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Krátko pred Veľkou nocou nás zastihla tragická správa – vo 
veku 49 rokov zomrel profesor Martin Slobodník, význam-
ný sinológ, tibetológ, prekladateľ, historik a publicista, ktorý 

sa len začiatkom februára posadil do dekanskej stoličky Filozofickej 
fakulty UK. Správa o úmrtí akademika okrem jeho blízkych zväčša 
hlbšie zasiahne „len“ okruh jeho spolupracovníkov, tentokrát sa však 
z každej strany vynárali nové a nové spomienkové texty. Ich autormi 
neboli len priatelia a kolegovia, ale i novinári a známe mená z rôznych 
prostredí. Všimli si, že to bol práve on, kto sa odvážne na verejnosti 
vyjadroval k problémom vzdelávania a vysokého školstva, iniciatívne 
vystupoval proti arogancii mocných a svojou odbornou erudíciou 
a spoločenskou angažovanosťou postupne navracal hlasu akade-
mickej obce vážnosť. Slová, ktoré by v prípade vyššieho veku zo-
snulého boli vyrovnanou enumeráciou jeho zásluh a poctou dlhému 
dobre prežitému životu v službách spoločnosti, rok pred dovŕšením 
päťdesiatky bolia a zanechávajú nemú výčitku, či sme dostatočne 
vedeli oceniť jeho kvality a neprezieravo si nešetrili slová zaslúženého 
uznania na vyššie jubileá...

Nášmu časopisu sa často zvykne vyčítať to, že sa snažíme pozerať 
na veci dejúce sa na akademickej pôde až príliš idealisticky, že tla-
číme do popredia najmä úspechy našich vedcov a študentov, skoro 
až ignorujúc problémy, ktoré sa prirodzene nevyhýbajú ani prostre-
diu našej univerzity. I keď je snaha postupne si tie ružové okuliare 
zložiť, upozorňovať i na problematické aspekty univerzitného diania, 
sú chvíle, keď si tú prehnanú pozitívnosť príliš nevyčítame, lebo ňou 
trošku vyvažujeme všeobecný nezáujem, apatiu a cynizmus, ktorými 
sme ako spoločnosť za posledné roky napáchli. V marci agentúra 
2muse zverejnila výsledky prieskumu o vnímaní vedy a vedcov na 
Slovensku. Hoci sa môžeme tešiť z verdiktu, že k najznámejším 
osobnostiam súčasnej slovenskej vedy patria aj dvaja vedci pôso-
biaci na našej univerzite (profesor Pavel Povinec a docent Peter Ce-
lec), z prieskumu vyplýva i to, že sa o vedu zaujímajú len dve tretiny 
opýtaných občanov Slovenska, pričom až 64 % nevedelo menovať 
žiadny úspech slovenskej vedy a 80 % respondentov si nevedelo 
spomenúť na meno žiadneho slovenského vedca. Aj preto v čísle, 
ktoré práve držíte v rukách, dávame do pozornosti úspechy našich 
študentov (napr. na str. 6 – 7), chválime sa absolventkou Martinou 
Ribar Hestericovou na str. 12 – 13, ktorá vo Švajčiarsku pôsobí ako 
forenzná chemička skúmajúca bezpečnosť liekov, a na str. 22 – 25 
sa Michala Kaščáka pýtame na ECOmenius, projekt študentov UK, 
aj vďaka ktorému je Pohoda jedným z najekologickejších festivalov 
v Európe.

Samozrejme, uvedomujeme si, že len toto nestačí. No pripomínať 
Slovensku okrem problémov aj úspechy našej vedy a nášho vysoké-
ho školstva jednoducho treba. Je to jednak spôsob, ako môžeme 
prejaviť úctu vzácnym vedcom a pedagógom, ktorá im patrí, kým 
nie je neskoro; jednak sa tak možno do ďalšej ankety o najväčšieho 
Slováka nedostane osoba, na ktorej historickú obhajobu si trúfne 
(a verejnoprávna televízia mu na to, žiaľ, dá priestor) len zaslepený 
obdivovateľ bývalého režimu.

Erika Hubčíková 
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Poznámka k titulnej strane: Riaditeľ festivalu Pohoda Michal 
Kaščák spolu s Radomírom Masarykom, prorektorom Univerzity 
Komenského v Bratislave pre vonkajšie vzťahy, vlani otvorili dve-
re úspešnému projektu ECOmenius v réžii študentov UK, aj vďaka 
ktorému je Pohoda jedným z najekologickejších festivalov v Európe.  
Viac na str. 22 – 25. (Foto: Denník N/Tomáš Benedikovič)
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V novom meraní rebríčka THE WUR  
je UK v prvej stovke

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) boduje v rebríčku THE University Impact Ranking 2019 zameranom na trvalo udržateľný 
rozvoj OSN. V rebríčku, ktorý britský časopis Times Higher Education v rámci THE World University Ranking (THE WUR) vytvoril vôbec 
po prvýkrát, nám patrí 76. miesto.

Prvé vydanie zahŕňa 450 univerzít zo 76 
krajín z celého sveta a sú zoradené na zák-
lade jedenástich ukazovateľov trvalo udrža-
teľného rozvoja OSN (SDG) sústredených 
v troch širokých oblastiach: výskum, dosah, 
správa (research, outreach, stewardship). 
Umiestnenie UK v prvej stovke s celkovým 
skóre 78,4 SDG ovplyvnili štyri z nich: kvalita 
vzdelávania (SDG 73,3), ktorá má za cieľ za-
bezpečiť inkluzívne a spravodlivé vzdeláva-
nie s možnosťou celoživotného vzdelávania; 
mier, spravodlivosť a silná inštitúcia (SDG 

77,1) – podporuje mier, inklúziu a spravod-
livosť v spoločnosti pre trvalo udržateľný roz-
voj a buduje zodpovedné inštitúcie; podpora 
zdravia a dobrej kvality života (SDG 74,3) 
a posilňovanie prostriedkov na implementá-
ciu a oživenie globálnych partnerstiev pre 
trvalo udržateľný rozvoj (SDG 50,2 – 68,5). 
V prvej stovke sa nenachádza žiadna iná slo-
venská ani česká univerzita.

Ako prvá skončila University of Auckland 
(Nový Zéland) so SDG 97,2, druhé miesto 
v rebríčku patrí McMaster University (Ka-

nada) so SDG 96,6 a treticu najlepších 
v udržateľnom rozvoji uzatvárajú University 
of British Columbia (Kanada) a University 
of Manchester (Veľká Británia) s rovnakým 
skóre 96,2 SDG. V rebríčku sa nachádza 
aj ďalšia slovenská univerzita – Technická 
univerzita v Košiciach so SDG 23,8 – 53,6.

V komplexnom hodnotení UK dosiahla 
v rebríčku THE WUR 601. – 800. miesto za 
rok 2017.

Zdenka Krasňanská

Univerzita Komenského má  
štyroch nových profesorov

Dňa 27. marca 2019 prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenoval dovedna 25 nových profesorov vysokých škôl, z ktorých 
štyria pôsobia na Univerzite Komenského v Bratislave.

„Slovenské vysoké školstvo čakajú v naj-
bližších rokoch zmeny v oblasti akreditácie 
vysokoškolského štúdia. Myslím si, že všetci 
s istým napätím očakávame, či to bude tá dl-
hoočakávaná zmena k lepšiemu. Či to bude 
zmena, ktorá podporí a vynúti si naozajstnú 
kvalitu,“ povedal prezident SR Andrej Kiska. 
Zároveň tiež konkretizoval očakávania, v kto-
rých rezonuje schopnosť vedieť pomenovať 
problémy, riešiť ich a na presadzovaní riešení 

spolupracovať s tými, ktorí sú za to politicky 
zodpovední. „V tlaku na kvalitnejšie vzdeláva-
nie, vedu a výskum na Slovensku, na rozvoj 
talentu a umeleckej činnosti vnímam vašu úlo-
hu ako zásadnú a nenahraditeľnú,“ apeloval na 
novovymenovaných profesorov. Vyjadril im tiež 
svoje uznanie a poďakoval sa im za ich úsilie, 
pričom vyzdvihol predovšetkým dôležitosť ich 
práce pre študentov. „Vaše dnešné menovanie 
je aj veľkým záväzkom do budúcnosti, že bude-

te v ďalšej pedagogickej práci študentov nielen 
sprevádzať súčasným poznaním vo vašich štu-
dijných odboroch a programoch, ale že v nich 
vyvoláte aj zvedavosť hľadať odpovede na do-
posiaľ nezodpovedané otázky, že v nich bude-
te podporovať túžbu po objavovaní neznámeho 
alebo nutkanie vždy nanovo reflektovať našu 
spoločnú minulosť a prítomnosť a že k nim bu-
dete pristupovať ako k partnerom so záujmom 
nielen o to, akými sú študentmi, ale predovšet-
kým o to, akými sú ľuďmi,“ dodal.

Novovymenovaní profesori UK:

prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., 
MPH, odbor hygiena, Lekárska fakulta UK

prof. Mgr. MUDr. Alena Furdová, PhD., 
MPH, MSc., odbor oftalmológia, Lekárska 
fakulta UK

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., 
MBA, MHA, odbor pediatria, Jesseniova le-
kárska fakulta UK v Martine

prof. Ing. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., 
odbor sociológia, Filozofická fakulta UK

Kompletný zoznam vymenovaných profe-
sorov je k dispozícii na: www.prezident.sk.

Zdenka Krasňanská
Foto: Marián Garaj,

Kancelária prezidenta SR
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2. 3. – Rektor UK Marek Števček sa v Evan-
jelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene 
zúčastnil na slávnostných službách Božích 
pri príležitosti inštalácie nového generálne-
ho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania (ECAV) na Slovensku Ivana Eľka, 
biskupa Západného dištriktu ECAV na Slo-
vensku Jána Hroboňa a uvedenia do funkcie 
generálneho dozorcu ECAV na Slovensku 
Jána Brozmana.

4. 3. – Privítal na pôde univerzity veľvyslan-
kyňu Rumunska Steluţu Arhire, s ktorou pre-
rokoval možnosti ďalšej spolupráce.

6. 3. – Spolu s rektorom Slovenskej tech-
nickej univerzity v Bratislave (STU) Mirosla-
vom Fikarom otvoril Lámavicu dvoch najväč-
ších bratislavských univerzít – UK a STU.

13. 3. – V Aule UK bol slávnostne inau-
gurovaný spolu s dekanmi deviatich fakúlt 
v rámci slávnostného zhromaždenia aka-
demickej obce za účasti významných hostí 
a diplomatického zboru. Viac na str. 5.

14. 3. – Privítal Ioana Aurela Popa, rektora 
Babes-Bolyai University v Kluži a predsedu 
Rumunskej akadémie vied, ktorý predstavil 
na Univerzite Komenského publikáciu Deji-
ny Sedmohradska o formovaní moderného 
Rumunska po prvej svetovej vojne, na kto-
rej spolupracoval s profesorom Ioanom Bo-
lovanom. V Rektorskej sieni UK slávnostne 

uviedli do života slovenský preklad knihy, na 
ktorom spolupracovali aj odborníci z Univer-
zity Komenského. Viac na str. 29.

15. – 16. 3. – V Krakove sa stretol s rek-
torom Jagelovskej univerzity Wojciechom 
Nowakom a dekanom fakulty práva Jer-
zym Pisulińskim. Diskutovali o možnostiach 
prehĺbenia spolupráce medzi Univerzitou 
Komenského v Bratislave a Jagelovskou uni-
verzitou v Krakove.

19. 3. – Zúčastnil sa kolégia dekana Far-
maceutickej fakulty UK.

20. 3. – S veľvyslancom Francúzska na 
Slovensku Christopheom Léonzim absolvo-
val podnetné a priateľské stretnutie o existu-
júcej a budúcej spolupráci.

21. 3. – Pri príležitosti Svetového dňa 
Downovho syndrómu podporil zapojením sa 
do ponožkovej výzvy celosvetovú kampaň 
Lots of Socks, ktorej cieľom je jednak zvýšiť 
povedomie verejnosti o tom, čo Downov syn-
dróm je, čo znamená mať ho, jednak prispieť 
k zlepšeniu vzdelávania, odbornej prípravy 
a k začleňovaniu ľudí s Downovým syndró-
mom do spoločnosti.

22. 3. – S rektorom STU Miroslavom Fi-
karom sa zúčastnil Konventu akademických 
senátov organizovaného Študentskou radou 
vysokých škôl SR v priestoroch Národnej 

rady SR, ktorého témou bolo zabezpečova-
nie kvality na vysokých školách.

22. 3. – Stretol sa s profesorom Jurajom 
Hromkovičom, jedným zo svojich poradcov, 
ktorý v súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský 
pedagóg na ETH v Zürichu vo Švajčiarsku. 

24. 3. – Zúčastnil sa slávnostnej inaugurá-
cie rektorky Univerzity veterinárskeho lekár-
stva a farmácie v Košiciach Jany Mojžišovej.

26. 3. – Slávnostne inauguroval dekanku 
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 
Andreu Čalkovskú v Aule Magna. Viac na  
str. 5.

27. – 28. 3. – Pri príležitosti študentských 
osláv univerzitnej storočnice 100 rokov 
s Amosom otvoril športový turnaj v Mlynskej 
doline, výstavu akademických insígnií v Rek-
torskej sieni UK, absolvoval „grilovanie“ so 
Sajfom v aule a nakrájal narodeninovú tortu 
našej UK. Viac na str. 8 – 11.

28. 3. – Zúčastnil sa Okrúhleho stola Slo-
venskej advokátskej komory, kde odborníci 
z rezortu diskutovali o vzdelávaní advokátov 
a študentov právnických fakúlt.

Jana Šmelková,
Kancelária rektora UK
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Odborníci z UK získali medailu sv. Gorazda
Dňa 25. marca 2019 ocenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pri príležitosti Dňa učiteľov 62 pedagó-
gov, školských pracovníkov a pracovníkov v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov. 
Medzi ocenenými nechýbali ani odborníci z Univerzity Komenského v Bratislave (UK).

 „Každý rok takto oceňujeme zaslúžilých pedagógov, ktorým patrí 
náš obdiv a uznanie za všetko vynaložené úsilie, s akým svojim žiakom 
a zverencom vštepovali a naďalej vštepujú poznatky a hodnoty,“ uvied-
la ministerka školstva Martina Lubyová, ktorá oceneným slávnostne 
odovzdala veľké a malé medaily sv. Gorazda, ako aj ďakovné listy. Mo-
rálne ocenenia nesúce meno sv. Gorazda, ktoré sa udeľujú od roku 
1999, sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte školstva.

Veľkú medailu sv. Gorazda si z UK prevzali: profesor Martin Péč, 
vedúci Ústavu lekárskej biológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK 
v Martine, ktorý bol ocenený za pedagogickú a vedeckovýskumnú 
činnosť; a profesor Ján Čižmár, dlhoročný zamestnanec Fakulty ma-
tematiky, fyziky a informatiky UK, ktorý ocenenie získal za celoživotný 
jedinečný prínos v oblasti teórie vyučovania matematiky a histórie ma-
tematiky. Ocenená Malou medailou sv. Gorazda bola aj profesorka 
Marta Pančíková, ktorá bola 13 rokov vedúcou Katedry slovanských 
filológií Filozofickej fakulty UK. Medailu získala za dlhoročné vedenie 
Slovensko-poľskej komisie humanitných vied pri MŠVVaŠ SR a za 
celoživotnú pedagogickú činnosť v slavistickej jazykovednej oblasti. 

Kompletný zoznam ocenených nájdete na: bit.ly/zoznam_ocene-
nych.

Karin Fedorová
Zdroj foto: www.minedu.sk
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Rektor a dekani boli slávnostne  
uvedení do funkcií

Dňa 13. marca 2019 sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) uskutočnila inaugurácia rektora Mareka Števčeka a dekanov 
deviatich fakúlt UK na slávnostnom zhromaždení akademickej obce za účasti významných hostí a diplomatického zboru. Rektor 
a väčšina dekanov nastúpili do funkcií dňa 1. februára 2019.

Rektor UK Marek Števček inauguroval 
Juraja Šteňa, dekana Lekárskej fakulty UK 
(LF UK); Eduarda Burdu, dekana Právnickej 
fakulty UK; Martina Slobodníka, dekana Fi-
lozofickej fakulty UK; Petra Fedora, dekana 
Prírodovedeckej fakulty UK; Editu Partovú, 
dekanku Pedagogickej fakulty UK; Mariána 
Vanderku, dekana Fakulty telesnej výchovy 
a športu UK; Andreu Čalkovskú, dekanku 
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 
(JLF UK); Daniela Ševčoviča, dekana Fakul-
ty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI 
UK), a Michala Greguša, dekana Fakulty ma-
nagementu UK (FM UK).

V druhom funkčnom období pokračuje Lu-
cia Mokrá, dekanka Fakulty sociálnych a eko-
nomických vied UK; Pavel Mučaji, dekan 
Farmaceutickej fakulty UK (FaF UK); Vladimír 
Thurzo, dekan Rímskokatolíckej cyrilometod-
skej bohosloveckej fakulty UK, a vo svojom 
prvom funkčnom období riadi Evanjelickú bo-
hosloveckú fakultu UK Milan Jurík.

Svoje odhodlanie a záväzok pracovať pre 
univerzitu potvrdili na inaugurácii aj prorektori 
UK: Jana Duračinská, prorektorka pre sprá-
vu majetku a investície; Zuzana Kovačičová, 
prorektorka pre vzdelávanie; Viera Štvrtinová, 
prorektorka pre rozvoj a kvalitu; Jozef Masa-
rik, prorektor pre vedu, výskum a doktorand-
ské štúdium; Radomír Masaryk, prorektor pre 
vonkajšie vzťahy; Daniel Olejár, prorektor pre 
informačné technológie, a Jozef Tancer, pro-
rektor pre medzinárodné vzťahy.

Znepokojenie nad spoločnosťou, ktorá 
ignoruje stáročné tradície európskeho hu-
manizmu, vyjadril rektor UK Marek Števček. 
„Sľubujem, že budem pevne stáť na pozí-
ciách práve týchto zanedbávaných hodnôt, 
pretože som presvedčený, že len vzdelaný, 
hodnotovo ukotvený a rozhľadený človek 
spoločne s nespochybniteľnými výsledka-

mi vedeckého poznania vecí sú dôstojnými 
protipólmi hypermodernity, internetových 
či iných hoaxov a dezinformácií,“ povedal 
a vyzdvihol nutnosť kritického myslenia a bu-
dovania modernej univerzity založenej na 
sociálnej interakcii, ktorá je atraktívna pre 
dnešných mladých ľudí, vnútorne silná a jed-
notná.

Prorektor Karlovej univerzity v Prahe Ján 
Royt poďakoval bývalému rektorovi Karolovi 
Mičietovi za spoluprácu medzi Karlovou uni-
verzitou a Univerzitou Komenského na poli 
vedeckom i pedagogickom a vyjadril nádej, 
že bude rovnako dobre pokračovať. „Pre uni-
verzity je dôležité, aby neboli ovplyvňované 
politickou mocou,“ zdôraznil a poznamenal, 
že úloha univerzity je takisto založená na 
hodnotách slobody, demokracie a zjedno-
tenej Európy. „Som hrdý na to, že kráčame 
vedľa seba ako najlepší priatelia,“ dodal.

Postavenie Univerzity Komenského ako 
renomovanej univerzity založenej na kvalitnej 

vedeckej činnosti akceptovanej na medziná-
rodnej úrovni v línii správnych pohľadov na 
zdroj autority, akademické slobody a vnútor-
nú pozdvihujúcu kritiku deklaroval prezident 
Slovenskej rektorskej konferencie Marek 
Šmid: „Želám vám vnútornú silu i prostriedky 
umožňujúce meniť veci k lepšiemu, ako aj 
pochopenie vašich zámerov zo strany spo-
ločnosti i štátu.“

Postavenie vysokého školstva v spoloč-
nosti kritizoval dekan LF UK Juraj Šteňo, 
uvedený do druhého funkčného obdobia. 
„Trend degradácie vysokého školstva v SR 
je realitou. Povinnosťou akademických 
funkcionárov je zvrátiť tento proces. Peda-
gogickí a vedeckí pracovníci UK predstavu-
jú ohromný potenciál, ktorý umožňuje, aby 
sme obstáli v medzinárodnej súťaži a aby 
sme v rankingu svetových univerzít stúpa-
li nahor,“ uviedol. Úlohou rektora je podľa 
neho dať správny smer univerzite a bojovať 
za dosiahnutie podmienok a úlohou dekanov 
je priamo motivovať pracovníkov fakúlt a trva-
lo zvyšovať kvalitu výučby.

Dňa 26. marca 2019 sa na JLF UK, jedi-
nej mimobratislavskej fakulte našej univerzi-
ty, konala v Aule Magna slávnostná inaugu-
rácia dekanky Andrey Čalkovskej, a to za 
účasti rektora, prorektorov Jozefa Masarika 
a Daniela Olejára, predsedu Akademického 
senátu UK Daniela Böhmera a dekanov LF 
UK, FMFI UK, FaF UK a FM UK. Vážnosť 
inauguračného aktu podčiarkli svojou prí-
tomnosťou ďalší významní reprezentanti vy-
sokých škôl a fakúlt SR a ČR, zástupcovia 
štátnej správy, verejnej správy a samosprávy 
a ďalší vzácni hostia.

Lenka Miller
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Študenti vyvinuli zariadenie na meranie 
viacerých fyziologických funkcií naraz

Veľké a cenovo náročné prístroje môže nahradiť medicínsko-technologické zariadenie S-Case vo veľkosti mobilného telefónu, ktoré 
bude schopné merať naraz viaceré fyziologické funkcie človeka aj bez prítomnosti zdravotníckeho personálu. Na vývoji zariadenia sa 
podieľajú piati študenti z Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU).

Vývoj medicínskych zariadení je zložitý a ná-
ročný proces, ktorý si vyžaduje nielen medi-
cínske znalosti, ale aj technické schopnosti 
a zručnosti. Študenti z Lekárskej fakulty UK 
a Fakulty informatiky a informačných technoló-
gií STU spojili svoje poznatky a vyvinuli prístroj 
vo veľkosti smartfónu, ktorý môže nahradiť via-
cero zdravotníckych pomôcok naraz.

Všetky hodnoty z jednotlivých senzorov S-Ca-
se sa zapíšu do systému zariadenia a následne 
analyzujú. Vyhodnotené výsledky poskytne prí-
stroj v audiovizuálnej forme obsluhujúcej osobe. 
„Zariadenie je možné napojiť na mobil a údaje 
z neho bude možné formou telemedicíny odo-
slať jedným klikom do mobilného alebo počíta-
čového zariadenie lekára aj tisícky kilometrov 
ďaleko,“ uvádza študent medicíny na Univerzite 
Komenského Martin Pekarčík.

Jednou z funkcií S-Case je EKG (elektro-
kardiograf) na meranie elektrickej aktivity 
srdca. Prístroj tiež obsahuje oxymeter, ktorý 
meria nasýtenie krvi kyslíkom. Samozrejmos-
ťou je teplomer na meranie vnútornej teploty 
tela, ale aj teploty prostredia. Ďalšími funk-
ciami sú glukomer, pulzmeter a tlakomer.

„S-Case nájde uplatnenie najmä v rukách 
lekárov pôsobiacich v krajinách tretieho sve-
ta, ako je Afrika či India, alebo v imigračných 
táboroch pre rýchlu diagnostiku veľkého 
množstva jedincov. Slúžiť bude aj ako edu-
kačná pomôcka na stredných zdravotníc-
kych školách a lekárskych fakultách,“ hovorí 
Martin Pekarčík.

Za prístrojom stoja študenti medicíny na 
UK Martin Pekarčík a Paulína Polakovičo-
vá, študenti STU František Kudlačák, Denis 

Capkovič a Ján Forgáč a manažér Slavomír 
Hruška. Na vývoji spolupracovali s lekármi 
pôsobiacimi v rozvojových krajinách. Do 
tímu radi príjmu ďalších kolegov z technic-
kých, ale aj iných odborných oblastí, ktorí by 
chceli prispieť k vývoju tohto ambiciózneho 
medicínsko-vedeckého projektu.

„Nesmierne ma teší, že študenti so svojím 
projektom vyhrali viacero súťaží ako Veľvysla-
nectvo mladých, Slovak University Startup 
Cup či Slovak Playpark. Druhé miesto získali 
na European Playpark Finals v Benátkach 
a ako jediný zástupca za Slovensko sa zú-
častnili na University World Startup Cup 2018 
v Kodani s ďalšími 65 startupmi sveta,“ hovorí 
s hrdosťou Marek Števček, rektor Univerzity 
Komenského. Martina Pekarčíka ocenil rektor 
UK práve za prácu na prístroji S-case akade-
mickou pochvalou.

Lenka Miller,
Alexandra Kuliková

Špeciálne ocenenie pre Digital Marketing Club
Dňa 8. marca 2019 sa už po tretíkrát pod taktovkou Asociácie digitálnych marketingových agentúr (ADMA) v spolupráci so združe-
ním TheMarketers.biz odovzdávali ocenenia v súťaži digitálneho marketingu Digital PIE. Jedno z ocenení, ktorých čerství držitelia 
boli slávnostne vyhlásení na galavečere v Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave, poputovalo aj na Fakultu 
managementu UK (FM UK).

Cieľom súťaže Digital PIE je prostredníc-
tvom odbornej poroty komplexne ohodnotiť 
najlepšie projekty v oblasti digitálneho mar-
ketingu vytvorené slovenskými subjektmi za 
uplynulý kalendárny rok. Do súťaže sa môžu 
zapojiť len projekty v oblasti digitálnej komu-
nikácie (nie produkty, startupy a pod.).

Aj tento rok sa ocenenia najúspešnejším pro-
jektom odovzdávali v troch kategóriách: perfor-
mance (efektivita kampane), idea (originalita) 

a execution (použité technológie, dizajn, obsah 
a copywriting). Špeciálne ocenenie Digital Spe-
cial Award si za výnimočný prínos v digitálnom 
marketingu odniesol Digital Marketing Club, kto-
rý pôsobí na FM UK.

Digital Marketing Club na FM UK vznikol 
v roku 2011 s cieľom vzdelávať študentov 
v oblasti online marketingu a podnikania. Po-
čas semestra organizuje pre študentov pred-
nášky a workshopy na rôzne zaujímavé témy, 

ako napríklad sociálne siete, trendy v online 
marketingu, copywriting či PR, aby mohli zís-
kavať praktické skúsenosti. Obohacuje svo-
jich členov i ostatných záujemcov aj v oblasti 
osobného rozvoja, leadershipu a soft ski-
lls. Okrem toho dvakrát do roka organizuje 
v Aule UK konferenciu Make It Digital, ktorá 
je zameraná na odborné prednášky z oblasti 
digitálneho podnikania a online marketingu.

Zdenka Krasňanská
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Medikom roka 2019 je študent UK Lukáš Weiss
Päť ročníkov, päť víťazstiev. Takouto závideniahodnou bilanciou sa po marcovom finále Medika roka 2019 môže pochváliť Univerzita 
Komenského v Bratislave (UK). Víťazom piateho ročníka súťaže sa totiž stal 25-ročný Lukáš Weiss z Jesseniovej lekárskej fakulty UK 
v Martine (JLF UK).

Medik roka je odborná súťaž, ktorú organi-
zuje sieť nemocníc Svet zdravia pre študen-
tov všeobecného lekárstva v 5. a 6. ročníku. 
Budúci lekári si v nej môžu zmerať svoje teo-
retické aj praktické poznatky v rámci odbor-
ných workshopov a v podmienkach skutočnej 
nemocnice. Počas finálového víkendu aktu-
álneho ročníka súťaže, ktorý v dňoch 23. až 
24. marca 2019 hostila nemocnica v Humen-
nom, si finalisti mali možnosť na makete vyskú-
šať resuscitáciu či intubáciu novorodenca, cez 
veľkosť kľúčovej diery ošetrovali kĺb s pomo-
cou artroskopickej kamery, zažili minúty hrôzy 
na urgentnom príjme a museli zvládnuť aj akút-
ne krvácanie do tráviaceho traktu. Z nemedi-
cínskych oblastí sa zoznámili napríklad s tým, 
ako zdravotné poisťovne platia lekárov.

Víťazovi súťaže Lukášovi Weissovi, ktorý je 
aktuálne študentom 6. ročníka na JLF UK, sa 
z celkového počtu 147 bodov podarilo získať 
132. „Absolútne som to nečakal, keďže som 
mal pocit, že mi praktické veci nešli tak, ako 
by som očakával. O to viac sa teším, že to vy-
šlo,“ uviedol najlepší spomedzi 20 finalistov, 
ktorý sa v budúcnosti zvažuje špecializovať na 
kardiológiu alebo gastroenterológiu.

Na druhom mieste sa umiestnil Dávid Dra-
hoš, študent 6. ročníka Lekárskej fakulty 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
Tretie miesto obsadil študent 5. ročníka Le-

kárskej fakulty UK István Bodor, ktorý vyhral 
aj v špeciálnej kategórii zdravotnej poisťov-
ne Dôvera. Víťaz si domov odnáša 3000 
eur a všetci finalisti získali od Sveta zdravia 
ponuku garantovaného pracovného miesta, 
pričom traja najlepší si budú môcť vybrať od-
delenie podľa vlastného výberu.

„Súťaž každý rok organizujeme nielen pre-
to, aby sme medikom povedali viac o tren-

doch v modernej medicíne, ale aj preto, 
aby sme sa od nich dozvedeli, v čom vidia 
problémy v zdravotníctve, aké sú ich priori-
ty a názory,“ uviedol generálny riaditeľ siete 
nemocníc Svet zdravia a siete polikliník Pro-
Care Vladimír Dvorový.

Alexandra Kuliková
Zdroj foto: www.vzdravotnictve.sk

Manažérska kvapka krvi už po trinásty raz
Dňa 21. marca 2019 sa miestnosť č. 14 na štvrtom poschodí Fakulty managementu UK (FM UK) opäť dočasne zmenila na transfúz-
nu stanicu. V spolupráci s Národnou transfúznou službou SR sa totiž uskutočnila ďalšia Manažérska kvapka krvi, ktorú na fakulte 
organizuje Beánia Team FM UK už od roku 2007. Tento rok sme spojili sily aj so Slovenským spolkom študentov farmácie z Farmace-
utickej fakulty UK (FaF UK), vďaka čomu sa nám s jedinečnou príležitosťou vykonať dobrú vec podarilo osloviť študentov, pedagógov 
a zamestnancov nielen z FM UK, ale aj FaF UK, pričom tradične nechýbali ani darcovia krvi z radov širokej verejnosti.

Každý odhodlaný záujemca najprv vyplnil 
zdravotný dotazník, nasledovalo vyšetrenie 
lekárom a posúdenie vhodnosti darcu pre 
darovanie krvi. Po odobrení lekárom bolo 
možné prejsť k samotnému odberu krvi, 
ktorý trvá približne 10 minút. Po úspešnom 
darovaní sme darcov privítali v našej hravej 
oddychovej zóne, kde na nich čakalo ob-
čerstvenie a balíčky s produktmi od partne-
rov podujatia, ako i vynikajúca, ducha a telo 
povzbudzujúca kávička. Samozrejme, 
nechýbala ani super partia z Beánia Tea-
mu FM UK. Panovala tu výborná atmosfé-
ra a najmä dobrý pocit z tohto humánneho 
činu.

Tento rok mohli darcovia pomôcť aj kon-
krétnej osobe, a to Miriam, ktorá je ťažko 
chorá a leží na klinike hematológie. Darcovia 
však nemuseli premýšľať, či je ich krvná sku-
pina pre Miriam vhodná, pretože v nemocni-
ci ju vymenia za takú, ktorú potrebuje. Krv sa 
môže takýmto spôsobom darovať ľubovoľne 
zvolenej osobe, ktorej meno sa pri odbere 
oznámi zdravotníkom.

Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas, 
zozbierali odvahu a rozhodli sa zapojiť do 
tejto akcie. Skutočnosť, že darovanie krvi má 
veľký význam, lebo môže zvrátiť osud iného 
človeka a zachrániť mu život, si tento rok 
uvedomilo vyše 50 dobrovoľných darcov krvi. 

Výrazný záujem študentov o darovanie krvi je 
určite motiváciou pre nás aj pre ostatných, 
a preto dúfame, že sa nabudúce tento 
počet ešte navýši. Veľké poďakovanie patrí 
aj partnerom, bez ktorých by toto podujatie 
nebolo tým, čím je. Za podporu ďakujeme 
spoločnostiam Rajo, PwC, KPMG, Štrbské 
Presso, Vitana, Henkel, Martinus a Amazon, 
ktorým by sme aj takýmto spôsobom chceli 
vzdať poklonu za to, že sa s nami každoroč-
ne púšťajú do tohto sympatického podujatia.

Ema Kočiš,
Beánia Team FM UK
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UK oslavuje svoju prvú storočnicu naozaj  
vo veľkom štýle

Oslavy odštartovalo 100 rokov s Amosom

Výstavy, diskusie so známymi osobnosťami, odľahčené prednášky na poučnú aj vtipnú nôtu, legendárna Sajfova šou Level Lama 
s Adelou priamo v našej aule, „grilovačka“ rektora, športový turnaj, deň otvorených dverí na fakultách – aj tak vyzerali študentské 
oslavy výročia vzniku Univerzity Komenského 100 rokov s Amosom, ktoré sa konali v dňoch 26. až 28. marca 2019. Viac informácií 
o oslavách, ktoré si nenechal ujsť ani Ján Amos Komenský, prinášajú nasledujúce riadky.

Vystatujeme sa výstavami
Aké by to už boli oslavy univerzity, ak by 

nedbali aj na vzdelávací rozmer ponúkaných 
podujatí! Svedčia o tom aj dve výstavy, ktoré 
práve pri príležitosti storočnice pripravil Ar-
chív UK pod vedením Márie Grófovej.

Dňa 26. marca 2019 sme vo vestibule 
historickej budovy UK na Šafárikovom ná-
mestí slávnostne otvorili výstavu Čo (ne)vie-
te o univerzite. Jej návštevníci sa prostred-
níctvom panelov s odpoveďami na otázku 
„Vedeli ste, že...?“ môžu až do konca júna 
oboznámiť so zvlášť zaujímavými stránka-
mi histórie najstaršej a najväčšej univerzity 
na Slovensku. Dozvedia sa napríklad to, že 
Univerzita Komenského bola počas svojej 
existencie niekoľkokrát premenovaná, že 
hlavná budova UK na Šafárikovom námestí, 
s ktorej výstavbou sa začalo v 30. rokoch mi-
nulého storočia, bola pôvodne projektovaná 
ako budova obilného paláca, alebo to, že ná-
zov Lafranconi, neodmysliteľne spätý s inter-
nátom Fakulty telesnej výchovy a športu UK, 
je skomoleninou mena talianskeho inžinie-
ra a vynálezcu, ktorý koncom 19. storočia 

prišiel do Bratislavy. Nechýbajú informácie 
o tom, koľko najrôznejších titulov univerzita 
udelila od svojho vzniku, zaujímavosti z ude-
ľovania čestných doktorátov alebo perličky 
o rektoroch.

V dňoch 27. až 28. marca 2019 Rektor-
ská sieň UK hostila jedinečnú výstavu, ktorá 
sa len tak ľahko nevidí – výstavu akademic-
kých insígnií. Prvýkrát v tomto rozsahu a na 
jednom mieste. Návštevníci si mohli pozrieť 
súčasné i historické žezlá rektora, dekanov, 
kolany rektora, prorektorov, dekanov, pred-
sedu Akademického senátu UK, talár a typá-
riá. Výstavu slávnostne otvoril rektor Marek 
Števček.

V aule sa grilovalo
Ak aspoň občas sledujete, čo sa deje na 

youtubovej scéne, určite vám neušla Sajfova 
šou Level Lama. Pri príležitosti 100. výročia 
UK sa 27. marca 2019 natáčal jej špeciálny 
diel, a to priamo v našej aule. Ako hostku si 
Matej „Sajfa“ Cifra pozval známu a obľúbenú 
moderátorku Adelu Vinczeovú, s ktorou sa 
popri – pre túto šou tradičnom – hraní po-
čítačovej hry porozprával aj o spomienkach 

na vysokoškolské časy, keďže obaja sú ab-
solventmi UK. Spolu odhalili nielen význam 
slovného spojenia alma mater, ale zazneli aj 
veľmi užitočné rady od bývalých študentov 
tým súčasným, ktorým dominovala slušnosť.

V koženom kresle Adelu vystriedala sú-
časná hlava UK Marek Števček. Sajfu počas 
tejto slovnej „grilovačky“ zaujímalo napríklad 
aj to, ako sa rektorovi sedí na rektorskej 
stoličke a čo vysoká škola dá súčasným 
študentom. „Ak nič iné, tak aspoň to, že 
sa mladému človeku utrasie systém hodnôt 
a myslenia,“ znela odpoveď. Natrieskaná 
aula sa však dozvedela i to, či bude nieke-
dy spoplatnené školstvo, či musí mať rektor 
zmysel pre humor a ako to je s boxerským 
vrecom v kancelárii rektora.

O motivácii prišli účastníkom študent-
ských osláv porozprávať známy spisovateľ 
Daniel Hevier, raper a právnik v jednej oso-
be Michal „Ego“ Straka (obidvaja sú absol-
ventmi UK) a Marek Šándor, spoluzakladateľ 
Startitupu, startupového komunitného por-
tálu o biznise a technológiách, ktorý sa stal 
štartovacou čiarou pre množstvo mladých 
ľudí. Všetci traja priznali, že motiváciou sú 
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pre nich aj peniaze, lebo prostredníctvom 
nich dokážu zabezpečiť rodinu, no zhodli sa, 
že stačí robiť, čo vás baví, a peniaze prídu. 
Naopak, Ega dokáže najviac demotivovať 
pasivita a kritika, Daniel Hevier v odmietnutí 
„počuje“ nové výzvy a pre Mareka Šándora 
je najväčšou demotiváciou stagnácia.

Zakladateľ úspešnej cestovnej kancelárie 
BUBO Ľuboš Fellner, absolvent UK, poroz-
prával nielen o zážitkoch zo svojej nedávnej 
expedície na južný pól, ale aj o tom, ako sa 
začali jeho cesty po svete. Hoci vyštudoval 
medicínu, jeho snom bolo spoznávať svet. 
Inšpiráciou mu bol jeho pradedo, ktorý 
v 19. storočí oboplával zemeguľu. V roku 
1993 tak založil jednu z najznámejších ces-
tovných kancelárií, ktorá v názve skrýva latin-
ské pomenovanie výra skalného. Priznal, že 
začiatky neboli ľahké, no dodal, že ak robíte 
niečo dobre, tak sa to časom vo výsledkoch 
ukáže. Zdôraznil, že pri zakladaní firmy je 
nevyhnutné spolupracovať len so schop-
nými ľuďmi a že treba neustále pracovať aj 
na sebe a neraz tomu obetovať aj svoj voľný 
čas. Pre neho neexistuje žiadna výhovorka.

Juraj Porubský, šéfredaktor časopisu 
Forbes Slovensko, magazínu o úspešných 
ľuďoch, biznise, nových nápadoch a startu-
poch, definoval rozdiel medzi bežnými smrteľ-
níkmi a úspešnými podnikateľmi. Úspešným 
podnikateľom sa stane ten, kto pri prekážke 
urobí krok navyše a dokáže ju zdolať. Z tajné-
ho hosťa „30 pod 30“ sa vykľul Tomáš Brngál, 
absolvent Lekárskej fakulty UK, ktorý spolu 
s kamarátom z STU v roku 2016 založil star-
tup Virtual Medicine, čo sa zameriava na apli-
káciu o ľudskom tele vo virtuálnej realite – Hu-
man Anatomy VR. Porozprával o tom, akú má 
skúsenosť s investorským trhom v Bostone, 
kde absolvoval mesačný pobyt. „Technológie 

ma vždy bavili,“ hovorí mladý podnikateľ, hoci 
priznáva, že by si občas rád išiel „poasistovať“ 
pri operácii.

Lekársku fakultu UK reprezentoval aj ďal-
ší mladý startupista, a to Martin Pekarčík, 
ktorý spolu s tímom študentov STU vyvinul 
medicínsko-technologické zariadenie S-Ca-
se. Prístroj vo veľkosti mobilného telefónu 
je schopný merať naraz viaceré fyziologické 
funkcie človeka aj bez prítomnosti zdravot-
níckeho personálu. Martin si myslí, že na 

to, aby medici neodchádzali do zahraničia, 
potrebujú dobré školstvo a dobrých mento-
rov; peniaze u nich nie sú v rebríčku priorít 
na prvom mieste. Stand-up komička Nasta-
ran Alaghmandan Motlagh z Iránu, familiárne 
prezývaná Nasi, ktorá študuje na Fakulte so-
ciálnych a ekonomických vied UK, priblížila 
dôvody svojho príchodu na Slovensko. Kra-
jinu, v ktorej žije osem rokov, má rada, i keď 
o našej cudzineckej polícii za ten čas stihla 
nazhromaždiť už slušný repertoár vtipov.
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Cieľom workshopu Build up Your Langu-
age Habit s Matúšom Kopálkom a Michalom 
Scibiorom bolo najmä podnietiť všetkých 
k učeniu sa cudzích jazykov. Sám Michal je 
totiž polyglot, ktorý rozpráva deviatimi jazyk-
mi, medzi ktoré patrí napríklad slovenčina, 
keďže je pôvodom Poliak, ale i taliančina, 
holandčina, španielčina či ruština. „Najdô-
ležitejšie sú naše očakávania od jazyka. Je 
v poriadku nevedieť z daného jazyka všetko, 
ale len to, čo potrebujeme,“ povedal poly-
glot Michal. „Využite cestovanie ako príle-
žitosť na počúvanie a čítanie či skypovanie 
na hovorenie alebo písanie,“ poradil účast-
níkom workshopu. Posolstvom prezentácie 
bolo to, že cudzie jazyky sú nielen zdrojom 
úspechu, ale i šťastia či vyjadrenia emócií, 
budovania vzťahov, premostenia cudzích ná-
rodov a kultúr.

O blížiacich sa Majstrovstvách sveta v ľa-
dovom hokeji 2019 i dôležitosti športu v ži-
vote mladých ľudí prišli porozprávať býva-
lý slovenský hokejový útočník Miroslav Šatan 
a prezident SZĽH Martin Kohút. Obaja sa 
zhodli na tom, že dať slovenský tím do Ko-
šíc bol dobrý ťah, nielen z dôvodu zvýšenia 
kapacity účasti na majstrovstvách, ale aj po 
marketingovej stránke, lebo sa tak lepšie 
prepojí Bratislava s Košicami. Uvedomujú si, 
že budeme pod väčším drobnohľadom, pre-
tože sme tento rok usporiadateľmi MS, no 
zároveň dúfajú, že propagácia našej krajiny 
prebehne čo najlepšie a že si vybojujeme 
postup a získame medailu.

Erik Baláž, známy ochranársky aktivista 
z občianskej iniciatívy My sme les, si vo vstu-
pe venovanom ekológii pripravil pre účastní-
kov osláv prezentáciu o tom, ako sa prostred-
níctvom ochrany ohrozených druhov zvierat 
dostal k ochrane lesa. „Organizmy sú vždy 
viazané na prostredie, v ktorom žijú, práve 
preto sú zmeny prostredia tým, čo organiz-
mom najviac škodí,“ uviedol. V tejto súvislos-
ti priblížil okolnosti úspešnej blokády ťažby 
dreva v Tichej doline v roku 2007, za ktorou 
stál. Za jednu z hlavných príčin toho, prečo 
ochrana prírody na Slovensku nefunguje, 
označil skutočnosť, že sme túto problemati-

ku nikdy neriešili dostatočne komplexne. Za 
ideálny prístup v tomto smere považuje na-
stavenie Bavorského lesa, nemeckého ná-
rodného parku, ktorý v sebe spája ochranu 
prírody s úspešným biznis modelom, vďaka 
čomu park pomáha zarobiť celému regiónu.

Amfík sa bavil 
odľahčenými prednáškami

Paralelne s programom v aule prebiehala 
v právnickej posluchárni Auditorium maxi-
mum séria odľahčených prednášok. Odštar-
toval ju Karol Jesenák z Prírodovedeckej fa-
kulty UK, ktorý siahol po nanajvýš aktuálnej 
téme „Vplyv biorezonancie, delenej stravy 
a energie jing na úroveň prednášok zánov-
ného vysokoškolského učiteľa“. Hneď na 
úvod priznal, že je neskutočne hrdý na ná-
zov prednášky, i keď nemá tušenia, o čom 
by mala byť: „Samozrejme, nemám s tým 
žiadny problém, veď kvalita vysokoškolské-
ho učiteľa závisí od toho, ako vie prednášať 
o veciach, o ktorých nič nevie.“ S týmto na-
stavením sa pustil do odbornej analýzy dele-
nej stravy, ku ktorej mali podľa jeho výsku-
mov čo povedať už starí Slovania koncom 
treťohôr, ktorí zistili, že porciované prasa je 
omnoho chutnejšie než prasa v jednom cel-
ku, no pristavil sa napríklad aj pri opomínanej 
problematike pitného režimu, ktorý mnohí 
vysokoškolskí pedagógovia zanedbávajú. 
„Vysokoškolský učiteľ by mal byť vyvážený aj 
v otázkach svetonázoru, aj v otázkach moče-
nia,“ vyjadril svoj odborný názor prednášajú-
ci, ktorý je účastníkom obľúbených patave-
deckých seminárov.

Aj Komenský sa hýbal. Potvrdil nám to 
Viktor Bielik z Fakulty telesnej výchovy 
a športu UK, ktorý sa v rámci prednášky ve-
noval témam, ako bežným ľuďom, ale pre-
dovšetkým odborníkom „lezú výživové tren-
dy do kapusty“ či kde nechal Maslow pri 
zostavovaní pyramídy základných ľudských 
potrieb pohyb. Zároveň zodpovedal praktic-
kým spôsobom otázku, ako sú šport, po-
hyb a zdravá výživa nápomocné pri túžbe 

žiť zdravý a kvalitný život. Načrtol i to, ako 
by mal z tohto hľadiska ideálne vyzerať náš 
24-hodinový deň.

„Čo robiť s elektrickým prúdom, aby nám 
neublížil?“ Tak znela úvodná otázka Františ-
ka Kundracika z Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky UK. Prakticky ladenú pred-
nášku doplnil o ukážky Van de Graaffovho 
generátora či Teslovho transformátora. Po-
slucháči si mohli vyskúšať mrazivosť -200 ºC 
tekutého dusíka. Spoločne sme tiež objavili 
tajomstvá supravodivosti.

Andrej Mentel z Fakulty sociálnych a eko-
nomických vied UK vysvetlil, ako si vyberáme 
partnerov/partnerky a prečo sme im často 
neverní. Prítomní sa dozvedeli, že muži pri vý-
bere partnerky kladú dôraz najmä na vek ženy, 
príznaky plodnosti či fyzické črty ako výrazné 
lícne kosti, veľké oči či široký úsmev. Dôle-
žitým faktorom je aj prirodzená telesná vôňa 
partnera. „Neplatí, že vrana k vrane sadá; platí, 
že protiklady sa priťahujú. Oheň a voda, kráska 
a netvor, navzájom sa dopĺňame, ona v galérii, 
on vo futbale. Čím väčšia odlišnosť medzi part-
nermi vládne, tým sú si príťažlivejší,“ objasnil. 
Výskumy ukazujú, že ženy pri vnímaní nevery 
vnímajú horšie emočnú neveru, muži sa zame-
riavajú na sexuálnu neveru.

Povera je viera, že niektoré javy a udalosti 
sú prejavom nadprirodzených síl alebo zna-
mením budúcnosti. Pavol Sulo z Prírodove-
deckej fakulty UK v prednáške „Povery našej 
éry alebo mýty šíri každý E.T.“ vyvrátil mýty 
o prekyslení organizmu, detoxikácii, zahlie-
není či pamäti vody. „Mýty treba ,vymýtiť‘. Až 
60 % ľudí v Austrálii si totiž myslí, že mlieko 
zahlieňuje, čo nie je pravda. Mlieko je ideálna 
potravina patentovaná prírodou na výživu tých 
najzraniteľnejších (mláďat cicavcov),“ uviedol.

Fakulty odhalili svoje 
skryté zákutia

Program ústredného dňa študentských 
osláv sa však zďaleka neobmedzil iba na rek-
torátnu pôdu. Niekoľko fakúlt využilo rektorské 
voľno na to, aby unikátne priestory vybraných 
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pracovísk predstavilo záujemcov z radov širo-
kej verejnosti, pričom prehliadku sprevádzal 
nielen odborný výklad, ale i viaceré aktivity.

Právnická fakulta UK si pre návštevníkov 
pripravila simulovaný súdny spor vo veci roz-
vodu pre neveru manžela, debatu o tom, či 
by sa Európska únia mala transformovať na 
federáciu, a nechýbala ani výstava predme-
tov použitých pri trestnej činnosti.

Na Filozofickej fakulte UK mali otvorené 
dvere všetci tí, ktorí sa zaujímajú o časy dáv-
no minulé – archeológovia totiž v priestoroch 
svojej knižnice sprístupnili tzv. porovnávaciu 
archeologickú zbierku, ktorá v zhutnenej 
podobe prezentuje kultúrno-chronologický 
vývoj od paleolitu až po obdobie novoveku 
nielen na území Slovenska, ale aj v širšej 
oblasti Európy. Návštevníci mohli zavítať aj 
do laboratória, ktoré slúži na spracovanie 
archeologického materiálu.

Tým, ktorí zamierili na Prírodovedeckú fa-
kultu UK, sa núkala možnosť nazrieť do mi-
neralogického múzea, ktoré sa pýši jednou 
z najväčších petrologických expozícií na uni-
verzitách v strednej Európe.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
UK záujemcom odhalila skryté zákutia via-
cerých špecializovaných pracovísk. Mohli 
sa tak oboznámiť s laboratóriom tandemové-
ho urýchľovača iónov, ktoré slúži na výskum 
v oblasti nukleárnych a environmentálnych 
vied; sprístupnené boli aj laboratóriá biomedi-
cínskej fyziky a biofyziky či Centrum excelen-
cie fyziky komplexných systémov. V ponuke 
nechýbala návšteva fakultnej meteorologickej 
stanice či pozorovanie Slnka a nočnej oblohy 
prostredníctvom špeciálnych ďalekohľadov.

Rímskokatolícka cyrilometodská boho-
slovecká fakulta UK verejnosti sprístupnila 
priestory dnešnej seminárnej kaplnky, niek-
dajšej tzv. Malej auly, kde v decembri 1919 
zaznel inauguračný príhovor prvého rektora 
UK Kristiána Hyneka. Záujemcovia mohli 
nahliadnuť aj do súčasnej auly, niekdajšej 
tzv. Veľkej auly, ktorá slúžila ako hlavná aula 
univerzity až dovtedy, kým nebola postavená 
budova UK na Šafárikovom námestí.

Pohybom k zdraviu 
i víťaznému poháru 

rektora
Na svoje si prišli aj športoví nadšenci, 

ktorých v rámci otvorenia stredajšieho tur-
naja v priestoroch UPeCe v Mlynskej doline 
privítal zavčas rána samotný rektor. Zápolilo 
sa v rôznych disciplínach: Vysokoškolské 
mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK hostilo 3x3 bas-
ketbal, florbal, stolný futbal, šach, headis, 
bedminton; Fakulta telesnej výchovy a špor-
tu UK žila futsalom.

Víťazmi jednotlivých disciplín sa stali: Matej 
Šošovička z Fakulty matematiky, fyziky a infor-
matiky UK (šach), Pavol Reisel z Rímskokato-
líckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK 
(stolný futbal – muži), Eva Homzová z Lekárskej 
fakulty UK (stolný futbal – ženy), tím CREMAS-
TERS z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Marti-
ne (3x3 basketbal), Denis Kurek z Fakulty mate-
matiky, fyziky a informatiky UK (headis), Miroslav 
Haring z Fakulty telesnej výchovy a športu UK 
(bedminton), tím FTVŠ UK 2 z Fakulty telesnej 
výchovy a športu UK (futsal), tím Zubári z Lekár-

skej fakulty UK (florbal). Športový deň sa skončil 
celkovým víťazstvom Fakulty telesnej výchovy 
a športu UK, ktorej tak zaslúžene patrí Víťazný 
pohár rektora UK.

Nezabudli sme  
ani na Amosa

Študentské oslavy 100 rokov s Amosom 
vyvrcholili 28. marca 2019 vo vestibule hlav-
nej budovy na Šafárikovom námestí. Keďže 
by v ten deň Ján Amos Komenský oslavoval 
427. narodeniny, prišiel svoj sviatok osláviť 
spolu s nami. Komenský v podobe živej so-
chy bol spestrením podujatia a návštevníci 
univerzity sa s ním mohli odfotiť vo fotokú-
tiku so zábavnými rekvizitami. Rektor Marek 
Števček tiež pri tejto príležitosti nakrájal tortu 
v tvare výročného loga univerzity.

Ďalšia vlna osláv univerzitnej storočni-
ce príde v podobe AmosFestu, ktorý bude 
hostiť Mlynská dolina v dňoch 9. – 12. mája 
2019. Viac informácií nájdete na: www.amo-
sfest.sk.

redakcia
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Vedkyňa a „instagramerka“  
v jednej osobe

Jej detským snom bolo stať sa lekárkou. Dnes pracuje ako forenzná chemička vo Švajčiarsku. Čo primalo absolventku Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Martinu Ribar Hestericovú „vyletieť z hniezda“ za prácou do zahraničia? Čo jej na 
krajine helvétskeho kríža učarovalo? Čo znamená skúmať „bezpečnosť liečiv“? A prečo ju momentálne neláka slovenská akademic-
ká pôda? Aj to nám v rozhovore prezradila vedkyňa a známa „instagramerka“, ktorej profil @science_excercises.eu sleduje viac než 
28-tisíc ľudí.

Čo vás ovplyvnilo pri výbere štúdia? 
Prečo ste si vybrali práve Prírodovedeckú 
fakultu UK?

Ešte na gymnáziu som sa venovala che-
mickej olympiáde a zúčastnila som sa let-
ných škôl chemikov, na ktorých prednášali 
vysokoškolskí profesori. Prednášky docent-
ky Marty Sališovej a docenta Martina Putalu 
ma natoľko oslovili, že som sa rozhodla rov-
no prihlásiť na Prírodovedeckú fakultu UK. 
Začala som štúdiom biochémie, v rámci 
magisterského stupňa som pokračovala už 
bioorganickou chémiou.

Zaspomínajte si na svoje vysokoškolské 
časy na UK. Aké bolo štúdium, učitelia? 
Boli nejakí, ktorí boli inšpiratívnejší?

Na čas strávený na katedrách biochémie 
aj organickej chémie spomínam veľmi často 
a rada. Atmosféra medzi spolužiakmi bola 
fantastická, priateľstvá, ktoré sme nadvia-
zali, nám vydržali do dnešného dňa. Počas 

štúdia v Bratislave som dokonca spoznala 
svojho manžela.

Pokiaľ ide o vyučujúcich, veľmi rada spo-
mínam na prednášky z fyziky a matematiky 
v podaní manželov Košinárovcov. Rovna-
ko rada spomínam na profesora Štefana 
Tomu, vďaka jeho prednáškam a ľudskému 
prístupu sa moje nadšenie pre organickú 
chémiu prehĺbilo. Po bakalárovi na katedre 

biochémie som v rámci magisterského štúdia 
pokračovala v skupine profesora Radovana 
Šebestu, ktorý bol fantastickým mentorom 
a rozvíjal nielen vedomosti a zručnosti, ale aj 
osobnosť svojich študentov. Lepšieho men-
tora, než bol on, som nezažila a aj touto ces-
tou by som sa mu rada poďakovala.

K akým predmetom ste ako študentka in-
klinovali najviac?

Veľmi ma bavila organická chémia, čo 
bol dôvod, prečo som sa rozhodla prestúpiť 
z biochémie na bioorganickú chémiu. Ešte 
počas bakalárskeho štúdia mi učarovala aj 
genetika a fyzika, no napokon u mňa zvíťazilo 
nadšenie pre chémiu.

Dnes sa veľa hovorí o prepájaní štúdia 
s praxou – ako ste to vnímali ako študentka 
a ako to vnímate teraz, s odstupom času?

Som presvedčená o tom, že spolupráca 
medzi praxou (priemyselným využitím zák-

„Ako malé dieťa som 
chcela byť lekárkou, 
neskôr som snívala 

o astrofyzike, zvažovala 
som dokonca aj 

farmáciu.“
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ladného výskumu) a akademického sektora 
má celosvetovo veľa medzier. Ako študentke 
mi chýbali možnosti stáže v priemysle. Mys-
lím si, že by mi kontakt s priemyslom nielen 
rozšíril obzory a naučil ma mnoho nových 
zručností, no získala by som aj množstvo tzv. 
mäkkých zručností. Tým sa na univerzite, 
minimálne v časoch, keď som bola študent-
kou, nevenovala žiadna pozornosť.

Vyštudovali ste chémiu a dnes ste fo-
renznou chemičkou vo Švajčiarsku. Nedá 
sa mi nespýtať: čím ste chceli byť ako die-
ťa?

Odmalička ma to ťahalo ku skúmaniu 
prírody. Ako malé dieťa som chcela byť 
lekárkou – ako moja stará mama. Neskôr 
som snívala o astrofyzike, zvažovala som do-
konca aj farmáciu.

Čo pre vás znamená vaša práca? Necítite 
sa občas ako hrdinka sci-fi filmov?

To v žiadnom prípade, vedci sú úplne bež-
ní ľudia ako ktokoľvek iný. Moja práca pre 
mňa znamená možnosť realizovať sa a môcť 
ovplyvniť kontrolu kvality liečiv. Počas práce 
potrebujem mať pocit, že tým niekomu po-
máham.

Ako ste už naznačili, skúmate bezpečnosť 
liečiv a produktov, ktoré sa z nich pripravu-
jú. Skúste nám svoju prácu trošku priblížiť.

Proces prípravy biofarmaceutických pro-
duktov sa v dnešnej dobe čoraz viac opiera 
o používanie materiálov na jedno použitie, 
ktoré sú často vyrobené z rôznych plastových 
materiálov. Ich použitie uľahčuje celý proces, 
sú totiž lacné, sterilné a jednoducho nahra-
diteľné. Ak však príde do kontaktu s takýmto 
materiálom médium alebo roztok, začnú sa 
do neho uvoľňovať rôzne zlúčeniny – mono- 
a oligoméry, stabilizátory, surfaktanty, farbivá 
atď. Prítomnosti týchto látok v konečnom pro-
dukte sa nedá predísť, musíme ich preto byť 
schopní charakterizovať, stanoviť ich množ-
stvo a toxikológiu – aby sa zabezpečila bez-
pečnosť pre pacienta. Aj na to sa zameriava-
me v skupine forenznej chémie, kontrolujeme 
bezpečnosť produktov a snažíme sa charak-
terizovať látky uvoľnené do liečiva počas kon-
taktu s materiálmi z výrobného procesu alebo 
počas administrácie pacientovi.

A čo to teda v laickej reči znamená „bez-
pečný liek“?

Zameriavame sa na kontrolu prítomnosti 
tzv. extractables a leachables, teda zlúče-
nín, ktoré sa do lieku dostanú v procese jeho 
výroby, čistenia, skladovania a podávania. 
Zisťujeme, o aké látky ide, koľko sa ich v lie-
ku nachádza a či tieto látky nepredstavujú 
toxikologické riziko pre pacienta.

Aké zaujímavé metódy, techniky či po-
stupy pri práci používate?

Prehľad jednotlivých techník, ktoré pou-
žívame, je na samostatný článok. V našich 
laboratóriách používame hmotnostnú spek-
trometriu v kombinácii s ultravysokoúčinnou 
kvapalinovou alebo plynovou chromatogra-
fiou. Ak analyzujeme zložité vzorky, použí-
vame aj tandemový hmotnostný spektrome-
ter. Medzi ďalšie techniky patria skenovacia 
elektrónová mikroskopia, rôzne spektro-
skopické metódy ako FTIR alebo Raman, 
nukleárna magnetická rezonancia, iónová 
chromatografia či metóda indukčne viazanej 
plazmy. Ja pracujem najmä s hmotnostnou 
spektrometriou, ktorá vzorku najprv ionizuje 
a následne na detektore rozdelí podľa po-
meru hmotnosti a náboja. Každá látka má 
rôzny vzorec tvorby fragmentov, na základe 
čoho dokážeme určiť identitu zlúčeniny.

Aké boli vaše začiatky na doktorand-
skom štúdiu vo Švajčiarsku? A to tak 
z pohľadu odbornej pripravenosti zo 
slovenskej vysokej školy, ako i jazykových 
kompetencií.

Odborná a jazyková pripravenosť z Bra-
tislavy bola pre mňa v prvých mesiacoch 
veľkou oporou. Na rozdiel od skúseností zo 
Slovenska sa naša výskumná skupina skla-
dala z 12 národností a často sme komuni-
kovali dokonca v nemčine. Keďže sa však 
môj doktorát svojím zameraním pohyboval 
na rozmedzí chémie a biológie, na začiatku 
som sa musela venovať najmä technikám 
molekulárnej biológie, s ktorými som pred-
tým vôbec neprišla do kontaktu.

Teraz pracujete v súkromnej sfére, nelá-
ka vás však akademický sektor? Minis-
terstvo školstva v spolupráci s rezortom 
financií ešte v roku 2015 spustilo granto-
vý program Návrat domov, ktorým chce 
späť na Slovensko prilákať slovenských 
vedcov pôsobiacich v zahraničí. Nepre-
mýšľali ste nad tým, že by ste svoj výskum 
priniesli „domov“?

V žiadnom prípade, jednorazová injekcia 
financií od štátu mi príde vyslovene smiešna, 
pretože nerieši žiadne problémy s dostávaním 
grantov v rámci dlhodobejšieho časového hori-
zontu, problémy s financovaním vedy, vydržia-
vanie seniorov na pozíciách, ktoré by mali byť 
obsadené mladými vedcami, ani rodinkárstvo.

Tak to skúsme z opačnej strany: čo vám 
najviac učarovalo na Švajčiarsku?

Syr, čokoláda, prekrásne hory a príroda, 
možnosť medzinárodných vedeckých spolu-
prác a v Bazileji aj úžasná tolerantná atmo-
sféra, či už ide o kultúru, prisťahovalectvo, 
ale aj o sexuálnu orientáciu.

Nedá sa mi nespýtať aj na váš profil na 
Instagrame @science_exercises.eu, kde 
pridávate zaujímavé príspevky, pokusy. 
Vidím za tým aj dobrý prostriedok, ako ne-
nútenou a uvoľnenou formou informovať 
verejnosť o svete vedy, prípadne aj prilá-
kať mladých ľudí do vedy. Záľuba prerást-
la do užitočnej veci. Môžete nám o celej 
„instakomunite“ okolo vás povedať viac?

Profil na Instagrame som zakladala pred 
štyrmi rokmi s úmyslom zvýšiť povedomie 
o našej webstránke www.priklady.eu, na 
ktorej nájdete kompletné riešenia príkladov 
z matematiky, fyziky a chémie pre stredné 
a vysoké školy úplne zdarma. Dôvod bol 
jednoduchý, chcela som ukázať, že autor-
mi sú vedci, a priblížiť problematiku nášho 
výskumu. Neskôr sa z toho stal samostatný 
projekt, ktorý do dnešného dňa prilákal viac 
než 28-tisíc sledovateľov. Uverejňujem foto-
grafie a videá z vlastného výskumu, návštev 
vedeckých múzeí a konferencií alebo opisu-
jem, o čom práve píšem pre slovenské alebo 
zahraničné médiá ako vedecká žurnalistka. 
Snažím sa vedu a kritické myslenie dostať 
do povedomia mladých a ukázať im, že veda 
je zábavná, zaujímavá a všade okolo nás. 
Tiež propagujem dôležitosť zastúpenia žien 
a menšín vo vede.

A ešte otázka na záver: oplatí sa vybrať 
si štúdium aj za našimi hranicami? Resp. 
čo by ste odkázali našim študentom, ktorí 
majú možnosť vycestovať za štúdium do 
zahraničia?

Nebojte sa vyskúšať to, v zahraničí nemu-
síte ostať. Ak pôjdete, vylepšíte si CV, jazy-
kové zručnosti, naučíte sa väčšej tolerancii 
a v neposlednom rade získate skúsenosti 
s technikami, ktoré sa možno nerobia nikde 
inde na svete.

Zdenka Krasňanská
Foto: Archív M. Ribar Hestericovej

„Proces prípravy 
biofarmaceutických 

produktov sa v dnešnej 
dobe čoraz viac opiera 

o používanie materiálov  
na jedno použitie.“

„Nebojte sa vyskúšať to, 
v zahraničí  

nemusíte ostať.“

„Na čas strávený  
na Katedre biochémie  
aj organickej chémie  

PriF UK spomínam veľmi  
často a rada.“
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Veľkonočné sviatky u nás i vo svete
Vedeli ste, že rímskokatolícka cirkev už v roku 1963 vyjadrila otvorenosť návrhu, aby dátum Veľkej noci nebol pohyblivý a aby sa 
pre Veľkonočnú nedeľu určila konkrétna nedeľa v roku? Tušili ste, akými úžasnými symbolmi sa hmýri slávenie židovského sviatku 
Pesach, ktorý sa tento rok prekrýva s kresťanskou Veľkou nocou? Máte predstavu, ako sa pripomienka na najdôležitejšie udalosti 
v dejinách kresťanstva slávi v samotnom Jeruzaleme, ktorý bol ich dejiskom, a že sa tu nachádza hneď niekoľko lokalít, ktoré pútnici 
uctievajú ako miesto údajného Božieho hrobu, konania poslednej večere či Ježišovho väzenia? Zamysleli ste sa niekedy nad tým, 
ako v Indii slávi Veľkú noc tamojších 28 miliónov kresťanov a prečo mnohí považujú guatemalské slávenie veľkonočných sviatkov za 
najmalebnejšie? Rozšírte si obzory o sviatkoch, ktoré sme nedávno slávili, pod taktovkou odborníkov z Katedry porovnávacej religio-
nistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Kresťanské podoby Veľkej noci
Najstaršími kresťanskými sviatkami sú ne-

deľa a Veľká noc. Obsahom oboch je cen-
trálna doktrína kresťanstva o smrti a zmŕt-
vychvstaní Ježiša Krista.

Z histórie slávenia najväčšieho 
kresťanského sviatku

V kresťanských komunitách si od začiatku 
pripomínali Ježišovu smrť a zmŕtvychvstanie 
tak, že židovskému sviatku Pesach dali nový 
výklad: Ježiš bol obetovaný ako veľkonočný 
baránok a podobne, ako Mojžiš prešiel cez 
more z egyptského otroctva do zasľúbenej 
zeme, Ježiš prešiel z otroctva smrti do nové-
ho života. Niekoľko textov v Novom zákone 
ukazuje, že pesachový naratív o oslobodení 
dostal v Ježišovej smrti na kríži nový zmysel. 
Dôkazom, že ranokresťanské obce slávili Veľ-
kú noc, je spor z 2. storočia o dátume: niekto-
ré skupiny v Malej Ázii a Sýrii chceli mať Veľkú 
noc 14. nisana židovského kalendára (z toho 
ich označenie kvartodecimáni, t. j. štrnástnici), 
zatiaľ čo väčšina obcí Veľkú noc slávila v nede-
ľu po 14. nisane a odvolávali sa pritom na tra-
díciu prebratú od apoštolov, t. j. z 1. storočia.

Ranokresťanská cirkev si pôvodne pripo-
mínala Ježišovu smrť a zmŕtvychvstanie len 
v noci zo soboty na Veľkonočnú nedeľu. Od 
4. storočia sa v dôsledku snahy o historizujú-
ci prístup obsah Veľkej noci rozložil do troch 
dní (triduum), reprezentujúcich Ježišovo 
ukrižovanie, pochovanie a vzkriesenie. Po-
stupne sa pridali ďalšie sviatky a rôzne dlhá 
príprava v podobe pôstu a pokánia. Slávenie 
veľkonočného obdobia v dnešnej rímskoka-
tolíckej cirkvi je výsledkom liturgickej reformy 
veľkonočných obradov v 50. a 60. rokoch 
20. storočia, ktorá odstránila od stredoveku 
nahromadené liturgické anomálie, zaviedla 
zrozumiteľnejšie symboly a dala dôraz na 
jednoduchosť a strohosť ako typické vlast-
nosti rímskej liturgie. V porovnaní s ňou sú 
obrady východných liturgií (pravoslávnych 
a orientálnych pravoslávnych cirkví) zloži-
tejšie, symbolicky bohatšie a časovo oveľa 
dlhšie, najmä v prípade slávenia Veľkej noci.

Pohyblivý dátum Veľkej noci

Zatiaľ čo deň Ježišovho narodenia nie je 
historicky spojený s konkrétnym dátumom 

a 25. december podľa rímskeho kalendára 
je až o niekoľko storočí neskôr vytvorená 
tradícia, dátum slávenia udalostí spojených 
s Ježišovou smrťou je v našom kalendári 
pohyblivý, pretože historicky súvisí s 15. ni-
sanom, prvým dňom židovského Pesachu. 
Židovský kalendár je lunisolárny, berie do 
úvahy fázy Mesiaca a nekryje sa s dňami 
kalendárov (gregoriánskeho a juliánskeho) 
používaných kresťanskými cirkvami.

Najmarkantnejším rozdielom v slávení 
Veľkej noci medzi kresťanstvom na západe 
a východe je väčšinou iný dátum Veľkonoč-
nej nedele a s tým spojené rozdielne dátumy 
ďalších pohyblivých sviatkov, aj keď sa všetky 
kresťanské cirkvi riadia rozhodnutím nicej-
ského koncilu z roku 325 o slávení Veľkej 
noci v prvú nedeľu po jarnom splne. Západ-
né cirkvi ju slávia v nedeľu po prvom jarnom 
splne podľa gregoriánskeho kalendára, čo 
vychádza medzi 22. marcom a 25. aprílom. 
Veľkonočná nedeľa východných cirkví pripa-
dá na nedeľu po prvom jarnom splne pod-
ľa juliánskeho kalendára (ten sa aktuálne 
„omeškáva“ o 13 dní za gregoriánskym), a ak 

Boží hrob na Bielu sobotu
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koliduje so židovským Pesachom, posúva 
sa o týždeň neskôr, a teda môže byť medzi 
4. aprílom a 8. májom. V praxi tak môžu na-
stať tri situácie: západná a východná Veľká 
noc buď pripadnú na rovnakú nedeľu (napo-
sledy to tak bolo v roku 2017), alebo východ-
ná Veľkonočná nedeľa je týždeň po západnej 
Veľkej noci (ako napr. v rokoch 2018, 2019, 
2020), alebo je rozdiel medzi nimi až jeden 
mesiac, pričom východná Veľká noc je vždy 
po západnej (napr. v roku 2016 bola západ-
ná Veľká noc 27. marca a východná 1. mája, 
v roku 2021 to bude 4. apríl a 2. máj). Zatiaľ 
čo niektoré pravoslávne cirkvi slávia Vianoce 
podľa juliánskeho a iné podľa gregoriánskeho 
kalendára, v otázke Veľkej noci panuje medzi 
nimi zhoda – východné cirkvi (až na pravosláv-
nych v Estónsku a Fínsku) sa pridŕžajú julián-
skeho kalendára a pravidla, že dátum Veľkej 
noci sa nesmie kryť so židovským Pesachom.

Pohyblivosť dátumov veľkonočného obdo-
bia je považovaná za praktický a ekonomický 
problém najmä v štátoch s populáciou patria-
cou k západnému kresťanstvu. Sporadicky 
sa ozývajú iniciatívy, aby dátum nebol pohyb-
livý, ale aby sa pre Veľkonočnú nedeľu určila 
konkrétna nedeľa v roku. Rímskokatolícka 
cirkev ako najväčšia z kresťanských cirkví 
v roku 1963 vyjadrila otvorenosť pre takéto 
riešenie. Nateraz sa však v tejto veci nečrtá 
medzi cirkvami žiadna zhoda a Veľká noc zo-
stáva pohyblivým sviatkom.

Spoločné a rozdielne črty slávenia 
veľkonočných sviatkov

Veľkonočná nedeľa je v strede 14- alebo 
15-týždňového obdobia (v závislosti od jed-
notlivých cirkví), ktoré sa nazýva veľkonočný 
okruh a tvorí centrálnu časť cirkevného roka 
všetkých kresťanských cirkví. Teologický 
a liturgický obsah je totožný pre všetky de-
nominácie, odlišnosti sú v dĺžke prípravného 
obdobia a v terminológii. Prípravné obdobie 
(nazývané aj „pôstne“, „veľkopôstne“, „čas 
pokánia“ alebo „predveľkonočná príprava“) 
sa vo väčšine západných cirkví začína na 
Popolcovú stredu, pričom liturgickou far-
bou tohto obdobia je fialová. V tento deň sa 
v rímskokatolíckych kostoloch koná obrad 
poznačenia popolom. Slovenskí evanjeli-
ci tento obrad nepraktizujú (zachoval sa však 
vo viacerých luteránskych cirkvách v Európe 
a vo svete) ani v tento deň nekonajú boho-
služby, zídu sa k nim v Prvú pôstnu nedeľu. 
V ambroziánskom ríte latinskej cirkvi (týka 
sa najmä milánskej arcidiecézy) sa obdobie 
pôstu začína nedeľou po Popolcovej strede. 
Vo východných cirkvách byzantského ob-
radu (u nás gréckokatolícka a pravoslávna 
cirkev) sa veľký pôst (nazývaný aj Svätá šty-
ridsiatnica) začína Čistým pondelkom, ktorý 
je z pohľadu západnej tradície v pondelok 
pred Popolcovou stredou (východná tradícia 
ju nepozná). Farba obdobia je tmavočerve-
ná. V orientálnych pravoslávnych cirkvách 
alexandrijského rítu (koptská, etiópska a eri-
trejská cirkev) veľký pôst trvá osem týždňov. 
Pôst pred Veľkou nocou je vo východnej 

tradícii oveľa prísnejší než v západnom kres-
ťanstve. Tradične sa síce hovorí o 40 dňoch 
pokánia, no reálne je to viac dní, a to pod-
ľa toho, ktoré dni jednotlivé cirkvi do tohto 
obdobia zarátavajú (v niektorých cirkvách sa 
napr. nedeľa nepovažuje za pôstny deň alebo 
sa pôst končí v rôzne dni Veľkého týždňa).

Centrom obdobia je Veľký týždeň (tiež Svä-
tý alebo Tichý, pravoslávni ho nazývajú Strast-
ná sedmica). Začína Kvetnou (alebo Palmo-
vou) nedeľou, v ktorú sa čítajú alebo spievajú 
pašie, t. j. časti evanjelia o utrpení a smrti Je-
žiša. Každý deň tohto týždňa má svoj vlastný 
význam a symboliku. Čoraz populárnejšou sa 
u nás stáva „živá krížová cesta“, t. j. pašiový 
príbeh predstavený na verejnom priestranstve 
mimo kostola. Na Zelený (alebo Veľký) štvr-
tok sa pripomína Ježišova posledná večera 
a jeho gesto umývania nôh apoštolom. Na 
Veľký piatok, ktorý je dňom Ježišovej smrti, 
jeho „zostúpenia do pekiel“ a oslobodenia 
spravodlivých duší, si v západných cirkvách 
uctievajú kríž a vo východných cirkvách 
pláštenicu (plaščanicu), čo je obdĺžnikové 
plátno s vyobrazením mŕtveho Ježišovho tela. 
Biela sobota je dňom, keď Ježišovo telo bolo 
v hrobe – v rímskokatolíckych kostoloch sa 
to pripomína vytvorením dočasného Božieho 
hrobu, ku ktorému sa veriaci chodia modliť 
od skončenia veľkopiatkových obradov až 
do začatia vigílie. V sobotu po západe slnka 
sa v mnohých cirkvách začína veľkonočná 
vigília, ktorá je najslávnostnejšou, obsahovo 
a symbolicky najbohatšou (a teda aj najdlh-
šou) bohoslužbou roka. Často sa v rámci nej 
koná krst dospelých a končí sa slávnostným 
sprievodom so sochou zmŕtvychvstalého 
Krista. Veľkonočná nedeľa je vyvrcholením 
cirkevného roka a vo všetkých cirkvách má 
mimoriadne slávnostný charakter ako deň, 
keď Ježiš Kristus „zlomil okovy smrti“, „otvo-
ril nebo“, vstal z mŕtvych, pri svojom hrobe 
sa ako s prvou stretol s Máriou Magdalénou 

a potom sa zjavil ostatným nasledovníkom. 
Veľkonočný pondelok sa v našich končinách 
vníma ako deň ľudových zvykov, šibačiek 
a kúpačiek. Po Veľkonočnej nedeli nasledu-
je obdobie 50 dní, liturgická farba obdobia je 
biela a je zakončené sviatkom Turíc (iné názvy 
sú Zostúpenie Ducha Svätého, Letnice alebo 
Päťdesiatnica), ktorý je pripomenutím zoslania 
Ducha Svätého na apoštolov v deň židovské-
ho sviatku Šavu‘ot (Sviatok týždňov). Desať dní 
pred Turícami, na 40. deň po Veľkej noci, sa 
slávi sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sviatok 
Turíc je doložený už v 2. storočí, sviatok Nane-
bovstúpenia Pána vznikol v 4. storočí.

Celé obdobie veľkonočného okruhu je 
v cirkevnom prostredí dôkladne regulované 
doktrínou a liturgiou, no žité náboženstvo 
v kresťanskom prostredí u nás i vo svete je 
výsledkom synkretizmu predkresťanských 
a kresťanských predstáv, ktoré sa živo udržu-
jú. Na Slovensku je to napríklad dva týždne 
pred Veľkou nocou na Smrtnú (alebo Čiernu) 
nedeľu vynášanie figurín Moreny (iné názvy sú 
Muriena, Marejna, Smrť či Kyselica) či Ded-
ka, prípadne oboch figurín, ktoré symbolizuje 
vyhnanie zimy a smrti. Morena, veľkonočné 
vajíčko, veľkonočný zajac, oblievačka, ši-
bačka, sadenie májov, otváranie studničiek 
a mnohé iné zvyky, tradične patriace do ob-
dobia medzi Popolcovou stredou a Turícami, 
majú predkresťanský charakter. Ak sa však na 
obsah a symboly veľkonočného času pozrie-
me v širšej nábožensko-dejinnej perspektíve, 
nájdeme v nej niekoľkotisícročný rezervoár 
civilizačnej pamäti siahajúcej od kultov Ka-
naanu a Egypta, helénskej a rímskej kultúry, 
židovského náboženstva, antického kresťan-
stva, slovanských zvykov cez kresťanský stre-
dovek a modernú Európu až po dnešok, a to 
bez ohľadu na to, či niekto Veľkú noc slávi 
v kresťanskom alebo sekulárnom kontexte. 

Roman Kečka

Živá krížová cesta v Prešove
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Židia si počas Pesachu pripomínajú  
vyslobodenie z Egypta

Pesach (a spolu s ním aj Šavu‘ot a Sukot) 
patrí medzi tzv. pútnické sviatky. Z nábožen-
ského hľadiska Pesach odkazuje na vyve-
denie Izraelitov z Egypta, Šavu‘ot (Sviatok 
týždňov) na odovzdanie (zjavenie) Tóry (päť 
kníh Mojžišových) izraelskému ľudu na hore 
Sinaj a posledný – Sukot (Sviatok stánkov) 
– na putovanie púšťou a príchod do zasľú-
benej zeme.

Dôležitosť pripomínania si týchto udalostí 
je zaznamenaná aj v Tóre, v knihách Exodus 
(Ex 23, 14 – 17) a Deuteronómium (Dt 16, 
10; 13, 16 – 17): „Tri razy do roka sa kaž-
dý muž ukáže pred Pánom, svojím Bohom, 
na mieste, ktoré si on vyvolí: na slávnosť 
Nekvasených chlebov, slávnosť Týždňov 
a slávnosť Stánkov“ (Dt 16, 16). Tento prí-
kaz (micva, m. č. micvot) nariaďuje všetkým 
nábožensky dospelým mužom putovať trikrát 
do roka do Jeruzalema. V čase existencie 
jeruzalemského chrámu prinášali pútnici do 
Jeruzalema predpísané obetiny a zároveň 
plnili ďalšie ustanovenie, ktoré prikazovalo 
radovať sa všetkým príslušníkom národa. Po 
zničení chrámu (70 n. l.) sa sviatok presunul 
do rodín – tu sa pôvodne oslavoval aj v star-
šej tradícii.

Pesach sa slávi od 15. do 21. nisanu 
(v diaspóre o jeden deň dlhšie). Odkazuje 
na biblickú udalosť desiatej egyptskej rany 
zaznamenanej v knihe Exodus (Ex 12, 13; 
12, 23), keď Hospodin obišiel dvere prvoro-
dených, ktoré boli označené krvou baránka. 
Hebrejský výraz Pesach (grécky Pascha) 
znamená „preskočiť“, „obísť“. Ako pripo-
mienku tejto udalosti musia všetci prvorode-

ní synovia deň pred Pesachom držať pôst. 
Pesach je známy aj pod názvom Sviatok ne-
kvasených chlebov (Chag ha-macot), ktorý 
odkazuje na roľnícku tradíciu. Vývojovo sa 
teda skladá z dvoch rovín – historicky starší 
nomádsky sviatok odkazuje na obetovanie 
baránka (Pesach – 1 deň) a mladšia roľníc-
ka tradícia (Sviatok nekvasených chlebov – 7 
dní) na poľnohospodárske práce, dozrievanie 
obilia. Náboženský význam sme si už spome-
nuli – zázrak vyvedenia Izraelitov z Egypta.

Ako už bolo povedané, Pesach je v sú-
časnosti primárne rodinným sviatkom. Po 
druhej svetovej vojne sa na Slovensku slávi aj 
komunitne – v prostredí židovských nábožen-
ských obcí. Sprevádza ho množstvo tradícií 
vychádzajúcich z príkazov, ktoré sú zazna-
menané v Tóre. V tradičných (ortodoxných) 
židovských domácnostiach sa začína už 10. 
nisana, keď sa v synagóge koná šabat gadol 
– veľký šabat. Počas bohoslužby sa opakujú 
prikázania, ktoré súvisia s oslavou sviatku. Po-
čas nasledujúcich dní pani domu robí „jarné 
upratovanie“, čím pripravuje domácnosť na 
príchod Pesachu. Pripravuje kóšer (rituálne 
čistý) slávnostný riad, ktorý je určený výluč-
ne na tieto dni (košer le-Pesach). Deň pred 
Pesachom upratovanie vrcholí a je ukončené 
rituálom bdikat chamec – hľadanie kvasu. 
Počas nasledovných dní je totiž zakázané 
konzumovať či vlastniť čokoľvek kvasené, 
preto sa z domova odstraňuje všetok kvas. 
Mamy schovajú pre svoje deti kúsok chleba, 
ktorý, keď ho deti nájdu, obradne spália – ritu-
ál sa nazýva bi‘ur chamec. Pri tejto príležitosti 
sa recituje anulácia pre prípad výskytu drob-

ných čiastočiek kvasu: „V tejto chvíli anulujem 
chamec, ktorý som videl aj nevidel.“ Počas 
nasledujúcich siedmich dní sa konzumuje iba 
nekvasený chlieb – maces (m. č. macot). 
Dnes sa, samozrejme, kupuje, ale v minulosti 
si ho gazdiné piekli samy z vody a minimálne 
deň starej múky. Vyvaľkané cesto sa prešlo 
valčekom s ostňami a pieklo maximálne 18 
minút – aby sa zabránilo kvaseniu. Konzumá-
cia macesu zároveň pripomína nedostatok 
času pri odchode z Egypta, keď si Hebreji 
museli v rýchlosti zobrať na putovanie ešte 
nevykysnuté cesto.

Večer 15. nisana (erev pesach – pesacho-
vý večer) sa po východe troch hviezd slávi 
pesachový seder (seder šel pesach – po-
riadok Pesachu). Počas neho každý pri stole 
dostane štyri poháre červeného vína – vína, 
ktoré nekvasí a je určené výlučne pre Pesach 
(košer le-Pesach). Počas sederovej večere 
sa obradne predčítava pesachová hagada, 
príbeh, počas ktorého sa na vopred určených 
miestach textu postupne tieto poháre vypijú. 
Ich počet symbolicky odkazuje na udalosti 
vyvedenia z egyptskej poroby, vyslobodenie 
z otroctva, vykúpenie a prísľub Hospodina, že 
si Izrael zoberie za svoj ľud. Existujú však aj 
iné vysvetlenia počtu štyroch pohárov, napr. 
odkaz na štyri staroveké ríše, ktoré ovládali 
izraelský národ po Egypte – Babylon, Per-
zia, Grécko, Rím. Na stole sa nachádza ešte 
jeden najväčší pohár naplnený vínom. Je ur-
čený pre proroka Eliáša, ktorý má ohlásiť prí-
chod Mesiáša.

Ďalším symbolom je sederová misa. V jej 
strede dominujú tri macesy – symboly troch 
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vrstiev ľudu Izraela: Kohen (kohen, m. č. koha-
nim – príslušník starozákonných kňazov z rodu 
Lévi, potomkovia Árona), Levi (levita – starozá-
konný člen nižšieho duchovenstva, chrámový 
služobník – potomkovia Léviho, tretieho Jáko-
bovho syna) a Jisrael (súhrnné pomenovanie 
Jákobovho pokolenia, izraelský národ). Šesť 
komponentov po jej obvode odkazuje na vy-
slobodenie z Egypta. Opečená kosť (zro‘a) 
symbolizuje pôvodnú pesachovú obetu – 
baránka. Horké bylinky a zelenina (maror), 
zvyčajne chren a šalát, pripomínajú utrpenie 
v Egypte. Vajce (bejca) je symbolom sviatoč-
nej obete (chagiga). Môže symbolizovať aj 
večnosť či smútok nad pádom Jeruzalem-
ského chrámu, ale tiež aj samotný osud ná-
roda – čím dlhšie sa vajce varí, tým je tvrdšie, 
čo má odzrkadľovať presvedčenie, že čím 
viac Izraelitov v minulosti prenasledovali, tým 
sa stali odolnejšími. Chazeret sú opäť horké 
byliny, ktoré sa však nekonzumujú. Karpas 
je pripomienkou yzopu namočeného do 
krvi baránka, ktorým sa potreli veraje dverí. 
Predstavuje ho najčastejšie koreňová zeleni-
na namáčaná do slanej vody. Symbolizuje aj 
chudobné jedlo, ktoré jedli Hebreji v Egypte, 
a ich slzy. Posledným je charoset – nastrú-
hané jablká s orechmi a škoricou, ktoré sú 
symbolom hliny, z ktorej počas otrockých 
prác v Egypte vyrábali tehly.

Slávnostnú sederovú večeru vedie pán 
domu. Najprv recituje kiduš (posvätenie vína) 
a každý prítomný pripíja na oslobodenie. Je tra-
díciou opierať sa o stôl ľavým lakťom a na sto-
ličke sedieť trochu bokom – pripomína sa tým 
rýchly útek z Egypta. Po rituálnom umytí rúk 
nasleduje delenie karpasu, ktorý sa konzumu-
je namočený do slanej vody. Potom pán domu 
rozpolí prostredný maces, väčšiu časť zabalí 
do obrúska, ktorý deti schovajú a na konci 
večere ho vrátia za sľub nejakého darčeka. 
Nasleduje hlavná časť sederu – magid – roz-
právanie príbehu. Pán domu zdvihne sederovú 
misu s macesmi a povie: „Toto je chlieb bie-
dy, ktorý jedli naši predkovia v Egypte. Kto je 
hladný, nech príde a zaje si s nami. Kto je v nú-
dzi, nech príde a oslávi Pesach s nami. Tento 
rok tu, budúci v Jeruzaleme. Tento rok otroci, 
budúci rok slobodní.“ Konečne nasleduje čas 
pre deti. Najmladšie z nich sa pýta štyri otázky: 
čím sa táto noc líši od iných, prečo sa je nekva-
sený chlieb a iba horké byliny, prečo sa pokr-
my dvakrát namáčajú do slanej vody a prečo 
sa všetci opierajú. Postupne sa tak odvíja celý 
biblický príbeh úteku z Egypta. Nasleduje ďal-
šie opláchnutie rúk pred jedlom, požehnanie 
macesu, konzumácia maroru a korechu (by-
lín s macesom) a charosetu a potom hostina 
– šulchan aruch. U nás sa najčastejšie kon-
zumuje zlatá kuracia polievka s macesovými 

knedličkami, ryba obalená v macesovej múke, 
plnená hydina, placky z macesovej múky či 
zo zemiakov – kugl. Ako zákusok sa podáva 
macesový nákyp (macelokš), lejkech z ma-
cesovej múky (medovník) či macesová torta. 
Všetky potraviny musia zodpovedať pesacho-
vým predpisom a nesmú kvasiť. Na záver hos-
tiny sa skonzumuje skrytý kus macesu (afiko-
man), nasleduje požehnanie a umytie rúk, po 
ňom čítanie žalmov a chválospevy, po ktorých 
sa vypije štvrtý pohár vína. Na konci večere 
(nirca – prijatie) sa odrieka modlitba za prijatie 
sederu, spievajú sa rôzne verše a číta sa Šala-
múnova Pieseň piesní. Na záver sa prednesie 
pesachová prosba Budúci rok v Jeruzaleme.

Pesach je jedným z najpôsobivejších a naj-
radostnejších sviatkov judaizmu. Končí sa 21. 
nisanu v okamihu, keď sa na oblohe objavia 
prvé tri hviezdy. Po večernej modlitbe a havda-
le, čo je špeciálny obrad ukončujúci sviatky, 
nasleduje odkladanie pesachového riadu a na-
stávajú všedné dni, keď sa môže začať jesť 
kysnutý chlieb.

Tento rok sa Pesach prekrýva s kresťan-
skou Veľkou nocou – slávi sa po západe sln-
ka od 19. do 27. apríla 2019. Dva prvé a dva 
posledné dni sú plné sviatky, štyri dni medzi 
tým sú polosviatky.

Ivica Štelmachovič Bumová

Zvláštnosti indických veľkonočných sviatkov

Pre našinca, ktorý si indický náboženský 
svet najčastejšie spája najmä s hinduizmom 
a jeho rozmanitými božstvami, bude možno 
prekvapením, že si na indickom subkon-
tinente našlo svoje miesto aj kresťanstvo. 
A hoci sa 2,3 % podiel kresťanov na prvý po-
hľad nemusí javiť ako príliš závratne číslo, pri 
prepočte na indické populačné pomery sa 
nám ukáže, že v Indii žije približne 28 milió-
nov kresťanov. Aj tie najopatrnejšie odhady 
vedcov datujú prítomnosť kresťanov v In-
dii najneskôr do 8. storočia. Mnohí indickí 
kresťania v zhode s miestnou tradíciou veria, 
že kresťanstvo priniesol do Indie samotný 
apoštol Tomáš. Bez ohľadu na to, či už majú 
v súvislosti s dobou príchodu kresťanstva do 

Indie pravdu vedci alebo veriaci, je isté, že 
tam má veľmi dlhú tradíciu nielen toto nábo-
ženstvo, ale aj s ním spojené sviatky.

Veľká noc ako najvýznamnejší sviatok 
kresťanského roka sa, samozrejme, teší veľ-
kej pozornosti aj medzi indickými kresťanmi. 
Medzi zvláštnosti indických veľkonočných 
sviatkov patrí jedenie nekvaseného chleba 
z ryžovej múky, ktorý si veriaci namáčajú do 
kokosovej omáčky. Rodinné tradície kážu, 
aby tento nekvasený chlieb pripravoval muž 
a kokosovú omáčku žena. Chlieb sa podáva 
vo štvrtok ako pripomienka poslednej veče-
re a je ozdobený krížom z palmových lístkov. 
Otec rodiny ho na začiatku večere láme na 
trinásť kúskov, čím odkazuje na Ježiša a dva-

nástich apoštolov. Po večeri sa v Kérale, kto-
rej populácia je z jednej štvrtiny kresťanská, 
spievajú tradičné piesne tamojších „tomá-
šovských“ kresťanov.

Veľký piatok je charakteristický prísnym 
bezmäsitým pôstom. Kresťania v Kérale v ten-
to deň jedia kaše z ryže, strukovín a mango-
vej omáčky. Špecifickým zvykom indických 
kresťanov je pitie trpkého vývaru z tekvicovej 
šťavy, zmesi bylín a octu, ktorý sa nazýva cho-
ruka. Tento nápoj sa dáva piť každému náv-
števníkovi kostola, aby si pripomenul posled-
né chvíle ukrižovaného Ježiša, ktorému od 
smädu priložili k ústam špongiu namočenú do 
octu. Počas Veľkého piatka sa usporadúvajú 
procesie a pašiové hry.

Po sobotnom vyčkávaní na Kristovo zmŕt-
vychvstanie sa Veľkonočná nedeľa začína 
mimoriadne skoro. Veriaci navštevujú kostol 
už od druhej hodiny rannej a bohoslužby sa 
začínajú so svitaním. Nedeľa sa na rozdiel 
od Veľkého piatka nesie v znamení zábavy 
a osláv. Ľudia si navzájom želajú pekné sviat-
ky, príbuzní a priatelia sa obdarúvajú malými 
darčekmi, krížikmi, farebnými lampášikmi či 
kvetmi a deti dostávajú koláče a v obcho-
doch kupované dekorované vajíčka. Tento 
deň je pre indických kresťanov dňom zába-
vy, procesií a rôznych hier. V poslednej dobe 
sa medzi indickými kresťanmi stalo obľúbe-
ným zvykom usporadúvať na Veľkonočnú 
nedeľu bohaté hostiny a večierky.

Matej Karásek
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Veľká noc, svätý hrob a historický Jeruzalem

Mesto Jeruzalem bolo dejiskom viacerých 
kľúčových udalostí v dejinách kresťanstva. 
Tie najdôležitejšie z nich – Ježišovu smrť na 
kríži a jeho zmŕtvychvstanie – si kresťanské 
komunity na celej zemeguli pripomínajú prá-
ve na Veľkú noc. Ako sa však pripomienka 
na ne slávi v samotnom Jeruzaleme? A je 
mesto, kde Ježiš pôsobil, totožné s dnešným 
Jeruzalemom, resp. ako to vlastne je s histo-
rickou autenticitou miest a pamiatok v tomto 
meste, ktoré si veriaci na celom svete neod-
mysliteľne spájajú s Veľkou nocou a považu-
jú ich za tie najposvätnejšie?

Miestni palestínski kresťania, ako aj mi-
lióny pútnikov navštevujúcich Sväté mesto 
veria, že keď chodia po uliciach dnešné-
ho Jeruzalema, kráčajú po stopách Ježiša 
a jeho učeníkov. Faktom však je, že histo-
rický Jeruzalem, v ktorom došlo aj k veľko-
nočným udalostiam, bol zrovnaný so zemou 
rímskym vojskom v roku 70, čo podľa Biblie 
predpovedal aj samotný Ježiš. Bol zbúraný 
a vyrabovaný nielen Jeruzalemský chrám, 
ale aj celé mesto a dlhé desaťročia tu sídlila 
len X. rímska légia Fretensis. Až v roku 135 
tu vzniká nové rímske mesto menom Aelia 
Capitolina, založené cisárom Hadriánom 
a zasvätené kapitolským bohom – súčasné 
Staré Mesto Jeruzalema vyrástlo práve na 
týchto rímskych základoch. Preto keď po-
tom na začiatku 4. storočia cisár Konštantín 

Veľký a jeho matka Helena začali „pátrať“ po 
dejiskách novozákonných udalostí, museli 
ich identifikovať práve v tomto „novom“ mes-
te, ktoré sa však svojím miestopisom už vý-
razne líšilo od Jeruzalema z Ježišových čias. 
Vtedy – v roku 326 – cisárovná Helena ob-
javila údajné miesto ukrižovania – Golgotu, 
ale i svätý kríž a hrob Ježiša, kde bol vzápätí 
vybudovaný a dodnes stojí Chrám Božieho 
hrobu. Budova chrámu síce bola počas stá-
ročí mnohokrát predmetom sporu medzi jed-
notlivými kresťanskými frakciami a cirkvami, 
no pre väčšinu kresťanov stále predstavuje 
historické centrum ich viery. Tu pod kupo-
lou monumentálnej rotundy stojí symbolicky 
prázdna hrobka Ježiša.

Dnes sa o budovu chrámu delí šesť kres-
ťanských denominácií: dominantné postave-
nie v ňom má grécka ortodoxná cirkev, no 
nájdeme tam ešte rímskokatolícku, sýrsku 
ortodoxnú, arménsku apoštolskú, kopt-
skú a etiópsku komunitu. Každá cirkev má 
v chráme presne vymedzené územie aj kom-
petencie, ktoré úzkostlivo strážia, dodržujúc 
krehké status quo. Občas však dochádza 
k stretom záujmov, ktoré niekedy vyústia 
v otvorený konflikt. Podľa pravidiel je v ta-
komto prípade potrebný konsenzus všetkých 
šiestich cirkví, aby sa veci vyriešili mierovou 
cestou. Výrečným príkladom je tzv. nehnu-
teľný rebrík na priečelí budovy. Dostal sa tam 

údajne pri rekonštrukcii budovy na začiatku 
19. storočia, no keď po dokončení prác 
chceli rebrík odstrániť, ukázalo sa, že nie 
je jasné, kto ho tam dal, takže nebolo jasno 
ani v tom, kto má právo ho odstrániť. Preto 
sa tam drevený rebrík dodnes nachádza, 
a keď ho zničia prírodné živly, nahradia ho 
jeho presnou kópiou. Niektoré konflikty však 
nemajú takúto humornú podobu a v Jeruza-
lemskom chráme občas dochádza dokonca 
až ku krvavým stretom. Niekoľkokrát sa tam 
už strhla bitka medzi gréckymi ortodoxnými 
a arménskymi mníchmi, a to priamo pred 
Božím hrobom na Veľkú noc, napr. v roku 
2008, keď musela zasahovať izraelská polí-
cia, ktorá zatkla niekoľkých rehoľníkov.

Chrám Božieho hrobu a samotný hrob je 
však predovšetkým priestorom pre vykoná-
vanie rituálov, medzi ktorými tie veľkonoč-
né výrazne dominujú. Práve vo vnútri hrobu 
sa počas ortodoxnej Veľkej noci odohráva 
tzv. zázračné vznietenie posvätného ohňa.  
O udalosti už písal aj významný cirkevný his-
torik Eusébius v 4. storočí. Samotný rituál sa 
začína na predpoludnie v Bielu sobotu, keď 
sa pri hrobe zhromaždia príslušníci gréckej 
ortodoxnej, arménskej apoštolskej a iných 
východných denominácií. Prehľadá sa hrob, 
či tam nie je ukryté niečo, s čím sa dá zapáliť 
oheň. Potom je hrob zapečatený a strážený, 
až kým k nemu za vyzváňania zvonu nepríde 
hlavný aktér rituálu – grécky ortodoxný pat-
riarcha Jeruzalema. Ten sa pomodlí o zázrak 
a potom prelomí pečať a vojde sám do hrob-
ky. Z nej následne vystúpi s dvomi horiacimi 
pochodňami, z ktorých si každý z prítomných 
zapáli svoju sviečku. Celý chrám je čoskoro 
plný horiacich sviečok a veriacich v eufórii. 
Traduje sa, že zázračný oheň sa na začiatku 
svojej existencie neprejavuje charakteristika-
mi obyčajného ohňa – nepáli ani nehreje, čo 
mnohí veriaci údajne zažili na vlastnej koži. 
V histórii chrámu sa tento veľkonočný zázrak 
snažili privolať aj iné denominácie (latiníci či 
členovia arménskej apoštolskej cirkvi), no 
úspech mali výlučne príslušníci gréckej or-
todoxie, ktorí to považujú za jednoznačné 
znamenie pravosti svojej verzie kresťanstva.

Hoci je Ježišov hrob v Chráme Božieho 
hrobu považovaný majoritou kresťanov za ten 
pravý, v samotnom Jeruzaleme nájdeme ešte 
dva hroby, ktoré niektorí pokladajú za alterna-
tívne a autentické miesta, kde bol Ježiš po-
chovaný. Prvým, známejším je tzv. záhradný 
hrob, ktorý leží za súčasnými hradbami kúsok 
od Damaskej brány. Ide o hrobku vytesanú do 
skaly v blízkosti skalného útvaru pripomínajú-
cu lebku, čo je význam výrazu Golgota. Táto 
hrobka bola „objavená“ v polovici 19. storo-
čia nemeckým protestantským teológom Ot-
tom Theniusom a „autentickosť“ miesta tiež 
potvrdili ďalší protestantskí a presbyteriánski 
duchovní a veriaci. Okolo hrobky, ktorá sa po-
važuje za Ježišovu, bola vytvorená záhrada, 

Boží hrob v Jeruzaleme
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ktorá je dodnes v správe rôznych protestant-
ských denominácií a slúži k duchovným cvi-
čeniam a kontemplácii. Pokoj miesta výrazne 
kontrastuje s hektickosťou a rušnosťou Chrá-
mu Božieho hrobu a pripomína viac britský vi-
diek než Blízky východ. Týmto sa pre protes-
tantov, ktorí nemajú svoje oficiálne zastúpenie 
v Chráme Božieho hrobu, vytvorilo alternatív-
ne miesto uctievania a mnohí z nich skutočne 
oslavujú Veľkú noc práve na tomto mieste.

Tretia, tzv. rodinná hrobka Ježiša bola 
objavená v roku 1980 južne od Starého 
Mesta Jeruzalema vo štvrti Talpiot. Izrael-
skí archeológovia narazili na skalnú rodin-

nú hrobku, v ktorej sa nachádzali osuáriá 
(kostnice) s nápisom „Jehošua ben Jozef“ 
(v preklade: „Ježiš, syn Jozefov“), ako aj 
s menami všetkých Ježišových rodinných 
príslušníkov vrátane Panny Márie, ale i Má-
rie Magdalény. Materiály a symboly nájdené 
v danom hrobe dlho ležali v depozitári Izra-
elského múzea a boli zverejnené až v roku 
2008, čo vyvolalo v kresťanských kruhoch 
vlnu pohoršenia. Táto hrobka, ktorá je dnes 
pod modernou zástavbou, sa nikdy nestala 
predmetom náboženskej úcty.

Okrem viacerých Ježišových hrobov Jeru-
zalem ponúka napríklad aj dve možné miesta 

konania poslednej večere (katolícke na hore 
Sion a sýrske ortodoxné v arménskej štvrti) 
a až tri potenciálne lokality väzenia Ježiša 
(inú lokalitu uctievajú katolíci, inú grécki orto-
doxní a inú príslušníci arménskej apoštolskej 
denominácie). Táto pluralita a neistota mož-
no v niektorých vyvoláva pocit stereotypné-
ho „orientálneho chaosu“, no v konečnom 
dôsledku ide o to „mať nablízku“ posvätné 
miesta, kde sa odohrával najväčší zázrak pre 
kresťanov: smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša, 
a tak sa stať súčasťou tohto veľkého mysté-
ria.

Attila Kovács

Guatemalčania slávia veľkonočné sviatky  
vo veľkom štýle

Guatemalské slávenie Veľkej noci je azda 
celosvetovo najveľkolepejšou, najfarebnejšou 
a zrejme aj najexotickejšou verziou oslavy toh-
to kľúčového kresťanského sviatku. Tvrdia to 
cestovateľské príručky, ale aj všetci tí, ktorí to 
zažili na vlastnej koži. Na tomto mieste treba 
doplniť, že obsahom tohto sviatku nie je ani 
v Guatemale nič iné ako spomienka na utrpe-
nie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Avšak 
pre kresťanstvo Nového sveta bolo typické, že 
Indiáni sa doktríne učili najmä prostredníctvom 
symbolov. Preto sa zachovala ich neobyčajná 
bohatosť najmä pri najdôležitejších udalos-
tiach cirkevného roka a práve takou je Veľká 
noc. Už v 17. storočí sa spomínajú obrovské 
sprievody, počas ktorých rôzne laické bratstvá 
ulicami miest nosili sochy, pričom ich sprevá-
dzali kajúcnici oblečení vo fialových a čiernych 
rúchach, symboloch pokánia a smútku. Tento 
základný kolorit sa udržal dodnes.

Najväčšie procesie boli pôvodne v starom 
hlavnom meste Antigua Guatemala, najmä na 
Zelený štvrtok a Veľký piatok, ktorých sa zú-
častňovali nielen Španieli, ale aj Indiáni a mes-
tici. Tieto procesie sa vyznačovali silnými indi-
ánskymi prvkami, napríklad zvukmi štrbinových 
bubnov tun alebo drevených fláut chirimía, tiež 
sa na ulice začali klásť koberce z kvetov a plo-
dov, stavali sa pouličné oltáre a pálilo sa domo-
rodé kadidlo. Popularitu sviatku medzi Indiánmi 
dosiahli misionári aj tým, že bol identifikovaný 
s päťdňovým posvätným obdobím starého 
mayského kalendára, ktoré sa nazývalo wayeb 
a vyjadrovalo veľmi špecifický (medzi)čas kon-
ca a počiatku (čas mimo kalendárom počíta-
ných dní) plný obradov a rituálov. Jeho spojenie 
s Veľkým týždňom bolo potom pre Mayov oveľa 
zrozumiteľnejšie.

Po ničivom zemetrasení bolo v roku 1773 
hlavné mesto presťahované do Novej Guatema-
ly Nanebovzatia Panny Márie (tak znie oficiálny 
názov Guatemaly, dnešného hlavného mesta 
rovnomenného štátu), kde tradícia okázalých 
procesií pokračuje až dodnes. Organizujú ich 
staré i nové bratstvá, pôvodne zamerané na kult 
svätcov. Sezóna procesií sa začína od Popol-

covej stredy – počas nasledujúcich 40 dní pôs-
tu sa každý piatok koná tradičná krížová cesta 
spojená s procesiou s nadživotnou sochou 
Ježiša na kríži a hudobným sprievodom. Na 
Kvetnú nedeľu, ktorou sa začína Veľký týždeň, 
sa pripomína vstup Ježiša do Jeruzalema, pri-
pravujú sa palmové ratolesti (z miestnej palmy 
corozo). Zelený štvrtok a Veľký piatok sa taktiež 
vyznačujú veľkými procesiami, ktoré zaplnia uli-
ce všetkých miest v Guatemale. Nastáva úplný 
dopravný kolaps, ktorý však obyvatelia zvládajú 
vďaka všadeprítomnému náboženskému vytr-
ženiu. Všetky hlavné ulice sa vysypú farebnými 
pilinami a kvetmi, z ktorých sa vytvárajú obraz-
ce často vysokej umeleckej kvality. Procesie 
za zvukov hudby a hlbokého spevu, ktoré bez 
prestania cirkulujú po uliciach, nesúc sochy 
Krista na kríži a „pochovaného“ Krista, končia 
Veľkonočnou nedeľou (Nedeľou Vzkriesenia). 
V tento posledný deň akoby sa všetko obyva-
teľstvo nasťahovalo do ulíc, kde v dlhočizných 
sprievodoch, spievajúc oslavné piesne, nesie 
nad hlavami sochy vzkrieseného Krista.

To, čo zaujme na prvý pohľad, je fialová far-
ba, ktorá dominuje nielen oblečeniu kajúcni-
kov v procesiách, ale je doslova všadeprítom-
ná, a to vďaka masívne vysadeným stromom 
jacaranda, ktoré kvitnú na fialovo a spolu so 

svojou vôňou, zmiešanou s domorodým ka-
didlom, dotvárajú jedinečný charakter sviatku. 
Niektoré prvky môžu pôsobiť pre nezasväte-
ných návštevníkov až morbídne, napríklad na 
Veľký piatok zrána sa pripravia vypchaté po-
doby Judáša v životnej veľkosti a nechajú sa 
obesené visieť z priečelí domov alebo visia na 
lampách a stromoch. Súvisí to, pochopiteľne, 
s novozákonným príbehom a Judášovou zra-
dou Ježiša. Slovákov možno upúta aj to, že 
v sobotu sa prútím vyšľahajú malé deti, vraj 
preto, aby lepšie rástli. Tento zvyk bude mať 
zrejme podobné pohanské korene ako slo-
venská šibačka, lebo bol istotne privezený zo 
stredovekej Európy.

Veľká noc v Guatemale má aj silný gastro-
nomický rozmer. Pripravujú sa najmä rôzne 
druhy sušených rýb, servírované s repou, 
kapustou a cícerom. Pochúťkou je karameli-
zovaná tekvica alebo žĺtkový chlieb s domác-
ky vyrobenou čokoládou. Dobroty sa zapíjajú 
tradičnými nápojmi výnimočných chutí z pap-
riky, ananásu a kukurice. Všetky tieto kultúrne 
prejavy spolu vytvárajú neopakovateľnú kulisu 
farieb, chutí a vôní, ktorá pre mnohých pred-
stavuje najmalebnejšiu Veľkú noc na svete.

Dora García Patzán

Procesia počas Veľkého týždňa
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Aké veľkonočné zvyky a tradície dodržiavate?

Obdobie Veľkej noci je u nás doma zmesou 
zvykov, ktoré sme si so sebou „priniesli“ z mo-

ravského Valašska a južného Slovenska. Snaží-
me sa o vlastnú výrobu korbáčov a napriek absolvo-

vaniu tvorivej dielne sa mám ešte v čom zlepšovať. Na Veľkonočný 
pondelok ich dievčatá ozdobia farebnými stužkami – sme šibačmi 
pre okrasu, nepatríme medzi agresívne sorty. Na Morave v nedeľu 
chodia šibať dievčatá, tak si to s nimi nechceme rozhádať. Z tradícií 
svojho rodiska som si uchoval polievanie. Vedrá či fľašu od Okeny 
v súčasnosti nahradili striekacie pištole. K voňavkám sme zatiaľ so 
synom nepričuchli. Veršovanky odznejú v slovenčine, češtine i ma-
ďarčine, ktorá na Morave vždy vzbudí veselie. Kraslice, barančeka, 
zajačikov a ďalšie symboly Veľkej noci nájdete aj u nás. Počas voľ-
ných sviatočných dní vždy radi vyrazíme do prírody.

Alexander Lux,
Katedra fyziológie rastlín PriF UK 

Veľká noc znamená pre biológov a bota-
nikov predovšetkým príchod jari, čo je úžasné 
obdobie. Treba sa vybrať von a nabiť sa novou 
energiou prírody prebúdzajúcej sa zo zimného spánku. Z tradič-
ných veľkonočných zvykov sme vždy s deťmi plietli korbáče z vŕ-
bového prútia. Prúty bolo treba namočiť do vody, aby sa po zime 
rehydratovali a stali ohybnejšími. Fantastické na tom je, že vŕba ako 
jedna z rastlín, ktorá ochotne a rýchlo vytvára zo stonky korene i po 
takomto drastickom zásahu, akým je upletenie korbáča, dokáže za-
koreniť. Toho roku – vďaka skorej jari a neskorej Veľkej noci – už 
budú konáriky pokryté asi množstvom listov. Ďalší krásny zvyk je 
vysiať si na misku za hrsť zrna nejakej z obilnín a potešiť sa za pár 
dní kobercom zelených listov.

Eliška Kubíková,
Anatomický ústav LF UK

Mám rada veľkonočné sviatky, pretože 
okrem toho, že ich vnímam ako najväčší kres-
ťanský sviatok, prinášajú mi aj akýsi pocit jari. Celý 
byt máme vyzdobený jarnými kvietkami a bahniatka-
mi. Pri vstupe do bytu stojí veľký veľkonočný zajac, ktorý víta náv-
števu. Na dverách máme veľkonočný veniec. Od piatka do soboty 
dodržiavam pôst. Keď bola dcéra malá, tak chodili aj polievači, ktorí 
dostali čokoládové vajíčka a niečo do vrecka. Teraz mňa a dcéru 
obleje už len manžel, aj to iba s troškou vody a komentárom, aby 
sme boli zdravé a nezvädli.

Róbert Letz,
Katedra histórie PdF UK

Veľkonočné sviatky majú pre mňa dôležitý 
rodinný a náboženský rozmer, ale to je vlastne 
prepojené do krásnej mystickej jednoty. Veľko-
nočné zvyky sú u nás takým mixom tradície a sú-
časnosti. Samozrejme, všetko musí byť čisté a upratané. Vo váze 
na stole v obývačke máme halúzku s mladými lístkami, ozdobenú 
maľovanými vajíčkami. Navštívime obrady na Zelený štvrtok, Veľ-
ký piatok a Bielu sobotu. Na Zelený štvrtok jeme špenát. Pôstny 
obed na Veľký piatok a Bielu sobotu vystrieda slávnostná večera 
po obradoch vzkriesenia – vajíčka, šunka, chren a čerstvý chlebík. 
Manželka upečie baránka, rôzne druhy zákuskov a pripraví oblože-
né chlebíčky. Vajíčka pre šibačov buď vyfúkneme a namaľujeme, 
alebo ich uvaríme na tvrdo s cibuľovými šupami. V pondelok ráno 
spolu so synmi vodou ešte v posteliach oblejeme a vyšibeme žen-
ské osadenstvo. Potom sa presunieme k susedkám a priateľkám. 
Oblievame a šibeme s citom, chlapci recitujú riekanku a sú radi, ak 
im popri vajíčkach strčia do vrecka aj nejaký ten peniaz. Je to vždy 
o príjemnom posedení a stretnutí.

Roman Džambazovič,  
Katedra sociológie FiF UK

Májová ponuka  
vzdelávacích programov v CĎV UK

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) ponúka aj v máji pestrý výber vzdelávacích programov, 
na ktoré sa zamestnanci UK môžu prihlásiť s 10 % zľavou.

• Prezentačné zručnosti a sila presvedčivosti:  
15. – 16. 5. 2019 (16.00 – 19.30 hod.)

• Efektívne riešenie konfliktov:  
21. – 22. 5. 2019 (16.00 – 19.30 hod.)

• Tvorba podnikateľských obchodných modelov CANVAS:  
23. 5. 2019 (8.30 – 15.30 hod.)

• Základy koučingu: 29. – 30. 5. 2019 (15.00 – 19.15 hod.)

• Začni konečne s angličtinou!:  
13. 5. – 7. 6. 2019 (64 vyuč. hod.)

• Pokračuj s angličtinou!: 13. 5. – 7. 6. 2019 (64 vyuč. hod.)

• Začni konečne s nemčinou!: 13. 5. – 7. 6. 2019 (64 vyuč. hod.)

• Pokračuj s nemčinou!: 13. 5. – 7. 6. 2019 (64 vyuč. hod.)

• Rýchlokurz slovenského jazyka pre polyglotov:  
26. – 29. 5. 2019 (21 vyuč. hod.)

Prihlásenie na kurz funguje elektronicky – stačí vyplniť prihlášku, 
ktorú nájdete pri každom programe na našej webovej stránke (www.
cdv.uniba.sk), kde sa dozviete viac aj o celej našej ponuke vzdelá-
vania i aktuálnych termínoch konania jednotlivých kurzov. Informá-
cie ponúka aj naša facebooková fanpage: www.facebook.com/pg/
cdvuk/events. Tešíme sa na vás.

Zuzana Haváriková,
referentka marketingu CĎV UK
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Separujeme,  
avšak ešte máme medzery

Separovanie a následná recyklácia odpadu nie je len ekonomická záležitosť, keďže sa vďaka tomu znižujú náklady na vývoz zme-
sového komunálneho odpadu. Ich dlhodobý efekt si uvedomujú aj naše fakulty a súčasti. Separovanie plastov, papiera či skla na 
Univerzite Komenského v Bratislave (UK) sa už pomaly stalo rutinnou záležitosťou. Nie vo všetkých učebniach sú však zberné koše 
samozrejmosťou, svoje miesto majú aspoň na chodbách fakúlt a internátov.

„Sme Fakulta telesnej výchovy a športu 
UK, po ktorej sa vždy pohybuje množstvo 
športovcov. Na každom kroku máme množ-
stvo prázdnych fliaš, nielen preto sme sa 
rozhodli zakúpiť dostatočné množstvo ná-
dob na plastový odpad, ktoré sú umiestnené 
po celej fakulte na chodbách, pri aule, ako 
aj vo vestibule,“ uvádza tajomník FTVŠ UK 
Juraj Turan.

Vedeli ste, že na Slovensku sa ročne predá 
1200 až 1400 ton malých prenosných baté-
rií? Použité batérie nepatria do komunálneho 
odpadu. Ich zberom a následným zhodnoco-
vaním chránime prírodu, životné prostredie, 
a teda aj seba. „Na chodbách Prírodovedeckej 
fakulty UK nedávno pribudli zberné nádoby na 
použité batérie a malé akumulátory,“ približuje 
Peter Hanajík, ktorý je nielen prodekanom pre 
propagáciu fakulty, ale aj pre zelenú univerzitu.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied 
UK má dokonca svoju vlastnú komunitnú 
záhradu, v ktorej kompostuje biologicky 
rozložiteľný odpad.

Elektronika a nebezpečný odpad

V Európe sa ročne vyprodukuje asi 6 mi-
liónov ton elektroodpadu. Objem elektronic-
kého odpadu rastie tempom 3 až 5 % ročne, 
teda skoro trikrát rýchlejšie než celkový ob-
jem odpadu. Z použitých elektrospotrebičov 
je navyše možné získať železné, neželezné 
a drahé kovy, sklo, plasty a ďalšie suroviny. 
Čím viac elektrozariadení sa podarí recyklo-
vať, tým menej prírodných zdrojov je potreb-
né vyťažiť na výrobu nových produktov.

Na Univerzite Komenského separujeme 
tiež použité tonery, žiarovky a žiarivky. „Ne-
bezpečný odpad, ako je elektronika, svie-
tidlá, žiarivky, práčky, chladničky, variče, 
mikrovlnné rúry, vysávače, rádiá, telefóny, 
meotary, monitory, televízory, batérie, kopí-
rovacie stroje alebo tlačiarne, raz ročne lik-
viduje príslušná firma,“ hovorí tajomník FTVŠ 
UK. Podobne je to na Fakulte matematiky, 
fyziky a informatiky UK. „Treba však povedať, 
že množstvo takéhoto odpadu je zanedbateľ-
né. O elektronický odpad – staré, väčšinou 
však funkčné meracie prístroje, akumulátory 
a pod. – majú často záujem najmä stredné 
školy,“ približuje Martin Belluš. Aj opätovné 
použitie je forma ekologického prístupu.

Obe naše lekárske fakulty, Farmaceutická 
fakulta UK a Prírodovedecká fakulta UK, ktoré 
produkujú aj nebezpečný odpad v rámci ve-
deckého výskumu (biologický, chemický, strie-

kačky a pod.), zabezpečujú jeho ekologické 
zneškodňovanie.

Osveta

„Separovanie sa stretáva s pozitívnym ohla-
som najmä u študentov, ktorí iniciovali zave-
denie separovania aj pre katedry, ktoré sú na 
Štúrovej 9,“ informuje tajomník Filozofickej fa-
kulty UK Radoslav Števčík. Priznáva, že dobrý 
pocit zo separovania často kazia tí, ktorí do 
nádob na papier či plast odhadzujú aj zmie-
šaný odpad, čím znehodnocujú nielen obsah 
separačnej nádoby, ale aj snahu ostatných 
kolegov. „Vedenie fakulty preto pripravuje aj 
istú osvetu, ako a čo separovať,“ dodáva.

Bohoslovci študujúci v Kňazskom seminá-
ri sv. Gorazda v Nitre sa už niekoľko rokov 
aktívne zapájajú do separovania odpadu. 
„V tejto oblasti je dobrá spolupráca s vede-
ním mesta Nitry, ktoré zabezpečilo plastové 
nádoby na zber týchto odpadov a umiestnilo 
ich v blízkosti študentského domova,“ hovorí 
vicerektor seminára Miroslav Šidlo. Študenti 
sa každoročne zapájajú aj do čistenia oko-
lia. V roku 2018 spolu so skautmi vyčistili od 
odpadkov hradný kopec v Nitre. Rovnakú ak-
tivitu v tomto roku plánujú spoločne so štu-
dentmi Súkromnej strednej umeleckej školy 
dizajnu. „Snažia sa tak nasledovať výzvu pá-
peža Františka, ktorú adresoval všetkým ľu-
ďom dobrej vôle vo svojej encyklike Laudato 
si′ venovanej životnému prostrediu,“ približu-
je vicerektor Šidlo.

„Jesseniova lekárska fakulta UK v Marti-
ne je situovaná v srdci turčianskej záhradky, 
aj preto nám ochrana prírody nie je ľahostaj-
ná,“ hovorí tajomníčka Ľubica Červeňová. 
S vyprodukovaným odpadom nakladajú pod-
ľa zákona o odpadoch, k jednotlivým dru-
hom odpadov vypracúvajú funkčné systémy 
ich zberu a likvidácie. „Pravdou však je, že 
vo výchove k šetrnému správaniu sa k prí-
rode máme rezervy a neriadime sa mottom: 
minimalizuj, opätovne používaj, recykluj, 
hospodárne a ekologicky likviduj, ukladaj do 
kontajnerov, nie vedľa nich...“ hodnotí tajom-
níčka spolu s Bibiánou Janíkovou z oddele-
nia prevádzky.

ECOmenius na Pohode

Univerzita Komenského bude už druhý 
rok spolupracovať s festivalom Pohoda. Mi-
nulý rok pod názvom Pohoda FSEVparuje 
a tento rok ako ECOmenius. Projekt sa tak 
z najmladšej fakulty rozšíril na celú univer-
zitu. Dvesto dobrovoľníkov spomedzi štu-
dentov bude návštevníkov festivalu učiť, ako 
správne triediť odpad. Nie však po Pohode 
–  vďaka ekologickému zameraniu festival 
získal medzinárodné ocenenie za pozitívny 
prístup k životnému prostrediu Greener Fes-
tival Awards 2018.

Lenka Miller

Pohoda FSEVparuje 2018 (Foto: Jakub Žec)
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Zero waste festival je nezmysel, tvrdí Michal Kaščák

Napriek tomu sa na Pohode venujú ekológii do hĺbky – pomáhajú aj študenti UK

Zábavný priemysel znie na prvé počutie oveľa čistejšie než rafinéria alebo iný ťažký priemysel. Pritom niekedy môže ísť o vyslovene 
špinavú záležitosť. Ak si organizátori nedajú pozor, môžu byť letné hudobné festivaly malými ekologickými katastrofami, produkujúci-
mi tony odpadu a zanechávajúcimi po sebe spustošené priestory. Tento apokalyptický scenár sa našťastie netýka festivalu Pohoda, 
a to aj vďaka študentom Univerzity Komenského v Bratislave (UK). O tom, či by mal byť festival zelenší, sme sa rozprávali s riaditeľom 
festivalu Michalom Kaščákom aj s prorektorom UK pre vonkajšie vzťahy Radomírom Masarykom. Vlani spolu otvorili dvere úspeš-
nému projektu ECOmenius.

Prečo by hudobný festival mal byť eko-
logický? Vo svete sú predsa významnej-
šie kategórie znečisťovateľov životného 
prostredia než skupiny ľudí počúvajúce 
hudbu.

Michal: Je to preto, lebo si ten festiva
lový priestor vážime, lebo sme radi, že mô
žeme organizovať slobodný festival, a tiež 
preto, lebo to považujeme za prirodzené. 
Takisto ako sa staráme o kvalitu hudobného 
programu, kvalitu služieb a dávame dôraz 
na spoločenské témy, myslím si, že by bolo 
na mieste začať sa výrazne viac venovať 
ekológii. Snažíme sa, aby sme odovzdali 
miesto, kde sa festival koná, vždy v lepšom 
stave, než v akom sme ho dostali. Tých 
ekologických rozmerov je, samozrejme, 
viac, ale čistota a poriadok sú asi najvidi
teľnejšie.

Ako sa vyvíjal festival Pohoda do dnešnej 
podoby, teda do podoby jedného z naje-
kologickejších festivalov v Európe?

Michal: Bolo prirodzené, že sme sa od 
začiatku snažili mať čistý festival, no nie 
vždy sa nám darilo. Ja sám som študoval 
na Prírodovedeckej fakulte UK a mnohí 
moji spolužiaci sú ochranári. Práve jeden 
z mojich kamarátov z vysokej školy ma kon
taktoval a veľmi ma skritizoval za narábanie 
s odpadom. Stretli sme sa a spoločnými si
lami sa veci začali meniť. Nasledujúci rok 
sme už spolupracovali s neziskovkami a za
čali sme sa venovať ekologickému rozmeru 
systematicky. Ale v podstate od začiatku 
to bolo tak, že sme sa s odpadom snažili 
pracovať, len sme to dobre nevedeli a prvé 
roky festivalu presne tak aj vyzerali. Urobili 
sme niekoľko chýb, ktoré sme nasledujúci 

rok opravili, potom vyvstali ďalšie, znova 
sme ich opravili. Našťastie sme si to mohli 
vtedy dovoliť, lebo festival bol malý, nemal 
veľkú kapacitu, nemal veľkú rozlohu a ani 
takú podobu, akú má dnes. Boli sme vôbec 
prvý event v strednej Európe, ktorý sepa
roval odpad. V čase vzniku rôznych „zele
ných“ organizácií sme už za sebou mali veľa 
reálnych krokov skôr, než sa stali trendom. 
A ja som veľmi rád, že sme sa tohto trendu 
dočkali. Samozrejme, je pravda, že s ním 
ľudia narábajú rôzne. Niektorí to robia for
málne, iní to robia naozaj. A my sa snažíme 
byť tí, ktorí to robia naozaj.

Len posolstvo, že plasty sú „fuj“ a smeti 
patria do koša, teda nestačí. Čo zname-
ná to naozaj? Sú to aktivity, ktoré na prvý 
pohľad nie je vidieť?

Michal: Takých vecí, ktoré nie je vidieť, je 
veľmi veľa. Týkajú sa napríklad energie, čo 
je veľká a trochu náročnejšia téma. Dopad 
z výroby energie generátormi a z pevnej 
siete je neporovnateľný, a to v neprospech 
generátorov. Snažíme sa, aby sme vedeli 
čo najviac energie pokryť zo siete, a nie je 
to ľahká operácia, pretože na letisku sieť 
nie je rozvinutá. Museli sme opraviť prívod 
a spraviť rozvody, čo nebola jednoduchá 
záležitosť finančne, technologicky ani lo
gisticky. Stále musíme na festivale používať 
aj generátory, no každý rok sa nám podarí 
rozšíriť množstvo energie využitej z pevnej 
siete. Od minulého roka máme aj nabíjačku 
na elektromobily. Ďalej sa snažíme nemíňať 
pitnú vodu na veci, na ktorú ju netreba, na
príklad na splachovanie. Vykopali sme na 
letisku tri studne, ktoré tiež nevidno. Snaží
me sa ochraňovať aj zvieratá, ktoré tam žijú. 
Niekoľkokrát sme boli vyzývaní na to, aby 
sme robili postreky proti hmyzu, aby tam 
počas festivalu proste nebol. To sa nám 
zdá absolútne neprípustné. Všetko, čo tam 
žije pred nami, by tam malo žiť aj po nás. 
Takisto sa snažíme podporovať spoločné 
cestovanie na festival, jednak cez náš web 
a jednak vypravovaním špeciálnych vlakov 
a autobusov. My sami sa na festivale pohy
bujeme bicyklami alebo pešo a vyzývame 
k tomu aj umelcov, ktorých informujeme 
o ekologickom nastavení festivalu.

Foto: Jakub Žec
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Patrí k tomu aj narábanie s odpadom zo 
splachovacích a chemických toaliet. Používa 
sa síce biologicky rozložiteľný materiál, ten 
však tak dobre nelikviduje baktérie v čistič
kách. V spolupráci s ochotnými ľuďmi z Tren
čianskych vodární a kanalizácií sme napokon 
našli riešenie, aby nebola čistička jednora
zovo zaťažená.

Zaznamenávate si úspechy a povedzme 
vývoj festivalu aj v číslach?

Michal: Zaujímavé je, že veľmi pokrivkáva 
jednotný prístup k spôsobu merania ekolo
gických dopadov, čo je škoda, lebo práve 
v tom vidím prvý nevyhnutný krok na ceste 
k úspechu v ekologickom prístupe k festiva
lom. Keď túto otázku otvárame na konferen
ciách, často vidíme, že si každý festival vy
tvoril svoju vlastnú metodiku. Veľmi ťažko sa 
to porovnáva a dostávame sa k výsledkom, 
ktoré nie sú úplne pravdivé, keď nezahrnie
te, do akého detailu idete a či si zarátate na
príklad aj prevoz umelca lietadlom na festival 
do odpadu alebo nie.

Nemám rád termín zero waste festival, 
ktorý sa začal používať. Je to úplný nezmy
sel. Keď príde headliner s desiatimi kamión
mi, zapne si všetky svetlá, všetky súčasti 
aparatúry a má za sebou tím tridsiatich ľudí, 
tak sa nedá hovoriť o nulovom odpade. Je 
to iba formálna nálepka, ktorá má zapôso
biť. Jedným z našich cieľov je dosiahnuť, 
aby sa počas festivalu vyprodukovalo na 
jedného návštevníka menej odpadu než po

čas jeho bežného dňa doma. V tomto uka
zovateli sme už takmer dosiahli pomer 1 : 1, 
trošku v neprospech festivalu. Treba však 
povedať, že tam rátame aj odpad, ktorý vy
produkujeme pri príprave festivalu. Čiže tá 
hmotnosť trošku zavádza a netýka sa len 
návštevníkov. Pomaličky sa tak dostávame 
k úspešnej realizácii myšlienky, že je lep
šie byť na festivale než doma, samozrejme, 
z hľadiska produkcie odpadu.

To, čo vidieť aj navonok, je čistota. Veľ-
kou mierou k nej prispelo používanie 
vratných recyklovateľných pohárov. 
Návštevníci začali poriadok vnímať veľ-
mi intenzívne a Pohoda je za to právom 
vychválená.

Michal: Britské festivaly nedávno prišli 
s masívnou iniciatívou Drastic on Plastic, 
ktorá bola v rámci festivalového sveta ko
munikovaná s obrovským nasadením a in
tenzitou, no jej minuloročným výsledkom 
bolo to, že zakázali na festivaloch slamky. 
Nám to pripadalo až komické. Už tretí rok 
máme plne kompostovateľný riad na celom 
festivale; plasty, okrem PET fliaš, sme vylú
čili. Aj na tie sa snažíme nájsť nejaké rieše
nie, no nie je to jednoduché, lebo napríklad 
legislatíva neumožňuje čapovať vodu. To 
sú problémy, ktoré my sami nevyriešime, 
iniciujeme však zmeny. Aj vratné poháre by 
sme mali oveľa skôr, nebyť práve obmedze
ní z hygieny. Našťastie sa tento segment 
natoľko zmenil, že naši dodávatelia prišli 

s riešením, s ktorým súhlasila aj hygiena. 
Spočíva v tom, že sa nič neumýva na mies
te, lebo na letisku nie je k dispozícii také 
množstvo pitnej vody. Každý použitý pohár 
sa odloží a následne sa vo veľkých várkach 
odváža do Brna, kde sa poháre umyjú.

Asi dva roky dozadu sme si na festivale 
prešli takým medzikrokom, keď sme ešte 
stále mali plastové maloobjemové poháre 
na víno alebo limonády. Chceli sme ich mať 
kompostovateľné, ale vtedy kompostovateľ
né vínové poháre neexistovali. Vrátilo sa nám 
to v zlom – aj v zbere, aj pri čistení priestoru 
sme nachádzali kusy plastu a bolo nám to 
veľmi ľúto. Pristúpili sme k tomu radikálne, 
všetky nápoje sa čapujú do menších vrat
ných pohárov.

Zbytočným plastom teda odzvonilo, na-
pokon sa tým zaoberá aj Európska únia. 
Ale čo s ostatným odpadom?

Michal: Vlani vzniklo ďalšie z našich uni
kátnych riešení. Sú to separačné stanice, 
kde sme začali spolupracovať s Fakultou 
sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV 
UK) a podarilo sa nám vytvoriť taký perfekt
ný systém, ktorý je ojedinelý v rámci sveto
vej festivalovej scény. Nie je len o tom, že 
vyseparujeme odpad, ale zdôrazňujeme, že 
odpad je zároveň aj surovinou. Celá aktivi
ta má edukačný a komunitný rozmer, lebo 
sme vytvorili priestor, kde sa ľudia rozprá
vajú, ako triediť, a to nielen na festivale, ale 
aj doma. Z môjho pohľadu je to fantastická 

Foto: Anton Repka
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spolupráca a bol to jeden z krokov, ktorý 
bol okamžite cítiť v rámci festivalového 
priestoru.

Ako vám napadlo zapojiť do takejto ak-
tivity študentov? Je to preto, že už majú 
vytvorenú určitú komunitu, alebo je to 
skupina, ktorá sa najskôr nechá zlákať 
na festival zadarmo?

Radomír: Tá komunita je tam asi kľúčové 
slovo. Zažil som, ako sa podobné aktivity sna
žia robiť viaceré festivaly, ale niektoré k tomu 
pristupujú viac formálne. V susednej krajine 
som napríklad videl, ako nahnali stovky bri
gádnikov do areálu festivalu. Obchádzali to 
tam s takým smutným, opusteným pohľadom 
a stránili sa očného kontaktu s návštevník
mi. Vyslovene čakali, kedy im skončí zme
na a budú môcť ísť na nejaký koncert. To je 
presne to, čo v našom projekte nikto nechcel. 
Študenti fungujú tak, že prídu v partičkách zo 
svojich fakúlt, z ktorých sa už poznajú, a to už 
v stredu, t. j. deň pred tým, ako sa festival za
čína, čo je veľmi silný zážitok. Festivalový are
ál v deň pred vyzerá magicky. Stany už stoja, 
ale je tam akési ticho pred búrkou. Ten pocit 
úplne milujem. Potom zažijú moment, keď sa 
priestor napĺňa ľuďmi a festivalové monštrum 
jednoducho ožije. My ich potom vyzývame 

k tomu, že ich hlavnou úlohou je byť komuni
kátormi. Bavia sa s ľuďmi a s úsmevom sa im 
snažia vysvetliť, ako je to s triedením odpadu 
a stopou, ktorú spolu s festivalom po sebe 
nechávame.

Ako to vnímali návštevníci? Čakali ste, že 
sa toho chytia?

Radomír: Fascinovalo ma, keď som vi
del, ako niekto ochotne prešiel pár desiatok 
krokov a spýtal sa našich študentov, či môže 
toto hodiť tam a toto tam. Mohli odpadky jed
noducho zahodiť do koša bez rozmýšľania. 
Jedna vec je, že festival je čistejší a odpad 
nie je potrebné toľko voziť autami, a druhá 
vec je, že ono to v tých ľuďoch ostáva. Vi
del som to po minulom ročníku, keď sme na 
jeseň pripravovali akciu na fakulte a prvé, 
čo sa naši študenti začali pýtať, bolo, čo 
spravíme s odpadom. Budeme mať recyk
lovateľné taniere? Aké budeme mať misky 
na jedlo? Ďalej v dôsledku tejto akcie padla 
otázka, čo robí fakulta s pokosenou trávou. 
Takže sa od mestskej časti momentálne 
snažíme získať kontajner na kompostovanie. 
Je úžasné, že aj takáto vec trvá ďalej. Pred
sa len zážitok na letnom festivale je pre ľudí 
niečo výnimočné a je to skvelé miesto, aby 
sa tam človek naučil niečo nové. Keď náv

števníci vidia, že to funguje, je potom väčšia 
šanca, že im tie návyky ostanú.

A čo študenti, chcelo sa im do toho ísť? 
Čo im to dáva, keď sa zúčastnia festivalu 
ako dobrovoľníci?

Radomír: Minulý rok sme túto aktivitu reali
zovali prvýkrát, takže to ešte celkom nevieme 
posúdiť. Fakulty, ktoré majú tímového ducha, 
mali väčšie zastúpenie. Zaujímavé bolo zlomiť 
študentov, ktorí mali ísť na festival prvýkrát. 
Práve vďaka tejto akcii napokon zažili vyni
kajúce kombo: pôjdem na festival, nemusím 
platiť lístok, budú tam kamoši, mám vyriešené 
stanovanie v samostatnom kempe a všetko je 
vlastne fajn. Mnohých študentov som stretol 
potom aj na ďalších festivaloch, takže vyzerá, 
že sa im festivalový život zapáčil. Podľa mňa 
sme vychovali pár budúcich pravidelných náv
števníkov a navyše aj slušných.

Michal: Často sa ľudia dostanú k otáz
kam, či dobrovoľníctvo nie je zneužívanie 
ľudí na to, aby robili zadarmo prácu, ktorá 
je inak platená. Pokiaľ ide o ekologické 
riešenia, keby sme išli tradičnou cestou 
a nerobili veci, ktoré na prvý pohľad nie je 
vidieť, finančne by sme si výrazne pomohli. 
Ekológia stojí totiž peniaze. Na druhej strane 
sú to podľa mňa skvelo investované penia

Foto: Jakub Žec
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ze, pretože sa to človeku v dlhodobom me
radle vráti. Zároveň ľudia, ktorí na festival idú 
v pozícii dobrovoľníka, zažijú skvelý rozmer, 
ktorý dobrovoľníctvo prináša. Lebo v živote 
by nemalo všetko závisieť len od toho, koľ
ko dostanem za niečo zaplatené, ale dôle
žitý a veľmi silný je aj komunitný rozmer, to, 
že vidia festival takpovediac spoza opony, 
vidia komunikáciu organizátorov s nimi aj 
s ostatnými, vidia chod festivalu od začiatku, 
teda deň pred tým, ako sa úplne rozbehne, 
vidia, ako narábame s priestorom, ako sa 
manažujeme, a myslím si, že študentom sa 
to v budúcnosti veľmi zíde. Ja by som to na 
ich mieste veľmi rád zažil. Mne je napríklad 
veľmi ľúto, že som si počas školy nemohol 
vyskúšať dobrovoľníctvo na nejakom fes
tivale, lebo je to fascinujúce. Okrem toho 
majú k dispozícii lepší servis, majú vlastné 
zázemie, sprchy, toalety, sú úplne v centre 
diania, takže to za to určite stojí.

Do akej miery sa na Pohode separuje 
a spracováva odpad?

Michal: V separačných staniciach je se
dem rôznych druhov odpadu a v bežnom 
areáli máme tri druhy – komunálny odpad, 
papier a plast. Triedime aj sklo, ale sklo je 
v podstate záležitosť backstageu, návštev
níci by ho nemali mať so sebou. Sklo sa dá 
vyseparovať aj v separačných staniciach. 
Pokiaľ ide o plasty, v rámci separovania roz
lišujeme dva druhy, potom je tam bioodpad, 
komunálny odpad, papier, kov a olej v rámci 
gastra. Práve gastrozóna je jednou zo zón, 
kde sme na tom donedávna neboli najlep
šie. Ľudia nechávali na stoloch zvyšky jedál 
a nevedeli, čo s nimi. To sa nám podarilo 
rozumne odstrániť práve spoluprácou s do
brovoľníkmi. Kompostáreň je umiestnená 
v backstagei a tam sa kompostujú zvyšky 
jedla. Kompostovateľné riady sa zas presú
vajú do inej a z toho potom využívame hnoji
vo v rámci revitalizácie centrálneho priesto
ru festivalu, kde kedysi rástli slnečnice.

Ako vyzerá práca separátorov? Chodia 
po areáli a pýtajú si odpadky alebo, nao-
pak, chodia návštevníci za separátormi?

Radomír: Časť separátorov pracuje pri 
stanovištiach s kontajnermi, kam za nimi 
prichádzajú návštevníci. Skvelé je, že minu
lý rok existovala na sociálnej sieti skupina, 
kde vždy, keď niekto prišiel s nejakou ku
rióznou vecou, študenti zverejnili jej fotku 
a naša expertka na separovanie a recyk
láciu Ivana Maleš, inak tiež absolventka 
UK, pod ňu napísala, čo s tým. Notifikácie 
ďalej prevzali úlohu šírenia, a tak si ľudia 
v skupine mohli povedať: „Fúha, tak toto 
som netušil.“ Druhá časť dobrovoľníkov sa 
pohybuje v teréne, kde iniciatívne oslovujú 
návštevníkov.

Zrejme najväčším lákadlom pre študen-
tov je samotný festival. Pozerajú sa naň 
len tak „zboku“ alebo si ho môžu aj vý-
datne užiť?

Radomír: Dobrovoľníci počas festivalu ro
bia dokopy 24 hodín, to znamená, že dobro
voľníckej aktivite, čiže separovaniu a vzdelá
vaniu ostatných ľudí, venujú asi tretinu času. 
No ani ten dobrovoľnícky čas vôbec nie je 
stratený, je normálne, že dovidia na stage in
terpreta, na ktorého sa tešili, a zabijú tak dve 
muchy jednou ranou.

Michal: Zároveň úplne dokonale fungu
je komunikácia medzi dobrovoľníkmi. Ak 
v mojom pracovnom čase vystupuje nejaký 
interpret, ktorého proste „musím“ vidieť, ur
čite sa nájde niekto, kto sa so mnou vymení. 
Filozofia je taká, že človek by mal mať osem 
hodín na prácu, osem na odpočinok a to, 
ako si rozloží tých zvyšných osem hodín, je 
už na ňom. Samozrejme, je tam dostatočný 
priestor na to, aby si užil festival.

Asi najefektívnejším riešením je motivo-
vať samotných návštevníkov, aby sa sami 
správali ekologicky, v čom dobrovoľníci 
určite pomáhajú.

Michal: Áno. Motivácia samotných náv
števníkov je dôležitá a práve tento rozmer 
podcenili naši kolegovia zo zahraničných 
festivalov, ktoré majú dlhú tradíciu. Naprí
klad sa stalo, že na festivale, ktorého gene

rálnym partnerom je Greenpeace, sa tieto 
témy sformalizovali a vôbec sa nekomuniko
vali s návštevníkmi. Glastonbury mám inak 
mimoriadne rád, no oni akoby nechceli náv
števníkov príliš zaťažovať a otravovať s tým, 
že zahoď veci tam, kam patria, a to, čo si si 
sem doniesol, si vezmi domov. Preto vlast
ne stanové tábory na festivaloch vyzerajú 
každý rok ako smetisko. U nás je to úplne 
inak a my tieto veci komunikujeme, aj keď 
je to náročné a je to výzva. Lebo ľahšie sa 
ukazuje na plastové ostrovy, ktoré sú tisíce 
kilometrov vzdialené, a vyhlasuje, ako sme 
proti tomu, než to začať riešiť priamo na 
mieste.

Pri porovnaní dvoch ročníkov s rozstu-
pom päť až desať rokov musí každý 
návštevník uznať, že komunikácia tejto 
témy je zvládnutá fantasticky. Výsled-
kom vašej práce sú aj medzinárodné 
ocenenia.

Michal: Komunikácia takýchto aktivít 
môže byť dvojsečná zbraň, lebo ľudia môžu 
mať pocit, že nejdú niekam, kde sa môžu 
neviazane zabávať a zažívať divoké dni plné 
rokenrolu, ale idú do priestoru, kde musia 
byť dokonca o niečo viac organizovaní než 
doma. Ono to však nie je celkom pravda. 
Priestor na rokenrol je tam stále, ale oveľa 
lepšie sa zabáva v čistom prostredí. Ak má 
niekto rád neporiadok, môže si ho urobiť 
u seba v stane. Plus neporiadok sa robí 
ľahko a poriadok sa robí ťažšie. Máme však 
obrovské šťastie na návštevníkov a chceme 
zdôrazňovať tento rozmer. Vidíme, že keď sa 
o ňom verejne hovorí, tak návštevníci spolu
pracujú. Veď ide v podstate o priestor, kde 
prežívajú ten čas najintenzívnejšie práve oni. 
My ho prežívame sčasti v backstagei, umelci 
prídu, odídu, ale návštevníci sú tam celý čas 
a vidíme, že ak sa tie služby nastavia a dobre 
prezentujú, tak to ľudia vítajú a sú najlepšími 
možnými spolupracovníkmi. Sme veľmi hrdí 
na našich návštevníkov.

Andrea Schottová
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Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry
Vedeli ste, že tretí marcový týždeň je na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) Týždňom farmaceutic-
kého vzdelávania a kariéry? Počas tohto týždňa, ktorí mnohí poznajú pod skratkou TyFaVKa, čaká na študentov, ale aj absolventov 
farmácie zaujímavý program s množstvom súťaží, odborných prednášok a s pestrou ponukou kariérnych možností.

Týždeň farmaceutického vzdelávania 
a kariéry tento rok odštartoval 11. marca 
súťažou Clinical Skills Event (CSE), v ktorej 
prihlásené trojčlenné tímy testovali svoje 
vedomosti z oblasti klinickej farmácie pro
stredníctvom rýchlych otázok, no taktiež 
riešením komplexných kazuistík. V Sloven
skej republike súťaž prebiehala v Bratislave 
a Košiciach, no realizuje sa aj na celosve
tovej úrovni pod záštitou Medzinárodnej 
federácie študentov farmácie (Internatio
nal Pharmaceutical Students‘ Federation 
– IPSF). Súčasťou CSE bola aj odborná 
prednáška doktorky Kristíny Krajčovičovej 
z nemocničnej lekárne Národného ústavu 
srdcových a cievnych chorôb, v ktorej sa 
zamerala na to, čo by mal farmaceut vedieť 
o nových perorálnych antikoagulanciách.

V dňoch 12. a 13. marca študenti po
čas 8. ročníka Kariérnych dní farmaceutov 
(KDF), ktoré k TyFAVKe už neodmysliteľne 
patria, v „kariérnom labáku“ zisťovali, aké 
čiastkové reakcie sa počas ich štúdia mu
sia uskutočniť, aby bol výsledkom študijnej 
syntézy vysnívaný kariérny produkt. Dozve

deli sa, aké výsledky štúdia a mimoškolskej 
činnosti sú pre budúcich zamestnávateľov 
atraktívne a tiež to, že nie pre všetkých 
existuje jediný správny a rovnaký pracovný 
postup k vysnívanej pracovnej pozícii. KDF 
organizoval Slovenský spolok študentov far
mácie (SSŠF) v spolupráci s FaF UK a za 
podpory siete lekární BENU, generálneho 
partnera podujatia, ako i hlavných partne
rov, ktorými boli spoločnosti TEVA Phar
maceuticals Slovakia, Novartis Slovakia, 
Lekárne Dr. Max a mnohé iné. Dvadsaťšesť 
partnerov KDF počas dvoch dní predstavilo 
budúcim farmaceutom rozmanité ponuky 
práce – v lekárni, výskume, klinických štú
diách, ako i možnosti pôsobenia vo farma
ceutických spoločnostiach, štátnej správe 
i na mnohých iných pozíciách. V rámci od
borného sympózia si študenti mohli vypo
čuť novinky zo sveta farmácie, pričom sa 
dozvedeli viac o hodnotení zdravotníckych 
technológií, fotoprotekcii či inováciách 
v zdravotníctve.

Dňa 14. marca boli pre budúcich farma
ceutov pripravené dve súťaže, a to Majstrov

stvá v lekárenskej komunikácii a študentská 
vedecká konferencia (ŠVK). Majstrovstvá 
v lekárenskej komunikácii, ktoré vychádzajú 
z platformy IPSF pod názvom Pacient Co
unselling Event (PCE), sa uskutočnili pria
mo vo Fakultnej lekárni FaF UK. Študenti 
si mohli overiť svoje vedomosti získané zo 
štúdia, no i z trojdielneho kurzu lekárenskej 
komunikácie a vyskúšať si dispenzáciu pria
mo spoza tary na vlastnej koži. Pacientov 
stvárnili študenti herectva Vysokej školy 
múzických umení v Bratislave. Medziná
rodné finále PCE sa tento rok uskutoční 
v Rwande na celosvetovom kongrese štu
dentov farmácie pod záštitou IPSF. 

Na 51. ročníku ŠVK boli predstavené 
mnohé výskumné práce v troch kategóri
ách: biologickej, chemickej a v sekcii iných 
farmaceutických vied. Dvaja najlepší účast
níci z každej kategórie budú reprezentovať 
FaF UK na medzinárodnom kole v Českej 
republike.

Monika Čičová,
prezidentka SSŠF

Vieš, kde je FSEVer?

Dňa 6. marca 2019 sa v priestoroch Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK) konal deň otvorených dverí s heslom 
„Nájdi svoj FSEVer!“. Jarné slnečné lúče k nám prilákali usmiate tváre stredoškolákov z rôznych kútov Slovenska, ale aj zo zahraničia. 
Cieľom bolo pripraviť program, ktorý by uspokojil náročných študentov dychtiacich po informáciách a nových vedomostiach, no 
predovšetkým sme im chceli dopriať možnosť zažiť to, čo našu fakultu vystihuje najviac – priateľskú atmosféru a otvorený prístup 
vyučujúcich aj študentov.

Počas dopoludnia mali uchádzači možnosť 
zúčastniť sa dvoch paralelných programov: 
prezentácie študijných programov vo fakult

nej aule a „veľtrhu študijných programov“ vo 
vestibule. V prvom prípade sa uchádzačom 
venovali študijní poradcovia, vo vestibule zas 

štafetu prebrali súčasní študenti jednotlivých 
študijných programov, ktorí rozprávali o svo
jich osobných skúsenostiach zo štúdia.
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Do matematického Náboja  
sa tento rok zapojilo 5000 stredoškolákov  

z celej Európy
Študenti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK) z občianskeho združenia Trojsten i tento rok zorganizovali pre mladých 
nadšencov matematiky adrenalínovú tímovú súťaž Náboj. Tú sa za posledných 22 rokov podarilo rozšíriť z priestorov posluchární na 
FMFI UK do ďalších deviatich krajín Európy. Dňa 22. marca 2019 sa tak matematického Náboja po celej Európe zúčastnilo až 5000 
stredoškolákov.

V poradí už 22. ročník stredoškolskej súťa
že Náboj privítal 22. marca v 17 európskych 
mestách dokopy takmer 5000 súťažiacich 
v 995 päťčlenných tímoch, ktorých úlohou 
bolo počas dvojhodinového časového limitu 
vyriešiť čo najviac úloh z matematiky. Na ich 
úspešné vyriešenie im nestačilo aplikovať 
namemorované vzorce, potrebná bola aj ich 
kreativita, šikovnosť, schopnosť pozrieť sa na 
úlohu netradičným spôsobom a ďalšie schop
nosti podporujúce ich analytické myslenie.

Stredoškoláci súťažili medzi sebou v dvoch 
kategóriách: juniorskej (1. a 2. ročník stred
ných škôl) a seniorskej (3. a 4. ročník stred
ných škôl). Najlepšie tímy v každej kategórii 
boli odmenené vecnými cenami a nechýbala 
ani víťazná torta. Súťažiaci z rôznych krajín si 
zároveň mohli porovnať svoje výkony aj v me
dzinárodnom poradí. V takomto rebríčku sa 
v juniorskej kategórii stal celkovým víťazom 
slovenský tím z bratislavského gymnázia na 
Grösslingovej ulici. V seniorskej kategórii zví
ťazil tím z gymnázia v poľskom Krakove, pri
čom najlepší slovenský tím pochádzal z gym
názia na Poštovej ulici v Košiciach – skončil 
piaty. Kompletné výsledky si môžete pozrieť 
na stránke math.naboj.org.

V Bratislave sa súťaže zúčastnilo takmer 
1000 stredoškolákov v 190 tímoch, ktoré 
sem pricestovali z mnohých kútov Slovenska. 
Súťaž je tu organizovaná dobrovoľníkmi naj
mä z radov študentov FMFI UK z občianske
ho združenia Trojsten, ale do organizovania 
sa zapojili aj iní vysokoškoláci, ktorí doteraz 
s Trojstenom neprišli do kontaktu. Druhým 
súťažným miestom pre slovenské tímy boli 
Košice.

So stredoškolákmi si v Bratislave už tradične 
zmeral sily aj tím zložený z učiteľov a vedeckých 
pracovníkov z FMFI UK. Tentokrát sa ho stre

doškolákom nepodarilo prekonať, i keď to bolo 
tesné – „učiteľský“ tím tromfol najlepší študent
ský tím v Bratislave len o dva body.

Na otvorení súťaže sa zúčastnili aj dekan 
FMFI UK Daniel Ševčovič spolu s prodeka
nom pre doktorandské štúdium Róbertom Jaj
cayom, ktorí prejavili svoj obdiv nad tým, koľko 
nadšených mladých ľudí na Slovensku sa ve
nuje matematike. Počas súťaže bol zabezpe
čený aj sprievodný program pre pedagogický 
sprievod stredoškolákov.

Občianske združenie Trojsten bolo zalo
žené v roku 1994, tradícia korešpondenč
ných seminárov na Slovensku však siaha až 

do 80. rokov. Okrem súťaže Náboj, ktorá sa 
koná trikrát ročne, a to vo svojej matematickej 
i fyzikálnej verzii, ako i verzii pre druhý stupeň 
základnej školy (Náboj Junior), Trojsten orga
nizuje aj niekoľko korešpondenčných semi
nárov, pravidelne pripravuje týždňové sústre
denia pre najlepších riešiteľov, letné školy, 
tábory či sériu zážitkovopopulárnych pred
nášok pre stredoškolákov a žiakov základ
ných škôl. Podrobnejšie informácie o týchto 
aktivitách nájdete na stránke trojsten.sk.

Simon Mičky, Trojsten o. z.
Foto: Vladislav Blšták

Ako vyzerá klasická vysokoškolská pred
náška? V akých priestoroch sa učia naši štu
denti a kto sú ich vyučujúci? Očakávateľné 
otázky zo strany záujemcov o štúdium sme 
sa rozhodli zodpovedať praktickou ukážkou. 
Počas DOD sme si tak pre uchádzačov pri
pravili harmonogram prebiehajúcich predná
šok, ktorých sa mohli zúčastniť. Chýbať ne
mohla prehliadka budovy a parku, občerstviť 
sa mohli rovnako ako fsevkári – v našom jedi
nečnom študentskom bufete Vegget. Mysleli 
sme aj na tých, ktorých láka stráviť časť svoj
ho vysokoškolského štúdia na zahraničných 

univerzitách. Naša fakultná koordinátorka 
programu Erasmus+ záujemcom v špeciál
nom stánku ochotne vysvetlila všetko pod
statné o študentských mobilitách.

Informácií bolo veľa, preto sme pre uchá
dzačov prichystali aj oddychový kútik. Okrem 
príjemného posedenia tu mali možnosť zistiť 
niečo o sebe – pripravené boli testy osob
nosti a tiež strom rozhodovania, ktorý pomo
hol tým váhavejším nájsť správny „FSEVer“. 
Z pestrej palety programov prejavili stredo
školskí študenti najväčší záujem o sociálnu 
a pracovnú psychológiu.

Z vlastných skúseností vieme, že nie je 
vôbec jednoduché zorientovať sa v súčas
nej bohatej ponuke možností vysokoškol
ského štúdia. Preto pevne veríme, že sme 
prostredníctvom nášho dňa otvorených dverí 
mladým ľuďom, ktorí k nám v hojnom počte 
zavítali, pomohli nájsť ten správny smer. Te
šíme sa na ďalší ročník po dujatia a tohtoroč
ným maturantom želáme úspešný štart do 
novej životnej etapy.

Bianka Karlíková,
študentka FSEV UK
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O ľudskosti v neľudských časoch
Príbehy spravodlivých, ktorí pomohli Židom pred istou smrťou

Pomerne vysoká účasť na diskusnom večeri „Príbehy spravodlivých“ v Teologickom domove ECAV pri Evanjelickej bohosloveckej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK) bola odpoveďou na pozvanie k rozhovoru o citlivej histórii osobných príbehov 
ľudí, ktoré spracováva redaktorka Dagmar Mozolová v rámci rozhlasovej relácie RTVS Encyklopédia spravodlivých. Na pozvanie ses-
try spirituálky Eriky Valkovej-Krišťákovej a brata spirituála Miloslava Gdovina prišla 13. marca 2019 do klubovne študentom porozprá-
vať o autentických svedectvách jednotlivcov i rodín, ktorí počas 2. svetovej vojny napriek vlastnému nedostatku a ohrozeniu života 
pomáhali Židom zachrániť sa pred istou smrťou – pred transportom do koncentračných táborov.

Z publika vzišli mnohé otázky, medzi inými 
tie o mediálnom spracovaní týchto príbehov, 
o reakciách verejnosti, ale aj o postojoch 
samotných aktérov, ich neľahkej minulosti 
a ich vlastnej motivácii k záchrane Židov, ku 
ktorej nepatrila len ľútosť, ale tiež humánnosť 
či vierou formovaná láska k blížnemu. Dôka
zom ľudskosti Slovákov v neľudských ča
soch bola informácia, že Slovensko patrí ku 
krajinám s najvyšším počtom ocenení Spra-
vodlivý medzi národmi (ocenenie, ktoré 
Komisia pre rozpoznávanie spravodlivých 
v Izraeli, založená v roku 1963, každoroč-
ne udeľuje osobám nežidovského pôvodu, 
ktorí prispeli k záchrane Židov pred holo-
kaustom – pozn. red.) v prepočte na počet 
obyvateľov.

Snáď najcennejším pokladom večera boli 
však samotné ukážky vybraných príbehov, 

plné často až neuveriteľných momentov, 
v ktorých sa ukrytí Židia zázračne vyhli odha
leniu. Pozornosť upútal tiež príbeh grécko
katolíckeho kňaza Michala Mašleja, ktorého 
k pomoci Židom povzbudzoval biskup Peter 
Pavol Gojdič, či banskobystrického evanje
lického farára a seniora Jána Bakossa, kto
rý sa spolu s viacerými duchovnými snažil 
chrániť slovenských židovských občanov 
prijímaním do evanjelickej cirkvi. Doplatil na 
to životom – začiatkom roku 1945 ho fašisti 
zatkli a krátko nato zavraždili. Po oslobode
ní sa jeho ostatky našli v masovom hrobe 
v Martine. Medzi odvážnymi spravodlivými 
však nechýbali ani ďalší evanjelickí duchov
ní, ako napríklad Karol Lúčanský, Daniel Ko
váč a Ondrej Spišák, ktorí významne prispeli 
k záchrane ľudských životov. Príbehy hrdi
nov, ktorí sa odmietli ľahostajne prizerať ne

právosti okolo seba, vyvolali u poslucháčov 
mnohé emócie – smútok z ničivej ľudskej 
zloby, ktorej museli často osamotene čeliť, 
ale i radosť z toho, že sa nevzdali a pomohli 
zachrániť svojich blížnych, a z toho plynúcu 
nádej. Nechýbali ani úsmevy, skryté slzy, ne
vypovedané slová a chvíľka stíšenia sa na uc
tenie si ich večnej pamiatky.

Príbehy spravodlivých však neostanú len 
v archíve RTVS. Dagmar Mozolová plánuje 
rozšíriť dostupnosť zozbieraných príbehov 
prostredníctvom webovej stránky a vydaním 
knihy, aby sa k širšej verejnosti dostal aj ten
to kamienok z mozaiky slovenského života 
počas 2. svetovej vojny, kamienok odváž
nych činov záchrany.

Martin Kmec,
študent EBF UK

Otvorené diskusné fórum  
o budúcnosti Európskej únie

Vzdelávanie na Univerzite tretieho veku 
Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity 
Komenského v Bratislave (UTV CĎV UK) 
mnohí vnímajú ako proces prehlbovania 
vedomostí a získavania nových poznatkov. 
Avšak získavanie nových poznatkov nemu
sí byť vždy spojené iba s tradične poňatým 

vyučovacím procesom v réžii pedagóga, ale 
v rámci vzdelávacej aktivity môžu byť apliko
vané aj iné metódy rozširujúce vedomosti, 
ktoré seniorom umožnia zapojiť sa do života 
občianskej spoločnosti a zároveň uspoko
jiť vlastné záujmy a potreby. Práve takáto 
forma získavania nových poznatkov bola 

aplikovaná v rámci vzdelávania dospelých 
dňa 11. marca 2019 s názvom „Budúcnosť 
Európskej únie“. Zahraniční študenti Fakul
ty managementu UK prezentovali seniorom 
svoju krajinu a jej vzťahy s Európskou úniou.

Na úvod podujatia odznela prednáška 
o budúcnosti Európskej únie v kontexte 
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Dejiny Sedmohradska predstavené rektorom  
Popom z Kluža

Profesor Ioan Aurel Pop predstavil dňa 14. marca 2019 na Univerzite Komenského publikáciu Dejiny Sedmohradska o formovaní 
moderného Rumunska po prvej svetovej vojne, na ktorej spolupracoval s profesorom Ioanom Bolovanom. Ioan Aurel Pop je rektorom 
Babes-Bolyai University v Kluži v Rumunsku a predsedom Rumunskej akadémie vied. Na podujatí uviedli do života slovenský preklad 
knihy, na ktorom spolupracovali aj odborníci z Univerzity Komenského v Bratislave (UK).

Za účasti rektora UK Mareka Števčeka 
predstavil jeden z autorov históriu Transyl
vánie, resp. Sedmohradska, ako i novú 
politickú architektúru strednej a východnej 
Európy po prvej svetovej vojne. Nezabudol 
spomenúť, na akých základoch stavia ru
munská kultúra počnúc jazykom, ktorý sa 
etymologicky vymyká z prostredia prevažne 
slovanského Balkánskeho polostrova. I keď 
je Rumunsko geograficky položené pomer
ne ďaleko od románskych krajín ako Fran
cúzsko, Španielsko či Taliansko, až 80 % 
slov v rumunčine tvoria slová pochádzajúce 
z latinčiny. Iba 15 % slov má slovanský základ 
a len malé percento pochádza z maďarčiny, 
turečtiny či jazykov Orientu. Ako povedal 
Pop: „Jazyky sú najdôležitejším nositeľom 
historickej informácie. Bohatstvo Európy je 
založené na bohatstve lokálnych jazykov. 
Musíme si naše jazyky brániť, lebo kultúrny 
život bez nich by bol veľmi veľmi nudný.“

Súčasné rumunské Sedmohradsko je 
však unikátom aj v inom smere. Vďačí za to 
svojej pomerne dobrodružnej histórii, počas 
ktorej prináležalo rôznym ríšam. Dnes je to 
jediné miesto v Európe, kde pravoslávny 
kostol z byzantských čias stojí hneď ved
ľa románskej baziliky i gotickej katedrály, 
neďaleko sa nachádza barokový kostol, 
pričom všetky tieto stavby susedia s blízko 
stojacou synagógou, a kde obyvateľ s pra
voslávnym vierovyznaním žije len pár krokov 
od gréckokatolíka, rímskokatolíka, kalvína, 
luterána či príslušníka uniatskej cirkvi. Pre 
nich všetkých je Sedmohradsko vlasťou, kto
rá s otvorenou náručou prijíma rozmanitosť 
svojich obyvateľov. Táto skutočnosť vypove
dá omnoho viac o pokojnom spolunažívaní 
než o konfliktoch.

Publikácia vyšla v novembri 2018 vo vy
davateľstve AnaPress ako dielo preklada
teľského tria: docentky Jany Páleníkovej 

a doktora Martina Dorka z Filozofickej fakulty 
UK (FiF UK) a profesora Petra Kopeckého 
z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na 
odbornej redakcii textu sa podieľal profesor 
Martin Homza z FiF UK.

Profesor Ioan Aurel Pop je autorom a spo
luautorom viac ako osemdesiatich kníh, ve
deckých úvah a učebníc a viac ako sedem
sto odborných článkov a štúdií, z ktorých 
patria medzi najnovšie Ilustrované dejiny 
Rumunov pre mladých a História, pravda 
a mýty. Je členom viacerých zahraničných 

vedeckých akadémií a spoločností, ako 
napr. Európskej akadémie vied a umení 
v Salzburgu (Rakúsko), Národnej Vergíliovej 
akadémie v Mantove (Taliansko) či Európ
skej akadémie vied, umení a literatúry v Parí
ži (Francúzsko).

Podujatie zorganizoval Rumunský kultúr
ny inštitút vo Viedni v spolupráci s Veľvysla
nectvom Rumunska v Slovenskej republike 
a Univerzitou Komenského v Bratislave.

Lenka Miller

Bielej knihy o budúcnosti Európy, ktorú 
predložila Európska komisia v roku 2017 
v snahe načrtnúť scenáre vývoja EÚ do 
roku 2025. Nasledovali prezentácie zahra
ničných študentov. Anja Povolni prezen
tovala vzťahy a proces prípravy Srbska na 
členstvo v Európskej únii. Olena Starchen
ko sa vo zamerala na analýzu vývoja vzťahov 
Európskej únie a Ukrajiny. Anastasia Mazi
na účastníkov podujatia oboznámila s vývo
jom vzťahov Európskej únie a Azerbajdžanu 
so zreteľom na proexportnú politiku. V rám

ci diskusie odzneli viaceré otázky týkajúce 
sa politických, hospodárskych, sociálnych 
a kultúrnych vzťahov Európskej únie a pre
zentovaných krajín.

Podujatie tohto druhu možno nazvať aj 
odstraňovaním bariér medzi dvomi generá
ciami. Ponuka vzdelávacích programov na 
našej univerzite v rámci UTV CĎV UK kaž
doročne reflektuje požiadavky staršej čas
ti populácie, ktorá na obsah i formu tohto 
vzdelávania reaguje spokojnosťou. Z toh
to dôvodu budeme otvárať už tretí ročník 

vzdelávania v oblasti politík Európskej únie. 
V danej súvislosti musíme poukázať na sku
točnosť, že ide o systémový prístup k vzde
lávaniu v seniorskom veku, ktorý v sebe 
zahŕňa oblasť aktívneho pôsobenia a za
členenia jednotlivca v spoločnosti a jeho 
vnútorného naplnenia v oblasti osobných 
záujmov.

Veronika Bučková,
UTV CĎV UK
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Vzniká univerzitné centrum pre výskum 
psychických porúch

Skúmať bude aj duševné zdravie študentov UK

Vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave (UK) vzniká univerzitné centrum pre výskum psychických porúch. O jeho 
cieľoch a zameraní, ale aj o duševnom zdraví študentov UK sme sa zhovárali s jeho zakladateľmi: doktorom Michalom Hajdúkom 
z Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK (FiF UK) a profesorom Jánom Pečeňákom z Psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty UK 
(LF UK) a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB).

Prečo vzniká univerzitné centrum pre vý-
skum psychických porúch?

M. Hajdúk: Cieľom centra je vytvoriť plat-
formu pre interdisciplinárnu spoluprácu 
medzi Katedrou psychológie FiF UK a Psy-
chiatrickou klinikou LF UK a UNB, posunúť 
sa od izolovaných pracovísk v rôznych čas-
tiach univerzity k niečomu zastrešujúcemu. 
Aby sme nevyvíjali činnosť len ako jednotli-
vé fakulty, ale ako celok. Bude to priestor 
spolupráce aj prepájania rôznych pracovísk 
v rámci univerzity s jasnou výskumnou lí-
niou. Okrem výskumu chceme realizovať 
systematický tréning postgraduálnych štu-
dentov a dať im príležitosť na to, aby tam 
mohli analyzovať dáta v rámci väčších vý-
skumných projektov. Centrum bude tiež 
komunikovať tento výskum smerom k verej-
nosti. Priestory Vedeckého parku UK toto 
všetko umožňujú. Radi by sme pracovali 
s perspektívou vzniku niečoho väčšieho, 
komplexnejšieho. Chýba u nás napríklad 
univerzitné centrum na výskum mozgu, čo 
býva v zahraniční bežné.

J. Pečeňák: Nový rektor Univerzity Ko-
menského vo svojom inauguračnom prejave 
nastolil ideu o univerzite, mohli by sme po-
vedať o Univerzite s veľkým U, ako jednot-
nom organizme. Mnohí z nás, pedagógov či 
výskumných pracovníkov a v našom prípade 
aj klinických pracovníkov, nemajú zvnútor-
nenú predstavu o Univerzite Komenského 
ako o inštitúcii, ktorá spája všetkých svojich 
tvorivých pracovníkov. Spolupráca existuje 
a zaiste sa na to dá uviesť veľa príkladov, 
no domnievame sa, že vytvorené centrum 
a jemu podobné iniciatívy môžu byť dobrým 
základom pre to, aby sa integrovali snahy 
a idey z viacerých odborov či oblastí. To 
môže kvalitatívne posunúť výskum a jeho 
aplikačné využitie. Ak by sme to mali vyjad-
riť veľmi konkrétne – nikto z nás nevie všet-
ko a je veľmi pravdepodobné, že niektoré 
prekážky či výzvy, ktoré sú pre jedných 
zdanlivo neprekonateľné či príliš náročné, 
je možné bezproblémovo zvládnuť pri spo-
lupráci viacerých fakúlt a v rámci konštruk-
tívnej tímovej spolupráce.

Je jeho cieľom tiež spropagovať tému du-
ševného zdravia?

M. Hajdúk: Jednoznačne. O duševnom 
zdraví sa u nás vždy hovorí viac na jar a na 
jeseň, keď robí kampane napríklad aj Liga za 
duševné zdravie SR alebo aktuálne skupina 
mladých nadšencov z No More Stigma. Stá-
le je to však málo a je ešte veľa vecí, ktoré sa 
dajú zlepšovať. Katedra psychológie FiF UK 
aj Psychiatrická klinika LF UK a UNB patria 
na Slovensku dlhodobo k najaktívnejším pra-
coviskám vo výskume duševných porúch, 
ale aj v oblasti prípravy budúcich pracovní-
kov na klinických pracoviskách. Cieľom je 
propagovať problematiku duševného zdravia 
na rôznych úrovniach. Jednak je to destig-
matizácia psychických ochorení, stimulácia 
rôznych výskumných programov a zároveň 
prilákanie čo najväčšieho množstva mladých 
ľudí, ktorí svojimi schopnosťami a vedomos-
ťami dokážu posunúť poznanie v tejto oblas-
ti ďalej a tak zlepšiť v konečnom dôsledku 

kvalitu života ľudí, ktorí majú psychické 
ťažkosti.

V centre ste už začali so spracovaním prvých 
výskumných dát. Odkiaľ ste ich získali?

M. Hajdúk: Naše pracoviská spolupracu-
jú dlhodobo. V minulosti to boli epidemiolo-
gické štúdie depresie a úzkosti. V posled-
ných rokoch sme sa napríklad venovali téme 
sociálneho poznávania u pacientov so schi-
zofréniou. Posledná spoločná výskumná ak-
tivita bola cielená na mladých ľudí. V zimnom 
semestri sme robili výskum medzi študentmi 
Univerzity Komenského. Použili sme roz-
siahlu batériu dotazníkov a pýtali sa na rôz-
ne prejavy duševného zdravia. Oslovili sme 
všetky fakulty, elektronický dotazník bol cez 
študijné oddelenia distribuovaný na mailové 
adresy študentov. Podarilo sa nám získať 
odpovede od približne 1300 respondentov 
z rôznych fakúlt UK, a to od študentov baka-
lárskych programov až po doktorandov.

PhDr. Michal Hajdúch, PhD., z Katedry psychológie FiF UK (vľavo) a prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD., z Psychiatric-
kej kliniky LF UK a UNB (vpravo)
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Na čo ste sa študentov pýtali?

M. Hajdúk: Mapovali sme rôzne prejavy 
depresie, úzkosti, sociálnej úzkosti, ale aj 
prejavy potenciálne vážnejších porúch, ako 
sú psychotické prejavy. Cieľom nebolo po-
vedať, koľko percent študentov má nejakú 
poruchu, na to by boli potrebné komplexnej-
šie vyšetrenia odborníkmi. Chceli sme zistiť 
isté trendy. Zároveň sme sa ich pýtali na širší 
kontext, napríklad na mieru sociálnej opory 
ľudí, ako je to u nich s vyhľadávaním pomoci, 
ak majú nejaké ťažkosti. Pretože to je dôle-
žité – vedieť vyhľadať pomoc, požiadať o ňu 
svoju rodinu a blízkych.

Čo ste zistili? Ako sú na tom študenti UK 
s duševným zdravím?

M. Hajdúk: Trochu sa vyhýbame povedať 
presne percentá, lebo na presné zistenie 
výskytu duševnej poruchy by sme tých ľudí 
potrebovali dôkladne osobne vyšetriť. Pou-
žili sme však štandardné dotazníky, ktoré sú 
overené aj v iných krajinách, a zistili sme, že 
sa takto získanými výsledkami nevymykáme 
z aktuálnych trendov, teda okolo 15 – 20 % 
nami oslovených študentov vykazuje znaky, 
ktoré by mohli byť súčasťou psychickej po-
ruchy. Tu je potrebné povedať, že existujú 
veľké rozdiely v závažnosti týchto prejavov, 
menej závažné problémy sú tiež prítomné. 
Je to vyššie než v bežnej populácii, ale takto 
to ukazujú aj štúdie v zahraničí.

Aké typy duševných porúch sa vyskytli 
medzi študentmi najčastejšie?

M. Hajdúk: Depresia a rôzne prejavy úz-
kostných porúch. Tieto dve poruchy sú naj-
častejšie zastúpené aj v bežnej populácii. 
Zároveň naše dáta jednoznačne preukázali, 
že závažnosť týchto ťažkostí súvisela s niž-
šou spokojnosťou so životom a subjektívne 
vnímanými ťažkosťami v oblasti interperso-
nálnych vzťahov k rodine, priateľom, ale 
taktiež aj vo vzťahu k vykonávaniu svojich 
povinností alebo spokojnosti so svojím fun-
govaním v školskej oblasti.

Odhalili ste aj vážnejšie poruchy?

M. Hajdúk: Vyskytli sa aj psychotické zá-
žitky, čo už patrí medzi prejavy závažnejších 
porúch, napríklad schizofrénie. Samozrej-
me, len z týchto odpovedí participantov ne-
môžeme povedať, že niekto má takú vážnu 
psychickú chorobu, akou je schizofrénia, 
ale na druhej strane ľudia, ktorí majú takéto 
prejavy, majú často aj iné ťažkosti, napríklad 
sú depresívnejší, úzkostnejší, majú menšiu 
sociálnu oporu, obmedzenú sieť ľudí, na 
ktorých sa môžu obrátiť. Z dlhodobého po-
hľadu môžu byť títo jednotlivci zraniteľnejší 
pre rozvoj podobných porúch.

Na Univerzite Komenského funguje psy-
chologická poradňa. Nestačí to?

M. Hajdúk: Ak vezmeme do úvahy, že 
naša univerzita má vyše 20 000 študentov 
a prevalencia porúch môže byť okolo 

15 – 20 %, je na mieste otázka dostupnosti 
starostlivosti. Náš výskum je dôležitý aj na 
zmapovanie situácie. Nielenže zistíme, aké 
sú problémy študentov, ale výsledky nás 
zároveň môžu usmerniť v tom, čo by sme 
mohli ďalej pre nich urobiť.

J. Pečeňák: Nachádzame sa tu na pome-
dzí zvažovania toho, čo je výskumne zaujíma-
vé a čo je dôležité pre aplikáciu výskumných 
zistení do praxe. Základný výskum, t. j. obja-
vovanie súvislostí či zákonitostí, ktoré s pra-
xou zdanlivo nijako nesúvisia, môžeme po-
važovať za jeden zo základov všeobecného 
pokroku. Aplikácia zistených skutočností do 
praxe si však už vyžaduje spoluprácu s inšti-
túciami, ktoré na to majú možnosti, nástroje 
a prostriedky. Pokiaľ však tieto inštitúcie nie 
sú naklonené akceptovať výskumné zistenia 
ako významný impulz pre systémové opatre-
nia, môžeme sa o to pokúsiť v rámci našich 
možností sami a iniciovať tak systémové 
zmeny z našej pozície.

Kedy sa dozvieme výsledky tohto dotazní-
kového prieskumu?

M. Hajdúk: Momentálne ich spracováva-
me a určite ich chceme publikovať. Chceme 
tiež spracovať informáciu aj pre univerzitu. 
Nie v tom zmysle, že na ktorej fakulte je koľ-
ko takých a takých ťažkostí, ale skôr chceme 
upozorniť na všeobecné trendy. Bolo by dob-
ré, keby aj politika univerzity neskôr mohla 
reagovať na overené zistenia. V budúcnosti 
by bolo dobré uvažovať nad rozšírením po-
radenských služieb tam, kde sa študenti 
s takýmto typom ťažkostí koncentrujú. Alebo 
lepšie informovať samotných študentov, aby 
si uvedomili, že duševná porucha je niečo, 
čo sa môže vyskytnúť – napríklad vtedy, ak 
má niekto náročné skúškové obdobie, je pri-
rodzené, že môže mať aktuálne prežívanie 

ladené viac depresívne. Mal by však vedieť, 
že nablízku je niekto, kto mu s tým môže po-
môcť alebo aspoň poradiť.

Centrum teda chce prispieť k výchove bu-
dúcich odborníkov na duševné zdravie?

M. Hajdúk: Áno. V zahraničí je bežné, že 
študenti psychológie pomáhajú v školských 
poradniach v rámci univerzitných kliník. Keď 
chceme vychovávať odborníkov pre prax, tak 
by bolo dobré, aby bol na pôde univerzity 
priestor, kde ich pripravíme na to, ako realizo-
vať výskum, ale aj ako vykonávať prax.

J. Pečeňák: Z pohľadu klinického pra-
covníka tu vidím veľké rezervy. Mnoho štu-
dentov – medicíny, psychológie, špeciálnej 
pedagogiky alebo ďalších odborov – má 
záujem o prácu na klinických pracoviskách. 
Zaujíma ich odborná práca, ale aj možnosť 
kontaktu s pacientmi, disponujú ochotou 
a záujmom pomáhať tam, kde to považujú za 
potrebné. Klinické – univerzitné – pracovis-
ká by im v tom mali poskytnúť väčší priestor. 
Naráža to však na mnoho legislatívnych pre-
kážok – od problému ochrany osobných 
údajov po zodpovednosť za prípadné škody. 
Považujem však za potrebné, aby sa otvoril 
priestor pre „dobrovoľníkov“, študentov, kto-
rí sú ochotní podieľať sa na klinickej práci 
aj bez toho, aby boli platení. Je to tradícia, 
ktorá by sa mala obnoviť – znamenala by 
prospech nielen pre tých, ktorí sa do takejto 
práce chcú zapojiť, ale výrazne by prispela aj 
k rozvoju klinických disciplín.

Barbora Tancerová, FiF UK

Spoločné vedeckovýskumné pracovisko 
Centrum výskumu psychických porúch UK 
vzniklo v súlade s predpisom 16/2016.
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Sto rokov UK rezonovalo aj na  
Angiologických dňoch v Prahe

Na prelome februára a marca sa v Prahe konali 44. Angiologické dni s medzinárodnou účasťou. V rámci slávnostného otvorenia 
kongresu odznela prednáška „Angiológia v kontexte storočnej česko-slovenskej spolupráce a univerzitného vzdelávania“. Autorky 
prednášky (profesorka Viera Štvrtinová z Lekárskej fakulty UK, doktorka Katarína Dostálová z Fakulty verejného zdravotníctva Sloven-
skej zdravotníckej univerzity a magisterka Mária Grófová z Archívu UK) v nej poukázali na význam príchodu českých profesorov, ktorí 
stáli pri zrode Univerzity Komenského v Bratislave.

V prednáške spomenuli predovšetkým 
prvého rektora UK Kristiána Hyneka, profe-
sora patológie a terapie vnútorných chorôb, 
ktorý pracoval na I. internej klinike Štátnej 
nemocnice na Mickiewiczovej ulici (terajšia 
Nemocnica Staré Mesto), prvého prorektora 
UK Stanislava Kostlivého, profesora chirur-
gie, ako aj prvého dekana LF UK Gustáva 
Müllera, profesora gynekológie a pôrodníc-
tva, a prvého prodekana LF UK Antonína 
Spilku, profesora patologickej anatómie a le-
kárskej histológie.

Medicínske univerzitné vzdelávanie na 
území dnešného Slovenska sa však usku-
točňovalo aj pred vznikom Univerzity Komen-
ského, ale vždy len krátkodobo. V roku 1465 

bola založená uhorským kráľom Matejom 
Korvínom prvá univerzita na území dnešné-
ho Slovenska – Univerzita Istropolitana, 
avšak jej pôsobenie skončilo po tridsiatich 
rokoch. Ešte kratšie pôsobila Lekárska fa-
kulta Trnavskej univerzity (1770 – 1777). Po-
slednou univerzitnou inštitúciou na dnešnom 
území Slovenska, kde bola zriadená lekár-
ska fakulta pred vznikom Univerzity Komen-
ského, bola Uhorská kráľovská Alžbetina 
univerzita (1914 – 1919), ktorá však počas 
1. svetovej vojny nefungovala. Keď bola zá-
konom č. 375 zo dňa 27. júna 1919 zriadená 
Univerzita Komenského, Alžbetina univerzita 
sa presunula do Budapešti a po 22. auguste 
1921 do Pécsu, kde sídli dodnes.

V závere prednášky profesorka Viera Štvr-
tinová zdôraznila význam učiteľa národov 
Jána Amosa Komenského, ktorého meno 
nosí naša univerzita. Poslucháčom odpo-
ručila prečítať si niektoré z jeho diel, najmä 
Labyrint sveta a raj srdca. Tak v minulosti, 
ako aj dnes žijeme totiž v labyrinte (mož-
no niekedy až v chaose), ale ak máme raj 
v srdci – teda porozumenie, empatiu, lásku 
– a dokážeme ho šíriť ďalej, tak sa v labyrinte 
nestratíme, naopak, vtedy nachádzame ces-
tu k svojmu blížnemu a tým aj cestu k sebe 
samému.

Viera Štvrtinová,
prorektorka UK pre rozvoj a kvalitu

Právnici na splavoch
Pridajte sa! 

Už niekoľko rokov Právnická fakulta UK 
(PraF UK) prostredníctvom ústavu telesnej 
kultúry (a čiastočne v spolupráci s katedrou 
trestného práva, kriminológie a kriminalistiky) 
ponúka svojim študentom možnosť absolvo-
vať na konci letného semestra splavové akcie 
rôzneho druhu. V rámci ponuky je možnosť 
zúčastniť sa víkendového splavu Malého Du-
naja, splaviť tzv. „veľký“ Dunaj z Hainburgu do 
Bratislavy a dostať sa aj na náročnejšie rieky 
v zahraničí, ako sú Vltava v Českej republike 
či Soča v Slovinsku, ktoré ponúkajú adrenalí-
novejšie zážitky. Splavové akcie sa spravidla 
konajú od polovice mája do začiatku júla, keď 
má väčšina študentov po skúškach a zároveň 
ešte nestihli „odletieť“ za brigádou na leto do 
USA alebo inej krajiny.

Zaspomínajme teda v tomto období prí-
prav na ďalšiu splavovú sezónu na jednu 
z minuloročných akcií – splav Malého Du-
naja, kde sa každoročne „splaví“ určitý vy-
braný úsek rieky, pričom nasledujúci rok sa 
začína tam, kde sa predchádzajúci rok skon-
čilo. Študenti tak majú možnosť v priebehu 
troch-štyroch rokov splaviť celý tok Malého 
Dunaja a časť Váhu až k ústiu do Dunaja pri 
Komárne. Minulý rok sa koncom júna spla-
voval úsek z Tomášikova od priehrady až 
do dediny Topoľníky, kde sa nachádza ter-
málne kúpalisko, ktoré sme po úspešnom 
splave neobišli ani my. Splav sme prvýkrát 

realizovali aj s podporou Nadácie SPP, ktorá 
podporuje Centrum praktického vzdelávania 
právnikov a projekt Cvičme v škole – poď-
me von 2 (spoločný pohyb generácií), ktorej 
týmto vyslovujeme poďakovanie za financo-
vanie tohto projektu.

Okrem možnosti trochu vyraziť do prírody 
a oddýchnuť si od náročného semestrálne-
ho učiva je to skvelá príležitosť spoznať no-
vých ľudí alebo zabaviť sa s tými, ktorých už 
dôverne poznáte. Nič tak neutuží vzájomné 
priateľstvá ako posedenie pod nočnou ob-
lohou pri blkotajúcom ohni za zvuku gitary 
a spievanie známych i neznámych piesní 
z vodáckeho spevníka. Na týchto akciách 
sa stierajú hranice medzi študentmi a uči-
teľmi, všetci spoločne tvoria jeden tím. Na 
tomto mieste je možné upustiť od formalizmu 
a preklenúť bariéry, ktoré od seba delia štu-
dentskú a pedagogickú časť akademickej 
obce. Pedagóg tam môže lepšie pochopiť 
počínanie svojich vlastných študentov a do 
ďalšieho semestra lepšie pripraviť seminá-
re a adaptovať sa na taký spôsob práce, 
ktorý vyhovuje obom stranám. Pochopenie 
pedagóga študentmi a naopak, pochopenie 
študentov pedagógom, je základný kameň 
úspechu pri ďalšom vzdelávaní študentov.

Prostredníctvom takýchto podujatí sa-
motná fakulta ponúka študentom možnosť 
stretnúť sa aj mimo priestorov alma mater, 

vzájomne sa spoznávať, sociálne integrovať 
a spoločne stráviť čas nielen pri výučbovom 
procese. Preto dúfame, že počet záujemcov 
o tieto akcie bude do budúcna narastať a že 
sa zachová pestrá paleta ponuky splavov aj 
pre ďalších priaznivcov.

Radovan Blažek, PraF UK

Prehľad plánovaných akcií v ak. roku 
2018/2019:

•  15. máj 2019 – splav Dunaja z Hainbur-
gu do Bratislavy

• 7. – 9. jún 2019 – športové hry PraF UK
• 13. – 16. jún 2019 – splav Vltavy
•  7. – 10. júl 2019 – rafting na rieke Soča 

v Slovinsku

Viac informácií môžete získať emailom na 
adrese: dominika.vesela@flaw.uniba.sk.
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Do knižnice za výstavou a besedou  
o zdravej životospráve

Farmaceuti sa zapojili do jubilejného 20. ročníka Týždňa slovenských knižníc

Ústredná knižnica Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) spolu s ostatnými akademickými kniž-
nicami UK sa pravidelne zapája do celoslovenskej kampane pod názvom Týždeň slovenských knižníc s mottom „Knižnice pre 
všetkých“, ktorú organizuje Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Jubilejný 20. ročník sme 
sa rozhodli našim používateľom okrem tradičného vzdelávacieho seminára o rešeršnej stratégii a taktike pripomenúť aj dvoma 
mimoriadnymi podujatiami.

Dňa 4. marca 2019 sa v našej fakultnej 
knižnici uskutočnila vernisáž výstavy obra-
zov Evy Filipovej. Výber autorky nebol ná-
hodný, chceli sme verejnosti odhaliť aj inú 
tvár knihovníčok, ktoré sú väčšinou vnímané 
ako „tie ženy za výpožičným pultom“. Eva 
Filipová absolvovala štúdium knihovníctva 
a vedeckých informácií na Filozofickej 
fakulte UK, a hoci sa práci vo vyštudovanom 
odbore venovala len krátko vo vydavateľstve 
Tatran, výsledky jej práce zostali vo forme 
osobných bibliografií, ktoré zostavila pre 
viacero reprezentatívnych publikácií z dielne 
vydavateľstva. Počas materskej dovolenky 
sa začala venovať maľbe, pričom jej prvé 
obrázky boli akoby zhmotnením vnútornej 
poetiky a poézie, ktorej sa počas štúdia 
aktívne venovala. Viaceré jej básne boli 
publikované v zborníkoch mladej poézie. Je-
denásť obrazov, ktoré predstavila počas vý-
stavy, oživili akademické prostredie knižnice 
romantickými aj nostalgickými, ale i humor-
nými výjavmi. Pri maľovaní svojich obrazov 
využíva autorka rozličné techniky a techno-
lógie: klasickú maľbu olejmi či temperami 
kombinuje s vkladaním iných materiálov do 
obrazov (čipiek, kamienkov, pierok), kto-
ré len podčiarkujú pocit radostnej hravosti 
a vyvolávajú príjemný pocit z každodenných 
maličkostí. Obrazy vyvolali emócie, ktoré 
sa tak často v knižnici zaplnenej regálmi 
s odbornými knihami nevyskytujú, ale pod-
ľa slov návštevníkov nečakane vhodne vy-
plnili prázdno spoločensko-komunikačnej 
zóny knižnice. Za viac než 30 rokov tvorby 
vytvorila Eva Filipová množstvo tematických 
kolekcií z prostredia divadla, cirkusu či ces-
tovateľských výprav, ktoré s veľkou radosťou 
podniká. Osobitné miesto v jej tvorbe patrí 
zvieratkám – vtáčikom, mačkám, psom, váž-
kam i koňom. Svojimi fantazijnými námetmi 
otvára oči dieťaťa, ktoré sa ukrýva v každom 
z nás. Možno i preto sa jej veľkoformátové 
obrazy stali súčasťou rôznych verejných inte-
riérov: detských oddelení nemocníc, hotelov 
či kaviarní a súkromných galérií.

V príjemnom prostredí dočasnej obrazovej 
galérie sa o dva dni nato uskutočnila bese-
da s lekárom Petrom Minárikom, známym 

gastroenterológom a obezitológom, ktorý sa 
dlhodobo venuje liečbe obezity, jej prevencii 
a zdravej životospráve. Je autorom mnohých 
titulov kníh o vplyve výživy na zdravie, ktoré 
zrozumiteľným a neskresľujúcim spôsobom 
vysvetľujú príčiny vzniku rôznych tzv. civili-
začných chorôb: obezity, diabetu, hyperten-
zie, zvýšeného cholesterolu, rakoviny, ako 
i možnosti ich prevencie, pričom vyvracajú 
mnohé mýty a „fake“ informácie šíriace sa 
internetom. Docent Peter Minárik je spolu 
so svojou manželkou docentkou Danielou 
Minárikovou, pôsobiacou na Katedre orga-
nizácie a riadenia farmácie FaF UK, spolu-
tvorcom webu o zdravom spôsobe života  
www.onlife.sk, založenom na dôveryhod-
ných informáciách a vedeckých dôkazoch. 
V úvode viac než dvojhodinovej besedy zhr-
nul základné princípy zdravej životosprávy 
formou tzv. desatora, ktoré by si mal osvojiť 
každý človek starajúci sa o svoje zdravie. 
Desať jednoduchých zásad, ktoré platia uni-
verzálne ako prevencia i liečba najčastejších 
civilizačných chorôb, pritom nekladie na 
človeka, túžiaceho po dlhom živote prežitom 
v zdraví, nijaké neprekonateľné nároky. Ide 
skôr o vedenie k trvalému záujmu o zdravý 
spôsob života, informovanosti o vzájomnej 

súvislosti výživy a zdravia a dodržiavanie 
jednoduchých princípov, ako nezaťažovať 
svoj organizmus nepotrebným balastom, ne-
opomínajúc ani problematiku ochrany pred 
novodobými závislosťami. Beseda sa niesla 
vo veľmi živom duchu, účastníci z radov za-
mestnancov a študentov fakulty kládli aj ťaž-
ké otázky súvisiace s ich vlastným odborným 
poznaním problematiky (napr. rola a spo-
ľahlivosť farmaceutík v procese chudnutia, 
výživových doplnkov, rôzne druhy diét a i.). 
Dotkli sa aj rôznych spôsobov sebakontroly, 
ktorá sa týka rôznych oblastí životosprávy (ri-
zikové hodnoty ľudského tela a to, ako si ich 
zistiť, mobilné aplikácie na výpočet kaloric-
kých hodnôt jednotlivých potravín, kontrola 
pohybu, odbúravanie stresových faktorov 
a pod.) Výsledkom stretnutia boli realizova-
teľné odporúčania na zlepšenie životosprá-
vy a používateľov knižnice obzvlášť potešil 
aj knižný dar – tri nové knižné tituly autora: 
Diéta pri zvýšenom cholesterole a iných 
poruchách metabolizmu tukov, Diéta pre 
diabetikov, Diéta pri ochoreniach žlčníka 
a pankreasu.

Mária Kadnárová,
riaditeľka Ústrednej knižnice FaF UK
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Teológia nesmie byť odtrhnutá od skutočného života

Doktorand, ktorý sa rozhodol pre teologické spracovanie veľmi citlivej témy – sexuálneho zneužívania detí a adolescentov, hudobný 
multiinštrumentálny talent, ktorý začal najprv z nutnosti pracovať ako ošetrovateľ v domove sociálnych služieb, aby sa neskôr úplne 
našiel v sociálnej rehabilitácii, či vyštudovaný ekonóm vyučujúci na strednej škole a nadšenec latinskoamerických tancov v jednej 
osobe, ktorý si napriek svojmu zdravotnému hendikepu život užíva plnými dúškami – aj takých teológov do praxe pripravuje Evanjelic-
ká bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK).

Sociálna sféra akútne potrebuje mladých ľudí
Volám sa Marián Cambel, mám 25 ro-

kov a pochádzam z krásneho kopaničiar-
skeho kraja – Myjavy. Po ukončení strednej 
školy ekonomického zamerania som sa roz-
hodol pre menšiu „zmenu“ a začal som sa 
pripravovať na konzervatórium, pretože mi 
„učarovala“ hudba, ktorá mi je už od útleho 
detstva veľmi blízka. Hrám na viacero hu-
dobných nástrojov, medzi ktoré patrí klavír, 
gitara, z dychových nástrojov sú to flauty 

a trúbka a od deviatich rokov som organis-
tom v kostole. Popri príprave na konzerva-
tórium som začal pracovať tiež ako ošetro-
vateľ v domove sociálnych služieb. Priznám 
sa, že som túto prácu spočiatku vnímal ako 
nutnosť, ale ako jediná mi umožnila nájsť si 
dostatok času pre každodenné precvičova-
nie klavírnej a organovej hry. Postupne som 
začal vnímať krásy tohto náročného posla-
nia, ktoré vo mne vyvolávali nové vocatio 

interna, teda vnútorné povolanie k tejto 
službe. Uvedomil som si, že hudbe sa pred-
sa môžem venovať aj naďalej, a to aj bez 
konzervatória, ako svojej záľube.

Väčšina mladých ľudí má túžbu priro-
dzene napredovať vo svojej práci. Inak to 
nebolo ani v mojom prípade, a preto som 
sa prihlásil na štúdium evanjelickej teológie 
so zameraním na sociálnu pomoc, teda so-
ciálnu diakoniu. Slovo diakonia pochádza 

Zlá teológia zabíja, dobrá oživuje
Volám sa Ivan Belanji, som dolnozemský 

Slovák zo Srbska a momentálne som poslu-
cháčom 2. ročníka doktorandského štúdia 
na Katedre praktickej teológie EBF UK, kde 
sa venujem pastorálnej teológii, konkrétne 
pastorálnej výzve zameranej na pomoc ľu-
ďom postihnutým fenoménom sexuálneho 
zneužívania detí a adolescentov. Musím sa 
priznať, že počas magisterského štúdia som 
sa o tento teologický odbor zaujímal mini-
málne a nikdy som neplánoval, že skončím 
práve na tejto katedre. Mojou „srdcovkou“ 
vždy bola a zostala systematická teológia, 
konkrétne eschatológia (učenie o posled-
ných veciach: smrť, vzkriesenie, spasenie 
a večný život). Situácia sa však začala meniť 
v rokoch 2013 a 2015, keď som sa zúčastnil 
zahraničnej stáže v Pensylvánii a absolvoval 
semestra štúdia na Lutheran Theological 
Seminary v Gettysburgu v USA. Spolu s ta-
mojšími farármi a farárkami som navštevoval 
starých a chorých ľudí v nemocniciach, deti 
žijúce v nepriaznivých podmienkach, alko-
holikov a drogovo závislých, ba dokonca aj 
odsúdených páchateľov sexuálneho zne-
užívania detí. Absolvoval som tam intenzívny 
kurz pastorálnej pomoci v prípade rakoviny, 
počas ktorého som sa stretával s odborníkmi 
na rakovinu, nemocničnými kaplánmi a oso-
bami, ktoré boli touto chorobou priamo za-
siahnuté. Na vlastné oči som videl, akú silu 
má teológia a viera v procese uzdravenia 
mnohých ľudí, a tak i to, akým obrovským 
potenciálom konať dobro disponuje cirkev aj 
v tomto smere. Vtedy som si uvedomil, že by 
moje doktorandské štúdium nemalo prebie-
hať len v teoretickej rovine, ale malo by byť 
čo najviac aplikovateľné v praxi – v pomoci 
ľuďom v rôznych životných situáciách. Preto 
som sa rozhodol pre teologické spracovanie 

veľmi citlivej témy, akou je práve sexuálne 
zneužívanie detí a adolescentov.

V živote som mal možnosť rozprávať sa 
s niekoľkými osobami, ktoré sa v detstve sta-
li obeťami sexuálneho zneužívania. Vo všet-
kých prípadoch som sa stretol s podobnými 
reakciami okolia: (často implicitná) snaha 
o umlčanie obete, udržiavanie (falošného) 
pokoja v rodine a širšom spoločenstve, 
umenšovanie viny páchateľa a v najhoršom 
prípade snaha o obvinenie obete zo spolu-
podieľania sa na tomto nehoráznom konaní 
páchateľa. Problémom sexuálneho zne-
užívania detí je, že hoci sa proti tejto forme 
násilia všetci ostro vymedzujú, no zväčša iba 
dovtedy, kým sa s ňou nestretnú v reálnom 
živote. Ak cirkev aj ponúkne pomoc, veľmi 
často používa svoje teologické a pastorál-
ne koncepty ako odpustenie, lásku, hnev 
a zmierenie neadekvátne, čím len spôso-
bí ďalšiu bolesť a sekundárnu viktimizáciu 
obete. My ľudia sme veľmi často príliš mäkkí 
k zneužívateľom a zároveň príliš tvrdí k obe-
tiam násilia, čo je absolútne v protiklade 
s Bohom, ktorý sa v Ježišovi ukázal ako ten, 
ktorý stojí na strane obetí a utláčaných.

Teológia je náradím cirkvi a ako taká môže 
byť (a často v histórii bola) použitá nielen na 
uzdravenie a pre dobro, ale, žiaľ, aj na ublí-
ženie a pre zlo. Inak povedané: zlá teológia 
zabíja, dobrá teológia oživuje. S teológiou sa 
preto musíme naučiť narábať ako s akýmkoľ-
vek iným náradím, aby sme mohli využiť jej ne-
skutočný potenciál pre prinášanie dobra. Te-
ológia nesmie byť odtrhnutá od skutočného 
života, od iných vied a konkrétnych príbehov 
ľudí vôkol nás. Len teológia, ktorá bude počú-
vať obete a bude konfrontovaná s ich realitou, 
môže reálne pomôcť. Jeden pravoslávny sta-
rec raz povedal, že evanjelium je ako koruna 

a my ju môžeme buď hodiť do človeka, a tým 
mu spôsobiť bolesť, alebo ju nežne položiť na 
jeho hlavu. Cieľom mojej práce je nájsť spô-
sob, ako správne „korunovať“ osoby, ktoré 
prežili v detstve sexuálne zneužívanie.

Na Slovensku sa, žiaľ, o tejto téme smut-
ne málo hovorí, a keď, tak zväčša neod-
borne a nepresne. Silné tabu, ktoré v tejto 
problematike vládne, znemožňuje správne 
konanie. Preto sa modlím, aby cirkev, ako aj 
širšia spoločnosť začala bojovať proti spo-
ločenským štruktúram, ktoré vytvárajú pod-
mienky, v ktorých páchatelia násilia môžu 
pokračovať vo svojich zločinoch a v ktorých 
sú obete umlčané, osočované a ponechané 
napospas bez potrebných prostriedkov na 
uzdravenie. Ak moja práca pomôže k uzdra-
veniu aspoň jednej osoby, ktorá prežila ta-
kúto traumatickú udalosť, tak verím tomu, že 
splní svoju úlohu a prispeje tak k dobru.
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Hendikep mi otvoril cestu a ukázal krásy tohto sveta
„Zdravotné postihnutie je to, čo z neho človek urobí. Je to hendikep, ktorý môže, ale aj nemusí človeka sprevádzať počas jeho života, 
závisí od jeho okolia, ale i neho samotného, ako sa so svojím postihnutím vyrovná.“

Kvetoslava Repková

Tieto slová som prvýkrát čítal okolo roku 
2008 a musím povedať, že ma naplno vy-
stihujú. Volám sa Martin Pagáč, mám 32 
rokov a som od narodenia zdravotne postih-
nutý. Dnes si však už nekladiem otázku „pre-
čo“. Prečo som práve ja na vozíku? Skôr si 
kladiem otázku „ako“. Ako žiť život čo najkva-
litnejšie? Ako urobiť svet okolo seba lepším? 
Postupom času dokonca prichádzam na to, 
čo je vyjadrené v uvedenom motte. Hendi-
kep ma obmedzuje len natoľko, nakoľko sa 
mu poddám a nakoľko som ochotný hľadať 
cesty, ako problémy z neho vyplývajúce 
riešiť. Aktuálne som študentom evanjelickej 
teológie so zameraním na riadenie sociálnej 
pomoci na EBF UK a venujem sa diplomovej 
práci, kde skúmam činnosť evanjelickej dia-
konie na Slovensku orientovanú na ľudí so 
zdravotným postihnutím. Popritom pracujem 
ako Junior Recruiter v personálnej agentúre 
a vyučujem semináre z ekonómie na Evanje-
lickom lýceu v Bratislave. Vždy som sa snažil 
žiť svoj život naplno, nesedieť doma medzi 
štyrmi stenami a nelamentovať nad nespra-
vodlivosťou, ktorá sa mi udiala. Chcem doká-
zať sebe i ostatným, že keď sa chce, dá sa 
temer všetko. Naplno si uvedomujem svoje 
limity, astronaut zo mňa asi nikdy nebude 
(bol to môj detský sen), ale usilujem sa byť 
platným členom spoločnosti. Svoj hendikep 
vnímam ako cestu, ktorá otvára ďalšie mož-
nosti. Okrem toho som mal v živote šťastie 
na skvelých ľudí. Napríklad počas môjho 
prvého vysokoškolského štúdia na Národo-
hospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity 

v Bratislave (NHF EUBA) bola vďaka ochote 
a pomoci vtedajšieho rektora – dnes pro-
rektora – Rudolfa Siváka vybudovaná jedna 
bezbariérová bunka v študentskom domove. 
Je super pocit, keď viem, že ju teraz vyu-
žívajú ďalší hendikepovaní študenti. I keď 
som mame, ktorá bola celý život učiteľkou, 
povedal, že ja nikdy učiť nebudem, počas in-
žinierskeho štúdia na NHF EUBA som si uro-
bil pedagogické minimum. No a dnes učím 
na strednej škole a je to pre mňa nesmierne 
obohacujúce povolanie a verím, že z neho 
benefitujú i moji žiaci. Zase sa raz potvrdilo 
to staré známe: „Nikdy nehovor nikdy“.

Veľa ľudí sa ma pýta, prečo sa vyštudova-
ný ekonóm rozhodne odísť z rozbehnutého 
pracovného kolotoča a začne študovať teo-
lógiu. Plním si svoj sen, baví ma to, je to nie-
čo, čo vychádza z môjho vnútra, mojej viery 
v Boha. A aj tu sa na mňa usmialo šťastie 
a natrafil som na dobrých a ochotných ľudí. 
Bez pomoci vtedajšieho dekana EBF UK 
Ľubomíra Batku či duchovných správcov 
v teologickom domove, kde bývam, by bolo 
moje štúdium omnoho komplikovanejšie. 
Hoci naozaj nemám talent na spev a ten je 
pre kňazskú službu v evanjelickej cirkvi dosť 
dôležitý, verím, že sa raz dokážem uplatniť 
aj ako laik v službe cirkvi. Niekoľkokrát som 
zvestoval Božie slovo na bohoslužbách 
v rôznych cirkevných zboroch na Slovensku 
a dúfam, že mi život prinesie ešte ďalšie po-
nuky, ako o Bohu svedčiť medzi ľuďmi. Hoci 
ma môj hendikep – môj vozík – sprevádza 
od narodenia, otvoril mi cestu a ukázal krá-

sy tohto sveta. Za všetky etapy svojho života 
ešte v závere musím spomenúť to, že som 
sa takmer sedem rokov venoval latinskoa-
merickým tancom (samba, čača, rumba, 
paso doble a jive) v Tanečnom klube Danu-
be v Bratislave, kde som so svojimi zdravými 
tanečnými partnerkami precestoval viacero 
krajín sveta a vyhral niekoľko tanečných sú-
ťaží nielen na Slovensku, ale i vo Veľkej Bri-
tánii či na Malte. Za svojich 32 rokov života 
na vozíku som si splnil naozaj mnoho snov, 
pri ktorých hendikep nehral rolu. A verím, že 
si čoskoro zo svojho „to-do“ listu vyškrtnem 
ďalšie sny, pretože platí, že zdravotné po-
stihnutie je to, čo z neho človek urobí.

Z materiálov spracovala  
Adriána Biela, EBF UK

z gréckeho diakonos, čo v preklade zna-
mená „služba“. Tento pojem vo mne evo-
koval pocit „byť tu pre druhých, núdznych 
a marginalizovaných“, čiže pre ľudí na okraji 
spoločnosti. Od prvého ročníka som vedel, 
že som na správnom mieste. Predmety, 
ktoré som absolvoval, ma obohacovali a vý-
razne posúvali v mojej pracovnej činnosti 
vpred. Išlo predovšetkým o predmety so-
ciálno-psychologického zamerania, ktoré 
boli doplnené teologickými predmetmi. 
Ľudia v mojom okolí sa ma dokonca často 
pýtali, či medzi sociálnou sférou a teológiou 
existuje nejaké prepojenie. Pravdou je, že 
existuje! Aj v profánnej spoločnosti je vše-
obecne známe, že Ježiš Kristus vyzýval ľudí 
k láske k svojim blížnym. Dôkazom je Nová 
zmluva a rovnako tak aj Stará zmluva, ktoré 
na mnohých miestach apelujú na sociálnu 
starostlivosť o chorých, chudobných, deti 
a vdovy. Vyzývajú nás k úcte k starším a na-
bádajú nás k citlivej starostlivosti o nich. 
Mnohé z týchto biblických odkazov ma 
posilňovali počas celého bakalárskeho štú-

dia. Popri práci v Dome seniorov Agapé vo 
Svätom Jure som mohol teda už od začiat-
ku štúdia svoje poznatky aplikovať v praxi. 
Úspešné ukončenie prvého stupňa štúdia 
a doplnenie kurzu inštruktora sociálnej re-
habilitácie ma posunulo ďalej, vďaka čomu 
som sa v práci zdokonaľoval. Už nevyko-
návam prácu ošetrovateľa, ale venujem sa 
klientovi a jeho sociálnej rehabilitácii. Hoci 
je dnes sociálna práca podceňovaná, ná-
ročná a, žiaľ, aj nedostatočne ohodnotená, 
je to práca krásna a zmysluplná. Usmia-
ti, spokojní a vďační klienti, či už sú to deti 
a ľudia s rôznym hendikepom, alebo senio-
ri, sú veľmi vzácnym darom každodenného 
života. Práve oni najviac potrebujú pri sebe 
mladých ľudí, ktorí im dodávajú optimizmus 
a chuť do života. Sociálna sféra akútne po-
trebuje práve mladých a zapálených ľudí. 
A ja som vďačný, že naša fakulta a môj štu-
dijný program vo mne zapálenie pre sociál-
nu službu ešte viac roznietili. V službe byť tu 
pre druhých ma upevňuje tiež moja služba 
organistu doma na Myjave, ako aj priamo 

na našej fakulte, ale i spev v akademickom 
speváckom zbore Ichthys a mnohé ďalšie 
hudobné aktivity, ktoré so spolužiakmi pod-
nikáme, to je už ale iný príbeh. ☺
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Vocalatté
Prepojenie matematiky a hudby nie je žiadnou novinkou. Už prvý pohľad na notovú osnovu prezradí akémukoľvek laikovi, že okrem 
rovnobežných čiar a naoko náhodne usporiadaných bodiek sa tu nachádzajú aj číslice. A nielen pre toto sa matfyzáci skamarátili so 
spevom.

Písal sa približne rok 2011 a po Fakulte 
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity 
Komenského v Bratislave sa ponevierali spo-
lužiaci, ktorí hľadali spôsob, ako vyvážiť to 
kvantum informácií, čo im štúdium matemati-
ky ponúka. Prirodzeným spôsobom táto dile-
ma vyústila v jednoduché riešenie, keďže len 
začali pokračovať a intenzívnejšie sa venovať 
tomu, s čím už mnohí z nich skúsenosti mali: 
spevu. Spev je totiž veľmi praktická záľuba 
– dá sa vykonávať kedykoľvek a kdekoľvek, 
pretože jediná vec, ktorú človek k tomu 
potrebuje, je hlas.

A tak vzniklo Vocalatté. Naším mottom je: 
„spievajúci nadšenci & nadšení speváci“, 
pretože sa držíme zásady, že spievame pre-
to, že nám to robí radosť. Náš repertoár je 
celkom široký, profilujeme sa jedine ako uni-
verzálny zbor, ktorý si spieva, čo chce a čo 
sa mu páči.

Z ucelenejších projektov, ktorým sme sa 
venovali, stojí za to spomenúť muzikál Jesus 
Christ Superstar, s ktorým sme navštívili via-
cero slovenských miest a odohrali päť pred-
stavení. Nacvičili sme si najväčšie hity švéd-
skej skupiny ABBA, odohrali tri reprízy a tieto 
skladby sú stále stabilnou súčasťou nášho 
repertoáru. Pre mladšie ročníky sme pripra-
vili koncerty spojené s premietaním, keďže 
sme sa počas jednej sezóny zamerali na so-
undtracky z rozprávok. Vlani sme nič netušiac 
trafili ošiaľ okolo filmu Bohemian Rhapsody, 
keď sme odohrali dva koncerty zložené len zo 
skladieb od skupiny Queen. Prvýkrát sme si 
vyskúšali aj spoluprácu s kapelou – nadšení 
sme z toho boli nielen my, ale hlavne naše 
publikum.

Za posledné roky sme viackrát mali mož-
nosť spievať aj v Aule Univerzity Komenské-
ho v Bratislave pri príležitosti odovzdávania 
cien výnimočným študentom a pedagógom 
a pri otvorení akademického roka. Môžeme 
potvrdiť, že aj vďaka skvelej akustike patria 
vystúpenia na tejto pôde medzi tie nezabud-
nuteľné.

Už od roku 2012 na pravidelnej báze or-
ganizujeme naše vlastné vianočné koncerty, 
ktorých repertoár sme nahrali na CD. Tento 
rok máme v pláne opäť nahrávať, aby sme si 
čo najlepšie uchovali v pamäti pekné chvíle 
strávené vo Vocalatté – program na CD bude 
prierezom našej doterajšej histórie.

Na jeseň 2019 sa chystáme na náš prvý 
medzinárodný festival, bude to pre nás určite 
veľmi obohacujúca skúsenosť.

Aktuálne máme vo Vocalatté 17 členov 
a diriguje nás jeden z našich tenoristov. 
Spievať v našom zbore môže ktokoľvek, kto 
prejde výberovým konaním. Vítané sú všetky 
hlasy, najviac by nás však potešili basy.

Viac info o nás ponúka naša webová strán-
ka www.vocalatte.sk, kde nájdete aj link na 
naše sociálne siete, nahrávky, udalosti a náš 
aktuálny repertoár.

Mária Hurbanová,
členka zboru Vocalatté
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Na zahraničnú mobilitu k susedom?
Erasmus je vždy nezabudnuteľný zážitok a výborná skúsenosť 

Na mobilitu cez program Erasmus+ som chcela ísť, odkedy som sa dozvedela, že taká možnosť existuje. Chcela som na vlastnej 
koži zažiť život v zahraničí, spoznať nových ľudí, zlepšiť sa v jazykoch a v neposlednom rade si vyskúšať štúdium vonku. Navyše som 
vo svojom odbore (molekulárna biológia) považovala zahraničnú skúsenosť za kľúčovú pre svoju ďalšiu vedeckú kariéru. Môj sen 
o Erasme sa, na moje veľké šťastie, splnil, a to aj vďaka zmluve Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) 
s Faculty of Life Sciences at University of Vienna.

Mobilitu cez Erasmus+ som absolvovala 
počas zimného semestra prvého ročníka ma-
gisterského štúdia. Túžila som ísť do nemecky 
hovoriacej krajiny, aby som sa zlepšila nielen 
v angličtine, ktorá bola jazykom môjho štúdia, 
ale tiež v nemčine, ktorú som predtým mala 
na začiatočníckej úrovni. Medzi fakultami 
v Nemecku a Rakúsku, s ktorými mala naša 
fakulta uzatvorenú zmluvu, nebolo veľa ta-
kých, kde sa dal študovať odbor molekulárna 
biológia v anglickom jazyku. No nielen preto 
bola University of Vienna pre mňa najlepšou 
voľbou. Viedenská univerzita má dlhoročnú 
tradíciu, špičkovú vedu a výskum, navyše 
keďže má veľmi dobré meno aj u nás, s uzná-
vaním predmetov som nemala problém. Urči-
te ste si povedali, že Viedeň je blízko a môže-
te tam zájsť kedykoľvek na výlet a vlastne nie 
je až taká zaujímavá ako vzdialenejšie mestá. 
Ale verte mi, že ani za celý semester, ktorý 
som tam strávila, som nestihla navštíviť všetky 
pozoruhodné miesta. Je ich tam totiž omnoho 
viac, než si bežný turista myslí.

Systém alebo skôr harmonogram štúdia 
na University of Vienna je iný než náš. Medzi 
predmetmi som mala jeden, ktorý bol vyu-
čovaný blokovo – počas troch týždňov sme 
každý deň mali prednášky, o mesiac nás ča-
kala skúška. Výučba iného predmetu bola 
pre zmenu poňatá klasicky – prednáška raz 
za týždeň počas celého semestra, na konci 
semestra ústna skúška, na ktorej termíne 
sme sa s vyučujúcim individuálne dohodli. 
Praktické cvičenia fungovali tiež blokovo – 
v januári. Bol to náročný, ale veľmi zaujímavý 
mesiac, počas ktorého som sa veľa naučila. 
Každý týždeň sme intenzívne pracovali na jed-
nej téme, vždy v piatok bola skúška, a keďže 
sme chceli napísať protokol, kým sme ešte 
mali všetko v živej pamäti, soboty som trávila 
so spolužiakmi v univerzitnej knižnici. Keďže 

som vďaka blokovým predmetom mala me-
dzi nimi viac voľného času, dodatočne som 
si zvolila ďalší predmet – vedeckú prax. Dva 
mesiace som bola súčasťou výskumnej sku-
piny na oddelení mikrobiálnej ekológie, kde 
sme skúmali zloženie črevného mikrobiómu. 
Na konci som dostala spätnú väzbu, známku 
a kredity. Bola to moja prvá skúsenosť s prá-
cou v medzinárodnom vedeckom kolektíve.

Samozrejme, ani Erasmus v Rakúsku nie je 
len o učení sa a príprave na skúšky. Organi-
zácia Erasmus Student Network organizovala 
rôzne zaujímavé akcie – výlety do blízkych 
miest, párty, ale aj návštevy múzeí a galérií. 
Hneď na začiatku nás zobrali na Wiener Schni-
tzel do jednej z tradičných viedenských Heuri-
gen. Neskôr sme mali možnosť navštíviť mestá 
Graz a Salzburg. Aj vďaka týmto akciám som 

bližšie spoznala svojich spolužiakov a dozve-
dela sa viac o rakúskej kultúre. S kamoškami 
z internátu sme chodievali na kávičky a najlep-
šie párty boli s ostatnými zahraničnými študent-
mi. Najlepší brainstorming bolo neustále prepí-
nanie medzi dvomi cudzími jazykmi vždy, keď 
sme boli niekde vonku aj s domácimi. Nevyne-
chala som tiež viedenské vianočné trhy a pred-
vianočnú atmosféru som si naplno užila. Veľmi 
rada som mala tiež korčuľovanie pred radnicou 
so spolužiakmi. S niektorými kamarátmi sme 
dodnes v kontakte a navštevujeme sa.

Dlhší pobyt mimo rodnej krajiny ma oboha-
til po viacerých stránkach. Musela som riešiť 
rôzne situácie v cudzom jazyku, zapadnúť 
do novej, práve sa tvoriacej partie ostatných 
Erasmus študentov a, samozrejme, zvládnuť 
samotné štúdium. Získala som pri tom kopec 
užitočných skúseností, otestovala si svoje 
schopnosti a stretla veľa inšpiratívnych ľudí. 
Nehovoriac o tom, že mi štúdium na Univer-
sity of Vienna a následná stáž na University 
of Copenhagen cez Erasmus+ výrazne po-
mohli pri získaní dobrého zamestnania.

Erasmus je vždy nezabudnuteľný zážitok 
a výborná skúsenosť. Nezáleží na tom, či ste 
na druhom konci Európy alebo pár kilomet-
rov za hranicou. Ak chcete prežiť semester 
v krásnom meste plnom umenia, stretnúť 
ľudí z celého sveta a zažiť štúdium na naj-
väčšej univerzite v nemecky hovoriacich kra-
jinách, Viedeň je tou správnou voľbou.

Mária Mazúrová, absolventka PriF UK
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Bojíte sa rozprávať v cudzom jazyku?  
Skúste divadlo!

Ak aj vy riešite večnú dilemu, ako sa nadobro zbaviť paralyzujúceho bloku z komunikácie v cudzom jazyku, začítajte sa do rozhovoru 
so študentkou Zuzanou Mihálikovou, ktorá na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (UK) študuje prekladateľstvo 
a tlmočníctvo anglického a španielskeho jazyka. Členka ansámblu študentského divadla Teatro EsPánico v ňom prezradí, ako vám 
v tomto smere môžu pomôcť dosky, ktoré nielenže znamenajú svet, ale podnecujú aj kreativitu a kritické myslenie, a ochotne sa po-
delí aj o skúsenosti z prekladania a tlmočenia pre rôzne občianske združenia, ktoré sa venujú kultúre, ochrane životného prostredia 
a právam zvierat.

Angličtina je svetovým jazykom a jej 
znalosť je dnes už skoro samozrejmos-
ťou. Prečo ste sa však rozhodli študovať 
aj španielsky jazyk?

Ešte na základnej škole v ôsmom ročníku 
som sa rozhodla ísť na prijímacie skúšky na 
španielsku sekciu bilingválneho gymnázia 
na Ul. T. Ružičku v Žiline. Po španielsky som 
vtedy nevedela ani slovo. Nie je to totiž jedna 
z požiadaviek, v prvom ročníku máte 20 ho-
dín španielčiny týždenne. V Žiline sa traduje, 
že je to jedna z najlepších stredných škôl. Pri 
výbere ma tiež inšpirovala moja o 10 rokov 
staršia sestra, ktorá si zvolila rovnakú cestu. 
Na rozdiel od nej som nikdy nebola fanúšič-
kou telenoviel ani španielskej hudby, no lá-
kalo ma rozšíriť si jazykové znalosti o ďalší zo 
svetových jazykov.

Ste členkou študentského divadla Teatro 
EsPánico. Môžete nám povedať o tomto 
divadle viac?

Naše študentské divadlo vzniklo na Kated-
re romanistiky Filozofickej fakulty UK veľmi 
spontánne. Chceli sme priniesť do povedo-
mia ľudí najmä súčasných autorov. Spočiat-
ku sme sa stretávali po vyučovaní v rámci 
nášho voľného času. Absolventka Anna 
Ďurišíková sa chopila réžie a spolu sa nám 
podarilo zinscenovať tri diela a vystúpiť v bra-
tislavskej A4 – priestore súčasnej kultúry, na 
festivale Hviezdne noci v Bytči a v Divadle 
Pôtoň v Bátovciach (okres Levice).

Ako ste sa vlastne dostali k divadlu a he-
rectvu?

Ešte na základnej škole sme spolu so 
spolužiakmi tvorili krátke skeče, neskôr sme 
na gymnáziu zinscenovali život Miguela de 
Cervantesa a na vysokej škole sme založili 
vlastné divadlo. Sama navštevujem veľa di-
vadelných predstavení a vyskúšať si divadlo 
z pozície herečky ma mnohému naučilo. 
Nielenže som si zlepšila jazykovú úroveň, ale 
opadla zo mňa aj tréma z vystupovania na ve-
rejnosti a spoznala som veľa skvelých ľudí.

Koľko hercov hrá v divadle Teatro EsPáni-
co a na aké hry sa divadlo orientuje?

Počet hercov vždy závisel od počtu en-
tuziastických študentov. V prvej inscenácii 
sme hrali siedmi, avšak rovnakú dôležitosť 

pripisujem aj ďalším ľuďom, ktorí sa na ce-
lom procese podieľali – už spomínaná re-
žisérka, ďalej kostymérka, autorka titulkov, 
scénografka, hudobný sprievod, ako aj 
osvetľovači, technici, koordinátori a v nepo-
slednom rade diváci.

Venujeme sa súčasnému divadlu. Zinsce-
novali sme hru Fando a Lis od Fernanda Ar-
rabala a dve hry od Eduarda Rovnera: hru 
Teodor a luna, ktorá bola pôvodne napísaná 
pre bábkové divadlo a ktorá bola predmetom 
mojej bakalárskej práce, a hru Tinieblas de 
un escritor enamorado (Zamilovaný spi-
sovateľ v temnotách), ktorú sme upravili 
a vzišla z toho úplne nová hra – AVANTed-
garda.

Tematike divadla sa venujete aj v rámci 
ročného vzdelávacieho programu Ko-
menského inštitút, kde ste spomedzi 
účastníkov popri učiteľoch z praxe mo-
mentálne jedinou študentkou vysokej 
školy. So stredoškoláčkami ste rozbehli 
anglické divadlo. Ako vznikol tento peda-
gogický projekt?

Popri prekladateľstve a tlmočníctve som 
sa rozhodla pre pedagogické minimum 
a Komenského inštitút, ktorý realizuje mi-
movládna nezisková organizácia Živica, bol 
skvelou príležitosťou, ako získať nové, prak-
tické poznatky a zručnosti z oblasti peda-

gogiky. Môj pedagogický projekt sa venuje 
problematike zlepšovania jazykových kom-
petencií prostredníctvom drámy a realizujem 
ho na Strednej odbornej škole masmediál-
nych a informačných štúdií v Bratislave, kde 
som vykonávala pedagogickú prax. Sama 
na sebe i na kolegoch z univerzity som 
mala možnosť pozorovať, ako nám divadlo 
pomohlo, preto som chcela, aby pomohlo 
aj iným. Prekonať strach z rozprávania v cu-
dzom jazyku, obohatiť si slovnú zásobu, zá-
roveň sa učiť inak – zábavnou formou – a vy-
budovať komunitu. A tak som založila nový 
divadelný súbor z nadšených študentiek 
a nazvali sme ho WonderWomen.

Ako to funguje v praxi? Ako dokáže dráma 
zlepšiť učenie sa cudzieho jazyka?

Pri divadle je jedným z kľúčových aspektov 
pohyb, ktorý pomáha pri zapamätávaní. Text 
si doslova prežijete. Dodnes si pamätám 
repliky zo všetkých inscenácií. Repliky obo-
hacujú slovnú zásobu. Dá sa s nimi pracovať 
na gramatickej úrovni, ako aj na fonetickej 
– s výslovnosťou, intonáciou a dôrazom. 
Vystupovanie pred obecenstvom taktiež od-
búrava trému z rozprávania v cudzom jazyku.

Ako divadlo podnecuje kreativitu a kritic-
ké myslenie pri vyučovaní cudzieho jazy-
ka?
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Divadlo je tímová práca. Aké predstavenie 
si vytvoríte, také ho máte a také ho zahráte aj 
pred obecenstvom. ☺ Všetky nápady a celá 
tvorba je predmetom spoločného konsen-
zu. Brainstorming je preto najviac využíva-
nou metódou v otázkach, čo nás baví, teda 
tém, s ktorými chceme pracovať. Je dôležitý 
pri výbere diel, ale aj v samotnom procese 
inscenovania, ako a čo stvárniť. Kritické 
myslenie viete krásne zapojiť, či už pracu-
jete s konkrétnym dielom, alebo pri písaní 
vlastného scenára. My napríklad pracujeme 
s veľmi aktuálnou témou, akou je klimatická 
kríza. V dráme riešime, aká situácia vo svete 
vládne, a prichádzame s konkrétnymi nápad-
mi a riešeniami. Našou veľkou inšpiráciou je 
mladučká švédska environmentálna aktivist-
ka Greta Thunberg.

Aktívne prekladáte a tlmočíte pre rôzne 
občianske združenia, ktoré sa venujú kul-
túre, ochrane životného prostredia a prá-
vam zvierat. Povedzte nám o tom viac.

Už dlhšie prekladám pre angažovaný kul-
túrno-spoločenský mesačník Kapitál. Počas 
leta som tlmočila na kultúrnom festivale Ruiny, 
čo bol pre mňa dosiaľ jeden z najkrajších tl-
močníckych zážitkov. Som aktivistkou medzi-
národných organizácií The Save Movement, 
Climate Save Movement a Anonymous for 
the Voiceless, pre ktoré veľmi rada prekla-
dám, tlmočím a titulkujem. Aktuálne dokonca 
rozbiehame vlastné občianske združenie For 
the Animals. Doposiaľ najťažší prekladateľský 
oriešok pre mňa predstavovalo titulkovanie 
dokumentárneho filmu Dominion.

V čom bol najťažší?

Musela som kvôli nemu stráviť množstvo 
hodín štúdiom paralelných textov, aby som 

našla správne terminologické ekvivalenty. 
Okrem toho sa Dominion tematicky zame-
riava na neľahkú problematiku vykorisťovania 
zvierat, preto mi ako presvedčenej vegánke 
nebolo práve príjemné sledovať zábery tohto 
typu niekoľkokrát po sebe, no stále som si 
opakovala dôležitosť posolstva, ktoré tento 
dokumentárny film nesie a ktoré som chce-
la sprostredkovať aj slovenským divákom. 
Pri titulkovaní je tiež potrebné brať do úvahy 
čítaciu rýchlosť diváka, s ktorou úzko súvisí 
počet znakov v titulku, delenie do riadkov, 
načasovanie a tak ďalej. Titulkovanie ma 
však napriek časovej náročnosti veľmi baví. 
Veľa som sa vďaka nemu naučila.

Mnohí ľudia majú stále zábrany a často sa 
až hanbia hovoriť cudzím jazykom. Čo by 
ste im poradili? Ako účinne odbúrať stres 
z komunikácie v cudzom jazyku?

Na to mám jednoznačnú odpoveď: di-
vadlo, divadlo a ešte raz divadlo. Založte 
amatérske divadlo. Je vhodné pre každú 
vekovú kategóriu. Bolo by krásne, keby sa 
jedného dňa stalo neodmysliteľnou súčas-
ťou vyučovania, či už v podobe zaradenia 
dramatických prvkov, alebo ako samostatný 
predmet, ktorý by bol rovnocenný s ostatný-
mi. Veľmi odporúčam vypočuť si TED pred-
nášku od Kena Robinsona s názvom „Do 
schools kill creativity?“.

Dočítala som sa, že by ste chceli zlepšiť 
úroveň nášho školstva konštruktivistic-
kým a humanistickým prístupom. Čo si 
pod týmto prístupom môžeme predsta-
viť? Skúste nám to trochu priblížiť.

Pri konštruktivistickom vyučovaní vytvára-
me situáciu, v ktorých žiaci sami konštruujú 
vlastné poznatkové štruktúry. Sami na niečo 

musia prísť, a tak sa aj najlepšie niečo nau-
čia. Netrávia celý čas počúvaním a zapisova-
ním. Objavujú, diskutujú, iniciatívne pracujú 
so zdrojmi a aktívne sa zapájajú do vyučova-
cieho procesu.

Humanistický prístup spočíva v otvorenom 
vyučovaní. Zameriava sa na emočný kvo-
cient a podporuje sociálne vzťahy. V tomto 
prístupe je proces dôležitejší než prostried-
ky. Vzťahy v triede sa tvoria na základe úcty, 
skúsenosti a dôvery, nie na základe autority. 
Je to prístup založený na empatii a ľudskosti 
a to mi je veľmi sympatické.

Čo pre vás znamená komunikácia?

Komunikácia je kľúčom k porozumeniu. 
Ak medzi sebou aktívne nekomunikujeme, 
vznikajú mnohé zbytočné nedorozumenia 
nielen v osobnom živote, ale aj v škole. Asi 
poznáte, aké je to nepríjemné, keď vám nik 
nedá priestor na to, aby ste sa vyjadrili, reali-
zovali, a ani si vás nevypočuje. Všetci máme 
akoby svoj malý svet, vnímanie, prežívanie, 
svoj uhol pohľadu, názor, skúsenosti, zážit-
ky. Ak vytvoríme priestor na komunikáciu, 
môžeme sa od seba mnohé naučiť.

Aké sú vaše plány po skončení štúdia? 
Chceli by ste sa naplno venovať prekla-
daniu?

Chcela by som učiť a naďalej spolutvoriť 
divadlo, no tiež by som chcela tak ako do-
teraz prekladať, tlmočiť, titulkovať a venovať 
sa aktivizmu v oblasti práv zvierat a ochrany 
životného prostredia.

Alexandra Kuliková
Foto: Archív Z. Mihálikovej
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O polohe spojok vo vete
Spojky sú takými malými súčasťami viet, že 

ich občas neprávom prehliadame, prípadne 
si s ich výberom nerobíme až takú ťažkú hla-
vu. Aj výber spojok si však zaslúži našu po-
zornosť, najmä ak sme si nie celkom istí, či 
ich skutočne používame správne. Ak chceme 
napríklad vyjadriť odporovací vzťah medzi ve-
tami, môžeme si vybrať z viacerých spojok. 
My si priblížime tieto tri: ale, avšak, však.

Pozorný prijímateľ hovorených aj písaných 
prejavov si určite všimol, že spojka ale sa nie 
vždy používa správne. Napríklad vo vetách vy-
braných z tlače: Futbalisti sa chceli postarať 
o reparát, k tomu ale neprišlo. – Rok 2018 
mal patriť medzi najteplejšie roky, vyzerá to 
ale tak, že ten budúci bude ešte teplejší. 
– Obe strany sa stretli, rokovanie ale nepri-
nieslo žiadne výsledky. Ak niekomu takáto 
štylizácia „nejde do ucha“, má pravdu. Vo 
všetkých prípadoch je totiž spojka ale použitá 
nesprávne.

Spojka ale je základná odporovacia spoj-
ka, je veľmi frekventovaná a používa sa na 

spájanie slov aj viet. Ak sa spojkou ale spájajú 
vety, spojka stojí na čele tej vety, ktorú uvá-
dza. Spojka signalizuje začiatok pripojenej 
vety (Morfológia slovenského jazyka, 1966). 
Správne použitie spojky ale vo vybraných 
vetách teda vyzerá nasledovne: Futbalisti sa 
chceli postarať o reparát, ale k tomu nepri-
šlo. – Obe strany sa stretli, ale rokovanie 
neprinieslo žiadne výsledky. 

Rovnaké postavenie má aj odporovacia 
spojka avšak, ktorá je typická najmä pre od-
borný štýl. Tak ako odporovacia spojka ale, aj 
spojka avšak stojí na prvom mieste vo vete, 
ktorú uvádza: Častice, z ktorých sa prostre-
die skladá, vykonávajú len malé chvenie, 
avšak celý pohyb je pohybom vlny. (Hajko) 

Ďalšou odporovacou spojkou je spojka 
však, ktorá je výnimočná svojím postavením, 
pretože ako jediná nestojí na prvom mieste 
vo vete. Existuje teda aj druhá možnosť, ako 
opraviť vety, ktoré sme v úvode označili za 
chybné. Nezmeníme slovosled, ale vymeníme 
spojku. V tom prípade by správne vety vyzera-

li takto: Futbalisti sa 
chceli postarať o re-
parát, k tomu však 
neprišlo. – Obe stra-
ny sa stretli, rokova-
nie však neprinieslo 
žiadne výsledky.

Istým paradoxom je, že v Morfológii sloven-
ského jazyka (1966) sa používanie spojky ale 
na inom než prvom mieste vety hodnotí ako 
archaické: Ja som ale pri tom všetkom bol 
emmentissimus, hoc som sa koľko ráz vy-
plakal. (Kalinčiak) Dnes je skôr módnym a po-
zorujeme ho v rozšírenej miere tak v neformál-
nej, ako aj vo formálnej komunikácii. Len veľmi 
málo používateľov jazyka vyhodnotí postavenie 
spojky ale na inom než prvom mieste vety ako 
nesprávne a vetu preformuluje. Ale všetci, ktorí 
sa dočítali až sem, v tom už určite majú jasno.

Mária Halašková,
Katedra slovenského jazyka  

a literatúry PdF UK

Doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.,
Katedra algebry a geometrie FMFI UK

Miesto narodenia: 
Bojnice
Vek: 46

Čím ste chceli byť ako dieťa?

Kozmonautom, stolárom, a keď armáda ro-
bila nábor na základnej škole, nechcel som byť 
parašutistom.

Čo ste študovali a prečo práve tento od-
bor?

Vyštudoval som vtedy ešte päťročné štúdium 
matematiky, odbor počítačová grafika a ge-
ometria spolu s algebrou. Prilákala ma teore-
tická hĺbka aj aplikovateľnosť geometrie, ktorú 
považujem za vynikajúci spôsob opisu toho, čo 
vidíme, čo sa deje okolo nás a aj čohosi, čo 
nazývame intuíciou.

Aké cudzie jazyky ovládate?

Matematiku – pre veľa ľudí je to cudzí jazyk 
a považujem ho za nesmierne užitočný. I keď 
v tomto prípade by som slovo „ovládam“ na-
hradil spojením „trochu ovládam“, pretože ide 
o rozsiahly jazyk, syntakticky aj sémanticky. 
Ale asi ste mali na mysli menej cudzie jazyky. 
Najčastejšie používam angličtinu, potom nem-
činu, čítam po rusky a počas státia v dopravnej 
zápche sa snažím ešte zvládnuť francúzštinu.

Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?

Ak pridám prívlastok „príjemná“, tak stretá-
vanie sa s kolegami, študentmi a diskutovanie 
na seminároch, prednášanie, štúdium zaujíma-
vých oblastí geometrie a hľadanie nových súvis-
lostí, ale aj záhrada doma. Je však veľa činnos-
tí, ktoré nerobím s radosťou. Vypĺňanie tlačív 
a upratovanie patria k najmenej obľúbeným.

Ako rád trávite voľný čas?

Keby som ho mal, trávil by som ho turistikou 
najmä v horách, prácou s drevom a ešte hraním 
hry go.

Uprednostňujete televíziu alebo knihy? Pre-
čo?

Rád si pozriem dobré filmy aj rád čítam, akurát 
v poslednom čase menej, než by som chcel.

Prezradíte niečo o svojej rodine?

Som ženatý a máme tri dcéry – deväťročnú 
Michalku, sedemročnú Adelku a päťročnú Mi-
relku. Baví ma sa s nimi rozprávať, lebo majú 
neortodoxný pohľad na svet. Je úžasné vidieť, 
ako je osobnosť človeka v ňom odjakživa vtla-
čená a vyvíja sa. Veľmi však zaostávam za svo-

jou manželkou v množstve času, ktorý deťom 
venujem.

Čo vás dokáže zarmútiť?

Agresivita, ignorácia a vzájomné ubližovanie.

Čo vás dokáže rozosmiať?

Smejem sa rád a, našťastie, príležitostí na to 
je v živote veľa – od absurdností, ktoré si sami 
na seba chystáme, napr. v podobe rôznych 
úradníckych požiadaviek, až po dobré vtipy.

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

Mnohí moji kolegovia sú inšpiratívni ľudia, čo 
je jedna z príčin, prečo som na Matfyze rád. Ali-
bisticky ich však nebudem menovať. A obľúbe-
ných osobností mám, samozrejme, dosť aj mimo 
fakulty, tak len zopár. Prakticky od mladosti po-
čúvam alebo čítam Lasicu, Wericha, Krištúfka, 
Kafku, Janovica, Štepku, Uleja (od jeho mlados-
ti) a vyhovujú mi piesne Paľa Hammela.

Máte nejaký skrytý talent?

Zvyčajne, keď stretnem niekoho talento-
vaného v určitej oblasti, tak mi je jasné, že 
nemám. Ale verím, že úspech v každej vrstve 
talentu závisí hlavne od pracovitosti. Veľmi 
zjednodušene povedané, talent určuje, v akej 
výške môžeme lietať, pracovitosť zasa to, ako 
ďaleko budeme letieť.

Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôleži-
tejšie?

Okrem tých, ktoré si prajeme pri obvyklých 
sviatkoch, sú to ohľaduplnosť, bezprostrednosť 
a ochota pomôcť.



Vzácne životné jubileum profesora Zdeňka Obdržálka
Prof. PhDr. Zdeněk Obdržálek, DrSc., ktorý je emeritným profesorom na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 
(PdF UK), oslávil dňa 18. apríla 2019 vzácne životné jubileum – 90. narodeniny.

Zdeněk Obdržálek sa narodil v r. 1929 
v Tovačove na Morave. Po maturite na 
Učiteľskom ústave v Kroměříži pôso-
bil ako učiteľ na základných školách  
(1947 – 1952). Po štúdiu na Vysokej 
škole pedagogickej v Bratislave praco-
val v r. 1957 – 1967 ako stredoškolský 
učiteľ, pričom zastával aj pozíciu riaditeľa. 
Vedeckú hodnosť CSc. obhájil v r. 1963 
a akademický titul PhDr. získal v r. 1967. 
Následne sa v r. 1968 habilitoval v od-
bore pedagogika na Filozofickej fakulte 
UK. V r. 1967 – 1987 pôsobil na Fakulte 

telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK). Vedeckú hodnosť DrSc. obhájil 
v r. 1982 a v r. 1983 ho vymenovali za profesora pedagogiky. Ako profe-
sor pôsobil na PdF UK od r. 1987 takmer bez prerušenia až dodnes, od 
r. 2005 ako emeritný profesor.

Pedagogická činnosť profesora Obdržálka sa zameriavala najmä na di-
daktiku, andragogiku a školský manažment. Aj jeho bohatá teoretická, vý-
skumná a vedecko-publikačná činnosť bola štruktúrovaná do niekoľkých 
oblastí. V začiatkoch svojej výskumnej práce sa venoval teoretickým problé-
mom prírodovedného a technického vzdelávania ako súčasti všeobecného 
vzdelávania v školách. Neskôr skúmal v širšom kontexte vybrané didaktické 
problémy stredných a vysokých škôl. Ťažiskom jeho vedeckej práce sa však 
postupne stali dva problémové okruhy, a to pedeutológia a teória riadenia 
výchovy a vzdelávania, kde sa vo svojej koncepcii kontinuálne usiloval o de-
mokratizáciu riadenia školy, zabezpečovanie širšej účasti učiteľov na riadení 
škôl, znižovanie neúčelnej administratívy v školstve a zvyšovanie jeho kvality 
a efektívnosti. Jeho vedecká práca zanechala stopu vo forme početných, 
dodnes citovaných publikácií. Našu univerzitu významne reprezentoval i na 
vedeckých konferenciách doma a v zahraničí. Aj v poslednom čase sa ak-
tívne podieľal na tvorbe výkladového a terminologického slovníka školské-

ho manažmentu pre študijné odbory učiteľstva. Po r. 1989 aktívne rozvíjal 
kontakty so zahraničím a spolupracoval s univerzitami v Berlíne, Berne, Bré-
mach, Regensburgu, Lübecku a Prahe. Ako zodpovedný riešiteľ viedol via-
ceré domáce i zahraničné projekty. Jedným z najvýznamnejších bol projekt 
„Contribution of Technology Education to Self-actualization of Young People 
in the Four New Democracies of Central Europe“ (UNESCO, Paríž, 1997), 
na ktorom profesor Obdržálek participoval ako spoluriešiteľ. Bol členom 
redakčných rád časopisov Pedagogická revue, Pedagogika.sk, Výroba 
a škola a pôsobil aj v mnohých medzinárodných vedeckých spoločnostiach, 
napríklad v Centre pre európsky výskum vzdelávania pri Slobodnej univerzite 
v Berlíne a v Európskej asociácii pre výskum učenia a vyučovania.

Jubilant bol študijným prodekanom FTVŠ UK v r. 1970 – 1976, pro-
rektorom UK pre študijné otázky v r. 1985 – 1987 a dekanom PdF UK  
v r. 1987 – 1991. V tých časoch boli iba dvaja dovtedajší dekani všetkých 
fakúlt vysokých škôl na Slovensku znovu zvolení za dekana v slobodných 
tajných demokratických voľbách. Profesor Obdržálek bol jedným z nich. 
Taktiež vykonával funkciu predsedu akademického senátu od r. 1999. 
Okrem toho v r. 1987 – 2004 zastával funkciu vedúceho Katedry pedago-
giky PdF UK. Za úspechy v pedagogickej a organizátorskej činnosti bol 
vyznamenaný v r. 1962 čestným titulom „Vzorný učiteľ“ a v r. 1989 Me-
dailou J. A. Komenského, ktorú mu udelil prezident republiky. Za aktívnu 
činnosť mu bola udelená Strieborná medaila UK v r. 1985, Zlatá medaila 
UK v r. 1989 a Zlatá medaila PdF UK v r. 1996.

Prínos Zdeňka Obdržálka k smerovaniu pedagogiky – predovšetkým 
v oblasti teórie organizácie a riadenia školstva – je nesporný, a to tak v rámci 
Slovenska, ako aj v zahraničí. Obdivuhodný však nie je „len“ jeho odborný 
profil. Jeho osobnosť sa vyznačuje vysokou mierou integrity, nezávislosti a hu-
manizmu. Vo svojom súkromí i v profesionálnom živote sa vždy riadil životným 
krédom „Vyváženosť slobody, voľnosti, pracovitosti a zodpovednosti“.

Pán profesor, je pre nás cťou, že môžeme Vaše životné jubileum osláviť 
spoločne na našej alma mater. Ad multos annos!

Adriana Nagyová, PdF UK
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Z latinčiny pre farmaceutov: o menách liečivých rastlín
Fytoterapia sprevádza ľudstvo už od jeho úplných počiatkov. Správ-

na identifikácia jednotlivých rastlín a ich klasifikácia sú takmer rovnako 
dôležité ako poznanie ich terapeutických účinkov. Na uľahčenie me-
dzinárodnej komunikácie má každá rastlina pridelené medzinárodne 
záväzné latinské meno.

Jednotlivé liečivé rastliny (plantae medicinales) tvoria súčasť rastlinnej 
ríše (regnum: plantae) a na základe vedeckej klasifikácie sú skúmané 
taxonomicky a označované svojím latinským vedeckým menom. Názvy 
liečivých rastlín ako jednotiek binárnej (dvojčlennej), resp. binomickej 
(dvojmennej) nomenklatúry (systematického súboru názvov) sa skladajú 
z rodového mena a druhového mena danej rastliny. Rodové meno lat. no-
men generis, resp. nomen generale zaraďuje rastliny na základe spoloč-
ných znakov do rastlinného rodu, zo slova generale máme v slovenčine 
prídavné meno „generálny“ – všeobecný. Naopak druhové meno lat. no-
men speciei, resp. nomen speciale vymedzuje a vyčleňuje konkrétny 
rastlinný druh zo skupiny príbuzných rastlín a v slovenčine máme z prídav-
ného mena speciale slovo „špeciálny“ – osobitý, mimoriadny.

V botanickej terminológii je bežné, že sa uvádza aj skratka „pomenova-
teľa“ – mena autora, ktorý prvýkrát vedecky opísal daný rastlinný rod ale-
bo druh, a ten sa zvyčajne uvádza na konci latinského botanického názvu 
rastliny. Táto skratka je písaná s veľkým začiatočným písmenom s bodkou 
alebo bez bodky. V prípade, že pri značke ide o skratku priezviska, píše sa 
za ňou bodka, napr. L. (Carl von Linné, lat. Carolus Linnaeus 1707 – 1778),  
ak však ide o skratku identickú s priezviskom, bodka sa vynecháva, napr. 
Tachtajan (Armen Leonovič Tachtadžjan, 1910 – 2009). Vedecký názov 
rastliny by však nemal pochádzať zo skoršieho obdobia, než je rok 1753. 
Vtedy totiž bolo vydané dielo Carla von Linného Species plantarum (Rast-

linné druhy), ktoré sa považuje za medzník označu-
júci počiatok vedeckého pomenúvania rastlinných 
druhov. Celý názov knihy Linného znie: Species plan-
tarum, exhibentes plantas rite cognitas ad genera 
relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivia-
libus, synonymis selectis, locis natalibus, secun-
dum systema sexuale digestas (Rastlinné druhy, 
rastliny tradične identifikované a priradené do druhov, so špecifickými 
rozdielmi, ľudovými názvami, vybranými synonymami, s miestami výskytu, 
kategorizované podľa pohlavného systému).

Uvádzame príklady pre názvy liečivých rastlín v latinčine a ich slo-
venských ekvivalentov: Betula pendula Roth – breza previsnutá, Rosa 
canina L. – ruža šípová. Všimnime si, že zatiaľ čo v latinčine sa začína 
názov rodu veľkým písmenom (názov druhu už nie), v slovenskom 
jazyku je celý názov (rodový, ako aj druhový) písaný malým písmenom.

Latinské meno rastliny sa používa celosvetovo a je veľmi dôležité 
z hľadiska medzinárodnej komunikácie v danom vednom odbore. Kto 
by sa však domnieval, že latinské mená liečivých rastlín sú nemenné 
a určené raz a navždy, dopustil by sa omylu. Výskum dejín botanickej 
nomenklatúry totiž stále napreduje a niekedy sa zistí, že momentál-
ne používané botanické meno rastliny nepridelil vedec, ktorý rastlinu 
opísal ako prvý, ale iný, a vtedy dochádza k zmene. Tak sa napríklad 
nedávno rumanček kamilkový v latinskej terminológii premenoval z po-
užívaného Chamomilla recutita (L.) Rauschert na Matricaria chamo-
milla auct. non L. 1753.

Tomáš Hamar, Katedra jazykov FaF UK
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Ak chcete niekoho potešiť originál-
nou darčekovou krížovkou podľa 
svojich predstáv, kliknite na:  
www.sashe.sk/Daniela-krizovky. 

Jar: milé pripomenutie toho, aká... (tajnička 1) môže... (tajnička 2).

Správne znenie tajničky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 17. mája 2019 a vyhrajte plátenný batoh UK. Spomedzi správ-
nych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity. Vyhodnotenie z minulého čísla: Plutar-
chos: „Nepotrebujem priateľa, ktorý prikyvuje na všetko, čo poviem... TAJNIČKA: MÔJ TIEŇ TO ROBÍ PRESNEJŠIE.“ Správnu odpoveď 
poslala aj Karolína Šujanská. Srdečne blahoželáme!

•	 	Na Slovensko zavítal Klaus von Klitzing, 
laureát Nobelovej ceny za fyziku Na čo sa nemecký fyzik, známy objavom kvanto-

vého Hallovho javu, zameral vo svojej prednáške 
„Od Nobelovej ceny k novému kilogramu“ na 
pôde STU?

•	 	Univerzita i tento rok finančne podporila 
výskum svojich doktorandovKoľko mladých vedcov si rozdelilo sumu 238 900 

eur? Aké projekty získali tohtoročné Granty UK?•	 Čo nám hovorí brexit o Európskej únii?
Prečo rokovania o brexite trvajúce vyše dvoch 
rokov neboli strateným časom? A prečo nám 
Briti svojím zatiaľ neúspešným pokusom odísť 
z EÚ spravili dobrú službu? Priblíži politológ 
Jozef Bátora z FiF UK.

•	 veľa ďalšieho zaujímavého čítania

Čo nájdete v májovej Našej univerzite?
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Jar: milé pripomenutie toho, aká ...(tajnička 1) môže... (tajnička 2)."

Autorka: Daniela Kalaninová

Vedeli ste, že Univerzita Komenského v Bratislave 
publikuje aj na blogu Denníka N?
Prečítajte si zaujímavé príspevky našich odborníkov 
na: dennikn.sk/autor/univerzita-komenskeho.
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Comenius University is in the top 100 
in a new THE WUR ranking
Comenius University in Bratislava was 
placed 76th in the 2019 THE University 
Impact Ranking, which focuses on UN 
goals for sustainable development. This 
new ranking was published by the Times 
Higher Education magazine as a part of 
its THE World University Ranking. It in-
cludes 450 universities from seventy-six 
countries and assesses universities upon 
the basis of eleven UN sustainable devel-
opment criteria centring on three broad 
areas: research, outreach, and steward-
ship. There is no other Slovak or Czech 
university in the top hundred. In a compre-
hensive evaluation, Comenius University 
was placed in the 601th to 800th place 
band for 2017 in the THE World University 
Ranking. p. 3

Comenius University has four new pro-
fessors
On 27 March 2019, the Slovak presi-
dent Andrej Kiska appointed twenty-five 
new university professors, four of whom 
work at Comenius University: Ľubica Ar-
galášová, Alena Furdová, Miloš Jeseňák, 
and Gabriela Lubelcová. p. 3

Experts from Comenius University re-
ceive the St Gorazd Medal
On 25 March 2019 and in honour of In-
ternational Teachers’ Day, the Ministry 
of Education, Science, Research, and 
Sport of the Slovak Republic recognized 
the work of sixty-two teachers and other 
workers at schools and other areas of so-
cial life who have done meritorious work 
for schools and students. Among those 
recognized were experts from Comenius 
University. The Grand Medal of St Gorazd 
was awarded to Professor Martin Péč from 
the Jessenius Faculty of Medicine in Mar-
tin and to Professor Ján Čižmár, who is a 
longstanding staff member at the Faculty 
of Mathematics, Physics, and Informatics. 
The Minor Medal of St Gorazd was award-
ed to Professor Marta Pančíková, who 
taught at the Faculty of Arts. p. 4

The rector and deans ceremoniously 
assumed their offices
On 13 March 2019, there was the inau-
guration of the Comenius University rec-
tor Marek Števček and the deans of nine 
faculties at a ceremonious gathering of the 
academic community and special guests 
as well as diplomatic representatives. 
The rector and the majority of the deans 
had begun their new roles on 1 February 
2019. p. 5

Students develop the S-Case medical 
device
Students from the Faculty of Medicine 
Martin Pekarčík and Paulína Polakovičová, 

alongside František Kudlačák, Denis 
Capkovič, and Ján Forgáč from the Slo-
vak University of Technology, have com-
bined their knowledge and developed the 
S-Case medical device, which is the size 
of a smartphone. The S-Case can replace 
several medical instruments all at once. It 
contains an electrocardiograph to meas-
ure the electrical activity of the heart, an 
oximeter to measure the oxygen saturation 
in blood, and a thermometer to measure 
internal body temperature as well as that 
of one’s surroundings. Other functions 
include a glucometer, heart rate monitor, 
and blood pressure monitor. The S-Case 
will primarily be useful for doctors working 
in developing countries, such as in Africa 
and South Asia, as well as for those work-
ing in refugee camps in reaching a quick 
diagnosis for large numbers of patients. 
It will also serve as an educational tool at 
medical faculties and secondary schools 
specializing in health education. p. 6

The 2019 Medical Student of the Year 
is Lukáš Weiss from Comenius Univer-
sity
For the fifth time running, the winner of the 
Medical Student of the Year competition, 
which is organized by the Svet Zdravia 
network of hospital for students of gen-
eral medicine in their fifth and sixth years 
of study, was a student from Comenius 
University. This year’s winner was Lukáš 
Weiss from the Jessenius Faculty of Med-
icine in Martin. István Bodor, a student of 
the Faculty of Medicine, took third place 
and was the winner in the Dôvera health 
insurance company category. This com-
petition is unique in that future doctors 
can measure their theoretical and practi-
cal knowledge in professional workshops 
and in real hospital conditions. The final of 
this year’s competition took place from 23 
to 24 March 2019 at the hospital in Hu-
menné. p. 7

100 years with Amos
Exhibitions, discussions with well-known 
personalities, light educational lectures 
with a splash of humour, the legendary 
Level Lama show with Sajfa and Adela in 
the auditorium, the “grilling” of the rector, 
a sports tournament, and an open day at 
the faculties were all part of student cele-
brations of the Comenius University cen-
tenary under the name “100 Years with 
Amos”. These events took place from 26 
to 28 March 2019. pp. 8–11

The Náboj competition attracts 5000 
high school students from all over Eu-
rope
Students of the Faculty of Mathematics, 
Physics, and Informatics from the Tro-
jsten civic initiative once again organized 
the exciting Náboj (Bullet) team compe-

tition for young people passionate about 
mathematics. Over the past 22 years, this 
competition has grown from being facul-
ty-based to now include nine other coun-
tries in Europe. On 22 March 2019, up to 
5000 high school students from all over 
Europe took part in this year’s competition 
in two categories: junior (first- and sec-
ond-year students) and senior (third- and 
fourth-year students). In the junior catego-
ry, the overall winner was a Slovak team 
from the gymnasium (academically-fo-
cused high school) based at Grösslingová 
Street in Bratislava. In the senior category 
a team from a gymnasium in Krakow, Po-
land, were victorious. The nearly 1000 
participants attending the competition in 
Bratislava were welcomed by the dean of 
the Faculty of Mathematics, Physics, and 
Informatics, Daniel Ševčovič, alongside 
the vice-dean for doctoral studies, Róbert 
Jajcay. p. 27

Stories of the righteous who helped 
Jews escape certain death
The relatively high participation in the 
“Stories of the Righteous” discussion 
evening in the ECAC Theological House 
at the Evangelical Lutheran Theological 
Faculty of Comenius University was an 
answer to an invitation to talk about the 
sensitive history of people’s personal sto-
ries and is something being worked on by 
the television reporter Dagmar Mozolová 
as part of RTVS’s Encyclopaedia of the 
Righteous. On 13 March 2019, at the in-
vitation of Sister Erika Valková-Krišťáková 
and Brother Miloslav Gdovin, she came 
to talk to students about the authentic 
testimonies of individuals and families 
who despite their own hardship and at 
great risk helped save Jews from being 
transported to concentration camps and 
from certain death. p. 28

The history of Transylvania is present-
ed by Professor Pop from Cluj
On 14 March 2019, Professor Ioan Aurel 
Pop presented his publication on the his-
tory of Transylvania at Comenius Universi-
ty. His book, which is co-authored by Ioan 
Bolovan, discusses the formation of mod-
ern Romania after the First World War. 
Professor Pop is the rector of Babes-Bol-
yai University in Cluj, Romania, and is 
the head of the Romanian Academy. The 
event saw the introduction to the public of 
the Slovak translation of this book, which 
was partially undertaken by experts from 
Comenius University, including Associ-
ate Professor Jana Páleníková, Dr Martin 
Dorko, and Professor Martin Homza from 
the Faculty of Arts. p. 29

John Peter Butler Barrer
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