis –
„kanál tvárového nervu“), ductus (ductus hēpaticus commūnis – „spoločný
pečeňový vývod“), meātus (meātus nāsī
medius – „stredný nosový priechod“).
Koexistencia týchto termínov je výsledkom desaťročí diskusií anatómov. Súvisí
so snahou čo najpresnejšie opísať zložitú stavbu tela, kde sú štruktúry navzájom
poprepájané a vyžadujú si prívod živín či
odtok sekrétov.
Z uvedených príkladov je zrejmé, ako
sa v nomenklatúre dosahuje potrebná
jednoznačnosť. Každý názov (apertūra)
sa presne určuje opisom, a to podľa prí-

slušného orgánu (thōrācis), nadväzujúceho alebo susediaceho orgánu (uterīnum),
funkcie (nutrīcius) či iných vlastností
(commūnis) a topografie (īnferior). Nežiaduci vplyv synonymie sa tým eliminuje.
Do oblasti anatomickej synonymie možno zaradiť staršie názvy a eponymá, ktoré
už nie sú súčasťou nomenklatúry, napríklad tuba Eustachī (Eustachova trubica,
starší názov: tuba audītōria; nomenklatúrny názov: tuba audītīva – „sluchová
trubica“).
Pre lekársku terminológiu je typická
aj paralelná existencia latinských a gréckych termínov. Latinské názvy sa uplatňujú prevažne v anatomickej terminológii,
ich grécke ekvivalenty ako slovotvorné
komponenty v klinickej terminológii. Napríklad latinský anatomický názov stavca
je vertebra, no v klinickej terminológii
sa používa aj grécky termín spondylos
(σπόνδυλος, spondylōsis – „degeneratívne ochorenie stavcov“).
Linda Vasiľová,
Ústav cudzích jazykov LF UK

JAZYKOVÉ OKIENKO

Kúpim si v obchode celozrný alebo celozrnný chlieb?
Každodenne sa ocitáme pred rôznymi
voľbami. Pristanú mi viac červené koženné rukavice alebo čierne kožené rukavice? Hodí sa na vianočný stôl dvojramenný drevený svietnik alebo si radšej kúpim
trojramený sklený svietnik? Z produktov,
nad ktorými váhame, si nakoniec vždy vyberieme, ale ako je to s ich správnou jazykovou podobou? Ak sa napríklad v obchode rozhodneme práve pre celozrnný
chlieb, málokedy sa už zamyslíme nad
tým, či bol jeho názov napísaný na etikete
správne. Napísali by ste ho s jedným alebo dvoma n?
Prídavné meno celozrnný je odvodené
od podstatného mena zrno, ktorého základ sa končí spoluhláskou n. Ak chceme
z podstatného mena zrno vytvoriť prídavné meno, pridáme k základu tohto slova
príponu -ný, teda zrn + ný = zrnný. Vznikne nám tak slovo so zdvojenou spoluhláskou n. Rovnaké pravidlo platí aj pri tvorbe
prídavného mena dvojramenný, ktoré je
odvodené od podstatného mena rame-

no (ramen + ný). Podobných príkladov,
v ktorých sa spoluhláska n/ň zo slovotvorného základu stretáva s príponou -ný, by
sme medzi prídavnými menami našli viac,
napr. salón – salónny, víno – vínny, cena
– cenný; deň – denný, kameň – kamenný.
Iná situácia nastáva pri prídavných menách drevený, sklený, kožený, gumený,
ktoré sú utvorené od podstatných mien
drevo, sklo, koža, guma. Základy týchto
slov neobsahujú spoluhlásku n/ň, preto sa
prídavné mená od nich utvorené píšu iba
s jedným n.
V niektorých prípadoch môže zdvojená
spoluhláska ovplyvniť význam slova, napr.
V ranných novinách som sa dočítal o ranom detstve Alfonza Bednára. Prídavné
meno raný znamená včasný, skorý a môžeme ho použiť v spojeniach rané jablká,
raný stredovek, rané štádium. Prídavné
meno ranný znamená týkajúci sa rána
a je odvodené od slova ráno, preto sa
v ňom píše zdvojená spoluhláska. Má rov-

naký význam ako
prídavné
meno
raňajší.
Správne ho použijeme
v spojeniach ranná rosa, ranná
rozcvička, ranné prebúdzanie, ranná
modlitba.
K chybám v tejto oblasti dochádza často
aj pod vplyvom chybnej výslovnosti uvedených slov. Niekedy v nich totiž nesprávne
vyslovujeme jednoduché n namiesto zdvojeného a naopak.
Ak si nie sme istí pravopisom týchto
slov, pomôcť nám môžu slovníky a kodifikačné príručky, ktoré nájdeme na stránke
www.juls.savba.sk.
Mária Zemančíková,
Viktória Almásiová,
Lenka Sojčáková,
študentky Katedry slovenského
jazyka a literatúry PdF UK
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JUBILEUM

Profesor Peter Lukáč oslávil 80 rokov
Prof. RNDr. Peter Lukáč, DrSc., emeritný profesor na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI
UK), významný vedecký pracovník v oblasti fyziky plazmy a vákuovej fyziky, dlhoročný vedúci katedry fyziky plazmy, sa dožíva významného životného jubilea. Je to vzácna príležitosť pripomenúť si jeho celoživotnú prácu, ktorú vykonal v prospech fakulty a univerzity.
Peter Lukáč sa narodil 3. marca 1939 v Ábelovej. Po maturite
študoval fyziku na Prírodovedeckej
fakulte UK (PriF UK). Na jeho ďalšie
vedecké smerovanie mal významný
vplyv profesor Štefan Veis, zakladateľ fyziky plazmy na Slovensku. Po
úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia v r. 1961 ostal pracovať na novovzniknutej Katedre experimentálnej fyziky PriF UK (KEF
PriF UK). Po absolvovaní dvojročnej vojenskej služby sa tu stal asistentom, neskôr odborným asistentom, v r. 1967 získal titul RNDr.,
v r. 1969 titul CSc. Habilitoval sa
v r. 1973 a v r. 1987 sa stal doktorom vied. Titul profesor získal v r.
1989. Po náhlej a nečakanej smrti
profesora Veisa v r. 1981 sa stal vedúcim oddelenia fyziky plazmy na
KEF PriF UK. V tejto funkcii pôsobil
až do r. 1989, keď vznikla na FMFI
UK katedra fyziky plazmy. Vedúcim
Katedry fyziky plazmy FMFI UK bol
v r. 1990 – 1996 a 1999 – 2004.
Od r. 2006 je emeritným profesorom na FMFI UK.
Jeho pedagogická činnosť
bola zameraná na prednášky
z vákuovej fyziky, odborné semináre a prednášky fyziky pre chemikov. Bol úspešným školiteľom
14 doktorandov a viac ako 20
diplomantov. Mnohí z jeho bývalých študentov dnes patria medzi
uznávané osobnosti slovenskej aj
európskej vedy (Libuša Šikurová,
Štefan Matejčík, Jana Miertušová,
Ľudovít Malinovský, Martin Foltin
a iní). Ako pedagóg sa veľmi angažoval v podpore mobility študentov a mladých vedeckých pracovníkov. Vďaka nemu tak mnohí

vynikajúci študenti a vedeckí pracovníci mohli absolvovať stáže na
významných európskych univerzitách, čo významne pomohlo rozvoju ich vedeckej kariéry.
Vedecké zameranie jubilanta súvisí s vákuovou fyzikou a nízkoteplotnou plazmou. Venoval sa štúdiu procesov zániku častíc v tlecom výboji
(rekombinačné procesy, disociatívna rekombinácia, ión-molekulové
reakcie, elektrónové zrážky). Rozvíjal mikrovlnnú diagnostiku plazmy
a tiež oblasť vysokotlakových výbojov. Jeho vedecká práca zanechala
stopu vo forme početných publikácií
v medzinárodných časopisoch a príspevkov na medzinárodných konferenciách, ako i početných citácií
v zahraničnej vedeckej literatúre.
Je tiež spoluautorom štyroch skrípt
vákuovej fyziky. Ako zodpovedný riešiteľ viedol viaceré domáce i zahraničné projekty. Pracoval aj ako člen
redakčných rád niekoľkých fyzikálnych časopisov: Czech J. Phys.
(1993 – 2007), Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (1971 –
1989), Československý časopis
pro fyziku (2008 – 2017). Bol tiež
editorom Acta Physica Universitatis Comenianae (1993 – 2006).
Profesor Lukáč absolvoval odborné pobyty a stáže v zahraničí na
významných pracoviskách, napr.
Royal Holloway College, University of London, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, University
of Salford, University College of
Swansea, Universität Heidelberg,
Aston University in Birmingham,
Université Paris-Sud. Počas pobytov úspešne nadväzoval kontakty,
ktoré vyústili do vzájomnej a dlhotr-

vajúcej spolupráce, napr. spolupráca so skupinou profesora Tilmanna
Märka z Innsbrucku úspešne pokračuje aj v súčasnosti.
Veľkú časť svojho nadšenia
a energie obetoval organizačnej
činnosti. V rokoch 1972 – 1973
sa stal jedným zo zakladateľov významnej konferencie ESCAMPIG
(European Sectional Conference
on Atomic and Molecular Physics
of Ionized Gases), ktorá bola po
prvýkrát organizovaná vo Versailles v r. 1973. Bol dlhoročným členom medzinárodného vedeckého
výboru tejto konferencie, ktorej
tretí ročník sa konal v r. 1976 v Bratislave. V r. 1996 bol predsedom
lokálneho organizačného výboru
13. ročníka. Taktiež spoluorganizoval Sympózium o základných
procesoch a chemických reakciách v nízkoteplotnej plazme, ktoré založil profesor Veis v r. 1975,
a dlhé roky pôsobil ako predseda
organizačného výboru. Táto konferencia pokračuje i v súčasnosti
pod zmeneným názvom Sympózium o aplikáciách plazmových
procesov (SAPP). Okrem toho bol
profesor Lukáč členom viacerých
medzinárodných vedeckých výborov, napr. HAKONE a EPCPL 91.
Práca profesora Lukáča bola
ocenená viacerými národnými
cenami. Je čestným členom Jednoty slovenských matematikov
a fyzikov a Slovenskej fyzikálnej
spoločnosti. Dostal Bronzovú,
Striebornú aj Zlatú medailu UK,
Zlatú medailu FMFI UK, Pamätnú
medailu k 50. výročiu založenia
PriF UK, Striebornú medailu Prírodovedeckej fakulty Masarykovej

univerzity v Brne, Medailu II. triedy Matematicko-fyzikálnej fakulty
Karlovej univerzity v Prahe, Bronzovú medailu Fakulty jadrového
a fyzikálneho inžinierstva Českej
vysokej školy technickej v Prahe,
Medailu II. triedy Fyzikálnej vedeckej sekcie Jednoty československých matematikov a fyzikov.
V r. 2008 získal čestné ocenenie
„Ehrenbürgerschaft der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck“
(čestné občianstvo univerzity) za
vynikajúce príspevky k rozvoju výskumu vo fyzike.
Prínos profesora Petra Lukáča
k smerovaniu fyziky, konkrétne
vákuovej fyziky a fyziky plazmy
na Slovensku, je nesporný. Bol
významným učiteľom celej generácie experimentálnych fyzikov
a chemikov. Svojou erudíciou vo
fyzike, schopnosťou viesť vedecké tímy a organizačným talentom
významne prispel k formovaniu
a rozvoju známej bratislavskej školy elementárnych procesov v nízkoteplotnej plazme.

Anna Zahoranová,
Pavel Povinec,
Štefan Matejčík, FMFI UK

JUBILEUM

Vzácne jubileum profesora Ľudovíta Bergendiho
Dňa 26. mája 2019 oslávi prof. Ing. Ľudovít Bergendi, DrSc., emeritný prednosta Ústavu lekárskej
chémie, biochémie a klinickej biochémie Lekárskej fakulty UK (LF UK), vzácne životné jubileum –
85. narodeniny.
Ak pevne stojíme na našej postati a nefantazírujeme o „skvelých“
možnostiach súčasnosti, tak sa
vieme obzrieť pospiatky pre umocnenie radosti z odžitého, ale aj
urobeného. Toto mi prichádza na
um pri obzretí sa za odžitým časom
jubilanta. Pritom nejde o hromadenie slov ako výplne gratulácie. Ním
odžitý a „odrobený čas“ nepotrebuje vzletné slová ani pre ozdobu, ani
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pre vychvaľovanie. Každý čas prináša nielen úžitok, ale aj zložitosti,
v ktorých treba prežiť bez ujmy, aj
keď nastanú mraky a fujavice.
Jubilant, rodený Bratislavčan,
maturoval v Rožňave v r. 1953. V r.
1958 úspešne ukončil inžinierske
štúdium na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave (dnes STU).
V r. 1962 – 1967 pôsobil ako od-

borný pracovník na Katedre mikrobiológie a imunológie LF UK, v r.
1967 – 1976 ako vedecký pracovník na Parazitologickom ústave LF
UK. V r. 1968 – 1969 absolvoval
ročný študijný pobyt v Čile, neskôr
absolvoval kratšie prednáškové pobyty vo Venezuele, Mexiku, USA,
Španielsku a Švajčiarsku. V r. 1972
získal titul CSc. v odbore biochémia, o štyri roky nato sa habilitoval

v lekárskej biochémii, v r. 1984
získal titul DrSc. vo všeobecnej
biológii, v r. 1985 bol menovaný za
profesora. Od r. 1976 pracoval na
dnešnom Ústave lekárskej chémie,
biochémie a klinickej biochémie LF
UK, a to až do r. 2009, pričom ho

SPOMÍNAME

Spomíname na nedožité 80. narodeniny profesora Jána Pišúta
Dňa 16. marca 2019 by sa prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc., dožil 80 rokov. Jeho vedecké, organizačné, pedagogické a spoločenské
aktivity mimoriadnym spôsobom ovplyvnili rozvoj teoretickej fyziky nielen na Univerzite Komenského v Bratislave (UK), ale i v stredoeurópskom meradle.
Ján Pišút sa narodil do rodiny
univerzitného profesora, literárneho
historika a kritika. Na strednej škole
vynikal v matematike, ale zaujímala
ho aj chémia, história a filozofia. Bol
aktívny športovec, venoval sa plávaniu, vodnému pólu a basketbalu.
Po maturite krátko uvažoval o štúdiu
histórie a filozofie, ale vzhľadom
na jeho nevhodný kádrový profil,
súvisiaci s otcovou povojnovou
angažovanosťou v Demokratickej
strane, mal minimálnu šancu na
prijatie na Filozofickú fakultu UK.
Prihlásil sa na štúdium matematiky
a fyziky na Prírodovedeckej fakulte
UK (PriF UK). Po jeho ukončení
r. 1961 dostal umiestenku na Katedru teoretickej fyziky PriF UK, kde
neskôr, po absolvovaní dvojročnej
vojenskej služby, začal presadzovať
myšlienku vytvorenia špecializácie
štúdia teoretickej fyziky, ktorú by
katedra garantovala. V krátkom
čase dokonca vypracoval detailné
študijné plány pre novú špecializáciu, a tak už v akad. r. 1965/66
boli prijatí prví šiesti študenti na
špecializáciu teoretická fyzika.
Ján Pišút si bol vedomý, že
vedecký život na katedre je potrebné neustále stimulovať odbornými seminármi a sledovaním najnovších trendov vo svete. Takmer
dvadsať rokov bol výkonným tajomníkom odborných seminárov,
na ktorých pracovníci katedry
referovali o svojich vlastných odborných výsledkoch, ako aj o najnovších súvisiacich vedeckých
prácach, ktoré sa objavovali v popredných vedeckých periodikách
v oblasti fyziky elementárnych
častíc a vysokých energií. Neskôr

Ján Pišút začal organizovať aj tzv.
vzdelávacie pracovné semináre.
Nimi vyvolané diskusie neskôr
vyústili do úspešných publikácií
v medzinárodných časopisoch.
Vedecké výsledky Jána Pišúta a jeho kolektívu si povšimli
vedúci pracovníci na univerzitách
vo Viedni, Budapešti, Krakove,
ale i v Európskej organizácii pre
jadrový výskum (CERN) v Ženeve, kam bol v r. 1967 pozvaný
na niekoľkomesačný pracovný
pobyt. V CERN-e spolupracoval
s Mattsom Roosom, ktorý sa neskôr stal profesorom na Univerzite v Helsinkách. Od toho času
sa začala intenzívna spolupráca
medzi Univerzitou Komenského
a Univerzitou v Helsinkách.
V r. 1965 profesor Walter Thirring z Viedenskej univerzity, člen
vedeckej rady CERN-u, chcel presvedčiť vlády Rakúska, Československa a Maďarska, aby vyvinuli
iniciatívu pre účasť na výstavbe
tzv. Veľkého jadrového urýchľovača plánovaného v CERN-e, pričom sa snažil presadiť, aby bol
urýchľovač postavený na území
Rakúska. Hoci sa mu tento zámer
nepodarilo zrealizovať, myšlienka
spolupráce teoretických fyzikov
z Viedne, Budapešti a Bratislavy
sa ujala. Hlavným realizátorom
tejto spolupráce sa za rakúsku
stranu stal profesor Herbert Pietschmann, za maďarskú stranu
profesor George Marx a v Bratislave sa organizovania spolupráce
ujal Ján Pišút. Takto vznikla tzv.
triangle collaboration, ktorá sa
neskôr rozrástla aj o ďalšie pracoviská v Prahe, Krakove a Deb-

recíne. Počiatočné jednodňové
semináre na trianglovej úrovni boli
neskôr zo slovenskej strany nahradené pravidelnými medzinárodnými konferenciami Hadron Structure s účasťou významných fyzikov
z celého sveta. Odborná úroveň
týchto konferencií súvisela aj
s tým, že pre mnohých fyzikov sovietskych vedeckých škôl to bola
jediná možnosť stretnutia s vedeckými pracovníkmi zo západných
vedeckých centier, čo rovnako vo
vzťahu k ruským fyzikom oceňovali
„západní“ vedci. Svedčia o tom aj
mená účastníkov, ktorí v tom čase
patrili k najcitovanejším fyzikom
vo svete, ako napr. Richard Da
litz, Roman Jackiw, John Bell, neskorší nositeľ Nobelovej ceny David Politzer a zo sovietskej strany
Michail Šifman, Eduard Šurjak,
Alexander Belavin, Andrej Linde
a ďalší.
Okrem týchto aktivít v oblasti
medzinárodnej spolupráce bol
profesor Pišút iniciátorom myšlienky, aby sa i na Slovensku stalo
zvykom pri príležitosti okrúhlych
jubileí zaslúžilým pracovníkom
venovať oslavný zborník vedeckých prác (tzv. Festschrift) od ich
mladších kolegov. Hlavne jeho
pričinením tak pri príležitosti 70.
narodenín profesora Jána Fischera, niekdajšieho vedúceho Katedry teoretickej fyziky PriF UK, v r.
1975 vznikol prvý takýto zborník
na katedre, ktorý vyšiel ako separátne číslo periodika Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comeniana.
K jeho záslužným spoločenským aktivitám patrí aj to, že

v posluchárňach fyziky v novovybudovaných priestoroch Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky
UK (FMFI UK) v Mlynskej doline
dal umiestniť portréty fyzikov, ktorí sa najviac zaslúžili o pokrok fyzikálneho poznania. Podobne inicioval aj to, aby na pracoviskách
fyziky boli umiestnené portréty
zosnulých profesorov z našich fyzikálnych pracovísk.
Keď sa jeho dve dcéry stali
študentkami gymnázia, povšimol si nedostatočnú aktuálnosť
učebníc fyziky pre stredné školy.
Z toho dôvodu vytvoril kolektív
autorov, ktorí pod jeho vedením
napísali modernú učebnicu fyziky
pre 4. ročník gymnázia. Vyšla v r.
1987 a je aktuálna podnes.
Tak veľmi bohatá bola okrem
vedeckej činnosti i pedagogická, organizačná a spoločenská
činnosť profesora Jána Pišúta,
na ktorého s úctou a obdivom pri
jeho nedožitých 80. narodeninách spomíname.

Peter Lukáč, Milan Noga,
emeritní profesori FMFI UK

JUBILEUM
v r. 1976 – 1981 a 1986 – 1991
viedol.
Profesor Bergendi študoval
nešpecifickú imunitu a niektoré
antigénne vlastnosti (Toxoplasma
gondii, Trypanosoma cruzi). Originálne prispel k štúdiu voľných
radikálov odvodených od kyslíka vo vzťahu k zdraviu a rôznym
chorobám, pričom využíval najmodernejšie fyzikálno-chemické
a biologické metódy. Výsledkom
práce jubilanta je 14 projektov
základného výskumu, štyri vedecké monografie (napr. Superoxid a iné bioreaktívne formy
kyslíka), šesť vysokoškolských

učebníc (napr. Lekárska chémia
a biochémia I: Základy chémie
živých sústav I – III, Základy biologickej chémie a enzymológie)
a päť stredoškolských učebníc,
12
vysokoškolských
skrípt
a stredoškolských učebných
textov, 64 pôvodných vedeckých
publikácií in extenso (327 citácií),
početné prednášky doma a v zahraničí, ako i štyri autorské osvedčenia a patenty. Prednášal a skúšal lekársku chémiu a biochémiu
v slovenskom i anglickom jazyku.
Počas svojej 47-ročnej činnosti na
LF UK vychoval viaceré generácie
lekárov a iných odborníkov. Pod

jeho vedením vyrástli mnohí kandidáti vied, dvaja docenti, jeden
profesor.
Profesor Bergendi bol členom
domácich aj zahraničných vedecko-odborných spoločností, činný bol
aj vo vedení fakulty. Za svoju prácu
získal viaceré fakultné, univerzitné,
zdravotnícke, literárne a športové
ocenenia, napr. Zlatú a Hynkovu
medailu LF UK či Pamätnú medailu Lekárskej fakulty Masarykovej
univerzity v Brne. Bol tiež aktívnym
športovcom, v rýchlostnej kanoistike dokonca reprezentoval ČSR.
Niet pochýb o tom, že výsledky
„merateľných športov“ usporadúva-

jú v mysli človeka pravidlá, ktoré platia nielen ráno pri brieždení. Možno
tieto skutočnosti boli „príčinou“ výnimočných výkonov jubilanta. Myslím
si, že „merateľné parametre“ ostávajú ozdobou jubilanta vo všetkých
časoch a sú aj pre poučenie poučiteľných. Jubilant je optimista, muž
činu, dôsledný, nekompromisný,
dobroprajný a vyhľadávaný priateľ.
Do ďalších desaťročí mu prajeme zdravie, splnenie všetkého,
čo si sám želá a čo mu prajeme aj
my, priatelia. Ad multos annos!

Michal Valent,
emeritný profesor LF UK
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KRÍŽOVKA
Plutarchos:
Plutarchos:„Nepotrebujem
"Nepotrebujempriateľa,
priateľa,ktorý
ktorýprikyvuje
prikyvujena
navšetko,
všetko,čo
čopoviem...
poviem....(tajnička).“
(tajnička)."
Ott

variácia

kovové
vlákna

Karolína
(dom.)

americký
fyzik

urob
pripečeným

priestor
pre ťažbu

Lopej

kopaním
odstráň

metropola
Azerbajdžanu

brat
(čes.)

meno
Edisona
rakúske
sídlo

hlboký
ženský
hlas

1

hlávková
zelenina
listnatý
strom

New York
(skr.)
časť Podbrezovej
cudzia
predpona
(rovno)

bodná
zbraň

poobíjal

predpona
(veľmi
starý)
šperk

pevnosť

udieraj

nespal

líčko

nesie
(čes.)

vojsť
(čes.)

vyjadrenie
nesúhlasu
repeat
(skr.)

kilopond
(zn.)
mužské
meno

český
súhlas

popevok

dookola

Ukrajina
(MPZ)

políčko

zn. elektrospotrebičov

Erl

urobíte
drep

pripravujte
varením
Ema
(dom.)

aktínium
(zn.)

2
trojhlavý
sval
(anat.)

zbavuje
sa ometaním

liatím
odoberte

luxusný
potopený
parník

Autorka: RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.

Autorka: Daniela Kalaninová

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 18. apríla 2019 a vyhrajte balíček UK. Spomedzi správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity. Vyhodnotenie z minulého čísla: Marie Curie-Skłodowska: „Nie vo výpočtoch, ale v láske... TAJNIČKA: SA VEDEC NAJČASTEJŠIE MÝLI.“ Správnu odpoveď poslala aj Brigita Blechová.
Srdečne blahoželáme!

TIP NAŠEJ UNIVERZITY

Zamestnanci UK, využite možnosť
prihlásiť sa s 10 % zľavou
na aprílové kurzy
v Centre ďalšieho vzdelávania UK:
Sebamotivácia a sebakoučing:
3. 4. 2019
(16.00 – 19.30 hod.)
Projektový manažment:
10. – 11. 4. 2019
(8.30 – 16.00 hod.)
Prihlásenie na kurz funguje elektronicky – stačí vyplniť prihlášku, ktorú nájdete pri každom programe na
webovej stránke www.cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie, kde sa dozviete viac aj o celej
ponuke vzdelávania a aktuálnych termínoch konania
jednotlivých kurzov. Informácie ponúka aj facebooková fanpage: www.facebook.com/pg/cdvuk/events.
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ENGLISH SUMMARY

Sir Roger Penrose comes to Comeni
us University
On 14 and 15 February 2019, Sir
Roger Penrose, an esteemed British theoretical physicist, mathematician, and
scientific philosopher from the University
of Oxford, visited Comenius University.
He is considered to be one of the most
prominent figures in modern science. In
his long career, he has made significant
progress in research into gravity, general
relativity, cosmology, mathematics, and
consciousness theory. Penrose visited
Slovakia to attend the Quantum Spacetime 19 conference, which was hosted by
the Faculty of Mathematics, Physics, and
Informatics from 11 to 15 February 2019.
He gave a lecture in the Comenius University Auditorium on “Can We See Hawking
Points in the Cosmic Microwave Background?” Rector Marek Števček then
presented Sir Penrose with a Comenius
University Commemorative Medal in acknowledgement of the university’s 100th
anniversary. p. 3
New leadership at Comenius University
On 13 February 2019 the Comenius
University Academic Senate met and approved the appointment of new vice-rectors who then began their terms in office
on 20 February. Those continuing in their
roles include Zuzana Kovačičová from
the Faculty of Management (vice-rector
for education) and Daniel Olejár from the
Faculty of Mathematics, Physics, and Informatics (vice-rector for information technology). Jozef Masarik, the former dean
of the Faculty of Mathematics, Physics,
and Informatics, is the new vice-rector
for science, research, and doctoral studies. The new vice-rector for development
and quality assurance is Viera Štvrtinová
from the Faculty of Medicine. Jozef Tancer from the Faculty of Arts is the new
vice-rector for international relations. The
new vice-rector for property and investment, which is a new position, is Jana Duračinská from the Faculty of Law. Another
new position is the vice-rector for external relations, which is an office now held
by Radomír Masaryk from the Faculty of
Social and Economic Sciences. The new
chairman of the university’s Academic
Senate is Daniel Böhmer from the Faculty
of Medicine. p. 4
Elite scientists and researchers are
awarded with Doctor of Sciences de
grees at Comenius University
On 26 February 2019 there was ceremonial awarding of Doctor of Sciences
degrees to elite scientists and research-

ers in the presence of Slovak President
Andrej Kiska in the Comenius University
Auditorium. The scientific councils of
Comenius University in Bratislava, the
Slovak Academy of Sciences, the Pavol
Jozef Šafárik University in Košice, the Slovak Technical University in Bratislava, and
the Pan-European University awarded
these degrees to twenty-three scientific
experts. p. 7
The film “By a Sharp Knife” is screened
in the Auditorium
This film, which was inspired by events
in 2005 when Faculty of Arts student
Daniel Tupy was murdered on the Tyršovo embankment in Bratislava, was shown
in the Comenius University Auditorium
on 19 February 2019 exclusively for the
university’s academic community. After
the film there was a panel discussion with
the film’s creators (director Teodor Kuhn,
producer Jakub Viktorín, and screenwriter Jakub Medvecký) and Daniel Tupy Snr.
p. 8
A silver medal in investment manage
ment for students from the Faculty of
Mathematics, Physics, and Informatics
A student team from Comenius University’s Faculty of Mathematics, Physics,
and Informatics (Ivana Beňová, Petra
Havlíčková, Natália Jurgová, Ján Pitoňák,
and Filip Sprušanský) came second at
the prestigious Research Challenge. The
event’s organizer is the world-renowned
CFA Institute, and the regional finals were
held in Prague. This year, thirteen universities from the Czech Republic and Slovakia participated in the competition. The
role of the teams was to create a financial
analysis of a local company which is publicly traded on the stock exchange. The
competition is a very good demonstration
of the link between theory and practice,
and the competition task is one normally
done by investment bank staff. p. 14
The Faculty of Management has a new
dean
On 18 February 2019, there was an
election for a new dean of the Faculty of
Management. Professor Michal Greguš
was elected to this position and began his
four-year term on 1 March 2019. p. 15
The independence and ethical dimen
sions of the judiciary
On 14 and 15 February 2019, the
Bratislava Legal Forum was held. It is
a well-respected international event. This
year’s central theme was the independ-

ence and ethical dimensions of the judiciary. The conference was held with the
support of the President of the Supreme
Court of the Slovak Republic, Daniela
Švecová, and the President of the Judicial
Council of the Slovak Republic, Lenka
Praženková. It welcomed over 250 participants from Slovakia and abroad. The
conference included a workshop focusing on principles of behaviour in judicial
settings and included the input of many
experienced judges. p. 19
Faculty Open Days continued in Feb
ruary
In February 2019, four faculties at
Comenius University (The Jessenius
Faculty of Medicine in Martin; the Faculty of Mathematics, Physics, and Informatics; the Faculty of Pharmacy; and
the Evangelical Lutheran Theological
Faculty) opened their doors to the public so that those interested in studying
there 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. In
Martin there was a great interest in the
interactive tour of the simulation learning centre. The Faculty of Mathematics,
Physics, and Informatics offered high
school students informative lectures and
discussions with successful graduates.
The Faculty of Pharmacy combined several forms of presentation. The Evangelical Lutheran Theological Faculty actually
had an “open month”, whereby those
interested in studying there could receive information in the form of personal
consultations as well as online through
Skype and Facebook. pp. 20–21
A memorial service for former rector
Miroslav Kusý
On 19 February 2019, there was a memorial service for Miroslav Kusý, Comenius University rector from 1990 to 1991,
who died on 13 February at the age of 87.
He was a political scientist, philosopher,
dissident, and signatory to Charter 77. At
the service, speeches were given by Vincent Múcska, who was the vice-rector for
development, and the former rector Karol
Mičieta. Iveta Radičová also spoke as one
of Kusý’s many former students and one
of those who continue his legacy alongside Soňa Szomolányi and Jozef Bátora
from the Department of Political Science
at the Faculty of Arts, which Kusý ran from
1990 to 1996 and where he was a professor until 2002. p. 38
John Peter Butler Barrer
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