MÁJ 2019

Mlynskú dolinu roztancoval AmosFest

Nobelista
Klaus von Klitzing
na Slovensku

Výber
partnera –
čo na to veda?

Ktoré typy
publikácií sú
najhodnotnejšie?

str. 6 – 7

str. 16 – 17

str. 26 – 27

OBSAH
Editoriál. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Univerzita Komenského poskytla na výskum doktorandov opäť
takmer štvrť milióna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vyberáme z programu rektora UK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
V Bratislave vznikne Centrum aktívneho starnutia
na podporu zdravia seniorov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Rebríček uniRank: UK je najlepšou slovenskou univerzitou . . . . 5
Revolúcia v medzinárodnej metrickej sústave . . . . . . . . . . . . . . 6
Klaus von Klitzing: Vedec potrebuje na úspech
predovšetkým slobodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Jarná únava nie je choroba, upozorňuje odborníčka na výživu . . 8
Vybrané novinky z Vydavateľstva UK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Čiernej diere na stope. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Masívne spoločenské výzvy 21. storočia si vyžadujú
kvalitné humanitné vzdelanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nová kvestorka: Viem, kde sú silné a slabé miesta univerzity. .  11
Júnová ponuka vzdelávacích programov v CĎV UK . . . . . . . . .  11
Oslavy storočnice UK pokračovali najväčšou
študentskou párty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Papalášom zamrzol úsmev. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Štefánika prirovnávajú k meteoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Májová anketa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Výber partnera – čo na to veda?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Čo nám brexit hovorí o Európskej únii?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Zjednotená Európa pod lupou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Politológovia v novom projekte H2020 skúmajú diferenciáciu,
dominanciu a demokraciu v EÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Gastrosektor je krutý biznis, hovorí majiteľ úspešnej
siete reštaurácií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Včasnou diagnostikou a liečbou by sa dalo zabrániť
až 85 % amputácií u diabetikov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Oblasť, ktorá mení to, ako vnímame svet. . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ktoré typy publikácií vysokoškolských učiteľov
sú najhodnotnejšie?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Prezradili ste nám o sebe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Okolo Matfyzu lietali disky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Jediný šport, ktorý sa hrá dvakrát hlavou. . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Stav je alarmujúci a nie je dôvod na naivný optimizmus . . . . . . 32
Umeleckým prednesom bližšie k cudzím jazykom . . . . . . . . . . 32
Rusalka – divadlo, klub a omnoho viac. . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Byť zmenou, ktorú chceme vidieť vo svete . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ako sa za posledné roky zmenila naša spoločnosť?. . . . . . . . . 36
Virtuálna realita a simulačná nemocnica . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Vo Viedni sa diskutovalo o trendoch vo vzdelávaní seniorov . . . 38
Erasmus+ v podmanivom rytme talianskeho temperamentu
a srdečnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Za Martinom Slobodníkom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Jazykové okienko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Navždy nás opustil náš dlhoročný kolega Milan Žitný. . . . . . . .  41
Latina viva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
Krížovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Tip Našej univerzity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Čo nájdete v júnovej Našej univerzite? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
English Summary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Poznámka k titulnej strane: V dňoch 9. až 11. mája 2019 sa
v Mlynskej doline konal štvrtý ročník študentského festivalu Amos
Fest, ktorým pokračovali oslavy storočnice Univerzity Komenského
v Bratislave. Viac na str. 12 – 13. (Foto: Viktor Hlavatovič)

EDITORIÁL

M

edzi chvíľou, keď
píšem tieto riadky,
a chvíľou, keď si
ich prečítate, sa stane veľmi
veľa vecí.
Keď čítate tento text, už
poznáme výsledky volieb
do Európskeho parlamentu.
Uskutočnilo sa divadelné
predstavenie Sklenený zverinec v Divadle Aréna i akcia
pre zamestnancov Univerzity
Komenského v Botanickej
záhrade UK (vy už viete, ako
to dopadlo s počasím – my ešte stále s napätím študujeme
predpovede). Prebehla tlačová konferencia rektora s členmi vedenia, ktorú sme naplánovali na 31. mája 2019 (takže už všetci
viete napríklad o pláne nášho rektora vybudovať nové kontaktné
centrum). Tlačovka sa uskutoční presne 100 dní od nástupu
nového vedenia. Symbolická stovka od momentu, keď noví členovia vedenia s bázňou vstúpili do rektorskej zasadačky a začali
sa spolu so skúsenejšími kolegami oboznamovať s rozsahom
nových zodpovedností.
Jednou z prvých úloh nového vedenia bolo dotiahnuť oslavy 100 rokov univerzity. Aj keď bývalé vedenie oslavy v celom
rozsahu naplánovalo, pri mnohých rozhodnutiach sa čakalo na
nové vedenie a časový harmonogram vďaka tomu nebol ideálny. Napriek tomu sa s obrovským nasadením darí smerovať
pôvodné plány k úspešnému finišu. V tejto chvíli máme za sebou marcovú akciu „100 rokov s Amosom“, májový študentský
festival AmosFest v Mlynskej doline, ktorý sme fotoobjektívom
zachytili na str. 12 – 13, dolaďujeme detaily týkajúce sa letnej
výstavy v Múzeu mesta Bratislavy, prijatia hostí osláv primátorom
mesta v Primaciálnom paláci, slávnostného akademického
zhromaždenia v aule s odovzdávaním pamätných medailí a zlatej
medaily UK, vydania pamätnej mince a známky a premiéry
symfonickej fantázie v Slovenskej filharmónii. Túto kompozíciu
vytvoril skladateľ Marián Lejava špeciálne k 100. výročiu našej
univerzity.
Verím, že mnohí z vás, ktorí tento text čítate, sa zúčastníte
slávnostného zhromaždenia 27. júna 2019 v Aule UK alebo aspoň niektorých sprievodných akcií.
Oslavy však nie sú to najpodstatnejšie. Podstatné je pracovať na tom, aby naša univerzita bola čoraz lepšia a aby obstála
v konkurencii najlepších európskych akademických inštitúcií.
Aby sme naďalej stáli na čele akademického života v našom regióne. V ďalšom čísle predstavíme niekoľko noviniek, ktoré sa
budú týkať aj časopisu Naša univerzita, s cieľom lepšie komunikovať smerom von aj smerom dovnútra – k zamestnancom.
Vážim si možnosť byť súčasťou jedinečného príbehu najlepšej
slovenskej univerzity. A teším sa na všetko, čo sa stane v čase
od momentu dopísania tohto textu do chvíle, kým ho vy dočítate.
Radomír Masaryk,
prorektor UK pre vonkajšie vzťahy,
predseda Redakčnej rady Našej univerzity
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Univerzita Komenského poskytla na výskum
doktorandov opäť takmer štvrť milióna
Výskumy biomarkerov pri depresii, porúch rovnováhy u tehotných či smútenia onkologických pacientov podporila Univerzita Komenského v Bratislave (UK) z vlastných zdrojov. Granty UK na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov získalo tento
rok 247 doktorandov v celkovej výške 238 900 eur. Udeľovanie dekrétov sa uskutočnilo v Aule UK dňa 24. apríla 2019.
Celosvetovo trpí depresiou 322 miliónov
ľudí a výskyt stúpa i u detí. Výskum Michaely Krivošovej sa zameria na monitorovanie
vybraných biomarkerov pri depresii počas

hospitalizácie detí a ich súvis s hladinami liečiv v krvi. Sťažené udržanie rovnováhy v tehotenstve dôsledkom posunutia ťažiska tela
bude objektom výskumu Pauly Drabuščákovej. Na základe vyšetrenia súboru tehotných
žien v 36. až 38. týždni zistí a definuje rizikové faktory pádu v súvislosti s pohybovými
aktivitami v minulosti, hladinou vitamínu D
v krvi či BMI. Anticipačné smútenie onkologických pacientov pred ich nevyhnutnou
smrťou je málo preskúmané. Eva Reviľáková
sa zameria na túto skupinu pacientov, ktorí
často prehodnocujú zmysel svojho života,
priority a nezriedka strácajú motiváciu bojovať o život. Podporené boli aj projekty zamerané na sociálne reprezentácie užívateľov
marihuany, vulkanickú činnosť guatemalskej
sopky Fuego, umelú inteligenciu a ochranu
súkromia či analýzu postavenia mladých ľudí
na slovenskom trhu.
„Ďakujem vám za vášeň, s ktorou sa venujete vede a výskumu. Pretože to, akým
spôsobom oceňuje spoločnosť vedu a výskum, mi v mnoho pripadá trestné. O to
viac si vážim vaše nasadenie,“ povedal
rektor UK Marek Števček a doktorandov
poprosil, aby spoločne pomohli zmeniť obraz vedy a výskumu v očiach spoločnosti.

Súčasťou podujatia bola 5-minútová
prezentácia výsledkov vedeckej činnosti
siedmich doktorandov, ktorých projekty
boli podporené v minulých rokoch. Medzi
nimi aj projekt Martiny Baránkovej, ktorá
sa zaoberala medzinárodným porovnaním
spontánnej tvárovej reakcie na súcitný
podnet. Výskum formálnej analýzy pojmu
zodpovednosti z pohľadu logiky individuálnej a kolektívnej zodpovednosti predstavila
Daniela Glavaničová. Vplyv elicitačnej metódy na spontánnu rečovú produkciu a jej
hodnotenie prezentovala Viktória Kevická.
Z ďalších tém zazneli: analýza dejinného
vývoja procesov blahorečenia a svätorečenia (Veronika Pétiová); interpretácia biblických obrazov v pastorálnej starostlivosti
o osoby, ktoré prežili v detstve sexuálne
zneužívanie (Ivan Belanji); determinanty ovplyvňujúce uplatnenie absolventov
slovenských vysokých škôl v praxi (Ján
Káčer) a náboženská sloboda v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva
v kontexte konfliktu medzi náboženským
presvedčením jednotlivca a záujmami spoločnosti (Martin Gregor).
Lenka Miller
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK

2. 4. – Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Marek Števček sa
zúčastnil konferencie Výboru NR SR
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
na tému „Matematické vzdelávanie –
zmeny pre budúcnosť“, ktorá sa konala v priestoroch NR SR.
3. 4. – Zúčastnil sa riadneho zasadnutia Akademického senátu UK.

4. 4. – Navštívil Karlovu univerzitu
v Prahe pri príležitosti osláv 671. výročia jej založenia.

5. 4. – Odborným príspevkom na <
tému „Potrebujeme vôbec nový Občiansky zákonník?“ slávnostne otvoril
12. ročník medzinárodného šachového turnaja právnikov a študentov práva
Advokát Chess Open Bratislava 2019,
a posilnenia kapacít v oblasti výskuktorý zorganizovala Slovenská advomu a vzdelávania. Osobitne boli prekátska komora.
rokované dve oblasti: občianska zodpovednosť študentov v eurovoľbách
a otvorená veda a otvorený prístup.
8. 4. – Zúčastnil sa prvého zasadnutia
novej Rady pre kvalitu UK, ktorej predsedníčkou sa stala prorektorka UK pre
30. 4 – S ministrom spravodlivosti
rozvoj a kvalitu Viera Štvrtinová.
SR Gáborom Gálom rokoval o ďalšom
postupe rekodifikácie Občianskeho
zákonníka.
10. 4. – Prihovoril sa účastníkom
Konventu študentov UK 2019, ktorý
zorganizovala v priestoroch VedeckéS predsedom Slovenskej akadémie
ho parku UK Študentská časť Akadevied Pavlom Šajgalíkom, rektorom Slomického senátu UK.
venskej technickej univerzity v Brati16. 4. – Otvoril 58. fakultnú konferenciu študentskej vedeckej odbornej
činnosti a XIV. vedeckú konferenciu
doktorandov Lekárskej fakulty UK.
24. 4. – V Aule UK odovzdal doktorandom dekréty o udelení Grantov UK,
ktorými univerzita každoročne podporuje vedecké, pedagogické a umelecké projekty svojich mladých vedcov.
Viac na str. 3.
25. 4. – 26. 4. – Prvýkrát sa zúčastnil riadneho zasadnutia Slovenskej
rektorskej konferencie (SRK). Účastníci 88. zasadnutia SRK, ktoré sa konalo v Košiciach, rokovali o aktuálnych
témach vysokého školstva a legislatívnych zmenách, týkajúcich sa riadenia
kvality, sústavy študijných odborov
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slave Miroslavom Fikarom a rektorom
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Ferdinandom Daňom boli prijatí u primátora Bratislavy Matúša Valla, kde
podpísali memorandum o vzájomnej
spolupráci, a to pri všestrannom rozvoji mesta, v oblasti vedy, výskumu
a vzdelanosti, zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mesta a jeho zdrojov, zvýšení kvality života jeho obyvateľov a dosahovaní plného potenciálu
Bratislavy ako hlavného mesta SR.
Jana Šmelková,
Kancelária rektora UK

SPRAVODAJST VO

V Bratislave vznikne
Centrum aktívneho starnutia
na podporu zdravia seniorov
Priaznivé účinky pohybovej aktivity seniorov, ktorí patria medzi najpasívnejšiu skupinu obyvateľstva, chce implementovať nový projekt
Univerzity Komenského v Bratislave (UK), vychádzajúc pritom z doterajších výsledkov výskumu. Cieľom slovenských a rakúskych
partnerov je zlepšiť podmienky na efektívne poskytovanie preventívnej starostlivosti a podpory zdravia seniorov, a tým prispieť k ich
lepšej sociálnej inklúzii.
Ambasádormi projektu Centrum aktívneho starnutia, ktoré vznikne v areáli Fakulty
telesnej výchovy a športu UK, sú moderátorka a autorka televíznych programov Alena
Heribanová a športový komentátor a novinár
Dušan Gabáni, obaja absolventi UK, ktorí sa
zúčastnili aj na predstavení projektu.
Centrum aktívneho starnutia, v ktorom odborníci spoja najnovšie overené vedecké poznatky z oblasti pohybovej aktivity, poskytne
komplexné pohybové programy pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov zamerané
na prevenciu a podporu zdravia seniorov.
„Naše kompetenčné centrum poskytne
seniorom – dobrovoľníkom program supervízovanej pohybovej aktivity zameraný na
zlepšenie fyzickej zdatnosti, diagnostiku,
ako aj inštruktážne školenia pre seniorov na
vykonávanie pohybovej aktivity v domácom
prostredí,“ približuje profesor Dušan Hamar
z Fakulty telesnej výchovy a športu UK, odborný garant projektu.
„Je nesmierne dôležité odpovedať na
súčasné potreby spoločnosti, a preto som
v tejto súvislosti rád, že tento projekt priamo
reaguje na ciele stratégie EÚ na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a rešpektuje hlavné ciele,
ktoré si EÚ stanovila dosiahnuť do roku
2020,“ povedal rektor UK Marek Števček.
Projekt trvá od 1. marca 2019 do 28. februára 2022.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK na projekte spolupracuje s Inštitútom fyzikálnej medicíny v St. Pölten v Rakúsku. Ďalšími partnermi
a podporovateľmi sú hlavné mesto SR Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský
samosprávny kraj, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Všeobecná zdravotná poisťovňa, UNION poisťovňa, Slovenská
akadémia vied, Lekárska fakulta UK, mesto
Šamorín, rakúske obce Prellenkirchen, Wolfsthal, Berg, Kittsee a Hainburg an der Donau,

Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen
Wirtschaft (SVA), Landesstelle Niederösterreich, Sozialversicherungsanstalt der Bauern
(SVB) a Versicherungsanstalt für Eisenbahnen
& Bergbau (VAEB). Projekt programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská
republika – Rakúsko je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Lenka Miller
Zdroj foto: www.medicalnewstoday.com

Rebríček uniRank:
UK je najlepšou slovenskou univerzitou
Univerzita Komenského v Bratislave si naďalej udržiava status najlepšej univerzity na
Slovensku. Vyplýva to z aktuálneho hodnotenia uniRank, ktoré pracuje s dátami viac
ako 13 600 oficiálne uznaných univerzít
a vysokých škôl v 200 krajinách sveta. Tento rok uniRank venoval samostatný rebríček
slovenským univerzitám, ktorý hodnotí 34
vybraných vysokých škôl na Slovensku.
Do hodnotenia Slovak University Ranking
sa mohli dostať iba školy, ktoré spĺňajú na-

sledujúce kritériá: akreditácia príslušnou slovenskou organizáciou vyššieho vzdelávania,
ponuka vysokoškolského vzdelávania I., II.
aj III. stupňa s predmetmi vyučovanými prevažne v tradičnej – dennej – forme štúdia.
Cieľom hodnotiteľov bolo poskytnúť tabuľku
najlepších slovenských univerzít na základe
platných, nezaujatých a neovplyvniteľných
webových metrík poskytovaných nezávislými
webovými zdrojmi spravodajstva, a nie dátami samotných vysokých škôl.

Do pätice najlepších vysokých škôl na Slovensku rebríček uniRank zaradil okrem UK
aj Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave (2. miesto), Technickú univerzitu v Košiciach (3. miesto), Žilinskú univerzitu v Žiline
(4. miesto) a Slovenskú poľnohospodársku
univerzitu v Nitre (5. miesto). Viac informácií
nájdete na: www.4icu.org/sk.
Zdenka Krasňanská
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Revolúcia v medzinárodnej metrickej sústave
Prečo bolo potrebné zmeniť definíciu kilogramu? O tom prišiel do Bratislavy porozprávať nositeľ Nobelovej ceny z Nemecka Klaus
von Klitzing, riaditeľ Inštitútu Maxa Plancka pre výskum tuhých látok v Stuttgarte. Prednášku na Slovenskej technickej univerzite
v Bratislave dňa 29. apríla 2019 si vypočuli nadšenci vedy v rámci programu Osobnosti osobne.

Jednotku hmotnosti – kilogram – stanovili v roku 1799. Dovtedy sa na meranie
hmotnosti používali iné jednotky, ktoré sa
však líšili, a preto ich bolo potrebné zjednotiť. Podobne to bolo s dĺžkou, keďže
sa súčasne používala stopa, palec či lakeť. Dokonca v každom nemeckom meste
mala stopa inú dĺžku. Dĺžka medzi špičkou
nosa a vztýčeným palcom natiahnutej ruky
anglického kráľa Henricha I. sa nazývala
yard (dnes ustálená britsko-americká sústava jednotiek pre dĺžku). Vo Francúzsku
preto zaviedli metrický systém, ktorý vznikol
v roku 1790. Bizarné bolo, že týždeň mal
mať podľa neho desať dní, deň desať hodín
a hodina sto minút. Až protesty na uliciach
docielili zachovanie sedemdňového týždňa.
Meranie času je jediná výnimka. Metrický
systém prijali všetky krajiny sveta okrem
Mjanmarska, Libérie a USA.

Kilogram stráca na váhe
Medzinárodná sústava jednotiek (SI) predstavuje základ pre všetky merania – dĺžka,
hmotnosť, čas, elektrický prúd, termodynamická teplota, látkové množstvo a svietivosť.
Na definovanie hmotnosti kilogramu sa do
súčasnosti používal prototyp zo zliatiny platiny a irídia v pomere 9 : 1 uložený od roku
1889 v Medzinárodnom úrade pre miery
a váhy v Paríži. Kópie prototypu sa nachádzajú v každej krajine sveta. Meraniami sa
však zistilo, že v porovnaní s kópiami prototyp stráca na váhe, je teda nestabilný. „Je
možné, že z neho difunduje plyn. Preto sme
hľadali nový základ pre systém jednotiek,
ktorý bude stabilný a bude fungovať univer-
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zálne všade na svete rovnako,“ vysvetľuje
nobelista von Klitzing.
Nová redefinícia metrického systému, ktorá sa udiala 20. mája 2019, bola možná práve na základe objavu Klausa von Klitzinga,
na ktorý prišiel pomocou tranzistora riadeného poľom s hradlovou oxidovou vrstvou.
Ide o objav kvantového Hallovho javu vedúci
k zavedeniu von Klitzingovej konštanty, ktorá je jedným z kľúčových prvkov pri novej
definícii kilogramu. „V minulosti sme mali
iné artefakty, na základe ktorých sme miery
odvodzovali, ale teraz budeme mať fixné prírodné konštanty. Konštantami sú numericky
fixné hodnoty jednotiek, ktoré sú nemenné,“
uvádza von Klitzing. Zavedením novej sústavy SI cez základné konštanty prírody, ktoré
sú nemenné, sa docielia stabilné definície
jednotiek sústavy. Základom nových definícií
sa tak stanú Planckova konštanta (h), elementárny náboj (e), Boltzmannova konštanta
(k) a Avogadrova konštanta (NA).

Budú sa prepisovať
učebnice fyziky
Von Klitzingova konštanta predstavuje
hodnotu základného odporu a spolu s Josephsonovou konštantou bude navždy udávať
stabilný elektrický odpor a stabilnú jednotku
hmotnosti. Kvantový jav možno využiť nielen
na vysokopresné meranie elektrických štandardov, ale aj na nové stanovenie kilogramu
cez porovnávanie elektrických a mechanických síl pomocou wattových váh. „Dostávame sa teda od lokálnych jednotiek mier až
po univerzálnu, vylepšenú definíciu na báze

Planckovej konštanty, ktorá je základom pre
všetky merania,“ hovorí Klaus von Klitzing.
Zmenu metrickej sústavy považuje nobelista za najväčšiu revolúciu od Francúzskej revolúcie, keď sa stanovil aj globálny systém
mier.
Poslucháčov zaujímalo, čo bude podľa
Klitzinga objavom nasledujúceho desaťročia, alebo to, či sa vedci môžu spoľahnúť
na to, že fundamentálne prírodné konštanty
sú naozaj konštantné. Ak niekto podľa von
Klitzinga dokáže, že sa to mení, tak pravdepodobne získa Nobelovu cenu. Nobelista
Klaus von Klitzing niekoľkokrát zdôraznil potrebu „osvetovej“ činnosti novej a celosvetovo platnej metrickej sústavy, ktorá bude
prepisovať učebnice fyziky, a tiež s úsmevom odpovedal na otázku smerovanú na
hmotnosť samotnej medaily Nobelovej ceny,
ktorá váži 230 gramov.
Profesor Klaus von Klitzing je nemecký
fyzik známy objavom kvantového Hallovho
javu, za ktorý získal v roku 1985 Nobelovu
cenu za fyziku. Od toho istého roku vedie Inštitút Maxa Plancka pre výskum tuhých látok
v nemeckom Stuttgarte. V minulosti pracoval pre Clarendonské laboratórium Oxfordskej univerzity, výskumné laboratórium IBM
v Yorktown Heights a laboratórium vysokých
magnetických polí vo francúzskom Grenobli.
V roku 1980 sa stal profesorom na Technickej univerzite v Mníchove.
Návštevu zorganizovali Nadácia Tatra
banky, Nadácia Petit Academy, Univerzita
Komenského v Bratislave a Slovenská technická univerzita v Bratislave.
Lenka Miller, Zdenka Krasňanská

ROZHOVOR

Klaus von Klitzing: Vedec potrebuje na úspech
predovšetkým slobodu
Rodákovi z poľského mesta Schroda sa v 36 rokoch podarilo uskutočniť objav, ktorý významne zasiahol všetky oblasti fyziky. Ako
si laureát Nobelovej ceny z roku 1985, ktorý na takéto ocenenie v čase objavu Hallovho javu ani nepomyslel, spomína na pamätnú
noc v grenoblianskom laboratóriu, prečo by podľa neho mal mať vedec voľnú ruku už pri základnom výskume a čo rozhodlo o jeho
úspechu, to nám Klaus von Klitzing prezradil v osobnom rozhovore pri príležitosti návštevy Univerzity Komenského.

Viackrát ste sa vyjadrili, že ten najdôležitejší moment vo vašom objave nastal asi
o druhej ráno. Zvykli ste bežne pracovať
takto neskoro?
Rád pracujem v noci. Ako experimentálny
fyzik chcem mať svoj pokoj. Zvlášť, keď človek robí experimenty, je dôležité, aby nebol
rušený zvonku, a preto mi práca v noci oveľa
viac vyhovuje. Ale za ranný objav z 5. februára 1980 mohla aj skutočnosť, že som vtedy pracoval v Grenobli v laboratóriu silných
magnetických polí a prevádzka magnetu si
vyžadovala obrovské množstvo elektrickej
energie, energiu celého mesta, a keďže je
elektrický prúd v noci lacnejší, pracovali sme
vždy od večera do rána.
Na akom projekte ste vlastne pracovali,
keď ste objavili Hallov jav?
Robil som základný výskum v oblasti
fyziky tuhých látok a techniky polovodičov
– išlo mi o to, aby som pochopil, ako fungujú moderné elektronické komponenty,
predovšetkým najdôležitejšie komponenty
mikroelektroniky silikónového tranzistora. Aj
preto som v tých časoch ani len nepomyslel na Nobelovu cenu, pretože v tejto oblasti
človek práve neočakáva, že dôjde k objavu
niečoho zásadného. V mojom prípade sa
to však podarilo. To ma utvrdilo v tom, že je
mimoriadne dôležité zachovať si aj v smerovaní základného výskumu slobodu a sústrediť sa na otázky, ktoré pred vami stoja,
pričom sa oplatí nedržať sa vždy len vopred
predvídateľnej cesty. To je aj moje motto:
človek môže byť úspešný len vtedy, ak má
slobodu skúmať a optimalizovať svoje smerovanie.
Vo svojich spomienkach k 25. výročiu objavu ste uviedli, že dáta, ktoré vás k Hallovmu javu nakoniec priviedli, boli k dispozícii pre všetkých dva alebo tri roky
predtým, než sa to v roku 1980 podarilo
vám. Čo ste urobili inak ako ostatní, že ste
nakoniec uspeli práve vy?
Keďže som v tejto oblasti pracoval
viac ako desať rokov, zistil som, že rôzne
polovodičové vzorky z rôznych krajín – z Veľkej Británie, USA, Nemecka – ukazujú niečo
podobné. Vtedy som spozornel. Skúsenosť
z môjho vedeckého života ma totiž za tie
roky vybavila schopnosťou rozpoznať, kedy
ide (alebo by potenciálne mohlo ísť) o nie-

čo podstatné či výskumne zaujímavé. Je
pravda, že som svoje experimentálne údaje,
ktoré boli relevantné pre objav Hallovho javu,
zverejnil už dva roky pred tým. A naozaj tak
mohol k objavu dospieť každý, kto sa k týmto
informáciám dostal. Bol som to však práve
ja, komu sa to nakoniec podarilo. Vďačím za
to práve spomínanej skúsenosti nadobudnutej a cibrenej pri rôznych experimentoch,
na rôznych vzorkách a v spolupráci s tímami
vedcov z rôznych krajín.
Bolo vtedy bežné, že sa dáta takto zverejňovali? A je to bežné dnes?
Dnes to tak skôr nie je. Ale za mojich čias
sme pracovali omnoho otvorenejšie a diskutovali sme aj s inými skupinami vedcov, a to
aj s konkurenciou. Keď som chcel zverejniť
experimentálne dáta, štúdiu mi najprv zamietli, no kópie svojho rukopisu som aj tak
rozposlal všetkým, ktorí v tejto oblasti pracovali, pričom mi satisfakciou bolo už to, že
všetci vedeli, že som tú prácu urobil ja. Zatiaľ
čo dnes si mnoho vedcov musí dávať pozor,
aby zverejnili svoje údaje skôr, než o nich
začnú rozprávať. Tento prístup sa mi však
veľmi nepáči.
Čo pre vás znamená byť úspešným vedcom?
Na vede je pekné to, že je univerzálnym
jazykom, ktorý stmeľuje vedcov na celom
svete. Raz som mal vo svojom laboratóriu 17
rôznych národností. Je to úžasná skúsenosť
mať takýto celosvetový kontakt. Myslím si,
že toto je najkrajší darček, ktorý môže vedec
dostať, viesť takéto medzinárodné spoločenstvo, ktoré našlo spoločnú reč bez ohľadu
na politické alebo iné aspekty.
Nobelovu cenu ste dostali relatívne mladý
a veľmi rýchlo po svojom objave...
Absolútne som nerátal s tým, že by bol môj
objav hodný Nobelovej ceny. Asi pol roka
po mojom objave sa mi prihovoril jeden Kórejčan, ktorý mi povedal, že zaň dostanem
Nobelovu cenu. To bolo v lete 1980 a bolo
to po prvýkrát, čo som o tej možnosti počul.
Ale potom som už bol pozývaný na konferencie do celého sveta ako budúci nositeľ Nobelovej ceny. Dokonca ma pozvali prednášať
do Švédska. Na prednáške boli prítomní členovia komisie Nobelovej ceny, ktorí museli
podpísať prezenčnú listinu. Vtedy sa u mňa

dostavil pocit, že by z toho mohlo niečo
vzísť. Prišlo to v roku 1985.
Ukázalo sa, že objav, ktorý sa vám v tú pamätnú noc v roku 1980 podaril, má veľmi
široké uplatnenie. Nielen v experimentálnej fyzike, ale dokonca aj vo veľmi teoretických oblastiach fyziky. Čo je podľa vás
na kvantovom Hallovom jave také špeciálne, čo ho robí takým univerzálnym?
Už to je veľmi pozoruhodné, že práce na
polovodiči by mohli vo výsledku priniesť niečo zásadné. Poznáme vlastne len fyzikálnu
supravodivosť, ktorá je základným javom,
pri ktorom existuje nulový odpor. A ja som
objavil niečo, čo má pomerne stabilný odpor
25 812,807 Ω (ide o tzv. Klitzingovu konštantu, ku – pozn. red.).
Keď sa pozoruje taký zásadný výsledok,
nájde sa prirodzene veľmi veľa skupín, ktoré
chcú na tento objav aplikovať svoje skúsenosti. Ešte aj v súčasnosti evidujeme denne
dve nové publikácie, v ktorých sa uvádza
zmienka o kvantovom Hallovom jave. Aj štyria ďalší nositelia Nobelovej ceny uvádzajú
ako základ pre nové objavy práve kvantový
Hallov jav, pretože magnetické polia a elektrický náboj majú také fundamentálne vzájomné pôsobenie, že sa tieto výsledky dajú
rozšíriť na všetky oblasti fyziky – v každej
z nich môžem poukázať na niečo, na čo sa
vzťahuje kvantový Hallov jav.
Juraj Tekel, FMFI UK
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Jarná únava nie je choroba, upozorňuje
odborníčka na výživu
Únava a nedostatok energie, vyčerpanosť po psychickej či fyzickej stránke. Aj to je jarná únava. Fyziologička z Univerzity Komenského Katarína Babinská upozorňuje, že na jar je potrebné doplniť chýbajúce vitamíny a pohyb.
Jarná únava nie je choroba, no dokáže
nepríjemne skomplikovať život. S jej nepríjemnými príznakmi sa stretne až 50 – 70 %
ľudí. Ako môžeme proti nej bojovať? V prvom rade by sme sa mali zdravo a pestro
stravovať a konzumovať výživovo hodnotné
potraviny bohaté na vitamíny, minerály, vlákninu a fytochemikálie. Ovocie a zelenina
v rôznej podobe by mali byť súčasťou každého denného pokrmu, pričom hodnotné
sú aj „obyčajné“ druhy, akými sú jablká,
mrkva alebo kaleráb. V zdravej strave by
nemali chýbať celozrnné obilninové výrobky, rastlinné oleje, orechy a zabúdať by
sme nemali ani na zelené vňate, strukoviny
či kyslomliečne výrobky.
„Nesmierne dôležitý je správny pitný režim, nedostatok tekutín iba zhorší preja-

vy jarnej únavy. Ľudské telo denne stráca
1,5 – 2 l tekutín, ktoré treba nahradiť. Ideálnym nápojom je voda či stolové minerálne vody. Ovocné a bylinkové čaje vzpružia
svojimi povzbudzujúcimi účinkami, ovocné
a zeleninové smoothie nápoje zasa ponúkajú
vitamíny a minerálne látky,“ uvádza Katarína
Babinská.
Ďalším nemenej dôležitým účinným prostriedkom, ktorý pomáha bojovať proti jarnej
únave, je pohyb. Nemusíme pritom podávať
vysoko intenzívne výkony, dôležitejšie je, aby
sme sa pohybovali pravidelne, podľa možnosti každý deň a na čerstvom vzduchu, no
zároveň by sme si mali dopriať aj dostatok
spánku a odpočinku. Účinným prostriedkom
je otužovanie alebo sauna, veľmi príjemným
a efektívnym je relax v podobe jogy.

Príčiny jarnej únavy nie sú doteraz známe.
„Úlohu hrá meniaca sa dĺžka dňa, predpokladá sa aj spolupôsobenie častých výkyvov
počasia, príznačných pre jarné obdobie.
Svoj podiel však má aj životospráva. V zime
konzumujeme sýtejšie pokrmy, naopak,
pomenej čerstvého ovocia a zeleniny. V nepriaznivom zimnom počasí je menej i pohybu
a pobytu na čerstvom vzduchu. Zima je tiež
obdobím, keď na nás častejšie útočia choroby. Oslabený organizmus sa potom ťažšie
vyrovnáva so zmenami počasia,“ vysvetľuje
odborníčka na výživu z Lekárskej fakulty UK.
Ak sa chceme účinnejšie brániť proti jarnej únave, správnu životosprávu by sme mali
dodržiavať nielen na jar, ale po celý rok.
Alexandra Kuliková

V Y B R A N É N OV I N K Y Z V Y DAVAT E Ľ S T VA U K
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Ján Smoleň – Jozef Komorník:
Finančný manažment

Zuzana Zelinová:
Paideia v sokratovskej filozofii

Miroslav Zahradník:
Základy jazzovej harmónie –
princípy a súvislosti

Táto publikácia z Fakulty managementu UK predstavuje stručný prehľad tém
a príkladov k predmetu finančný manažment, pričom však predpokladá
dobrú orientáciu čitateľa v danej problematike. Učebnica je primárne určená
pre študentov manažérskych a ekonomických programov. S tým súvisí aj fakt,
že témy a príklady v tejto publikácii sú
vysvetlené pomerne stručne, a teda sa
dajú chápať ako súpis najdôležitejších
informácií k rovnomennému predmetu.
Čitateľ si tak má možnosť overiť svoje
znalosti a pochopenie v oblasti problematiky, a to tak prostredníctvom zamyslenia
sa nad jednotlivými súvislosťami objasnenými v texte, ako aj prostredníctvom
samotného prepočtu veľkého počtu neriešených príkladov.

V každom z nás isto rezonuje niekoľko
vzorov, ktoré výrazne determinovali našu
osobnosť. Sú to vzory, s ktorými sme vyrastali, ktoré nás formovali v najťažšom
období dospievania a ku ktorým sa obraciame aj teraz. So vzormi a hrdinami
súvisí aj samotná výchova dieťaťa, čím
sa dostávame k jednému z mnohých
významov slova paideia: výcvik, učenie
sa, vzdelanie, kultúra a i. Výskum tejto
publikácie, ktorá vznikla na pôde Filozofickej fakulty UK, sa zameriava na
objasnenie špecifikej povahy antického
typu výchovy identifikovanej v sokratovskej tradícii myslenia. Práca vychádza
z tradičného delenia na starú a novú
výchovu. Stará výchova sa spája najmä
s autoritami typu Homér, Hésiodos, zatiaľ čo nová výchova sa kryje s obdobím
sofistikovaného osvietenstva a činnosťou Sokrata.

Súčasná jazzová hudba ako globálny
žáner s najširším vplyvom subkultúr,
vytvorených od začiatku 20. storočia,
počnúc vplyvom afroamerického blues,
africkej polyrytmiky, modality i jemných
výrazových nuáns tradičných kultúr celého sveta, používa ustálenú terminológiu
a spôsob zápisu, ktorý sa do určitej miery líši od terminológie európskej vážnej
hudby. Živý organizmus jazzovej hudby sa
stal súčasťou globálnej hudobnej kultúry,
ktorá ovplyvňuje a zároveň zjednocuje
hudobné myslenie hudobníkov po celom
svete. Pre jazzmanov, ako aj pre teoretikov študujúcich princípy jazzovej hudby
je preto nevyhnutné oboznámiť sa so
zásadami tejto terminológie. Publikácia,
ktorá vznikla na Filozofickej fakulte UK, je
určená najmä pre študentov muzikológie,
hudobnej teórie, estetiky a kulturológie.

ZAUJALO NÁS

Čiernej diere na stope
„Prvé pozorovanie čiernej diery v histórii!“ Takto na nás vystrelili titulky novinových článkov, ozývalo sa éterom večerného spravodajstva, dokonca aj veľký Google zmenil pri tejto príležitosti svoje logo, aby upozornil na tento veľký a prevratný vedecký objav. Toľko
pozornosti, a treba povedať, že oprávnenej, si vyslúžila prvá snímka čiernej diery. Ale spolu s pozornosťou verejnosti prišli aj dezinformácie, niekedy viac, niekedy menej úmyselné. Nečudo, čierna diera je jeden z najtajomnejších astrofyzikálnych objektov vo vesmíre,
opradený nespočetným množstvom klamlivých predstáv. Jav, ktorý fascinuje vedeckú komunitu už viac ako storočie, do istej miery
stále uniká nášmu pochopeniu. Na to, aby sme sa zžili s často neintuitívnym správaním čiernych dier, na to, aby sme aspoň trošku
nazreli za oponu poznania a pochopili, čo to tá čudná čierna diera vlastne je (Je to diera? A je skutočne čierna?), musíme začať od
základov.
Všeobecná teória relativity je spolu
s kvantovou mechanikou najúspešnejšou
a najdôležitejšou teóriou súčasnej fyziky,
teda aspoň v mojich očiach. Priniesla veľkú zmenu v chápaní samotnej gravitácie.
Hmota deformuje samotný časopriestor
a vo všeobecnej teórii relativity je gravitačné
pôsobenie prejavom takto zakriveného časopriestoru. A čím máme objekt hmotnejší/
hustejší, tým je aj časopriestor viac a viac
zakrivený. Ľudia, Mesiac, Zem, hviezdy, to
všetko zakrivuje časopriestor. A práve najhmotnejšie hviezdy vo vesmíre sú pre nás
veľmi zaujímavé. Na konci svojho života
hviezda spotrebuje všetko svoje palivo, už
nemá vo svojom jadre zdroje energie (termonukleárna fúzna reakcia) a vnútorný tlak už
nie je schopný odolávať gravitácii. Hviezda
sa v dôsledku svojej vlastnej gravitácie zrúti
sama do seba. A práve takto vznikajú čierne
diery, pozostatky hmotných hviezd, ktoré sa
zrútili do nekonečne hustého bodu nazývaného singularita.

No a čo teda
čierna diera je?
Centrálnym bodom čiernej diery je singularita v jej úplnom strede, bod s nekonečnou
objemovou hustotou hmotnosti. Dôsledkom
je enormné zakrivenie časopriestoru v jeho
blízkosti. Únikové rýchlosti z takto zdeformovaného časopriestoru sú veľmi veľké, ďaleko presahujúce rýchlosť svetla. Teda žiaden
fotón z tejto oblasti uniknúť nemôže. Čo je
presne dôvod, prečo je čierna diera čierna.
Hranicou čiernej diery sa myslí horizont udalostí, zjednodušene povedané: ide o sféru
okolo singularity, v ktorej je úniková rýchlosť
väčšia než rýchlosť svetla. Ak sa ľubovoľná
častica, fotón alebo iný objekt dostane pod
túto hranicu, nikdy z čiernej diery uniknúť
nemôže. Už teda vieme, prečo je čierna diera čierna, tiež vieme, že v skutočnosti nejde
o dieru, ale o sférický objekt.
Správanie čiernej diery nie je zaujímavé
len pod hranicou horizontu udalostí (odkiaľ
k nám neprenikne žiadna informácia), ale
aj za ňou, v tesnom okolí čiernej diery. Plyn
a prach, ktorý sa dostane do blízkosti horizontu udalostí čiernej diery, pociťuje najintenzívnejšie gravitačné pôsobenie. Postupne sa dostáva bližšie a bližšie k čiernej diere

Čierna diera v centre galaxie M87 zachytená experimentom EHT (Zdroj foto: www.eventhorizontelescope.org)

a v dôsledku trenia medzi jednotlivými časticami plynu a prachu dochádza k jeho zahrievaniu. Takýto horúci plyn sa stáva zdrojom
žiarenia, ktoré sme v princípe schopní pozorovať. A práve žiarenie pochádzajúce zo zohriateho horúceho plynu v blízkosti horizontu
udalostí čiernej diery pozoroval experiment
Event Horizon Telescope (EHT).

A je to tu
Píše sa rok 2017 a experiment EHT sa
započal. Všetky teleskopy zapojené do interferometrickej siete EHT namierili svoje paraboly na svoje ciele, centrum našej Galaxie
a na galaxiu M87, ktorá patrí medzi najväčšie galaxie v blízkom vesmíre. Ale ako rozlíšiť
detailné štruktúry v takých veľkých vzdialenostiach (centrum našej galaxie je vzdialené
približne 27 000 svetelných rokov, galaxia
M87 je dokonca 54 miliónov svetelných rokov ďaleko)? Využili princíp interferometrie,
pomocou ktorej dokázali spojiť sieť rádioteleskopov roztrúsených po celej Zemi, čím
vytvorili jeden gigantický virtuálny ďalekohľad
s veľkosťou celej Zeme. Vedecké tímy nasledujúce dva roky spracovávali dáta a v apríli
2019 to prišlo – EHT verejne predstavil prvú
fotografiu zachytávajúcu blízke okolie čiernej
diery v centre galaxie M87, ktorej hmotnosť
je veľmi ťažko predstaviteľná, dosahuje 6,5
miliardy hmotností nášho Slnka. Jej rozmer je
ešte ohromujúcejší, je väčšia než celá naša

slnečná sústava (približný polomer horizontu
udalostí je 100-násobok vzdialenosti Zeme
od Slnka). A čo na obrázku môžeme vlastne
vidieť? EHT nepozorovalo žiarenie pochádzajúce priamo z čiernej diery, ale žiarenie, ktoré
vzniklo pri interakcii okolitej hmoty v akrečnom disku s čiernou dierou. Čo môžeme vidieť na snímke, nie je v skutočnosti samotná
čierna diera, ale jej akýsi tieň, respektíve jej
silueta na pozadí žiariacej hmoty.

A čo nám to hovorí?
Všeobecnú teóriu relativity využívame dennodenne bez toho, aby sme si to uvedomovali. Napríklad satelity Galileo alebo GPS využívajú pri navigácii výpočty všeobecnej teórie
relativity. Ale pozorovania čiernych dier nám
umožňujú skúmať teóriu relativity v najextrémnejších podmienkach – teda v podmienkach
enormnej gravitácie. A najúžasnejšie na tom
všetkom je, že Einsteinova všeobecná teória
relativity predpovedala, že pozorovanie blízkeho okolia čiernej diery bude vyzerať presne
takto. Predpoveď teórie je v úplnom súlade
s pozorovaním čiernej diery, aspoň tak hovoria prvé výpočty. Vedecké tímy sa teraz vrhnú
na dáta a budú detailne skúmať zhotovené
pozorovania. Čakajú nás teda fascinujúce
mesiace nových zistení.
Roman Nagy,
Katedra astronómie, fyziky Zeme
a meteorológie FMFI UK
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NOVÝ DEKAN

Masívne spoločenské výzvy 21. storočia
si vyžadujú
kvalitné humanitné vzdelanie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) má od 7. mája 2019 nového dekana – Mariána Zouhara. O prioritách
svojho funkčného obdobia nám prezradil viac v nasledujúcich riadkoch.
Preberám výkon funkcie dekana len niekoľko mesiacov po tom, čo sa jej ujal môj
predchodca, profesor Martin Slobodník,
ktorý mal v úmysle Filozofickú fakultu UK
vo viacerých ohľadoch modernizovať, hoci
sám tvrdil – a súhlasím s ním –, že fakulta
je v dobrom, konsolidovanom stave. Keďže
akademická obec fakulty jeho program pozitívne privítala, považujem za svoju česť a povinnosť dotiahnuť do konca to, čo si predsavzal. Preto sú aj moje zámery do veľkej miery
inšpirované jeho podnetmi.
Prehĺbenie interdisciplinarity
a internacionalizácie
Moderné vzdelávanie v spoločenskovedných a humanitných disciplínach by malo
byť do väčšej miery interdisciplinárne a založené na rozvíjaní komplexných zručností,
pretože len časť absolventov takýchto odborov získava profesijne zamerané vzdelanie
v pravom zmysle slova. Navzdory dlhodobej
kampani médií a politických predstaviteľov
má absolvent štúdia, ktoré nebolo striktne
profesijne zamerané, veľký potenciál uplatniť sa na pracovnom trhu, keďže je schopný
využívať celé spektrum znalostí, schopností a zručností získaných takýmto štúdiom.
Veľkou výzvou do najbližších rokov je pre
fakultu prehĺbiť interdisciplinárne vzdelávanie, a to nielen otváraním interdisciplinárnych programov bakalárskeho štúdia, ale aj
inováciou existujúcich programov, zavádzaním predmetov, na ktorých sa budú v oveľa
väčšej miere stretávať študenti viacerých
programov, či rozvíjaním spolupráce s inými
fakultami a inštitúciami. Spolu s rozvíjaním
týchto trendov posilníme internacionalizáciu,
a to nielen novými programami v anglickom,
resp. inom cudzom jazyku, či predmetmi
v angličtine, ale aj aktívnejším vyhľadávaním
zahraničných partnerov, lepším využívaním
mobilitných schém, prípadne povinným pobytom na zahraničnej vysokej škole pre doktorandov.
Rozširovanie servisu pre vedecký výskum
V prípade vedeckého výskumu treba dôraz klásť na medzinárodnú spoluprácu v podobe spoločných projektov a excelentných
výstupov. S cieľom umožniť bádateľom koncentrovať sa v maximálnej miere na výskum
budeme naďalej rozširovať servis pre vedecký výskum. Uvedomujem si, že výskum,

10

ktorý svojou kvalitou dôstojne konkuruje bádaniu európskej či dokonca svetovej úrovne,
si zaslúži osobitnú podporu a motiváciu. Pozornosť treba ďalej venovať edičnej politike
fakulty. Niektoré kroky sa už realizovali, no
treba skompletizovať opatrenia tak, aby tvorili zmysluplný a funkčný celok. Okrem systémovej podpory vydávania publikácií, ktorá už
funguje, treba zaviesť vhodnú stratégiu pre
vedecké časopisy fakulty a konštituovať systematickú vydavateľskú politiku – zahŕňajúcu
napríklad funkčnú edičnú radu a seriózne
recenzné konanie – v prípade iných typov
publikácií fakulty.
Efektívnejšia organizácia pracovísk dekanátu a sekretariátov katedier
V oblasti riadenia fakulty považujem za
jeden z hlavných zámerov audit dekanátu,
ktorý by ukázal, či sa jednotlivé činnosti vykonávajú efektívne, či nie je možné niektoré
aktivity odbúrať a či netreba iné aktivity posilniť. Výsledkom auditu by mala byť jasná
predstava o organizácii pracovísk dekanátu
a zavedenie systemizácie pracovných miest.
Na túto zmenu by nadväzovala zmena organizácie sekretariátov katedier. Novú kvalitu
chcem zavádzať do vzťahov medzi dekanom
a poradnými orgánmi dekana aj medzi vedením fakulty a orgánmi akademickej samosprávy.
Súťažne obsadzované postdoktorandské
miesta
Určitými zmenami prejde organizácia výberových konaní na obsadenie miest pedagogických a výskumných pracovníkov, a to
so zámerom ešte viac posilniť ich transparentnosť, férovosť a selektívnosť. Treba
pamätať na dlhodobú a kontinuálnu udržateľnosť študijných programov a vedeckého
bádania na fakulte, a preto sa systematická
pozornosť bude venovať aj kvalifikačným
postupom zamestnancov s cieľom motivovať mladšie kolegyne a kolegov k habilitácii,
eventuálne inaugurácii. Pre mladých a perspektívnych absolventov doktorandského
štúdia bude vhodné zase zavedenie súťažne
obsadzovaných postdoktorandských miest.
Hoci spoločenskovedné a humanitné
vzdelanie a výskum spravidla neprináša bezprostredné ekonomické efekty, je mimoriadne dôležité pre rozvoj vyváženej, uvedomelej

Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
1973 – narodil sa v Trenčíne
1991 – 1996 – študoval filozofiu na FiF
UK
1996 – 2000 – absolvoval externé doktorandské štúdium v odbore systematická
filozofia na Filozofickom ústave SAV
1996 – nastúpil ako asistent na Katedru
logiky a metodológie vied FiF UK
2007 – habilitoval sa v odbore filozofia
na FiF UK
2012 – bol vymenovaný za profesora
v odbore filozofia
2017 – stal sa prodekanom pre vedecký
výskum a doktorandské štúdium na FiF
UK
a sebavedomej občianskej spoločnosti, ktorá je hodnotovo vyspelá a bez iracionálnych
predsudkov. Považujem za potrebné, aby
najsilnejšia fakulta tohto zamerania na Slovensku presadzovala tento pohľad na naše
vedné disciplíny. Bez nich sa len ťažko môžeme vyrovnávať s masívnymi spoločenskými výzvami 21. storočia. Mnohí o tom vieme,
no musíme presviedčať tých, ktorí to ešte
nevedia alebo nechcú vedieť.

ROZHOVOR

Nová kvestorka: Viem, kde sú silné
a slabé miesta univerzity
Nástup nového vedenia na čelo Univerzity Komenského v Bratislave priniesol zmeny aj v kancelárii kvestorky – hospodárske a správne
záležitosti našej univerzity má od februára 2019 pod palcom Ingrid Kútna Želonková. Nová kvestorka nám v krátkom rozhovore prezradila viac o svojej širokej pracovnej agende, výzvach a prioritách najbližšieho obdobia, no nevyhla sa ani otázke o tom, čomu sa venuje,
keď nepracuje.
Aké pracovné skúsenosti predchádzali vašej súčasnej pozícii?
Ekonómii a účtovníctvu sa venujem v už
dlhé roky. Dvadsaťjeden rokov som pôsobila
na Právnickej fakulte UK na vtedajšom ústave
ekonomických vied ako odborná asistentka, kde som vyučovala podnikovú ekonómiu
a účtovníctvo. Pracovala som tiež ako samostatná účtovníčka. Od roku 2015 som bola
tajomníčkou Právnickej fakulty UK.
Čím je pre vás nová funkcia na Univerzite
Komenského zaujímavá?
Je to stále práca v školstve, čo bolo pre
mňa pri rozhodovaní dosť dôležité. Vzhľadom
na to, že na Univerzite Komenského pôsobím
v podstate celý môj pracovný život – na Právnickú fakultu UK som nastúpila ako 26-ročná,
dovolím si tvrdiť, že viem, ako to tu funguje,
kde sú problémy, kde sú silné miesta a kde
zase slabé. Zároveň mám vďaka týmto skúsenostiam aj nejaké vlastné predstavy, ktoré sa
pokúsim vo funkcii kvestorky zrealizovať.
Ide napríklad o zefektívnenie niektorých procesov, ktoré uľahčia prácu všetkým súčastiam
UK – mám na mysli väčšie využitie elektronizácie procesov a nastavenie efektívnej komunikácie. Tiež budem, v rámci možností a kompetencií kvestorky, podporovať zviditeľnenie UK
vo svete a budovanie jej dobrého mena.
Bola to pre vás veľká výzva prijať túto
funkciu?
Samozrejme, že áno. Avšak, ako sa hovorí,
„niektoré ponuky sa neodmietajú“.

Čo budete považovať za prioritné úlohy
v najbližšom období?
Mojím cieľom je, aby Univerzita Komenského aj napriek tomu, že má 100 rokov, bola
modernou univerzitou, ktorá poskytuje kvalitné vzdelanie a tiež priestor pre vedeckú a výskumnú činnosť. Zároveň by som si priala, aby
sa študenti aj zamestnanci cítili na UK príjemne a čas strávený v škole/práci nepovažovali
za nutné zlo. Možno to znie ako klišé, no
som naozaj presvedčená o tom, že pokrok
a kvalitne urobená práca idú ruka v ruke s motiváciou a zanietením pre vec.
Vaša agenda zahŕňa široké spektrum oblastí. Ako vlastne vyzerá deň kvestorky najväčšej slovenskej univerzity?
Agenda je naozaj široká, od bežných operatívnych maličkostí ako súhlas s výmenou
žiaroviek až po veľké strategické rozhodnutia,
ktoré ovplyvnia množstvo procesov. Mnoho
vecí je pre mňa nových, ale našťastie mám
okolo seba veľa šikovných a kompetentných
ľudí, ktorí mi pomáhajú a majú trpezlivosť všetko mi vysvetliť. Každý štart na novej pozícii je
svojím spôsobom náročný, a preto si naozaj
vážim kooperatívny prístup.
Pracovný deň mi ubehne veľmi rýchlo,
aj keď vzhľadom na situáciu v doprave prichádzam veľmi skoro. Má to svoje výhody,
lebo každý deň začínam rozhovormi s pánmi
vrátnikmi. Tí ma v pokoji informujú o všetkých dôležitých veciach. Výhodou včasného
príchodu je aj to, že mám čas na papierovú
agendu a prípravu na ďalšie stretnutia.

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.
Prezraďte nám niečo o sebe. Čo robíte,
keď nepracujete?
Som úplne obyčajná žena, ktorá má dve
už takmer dospelé deti. Zo všetkého najradšej trávim voľný čas s nimi a, samozrejme,
aj so svojím manželom. Okrem toho rada
lyžujem – mnohí si to asi aj všimli, keďže už
piaty týždeň chodím po univerzite s ortézou
na kolene. V letných mesiacoch sa venujem
turistike, mám rada prírodu. Mojím koníčkom
je aj záhradka. Pestujem najmä kvety, ale
menšie úspechy slávim aj v pestovaní zeleniny.

Júnová ponuka vzdelávacích programov v CĎV UK
Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK) ponúka aj v júni pestrý výber vzdelávacích programov, na ktoré sa zamestnanci UK
môžu prihlásiť s 10 % zľavou.
• Ako uspieť na pracovnom pohovore
(tréning): 3. 6. 2019 (14.00 – 19.00 hod.)
• Testovanie jazykových kompetencií
podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky: 4. – 5. 6. 2019
• Reč tela vo svete biznisu: 5. 6. 2019
(16.00 – 19.30 hod.)
• Odbúravanie vnútorných bariér:
6. 6. 2019 (16.00 – 19.30 hod.)
• Pobytové 5-dňové Funkčné inovačné
vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich
odborných zamestnancov:
10. – 14. 6. 2019 (60 vyuč. hod.)
• Funkčné inovačné vzdelávanie pre ve-

dúcich pedagogických zamestnancov
a vedúcich odborných zamestnancov:
12., 18. – 19. 6. 2019 (60 vyuč. hod.)
• Funkčné vzdelávanie pre vedúcich
pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov:
12., 18. – 19. 6. 2019 (160 vyuč. hod.)
• Spoločenský protokol, biznis protokol v praxi a základy diplomatického
protokolu:
12. – 13. 6. 2019 (15.00 – 19.15 hod.)
• Kritické myslenie: 18. 6. 2019
(15.00 – 19.15 hod.)
• Time manažment:
20. 6. 2019 (16.00 – 19.30 hod.)

• Sebamotivácia a sebakoučing:
26. 6. 2019 (16.00 – 19.30 hod.)
• Letná univerzita slovenského jazyka
a kultúry: 30. 6. – 19. 7. 2019
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 vzdelávania i aktuálnych termínoch konania jednotlivých kurzov. Informácie 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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AMOSFEST FOTOOBJEKTÍVOM

Oslavy storočnice UK pokračovali
najväčšou študentskou párty
Neopakovateľná študentská atmosféra, „nadupaný“ hudobný program na dvoch stageoch v podaní desiatok domácich i zahraničných interpretov a na zábavu aj informácie bohaté sprievodné podujatia a prednášky. Aj o tom bol štvrtý ročník festivalu
AmosFest, ktorý Mlynská dolina hostila v dňoch 9. až 11. mája 2019. Pripomeňte si spolu s nami, ako vyzerala najväčšia študentská párty pri príležitosti 100. výročia Univerzity Komenského v Bratislave.

Headlinerom festivalu bola skupina Modestep z Veľkej Británie, ktorá vo svojej tvorbe spája dubstep, drum and bass a hard rock. Josh Friend študentom na záver odkázal:
„Choďte za svojimi snami. Každý z vás dosiahne to, čo bude chcieť, pokiaľ za tým naozaj pôjde a bude pre to robiť všetko.“

Štvrtkový večer v UPeCe patril cestovateľskému kinu – návštevníci sa prostredníctvom neho na chvíľu presunuli do Mexika a Južnej Ameriky.

Dušan Matuška, absolvent Fakulty managementu UK, ktorý ešte počas štúdia založil startup OCTAGO, špecializujúci sa na workoutové ihriská, v rámci sprievodného
programu prišiel študentom v UPeCe porozprávať o kryptomenách.
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AMOSFEST FOTOOBJEKTÍVOM

Na AmosFeste vystúpili kapely zvučných mien – nesmel chýbať nestarnúci Vidiek, reggae dredáči Medial Banana, „šaľeni“ východniari Heľenine oči, legenda slovenskej
ska scény – Polemic, ako ani Puding pani Elvisovej. Ich speváčka Sylvia Menyhertová aka Slivka na Filozofickej fakulte UK študovala históriu a latinský jazyk a literatúru.

Mlynskú dolinu roztancovali aj balkánske rytmy v réžii dídžejského dua Malalata, ktoré pravidelne vystupuje na najväčších
domácich festivaloch Grape a Pohoda.

Na svoje si prišli aj fanúšikovia postmoderného folklóru v podaní
gypsy bandu Lomnické Čháve.

Sobotu na AmosFeste otvoril na hlavnom stagei folklórny súbor Gymnik, ktorý patrí medzi popredné vysokoškolské
súbory a funguje už od roku 1964.

Foto: Viktor Hlavatovič
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ZAUJALO NÁS

Papalášom zamrzol úsmev
Prvý máj pred päťdesiatimi rokmi spestrila recesia študentov
Pred 50 rokmi sa skupina študentov Univerzity Komenského v Bratislave (UK) rozhodla pre svojrázny protest proti stále viac sa „normalizujúcej“ situácii v spoločnosti. S recesiou nastúpili do tradičného prvomájového sprievodu.
Prvomájové sprievody za socializmu mali
svoje ustálené formy. Popred tribúnu v centre mesta pochodovali zástupcovia podnikov,
úradov a škôl, defilovali alegorické vozy. Ľudia v sprievode niesli transparenty s komunistickými a agitačnými heslami, počas pochodu
popred tribúnu, na ktorej stáli predstavitelia
štátu a komunistickej strany, mali radostne
mávať mávadlami. V sprievodoch sa tiež tradične niesli veľkoformátové portréty komunistických politikov a ideológov, najčastejšie
Lenina, Marxa, Engelsa, ako i aktuálnych
generálnych tajomníkov Komunistickej strany
Sovietskeho zväzu a Československa.
Študenti sa rozhodli pripraviť si do sprievodu „vlastné hlavy“. „Na 1. mája 1969 vymyslel
(Oleg Tatarka, ak ma pamäť neklame) happe-

ning – vtedy sme hovorili ,výjev‘ –, pri ktorom
mala skupina asi 10 – 15 ľudí pochodovať na
prvomájovej manifestácii dolu Námestím SNP
s vlastnými portrétmi. Každý z nás si dal zhotoviť
veľkú vlastnú fotografiu a pripravil si transparent.
A tak sa zrazu pred tribúnou komunistických papalášov objavil rad mladých ľudí, ktorí namiesto
portrétov Marxa, Engelsa, Lenina či Gottwalda
niesli vlastné podobizne. Súdruhom na čele
s veľkým Slovákom Husákom zmrzol úsmev na
tvárach,“ spomína priamy účastník akcie Anton
Heretik, vtedy študent psychológie na Filozofickej fakulte UK, dnes uznávaný profesor. Portréty
niesli pripevnené na tom, čo im prišlo pod ruku.
„Môj bol pripevnený na drevenom krajčírskom
metri, iní ho mali napríklad na bedmintonovej rakete,“ spomína profesor Heretik.

Medzi študentmi boli podľa jeho spomienok Gusto Matijek, Jan Sedal, Vlado Hlavenka s priateľkou, Dodo Lietavec, Bohuš
Piatko či Eduard Krekovič.
Hoci komunistickým papalášom provokácia
študentov priamo pred tribúnou určite zdvihla
tlak, bezpečnostné zložky vtedy ešte nezasiahli. Študenti sa po pochode pred tribúnou rozišli
a ich čin nemal nijaké následky. Zato o niekoľko mesiacov, keď sa rozhodli demonštrovať
21. augusta 1969, na prvé výročie okupácie
Československa, už bezpečnosť zasiahla. „Hrdina Pražskej jari Alexander Dubček podpísal
tzv. obuškový zákon. Tými obuškami potom policajti a ľudoví milicionári bili svojich spoluobčanov na demonštráciách pri prvom výročí okupácie 21. augusta 1969. Zatknutých bolo aj mnoho
študentov našej fakulty. Prešiel som si cez Dvoch
levov, zberný tábor v Lafranconi a nakoniec väznicou v Justičáku. Na moje šťastie ma otec nejakou protekciou po 10 dňoch z basy dostal. Môj
,prípad‘ bol uzatvorený len ako ,priestupok proti
občianskemu spolunažívaniu‘, a tak som ani nebol nakoniec vylúčený zo štúdia, ako napríklad
kolega Stano Fila. To by som tu dnes nerobil profesora...“ hovorí profesor Heretik.
Recesistický prvomájový sprievod z roku
1969 nafotil známy fotograf Peter Procházka, jeho fotografie sa dnes nachádzajú
v zbierkach Slovenskej národnej galérie.
Barbora Tancerová, FiF UK
Foto: Peter Procházka
(Zdroj: www.webumenia.sk)

Štefánika prirovnávajú k meteoru
Vedec, cestovateľ, zberateľ, vojak, letec, politik, diplomat a užívateľ života a jeho krás, či už ženských, exotických, alebo kultúrnych.
V žiadnej z týchto sfér sa neuspokojil s priemerom, naopak, snažil sa o maximum a často sa mu to vďaka neúnavnej pracovitosti
a cieľavedomosti aj podarilo. Dňa 4. mája presne pred sto rokmi predčasne zomrela jedna z najväčších osobností slovenských dejín
– Milan Rastislav Štefánik.
Za svojich krátkych necelých 39 rokov,
a z toho prakticky len dve aktívne desaťročia,
vyžaroval svetlo, energiu a charizmu v takej
miere, že sa mu podarilo stihnúť viac, než
stihli iní ľudia za svoje dlhé životy. Práve preto býva pripodobňovaný k meteoru.
„Už pred svetovou vojnou prežil a dosiahol viac než dosť. Predovšetkým však seba
i iných presvedčil, že dokázať sa dá všetko,
ak človek kráča neochvejne za svojím cieľom. Hviezdne roky mu priniesla svetová
vojna, ktorá ho vyšvihla do vysokej politiky
a do rozhodovania o osudoch vojakov, krajín a národov,“ približuje historik z UK pro-
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fesor Roman Holec. Muž z malých Košarísk
pomáhal poraziť cisárske Nemecko, rozbíjal
habsburskú monarchiu, bojoval proti nastupujúcemu boľševizmu a predovšetkým
rozhodujúcim spôsobom spoluvytváral na
zelenej lúke štát, na ktorého pleciach stojí
i súčasná Slovenská republika.
Navyše, žiadny manuál k podobným činnostiam neexistoval, všetko sa robilo za pochodu
a bez akýchkoľvek skúseností. „Nečudo, že
dosiahnuté výsledky nadobúdali charakter až
rozprávkového konca a jednotliví protagonisti
sa stotožňovali s bytosťami tých najzázračnejších vlastností. Išlo predsa o agendu nepri-

meranú bedrám jedného vzrastom malého,
navyše ťažko chorého človeka,“ hovorí o našom dejateľovi Roman Holec.
Jeho tragická smrť akoby symbolizovala
dopad meteoru na zem. Zanechal po sebe
– obrazne povedané – kráter nevídaných
rozmerov a „dedičstvo“, s ktorým sa vyrovnávame až doteraz. Smrť prišla nečakane
skoro a Štefánik odišiel (napríklad na rozdiel
od Beneša) do dejín so vztýčenou hlavou.
A zostal vzorom pre generácie živých a podstatne dlhšie žijúcich.
Lenka Miller

M Á J OVÁ A N K E TA

Čo je pre vás základom dobrého
partnerského vzťahu?
Ján Kačala, Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF UK
Téma dobrého partnerského vzťahu je mnohostranná, nedá sa vybaviť jednou vetou. Na prvom mieste by som
ako nevyhnutnú podmienku uviedol pevnú vzájomnú dôveru partnerov, vybudovanú na čistom ľudskom cite (láske,
priateľstve) a zároveň na dokonalom racionálnom vzájomnom poznaní, podopretom overenými činmi. Do úzkeho
spolunažívania v rodine alebo v priateľských zväzkoch vstupuje ako dôležitý činiteľ vzájomná tolerancia partnerov
a ochota aj schopnosť pochopiť partnera a v prípade potreby aj jeho podpora alebo z druhej strany pripravenosť vzájomne si odpúšťať. Je nevyhnutné pristupovať k partnerovi ako k suverénnemu človeku, ktorý si svojím životom a prácou
zaslúži úctu a má právo na vlastný názor a potom aj na jeho obhajobu nielen v bežnom rozhovore, ale aj v možnej hádke. Keď nastane situácia neporozumenia, treba nájsť v sebe silu na sebaovládanie a hľadanie nového porozumenia aj zmierenia. Vzájomné porozumenie a súlad
partnerov môžu podporovať spoločné záujmy napríklad v oblasti umenia alebo spoločná tvorivá či iná podobná aktivita. Pri všetkých prevažujúcich kladoch je každé dlhodobé či aj celoživotné blízke spolunažívanie náročné, keď nie aj ťažké. Vyžaduje si pripravených partnerov,
stabilných charakterovo a povahovo, ale aj schopných na ústupky. Napriek všelijakým možným výhradám si ideálnejší zväzok ako rodinné
partnerstvo muža a ženy neviem predstaviť.

Katarína Valčová, Katedra praktickej teológie EBF UK
Partnerský vzťah je pre mňa niečo, čo evokuje dynamiku a stabilitu zároveň. Dynamika znamená, že určite podlieha
zmenám, podobne ako každý človek – rodí sa, dozrieva, mení sa jeho podoba. Stabilitou je pre mňa predstava
(a odhodlanie), že je to vzťah na celý život. Preto musí vykazovať isté črty, ktoré vytvoria pevnú štruktúru slúžiacu
ako istota aj v čase krízy. Jednu črtu som už spomenula – odhodlanie vytrvať, milovať, odpúšťať. Odhodlanie musí
byť nevyhnutné spojené s dôverou, že sa nemusím obávať deštruktívnej kritiky, odsúdenia, zotročenia alebo nátlaku
zo strany svojho partnera/manžela; že smiem prejaviť – otvorene a slobodne – svoje najhlbšie myšlienky a city, lebo
viem, že budú prijaté bez odsúdenia; že smiem otvorene hovoriť o svojich skúsenostiach, lebo viem, že nebudú zneužité.
Vytvoriť trvalý vzťah vzájomnej dôvery si vyžaduje od oboch partnerov nikdy nekončiacu investíciu do úsilia i vytrvalosti chcieť ho budovať,
a to za každých okolností.

Branislav Bleha, Katedra humánnej geografie a demografie PriF UK
Akokoľvek by človek chcel napísať niečo, čo nevyznie ako klasická fráza, musí, pretože to tak jednoducho je... Tak
že úplne najdôležitejším základom je nepochybne láska, dôvera a zábava – neexistencia nudy vo vzťahu. Keď sa
človek deň čo deň teší na príchod domov, a to stále rovnako, ba dokonca časom možno aj viac a viac, tak potom
je všetko v tom najlepšom poriadku.

Jana Plevková, Ústav patologickej fyziológie JLF UK
Nie každý má to šťastie, že nájde svoju „spriaznenú dušu“ – toho pravého partnera pre život. V dnešnej dobe sa
aj ťažko hľadá, lebo sa mi zdá, že mladí majú prísne nastavené kritériá, ktoré sa, žiaľ, v niektorých prípadoch riadia – médiami podsúvaným – imidžom „dokonalého muža“ či „dokonalej ženy“. Pre človeka však nie je dôležitý len
partnerský vzťah, ale aj vzťahy s priateľmi či na pracovisku. Základom každého jedného z nich je otvorenosť a ochota
prijať druhého človeka takého, aký je, podporovať a rozvíjať jeho dobré stránky, ale aj rešpektovať tie horšie vlastnosti.
Pre mňa je dôležitá aj schopnosť priznať si chybu a povedať „prepáč“, pretože veľa vzťahov stroskotáva pre príliš veľké
ego. Tiež je dôležité vedieť sa spoločne od srdca zasmiať a plánovať si spoločne prežitý čas. Najdôležitejšie je však pracovať spoločne
na tom, aby vzťah fungoval, lebo na vzťah – akýkoľvek – sú potrební dvaja.

Juraj Tekel, Katedra teoretickej fyziky FMFI UK
Nepokaziť si vzťah konfliktmi. V každom vzťahu skôr či neskôr dôjde k sporným situáciám. Vyhnúť sa im nedá a dôležité je, ako ľudia zareagujú a ako sa celý problém nakoniec vyrieši a uzavrie. V dobrom vzťahu to podľa mňa vždy
dopadne tak, že sa všetci z nepríjemností poučia. Zistia, ako podobné situácie riešiť inak, a v ideálnom prípade sa
o tom druhom, o sebe a o vzájomnom vzťahu naučia čosi viac.
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Výber partnera – čo na to veda?
O rozdieloch medzi ekonómiou a sociológiou (alebo aj sociálnou antropológiou) koluje bonmot, že kým ekonóm nás presviedča
o slobodnej voľbe, sociológ nám vysvetľuje, prečo v skutočnosti nemáme na výber. Tento výrok síce silno zjednodušuje, zároveň
však poukazuje na istý rozpor. Hoci sa nám zdá, že si z existujúcich možností vyberáme slobodne v súlade s vlastnými preferenciami,
ukazuje sa, že nielen možnosti, ale aj samotné preferencie závisia od množstva vplyvov, nad ktorými nemáme moc a ktoré si často
ani neuvedomujeme. To platí nielen o výbere tovaru, ktorý si kupujeme, školy, na ktorú sa hlásime, náboženstva, ktoré vyznávame, ale
zdá sa, že to platí aj o partneroch, s ktorými tvoríme páry.

Láska ako z románu
Pre človeka z Európy 21. storočia sa zdá
byť samozrejmé, že niekedy počas základnej školy prvýkrát zažije prvé zážitky zamilovanosti. Neskôr, počas adolescencie
a ranej dospelosti, sa vytvárajú prvé vzťahy,
ktoré ich aktéri označujú ako „vážne“. Tieto vzťahy sú založené na silnej príťažlivosti
spojenej s idealizáciou druhého, s predstavou dlhodobého trvania do budúcnosti
a s požiadavkou vernosti a výlučnosti. Majú
však aj ďalšiu zaujímavú vlastnosť, ktorú si
priamo nemusíme uvedomovať, a to ich spojenie s príbehom nie nepodobným románu.
Mimochodom, práve pre túto vlastnosť sa
o týchto vzťahoch hovorí ako o „romantickej
láske“. Jej spojitosť s románom ako literárnym žánrom pravdepodobne nie je náhodná, na čo upozorňuje napríklad britský sociológ Anthony Giddens v knihe Premeny
intimity. „Románový“ charakter romantickej
lásky sa však nečrtá len v kultúrnej histórii,
ale aj v pozorovateľnom správaní ľudí prežívajúcich takýto typ vzťahu. Často sa o ňom
rozprávajú s inými ľuďmi zo svojho okolia,
pričom si zo zážitkov a skúseností vytvárajú
istý, viac či menej ucelený a z hľadiska dramaturgie pomerne štandardizovaný príbeh.
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Slobodný výber verzus
osudovosť
Jednou z podstatných epizód takýchto
súkromných „románov“ je práve výber partnera. V rozprávaniach o vzťahoch nadobúda rôzne podoby, no tie často obsahujú dva
zdanlivo protichodné prvky: prvým je predstava slobodného výberu („vybral/a som
si ju/ho“), druhým je, naopak, motív istej
osudovosti či predurčenia („bol/a mi súdený/á“; „čakal/a na mňa, a keď sme sa
stretli, vedeli sme, že patríme k sebe“;
u nábožensky založených ľudí sa stretávame s obdobou: „Boh mi ju/ho poslal“). Nie-

„Vzťahy z adolescencie
a ranej dospelosti
sú založené na
silnej príťažlivosti
spojenej s idealizáciou
druhého.“

kedy môže mať v rozprávaniach o vzťahoch
podobu dlhého hľadania: „musel/a som
zažiť viacero nešťastných vzťahov, kým
som pochopil/a, že tá pravá láska na mňa
čaká, kým ju nájdem“, príp. opäť z náboženského prostredia: „dlho som sa modlil/a, aby mi Boh poslal človeka, s ktorým
mám prežiť svoj život“. Príklady výpovedí
uvádzam v oboch gramatických rodoch,
lebo sa podľa mojich pozorovaní týkajú rovnako mužov, ako aj žien; rozdiely sú skôr
v detailoch.

Podnecuje iskru
rôznorodosť
či podobnosť?
Na základe podobných príbehov by sa
mohlo zdať, že vzťahy, ktoré budú vznikať
na základe romantickej lásky, budú spĺňať
aj viaceré ďalšie vlastnosti „románových“.
Predovšetkým by sme mohli očakávať, že
sa budú výraznejšie líšiť od vzťahov, ktoré
vytvárali ľudia v spoločnostiach, kde o párovom spolužití rozhodovali rodiny a širšia
spoločnosť. Súčasnému človeku, ktorý vyrástol v modernom európskom meste, sa
môže takáto prax zdať čudná či dokonca

ZAUJALO NÁS

barbarská, no treba si uvedomiť, že dohodnuté sobáše boli úplne bežné všade
na svete, do pomerne nedávnych čias dokonca aj na Slovensku. V takýchto dohodnutých vzťahoch, kde sa na sobáši vopred
dohodnú rodiny mladých ľudí, je bežné, že
zväčša ide o zväzky medzi ľuďmi navzájom
v mnohých ohľadoch podobnými – čo sa
týka sociálneho pôvodu, ekonomického
statusu, vzdelania, vierovyznania a pod. No
v prípade, že si „druhú polovičku“ vyberáme
na základe príťažlivosti a „iskry, ktorá medzi
dvomi ľuďmi preskočila“, by vo vzťahoch
mohla byť oveľa väčšia rôznorodosť. Mohla
by byť, ale zväčša nie je.

„Čoraz viac je párov,
v ktorých majú partneri
nielen rovnaký či aspoň
blízky stupeň vzdelania,
ale vyštudovali aj
rovnaký či podobný
študijný odbor.“

ré to neplatí. Isteže, všetci takých ľudí poznáme; to však neznamená, že nejde o menšinu
prípadov. Ba možno si ich pamätáme práve
preto, že sa líšia od všeobecného trendu,
teda od vysokej miery podobnosti medzi
partnermi. V čom presne však spočíva tá
podobnosť?

Partnerov si vyberáme aj
na základe vzdelania
Na prvom mieste býva stupeň dosiahnutého vzdelania u samotných partnerov. Najčastejšie teda stabilné dvojice vytvárajú vysokoškoláci s vysokoškoláčkami, absolventi
stredných škôl taktiež so stredoškoláčkami
a pod. Ak tu existujú rozdiely medzi partnermi, tak zvyčajne neprekračujú jeden stupeň
vzdelania. Takže ak aj nie sú obaja napríklad
držitelia vysokoškolského diplomu, je len
málo pravdepodobné, že jeden z nich nemá
aspoň maturitu. V posledných rokoch sa táto
vzdelanostná homogamia nielenže nezmenšuje, ale, naopak, čoraz viac je párov, v ktorých majú partneri nielen rovnaký či aspoň
blízky stupeň vzdelania, ale vyštudovali aj
rovnaký či podobný študijný odbor. Vznikajú
tak dvojice právnikov, lekárov, no aj zástupcov iných profesií.

Sociálny pôvod ako ďalší
dôležitý faktor
V skutočnosti sa aj v súčasnej európskej
spoločnosti väčšina vzťahov, ktoré vznikajú na základe romantickej lásky, vyznačuje
takzvanou homogamiou. To znamená, že
takmer bez ohľadu na to, či je dvojica zosobášená, príp. žije spolu bez sobáša, alebo
či spolu ľudia len „chodia“, sú si spravidla
v mnohých charakteristikách podobní (azda
s výnimkou veku, ale ani tu zvyčajne nebývajú rozdiely väčšie než niekoľko rokov).
Viacerí čitatelia by teraz mohli namietnuť,
že poznajú prípady zo svojho okolia, pre kto-

V niekoľkých predchádzajúcich generáciách sociológovia v Európe pozorovali, že
významnú rolu zohráva aj dosiahnutý stupeň
vzdelania u rodičov partnerov. Tento jav je
podľa novších výskumov už menej výrazný,
ale naznačuje ďalší rozmer homogamie, a to
podobný sociálny pôvod. Ak k tomu započítame aj podobnosť v náboženstve a etnickej
identite, dostávame naozaj obraz vyjadrený
príslovím „vrana k vrane sadá, rovný rovného
si hľadá“.

Naruší naše „bubliny“
mobilita?
Po vysvetlenie tohto javu nemusíme chodiť
ďaleko. Stačí si uvedomiť, v akých prostrediach
trávime najviac času a kde stretávame najviac
ľudí, spomedzi ktorých si vyberáme partnerov.

„Stále zohráva
pomerne významnú
rolu aj dosiahnutý
stupeň vzdelania
u rodičov partnerov.“
Isteže, na prvom mieste budú vzdelávacie inštitúcie a pracoviská, no a potom vrstovnícke skupiny, v ktorých sa obklopujeme ľuďmi
s podobnými záujmami, názormi aj životným
štýlom. Ľudovo sa hovorí o (pomerne uzavretých) „bublinách“, v ktorých sa pohybujeme. Mobilita k tomu prispieva len málo – aj
pri cestách po svete, či už sú za vzdelaním,
alebo za prácou, opäť zas stretávame ľudí
podobného typu, ako sme sami. S rastúcou
špecializáciou práce a s potrebou čoraz užšej kvalifikácie sa aj naše súkromné „bubliny“ čoraz viac homogenizujú, preto je pravdepodobné, že vzťahy, pre ktoré platí iné
príslovie – totiž, že „protiklady sa priťahujú“,
budú čoraz zriedkavejšie. Ak, pravda, nemáme na mysli „protiklady“ na úrovni imunologických rozdielov. To je však už iný príbeh.
Andrej Mentel,
Ústav sociálnej antropológie FSEV UK
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Čo nám brexit hovorí
o Európskej únii?
Ak sa podporovatelia brexitu sťažovali na hegemóniu Európskej únie nad Britániou, tak tú po dvoch rokoch rokovaní dotiahli do dokonalosti. Brexit je síce primárne o Británii a jej vzťahu s EÚ, ale vývoj rokovaní o brexite za posledné tri roky nám tiež prezrádza hneď
niekoľko vecí aj o Únii ako o politickom usporiadaní.

Syndróm hlbšieho
hľadania
Po prvé, dôvody na brexit nie sú náhodné,
ale systémové. Európska únia ako politické
usporiadanie má problém so svojou vlastnou
demokratickosťou. V mene efektívnosti spoločného postupu sú úniové rozhodnutia často
skôr technokratické a bez priamej možnosti
občanov ovplyvniť tieto rozhodnutia. Výsledkom sú často úniové regulácie i v takých oblastiach hospodárstva a spoločnosti, ktoré by
centrálne regulované byť nemuseli. Týka sa
to i oblastí, ktoré tradične zasahujú kultúrno-spoločenské špecifiká členských krajín.
Únia je rôznorodá, a to nielen pokiaľ ide
o jazyky a politické tradície, ale aj o kultúrno-spoločenské kontexty. Napríklad zatiaľ čo
severské krajiny či vysoko sekulárna Česká
republika majú liberálnejší postoj k potratom, Írsko a Poľsko sú krajinami, kde v tejto
oblasti existuje široko zakorenená spoločenská rezervovanosť.
Brexit je syndrómom hlbšieho hľadania
takého nastavenia v Únii, kde spoločnosti
členských štátov nebudú oberané o slobod-
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ný vývoj v súlade s vlastnými dynamikami kultúrno-spoločenských pomerov.

Ilúzia znovuzískania
kontroly
Po druhé, brexit je výsledkom snahy
o znovuetablovanie kapacity štátu vykonávať
suverénnu politiku. EÚ ako projekt politického zjednocovania narušila tradičné charakteristiky fungovania štátov. To síce prinieslo
nebývalú prosperitu a mier, ale štáty Únie už
nemajú tradičné možnosti kontroly vlastného
územia, či už sa to týka trhových transakcií,
toku pracovných síl, alebo služieb, ale aj
migrácie a rôznych foriem „sociálneho turizmu“.
Zároveň však na úrovni Únie žiadna nová
štátna štruktúra nevzniká a neexistuje ani
žiadna jasná perspektíva vytvárania suverenity na úrovni EÚ. V tejto situácii, keď bola
štátnosť štátov podkopaná a zároveň sa žiadna nová na úniovej úrovni nekonštituuje, je
vcelku pochopiteľné, že sa štáty zmietané
krízou môžu pokúšať vrátiť k naďalej robustnej predstave štátnej suverenity. V takejto

situácii je logické, že sa Británia pokúsila
o znovuzískanie kontroly nad tvorbou vlastných verejných politík.
Toto sa však ukazuje ako vysoko iluzórna
predstava, pretože vo vysoko prepojenom
a na vzájomných závislostiach postavenom
systéme Únie nie je možné „odstrihnúť sa“
jednoducho a už vôbec nie bez vysokých nákladov. Británia sa teda stala priekopníkom
v návrate k iluzórnym istotám minulosti.

Jednotiaca dynamika
Po tretie, brexit ukazuje charakter vplyvu EÚ na európskom kontinente a v jeho
susedstve. Realitou je, že EÚ je najväčším
globálnym trhom s vyše 500 miliónmi obyvateľov zahŕňajúcim niektoré z najvýkonnejších
a najinovatívnejších ekonomík sveta. Fungovanie tohto spoločného politicko-ekonomického priestoru je regulované štandardmi
a právnymi normami – jednak viac než stotisíc právnymi reguláciami zahrnutými v tzv.
acquis communautaire a jednak ďalšími
tisíckami noriem a pravidiel vytváranými pre
jednotlivé hospodárske odvetvia.

KO M E N TÁ R

Dôležitý benefit

Ako ukázali rokovania o brexite v posledných dvoch rokoch, udržanie tohto
trhu a právne regulovaného medzištátneho
prostredia je pre zúčastnené štáty vyšším
princípom, okolo ktorého sa dokážu členské krajiny zjednotiť. Práve toto je zdrojom
vitálnej jednotiacej dynamiky, ktorá funguje napriek tomu, že jednotlivé členské
štáty majú odlišne štruktúrované ekonomiky, odlišné politicko-administratívne tradície, rôzne kultúrne špecifiká a v mnohých
oblastiach ekonomiky a politiky aj odlišné
priority. Proces brexitu nám pomáha jasnejšie vnímať práve túto jednotiacu dynamiku v Únii.

„Ak sa podporovatelia
brexitu pred referendom
sťažovali na hegemóniu
Únie nad Britániou,
tak tú teraz po dvoch
rokoch rokovaní dotiahli
do dokonalosti.“

Istota v globálnych
vzťahoch

Totálna strata vplyvu

Po štvrté, rokovania o brexite ukazujú, že
administratíva Únie dokáže dosiahnuť efektívne výsledky v bilaterálnych rokovaniach so
silným partnerom presadzujúcim národné
záujmy v ekonomike a politike. Bruselské
tímy okolo Barniera, Junckera a Tuska zjavne
efektívne koordinovali postupy v rokovaniach
s tímami v kľúčových hlavných mestách, či
už ide o Macronov tím s ľuďmi ako Amélie de
Montchalin, alebo o Merkelovej tím s ľuďmi
ako Michael Roth.

„Brexit je syndrómom
hlbšieho hľadania
takého nastavenia
v Únii, kde spoločnosti
členských štátov nebudú
oberané o slobodný
vývoj v súlade
s vlastnými dynamikami
kultúrno-spoločenských
pomerov.“

Únia – i s naším slovenským vkladom vo
forme Bratislavského summitu EÚ27 s neformálnym pobrexitovým výletom lídrov členských štátov na lodi po Dunaji počas nášho
predsedníctva v Rade EÚ v roku 2016 – sa
dokázala zjednotiť a udržať jednotný postup. Pre nás na Slovensku je to príkladom
toho, ako sa na Úniu môžeme v globálnych
vzťahoch spoľahnúť. Len si predstavte, ako
by to asi vyzeralo, keby sme mali s Britániou
o nastavení budúcich vzťahov rokovať bilaterálne alebo hoci aj regionálne ako V4.

Po piate, Británia sa dostala do pozície
vznikajúceho satelitného štátu Únie. Pred
rozhodnutím o brexite mala Británia v Únii ako
členský štát významný vplyv a tešila sa rôznym
druhom výnimiek, či už sa to týkalo členstva
v eurozóne, v Schengene, alebo účasti na
charte základných práv a slobôd Únie. Zároveň Británia často v rokovaniach určovala
charakter spoločných kompromisov – Briti určovali, za akých podmienok sú ochotní podporiť úniové politiky v jednotlivých oblastiach
spoločného trhu, a zvyšok členských štátov
musel tieto britské podmienky väčšinou brať
do úvahy.
Dnes, po skoro troch rokoch rokovaní
o podmienkach brexitu, ktorých výsledkom
je zatiaľ neúspešný odchod Británie z EÚ,
je Británia vydaná napospas rôznym druhom
podmienok, ktoré si kladú štáty Únie už len
na to, aby s Britániou boli ochotné vôbec
ďalej rokovať o rôznych predĺženiach lehoty
odchodu z Únie a o možnostiach ďalších rokovaní o podmienkach odchodu.
Po opakovaných neúspešných snahách
presadiť dohodu o brexite cez britský parlament bola premiérka Mayová nútená
oznámiť svoju rezignáciu. Británia sa nakoniec musela zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu, avšak nie je jasné, dokedy
jej nové poslankyne a poslanci zotrvajú
na svojich postoch. Nie je jasné ani to, či
a ako bude mať Británia vplyv na rozdeľovanie pozícií pre nadchádzajúce funkčné
obdobie Európskej komisie a iných kľúčových inštitúcií Únie. Napriek tomu je však
Británia naďalej členskou krajinou Únie,
pre ktorú platia všetky právne regulácie
a zákony EÚ. A ostane to tak minimálne aj
v blízkej a strednodobej perspektíve, v ktorej sa bude rokovať o charaktere budúcich
vzťahov Británie s EÚ.
Jednoducho povedané: Británia skoro totálne stratila vplyv v EÚ, hoci zákony a regulácie Únie naďalej regulujú a budú regulovať
Britániu. Ak sa podporovatelia brexitu pred
referendom sťažovali na hegemóniu Únie
nad Britániou, tak tú teraz po dvoch rokoch
rokovaní dotiahli do dokonalosti.

Po šieste, Briti nám svojím zatiaľ neúspešným pokusom odísť urobili dobrú službu.
Ak takýto politicky vplyvný, ekonomicky silný
a administratívne výkonný štát nie je schopný
bezproblémovo vyrokovať a zorganizovať svoj
odchod z Únie, tak to znamená, že podobné
odchodové predstavy rozvíjané niektorými
radikálnymi politickými stranami v iných členských krajinách sú výrazne iluzórne.
Hoci by sa rokovania o brexite trvajúce
vyše dvoch rokov mohli zdať strateným časom, nie je to tak. V Únii ako v politickom
spoločenstve sme sa naučili koordinovať
spoločný postup proti vnútroeurópskemu
secesionizmu s cieľom zachovať integračné výdobytky. Britom by sme teda mali byť
vďační, že prevažne na vlastné náklady
Únii poskytli priestor na prehĺbenie procesu vlastného úniového sebaurčenia. Pre
Slovensko i iné krajiny, ktoré výrazne dlhodobo profitujú z dobre fungujúcej a stabilnej Únie, je toto dôležitým benefitom.

Náš kľúčový záujem
Dnes nie je jasné, ako skončí prebiehajúce
nastavovanie vzťahov Británie s Úniou. Treba
sa pripraviť na dlhšie obdobie neistoty a nejasností, a to najmä na britskej strane. Náš prístup k rokovaniam by však nemal byť vedený
škodoradosťou či nemiestnym triumfalizmom
namiereným voči britským partnerom. Naopak, potrebujeme skôr pragmatizmus.

„Úzky vzťah Británie
s Úniou je pre Slovensko
i pre zvyšok V4
kľúčovou prioritou.“
Vývoj za posledné tri roky ukazuje, že najvýhodnejšou formou vzťahu Británie s Úniou
je členstvo charakterizované množstvom
výnimiek. Úzky vzťah Británie s Úniou je pre
Slovensko i pre zvyšok V4 kľúčovou prioritou, a tak buďme pripravení rokovať kreatívne, nevylučujme pokračovanie členstva
Británie a pripúšťajme množstvo špecifík
a výnimiek.
Únia s Britániou bude vždy silnejšia než
bez nej a takáto Únia je i kľúčovým stredoeurópskym záujmom.
(Článok je mierne upravenou verziou textu, ktorý bol publikovaný v Denníku N dňa
19. apríla 2019.)
Jozef Bátora,
Katedra politológie
Filozofickej fakulty UK
Zdroj foto: www. involver.org.uk
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Zjednotená Európa pod lupou
Zámerom programu Jean Monnet, ktorý kladie dôraz na štúdium a výskum v otázkach integrácie Európskej únie so zreteľom na
správne pochopenie úlohy Európy v globalizovanom svete, je spájať akademických a výskumných pracovníkov pôsobiacich v oblasti
európskych záležitostí. Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) v rámci programu zorganizovala v uplynulom období viaceré podujatia s medzinárodným rozmerom.
Dňa 8. apríla 2019 sa na FM UK uskutočnilo medzinárodné študentské akademické
kolokvium pri príležitosti 30. výročia programu
Jean Monnet. Podujatia sa zúčastnili študenti
štvrtého ročníka medzinárodného manažmentu a zahraniční študenti, ktorí na našej fakulte
študujú v rámci programu Erasmus+. Kolokvium, na ktorom odzneli početné príspevky
o živote Jeana Monneta, francúzskeho politika, diplomata a ekonóma, a o význame jeho
aktivít pre európsku integráciu, bolo zároveň
aj vhodnou príležitosťou na diskusiu o multikulturalizme, ktorý možno chápať ako toleranciu odlišností kultúr alebo aj vyšší princíp
demokracie.

Únii podľa rodného listu tiahne na
sedemdesiat
Ďalším významným podujatím bol XI. ročník
medzinárodnej študentskej konferencie, ktorý
sme na fakulte usporiadali 6. mája 2019. Pripomenuli sme si ním jednak 15. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie,
jednak trošku v predstihu oslávili Deň Európy,
s ktorým sa neodmysliteľné spája osobnosť
Roberta Schumana – práve tento francúzsky
politik, ktorý sa spolu so Jeanom Monnetom
pokladá za zakladateľa Únie, totiž 9. mája
1950 prezentoval svoj návrh novej podoby
nadnárodnej politickej spolupráce v Európe
so zámerom vytvorenia medzinárodného spoločenstva štátov. Jeho víziou bola ekonomická
spolupráca, mierové a prosperujúce spolužitie
ľudí v rámci jedného národa i medzi jednotlivými národmi Európy. Schumanova deklarácia
je dnes považovaná za „rodný list“ Európskej
únie. Okrem študentov zo Slovenska sa konferencie zúčastnili aj študenti zo Srbska, Gruzínska, Ukrajiny, Kene a Španielska.
Úvodné vystúpenie patrilo dekanovi fakulty
Michalovi Gregušovi. V príhovore vyzdvihol

význam prehlbujúcej sa európskej integrácie, poukázal na výhody členstva Slovenskej
republiky v EÚ, pričom sa nezabudol zmieniť
o možnostiach študentskej a učiteľskej mobility v rámci programu Erasmus+, ktorá sa aj na
FM UK teší stúpajúcej tendencii. Vzhľadom na
to, že viacerí naši absolventi pôsobia aj v inštitúciách Únie, prítomných prišla pozdraviť aj
niekdajšia študentka francúzskeho programu
FM UK Mária Sláviková, ktorá v súčasnosti
pracuje na Generálnom riaditeľstve pre hospodársku súťaž v Európskej komisii. Účastníkom podujatia objasnila inštitucionálny systém
Európskej únie, porozprávala o svojej práci
a taktiež upozornila na dôležitosť nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu.

Výhody členstva i súčasné výzvy európskej integrácie
Keďže FM UK realizuje vzdelávanie vo
viacerých jazykoch, rokovania v jednotlivých
sekciách, v rámci ktorých študenti predstavili
svoje názory a postoje k minulosti, súčasnosti
a budúcnosti Európskej únie, sa uskutočnili
v angličtine, francúzštine a nemčine.
V nemeckej sekcii študenti prezentovali,
ako zahraničná mobilita cez program Erasmus+ prispela k rozvoju ich vedomostí
a zručností, analyzovali pripravované scenáre rozvoja a priority Európskej únie v ďalšom
období, venovali sa vzťahom Nemecka a Rakúska k EÚ, pričom objasnili úlohu Nemecka
v súčasnom procese prehlbovania európskej
integrácie. Akcentujúc fakt, že sa vstupom
Slovenskej republiky do EÚ odstránili prekážky pohybu kapitálu a zahraniční investori
začali na Slovensku realizovať svoje investičné zámery, zamerali sa aj na pôsobenie nemeckých investorov na našom území, ktoré
sa pozitívne odzrkadľuje aj na regionálnom
rozvoji Slovenska.

Francúzska sekcia si pripomenula význam
a prínos Jeana Monneta pre vznik európskych
spoločenstiev a budovanie spoločného trhu
s uhlím a oceľou, ako i súčasné výzvy európskej
integrácie. Prezentoval sa podiel Francúzska na
vzniku EÚ, pričom sa vyzdvihla významná úloha
tejto krajiny v procese vytvárania užšieho zväzku
medzi národmi Európy. Opäť nechýbala bilancia
francúzskych investícií na našom území.
V anglickej sekcii s príspevkami vystúpili
študenti z rôznych štátov sveta. Zazneli prezentácie zamerané na vývoj migračnej a azylovej
politiky EÚ, osobitná pozornosť sa venovala
aktuálnym problémom migrácie, pričom boli
predstavené aj európske fondy, ktoré s cieľom
riešenia týchto problémov vznikli. Predstavený
bol aj rámcový program Horizont 2020, ktorý
je najväčším výskumným a inovačným programom EÚ. Okrem toho srbskí študenti priblížili
proces prípravy Srbska na plnoprávne členstvo
v Európskej únii, študentky z Kene prispeli do
diskusie príspevkom o vytváraní vzťahov a partnerstva afrických štátov s EÚ a španielski študenti na príklade vlastnej krajiny ilustrovali ďalší
z množstva benefitov členstva v Únii – možnosť
čerpať európske fondy, čím vyzdvihli pozitívny
a princíp súdržnosti vyznávajúci postoj členských krajín EÚ, ktoré týmto spôsobom výrazne pomáhajú štátom, čo to potrebujú.

Proeurópski od začiatku
Práve takéto podujatia prispievajú k zvyšovaniu povedomia o Európskej únii, ako aj
o rozvoji jej vzťahov s členskými a nečlenskými štátmi. FM UK sa vždy hlásila k myšlienke
európskej ekonomickej integrácie. Deklarovala to už v roku 1995, keď študenti tejto fakulty
absolvovali prvý kurz o európskej integrácii
v anglickom jazyku v rámci projektu TEMPUS
„Európska dimenzia vo výchove a vzdelávaní“.
Ako prvá vysoká škola na Slovensku v rámci
grantového programu holandskej vlády MATRA vydávala odborný časopis s názvom Slovenské a európske právo (2000 – 2002).
Proeurópska dimenzia sa na fakulte prejavuje
nielen v rámci riešenia medzinárodných projektov, ale aj v rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu, kde sa kladie dôraz na získanie jazykových kompetencií a vedomostí v oblasti
medzinárodného manažmentu a podnikania
v európskom hospodárskom priestore. Vďaka
jazykovým kompetenciám, ktoré považujeme
za konkurenčnú výhodu, ako aj odborným
vedomostiam absolventi medzinárodného manažmentu väčšinou pracujú v nadnárodných
koncernoch alebo v európskych inštitúciách,
a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Frédéric Delaneuville, FM UK
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Politológovia v novom projekte H2020
skúmajú diferenciáciu,
dominanciu a demokraciu v EÚ
Členovia Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) sa v dňoch 10. – 11. apríla 2019 zúčastnili úvodnej konferencie k projektu „Diferenciácia, dominancia a demokracia v EÚ“ (EU3D), ktorá sa konala na univerzite LUISS
Guido Carli v Ríme. Hlavným riešiteľom projektu, podporeného na roky 2019 – 2023 z programu Horizont 2020, je profesor John
Erik Fossum z Centra európskych štúdií ARENA na Univerzite v Osle. Konzorcium tvorí osem popredných univerzít a dva think-tanky,
ktoré sa vo svojich výskumných aktivitách dlhodobo venujú štúdiu otázok spojených s európskou integráciou.

Univerzita Komenského a Katedra politológie FiF UK sa do tohto projektu zapojila prostredníctvom profesora Jozefa
Bátoru, ktorý v prípravnej fáze s užším
medzinárodným akademickým tímom spolupracoval na príprave teoretického a metodologického rámca projektu a je aj vedúcim pracovného balíka s názvom „Vnútorná
diferenciácia EÚ“. Do práce na rôznych
úlohách v projekte sú zapojení aj ďalší
členovia katedry: Pavol Baboš, Branislav
Dolný, Zsolt Gál, Marta Králiková, Matej
Navrátil, Veronika Oravcová a doktorand
Max Steuer.

Cieľom je prispieť
aj k aktuálnym európskym
politickým debatám
Projekt EU3D vychádza z premisy, že
inštitucionálne nastavenie Európskej únie,
ktoré vzišlo z viacerých kríz (finančná, migračná, bezpečnostná), je viac diferencované, menej demokratické a existujú v ňom
rôzne formy dominancie. Tá je v projekte
definovaná ako svojvoľné vládnutie, kde
ovládaní nemajú možnosť ovplyvniť pravidlá,
na základe ktorých sa im vládne. EU3D
preto hľadá odpovede na otázky, kedy je
diferenciácia politicky akceptovateľná, inštitucionálne udržateľná a demokraticky
legitímna. Rovnako dôležitým prvkom bude
analyzovať štrukturálne podmienky a situácie, v ktorých dochádza k formám dominancie a navrhnúť reformy na zmiernenie
jej dopadov a prípadne i na jej elimináciu.
Hlavným cieľom projektu je sformulovanie
teórie politickej diferenciácie, ktorá by slúžila na konceptualizáciu foriem a možností
demokratického vládnutia v existujúcom
politickom usporiadaní v Únii. Týmto sa
projekt bude snažiť prispieť aj k aktuálnym
európskym politickým debatám, ktoré začal
predseda Európskej komisie Jean-Claude
Juncker a z politikov v nich aktívne pokračuje napríklad francúzsky prezident Emmanuel Macron či predsedníčka CDU Annegret
Kramp-Karrenbauer.

Veľmi nápomocná
je profesionálna
administratívna podpora
Okrem akademickej stránky za zmienku
stojí i vysoko profesionálna administratívna
podpora, ktorú pre projekt EU3D zabezpečujú traja zo šiestich administratívnych
pracovníkov centra ARENA, ktoré má inak
približne dvadsať výskumných akademických pracovníkov. Pomer administratívnych
pracovníkov by sa tu mohol zdať vysoký,
ale pri hodnotení projektov Horizontu 2020
majú aspekty ako kvalita projektového manažmentu, diseminačný plán, komunikačná
stratégia a schopnosť poskytnúť praktické
odporúčania pre vlády a inštitúcie EÚ rela-

tívne vysokú váhu (predstavujú tretinu bodov
pri hodnotení projektu). Pri neustálej snahe
byť konkurencieschopný iným univerzitám
nielen v našom regióne, ale aj v širšom európskom výskumnom priestore by mala UK
dbať nielen o schopnosť produkovať hodnotné a medzinárodne viditeľné vedecké
výstupy a poznatky, ale aj o systematický
rozvoj inštitucionálnych kapacít, ktoré by zabezpečovali administratívnu a manažérsku
podporu pri príprave a výkone medzinárodných výskumných projektov. Od tímu podporujúceho EU3D sa je aj po tejto stránke
čo učiť.
Bližšie informácie o projekte EU3D nájdete na: www.sv.uio.no/arena/english/research/projects/eu3d.
Matej Navrátil,
Katedra politológie FiF UK
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Gastrosektor je krutý biznis,
hovorí majiteľ úspešnej siete reštaurácií
Kvalita s rýchlosťou fast foodu. Tak by sa v skratke dal zosumarizovať koncept „fast casual“, na ktorom stavia aj Regal Burger. Ten
z festivalového stánku na Pohode pred šiestimi rokmi vyrástol na sieť, ktorá má dnes 18 prevádzok na Slovensku, v Česku a najnovšie svoje hamburgery predáva pod novým brandom aj vo Viedni. S majiteľom firmy Jozefom Bardíkom, ktorý je podnikateľom
a investorom vo viacerých sektoroch, a to od gastra až po technologické startupy, sme sa porozprávali o neľahkých podmienkach
v gastrobiznise i jeho podnikateľských začiatkoch. Absolvent Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave si v marci
od spoločnosti EY prevzal cenu Začínajúci podnikateľ roka 2018.

Sprava: Jozef Bardík, majiteľ a jeden zo zakladateľov firmy Regal Burger, a Jozef Kuzma, CEO pre Slovensko (Foto: Maňo Štrauch)

Prečo ste sa rozhodli práve pre gastrobiznis?
Pre gastrobiznis som sa vlastne vôbec
nerozhodol, on si skôr našiel mňa. Som
totiž ten typ, ktorý sa neváha zapojiť už do
potenciálne zaujímavého projektu a následne ho skúša posunúť ďalej. Podnikal som
v rôznych oblastiach, no pred šiestimi rokmi
zrazu prišla „osudná“ Pohoda, v rámci ktorej
som prevádzkoval neziskovú kaviareň. Tam
som sa dal do reči s bratrancami Romanom
a Otom z OZ Bratislavský regál, ktorí tam robili burgery. Netrvalo dlho a rozhodli sme sa
otvoriť prvú kamennú prevádzku Regal Burger na Palackého ulici v Bratislave.
Ako vznikol názov Regal Burger?
Chceli sme skombinovať rýdzo slovenské
slovo regál (z názvu OZ Bratislavský regál) s
niečím, čo bude medzinárodne zrozumiteľné. Okrem toho regal v angličtine znamená
„kráľovský“, a keď sme prišli na trh, náš burger v porovnaní s vtedajšou konkurenciou
kráľovsky naozaj pôsobil.
Ako vlastne vyzerali vaše podnikateľské
začiatky?
Po návrate na Slovensko som kamarátovi v Piešťanoch pomáhal rozbiehať startup
s názvom Escape Motions, no okrem toho
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som sa pustil aj do viacerých ďalších projektov, vychádzajúc pritom zo štatistiky, podľa
ktorej 9 z 10 nových projektov a startupov
skrachuje, takže som chcel, aby aspoň niektoré uspeli. Avšak po čase som zistil, že
prežili všetky, a zrazu som tých projektov na
Slovensku mal cca 15 vrátane niekoľkých
neziskoviek, ktoré stále podporujem.
Považujete Regal Burger za svoj prvý veľký úspešný biznis?
Ak mám byť úprimný, ešte stále nevnímam Regal Burger ako biznis, o ktorom sa
dá povedať, že je finálne úspešný – stále je
v rastovej fáze a to, nakoľko bude úspešný,
uvidíme až o pár rokov, aj keď nasmerované to máme celkom dobre. Ako som však
už spomenul, tých úspešných projektov, pri
ktorých štarte som stál, bolo viacero – od
neziskoviek po viaceré startupy.
Prezradíte, akého najväčšieho omylu ste
sa pri podnikaní dopustili?
Jednou z najväčších chýb bola snaha
o rast viac ako 100 % ročne zároveň v Čechách aj na Slovensku. Nanešťastie, vzhľadom na vzdialenosť a množstvo ďalších
detailov bolo vidieť, že firma trpí a trpela aj
kvalita. V konečnom dôsledku som si uvedomil, že mi to za to nestojí.

Čo by ste odporučili mladým, ktorí chcú
v dnešnej dobe začať podnikať? Kam by
mali podľa vás smerovať prvé kroky začínajúceho podnikateľa?
Jeho prvé kroky by mali smerovať za niekým, kto už (úspešne) podniká. Práve od
neho by sa mal snažiť odpozorovať chyby,
ale aj pozitívne stránky. Rozprávať sa s ním,
dať si poradiť. Možno to znie ako klišé, ale pri
podnikaní je naozaj veľmi dôležité nájsť niekoho, kto si prešiel tým, o čo sa snažíte, a kto
je ochotný vám poradiť. Prirodzene, za veľmi
užitočné považujem aj samotné štúdium na
Fakulte managementu UK. V tomto smere
majú študenti našej fakulty oproti ostatným
výhodu, pretože táto škola okrem toho, že
človeka naučí veľa o biznise, dlhodobo podporuje entrepreneurship. Preto aj veľmi veľa
ľudí, ktorých v biznise stretávam, absolvovalo
štúdium práve na našej fakulte. A skvelé je,
že ak hľadáte radu alebo mentorship, tak aj
u nás na škole pôsobia organizácie ako napríklad Nexteria, ktorá je určite dobrým začiatkom pre inšpiráciu alebo aj podporu.
Mnohí hamburger nepovažujú práve za
zdravé jedlo...
Nie je hamburger ako hamburger. Ako pri
akomkoľvek inom jedle, aj tu o tom rozhoduje kombinácia a kvalita použitých surovín,
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ako i spôsob prípravy. Aj preto v našich prevádzkach používame len čerstvú zeleninu,
čerstvé chladené mäso, žemle od lokálneho
pekára a pod., takže na tom nemôže byť nič
zlé. I keď, samozrejme, všetkého veľa škodí,
takže ani hamburger nie jedlo, ktoré by ste
mali jesť každý deň.
Čo si myslíte o kvalite slovenských fastfoodov?
Možno si to neuvedomujete, ale slovenská fast-foodová scéna a food courty pred
niekoľkými rokmi prakticky neexistovali, teda
aspoň pokiaľ sa bavíme o tých kvalitnejších.
Za posledné roky sme však prekonali svojou
kvalitou väčšinu okolitých štátov vrátane Rakúska, kde dnes pôsobí už aj naša firma. Je
naozaj zaujímavé, že na Slovensku vzniklo
množstvo kvalitných firiem, ktorým sa podarilo expandovať, či už ide o Regal Burger,
alebo Sushi Time. Rovnako sa zo Slovenska
darí aj viacerým ďalším produktom, ktoré
v rámci svojho fachu nemajú konkurenciu ani
v zahraničí, napríklad Hummus & Couscous
Bar s ponukami jedál typických pre Blízky
východ, svetové bistro Nomad s ázijskou
kuchyňou či vietnamská reštaurácia Pho.
Akú najdôležitejšiu vec ste sa pri práci
s ľuďmi naučili?
Asi najdôležitejšie je nájsť rozumných
ľudí na spoluprácu. Takých, na ktorých sa
dá spoľahnúť. To je v biznise najcennejšie.
Aj keď potom zistíte, že niektoré veci robia
možno trochu inak, než ste si predstavovali,
raz lepšie, raz horšie. Dôležité však je, že to
funguje a vy sa môžete sústrediť na rozvoj
niečo ďalšieho. Napríklad minulý rok na Pohode, kde v roku 2013 Regal Burger vlastne
vznikol, som sa po prvýkrát prakticky vôbec
nezúčastnil prípravy nášho stánku. O 13.58
hod. som oproti nemu sedel a rozmýšľal, či
sa to deckám podarí otvoriť. O 13.59 hod.
dali dole plachtu a prvýkrát za tých päť rokov

sme otvorili načas. Vtedy som pochopil, že
tím, ktorý sa v Regal Burgeri vytvoril, dnes už
zvláda riadiť akcie lepšie, než keď som sa im
do operatívy plietol ja. ☺

už samotná cesta cieľom. Teším sa z toho,
ako to funguje, a ešte mám cca 50 rokov kariéry pred sebou, takže zatiaľ som naplnil len
prvých desať percent.

Je ťažké v súčasnosti nájsť kvalitných zamestnancov?
V dnešnej dobe je ťažké nájsť ľudí, ktorí
chcú naozaj pracovať. U nás vo firme máme
preto prepracovaný systém školení, takže
kto má chuť pracovať, rýchlo dokáže nabehnúť na náš štýl práce. Nanešťastie, fluktuácia je stále vysoká, a to aj u nás. Je však veľa
takých, ktorí u nás začnú pracovať počas vysokej, no ostanú aj po získaní diplomu na full
time. Takže kvalitní zamestnanci určite existujú, ale ak ich objavíte, treba sa im venovať
a udržať si ich.

Ako alebo v čom vám konkrétne pomohlo štúdium na Fakulte managementu UK?
Za obrovské plus Fakulty managementu
UK považujem najmä to, že sa tu vyučujúci neustále a neúnavne snažili hľadať nové
a nové spôsoby, ako nás donútiť učiť sa, pracovať a nájsť si vlastnú cestu aj mimo bežných prednášok či seminárov. Aj vďaka tomu
som už počas školy mal možnosť viesť cvičenia pre mladších študentov, pedagógovia
nás brali riešiť praktické projekty mimo školy,
napríklad v rámci rozvoja regiónov sme riešili
rekultiváciu parkov na strednom Slovensku
a pod. Práve pri takýchto akciách som sa
toho naučil úplne najviac. Avšak to najcennejšie, čo mi univerzita dala, je network –
sieť ľudí, na ktorých sa vždy viem spoľahnúť,
či už sú to bývalí spolužiaci, vyučujúci, alebo absolventi. Pri mnohých veciach, ktoré
robím, týchto ľudí denne stretávam, a to od
biznis partnerov a malých podnikateľov až
po členov predstavenstva top slovenských
firiem.

Čo pre vás znamená cena EY?
Gastrosektor je krutý biznis, pretože máte
otvorené sedem dní v týždni, a ak čokoľvek
pokazíte, zákazník vám to dá okamžite pocítiť
minimálne prostredníctvom facebookovej recenzie. Posledných päť rokov sme boli v jednom kole a prakticky som nemal čas sa zastaviť a zamyslieť nad tým, čo sa nám vlastne
podarilo. Bolo to päť rokov, počas ktorých
sme z roka na rok rástli o viac ako 100 %,
a zároveň päť rokov, počas ktorých sa pracovalo každý víkend. Som ohromne rád, že
spoločnosť EY túto prácu celého nášho tímu
ocenila prostredníctvom ceny Začínajúci
podnikateľ roka 2018.
Viete si predstaviť, že si raz poviete, že ste
už dosiahli všetko, čo ste chceli? Aký je
vlastne váš podnikateľský cieľ?
Podľa mňa to nie je o tom povedať si, kedy
už toho bude dosť, prípadne identifikovať,
kedy konečne nastane ten vytúžený moment
v cieľovej rovinke. Kým vás podnikanie a práca baví, tak je v zásade každý deň venovaný
ich rozvoju správnou investíciou. Pre mňa je

Ako vyzerá váš voľný deň, keď nepracujete?
Za posledné roky som si neužil práve
mnoho dlhších období voľna. Teraz mám
15-mesačného syna, takže keď sa ten voľný
čas už vyskytne, snažím sa byť s ním. Hlavne
cez víkendy ho ráno „vyfasujem“ od manželky, v Piešťanoch ideme s kamarátmi na kávu
a flákame sa spolu po meste. Výhodou je, že
na kávu môžeme ísť do Regal Burgera, takže
popritom skontrolujeme prevádzku a môžem
sa tváriť, že je to takmer pracovný deň.☺
Karin Fedorová

Zdroj foto: Archív Regal Burger
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Včasnou diagnostikou a liečbou by sa dalo
zabrániť až 85 % amputácií u diabetikov
Projekt ATIP sa zameral na prevenciu komplikácií cukrovky
Študenti Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) sa i tento rok mohli zapojiť do Advanced Training in Pharmacy
Care (ATIP), edukačného projektu, ktorého cieľom je vytvoriť „most“ medzi vysokoškolským štúdiom a reálnou praxou budúceho lekárnika.
Témou aktuálneho štvrtého ročníka bol diabetes mellitus so zameraním na prevenciu jeho chronických komplikácií.
Štatistiky uvádzajú, že každý desiaty návštevník lekárne je diabetik a v prípade, že je
to starší človek, s vysokým krvným tlakom,
s nadváhou alebo obezitou, môže to byť
dokonca každý tretí. Komplexná zdravotná
starostlivosť o diabetika zahŕňa celý rad odborníkov, významné postavenie v nej má aj
lekárnik, ktorý sa okrem manažmentu liečby
(nefarmakologické opatrenia, self-monitoring pacienta) a liekov (dostupnosť, správne
užívanie, adherencia, optimalizácia dávky,
eliminácia rizík, racionalizácia farmakoterapie) zapája aj do prevencie tohto ochorenia.
V lekárňach sa môžeme stretnúť s poradenstvom zameraným na zdravý životný štýl,
ktorý znižuje už vznik samotného ochorenia,
alebo s meraním hodnoty krvného cukru,
čo je dôležitý diagnostický znak ochorenia.
Nezriedka lekárnici takto zachytia včasné
štádiá diabetu alebo už aj rozbehnutú cukrovku, o ktorej pacient ani nevie. Včasná
diagnostika je nesmierne dôležitá pre začatie liečby, od ktorej závisí ďalšia prognóza
choroby. Diabetes je nebezpečný tým, že
ho sprevádzajú akútne a chronické komplikácie. Tie zásadne zhoršujú kvalitu života pacienta, vyžadujú nemalé finančné zdroje na
ich riešenie a, čo je najhoršie, sú príčinou
predčasných úmrtí.
Témou štvrtého ročníka edukačného projektu ATIP na FaF UK bol práve diabetes
mellitus so zameraním na prevenciu jeho
chronických komplikácií. Projekt sa sústredil na tzv. diabetickú polyneuropatiu (DPN),
ktorá je hlavnou príčinou vzniku diabetickej
nohy. Ide o najzávažnejšiu komplikáciu diabetu, ktorá môže viesť k amputácii nohy. Na
Slovensku má amputovanú nohu asi 4000
diabetikov, pričom včasnou diagnostikou
a liečbou DPN by sa dalo zabrániť až 85 %
amputácií.
Dvojdňový tréning ATIP sa konal v priestoroch FaF UK v dňoch 11. až 12. apríla 2019
za účasti 73 prihlásených študentov v štvrtom roku štúdia magisterského študijného
programu farmácia. V rámci interaktívnych
prednášok v prvý deň tréningu študentom
prednášali špičkoví odborníci. Diabetológ
docent Emil Martinka z Národného endokrinologického a diabetologického ústavu
v Ľubochni rozprával o ochorení diabetes
mellitus, jeho diagnostike, liečbe a komplikáciách, pričom spomenul aj alternatívne
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terapeutické prístupy v liečbe diabetickej
nohy. Neurológ doktor Milan Grofík z Neurologickej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty
UK a Univerzitnej nemocnice v Martine prednášal o diagnostike a liečbe diabetickej polyneuropatie. Pozíciu lekárnika v starostlivosti
o diabetika predstavil farmaceut doktor Peter
Stanko, konzultant spoločnosti Pharm
INFO,
ktorý viedol aj interaktívnu diskusiu s prítomnými odborníkmi a študentmi.
Druhý deň tréningu prebiehali tri praktické
workshopy, ktoré sa niesli v duchu včasnej
diagnostiky a správnej liečby DPN ako prevencie rozvoja diabetickej nohy. Doktor Milan Grofík študentom zdôraznil, že existuje
viacero jednoduchých diagnostických prístupov, napr. test na vyšetrenie autonómnej
sudomotorickej citlivosti (riadenie a produkcia potu), ktorý na základe farebnej reakcie
môže odhaliť včasné štádium poškodenia
nervov u diabetika, tzv. neuropatiu. Riziko
diabetickej neuropatie je možné orientačne
zistiť už aj lekárnikom tzv. Michiganským
dotazníkom, ktorý umožňuje stanoviť prítomnosť poškodenia nervov v dôsledku diabetu. Okrem včasnej diagnostiky boli študenti
edukovaní v oblasti správneho poradenstva
a liečby DPN, a to dispenzačným trenažérom v rámci workshopu, vedeným doktorom
Petrom Stankom. Tretí workshop sa tradične venoval prezentačným a komunikačným
zručnostiam a aj tento rok ho viedol Martin

Migát zo spoločnosti Artcomm. Ako bonus
dostali študenti základné informácie a stravovaní diabetika a nutričná terapeutka Melita
Aziriová z Univerzitnej nemocnice v Bratislave – Nemocnice Ružinov im nielen vysvetlila
princíp sacharidových jednotiek, ale ukázala
im aj praktické príklady.
Po absolvovaní jarnej fázy projektu participujúci študenti začali svoju povinnú 5-mesačnú prax v lekárňach. Jej súčasťou budú
na jeseň aj praktické úlohy projektu ATIP,
zamerané na prevenciu diabetickej nohy
u diabetických pacientov v lekárňach. Veríme – a bezprostredné reakcie študentov
sú toho dôkazom –, že ATIP opäť prispel
k lepšej pripravenosti študentov na profesiu
lekárnika a najmä ukázal, akú komplexnú
starostlivosť o zdravie ľudí je schopný lekárnik poskytovať.
V mene organizačných partnerov – FaF
UK, farmaceutickej spoločnosti WÖRWAG
Pharma GmbH & Co. KG a Slovenského
spolku študentov farmácie – vyslovujeme
poďakovanie zúčastneným študentom,
prednášajúcim a ostatným spolupracovníkom za úspešný priebeh štvrtého ročníka
projektu. Viac informácií o projekte ATIP nájdete na: www.atip.uniba.sk.
Daniela Mináriková,
koordinátorka ATIP, Katedra organizácie
a riadenia farmácie FaF UK
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Oblasť, ktorá mení to, ako vnímame svet
Konal sa už 23. ročník seminára o počítačovej grafike
Posledné aprílové dni v Smoleniciach aj tento rok patrili výskumu a inováciám v oblasti počítačovej grafiky. Už po 23. raz sa tu totiž
konal – aj v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave (UK) – jeden z najvýznamnejších študentských vedeckých seminárov
organizovaných vo forme a na úrovni svetových vedeckých konferencií: Central European Seminar on Computer Graphics (CESCG).
Už štvrtýkrát ho sprevádzala aj výstava CESCG EXPO, ktorá je pre študentov skvelou príležitosťou na neformálne stretnutie so
zástupcami inovatívnych firiem a výskumníkmi z oblasti visual computing. Autorom formátu výstavy je Martin Ilčík, absolvent Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK), pôsobiaci v súčasnosti na Technickej univerzite vo Viedni.

Na výstave sa predstavila technologická
špička
Tento rok sa usporiadateľom s podporou
Slovenskej informatickej spoločnosti (SISp)
a v spolupráci s Matematickým ústavom SAV
(MÚ SAV) podarilo pozvať na výstavu viaceré
stredoeurópske firmy, ktorých technológie sa
vo svojom odbore tešia svetovým prvenstvám:
Photoneo (najrýchlejšia a najpresnejšia 3D
kamera), Capturing Reality (najrýchlejší fotogrametrický softvér), VRgineers (VR headset
s najlepším 5K rozlíšením). Veľkým lákadlom
boli aj Warhorse Studios z Prahy, autori najlepšej českej hry za rok 2018 Kingdom Come:
Deliverance, ako aj Render Legion – autori populárneho rendereru Corona. Filozofiou výstavy je ponúknuť návštevníkom čo najväčšiu interaktivitu a množstvo nových poznatkov. Takmer
200 návštevníkov si na vlastnej koži mohlo
vyskúšať 17 interaktívnych inštalácií z Česka,
Rakúska, Poľska a Slovenska zameraných na
VR, digitálne umenie a dizajn, architektúru,
simuláciu krízových udalostí a tvorbu počítačových hier. Výstavu uzavreli večerné workshopy
pre študentov, kde im vystavovatelia predviedli,
ako vyzerá využitie teórie v praxi, do hĺbky vysvetlili svoje technológie a inšpirovali ich k vlastným projektom. Nechýbali ani ponuky na ďalšiu
spoluprácu v rámci školy či zamestnania.
Študentský výskum v centre diania
Najväčšia časť programu patrila študentskému
výskumu. CESCG sa ako jediný seminár svojho
formátu v strednej Európe zameriava na študentov vysokých škôl v odboroch počítačovej grafiky, vizualizácie, počítačového videnia, interakcie
človeka s počítačom, virtuálnej a rozšírenej reality. Študentov, ktorí sú nadšencami v tejto oblasti
počítačových vied, univerzity prihlasujú do študentskej konferencie s výskumnými prácami, na
ktorých pracujú počas semestrálnych projektov,
bakalárskych a diplomových prác. Prihlásených

študentov si následne niekoľko mesiacov pred
konaním CESCG berie pod krídla medzinárodný
tím odborníkov. Počas troch dní potom študenti
prezentujú svoje vedecké výsledky.
Ocenenia rozdávala odborná porota i publikum
Tento rok mali diváci možnosť vidieť dokopy 21
príspevkov z 12 univerzít, prevažne z krajín Vyšehradskej štvorky. Odborná porota za najlepší
článok ocenila Martina Bálinta z Cambridgeskej
univerzity, ktorý sa zameral na tému „Closed
Form Transmittance in Heterogeneous Media
Using Cosine Noise“. O najlepších vedeckých
prezentáciách rozhodovali už tradične návštevníci, ktorých najviac zaujal Roman Bachmann
z Federálnej polytechnickej školy v Lausanne
s prezentáciou „Global Motion Estimation from
Pan-Tilt Cameras“. Cenu za najlepšie vedecké video medzinárodná odborná porota udelila
Sonovi Haiovi Nguyenovi z Vysokého učenia
technického v Brne (VUT), ktorý sa venoval téme
„Insertion of 2D Graphics into a Scene Captured
by a Stationary Camera“. Publikum za najlepší vedecký poster označilo poster na tému „An
Optimized Self-Similarity Matrix for Music Visualization“, ktorého autorom bol Lukas Eibensteiner
z Technickej univerzity vo Viedni. Cenu IEEE za
najlepší ženský vedecký príspevok si odniesla
Michaela Niedermayer z VRVis Research Center
za článok „Real-Time Shadows for Large-Scale
Geospatial Visualization“.
K slovu sa dostali i skúsení vedci a absolventi
Okrem študentských prác prezentovali na
seminári svoj výskum aj skúsení vedci, s ktorými
mali študenti možnosť stretnúť a porozprávať sa aj
osobne. Martin Čadík z VUT predstavil mapovanie
fotografií na model geografického terénu, ktoré
umožňuje zobrazenie geografických údajov
v rozšírenej realite. Markus Steinberger z Tech-

nickej univerzity v Grazi predstavil problémy, úskalia, ale aj obrovské výhody paralelizácie výpočtov
na GPU, nové dynamické algoritmy a ich využitie
pri renderovaní, spracovaní geometrie, lineárnej
algebre a grafových algoritmoch. Študenti sa
mohli zdokonaliť aj v písaní vedeckých prác
a príprave prezentácií na soft-skills workshope
s Martinom Ilčíkom.
CESCG je seminár, ktorý študentov rozvíja,
ponúka im rôzne možnosti rastu a mnoho z nich
sa na CESCG rado vracia aj po rokoch. Záver
semináru preto patril otvorenej diskusii s dvomi úspešnými absolventmi. Ivan Viola a Markus
Steinberger odpovedali študentom na otázky
o svojich profesijných cestách. Vysvetlili, ako sa
venovať výskumu, ako rozbehnúť úspešnú akademickú kariéru, ale aj to, ako žiť spokojný život.
Cieľom je podpora a motivácia nádejných
výskumníkov
Seminár svetových rozmerov organizuje hŕstka nadšencov okolo občianskeho združenia
SCCG, pravidelne podporovaných Technickou
univerzitou vo Viedni, Technickou univerzitou
v Grazi, Slovenskou technickou univerzitou
v Bratislave, FMFI UK, MÚ SAV a SISp. Okrem
nich tento rok podujatie opätovne podporil Medzinárodný vyšehradský fond, ako i ďalšie univerzity zo strednej Európy. Hoci sa podujatie
od svojho vzniku v roku 1997 značne rozrástlo
a dosiahlo profesionálnu úroveň, za celý čas
existencie seminára bola jeho hlavným cieľom
podpora a motivácia mladých študentov, nádejných výskumníkov, aby pokračovali vo výskume
v progresívnej oblasti, ktorá mení každodenný
život ľudí a to, ako vnímame svet.
Videá o tohtoročnom seminári CESCG a výstave CESCG EXPO nájdete na: www.cescg.
org/seminar.
Lukáš Hudec, Martin Ilčík,
Organizačný výbor CESCG
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Ktoré typy publikácií vysokoškolských učiteľov
sú najhodnotnejšie?
Mnoho akademických pracovníkov má na otázku položenú v nadpise dosť jasnú odpoveď. Sú nimi vedecké články publikované
v dobrých zahraničných časopisoch, prípadne aj vedecké monografie publikované v zahraničných vydavateľstvách. Možno s nimi
súhlasiť? Vysokoškolskí učitelia a iní akademickí pracovníci sú autormi širokého spektra publikácií. Podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 456/2012 Z. z. sú tieto publikácie rozdelené do približne 80 hlavných kategórií, počnúc vedeckými monografiami vydanými v zahraničných vydavateľstvách a končiac rôznymi publikáciami a dokumentmi, ktoré nemožno zaradiť
do žiadnej z predchádzajúcich kategórií. Posledná kategória (GII) zahŕňa najmä vedecko-popularizačné práce určené pre širokú
verejnosť, ale napríklad aj také texty, ako je ten, ktorý práve čítate.
Možnosti hodnotenia kvality publikácií
Vzhľadom na veľkú rozmanitosť publikácií,
ich cieľov a dôvodov ich vzniku, ako aj rozdielnych cieľových skupín čitateľov, je súbor
kvalitatívnych kritérií na ich hodnotenie veľmi
rozsiahly. Problémom je, že hodnota publikácií sa nedá jednoducho merať. Určitú výnimku tvoria vedecké, resp. odborné publikácie
v odborných časopisoch. Existuje akási spoločná dohoda v tom, že za kritérium ich kvality
sa považuje ich citačný ohlas, avšak aj v tomto prípade je to iba východisko z núdze. Aby
sme pochopili, že v tomto prípade ide naozaj
o výnimku, mali by sme si všimnúť, komu sú
vlastne publikácie vysokoškolských a akademických pracovníkov určené. Sú to ľudia pracujúci vo výskume (vrátane vysokoškolských
učiteľov), žiaci základných a stredných škôl,
študenti vysokých škôl, laická verejnosť, odborná verejnosť pracujúca v inej oblasti, než je
zameranie konkrétnej publikácie, a napokon
učitelia základných a stredných škôl. Jedine
prvá skupina zahŕňa tých, od ktorých možno očakávať ohlas v podobe citácií, pretože
väčšina ostatných čitateľov týchto prác patrí
ku konečným a nepublikujúcim, ale zároveň
aj k veľmi dôležitým adresátom týchto prác.
To znamená, že prácami, pri ktorých má význam vyhodnocovať citačný ohlas, sú takmer
výlučne články vo vedeckých časopisoch,
v konferenčných zborníkoch a v malej miere
aj vedecké a odborné monografie. Zaradiť
všetky práce vo vyššie uvedených kategóriách
do súboru, ktorý chceme hodnotiť podľa ich
citačného ohlasu, je absurdným prístupom,
ktorý hovorí o úplnej odbornej nekompetencii
autora a podporovateľov tohto nápadu. Mohli
by sme sa domnievať, že nik s priemerným
intelektom nebude porovnávať kvalitu článku
napríklad vo vedecko-popularizačnom časopise Quark s článkami v nejakom karentovanom vedeckom časopise. Predsa oba typy
článkov, ktoré, pochopiteľne, úzko súvisia
so zameraním časopisov, majú úplne rozdielne ciele. Vedecko-popularizačný text je pre
karentovaný časopis neprijateľný, rovnako
ako je článok v karentovanom časopise bezcenný pre Quark. Pri tejto príležitosti je azda
dobré poznamenať, že súkromná databáza
časopisov Current Contents Connect (CCC),
ktorá sa niekedy považovala za jediné kritérium kvality časopisov, už dávno stratila svoje
monopolné postavenie. V súčasnosti už niet
dôvodu, prečo by mala byť preferovaná pred
inými databázami, ako napríklad Public Library of Science (PLoS), Frontiers, PeerJ alebo eLife. Inými slovami, dnes je veľa takých
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kvalitných vedeckých časopisov, ktoré nie sú
registrované v CCC, čo však zostavovatelia
vyššie spomenutej vyhlášky zrejme ešte nezaregistrovali.

Má o hodnote publikačnej činnosti rozhodovať iba aritmetická kalkulácia?
Priraďovanie nejakých hodnotiacich čísiel
jednotlivým typom publikácií, od ktorých sa
môžu odvodzovať napríklad finančné dotácie
pre autorské pracoviská, je legitímnou formou
ovplyvňovania smerovania akademických pracovísk. To môže byť napríklad aj jedna z metód formálnej podpory vedeckého výskumu.
Problémom však je, že väčšina ľudí postupom
času buď vedome, alebo podvedome začne
tieto čísla chápať ako nejaký skutočný kvalitatívny parameter publikácií v duchu známej
transformácie tisíckrát opakovaného nezmyslu
na všeobecne akceptovanú „pravdu“. Jedným
zo závažných dôsledkov je to, že o smerovaní
publikačnej činnosti väčšiny ľudí začne rozhodovať aritmetická kalkulácia odvodená od
všeobecne nastavených preferencií zo strany
fakúlt, univerzít alebo ministerstva školstva. Samozrejme, „bodové“ hodnotenia publikácií sú
dôležité, pretože sa premietajú do finančných
dotácií jednotlivých pracovísk, avšak úplne sa
im podriadiť a stratiť pre ne vlastné uvažovanie
je v úplnom rozpore s poslaním učiteľa. Práve
takýto prístup totiž často spôsobuje fatálne dôsledky hodnotiaceho systému bez ohľadu na
to, koľko času sa stratilo jeho optimalizáciou.
Autor tak často stojí pred morálnou dilemou,
či sa bude venovať tomu, čo je skutočne nevyhnutné riešiť, čím však zároveň môže aj nejakým spôsobom poškodiť seba a svoje pracovisko, alebo sa prispôsobí a bude mu pomáhať
v konkurenčnom boji s inými pracoviskami
v rámci takto nastavených pravidiel. To môže
znamenať napríklad to, že celý život pragmaticky zasvätí iba písaniu článkov vo vedeckých
časopisoch napriek tomu, že je každodenne
konfrontovaný s novodobými „úspechmi“ nášho školstva, ku ktorému takýmto spôsobom
prispieva aj on svojím dielom. Iste, „poloha“
hranice medzi vedeckými, pedagogickými,
vedecko-popularizačnými a inými aktivitami vysokoškolských učiteľov je veľmi diskutabilná,
avšak to, čo možno jednoznačne odmietnuť, je
extrémna jednostrannosť v akomkoľvek smere.
Pri vedecko-popularizačných prácach, ktoré
sú niekedy chápané ako príjemná zábavka ich
autorov, je potrebné poznamenať, že sú mimoriadne významné nielen pre laickú verejnosť,
ale aj pre samotnú vedu. Oboznamujú daňo-

vých poplatníkov, teda hlavných sponzorov
vedy, o jej výsledkoch, čím výrazne prispievajú
k všeobecnej vzdelanosti spoločnosti a zároveň motivujú mladých ľudí zaujímať sa o vedecký výskum. Samozrejme, to, ako tieto ciele
napĺňajú alebo nenapĺňajú konkrétne články,
závisí od ich kvality a obsahu.
Vo všeobecnosti nevhodne nastavené kritériá hodnotenia vedeckých publikácií majú
niekoľko nepríjemných dôsledkov, ku ktorým
patrí napríklad umelé zvyšovanie počtu publikácií rozdelením jednej práce na viacero
článkov (tzv. salami science), nárast počtu
publikácií v tzv. „predátorských“ časopisoch
a vydavateľstvách a vznik komunity „scientometricky rezistentných parazitov“, t. j. pracovníkov, ktorí sú z hľadiska scientometrických
parametrov vynikajúci vedci, avšak ich skutočný vedecký prínos je biedny.

Už samotná povaha citácie je niekedy veľmi sporná
Existujú dve principiálne možnosti, ako hodnotiť odborné publikácie. Prvou je zohľadnenie
ich odborných kladov a záporov. Takéto hodnotenie je vždy zaťažené určitou mierou subjektivity
recenzentov. Publikácie so zmysluplným cieľom bez formálnych a obsahových chýb možno
z tohto pohľadu považovať za hodnotné, ale ich
hodnota je číselne nekvantifikovateľná. Druhý,
kvantifikovateľný spôsob je založený na frekvencii využívania publikácií a vo svojej podstate
sa podobá hodnoteniu úspešnosti komerčných
a umeleckých produktov (napríklad na základe
počtu predaných kusov alebo finančného profitu). Zmysluplnosť takého hodnotenia je založená
na myšlienke, že za hodnotnejšie sa považujú
také práce, ktoré sa viac využívajú. I keď sa akceptuje názor, že vyšší citačný ohlas na publikácie možno hodnotiť pozitívne, na druhej strane
však nemožno k málo citovaným prácam zaujať jednoznačne negatívne stanovisko, keďže
spĺňajú vyššie spomenutú podmienku hodnoty
poskytovanej informácie a zároveň prispievajú
do súboru vedeckých a odborných poznatkov
ľudstva. Časť z nich, napríklad v podobe tabuľkových dát, nie je síce citovaná, ale je využívaná nepublikujúcou časťou odbornej verejnosti
v mnohých oblastiach ľudskej činnosti.
K určitej opatrnosti pri stotožňovaní hodnoty
publikácie s jej citačným ohlasom nabádajú aj
niektoré prípady veľmi citovaných evidentných
omylov a podvodov a tiež aktivity prameniace
zo skutočnosti, že citácie sa stali prístupovou
cestou nielen k rôznym profitom, ale v podmienkach zle financovanej vedy aj otázkou
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„holého prežitia“ v tejto branži. Už tradičným
príkladom spochybnenia vyššie spomenutého
chápania vzťahu medzi hodnotou publikácie
a jej citačným ohlasom je v oblasti prírodných
vied publikácia objaviteľa základných zákonov
dedičnosti a zakladateľa genetiky Gregora
Mendela s názvom Versuche über Pflanzen-Hybriden z roku 1866. Tá bola publikovaná
v zborníku brnianskych prírodovedcov a za
života svojho autora nezískala vo vedeckej
komunite žiadnu pozornosť. (Mimochodom,
zborníky sú dnes chápané ako podradná forma publikácie.) Ďalšie problémy takého hodnotenia vyplývajú z účelovej tvorby citačných
kartelov. Už samotná povaha citácie je však
niekedy veľmi sporná, pretože z kontextu citujúcej práce je často zjavné, že autor citovanú
prácu buď vôbec nečítal, alebo ju interpretuje
v úplnom rozpore s publikovanou myšlienkou.
Veľmi zriedkavou a zároveň veľmi kurióznou
reakciou je v druhom prípade prosba citovaného autora citujúcemu autorovi, aby v budúcnosti už radšej jeho práce necitoval.
Zvyšovanie citačného ohlasu na práce slovenských vysokých škôl je komplexný problém
úzko súvisiaci s riešením zásadných a dávno
známych neduhov slovenskej vedy. Bohužiaľ,
mnohé jednoduché riešenia sú často v priamom
protiklade s pedagogickými a niektorými inými
úlohami našich vysokých škôl.
Uvedené úvahy, samozrejme, nie sú žiadnou ofenzívou proti písaniu článkov v odborných a vedeckých časopisoch, ale iba pripomenutím, že vysoké školy plnia rôzne funkcie
a jedna z foriem ich plnenia sú práve publikácie rôzneho typu.

Keď rozhovorom o vede vládne úradnícka
diskusia o počte publikácií a citácií
Ak sa zamýšľame nad tým, z akých dôvodov sa ľudia rozhodujú študovať niektorú z prírodovedných disciplín a ďalej pokračovať vo
vedecko-pedagogickej dráhe na Slovensku,
dospejeme k názoru, že iba vo výnimočných
prípadoch je to vízia nejakého dobrého zárobku. Hlavnou motiváciou je zrejme úprimný
záujem o daný odbor, s čím je spojený aj určitý spôsob myslenia orientovaný na hľadanie
odpovedí napríklad na otázky typu, ako veci
fungujú v prírode, ako pripraviť nejakú užitočnú látku, čo sa stane, ak... a pod. Prílišné
zdôrazňovanie formálnych hodnotiacich charakteristík vedeckých výstupov však ako keby
úplne naruby obracalo pôvodný hodnotový
rebríček a prirodzené sklony niečo odhaľovať.
Rozhovory o vedeckých a odborných problémoch dnes často nahrádza úradnícka diskusia o počte publikácií a citácií, udelených
grantoch alebo dokonca už iba o finančných
prostriedkoch. Otázka často už nestojí tak,
ako sa dozvedieť „trochu pravdy“, ale ako
stvoriť dostatočný počet publikácií v dostatočne kvalitných časopisoch. Na Slovensku to
možno doplniť aj zadaním, ako vyprodukovať
čo najviac publikácií za čo najmenej peňazí.
Celkom poučnou príležitosťou pozrieť sa
na vzťah medzi skutočnou hodnotou vedeckej
práce (v zmysle vyššie uvedeného ponímania)
a hodnotou z hľadiska počtu publikácií sú obhajoby doktorandských dizertačných prác.
(Jednou z podmienok obhájenia týchto prác

zvykne byť totiž aj ich publikovanie vo vedeckých časopisoch.) V mnohých prípadoch nie
sú tieto dva pohľady vo výraznejšom rozpore.
Častejšie je však opak pravdou. Pripomienky
oponentov a diskutujúcich sú niekedy také
závažné, že ak by boli recenzentmi rukopisov
priložených publikácií, tieto práce by nemohli
byť publikované. Časté výrazné rozpory v hodnotení týchto prác poukazujú aj na značnú
subjektivitu akéhokoľvek posudzovania. I keď
sa to nestáva často, niekedy je rozpor medzi
počtom karentovaných publikácií a ich vedeckou bezobsažnosťou taký veľký, že by dobre
mohol poslúžiť všetkým oponentom scientometrie. To, čo je však na týchto prácach dobre
identifikovateľné, je vlastne vyššie spomenutá
pomýlená motivácia. Práce budia dojem, akoby
k výsledkom experimentálnej práce bol ich cieľ
„prilepený“ až dodatočne alebo sú ciele zadané tak, že ich nemožno nesplniť. Týka sa to, samozrejme, v prvom rade školiteľov. Problémom
je, že tento prístup zvýhodňuje ich vyznávačov,
takže v neskorších vedúcich pozíciách sa často
stávajú aj ich hlavnými propagátormi. Napriek
tomu, že takýto prístup je pre ostatných spočiatku veľmi demoralizujúci, je len otázkou
času, keď na túto „hru“ pristúpia aj ďalší, pretože iný prístup ich výrazne znevýhodňuje.

Manipulatívne metódy zvyšovania citačného ohlasu publikácií
Hlavným podnetom pre napísanie tohto
príspevku bola nedávna polemika medzi autorom tohto textu a vedúcou ústrednej knižnice
jeho zamestnávateľa, ktorá sa týkala spôsobu
evidovania publikácií v jednotlivých kategóriách databázy evidencie publikačnej činnosti
(EPČ). (Detaily polemiky sú uvedené v otvorenom liste dostupnom na: www.bit.ly/otvorenylist.) Jej ústrednou témou bolo ignorovanie
niektorých typov publikácií zo strany vedenia
knižnice z toho dôvodu, že z hľadiska citačného ohlasu ich možno považovať za neperspektívne, a teda takýmto spôsobom podstatne
znižujúce kvalitu publikačnej činnosti fakulty.
Jasne povedané, ak sa takéto publikácie nezaradia do EPČ ako samostatné publikačné
výstupy, zvýši sa tým relatívna citovanosť tých,
ktoré tam zostanú. Vedenie knižnice (s príslušnou kvalifikáciou v zodpovedajúcom odbore)
teda vychádzalo z vyššie komentovanej idey,
že hodnota všetkých publikácií sa vo všeobecnosti zvyšuje s počtom ich citačných odkazov,
a tento názor bol akceptovaný, tolerovaný alebo dokonca možno aj iniciovaný zodpovednou
časťou akademickej obce. Hlavnú vinu za to
vraj nesú práve publikácie vo vyššie spomenutej kategórii GII. Z toho vyplýva, že aj tento
text, ktorý práve čítate, prispieva k poškodzovaniu súborného citačného ohlasu publikácií
slovenských vysokých škôl.

systému, ale upozornenie na dôsledky prílišného zjednodušovania pri hodnotení jednotlivých typov publikácií. To často vedie na jednej
strane k potláčaniu významu jedných a naopak k fetišizácii iných a zároveň aj k nechcenej
podpore trendov, ktoré majú ďaleko od hlavných cieľov našich vysokoškolských a akademických pracovísk.
Snáď je vhodné ešte spomenúť, že vo vedných odboroch, ako je napríklad biochémia, fyzika, biológia, matematika a informatika, sa ako
reakcia na dlhé doby zverejňovania publikácií
v odborných periodikách začali vytvárať elektronické databázy rukopisov vedeckých článkov. K takým patria napríklad archívy preprintov arXiv alebo bioRxiv, ktoré vďaka rýchlosti
publikovania príspevkov diskvalifikujú tradičné
periodiká, a tak poskytujú výrazne vyššiu nádej
na získanie prvenstva v zverejnení vedeckého
objavu. Tento typ publikácií (a zároveň ani citácie na ne) do EPČ však dnes zaradiť nemožno,
takže dúfajme, že (ironicky povedané) niektorá
z budúcich Nobelových cien nebude udelená
za práce zverejnené práve v týchto databázach.
Na záver by sme sa mohli ešte vrátiť k otázke
v názve tohto príspevku. Tá patrí k tej skupine
otázok, na ktoré nemožno dať jednoznačnú
odpoveď a z vedeckého pohľadu je vlastne
úplne nezmyselná. V prírodných a technických
vedách možno vytvoriť poradovník významnosti niečoho na základe objektívne merateľných
vlastností alebo ich kombinácie, avšak nejaký
rozumne obhájiteľný poradovník významnosti
objavov, literárnych a umeleckých diel, skupiny
ľudí, živočíchov alebo výrobkov sa vytvoriť jednoducho nedá. Takže aspoň akademická obec
by si mala uvedomiť, že porovnať potenciálne
cyklistické výkony Juraja Jánošíka a Petra Sagana by azda bolo možné, avšak rozhodnúť,
ktorý z nich je „väčší Slovák“, určite nemožno.
A nič na tom nezmení ani to, koľko ľudí sa do
diskusie o tomto probléme zapojí.

Postskriptum
Po napísaní hlavnej časti rukopisu tohto
príspevku vyšiel v časopise Chemické listy
pozoruhodný článok profesora Pavla Drašara z Vysokej školy chemicko-technologickej
v Prahe s názvom S dobrými úmysly na
cestě do pekla venujúci sa niektorým spoločným témam. (Nájdete ho na: www.bit.
ly/s_dobrymi_umysly.) Stojí za pozornosť
už aj preto, že ide o skutočne skvostný text
s netradičnou ambíciou umeleckého diela.
Poďakovanie

Záver

Za cenné pripomienky k rukopisu tohto príspevku si dovoľujem poďakovať svo
jim kolegom z Prírodovedeckej fakulty UK:
docentovi Jozefovi Tatierskemu, doktorovi
Štefanovi Karolčíkovi, profesorke Daniele
Rehákovej, profesorovi Jozefovi Nosekovi
a inžinierovi Iljovi Bachnárovi.

I keď dnešný spôsob evidovania a klasifikácie publikácií vysokoškolských učiteľov by
bolo možné rôznym spôsobom aktualizovať,
napríklad zahrnutím prác v časopisoch umožňujúcich dodatočné korekcie (tzv. post-publication peer review), hlavným cieľom tohto
príspevku nie je snaha o zásadnú revíziu tohto

(Text je upravenou verziou článku publikovaného v chemickom časopise ChemZi
2/2018.)
Karol Jesenák,
Katedra anorganickej chémie
Prírodovedeckej fakulty UK
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PREZRADILI STE NÁM O SEBE

Doc. MUDr. Janka Lipková, PhD.,
Katedra športovej kinantropológie FTVŠ UK
Miesto narodenia: Zemianske
Kostoľany (okr. Prievidza)
Vek: 67
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Spisovateľkou alebo klavírnou virtuózkou.
Nesplnilo sa, ale literatúra a hudba ostali mojimi veľkými záľubami.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Vyštudovala som Lekársku fakultu UK.
Keď som sa rozhodovala pre výber vysokej
školy, váhala som medzi štúdiom jazykov
a medicínou. Nakoniec zvíťazila druhá možnosť, ale neskôr som prišla na to, že klinická
prax asi nebude pre mňa to pravé. Po skončení školy som sa krátko venovala epidemiológii, ale nakoniec som zakotvila na Fakulte
telesnej výchovy a športu UK, kde pôsobím
už viac ako tridsať rokov. Učím fyziológiu
a biochémiu športu a výskum v oblasti zdravia a pohybovej aktivity spolu s pedagogickou činnosťou je to, v čom som sa našla, čo
ma baví a napĺňa.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Okrem angličtiny, ktorú nevyhnutne potrebujem pri práci, sa dohovorím aj nemecky,
španielsky a francúzsky (ale nie veľmi dobre). Okrem toho si myslím, že po toľkých rokoch školskej ruštiny ovládam aj tento jazyk
(ale možno sa mýlim).
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Ak je to práca spojená so zamestnaním,
tak zmysluplná a zaujímavá aktivita, v ktorej
nachádzam radosť. Ďalej ľudia, s ktorými
denne prichádzam do kontaktu – kolegovia
i študenti, ktorých mám rada a neskromne
verím, že aj oni mňa. Práca s mladými ľuďmi
je to, čo mi nedovoľuje zostarnúť. Viac ako
desať rokov som viedla katedru biologicko-lekárskych vied, neskôr premenovanú na
Katedru športovej kinantropológie FTVŠ
UK, čo bol najkrajší čas mojej profesionálnej
kariéry. Dnes, v čase „brutálnej“ emancipácie, sa aj hanbím povedať, že mám rada aj
všetky domáce práce, beriem to ako relax
a zároveň fyzický tréning [najradšej pečiem
a žehlím (!)].
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pri televízore!). Keďže bývam pod lesom,
trikrát do týždňa si v ňom zabehnem po
päť kilometrov a podniknem zo dve dlhšie
turistické túry. V zime behám na bežkách
a korčuľujem. Minulý rok som sa mladými na
katedre dala nahovoriť na rafting na divokej
vode (to už asi nezopakujem) a začala som
sa venovať otužileckému plávaniu (v tom
chcem pokračovať). Okrem toho som sa
vrátila k svojej starej záľube – tancu. Niekoľko hodín týždenne po večeroch venujem intenzívnym tréningom spoločenského tanca,
to je moja najväčšia radosť (to pochopia len
tanečníci). Vrátila som sa aj k hre na klavíri, vyberám si najťažšie skladby a potom sa
s nimi trápim. (Mám vynikajúcu učiteľku,
ktorej touto cestou ďakujem za trpezlivosť.)
Rada chodím na koncerty klasickej hudby,
mám rada veľký orchester a klavírne koncerty. Od minulého roku už pracujem len na
polovičný úväzok, tak mi ostáva viac času na
seba i koníčky.
Uprednostňujete televíziu alebo knihy?
Prečo?
Televíziu sledujem veľmi málo, lebo je
veľmi málo programov, ktoré by sa mi páčili a ktoré by mi niečo dali. Keďže čas mám
rozrátaný, je mi ľúto míňať ho na niečo, čo
nepovažujem za zmysluplné. Čo všetko sa
dá robiť namiesto sledovania televízie! Od
malička som vášnivou čitateľkou. Čítam od
štyroch rokov a dodnes sa snažím nájsť si
čas na knihu takmer každý deň. Veľmi rada
čítam v záhrade pod jabloňou, pri tom zabudnem na všetky starosti. Knihy si vyberám ani
nie tak podľa obsahu, ale podľa štýlu. Knihy
s dobrým štýlom si vyslovene vychutnávam.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Môj rodinný život je dosť netradičný. Bola
som (a som doteraz) vydatá za námorného
kapitána diaľkovej plavby. Iste, bolo v tom aj
trochu romantiky, ale ľahké to nebolo. Veľakrát som si poplakala, ale na druhej strane
ma to zocelilo. Máme dvoch už veľmi dospelých synov, jedného dospelého vnuka,
dvoch vnukov na prahu puberty a jednu trojročnú vnučku. Vnúčatá boli a dodnes sú pre
mňa zdrojom veľkej radosti. Rodinu dopĺňa
bastardík neurčitého pôvodu, nájdený v parku v Ružinove, skvelá parťáčka na všetky
aktivity.

Ako rada trávite voľný čas?

Čo vás dokáže zarmútiť?

Šport, hudba, tanec. Športu sa venujem
od malička, najprv to bola atletika v Slovane, neskôr folklórny súbor Dimitrovec (dnes
Lipa). Aj vo svojom pokročilom veku dodnes
pestujem viacero druhov športu (aktívne, nie

Ľudská zloba, nenávisť, nedostatok empatie a úcty k ľuďom, zvieratám i k životnému
prostrediu.
Čo vás dokáže rozosmiať?

Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že nie je deň,
keď by som sa nezasmiala. Vždy ma dokázali
rozosmiať výroky mojich detí a vnúčat.
Máte obľúbenú osobnosť (herca, spisovateľa, športovca...)?
Môj najobľúbenejší spisovateľ je Arkadij Averčenko, mám rada jeho zvláštny, ale
láskavý humor. Z hudobných skladateľov
milujem Chopina a Beethovena a obdivujem
všetkých úspešných vrcholových športovcov. Ale osobnosťou, ktorá je mojím veľkým
vzorom, je pre mňa moja stará mama, jednoduchá žena, ktorá milovala ľudí a život, ktorá
ma veľa naučila a od ktorej som zdedila všetko, čo je vo mne dobré. Veľmi sa snažím byť
takou dobrou starou mamou aj ja.
Máte nejaký skrytý talent?
Myslím, že všetky moje talenty sa už prejavili. ☺
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
V prvom rade zdravie. Potom empatia,
láska, priateľstvo, ale aj disciplína a poriadok. Ale azda najdôležitejšia v živote je radosť – žiť tak, aby človek robil radosť sebe
aj druhým. V tom je vlastne obsiahnuté
všetko. Mám šťastie, že v živote stretávam
ľudí, ktorí vyznávajú podobné hodnoty.
Celkovo sa považujem za veľmi šťastného
človeka. Že by to bolo tým, že som narodená v nedeľu a nedeľniatka sú vraj šťastné deti? J
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Okolo Matfyzu lietali disky
Cez víkend 30. až 31. marca 2019 sa v okolí Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK)
konal medzinárodný turnaj v discgolfe pri príležitosti osláv storočnice našej univerzity. Súťažilo v ňom až 64 hráčov zo siedmich
krajín, a to v štyroch kategóriách: muži, ženy, juniori a juniorky.
Discgolfový turnaj, ktorý každoročne na jar
organizuje v Bratislave Slovenská asociácia
Frisbee v spolupráci s FMFI UK, tento rok
otváral novú prestížnu stredoeurópsku sériu
turnajov Tri Point Tour. Jej meno pochádza
z hraničného bodu troch štátov: Slovenska,
Maďarska a Rakúska, ktorý sa nachádza práve v Bratislave.

Jedno športové podujatie
spojilo tri fakulty a dve
univerzity
Pre najlepších pretekárov z nášho regiónu
organizátori pripravili aj tento rok 18-jamkové
ihrisko, ktoré presahuje celoročne dostupné
pevne osadené jamky, ktoré sú vhodné aj pre
začiatočníkov. Turnajové ihrisko sa tak nachádza v celom rozsiahlom parkovom priestore
v Mlynskej doline ohraničenom budovami
FMFI UK, Prírodovedeckej fakulty UK a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave (STU), ktoré
sa na organizácii podujatia taktiež podieľajú
poskytnutím svojho areálu. Celý univerzitný
kampus v Mlynskej doline tak počas posledného marcového víkendu ožil a prepojil jedným
športovým podujatím tri fakulty a dve univerzity,
a tak symbolicky zvýraznil 100. výročie UK. Pre
pokročilých hráčov takýto spoločný priestor
ponúkol unikátne technicky náročné a dlhé
jamky. Počas šiestich ročníkov turnaja sa na
ňom už zúčastnili stovky hráčov z 15 krajín
a dvoch kontinentov, a to vrátane mnohých absolventov a zamestnancov UK a STU a viacero
talentovaných juniorov zo Slovenska.

Poznáme víťazov
Tento rok v kvalitne obsadenej mužskej
kategórii obhájil prvenstvo mladý rakúsky

hráč Laurenz Schaurhofer pred domácim
Michalom Kúdelom. V kategórii žien opäť
zvíťazila Katarína Boďová z hosťujúcej FMFI
UK. V juniorských divíziách zvíťazili taktiež
slovenskí hráči: 12-ročný Tomáš Mozola
a 16-ročná Natália Nádaská (zároveň víťazka
matematickej súťaže Náboj Junior), ktorým
FMFI UK venovala pekné ceny.

Výhodou je prístupnosť
a finančná nenáročnosť
Discgolf je vďaka svojej prístupnosti pre
verejnosť a finančnej nenáročnosti jedným
z najrýchlejšie rastúcich športov na svete,
v ktorom súťaží viac ako 100 000 registrovaných hráčov na všetkých svetových kontinentoch. Jeho začiatky siahajú do neskorých
60. rokov v USA a na Slovensku sa hrá posledných 20 rokov. Jeho pravidlá sú podobné golfu, odlišujú sa však v tom, že namiesto
golfových palíc a loptičiek sa hádže disk, ktorý treba trafiť do chytača v podobe kovového

koša. Po každom hode hráč pokračuje ďalej
z posledného miesta dopadu disku, až kým
disk neskončí v koši. Hlavným cieľom v discgolfe je odohrať všetky jamky ihriska na čo
najmenej hodov. Tento šport je vhodný aj pre
začiatočníkov, ktorí ešte disky v ruke nedržali,
a taktiež pre všetky vekové kategórie.

Geometrická
predstavivosť a dobrý
fyzikálny odhad neuškodia
Vďaka aerodynamickým vlastnostiam disku môže byť jeho hádzanie sťažené vetrom,
obchádzaním prekážok či prekonávaním prevýšenia. Preto sú geometrická predstavivosť
a dobrý fyzikálny odhad nevyhnutnými predpokladmi pre správny výber krivky hodu a typu
disku. Viac informácií o fyzikálnych princípoch
letu disku môžete nájsť v odbornom článku na:
www.quark.sk/lietanie-bez-kridel. Nie je preto
prekvapením, že discgolfové ihrisko môžete
nájsť práve v parkovom prostredí v okolí FMFI
UK, kde je voľne dostupné pre verejnosť už od
roku 2013. Záujemcovia o hru si môžu zapožičať disky na vrátnici matematického pavilónu
fakulty. Na FMFI UK je vďaka iniciatíve katedry
telesnej výchovy a športu discgolf ako jeden
z netradičných športov dokonca voliteľným
športom v rámci telesnej výchovy, kde sa študenti zoznámia so základnými technikami hodov. Takže ak budete chcieť nabudúce stráviť
pár hodín v prírode športovou hrou s rodinou
či kamarátmi, zájdite do Mlynskej doliny, kde
si v peknom prostredí môžete vyskúšať tento
zaujímavý šport aj vy. Viac informácií nájdete
na: www.discgolf.sk.
Richard Kollár,
Katarína Boďová,
FMFI UK
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Jediný šport,
ktorý sa hrá dvakrát hlavou
Netradičný headis si získava Slovensko
Počuli ste už o športe headis, ktorý v sebe spája prvky futbalu a stolného tenisu? Na prvé počutie bizarná športová kombinácia si už
našla svojich fanúšikov aj na Slovensku. A to najmä vďaka prvým hráčskym „lastovičkám“ z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK), ktoré dnes už úspešne konkurujú svetovej špičke. O tom, ako headis vznikol, akými
pravidlami sa riadi, o jeho začiatkoch na našej univerzite, ale i o pripravovaných prvých majstrovstvách Slovenska, ktoré organizuje
práve UK, sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.

Ako a kde vznikol headis?
História nového netradičného športu sa
začala písať na kúpalisku v Kaiserslauterne
v juhozápadnom Nemecku v roku 2006.
René Wegner si tam s kamarátmi chceli zahrať futbal, ale ihrisko bolo obsadené, a tak
sa presunuli k voľným betónovým stolnotenisovým stolom. Práve tu im napadlo, ako
kreatívne zahnať nudu a zužitkovať možnosti
priestoru a dostupnosť športového náčinia –
začali hlavičkovať. A tak vznikol headis, ktorý
René spolu so svojím spolužiakom Felixom
Weinsom v roku 2008 dostali do športovo-vzdelávacieho programu Sárskej univerzity
v Saarbrückene, odkiaľ sa začal šíriť do celého sveta. Spoločne vytvorili dokonca aj metodiku na výučbu tohto športu na základných
a stredných školách.
René s Felixom definovali jednoznačné
pravidlá headisu: loptu, body, podanie, hru
z voleja a fair play. V headise je dovolené
odrážať loptu len hlavou. Hrá sa na dva víťazné sety do 11 bodov a podanie je ako
v stolnom tenise a strieda sa po troch výmenách. Po podaní sa môže hrať lopta aj
z voleja ako v tenise. V prípade, že sa hráči
nevedia dohodnúť, platí pravidlo fair play
a hrá sa nová lopta – ak lopta padne na hranu stola, nie vždy to obaja hráči totiž vidia
alebo počujú rovnako.

Ako sa dostal na
Slovensko?
V máji 2016 sa výber Univerzity Komenského pod záštitou Matfyzu zúčastnil podujatia s názvom Eurokonstantia, čo je univerzitný turnaj v nemeckom meste Konstanz,
kde sme súťažili v tradičných športových
disciplínach od basketbalu, futbalu po stolný tenis či plážový volejbal. Súčasťou tohto
podujatia boli aj majstrovstvá Európy v headise. Keďže sme boli zo Slovenska jedinou
univerzitou, ktorá sa daného turnaja zúčastnila, mohli sme vo voľnom čase sledovať netradičné hlavičkovanie na stolnotenisovom
stole, ktoré nás okamžite nadchlo.
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Aleš Karásek (vľavo) a Martin Dovičák priniesli headis na Slovensko za podpory FMFI UK

Skúsil som si headis s našimi futbalistami
na voľných stoloch pre verejnosť a musím
povedať, že ma ten šport dostal svojou dynamickosťou, rýchlosťou a jednoduchosťou.
Pri sledovaní súťažného zápasu z majstrovstiev Európy sa pri mne zastavil (mal som
na chrbte nápis „Slovakia“) prezident headisovej asociácie pre Českú republiku Aleš
Karásek s otázkou, či by sme nechceli tento
šport importovať aj na Slovensko. A tak sa to
začalo. Dňa 3. novembra 2016 sme pripravili na pôde FMFI UK exhibíciu headisu, na
ktorej nechýbal jeho zakladateľ René Wegner, nemecký reprezentant Thomas Mika,
českí najlepší hráči a predsedníctvo českej
headisovej asociácie. Po úspešnej exhibícii
dal Matfyz zelenú kúpe potrebného materiálneho zabezpečenia. Univerzita Komenského sa tak stala prvou slovenskou univerzitou,
kde sa začal hrať headis.

mohlo naň aj skákať). V zimnom semestri ak.
r. 2016/2017 sme hrali headis na bežných
stolnotenisových stoloch, ale bez skákania.
Do letného semestra nám fakulta zabezpečila dva headisové stoly, a tak sme mohli začať
hrávať headis v plnej paráde aj s výskokmi na
stôl. Moji študenti chceli hrať headis stále,
preto sme využívali každý voľný priestor v telocvični popri každom športe, ktorý sa tam
aktuálne hral, a aj mimo výučby hrali headis
všade, kde to bolo len možné. Už počas
prvého roku hrania headisu na Slovensku sa
matfyzáci Denis Kurek, Juraj Žabka, Peter

Začalo sa to na Matfyze
Zapálení študenti Matfyzu sa ma po exhibícii headisu neúnavne vypytovali, kedy už
bude headisový stôl (pozn. headisový stôl
je úplne rovnaký ako stolnotenisový, ale
musí byť outdoorový, čiže spevnený, aby sa

Matfyzák Denis Kurek, aktuálne najlepší hráč headisu
na Slovensku
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Sás, Mikuláš Ševec a Jozef Karnaj vypracovali na kvalitných hráčov. A tak 20. mája
2017 išli do Prahy na 92. svetový pohár
v headise (pozn. svetový pohár v headise
sa koná každý mesiac v inom európskom
meste). Najlepšie sa podarilo skončiť Jurajovi Žabkovi, ktorý sa prebojoval medzi 16
najlepších, a Denisovi Kurekovi, ktorému sa
podarilo dostať medzi 32 najlepších hráčov
na turnaji. Zvyšní traja sa zaradili medzi 64
najlepších hráčov na turnaji.
Musím povedať, že obrovský študentský
záujem o headis mi ako učiteľovi, ktorého
cieľom je, aby mal koho učiť, značne zjednodušuje prácu. I keď v tomto prípade sa dá
povedať, že veľakrát sa ja učím od svojich
študentov. Aj tieto úspechy pomáhajú expanzii headisu nielen v rámci našej univerzity, ale i celého Slovenska.

Skúšajú to aj prírodovedci
a farmaceuti

Reprezentanti UK v headise z roku 2017
Horný rad zľava: Pavol Mošať, Mikuláš Ševec, garant headisu na Slovensku Martin Dovičák, Peter Sás, Róbert Kuklica
Dolný rad zľava: fanúšik, Juraj Žabka, Jozef Karnaj, Adam Grečnár, Denis Kurek

Druhou fakultou z UK, ktorá zaradila headis do výučby, a to od ak. roku 2017/2018,
bola prírodovedecká fakulta. Tento šport
zastrešuje na danej fakulte Martin Mokošák
a podľa jeho slov hrajú headis študenti, ktorí k nemu pôvodne chodili na nohejbal, no
očarila ich možnosť skúsiť niečo nové, zaujímavé a v rámci rozkladania ihriska aj praktickejšie. Ďalšou fakultou, kde je možné zahrať
si headis, je Farmaceutická fakulta UK, kde
aktívny učiteľ Dalibor Ludvig nezatvára dvere
ani takýmto netradičným športom. Podľa Daliborových slov však ešte chvíľu potrvá, kým
sa headis uchytí aj u farmaceutov.

Po Bratislave sa k headisu
hlásia aj Košice
Druhou slovenskou univerzitou, ktorá študentom ponúka možnosť zdokonaliť sa v headise, sa stala Technická univerzita v Košiciach. V decembri 2017 počas stretnutia
Slovenskej asociácie univerzitného športu
mal vedúci ich katedry telesnej výchovy
možnosť vidieť na vlastné oči hrať headis na
našej univerzite a po dvoch minútach, čo si
to skúsil, si od nás odniesol loptu a začali
hrať headis aj Košiciach, kde má dnes výučbu tohto športu pod palcom bývalý majster
sveta v nohejbale Marián Žigala.

Minulý rok sme hostili
110. svetový pohár
Dňa 2. novembra 2018 sme na pôde FMFI
UK hostili svetový pohár. Aleš Karásek, ktorý
sa medzičasom stal prezidentom headisovej
asociácie pre Českú aj Slovenskú republiku,

Momentka zo 110. svetového pohára v headise 2018 v Bratislave – zľava: Martin Dovičák, Cornelius Döll – najlepší hráč headisu na svete (Nemecko), Rene Wegner – zakladateľ headisu

vybojoval premiérový svetový pohár na Slovensku pri príležitosti stého výročia vzniku
ČSR. (Zostrih z podujatia nájdete na: www.
bit.ly/headisovyturnaj.) Turnaja sa zúčastnili
hráči z celého sveta, a tak sme u nás mohli
vidieť vrchol svetového headisu. Matfyzák
Denis Kurek, ktorému patrí vo svetovom rebríčku aktuálne 21. miesto, na turnaji skončil
najlepšie zo slovenských hráčov – vypadol
až v osemfinále. Vzhľadom na to, že je veľmi ambicióznym hráčom, ktorý sa chce neustále zlepšovať, verím, že sa na najbližšom
svetovom pohári dokáže prebojovať medzi
osem najlepších.

Prvé majstrovstvá
Slovenska organizuje UK
Slovenská asociácia headisu schválila
Univerzite Komenského žiadosť na organizá-

ciu prvých majstrovstiev Slovenska v headise, o ktorú sa uchádzala aj Technická univerzita v Košiciach. Premiérové majstrovstvá
SR, z ktorých vzíde prvý oficiálny majster
Slovenska, bude hostiť nákupné centrum
Bory Mall dňa 14. júna 2019. I keď verím, že
sa majstrom stane niekto z našich študentov
či absolventov, treba povedať, že to nebudú
mať vôbec ľahké, lebo popularita a najmä
kvalita headisu rastie od Bratislavy až po
Košice. Touto cestou by som chcel pozvať
všetkých, ktorí majú zápal pre šport, aby sa
na júnové majstrovstvá Slovenska v headise
prišli pozrieť. No a tým, ktorí by si to chceli
skúsiť, by som odkázal len jedno: Neskúsiš, nevieš. Príď si to vyskúšať. Je to jediný
šport, ktorý sa hrá dvakrát hlavou.

Martin Dovičák, FMFI UK
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Stav je alarmujúci a nie je dôvod na naivný
optimizmus
Vysokoškoláci zorganizovali fórum o klimatickej kríze
Dňa 26. apríla 2019 sa uskutočnil tzv. Akčný deň, ktorého cieľom bolo upozorniť na naliehavú nutnosť riešenia klimatickej krízy. Deň sa
začal štrajkom stredoškolákov a pokračoval pochodom, ktorý bol ukončený pred historickou budovou Univerzity Komenského v Bratislave (UK) odovzdaním symbolickej štafety do rúk vysokoškolákov. V aule sa za účasti viacerých odborníkov následne uskutočnilo
Študentské fórum o klimatickej kríze.
Na schodoch univerzity privítala prichádzajúci dav stredoškolákov doktorandka Daniela
Glavaničová, ktorá vyjadrila nádej vyplývajúcu
z toho, že mladí ľudia považujú problémy našej planéty za natoľko závažné, že sú pre ne
ochotní vyjsť do ulíc, štrajkovať a čeliť riziku,
že za svoj postoj prejavený neúčasťou na vyučovaní môžu mať v škole problémy. Následne zaznel prejav skupiny študentov filozofie,
v ktorom zdôraznili, že boj za budúcnosť klímy
je naším spoločným zápasom, ktorý musí prepájať žiakov, študentov, akademickú obec,
odborníkov i tú najširšiu verejnosť. Vyjadrili zároveň vďaku vedeniu Filozofickej fakulty UK,
ako i samotnej univerzity za to, že podujatie
bez váhania podporili a postavili sa tak do
prvého šíku boja proti ignorácii jedného z najzávažnejších a zároveň i najkomplexnejších
problémov súčasnosti.
Všetci účastníci boli následne pozvaní do
auly na otvorenie Študentského fóra o klimatickej kríze. Treba zdôrazniť, že oproti pôvodným očakávaniam mnohých zaskočil výrazne
slabší záujem o diskusie, ktoré sa v rámci
fóra konali. Mnohí účastníci stredoškolského
pochodu sa rozpŕchli domov, účasť zo strany
vysokoškolákov bola chabá a v poloprázdnej
aule sedelo nanajvýš 60 ľudí. Ako s trpkým

úsmevom poznamenal jeden z hostí, tento
obrázok presne korešponduje so stavom
súčasného (ne)záujmu o tento závažný problém na politickej i spoločenskej úrovni. Je to
škoda, pretože diskusie boli nesmierne hodnotné. V prvom paneli vystúpili klimatológ
Jozef Pecho, filozof Richard Sťahel, biológ
Vladimír Kováč a právnik Matúš Michalovič,
pričom každý z nich predniesol úvodný príspevok nahliadajúci na problematiku z perspektívy im blízkych disciplín. Zhodli sa
na tom, že stav je alarmujúci a nie je veľký
dôvod na naivný optimizmus. Zmierňovanie
dopadov klimatickej krízy si totiž vyžaduje
okamžité a rázne konanie. A tým sa nemyslí
iba triedenie odpadu či splachovanie na pol

nádržky, ale zásadné zmeny vo všetkých
oblastiach ľudskej aktivity – od dopravy cez
výrobu až po spoločenské vzťahy. Druhého
panelu sa zúčastnil sociológ Arnošt Novák,
filozof Ivan Buraj a študentky Alexandra Gašparovičová a Tamara Javorková. Prítomní
vyjadrili nádej zo vznikajúceho environmentálneho hnutia mladých u nás i vo svete a zaoberali sa možným vývojom a prekážkami
v ich snahách.
Zostáva však najmä dúfať, že do budúcnosti si tieto diskusie a snahy nájdu aj svoje
početnejšie a angažované publikum. Pretože neexistuje žiadna planéta B.
Róbert Mihály, FiF UK

Umeleckým prednesom bližšie k cudzím jazykom
Dňa 5. apríla 2019 sa v Ústave filologických štúdií Pedagogickej fakulty UK (ÚFŠ PdF UK) uskutočnilo krajské finále súťaže Jazykový
kvet. Ide o jazykovo-umeleckú akreditovanú súťaž pre deti a mládež v prednese poézie a prózy a tiež malých dramatických foriem
v cudzích jazykoch, ktorá sa realizuje od roku 2011.
Na pôde našej fakulty sa súťažiaci stretli
po tretí raz. Súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov
vo veku od 10 do 18 rokov, ktorí súťažili
v prednese v nemeckom, anglickom, francúzskom, španielskom a ruskom jazyku.
Okrem úryvkov diel vybraných autorov svetovej literatúry, medzi ktorými figurovali známe mená ako Roald Dahl, Edgar Allan Poe
či Alexander Puškin, tu v premiére zazneli
aj ukážky poézie a prózy priamo z pera niektorých súťažiacich, čím súťaž výrazne podporuje aj rozvoj vlastnej umeleckej tvorby.
Autorské príspevky nádejných jazykových
talentov sa zaoberali najmä témami, ktoré sú
blízke mladým ľuďom: (nešťastnou) láskou,
školou, dospievaním a problémami meniacej
sa spoločnosti.
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Finále otvorila svojím príhovorom riaditeľka ÚFŠ PdF UK Mária Vajičková, ktorá súťažiacich srdečne privítala a zároveň ich oboznámila s možnosťou štúdia cudzích jazykov
na našej fakulte. Následne hlavná koordinátorka súťaže Ivica Kolečáni Lenčová predstavila ako predsedníčka komisie jej ďalších
členov, a to Renátu Bojničanovú, Carolu
Heinrichovú, Tomáša Hlavu, Zuzanu Markovú a Stanislava Kováča. Komisia hodnotila
ústny prejav, aktívne pochopenie súťažného
príspevku, zapojenie mimojazykových prostriedkov a narábanie s nimi, komplexnosť
prejavu, ako aj celkový umelecký dojem.
Súťažiaci príjemne prekvapili svojou pripravenosťou, výberom textov, jazykovými znalosťami a presvedčivosťou prejavu.

Na záver Ivica Kolečáni Lenčová poďakovala všetkým súťažiacim za účasť, poukázala
na dôležitosť literatúry a na krásu umeleckého slova ako súčasti života kultivovaného
človeka. Zdôraznila, že už ich postup do
krajského finále znamená víťazstvo. Zaželala
im, aby naďalej pokračovali a rozvíjali svoj záujem o literatúru a jej umelecké stvárnenie.
Do finále celoslovenského kola postúpili
z jednotlivých kategórií tí najlepší kandidáti.
Srdečne im blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme, aby ich záujem o literatúru
a cudzie jazyky ďalej narastal.
Stanislav Kováč,
Zuzana Marková, PdF UK

P R E D S TAV U J E M E Š T U D E N T S K É D I VA D L Á

Rusalka – divadlo, klub a omnoho viac
Študentské divadlo Rusalka vzniklo pri Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave (FiF UK) pomerne nedávno (v roku 2016), i tak sa však jeho členom podarilo za ten čas usporiadať už niekoľko úspešných podujatí a participovať na viacerých projektoch katedry. I keď máme v oficiálnom názve slovo „divadlo“, v Rusalke sa neobmedzujeme len naň. Počiatkom našej iniciatívy bolo uvedomenie si, že nám v škole niečo chýba, no zároveň nemôžeme len pasívne
čakať, že všetko dostaneme naservírované na striebornom podnose.

Divadelné predstavenia
Prvým divadelným predstavením, ktoré
sa nám spoločne podarilo „spáchať“, bola
inscenácia hry Vasilija Šukšina Mikroskop
v ruskom jazyku. Od tejto témy sme sa
v nasledujúcich rokoch príliš nevzdialili a aj
naďalej sme sa venovali raz tragickým, inokedy komickým osudom obyčajných ľudí sovietskeho bloku. Neskôr sme tak spracovali
poviedky ruských satirikov, medzi nimi najmä
Zoščenkovu poviedku Nervózni ľudia, a vytvorili sme hru s názvom Komunálka: Nerváci
v 1 dejstve, ktorá odhaľuje život v typickom
komunálnom byte na míle vzdialenom od
socialistickej utópie bývania moderného človeka. Najnovšou hrou, ktorú hráme prvýkrát

v slovenčine a je výlučne výsledkom našej
vlastnej produkcie, je jednoaktovka Z vedľajšej perspektívy. Keďže sme v akademickom roku 2018/2019 pracovali na projekte
o roku 1968, inšpirovali sme sa Mňačkovou
postavou fotografa Franka a aj prostredníctvom jeho optiky sme divákom priblížili tragédiu oných augustových dní. S predstavením
sme zavítali aj do Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach a Gymnázia Dominika Tatarku v Poprade.

GACY '68: prelomový rok
1968
Väčšina našich členov v súčasnosti participuje na projekte GACY '68 (skratka z: A game
changing year 1968), ktorý skúma odkaz
Dubčekovej jari v slovenskom a európskom
kontexte prostredníctvom viacerých nástrojov.
Patria medzi ne najmä rozhovory s pamätníkmi, ktoré v auguste uverejníme na projektovom
portáli www.praguespring68.eu, či skúmanie známych a menej známych dokumentov.
V marci 2019 sme v Pisztoryho paláci na Štefánikovej ulici v Bratislave otvárali výstavu '68
na vlastnej koži, ktorá momentálne putuje medzi partnermi projektu. Počas nasledujúcich
mesiacov si ju budú môcť obzrieť napríklad aj
v Bulharsku či Estónsku.

Prekladateľské besedy
V snahe zodpovedať si základné otázky
o prekladateľskom a literárnom živote sme
zorganizovali sedem prekladateľských besied, počas ktorých sme sa v debatách s odborníkmi z praxe dozvedali kuloárne informácie o tom, ako sa dostať k prekladu beletrie
či opery, aké zážitky dokáže tlmočník zbierať
na svojich pracovných cestách či aké vzťahy panujú medzi vydavateľmi, prekladateľmi
a korektormi. Počas jedného z večerov sme
sa s mladšími kolegami podelili o skúsenosti
zo stáže na Puškinovom inštitúte v Moskve.
Heslom besied sa stala myšlienka: „Žiadna
teória, len čistá skúsenosť a otázky a odpovede bez príkras.“

Ako sa stať jedným z nás?
Jednoducho! Na Facebooku máme profil
Rusalka (www.facebook.com/rusalkakrvs)
– stačí, ak nás kontaktujete prostredníctvom správy. Potešíme sa každému prírastku
a s radosťou uvítame aj možnosť medzikatedrových spoluprác.
Zuzana Bujačková,
študentka FiF UK

33

ŠTUDENTI O ŠTUDENTOCH

Byť zmenou, ktorú chceme vidieť vo svete
Ak ste uviazli v stereotype, neviete, ako si poradiť s množstvom prekážok, ktoré hatia vaše ušľachtilé ambície posunúť niekam svoj
život či celú túto spoločnosť, alebo len proste potrebujete dennú dávku motivácie, určite sa začítajte do nasledujúcich riadkov. Študenti Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK) vám v nich prezradia svoj recept na to,
ako sa popasovať s rozmanitými životnými výzvami.

Keti Bocaj: Využi svoj strach vo svoj prospech, vzdelávaj sa v neznámom

V poslednom ročníku gymnázia sa Keti
Bocaj, rodáčka z Albánska, prihlásila do medzinárodného programu, ktorý jej umožňuje
študovať na vysokej škole na Slovensku.
Podmienkou bolo absolvovanie ročného
kurzu slovenského jazyka. Vzhľadom na Ketinu preferenciu študijného zamerania sa jej
cesta preplietla so FSEV UK, kde už tretí rok
študuje sociálnu a pracovnú psychológiu.
Ako sama hovorí, prvý ročník na vysokej bol
pre ňu veľmi náročný, a to najmä pre jazykovú bariéru, i keď svoje seminárne práce, ako
aj bakalársku prácu píše v anglickom jazyku.
Dnes však už človek iba ťažko spozná, že
slovenčina nie je jej rodným jazykom.
Popri škole pôsobila ako stážistka v neziskovej organizácii PDCS, ktorá poskytuje profesionálne vzdelávacie a facilitačné služby,
konzultácie a poradenstvo v oblasti riešenia
konfliktov, podpory spoločenského dialógu,
občianskej participácie a rozvoja občianskej
spoločnosti na Slovensku i v zahraničí. S ví-

ziou ísť na Erasmus+ do Nemecka po roku
svoje stážovanie ukončila a začala sa popri
škole venovať štúdiu nemeckého jazyka.
V Nemecku následne strávila semester. Aktuálne začala pracovať v korporátnej firme,
kde pôsobí ako internistka na oddelení ľudských zdrojov. Keďže je jej tím roztrúsený po
celej Európe, komunikuje s ním výhradne
v anglickom jazyku, čo bola jedna z vecí,
prečo sa jej táto pozícia zapáčila. Okrem
toho sa spolupodieľa na tvorbe systému benefitov a odmien a nonstop sa vzdeláva.
Keti je podľa vlastných slov veľmi spoločenská, miluje tanec a rada trávi čas
s kamarátmi zaujímavými diskusiami na
aktuálne a kontroverzné témy. Vo svojom
voľnom čase veľa číta – venuje sa feminizmu a rodovým štúdiám. Tieto témy už dlhšie
vníma ako samozrejmé, ale z dôvodu, že
to mnohí v jej okolí takto nechápu, upútali
jej pozornosť ešte viac. V súvislosti s touto
problematikou by každému odporučila, aby
si prečítal prejav Emmy Watson, ktorý predniesla na kongrese OSN v roku 2014, a následne dielo We should all be feminists od
nigérijskej spisovateľky Chimamandy Ngozi
Adichie. Za povšimnutie podľa nej stojí aj
americká spisovateľka Maya Angelou a jej
kniha I know why the caged bird sings.
Upozorňuje však na to, že ich treba čítať kriticky, keďže sama niektoré z kníh vníma vyslovene toxicky. „Podstatou feminizmu totiž
nie je nenávidieť mužov, ale byť ,iba‘ silné,“
dodáva.
K jej záľubám patrí cestovanie: krátky čas strávila v Grécku, v Taliansku, kde
sa plánuje toto leto opäť vybrať, navštívila

susedné krajiny Slovenska, cestovala po
severnom Nemecku a pozrela sa aj na Holandsko a Belgicko. Jej najväčšou vášňou je
však štúdium jazykov. Rozpráva plynule po
albánsky, anglicky, slovensky a nemecky,
ako i po taliansky vďaka pozeraniu rozprávok
a televízie. Túto svoju vášeň by po skončení
školy chcela prepojiť aj s prácou. Vidí sa ako
hovorkyňa, mediátorka alebo veľvyslankyňa,
napríklad pre World Wildlife Fund. K dôležitým posolstvám, ktoré chce aj z tejto pozície
komunikovať, rozhodne patrí environmentalistika a dopad činnosti veľkých firiem na
znečisťovanie životného prostredia a zároveň aj otvorený sexizmus a vnímanie tejto
témy v pracovnej sfére.
Aj keď vidí, že sa Albánsko pozitívne posúva vpred, momentálne sa neplánuje vrátiť
späť. Stále by sa tam nemohla venovať sebarozvoju a pracovným možnostiam v takej
miere ako na Slovensku. Rada by však
v budúcnosti prispela k zmene tamojších
pomerov, napríklad písaním článkov alebo
výučbou na vysokých školách.
Na otázku, čo je podľa nej tajomstvom
úspechu, odpovedá, že pre ňu je úspech
už to, že človek vie, že sa niečoho bojí, no
napriek tomu sa snaží a prejaví odvahu prekonať to. Práve to pokladá za najdôležitejší
komponent osobného rastu. Nebáť sa toho,
čo je neznáme, nezakrývať si pred tým oči.
„Keď sa niečoho bojíš, ale ani sa do toho nepustíš a potom to dookola odmietaš, môže
sa stať, že si nevšímaš niečo, čo by zmenilo
tvoj život,“ hovorí.
Nikoleta Kuglerová, FSEV UK

Karolína Farská: Musíme sa naučiť viesť spolu dialóg
Karolína, vo veľmi mladom veku ste sa
stali jednou z tvárí protestov Za slušné
Slovensko, ktoré sa niesli vo veľmi ťažkom duchu. Smrť dvoch mladých ľudí,
ktorá otriasla Slovenskom, a následné
zistenia zmenili to, ako vnímame našu
spoločnosť. Udalosti, ktoré k protestným zhromaždeniam viedli, i tie, ktoré
vyvolali, som ako ich účastníčka vnímala
veľmi intenzívne. Ako ste celé to dianie
vnímali vy ako ich organizátorka?
Myslím si, že vravím za väčšinu ľudí, keď
poviem, že dovtedy nikto netušil, ako veľmi
sú veci v tomto štáte prehnité. V prvom rade
to bol osobne obrovský šok, hnev a bolesť.
Ján bol mladý novinár, nesmierne šikovný,
hoci mal celú kariéru ešte len pred sebou.
Denne sa hrabal v toľkej špine, na čo by väč-
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šina z nás nemala silu, a písal o napojeniach
mafie, organizovaného zločinu na vládne
špičky aj napriek vyhrážkam. Zavraždili ho
pre jeho odvážnu túžbu po pravde, Martinu
„len“ preto, lebo ľúbila.
Pre mňa to bola predovšetkým obrovská zodpovednosť. Zabezpečiť, aby sa na
zhromaždení nič nestalo a prebehlo bezpečne aj napriek zastrašovaniu v podobe
zvolávania bezpečnostnej rady štátu. Zároveň to bola zodpovednosť dôležitých rozhodnutí, ktoré sme museli denne prijímať.
Nikto z nás nebol na podobnú situáciu pripravený, nedalo sa to naučiť z kníh. Ideme
žiadať odchod ministra vnútra? Budeme
volať po páde vlády? Na to nie sú ľahké odpovede. Ďalšia zodpovednosť prišla, keď
som sa podpísala pod prvú tlačovú správu a za iniciatívu začala hovoriť pre médiá

a verejnosť. Uvedomila som si, že to, ako
budem odpovedať, neovplyvní zďaleka len
mňa, ale celú iniciatívu. Rovnako som to
cítila aj na pódiu. Dalo by sa to rozoberať
z mnohých strán, toto však boli pre mňa tie
kľúčové aspekty.
Verím, že vám tieto vaše aktivity
sprostredkovali mnohé skúsenosti, príležitosti, možnosti, ktoré by vám istým
spôsobom mohol závidieť nejeden študent či študentka. No predpokladám, že
to má aj negatívne stránky...
Samozrejme. Za negatívny dôsledok určite považujem stratu súkromia. Ľudia sa
začali zaujímať aj o môj osobný život a má to
svoje následky, či už na sociálnych sieťach,
alebo na uliciach.

ŠTUDENTI O ŠTUDENTOCH

Peter Gubiš:
K psychológii ma motivovala snaha porozumieť ľuďom

„Snažím sa viesť život v súlade sám so
sebou a kultivovať sa zvnútra. Nepozerať
sa na to, kto je lepší, ale vidieť a oceniť
svoje vlastné úspechy a kroky. A tak sa
tešiť z tejto svojej malej záhradky, ktorú si
pestujem a ktorá mi rastie. Iba málokedy
sa za niečím vyberiem cielene. Robím jednoducho veci, ktoré ma bavia, a zrazu sa
vďaka tomu niekam dostanem. Niekde sa
ocitnem, v kruhu nejakých ľudí, zorientujem sa tam, znova niečo získavam a takto
si prechádzam životom. Preto som bol
prekvapený, že si ma oslovila,“ týmito slovami opísal Peter Gubiš, študent sociálnej

Čo vnímate ako najväčší celospoločenský problém na Slovensku?
Nemyslím, že ide iba o problém Slovenska, ale povedala by som, že podstatne silnie polarizácia ľudí a zároveň neschopnosť
viesť dialóg. Ak máme ako liberálno-demokratická spoločnosť čeliť hrozbe nárastu
populistov, krajnej pravice a ľavice, sami si
podkopávame nohy, ak – napríklad už ako
liberáli a konzervatívci – spolu nevieme konštruktívne komunikovať. Z toho, akú silnú
spoluprácu budeme vedieť vytvoriť, následne vyplýva schopnosť riešiť konkrétne problémy: napríklad stav súdnictva, zdravotníctva
a školstva. Môžeme sa zamerať buď na konkrétne riešenia, alebo nepretržité roztržky,
dokým sa moci ujmú napríklad fašisti, a to
už, bohužiaľ, nie je nereálna predstava. Je
to o rozhodnutí, ktoré musíme spraviť.
Ako ho môžu pomôcť vyriešiť univerzity
na Slovensku?

a pracovnej psychológie v druhom ročníku magisterského stupňa štúdia, vnímanie
vlastnej úspešnosti.
Sám seba opísal ako „flákača“ na strednej, ktorého zaujímali takmer iba jazyky.
Dnes už vie, že jeho motívom bolo pochopiť
ľudí a porozumieť im. Pôvodne sa chcel stať
hercom, motivovala ho totiž túžba vedieť sa
vžiť do ľudí v rôznych životných situáciách,
no nakoniec mu to vyšlo v psychológii.
Hoci sa zaujímal viac o klinickú psychológiu, v treťom ročníku sa rozhodol venovať
aj pracovnej psychológii, aby zistil, prečo
k nej nemá pozitívny vzťah. Zamestnal sa
teda na oddelení ľudských zdrojov, kde sa
spolupodieľal na výberovom procese. Tu
prekvapivo našiel krásne prepojenie medzi osobným a pracovným životom. Krátko
nato ho zaujal tzv. executive search, resp.
headhunting. Ocitol sa na prednáške v KC
Dunaj, kde jeden z rečníkov hovoril, čo robí
ich firma. Mali otvorenú pracovnú pozíciu
rešeršéra, preto mu Peťo okamžite písal na
LinkedIn. Dnes už viac ako rok spolupracujú. Peťo sa pravidelne stretáva s klientmi,
ktorí mu zadávajú, aký typ človeka potrebujú, a jeho úlohou je takéhoto človeka
nájsť, skontaktovať sa s ním, stretnúť sa
a priblížiť mu novú pracovnú príležitosť.
Zväčša ide o vyššie pracovné pozície,
prevažne manažérske, vďaka čomu
stretáva veľmi veľa skúsených, zaujímavých
a výnimočných ľudí. Stále sa však v tejto
pracovnej sfére snaží byť etický, chápavý
a hlavne ľudský.
V treťom ročníku sa však stalo to, že sa
mu nepodarilo napísať bakalársku prácu
a dostal sa do medziročníka. Dnes túto situáciu vníma ako nevyhnutnú. Počas toho
roku pracoval ako recruiter. Vďaka tomu, že
písal inzercie a veľa komunikoval, zlepšil sa
v písaní prác a začal sa v tomto smere cítiť
sebavedomejšie. Popri práci sa však aj na-

ďalej venoval psychológii, pripravoval sa na
štátnice a uvedomil si, že mu kontakt s týmto odborom veľmi chýba. Preto po úspešnom absolvovaní bakalárskej štátnej skúšky
v štúdiu na FSEV UK pokračoval. Celú školu
začal vnímať intenzívnejšie a zaujímavejšie.
Cítil totiž, že tam sedí preto, lebo chce, a nie
preto, lebo musí.
Medzi najprínosnejšie kurzy radí sociálno-psychologický výcvik. Počas neho si prešiel
celým terapeutickým procesom, v rámci ktorého mal každý deň viesť záznamy o svojom
prežívaní a venovať sa sebe, svojim myšlienkam, pocitom a správaniu. Tento výcvik ho
inšpiroval natoľko, že podobný psychoterapeutický výcvik zameraný na súcit a sebasúcit, avšak z pozície terapeuta, absolvuje ešte
tento rok v zahraničí.
Istý čas sa mu nedarilo veľmi udržiavať
v dobrej rovnováhe svoj osobný, školský
a pracovný život. Pokoj však našiel v joge
a meditácii. Ako hovorí, nejde o to začať
robiť veci nevyhnutne každý deň, ale pomalými a postupnými krokmi, pričom je
dôležité vytvoriť si vzťah k pozitívnemu pocitu, že sme „to dali“. „Následne budeme
k našim cieľom pristupovať ako k niečomu,
čo chceme dosiahnuť, čo nás baví, k čomu
máme vzťah; nebudeme to brať ako niečo,
čo musíme nevyhnutne spraviť,“ dodáva. Vo
svojom voľnom čase veľmi rád fotí, počúva
hudbu, maľuje a rozpráva sa ľuďmi. Snaží
sa hľadať aj v drobných momentoch dôvod
na radosť. Pretože aj keď môže byť „všetkého veľa“ a „máte toho dosť“, nikdy by
človek nemal zabudnúť žiť. O tom to celé
podľa neho je a úspech prichádza vždy po
tom, ako si to celé nezabudneme užívať
a uvedomíme si, že to pre nás má náš vlastný zmysel.
Nikoleta Kuglerová, FSEV UK

Vytváraním inkluzívneho akademického
prostredia, či už na pôde škôl, alebo v rámci
svojich oficiálnych aktivít.
Viem, že ste nechceli zostať študovať na
Slovensku. Ako spätne – po roku štúdia na
FSEV UK – hodnotíte to, že ste tu ostali?
Áno, neplánovala som na Slovensku zostať a po podaní si prihlášky na európske
štúdiá na FSEV UK som si ani nebola istá, či
to nebude len môj gap year. Úprimne som
však po nastúpení bola – v pozitívnom zmysle slova – prekvapená a okrem toho, že som
považovala za správne na Slovensku zostať,
som rada, že som sa tu rozhodla aj študovať.
V čom sú podľa vás silné a slabé stránky
slovenských univerzít? V čom by sa mali
zlepšiť a v čom sú podľa vás dobré?
Nie som si istá, či mám k téme slovenských univerzít dostatok informácií, aby som
na túto otázku vedela dať adekvátnu odpo-
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veď. Jednu vec však podotknem, a to fakt,
že na to, aká je Slovensko malá krajina, tu
máme skutočne nadmerné množstvo vysokých škôl. Zároveň každý rok odchádzajú
tisíce Slovákov za štúdiom do zahraničia.
Niečo v tomto nastavení teda nebude v poriadku.
Michaela Dénešová, FSEV UK
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Ako sa za posledné roky zmenila
naša spoločnosť?
Sociológovia skúmali sociálnu stratifikáciu a mobilitu na Slovensku
Výskum sociálnej stratifikácie a mobility je jednou zo základných súčastí sociologického skúmania spoločnosti. Na Slovensku sa
tejto problematike po roku 1989 venovali najmä pracovníci Katedry sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(FiF UK), ktorí na základe svojho bádania publikovali viacero monografických prác a vedeckých štúdií. Za doteraz najvýznamnejšiu
súčasť ich skúmania sociálnej stratifikácie a mobility slovenskej spoločnosti možno považovať analýzy založené na reprezentatívnom výskume s názvom „Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita na Slovensku“, ktorý sa uskutočnil v októbri a decembri 2016.
Najdôležitejšia zistenia výskumu, ktoré prezrádzajú mnohé o súčasnej slovenskej spoločnosti, sumarizujú nasledujúce riadky.

Cieľom projektu bola okrem iného
deskripcia a vysvetlenie súčasného stavu
i najnovšieho vývoja sociálneho rozvrstvenia slovenskej spoločnosti; identifikácia
charakteristík hlavných spoločenských tried
a statusových skupín ako základných prvkov stratifikačného systému; analýza zdrojov, mechanizmov a vývojových trendov vnútrogeneračnej i medzigeneračnej sociálnej
mobility a ďalších spoločenských súvislostí
a dôsledkov sociálnych nerovností.
Výber reprezentatívnej vzorky v počte
3600 respondentov a terénny zber údajov
zabezpečila výskumná agentúra MEDIAN SK,
s. r. o. Výskum bol súčasťou riešenia projektu
podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV-14-0639). Jeho vedúcim
riešiteľom bol profesor Ján Sopóci, spoluriešiteľmi boli profesor Juraj Schenk, profesorka
Gabriela Lubelcová, doktor Roman Džambazovič a doktor Daniel Gerbery z FiF UK.
Vývoj po 1989 významne zasiahol aj
rozvrstvenie spoločnosti
Riešitelia výskumnej úlohy na základe rozboru štatistických údajov, ako aj zistení empirických výskumov ukázali, že na Slovensku sa
po roku 1989 vytvoril nový systém sociálnej
stratifikácie, zásadne odlišný od toho, ktorý
tu existoval počas tridsiatich rokov existencie
ČSSR. Ide o podobný typ rozvrstvenia, ktorý
môžeme identifikovať v súčasných moderných západoeurópskych spoločnostiach.
Triedne rozvrstvenie našej spoločnosti
sa na základe toho mení z tvaru pyramídy
na tvar ragbyovej lopty s najpočetnejšie
zastúpenou medziľahlou triedou (stredné
triedne postavenie) a s približne rovnakým
podielom servisnej (hierarchicky najvyššie
triedne pozície) a robotníckej triedy. Medzi najviditeľnejšie zmeny triednej štruktúry
slovenskej spoločnosti patrí výrazné zníženie podielu manuálnych (kvalifikovaných
i nekvalifikovaných) a poľnohospodárskych
robotníkov, a na druhej strane pretrvávajúci
nárast podielu drobných podnikateľov (bez
zamestnancov i so zamestnancami) a rutinne nemanuálne pracujúcich. Výsledkom je
posilňovanie podielu servisnej triedy, nárast
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Graf: Vývoj triednej štruktúry aktívneho obyvateľstva v rokoch 1988 – 2016 podľa triednej klasifikácie EGP –
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ktoré sú najčastejšie využívané pri sociologickom skúmaní stratifikácie európskych
spoločností, a dospeli k záveru, že na skúmanie stratifikácie a mobility súčasnej slovenskej spoločnosti je najvhodnejšia Európska sociálno-ekonomická klasifikácia
(ESeC).
Na základe testovania modelov vzťahu
medzi sociálnymi triedami a spôsobom života s využitím zistení tohto výskumu dospeli
k záveru, že pre slovenskú spoločnosť je

Medzi najviditeľnejšie
zmeny triednej štruktúry
slovenskej spoločnosti
patrí výrazné zníženie
podielu manuálnych
a poľnohospodárskych
robotníkov a nárast
podielu drobných
podnikateľov.

charakteristický model triednej homológie:
členovia základných sociálnych tried, ako aj
ľudia s rôznym sociálno-ekonomickým statusom žijú osobitnými, navzájom odlišnými
spôsobmi života, ktoré zahŕňajú aj odlišné
spôsoby ich kultúrnej spotreby.
Statusové usporiadanie sa prejavuje aj vo
výbere manželského partnera
Okrem triednej štruktúry riešitelia analyzovali aj statusové usporiadanie slovenskej
spoločnosti a na základe analýzy údajov
výskumu dokázali, že v nej existuje takéto
usporiadanie, prejavujúce a potvrdzujúce
sa i vo výbere manželského partnera (osoby
s rovnakým alebo podobným zamestnaním
– najmä z hľadiska vyžadovaného vzdelania
a charakteru činnosti). V súčasnej slovenskej spoločnosti teda existuje empiricky zistiteľné statusové usporiadanie (indikované
zamestnaneckou skladbou manželských
a partnerských párov) ako dimenzia sociálnej stratifikácie, ktorá je kvalitatívne odlišná
od triednej štruktúry i od usporiadania podľa
sociálno-ekonomického statusu. Toto usporiadanie má hierarchickú podobu, v ktorej
zaujímajú najvyššie pozície zamestnania
s prevahou nemanuálnej práce – riadiacej
či inej práce s ľuďmi, so symbolmi a všeobecnými informáciami, ktoré si vyžadujú
najvyššie vzdelanie a kvalifikáciu. Na stredných pozíciách tejto hierarchie sa umiestnili
zamestnania s prevahou rutinnej nemanuál-

nej práce, práce s ľuďmi alebo symbolmi, vyžadujúce si vzdelanie a kvalifikáciu strednej
úrovne. Na najnižších pozíciách sa umiestnili
zamestnania s prevahou rutinnej manuálnej
práce – práce so surovinami, strojmi a zariadeniami, vyžadujúce si odbornú kvalifikáciu
alebo iba zaučenie či zácvik.
Muži sú sociálne mobilnejší
Na základe analýzy zistení výskumu riešitelia identifikovali aj základné charakteristiky
a modely vnútrogeneračnej i medzigeneračnej (absolútnej i relatívnej) sociálnej mobility
v slovenskej spoločnosti. Zistili, že z hľadiska sociálnej mobility medzi prvým a súčasným triednym postavením sú mobilnejší muži
než ženy. Pričom ide častejšiu o vzostupnú
(27 %) než o zostupnú mobilitu (10 %), ale
najčastejšie dochádza k nulovej mobilite
(63 %), t. j. počas pracovného života jednotlivca sa reprodukuje jeho východiskové triedne postavenie. Najvyšší podiel „nemobilných“
zaznamenávame v najvyšších a najnižších
triedach, kde nie sú ani výrazné rodové rozdiely. To znamená, že ľudia, ktorí začínali svoj
dospelý život v robotníckej alebo servisnej
triede, patria do nej aj v súčasnosti.
Triedny pôvod naďalej nie je marginálnym
faktorom
Ukazuje sa, že Slovensko nie je z hľadiska medzigeneračnej sociálnej mobility
uzavretou spoločnosťou, v ktorej sú pevné
a nepriepustné bariéry medzi sociálnymi
triedami. Na druhej strane, triedny pôvod nie
je v žiadnom prípade nejakým marginálnym
faktorom. Z hľadiska absolútnej medzigeneračnej mobility je najčastejším typom procesu vzostupná medzigeneračná mobilita.
Znamená to, že Slovensko zažilo otváranie
horných priečok triednej štruktúry, kam
mohli smerovať kariérne dráhy mužov a žien
pochádzajúcich z nižších triednych pozícií.
Potvrdzuje to aj porovnanie triednej štruktúry
respondentov výskumu a ich rodičov: súčasná populácia obsadzuje miesta vo výrazne
„vylepšenej“ triednej štruktúre. Vzostupná
mobilita pritom pozostávala najmä z dlhšej
mobility, čiže z pohybu smerom nahor cez
viac ako jednu spoločenskú triedu. Taktiež
sa zistilo, že mladšie vekové kohorty zažívajú
častejšie zostupnú medzigeneračnú mobilitu než staršie, a to v prípade mužov i žien.
V stratifikačnom systéme sú pritom miesta,
ktorých prístupnosť je pre niektoré skupiny
osôb oveľa menšia než pre skupiny iné. V prípade relatívnej mobility sa ukazuje, že šance
na mobilitný posun v rámci stratifikačného
systému nie sú rovnaké. V horných častiach
triednej štruktúry nájdeme výrazne vyššie
šance osôb pochádzajúcich z vyšších tried
obsadiť tie isté pozície ako ich rodičia. Obdobnú situáciu môžeme identifikovať na dolných priečkach sociálnej hierarchie. Šance
na zlepšenie situácie presunom z najnižších
priečok do susediacich triednych pozícií sú
oveľa nižšie než šance osôb pochádzajúcich
z vyšších tried zachovať si triednu pozíciu.

Stabilný zamestnanecký status, ale vysoká pracovná záťaž
V súvislosti so skúmaním aktuálnych vývojových trendov vo svete práce zistenia
výskumu nepotvrdili tendenciu nárastu príznakov prekarizácie práce na Slovensku,
t. j. zneistenia práce a zamestnania vo všeobecnosti. Potvrdili však nárast polarizácie
trhu práce a jeho segmentáciu na primárny
a sekundárny trh, ktorej prejavom je existencia stabilnejších a perspektívnejších pracovných miest príslušníkov vyšších sociálnych
tried a existencia horšie platených, menej
stabilných a perspektívnych pracovných
miest príslušníkov nižších tried. V oblasti
zamestnanosti má u nás stále dominantnú
pozíciu zamestnanecký status, vyznačujúci
sa vysokou mierou stability – stále prevažujú zmluvné vzťahy na dobu neurčitú. Naši
zamestnanci nie sú teda zväčša vystavení
zneisteniu ich pracovných pozícií a perspektív, ale sú vystavení skôr tlaku vysokej
pracovnej záťaže, ktorú im zamestnávatelia
spravidla nijako nekompenzujú. Pre našich
zamestnancov je tiež typická nízka miera ich
autonómnosti a technicko-organizačnej participácie v práci. Na základe toho možno na
Slovensku konštatovať existenciu príznakov
odcudzenia vo svete práce.

Z hľadiska
medzigeneračnej
sociálnej mobility
nie je Slovensko
uzavretou spoločnosťou,
v ktorej sú pevné
a nepriepustné bariéry
medzi sociálnymi
triedami.

Týmito i ďalšími poznatkami a závermi
autori prispeli k obohateniu sociologického
teoretického i empirického poznania problematiky sociálnej stratifikácie a mobility. Sociologickej i ostatnej verejnosti ich odovzdali
vo forme viacerých štúdií vo vedeckých časopisoch, vystúpeniach na konferenciách
i vo forme chystanej vedeckej monografie s nádejou, že podnieti ďalšie skúmanie
otázok týkajúcich sa sociálnych nerovností
v slovenskej spoločnosti.
Ján Sopóci, Roman Džambazovič,
Daniel Gerbery, FiF UK
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Virtuálna nemocnica
a simulačná nemocnica
V dňoch 11. až 13. marca 2019 sa na Katolíckej univerzite vo Valencii konal VI. Medzinárodný týždeň ošetrovateľstva. Pri tejto príležitosti sa nám, budúcim sestrám, naskytla skvelá príležitosť zistiť, ako prebieha vzdelávanie v iných krajinách. Túžba vidieť kúsok sveta, spoznať nových ľudí a nahliadnuť do odlišných foriem vzdelávania nám nedovolila povedať nie. Podarilo sa nám vytvoriť skupinu
deviatich študentov z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.
Fakulta ošetrovateľstva Katolíckej univerzity vo Valencii využíva virtuálnu realitu a simulačnú nemocnicu pri vzdelávaní študentov medicíny a ošetrovateľstva. Do virtuálnej
reality sme mohli nahliadnuť priamo na univerzite. Pri nasadení špeciálnych okuliarov
sme videli vizualizáciu anatómie a fyziológie
človeka. Ďalšou významnou funkciou je tiež
simulácia rozličných porúch a ochorení,
ktoré sme si doteraz nevedeli dôkladne
predstaviť. Mohli sme pozorovať, ako
prebieha infarkt myokardu, akčný potenciál
srdca či tvorba moču v obličkách.
Mali sme možnosť nazrieť do ľudského
tela inak ako len z kníh. Aplikácia virtuálnej
reality v praxi je naozaj prínosom pre všetky sestry. Hlavne u detských pacientov, keď
jednoduchým spôsobom eliminujú nepríjemné pocity a strach z výkonov. Po nasadení
okuliarov na virtuálnu realitu má dieťa pocit,
že je súčasťou rozprávky. Postavy v rozprávke s dieťaťom komunikujú a odpútavajú jeho
pozornosť od výkonu.
Španieli, ako sme zistili, sú veľmi príjemní
ľudia, a preto nám tiež dovolili nazrieť do

ich simulačnej nemocnice. Pri vstupe
sme si mohli všimnúť informačné centrum
a simulačné príjmové ambulancie pre pacientov. Tieto ambulancie navštevujú pacienti po
hospitalizácii v reálnych nemocniciach. Tu
študenti získavajú informácie o zdravotnom
stave pacienta, priebehu liečby a ďalšie
významné údaje a zároveň si zlepšujú zručnosti v komunikácii.
V lôžkovej časti nemocnice sa nachádzali
simulačné figuríny, ktoré boli schopné imitovať funkcie živého človeka, ako napríklad
dýchanie, pulz či pohyb očí. Pripojenie reálnych medicínskych prístrojov bolo taktiež
prínosnou funkciou. My sme si konkrétne
vyskúšali intubáciu pacienta a ultrazvukové
vyšetrenie hrudníka, ktoré umožňovalo aj 3D
zobrazenie.
Zážitkom pre nás bolo vidieť nasimulovaný
predčasný pôrod dieťaťa. Za každou sálou
sa nachádza miestnosť, kde študenti môžu
sledovať medicínsky tím, prípravu a samotný
priebeh operácie. Okrem toho sa operácia
zaznamenáva, takže si ju kvôli ďalšiemu
štúdiu môžete kedykoľvek prezrieť. Všetko

sa deje pod dohľadom vyučujúcich lekárov, ktorí majú vyhradenú miestnosť, odkiaľ
sledujú, prípadne usmerňujú študentov na
sále. Po skončení operácie majú študenti
možnosť diskutovať s lekármi o postupoch
a technikách, ktoré realizovali, ako aj o tom,
v akých zručnostiach by sa mohli zlepšiť.
Konferencie zúčastnili študenti ošetrovateľstva z viacerých krajín, napr. z Fínska,
Belgicka, Brazílie, Portugalska či Poľska.
Z prezentácií nás najviac zaujali fakulty, kde
študenti ošetrovateľstva pri výučbe úzko spolupracujú so študentmi medicíny, a tak dokážu
lepšie porozumieť práci toho druhého.
Valencia nám ponúkla množstvo zážitkov.
Nechýbala prehliadka mesta, ktorú v tých
dňoch spestril tradičný festival Las Fallas, známy tancom, spevom, ale aj hlukom
ohňostrojov. Upevnili a získali sme si nové
priateľstvá. V budúcnosti plánujeme Valenciu ešte navštíviť. Bola to pre nás obohacujúca skúsenosť.
Viktória Maslišová,
študentka ošetrovateľstva JLF UK

Vo Viedni sa diskutovalo o trendoch
vo vzdelávaní seniorov
V dňoch 24. až 27. apríla 2019 sa na pôde
Viedenskej univerzity konalo stretnutie Európskej federácie starších študentov (EFOS),
ktorého sa zúčastnilo 35 zástupcov z deviatich európskych krajín. Stretnutie otvorila prorektorka hosťujúcej univerzity Christa Schnabl a prezidentka EFOS Nadežda Hrapková,
ktorá neskôr za Univerzitu tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania UK predložila podaný
projekt Erasmus+, pričom oboznámila participujúce univerzity s ich úlohami. Aktuálne
dianie na našej UTV a vzdelávacie plány do
ďalšieho akademického roka predstavila vedúca metodička Dana Havranová. Účastníci
stretnutia v rámci programu rokovania EFOS
prezentovali členom federácie novinky na ich
univerzitách a vymieňali si skúsenosti so vzdelávaním seniorov v Európe.
Následná diskusia bola zameraná na ďalšie
aktivity na univerzitách tretieho veku a seniorských akadémiách, informácie o pripravovaných projektoch, zmeny a nové trendy v seniorskom vzdelávaní, ako aj príklady dobrej
praxe z národných a medzinárodných projektov. Na stretnutí odzneli aj správy z iných me-
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dzinárodných organizácií vrátane NGO Committee on Ageing, Medzinárodnej asociácie
univerzít tretieho veku (AIUTA) či Stratégie EÚ
pre dunajský región. Stretnutie pokračovalo
odborným seminárom za spoluúčasti seniorských študentov s názvom „Seniorské učenie
v digitálnej spoločnosti“. Prezentácie účastní-

kov boli priamo orientované na digitálne vzdelávanie seniorov, IKT v praxi a živote seniora,
ako aj výsledky univerzitných projektov a ich
centier rozvoja smerom k IKT a seniorom.
Dana Havranová,
vedúca metodička UTV CĎV UK

DÍVAME SA PO SVETE

Erasmus+ v podmanivom rytme
talianskeho temperamentu a srdečnosti
Počas štúdia na Katedre inžinierskej geológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave som mala ambíciu stráviť
jeden semester na zahraničnej univerzite. V letnom semestri prvého ročníka na magisterskom stupni sa môj sen vďaka programu
Erasmus+ premenil na realitu a ja som sa ocitla v mestečku Parma v Taliansku.

Príchod do Talianska bol, prirodzene, spočiatku sprevádzaný pocitom strachu z nového prostredia, ľudí a univerzity. Avšak tento
strach možno označiť za dobrý, pretože netrvá dlho a sľubuje radosť z objavovania a spoznávania. A tak aj bolo. Pol roka v Taliansku
patrí medzi moje najkrajšie chvíle na vysokej
škole.
Zahraničné štúdium, ktoré som absolvovala na Università degli Studi di Parma, sa
nieslo v príjemnej atmosfére, cítila som sa
tam veľmi dobre. Zapísané som mala štyri
predmety, ktoré som si zvolila na základe
kompatibility s predmetmi na domácej univerzite. Dni strávené za školskými lavicami
pravidelne osviežovali terénne cvičenia a
exkurzie. V rámci predmetu zo seizmológie
sme v Ríme navštívili Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia, čo je celosvetový
inštitút pre monitorovanie zemetrasení. Na
konkrétnych príkladoch nám demonštrovali
ničivý charakter zemetrasení, ktoré v nemalej miere sužovali a aj dnes sužujú Taliansko.
Dôsledkom nejedného z nich je i poškodenie monumentálnej stavby kolosea. K ďalším
prebádaným územiam sme časom pridali
napríklad nádherne sa vynímajúce pohorie
Apeniny či najdlhšiu rieku Talianska – Pád.
Vďaka terénnym cvičeniam som mala možnosť osvojiť si terénne metódy využívané
v oblasti hydrogeológie či pri inžinierskogeologickom mapovaní v geologicky zaujímavých podmienkach. Veľmi sympatickým
benefitom bolo aj intenzívne posilňovanie
ducha spolupráce, keďže sme pracovali
v skupinkách nielen v teréne, ale aj pri spra-

covaní nameraných dát. Vďaka tomu som
ešte silnejšie vnímala príznačnú taliansku
srdečnosť, ktorá sa prejavovala tak u spolužiakov, ako i pedagógov. Otvorenosť, ochota či veselosť bola každodennou súčasťou
diania na univerzite, čo dotváralo všadeprítomnú ľahkosť dní. Počas dní strávených na
univerzite som navštevovala i kurz taliančiny,
na ktorý sa mohol prihlásiť každý zahraničný
študent. Vďaka kurzu, ktorý prebiehal intenzívne – štyrikrát do týždňa, si ma melodická
taliančina rýchlo podmanila.
Šesť mesiacov v Taliansku však nebolo
iba o škole. Bolo to aj o spoznávaní ľudí,
miest, kultúry či vychýrenej talianskej
kuchyne, ktorá sa právom celosvetovo radí
medzi to najlepšie a najchutnejšie. Vďaka
rozmanitosti kombinácií chutí a druhov sa
mi cestoviny prekvapivo nezunovali ani po
ich takmer každodennej konzumácii. Tiež
som si rýchlo privykla začínať deň typicky
talianskou kávou s malým croissantom.
Jesť a žiť ako Taliani je umením, ku ktorému som mala možnosť privoňať a zobrať si
z neho čo najviac. Parma, nachádzajúca sa
vo významnom regióne Emilia-Romagna, je
významným producentom známej parmskej
šunky (Prosciutto di Parma), parmezánu či
cestovín. V okolí Parmy sú týmto produktom
venované múzeá, v ktorých je znázornený
proces ich výroby, ako aj ich obrovský
význam pre obyvateľstvo. Obyvatelia Parmy
sú totiž – pochopiteľne – patrične hrdí na to,
že potraviny vyrábané v ich meste sú veľmi
kvalitné a chutné.
Úzke uličky, pestrosť farieb a architektúra
budov s okenicami, kaviarničky so
spokojnými domácimi užívajúcimi si šálku
kávy počas poobedňajšej siesty, bicykle
s košíkmi, mopedy: i tak možno vykresliť
mestečko Parma. Jedinečnosť mesta dotvára aj charakteristická vôňa šíriaca sa

z lokálnych pekárni, prosciutterií a kaviarní.
Víkendy sú pravidelne venované rozmanitým festivalom či podujatiam, počas ktorých
je v centre naozaj živo a veselo. Parma je
mestom študentským, mestom dobrého jedla, pestrých chutí a podmanivých vôní a vnímanie jej jedinečnej atmosféry je pre dušu
hotovým pohladením (a to pohladením crème de la crème!).
Parma má okrem toho i výbornú polohu,
ktorá priam vyzýva k cestovaniu do väčších
či menších okolitých miest. Je možné
absolvovať krátke výlety do Milána, Bologne,
Florencie, Verony či do Cinque Terre na východnom pobreží Ligúrie, oblasti, ktorá patrí
k najmalebnejším kútom Talianska. Počas
svojho pobytu som mala možnosť vidieť viacero lokalít, ktorých taliansky duch sa odrážal na každom rohu. Každé mesto bolo iné,
ale predsa všetky vyžarovali rovnaký druh
talianskej grácie.
V Taliansku som spoznala ľudí rozmanitých
národností, čo je ďalším nemalým benefitom
absolvovania študijného pobytu. Prostredníctvom toho som mala možnosť okúsiť spleť
inakosti kultúr a jazykov. Prijímanie tejto mnohotvárnosti podmieňuje otvorenosť a búra
predsudky prameniace z kultúrnej diverzity.
Myslím si, že zahraničné študijné pobyty pomáhajú vytvárať cenné priateľstvá, ktoré pretrvávajú i po skončení pobytu a vzdialenosť
po návrate domov ich robí ešte vzácnejšími.
Čas strávený v Parme hodnotím veľmi
pozitívne, na univerzite ma obklopovalo
inšpiratívne a podnetné prostredie, čo
podnecovalo moju vnútornú motiváciu,
spoznala som množstvo ľudí z rôznych krajov
a nemálo som sa naučila i o temperamente
a živelnosti talianskeho národa.
Kamila Hodasová,
doktorandka na PriF UK
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LÚČIME SA

Za Martinom Slobodníkom
Prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD., významný slovenský sinológ, tibetológ, občiansky aktívny intelektuál, dekan Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK), odišiel 14. apríla 2019 vo veku 49 rokov.
Čínštinu a sinológiu začal študovať v roku 1988 na
FiF UK. Boli sme
spolužiaci a Martin Slobodník bol
vynikajúci študent.
Prezradil nám, že
jedným z dôvodov,
prečo si vybral tento odbor, bol aj fakt, že oproti vtedajšiemu socialistickému Československu panoval vo vtedajšej
Číne pomerne liberálny režim. Sloboda, ľudské
práva a práva národov či náboženských skupín
a slušne spravovaná spoločnosť boli jeho celoživotným krédom a poslaním.
Počas štúdia absolvoval dvojročný študijný pobyt na Pekinskej univerzite, kde okrem
čínštiny navštevoval aj kurzy tibetského jazyka a získaval cenné materiály týkajúce sa
tibetskej kultúry a náboženstva. Navštevoval
kláštor Labrang, jeden z najvýznamnejších
chrámov najvplyvnejšej školy tibetského
buddhizmu Gelukpa, nachádzajúci sa v severovýchodnej časti Tibetu – na území s historickým názvom Amdo. Tibet, jeho kultúra, história a náboženstvo sa stali jeho celoživotnou
láskou. Rovnako intenzívne študoval čínštinu,
a to nielen jej súčasnú podobu, ale venoval
sa aj štúdiu klasickej, stredovekej a predmodernej podoby tohto jazyka, čo mu pomáhalo
študovať čínske dejiny, kultúru či literatúru aj
z primárnych čínskych historických zdrojov.
Po skončení štúdií pracoval v Ústave orientalistiky Slovenskej akadémie vied a od roku

2000 až do svojho nečakaného skonu pôsobil na Katedre východoázijských štúdií FiF
UK. Pôsobil ako vedúci katedry, kým v roku
2013 nenastúpil na post prodekana fakulty
a – žiaľ, iba na veľmi krátko – na post dekana
vo februári 2019. Vedecky a pedagogicky sa
venoval dejinám Číny, čínsko-tibetským vzťahom, náboženstvám v modernej Číne, ale aj
aktuálnemu vývoju v Čínskej ľudovej republike
a jej medzinárodným vzťahom.
Okrem mnohých vedeckých štúdií publikovaných vo svetových jazykoch napísal dve
vedecké monografie (Mao a Buddha: náboženská politika voči tibetskému buddhizmu
v Číne, 2007; Politické, náboženské a ekonomické aspekty čínsko-tibetských vzťahov v 14. – 15. storočí, 2011) a dve odborné publikácie (Tibet – krajina, dejiny, ľudia,
kultúra, 1996; Labrang – svet tibetského
kláštora, 2013). V týchto prácach, podobne
ako v iných vedeckých či odborných článkoch, predstavuje Tibet a jeho vzťahy s Čínou
z mnohých pohľadov a mimoriadne erudovaným spôsobom. Výborne poznal dejiny Číny,
ako aj Tibetu, a tak sprístupňoval tieto svety
a ich vzájomné kontakty v minulosti i v súčasnosti okom fundovaného vedca, s kritickým
odstupom. Tibet prezentoval bez idealizovania jeho obrazu či, naopak, nadradenosti
orientalizmu, k čínskej politike voči Tibetu bol
veľmi kritický, hlavne v novodobých dejinách.
Mal tiež veľmi rád čínsku literatúru, a keď
mal čas, prekladal poviedky či dokonca poéziu z čínštiny aj tibetčiny. Primárne sa však venoval dejinám. Bádanie si nikdy neuľahčoval,

názory iných vedcov konfrontoval s originálnymi textami, čo je v kontexte čínskeho jazyka
obzvlášť ťažké, pretože v čínštine bola a ešte
aj v súčasnosti je mimoriadne veľká diskrepancia medzi písaným a hovoreným jazykom.
Navyše historické texty či dokumenty, ktoré
tradične v Číne patrili k „vysokej literatúre“,
boli zapisované v špecifickom knižnom, de
facto umelo vytvorenom ozdobnom jazyku,
ktorý bol ťažko dešifrovateľný aj v dobe svojho vzniku. Martin Slobodník ich dokázal čítať
vďaka dlhoročnému štúdiu takýchto textov. Aj
preto je jeho prínos pre slovenskú sinológiu
taký významný. Čítal a analyzoval historické
texty, často málo známe, získané v lokálnych
archívoch alebo zabudnutých knižniciach,
ktoré odkryl svetu.
Absolvoval viacero terénnych výskumov
v Číne, pracoval na mnohých grantoch a projektoch, ktoré sa týkali nielen čínsko-tibetských
vzťahov či postavenia Tibeťanov v modernom
globalizovanom svete, ale pátral aj po stopách
slovenských (resp. uhorských) či českých cestovateľov na Ďalekom východe. V poslednom
čase pracoval na téme československo-čínskych vzťahov v 50. rokoch 20. storočia.
Bol výborným učiteľom, študentov mal
rád a oni mali radi jeho. Slovenská sinológia
a tibetológia stráca svoj drahocenný klenot,
kolegovia a študenti strácajú múdreho a rozvážneho kolegu a učiteľa, s neodmyslieľným
inteligentným a zároveň šibalským úsmevom.
Bude nám veľmi chýbať. Česť jeho pamiatke!
Jana Benická, FiF UK

JAZYKOVÉ OKIENKO

Ako je to so spojkou alebo?
Spojky môžu občas pisateľa potrápiť. Ukázali sme si to už v predchádzajúcom príspevku. Tentoraz si priblížime zásady správneho písania ďalšej zo spojok, ktoré nám zvyknú robiť starosti. Pôjde o spojku alebo a jej
kamarátstvo s čiarkou.
Pozrime sa na tieto vety: Buď sa niekoho opýtaš, alebo sa rozhodneš sám. Musím o pomoc požiadať rodičov alebo súrodencov. Počkám doma alebo na dvore, alebo na ulici.
V niektorých prípadoch čiarka pred spojkou alebo je, v iných nie.
Keď sa pozrieme na nasledujúce konkrétne príklady, bude nám jasné
prečo. Spojka alebo je priraďovacia spojka – priraďujeme ňou gramaticky
rovnocenné vetné členy i celé vety. Má jednak vylučovací význam, ktorý sa
výraznejšie vyjadruje opakovanou spojkou: teraz alebo nikdy; alebo sa
pomeríme, alebo sa rozídeme. Vyjadruje aj zlučovací vzťah s významom
eventuality: požiadam o pomoc rodičov alebo súrodencov; a stupňovací
vzťah: oklame ťa(,) alebo dokonca okradne. Používa sa ako členská i vetná spojka: rodičia alebo súrodenci; počkám na dvore(,) alebo sa stretneme na ulici (pozri Morfológia slovenského jazyka, 1966; Krátky slovník
slovenského jazyka, 2003).
Pisateľa však asi najviac zaujíma to, kedy má pred spojkou alebo
napísať čiarku. Ak spojkou alebo priraďujeme dva rovnocenné vetné
členy, ide o viacnásobný vetný člen a čiarka sa nepíše: rodičia alebo
deti, teraz alebo nikdy. V prípade dvoch rovnocenných viet, medzi kto-
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rými je jasný vylučovací, odporovací alebo stupňovací významový vzťah,
čiarku môžeme, ale nemusíme napísať: Počkám na dvore(,) alebo sa
stretneme na ulici.
V prípade, že spojkou alebo priraďujeme viac ako dva rovnocenné vetné členy/dve rovnocenné vety, dochádza k opakovaniu spojky alebo (alebo inej synonymnej priraďovacej spojky: či – alebo, buď – alebo). Vtedy
sa pred ďalšou spojkou alebo čiarka píše: Počkám doma alebo na dvore,
alebo na ulici. Buď sa niekoho opýtaš, alebo sa rozhodneš sám.
Pre úplnosť treba spomenúť ešte vety typu Spýtaj sa, či ho máme
čakať(,) alebo príde za nami sám. Spojka či má v tomto prípade
podraďovaciu funkciu, pripája vedľajšiu vetu, preto sa pred ňou čiarka
píše, zatiaľ čo pred spojkou alebo vyjadrujúcou vylučovací vzťah sa
čiarka písať môže, ale nemusí.
Viac k téme písania čiarky sa možno dočítať v Pravidlách slovenského pravopisu na tejto stránke: www.juls.savba.sk/psp_2013.html.

Mária Halašková,
Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF UK

LÚČIME SA

Navždy nás opustil náš dlhoročný kolega Milan Žitný
Dňa 16. apríla 2019 nás nečakane zasiahla veľmi smutná správa. Vo veku 71 rokov nás navždy opustil náš kolega, významný prekladateľ
umeleckej literatúry, literárny vedec, komparatista a translatológ doc. PhDr. Milan Žitný, CSc., ktorého pôsobenie bolo v rokoch 1994 – 1998
a 2005 – 2014 spojené s Katedrou nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK).
Milan Žitný, ro
dák z Krajné
ho,
študoval v rokoch
1967 – 1972 na
Filozofickej fakulte UK odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích
predmetov so
š pecializáciou
na nemecký a švédsky jazyk a literatúru.
V rokoch 1972 – 1979 absolvoval v Ústave
svetovej literatúry SAV študijný pobyt a ašpirantúru v odbore literárna veda a získal vedecko-akademickú hodnosť CSc. V roku
2013 sa habilitoval v odbore prekladateľstvo
a tlmočníctvo. Jeho dlhoročné pôsobenie
bolo späté s Ústavom svetovej literatúry SAV,
kde pracoval ako samostatný vedecký pracovník, v rokoch 1998 – 2003 pôsobil ako
lektor slovenského jazyka a kultúry a hosťujúci docent v Slavistickom inštitúte Univerzity v Kolíne, v posledných rokoch prednášal
na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity
v Trnave.
Milan Žitný bol jednou z najvýraznejších osobností slovenskej germanistiky a nordistiky. Vo
svojej vedeckovýskumnej činnosti sa venoval
dejinám nemeckej literatúry a severských lite-

ratúr a systematickému výskumu dejín umeleckého procesu a recepcie severských literatúr
na Slovensku, ktorý sa opieral o koncepciu výskumu medziliterárnych vzťahov, ako aj výskumu dejín umeleckého prekladu na Slovensku
a komparatistike. Inicioval literárno-kultúrny dialóg a zdôrazňoval potrebu prijímania podnetov
z domácej výskumnej tradície. Bol autorom monografií Nemeckí romantici (1989), Severské
literatúry v slovenskej kultúre (2012), Súradnice severských literatúr (2013) a spoluautorom
vysokoškolskej učebnice s názvom Vývinové
problémy svetovej literatúry po roku 1945:
vybrané kapitoly, napísal množstvo štúdií a doslovov k významným dielam nemeckej a severskej literatúry. Ťažiskovo sa orientoval na obdobie nemeckej klasiky, romantiky a realizmu,
na výskum severskej filozofie 19. storočia (S.
Kierkegaard) a pražskej nemeckej literatúry (F.
Kafka). Milan Žitný bol jedným z najvýznamnejších prekladateľov umeleckej literatúry, preložil
diela patriace do kánonu nemeckej literatúry (J.
W. Goethe, F. Schlegel, F. Kafka), ako aj diela
súčasných severských autorov (I. Bergman, A.
Lygre, W. G. Sebald, J. Nielsen, L. Knutzon).
Malí aj veľkí čitatelia sa tešia z jeho prekladov
H. Ch. Andersena, J. Gaardera, O. Preußlera.
Slovenskému recipientovi sprístupnil kľúčové
diela S. Kierkegaarda a B. Björnsona. Za svo-

je preklady získal viaceré významné ocenenia
(Prémia Literárneho fondu, Cena Zory Jesenskej, Cena Mateja Bela).
V Milanovi Žitnom odišiel výnimočný a inšpiratívny človek, polyglot so širokým vedomostným obzorom a obdivuhodným výskumným
záberom, ktorý nás vždy vedel prekvapiť detailnou znalosťou málo známych kultúrnych a historických súvislostí a zaujímavostí o Slovensku,
ale aj o krajinách, jazykoch a kultúrach, ktorými
sa cítil byť svojím spôsobom inšpirovaný.
Opustil nás človek so záujmom o ľudí okolo
seba, ktorý si priateľským rozhovorom hľadal
a našiel cestu k príslušníkom rôznych generácií. Ako vynikajúci učiteľ vyškolil početných
úspešných diplomantov a doktorandov, vedel
si získať študentov svojím živým prejavom,
pozitívnou motiváciou a v neposlednom rade
neutíchajúcim záujmom o ich študijné pokroky
a osobnostný rast.
Všetko to, čo nám dokázal odovzdať, je
teraz v nás a za to mu ďakujeme a vzdávame
česť jeho pamiatke.
Andrea Mikulášová,
Katedra nemeckého jazyka
a literatúry PdF UK
Foto: Gabriela Magová

L AT I N A V I VA

Stomatologické termíny
Funkcia latinčiny je dodnes nezastupiteľná v stomatologickej i maxilofaciálnej chirurgii. Hoci lekári vypisujú
v diagnózach choroby s číselným kódom povinne v slovenčine, v dekurzoch chorôb sa používa anatomická
i klinicko-patologická latinská terminológia.
Anatomická nomenklatúra obsahuje 80 percent latinských výrazov, zvyšok tvoria latinizované grécke názvy. Klinicko-patologickú
terminológiu z väčšej časti predstavujú latinizované grécke pomenovania chorôb, ich symptómov, terapeutických a laboratórnych postupov/techník, testovania, nástrojov etc., menej latinské
a arabské, v poslednom čase anglické termíny, ako i veľký počet
eponým.
Zo slovotvorného hľadiska termíny môžu byť: neodvodené (dēns
– „zub“), derivované sufixmi a prefixmi (subdentālis – „subdentálny“; z lat. sub- – „pod-“, lat. dēns/dentis – „zub“, lat. -ālis), kompozitá (odontalgia – „bolesť zubov“; z gr. odūs/odontos – „zub“,
gr. algos – „bolesť“), vznikajúce súčasne deriváciou a kompozíciou (periodontopathia – „ochorenie závesného zubného aparátu“; z gr. peri- – „okolo“, gr. odūs/odontos – „zub“, gr. pathos
– „choroba“) a skratky (abreviácie sú časté hlavne vo farmakológii):
l. dx. z lateris dextri – „vpravo“. Najproduktívnejším spôsobom tvorenia slov je derivácia. Spravidla sa latinské prefixy a sufixy spájajú
s latinskými a grécke prefixy a sufixy s gréckymi slovnými základmi,
ale existujú aj hybridy. Latinizované kompozitá sú charakteristické
predovšetkým pre klinicko-patologické názvoslovie (megalodontia – „abnormálne veľké zuby“; z gr. megas/megalū – „veľký“,

gr. odūs/odontos – „zub“); rovnako aj hybridy (cheilognathopalātoschisis – „rázštep hornej pery, čeľuste a podnebia“; z gr. cheilos – „pera“, gr. gnathos – „čeľusť“, lat. palātum – „podnebie“,
gr. schisis – „rozštiepenie“). Proces tvorenia nových slov nie je
ukončený, a preto je poznanie latinských a gréckych slovotvorných
prostriedkov veľmi dôležité. Umožní používateľom preniknúť do jazykovej podstaty jednotlivých termínov a osvojiť si obsah ďalších
lexikálnych jednotiek utvorených od jedného slovného základu.
Z hľadiska syntaktickej štruktúry sú frekventované dvojslovné
a viacslovné termíny. Dvojslovné sú často substantívno-adjektívne
(nervus submandibulāris – „podsánkový nerv“), ďalej spojenia
dvoch substantív, pričom druhé je v genitíve (corōna dentis – „zubná korunka“), zriedkavo dvoch substantív v nominatíve (mūsculus
massētēr – „žuvací sval“) a tiež konštrukcie substantív v predložkovom spojení [restitūtiō ad integrum (akuzatív) – „úplné vyhojenie“;
aqua prō injectiōne (ablatív) – „voda na injekciu“]. Viacslovné sú
kombinácie vyššie uvedených typov: mūsculus levātor labiī superiōris – „zdvíhač hornej pery“.
Anna Rollerová,
prednostka Ústavu cudzích jazykov LF UK
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KRÍŽOVKA
Rita Levi-Montalcini: „Hlavne sa nebojte ťažkých chvíľ.... (tajnička).“
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Autorka: Daniela Kalaninová
Ak chcete niekoho potešiť originálnou darčekovou krížovkou podľa svojich predstáv, kliknite na: www.sashe.sk/Daniela-krizovky.

Správne znenie tajničky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 17. júna 2019 a vyhrajte balíček UK. Spomedzi správnych odpovedí
vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity. Vyhodnotenie z minulého čísla: Jar: milé pripomenutie
toho, aká... TAJNIČKA 1: KRÁSNA môže... TAJNIČKA 2: BYŤ ZMENA. Správnu odpoveď poslal aj Peter Musil. Srdečne blahoželáme!

TIP NAŠEJ UNIVERZITY

•

Najväčší mestský festival Kultúrne leto a Hradné slávnosti
Bratislava ani tento rok neobíde ani Botanickú záhradu UK.
Kultúrny letný program v jej priestoroch otvorí detský koncert
dňa 29. júna 2019 o 10.00 hod. Následne sa tu vždy v jednu nedeľu v mesiacoch júl, august a september budú konať
tradičné letné koncerty. Všetci ste srdečne pozvaní! Viac informácií nájdete na: www.bz.uniba.sk.
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ENGLISH SUMMARY

Comenius University once again provides nearly a quarter of a million euros
for doctoral research

which evaluated 34 universities in Slovakia. p. 5

On 24 April 2019, Comenius University
in Bratislava awarded grants for the 23rd
time to support the research, teaching,
and artistic projects of young researchers who are internal doctoral students
at the university who are 30 years of age
or younger. Funding was awarded to 247
projects submitted by doctoral students
studying at the university, and they were
awarded a total of 238,900 euros. Supported projects included those aimed at
exploring biomarkers in depression, balance disorders in pregnant women, sadness in oncological patients, artificial intelligence and privacy protection, and the
analysis of the position of young people in
the Slovak market. p. 3

A revolution in the International System of Units

A Centre of Active Ageing is established in Bratislava

The Faculty of Arts has a new dean

The beneficial effects of physical activity
for senior citizens, who are among the
most passive members of the population, are something that a new Comenius
University wants to implement based on
research findings thus far. The aim of
the Slovak and Austrian project partners
is to improve conditions for the effective
provision of preventive care and support
for the health of the elderly and contribute
to their better social inclusion. The Centre of Active Ageing, where experts will
bring together the latest proven scientific
knowledge in the field of physical activity, will provide comprehensive movement
programmes under the supervision of qualified professionals which are focused on
the prevention and promotion of senior citizens’ health. The professional guarantor
of the project is Professor Dušan Hamar
from the Faculty of Physical Education
and Sport of Comenius University, where
the centre will be established. The project
will run from 1 March 2019 to 28 February 2022. p. 5
The uniRank ranking: Comenius
University is the best Slovak university
Comenius University in Bratislava continues to be the best university in Slovakia.
This stems from the current evaluation by
uniRank, which works with data of more
than 13,600 officially recognized universities and colleges in 200 countries around
the world. This year uniRank dedicated a
separate ranking to Slovak universities,

Why was it necessary to change the definition of a kilogram? The winner of the Nobel Prize for Physics, Klaus von Klitzing,
who is the director of the Max Planck Institute for Solid State Research in Stuttgart,
came to Bratislava on 29 April 2019 to give
a lecture answering this very question. His
lecture was heard by science enthusiasts
as a part of the Personalities Personally
Programme. His visit was organized by the
Tatra banka Foundation, the Petit Academy Foundation, Comenius University in
Bratislava, and the Slovak University of
Technology in Bratislava. p. 6

The Faculty of Arts has had a new dean
since 7 May 2019. The dean is Marián
Zouhar, a professor of philosophy, who
until now was the faculty’s vice-dean for
scientific research and doctoral studies.
He replaced Professor Martin Slobodník,
who suddenly passed away on 14 April
2019 at the age of 49. p. 10
The university’s centenary celebrations continue with the biggest student party
There was an unforgettable student atmosphere, a rich music programme on two
stages with the performances of dozens of
domestic and foreign performers and a rich
variety accompanying events and lectures
for entertainment and information. This was
the fourth year of AmosFest, which is the
biggest student party, on the occasion of
the 100th anniversary of Comenius University in Bratislava. It was held at Mlynská
dolina from 9 to 11 May 2019. pp. 12–13
Differentiation, dominance, and democracy in the EU
On 10 and 11 April 2019, political scientists from the Faculty of Arts took part in
the initial conference of the “Differentiation, Dominance and Democracy in the
EU” (EU3D) project, which was held at the
Luiss University of Rome. The principal
investigator of the project, supported by
Horizon 2020 from 2019 to 2023, is Professor John Erik Fossum of the ARENA
Centre for European Studies at the Uni-

versity of Oslo. The consortium is made
up of eight leading universities and two
think tanks, which have been researching
long-term issues related to European integration. The EU3D project is looking for
answers to questions of when differentiation is politically acceptable, institutionally
sustainable, and democratically legitimate. The main objective of the project is
to formulate a theory of political differentiation that would serve to conceptualize
the forms and possibilities of democratic
governance in the existing political order
in the EU. p. 21
The ATIP project focuses on preventing the complications of diabetes
This year, students of the Faculty of
Pharmacy were able to participate in the
Advanced Training in Pharmacy Care
(ATIP) educational project, which is aimed
at creating a bridge between university
studies and the applied pharmaceutical
practice. The topic of the fourth year of
the project was diabetes mellitus, with a
focus on preventing its chronic complications. A two-day ATIP training session was
held at the Faculty of Pharmacy from 11
to 12 April 2019 and saw the participation
of 73 students. With interactive lectures
on the first day, students were lectured
by top experts such as the diabetologist Emil Martinka, the neurologist Milan
Grofík, and the pharmacist Peter Stanko.
On the second day, there were practical
workshops focusing on early diagnosis
and proper treatment of DPN as a form of
prevention against a diabetic foot. p. 24
University students organize a forum
on the climate crisis
On 26 April 2019, an Action Day took
place to highlight the urgent need of addressing the climate crisis. The day started with a strike by high school students
and continued with a march that finished
in front of the main building of Comenius
University with the symbolic handing over
of a baton into the hands of university
students. A student forum on the climate crisis was then held in the university’s
Auditorium with the participation of several experts. There was active discussion
with the climatologist Jozef Pecho, the
philosopher Richard Sťahel, the biologist
Vladimír Kováč, the lawyer Matúš Michalovič, the sociologist Arnošt Novák, and the
philosopher Ivan Buraj. p. 32
John Peter Butler Barrer
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