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„Univerzita Komenského v Bratislave začína 
vydávať časopis, ktorý má byť obrazom života 
našej školy,“ zneli prvé slová prvého čísla 
časopisu Naša univerzita. Písal sa  
23. september 1955.
Po mimoriadnom vydaní venovanom 
storočnici teraz čítate prvé číslo Našej 
univerzity, ktorým vstupujeme do druhej 
stovky našej histórie.
Na zmene časopisu sme začali pracovať 
hneď po nástupe nového vedenia. Nič sme 
nenechali na náhodu a vychádzali sme 
z kvalitatívneho prieskumu medzi čitateľmi. 
Základnou filozofiou zmeny bolo posunúť 
dôraz od spravodajstva k tvorbe vlastného 
obsahu. V elektronickej dobe nemá zmysel 
tlačiť na papier správy, ktoré sme pred 
mesiacom čítali na webe, či vymenovávať 
všetky konferencie či sympóziá, ktoré každý 
mesiac prebehnú. Namiesto toho chceme 
prinášať jedinečný obsah, ktorý naplní slová 
zakladateľov a prinesie obraz života našej 
školy.
Po formálnej stránke sme zmenili papier, 
dizajn, písmo. V duchu hesla „svet 
v obrazoch“ budeme vyberať kvalitné 
fotografie, ktoré dokážu rozpovedať 
príbeh. Po obsahovej stránke bude časopis 
obsahovať viac rozhovorov, exkluzívneho 

obsahu a príbehov z prostredia univerzity. 
Efemérne aktuality a tlačové správy necháme 
online prostrediu.
Chceme, aby papierový časopis prinášal 
svedectvo o našej práci, ktoré budú môcť 
raz ukázať archivári historikom. Ale zároveň 
chceme časopis, ktorý si vezmete domov 
a ukážete svojim partnerom, rodičom či 
stredoškolákom rozhodujúcim sa o ďalšom 
štúdiu.
V tomto čísle okrem iného skúšame 
experiment: dva texty sú v angličtine. 
Chceme byť medzinárodnou školou 
a sprístupniť naše príbehy aj študentom či 
prednášajúcim, ktorí nečítajú v slovenčine.
Nový návrh vznikol u nás doma. Je výsledkom 
obrovského nasadenia vedúcej redaktorky 
Eriky Hubčíkovej, ktorá proces zmeny viedla, 
s výdatnou pomocou celého tímu redakcie 
a našej grafičky Ivany Drozdovej.
„Nie je naším cieľom, aby sme sa príliš zahľadeli 
do minulosti. Naopak, náš pohľad má byť 
upretý dopredu, do budúcnosti, k veľkým 
úlohám, ktoré stoja pred našou univerzitou,“ 
napísal pred 64 rokmi v úvodníku rektor 
Sirácky. Neviem ako vy, ale ja sa na tú 
budúcnosť celkom teším.

EDITORIÁL

Radomír Masaryk,
prorektor UK pre vonkajšie vzťahy,

predseda Redakčnej rady Našej univerzity
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Detská Univerzita Komenského 
už po sedemnástykrát

Obľúbená detská letná škola, ktorá je 
spoločným projektom našej univerzity 
a Divadla Aréna, aj tento rok otvorila 
svoje brány všetkým poznaniachtivým 
deťom vo veku od 9 do 14 rokov. Počas 
dvoch prázdninových mesiacov približne 
340 malých študentov objavovalo 
vždy v stredu nové témy formou 
vysokoškolských prednášok. Päť z nich 
si pripravili odborníci z UK, medzi nimi 
aj náš rektor. Deťom prezradili, prečo 
si (ne)môžeme kúpiť mobil, prečo sa 
bojíme, prečo potrebujeme dýchať, 
prečo chceme rozumieť Číňanom 
a prečo sú otázky začínajúce slovom 
„prečo“ najťažšie. Cyklus prednášok 
tradične obohatil pestrý program 
sprievodných podujatí a workshopov. 
Sedemnásty ročník DUK vyvrcholil 
28. augusta v našej univerzitnej aule 
slávnostnou promóciou, kde si 233 detí 
prevzalo absolventský diplom.

Leto v znamení spoznávania 
slovenského jazyka a kultúry

Leto na našej univerzite už tradične 
patrí nielen deťom, ale aj seniorom 
a študentom zo zahraničia. Tí u nás už 
niekoľko desaťročí môžu spoznávať 

slovenskú kultúru a učiť sa náš 
jazyk, a to vďaka dvom výnimočným 
projektom. V júli privítala 61 štu-
dentov z 12 krajín Letná univerzita 
slovenského jazyka a kultúry, ktorú už 
29 rokov organizuje Centrum ďalšieho 
vzdelávania UK. V auguste k nám 
prišlo 160 záujemcov o slovenčinu 
z 35 krajín na už 55. ročník Letnej 
školy slovenského jazyka a kultúry 
Studia Academica Slovaca, ktoré 
je špecializovaným pracoviskom 
Filozofickej fakulty UK.
Okrem toho CĎV UK v spolupráci 
s Magistrátom hlavného mesta SR 
Bratislavy na prelome júla a augusta už 
po 9. raz pripravilo pre 160 záujemcov 
Letnú bratislavskú univerzitu pre 
seniorov.

Revitalizujeme internáty – aj 
pre mladých vedcov

Vedenie univerzity rozhodlo 
o revitalizácii internátov. 
Najrozsiahlejšiu rekonštrukciu 
podstúpi Vysokoškolské mesto Ľ. 
Štúra – Mlyny UK. Časť rekonštrukčných 
prác, do ktorej univerzita investuje 
približne 1,3 milióna eur z finančných 
prostriedkov alokovaných od štátu, 
by sa mala zrealizovať ešte do konca 
tohto kalendárneho roka. Pôjde 

napr. o reguláciu vykurovacieho 
systému, obnovu výťahových šácht 
a výťahov či opravu striech. Myslí sa 
však i na výmenu postelí či vytvorenie 
oddychových zón. Na to vedenie 
internátov vyčlenilo z vlastných zdrojov 
vyše 600-tisíc eur. Najväčšou výzvou  
v 2. a 3. štvrťroku 2020 bude kompletná 
rekonštrukcia výškového bloku „B“ na 
tzv. Štúraku. Táto investícia dosiahne 
viac ako 14 miliónov eur.  
Rekonštrukčné práce vo výške cca  
1,5 milióna eur univerzita plánuje aj 
na VI Družba. Vymenia sa napr. viaceré 
okná, radiátory v izbách, opravia sa 
postele i strechy, zrekonštruuje sa 
jedáleň.
Prostredníctvom zlepšenia ubytovacích 
podmienok chce univerzita skvalitniť 
život nielen študentom, ale i mladým 
vedeckým pracovníkom do 35 rokov, 
ktorým chce podať pomocnú ruku 
pri hľadaní ubytovania. Aj takouto 
formou chce univerzita podporiť štart 
ich vedeckej a pedagogickej kariéry. 
V prvej fáze univerzita pre nich vyčlení 
10 dvojizbových a tri jednoizbové 
apartmány v Mlynskej doline  
a 10 jednoizbových na Družbe. Tieto 
počty plánuje podľa záujmu navyšovať. 
Aj v tejto oblasti bude univerzita 
spolupracovať s Nadáciou Zastavme 
korupciu. Jej zástupcovia tiež boli 
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súčasťou komisie, ktorá rektorovi 
odporučila prijať na miesto riaditeľa  
VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Petra Petra, 
ktorý sa funkcie ujme 1. novembra 
2019.

Jeden z najvýznamnejších 
súčasných matematikov na UK

Paul Seymour pôsobiaci na 
Princetonskej univerzite v New Jersey, 
USA, si 27. augusta 2019 u nás prevzal 
Pamätnú medailu UK. Návšteva 
britského profesora, ktorý je špičkou 
v diskrétnej matematike a držiteľom 
viacerých významných ocenení v tejto 
oblasti, bola spojená s jeho vystúpením 
na Európskej konferencii venovanej 
kombinatorike, teórii grafov a ich 
aplikáciám, ktorú tento rok hostila naša 
univerzita. Zúčastnilo sa jej takmer 200 
odborníkov z celého sveta.

Nobelista v aule rozprával 
o budúcnosti vedy

Koncom leta Slovensko navštívil ďalší 
vzácny hosť – Ben Lucas Feringa, 
holandský profesor z Univerzity 
v Groningene, ktorý v roku 2016 spolu 
s prof. Jeanom-Pierrom Sauvagom 
a sirom Jamesom Fraserom Stoddartom 
získal Nobelovu cenu za chémiu 
za dizajn a syntézu molekulových 
strojov. Tie sa ukázali byť dôležité pre 
efektívnu prípravu liečiv a vývoj tzv. 
múdrych liekov, reagujúcich materiálov 
a konštrukciu tzv. mäkkých robotov. 
Dňa 9. septembra 2019 si Ben L. 
Feringa v našej univerzitnej aule, kde 
hovoril o nanorobotoch ako budúcnosti 
vedy, od rektora prevzal Veľkú zlatú 
medailu UK. Na ocenenie ho navrhli 
naši prírodovedci, ktorí s Feringom 

v minulosti spolupracovali na vývoji 
nových metód asymetrickej katalýzy.

Lekárske fakulty oslavujú

Rok 2019 je rokom, v ktorom okrúhle 
jubileum oslavuje nielen Univerzita 
Komenského, ale aj obe jej lekárske 
fakulty. Lekárska fakulta UK sa pri 
príležitostí osláv svojej storočnice 
rozhodla v areáli dekanátu zasadiť 
ľaliovník a zakopať časovú kapsulu 
s viacerými artefaktmi a historickými 
i súčasnými dokumentmi pre budúce 
generácie. Pamätný strom pred 
budovou svojho dekanátu zasadila 
aj o 50 rokov mladšia Jesseniova 
lekárska fakulta UK v Martine, ktorá 
oslavu okrúhlych narodenín spestrila 
aj otvorením výstavy fotografií. Obe 
fakulty pri príležitosti svojich jubileí 
ocenili viaceré osobnosti, ktoré sa 
zaslúžili o ich rozvoj, ako i predstaviteľov 
a zástupcov významných inštitúcií, 
s ktorými spolupracujú.

Spájame sa s európskymi 
univerzitami

Po mesiacoch intenzívnych rokovaní 
naša univerzita vstupuje do konzorcia 
deviatich európskych univerzít, 
s ktorými sa bude uchádzať o podporu 
Európskej komisie v rámci programu 
Európske univerzity. Konzorcium 
okrem UK pozostáva z týchto inštitúcií: 
Univerzita v Gente, Univerzita 
v Bordeaux, Univerzita v Uppsale, 
Univerzita v Groningene, Univerzita 
v Baskicku, Univerzita v Göttingene, 
Írska národná univerzita v Galway 
a Univerzita v Tartu. Zástupcovia 
univerzít podpísali 29. októbra 
v estónskom Tartu memorandum, 

v ktorom deklarujú úmysel 
spolupracovať na projekte ENliGHT 
– European university network to 
promote life quality and global 
engagement through higher education 
transformation. Spolupráca výrazne 
posilní internacionalizáciu vzdelávania 
na našej univerzite.

Historicky najväčšia investícia 
do slovenskej vedy a výskumu

Slovenská technická univerzita 
a Univerzita Komenského investujú 
v najbližších štyroch rokoch 111 mi-
liónov eur (z toho 105,4 milióna eur 
tvorí príspevok z eurofondov a štátneho 
rozpočtu a 5,5 milióna eur vložia 
do projektu z vlastného vrecka) na 
modernizáciu výskumnej infraštruktúry, 
rekonštrukciu budov a posilnenie 
vedeckých kapacít, a to vďaka projektu 
ACCORD, ktorého koordinačným lídrom 
je STU. Cieľom projektu je zlepšenie 
univerzitných kapacít a kompetencií vo 
výskume, vývoji a inováciách a zvýšenie 
konkurencieschopnosti dvoch najväčších 
a najlepších slovenských univerzít 
v európskom výskumnom priestore. 
Prostriedky z projektu si obe univerzity 
podelia na polovicu. Ide o historicky 
najväčší akademický investičný projekt 
v dejinách Slovenska a zároveň tiež 
o najvýznamnejšiu investíciu v súčasnom 
programovom období implementácie 
štrukturálnych fondov v operačnom 
programe Výskum a inovácie.

Aula Cervantesovho inštitútu 
sa presťahovala na FiF UK

Aula Cervantesovho inštitútu, ktorá 
bola v Bratislave založená v roku 2004, 
vstúpila začiatkom tohto akademického 
roka do novej etapy – presťahovala 
sa na našu filozofickú fakultu. Nové 
sídlo Auly Cervantesovho inštitútu 
na Gondovej dňa 9. októbra 2019 
slávnostne inauguroval veľvyslanec 
Španielskeho kráľovstva v Bratislave 
Luis Belzuz de los Ríos. Na podujatí 
nechýbali ani zástupcovia vedenia 
univerzity i Filozofickej fakulty UK. 
Cervantesov inštitút je verejná 
inštitúcia, ktorú zriadila vláda 
Španielska v roku 1991 s cieľom 
podpory a výučby španielskeho jazyka, 
ako aj šírenia kultúry španielsky 
hovoriacich krajín. V súčasnosti sa jej 
pracoviská nachádzajú v 90 mestách 
v 43 krajinách na piatich kontinentoch, 
čím predstavuje celosvetovo najväčšiu 
organizáciu, ktorá sa venuje podpore 
výučby španielskeho jazyka a kultúry.

text: redakcia

Nositeľ Nobelovej ceny 
za chémiu Ben L. Feringa
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Pre Mareka Števčeka bolo otváranie 
nového akademického roka vo funkcii 
rektora premiérou, keďže na čelo 
UK nastúpil vo februári. Vo svojom 
príhovore vyzdvihol zodpovednosť 
vzdelaných ľudí za osud spoločnosti 
a sveta, ako i úlohu univerzít v tejto 
zodpovednosti. Vyjadril tiež želanie, aby 
študenti počas štúdia našli odpovede na 
otázky, ktoré hľadajú, ale i nové otázky 
bez odpovedí, ktoré možno čakajú 
práve na nich. „Budem rád, ak sa všetci 
navzájom budeme vnímať ako partneri 
do zdravej diskusie, aby univerzita 
bola miestom, kde sa nikto nebude báť 
prezentovať i kontroverzné stanoviská. 
Pretože zodpovednosť univerzity tkvie 
práve v pokrokovom vnímaní toho, čo je 
prospešné, múdre a cnostné,“ povedal.

Otvorenie roka bolo po prvýkrát 
spojené s poobedňajšími prednáškami 
na zaujímavé témy. V rámci prvej z nich 
historik Roman Holec z Filozofickej 
fakulty UK priblížil, ako sa zvraty, 
štátoprávne zmeny, vojny a revolúcie 
komplikovaného 20. storočia podpísali 
na univerzitnej histórii. Na to, aké sú 
funkcie rituálov a prečo neodmysliteľne 
patria aj k vysokoškolskému životu, sa 
v prednáške zamerala antropologička 
Danijela Jerotijevič z Fakulty sociálnych 
a ekonomických vied UK.

Na ceremónii rektor ocenil Jozefa 
Vozára, autora knihy Augustín Ráth 
– prvý slovenský rektor Univerzity 
Komenského, ktorá vyšla pri príležitosti 
100. výročia UK. Ferdinandovi 
Devínskemu (na fotografii), Františkovi 
Gahérovi a Karolovi Mičietovi, svojim 
trom predchodcom vo funkcii, udelil 
Veľkú zlatú medailu UK.

O tom, ako vznikla a čo za poklady 
skrýva Zbierka múzejných predmetov 
Archívu UK, ktorý je unikátnou pamäťou 
našej alma mater, porozprávala viac 
jeho vedúca Mária Grófová. Prítomní sa 
počas jej prednášky dozvedeli, ako sa 
vyvíjali univerzitné insígnie, aké dobové 
charakteristiky sa dajú vyčítať z návrhov 
talárov, ale i to, prečo by si nikdy nemali 
pohnevať archivára.

Aula počas otvorenia už tradične 
praskala vo švíkoch. Prvú slávnosť 
101. akademického roka si nenechali 
ujsť najmä prváci. To bol aj prípad 
Juraja, budúceho právnika: „Využil 
som čas medzi prednáškami a prišiel 
som sa pozrieť, čo sa na otvorení roka 
bude diať. Na štúdium som veľmi 
zvedavý. Očakávam od neho veľa 
nových poznatkov do života.“ Podobne 
to vidí aj Zuzana. K prestupu na UK 
ju viedla najmä dobrá povesť našej 
univerzity, ako aj veľké mená na katedre 
psychológie – jej odborným vzorom je 
profesor Anton Heretik.

Aula ožila aj večer – tentokrát hudbou. 
Tolstoys, mladá bratislavská kapela 
okolo speváčky a skladateľky Ely 
Tolstovej, ktorá koncertovala aj na 
Pohode, Grape Festivale, Waves Vienna, 
Eurosonic Noorderslag, MENT Ljubljana 
či s izraelskými Lola Marsh, do auly 
priniesla zmes príjemnej melanchólie 
a energických rytmov a ponúkla zrelo 
znejúci dream pop s prvkami akustickej 
hudby aj elektroniky. Tým sa však pre 
študentov UK pestrá programová 
ponuka prvého dňa akademického roka 
neskončila – neskoro večer vypukla 
afterpárty v KC Dunaj.

text: redakcia

UDALOSŤ 
VYKROČILI  
SME DO  
DRUHEJ  
STOROČNICE



8  naša univerzita naša univerzita  9

ŠTUDENTKY

ČO PRINESIE ĎALŠÍ 
UNIVERZITNÝ
           ?
Obe sú doktorandky na našej najmladšej fakulte, obe sa so zanietením venujú sociálnej a pracovnej 
psychológii, obe ich priatelia oslovujú menom Nika. To však nie je jediné, čo majú spoločné. Obe sa totiž i tento 
rok podieľajú na organizácii inšpiratívneho podujatia TEDxUniverzitaKomenského, ktoré sa po minuloročnom 
úspechu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK už o pár týždňov presťahuje do priestorov univerzity 
na Šafárikovom námestí. Čo môžeme čakať od tohtoročných spíkrov? Ako sa vlastne hľadajú autentické a silné 
príbehy? A patrí TEDx vôbec na akademickú pôdu? Aj o tom sme sa porozprávali s Nikoletou Kuglerovou 
a Nikolou Vorelovou.

rečníkov bez zásadnejšieho obsahu, 
akékoľvek rýchlokvasené celebrity 
či témy zaváňajúce pseudovedou. 
Práve voľba ústrednej témy ročníka je 
v mnohom rozhodujúca. K témam sa 
snažíme nájsť inšpiratívne osobnosti, 
ktoré majú čo povedať. Mnohí sa nám 
ponúkajú sami, ale je len minimálna 
šanca, že takéto návrhy prijmeme. Skôr 
si pozývame hostí, ktorých by sme si 
sami radi vypočuli, prípadne tušíme, že 
ich prezentácia zanechá silný dojem. 
Absolvujeme s nimi niekoľko stretnutí, 
dbáme na to, aby pochopili, čo je naším 
cieľom, a pomáhame im tému uchopiť.

Ste pri výbere spíkrov niečím 
limitovaní? Existujú pre TED 
prednášky vôbec nejaké tabu témy?
NK: TED vyžaduje, aby všetky vedecké 
tvrdenia boli podporené dôkazmi, 
rečníci nesmú zneužívať vedu na 
propagovanie vlastnej agendy. 
Zakázané sú aj prejavy s polarizujúcou 
politickou či náboženskou agendou. 
Rovnako je vylúčená priama propagácia 
vlastných produktov, kníh či iných 
komerčných aktivít. A, samozrejme, 
všetky prezentácie musia byť v súlade 
so zákonmi o autorských právach. Do 
toho vstupuje ešte otázka zamerania – 
niekedy sa vám rečník napriek všetkým 
svojim kvalitám jednoducho nehodí 
k téme.

Ako vlastne vznikla myšlienka 
priviesť tento formát na našu 
univerzitnú pôdu?
NV: Formát TEDx je na univerzite ako 
doma, veľa vyučujúcich totiž využíva 
videá z konferencií TED a TEDx na 
spestrenie výkladu či na iniciovanie 
diskusií so študentmi. Môj školiteľ 
Rado Masaryk bol predtým rečníkom 
na TEDxTrenčín, spolupracoval 
s TEDxBratislava, a keď sa dozvedel 
o možnosti získať univerzitnú licenciu, 
išiel hneď do toho. S prezentáciami 
vo formáte TEDx potom pracoval na 
svojich kurzoch, kde zapojil hlavne 
študentov psychológie na FSEV UK. 
Postupne vznikol organizačný tím. 
Onedlho som doň vstúpila i ja a Niki 
Kuglerová. Vnímala som to ako 

Čím je vlastne výnimočný 
konferenčný formát TEDx?
NV: Počas štúdia som veľakrát zažila, 
ako sa pred nás prednášajúci postavil 
a čítal nám zo svojich poznámok. 
Konferencie TEDx na to idú úplne 
inak: každý spíker si vyberie jednu-dve 
kľúčové myšlienky a hľadá tú najlepšiu 
cestu, ako ich odovzdať publiku. Cieľom 
je priniesť pestrú paletu inšpirujúcich 
myšlienok hodných šírenia z rôznych 
oblastí – od povedzme alternatívneho 
umenia cez právnu vedu, gastronómiu 
či dizajn až po lekárske technológie. 
Zároveň sa spíkri snažia motivovať 
svojimi vlastnými príbehmi, snažia sa 
byť otvorení a autentickí. Výsledkom 
je zážitkami nabitý deň s bohatým 
sprievodným programom, ktorý prináša 
inšpiráciu aj skvelé príležitosti pre 
networking s originálnymi osobnosťami.

Niektorí konferenciám TEDx vyčítajú 
prílišné zjednodušenie komplexných 
fenoménov. Prečo podľa vás tento 
formát patrí na akademickú pôdu?
NV: V prvom rade, TEDx sa ani netvári 
ako vedecká konferencia. Skôr sa tu 
dozviete zaujímavosti z iných odborov, 
než je ten váš, rozšírite si všeobecný 
prehľad. Dávame si veľký pozor, aby sme 
na našom TEDx neprinášali pseudovedu 
ani prílišné zjednodušovanie. Podľa mňa 
je to skôr cesta, ako vedu popularizovať 
motivovanému a vnímavému publiku. 
Za komplexnejšími vedomosťami sa 
potom už vydajú vlastnou cestou, 
môžu kontaktovať spíkrov, vyhľadať 
si ďalšie publikácie či vedecké štúdie. 
Niekedy sa však podarí aj akademický 
networking v pravom zmysle slova: 
môj školiteľ raz na spriatelenom 
podujatí TEDxBratislava oslovil rečníka 
z Kalifornie a vznikol z toho spoločný 
výskumný projekt. 

Na základe akých kritérií vlastne 
vyberáte spíkrov? Ako hľadáte tie 
„autentické a silné príbehy“?
NK: Výber rečníkov je náročná, ale 
zároveň i veľmi príjemná úloha. Už 
minulý rok sme si ako organizátori 
určili striktné pravidlá: vopred sme 
vylúčili banálnych motivačných 

skvelú príležitosť spoznať fakultu, 
študentov aj vyučujúcich, keďže som na 
doktorandské štúdium prichádzala z inej 
fakulty. Vhupla som do procesu príprav 
a už ma to nepustilo.
NK: Vedenie našej fakulty veľmi 
podporuje rôzne študentské aktivity. Ja 
som napríklad spoluorganizovala náš 
študentský festival FSEV Fest, čo ma 
neskutočne nadchlo a bavilo. Rovnako 
som spolupracovala aj na ďalších 
fakultných eventoch. No a potom prišiel 
prvý ročník doktorandského štúdia, 
niektorí ľudia vypadli z tímu, a Rado 
mi ponúkol možnosť byť súčasťou 
najužšieho tímu. Odvtedy je pre mňa 
univerzitný TEDx srdcovkou, keďže 
sme stáli pri jeho „zrode“. Nebola iná 
možnosť, museli sme v tom tento rok 
pokračovať. (smiech)

Z vášho rozprávania človek 
nadobudne dojem organizátorskej 
selanky: dostavil sa nápad, okamžite 
sa našiel nadšený tím, úspech bol 
neodvratný. Predpokladám však, že 
príprava univerzitného TEDx bola 
a je o čosi zložitejšia. Začnime od 
začiatku. Čo za podmienky vlastne 
treba splniť na získanie licencie 
TEDx?
NV: Selanka to v žiadnom prípade nie je. 
Je to tvrdá práca. Naším tímom prešlo 
veľa ľudí – mnohých priláka známa 
značka, poznajú videá, chcú byť pri 
tom, chcú realizovať svoje nápady. Keď 
však zistia, čo všetko obsahuje práca na 
takomto veľkom podujatí, odchádzajú. 
Je náročné udržať dlhodobo motiváciu 
v tíme, ktorý pracuje na dobrovoľnom 
základe. Ale získať základnú licenciu 
nebolo až také ťažké – vyplnili sme 
formulár, presvedčili TED, že vieme, čo 
robíme, spísali našu predstavu a licenciu 
sme dostali pomerne rýchlo. Tento rok 
sa nám ju podarilo rozšíriť, podmienkou 
bola účasť na niektorej z veľkých 
konferencií TED.

Ako dlho vlastne trvá pripraviť 
takéto podujatie?
NK: Závisí to od práce a nasadenia 
tímu, nemalú rolu zohrávajú skúsenosti 
s organizáciou podobných podujatí. 

TED je nezisková organizácia oddaná podpore „myšlienok hodných šírenia“. V roku 1984 sa v Kalifornii 
konala prvá štvordňová konferencia. Odvtedy TED neustále rastie a viacerými iniciatívami podporuje 
myšlienky, ktoré menia svet. V roku 2009 TED uvoľnil formát TEDx, kde x = nezávisle organizované 
podujatie, ako program miestnych, samostatne organizovaných podujatí, ktoré umožňujú ľuďom 
stretnúť sa a spoločne zažiť atmosféru pripomínajúcu konferencie TED. Podujatia TEDx sú 
kombináciou živých vystúpení rečníkov, sprievodného programu a ďalších aktivít, ktorých cieľom je 
podnecovať intenzívne diskusie a rozširovať obzory.

text: Erika Hubčíková
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Minulý rok sme sa do organizácie pustili 
niekedy uprostred letného semestra, 
pričom frekvencia našich stretnutí 
priamoúmerne narastala s blížiacim sa 
termínom. Tento rok sme začali niekedy 
začiatkom mája. Po prvom ročníku 
už máme lepšiu predstavu, do čoho 
ideme, a tiež stabilnejší tím, v ktorom si 
každý člen na základe predchádzajúcej 
skúsenosti vie povedať, čo ho baví, 
čo mu ide, a podľa toho dostane aj 
dostatočný priestor na realizáciu. 
Vieme si lepšie premyslieť a naplánovať 
jednotlivé kroky.

Prezradíte nejaké „highlighty“ 
z organizátorského zákulisia 
z minulého ročníka? Je niečo, čo by 
ste v rámci organizácie spravili, resp. 
robíte teraz inak?
NV: Náš partner nám zabezpečil 
profesionálne pódium, ozvučenie aj 
osvetlenie. Boli sme nadšení. Akurát 
to osvetlenie bolo na našu malú 
fakultnú aulu profesionálne až príliš. 
Niektorým spíkrom nezvyknutým na 
pódiové reflektory to ostré svetlo 
vadilo, utekali pred ním. Osvetľovač ich 
však našiel. Utiekli na opačnú stranu 
pódia, svetlo išlo za nimi. Miestami to 
pripomínalo nočnú poľovačku. (smiech) 
Tohto roku musíme osvetlenie vyriešiť 
decentnejšie.

Čo vám participácia na organizácii 
dala/dáva po osobnej stránke? Je 
niečo, v čom ste sa pri organizovaní 
vyslovene našli?
NK: Dáva nám to neskutočne 
veľa. Vieme lepšie komunikovať, 
spolupracovať, koordinovať, delegovať 
úlohy a robiť rýchle a efektívne 
rozhodnutia. Spoznávame a posúvame 
hranice toho, čo dokážeme a na 
čo máme. Vyberáme si ľudí do 
tímu, udržiavame ich motiváciu, 
zabezpečujeme im príjemné prostredie, 
snažíme sa ich vzdelávať, ale i ponúkať 
výzvy. 
Ja osobne som sa v tejto role naozaj 
našla, najviac v komunikácii a koučovaní 
spíkrov. Aj preto môžem ostatným 
študentom túto skúsenosť len 
odporúčať – je to skvelá príležitosť 
zistiť, v čom všetkom sa ešte dokážete 
rozvíjať, ako vyzerá takéto podujatie 
„z druhej strany opony“, na čo všetko 
treba myslieť. A hlavne je to veľká 
škola zodpovednosti a cenný tréning 
organizačných a komunikačných 
schopností.
NV: Vidím to podobne. Často je to 
o tom, naučiť sa, ako viesť ľudí a zároveň 
nebyť v pozícii „šéfa“. Ukázať im, že 
vám na nich záleží, že chcete počuť ich 
názor, spoločne hľadať a nájsť vzájomne 
vyhovujúci systém práce. Ďalšou veľkou 

výzvou je pre mňa koučovať spíkrov. 
Ako už spomenula Nika, často sú to 
osoby, ktoré veľa dokázali. Mám k nim 
prirodzený rešpekt, ale aj akýsi osobný 
záväzok voči nim i účastníkom, ktorí 
sa na náš výber hostí spoliehajú. Tie 
rozhovory s nimi a spoločná príprava 
ich prezentácie je veľmi obohacujúci 
proces, po ľudskej aj odbornej stránke. 
Vzájomne sa učíme, ako robiť veci 
lepšie.

Skúsme sa pristaviť pri tom 
koučovaní spíkrov. Čo presne to 
znamená?
NV: Každý z rečníkov má čo povedať. 
Výzvou je povedať to pútavo, za pár 
minút. Čo najmenej slovami vyjadriť 
silnú myšlienku hodnú šírenia. Veľa 
závisí od skúseností – ak rečník nemá 
veľa skúseností, tak ho učíme, ako sa na 
pódiu postaviť, trénujeme výslovnosť, 
tempo reči, očný kontakt s publikom, 
neverbálnu komunikáciu, pomáhame 
im pripraviť vizuálnu stránku. Dlhé roky 
hrávam divadlo, takže pár tipov a trikov 
ovládam. Mnohí spíkri však už isté 
skúsenosti majú, vtedy sa sústredíme 
skôr na to, v čom je TED prednáška 
odlišná od iných žánrov. Napríklad 
univerzitných pedagógov a výskumníkov 
sa snažíme viesť k tomu, aby z toho 
neurobili vysokoškolskú prednášku či 
príspevok na konferencii.

Ktorá z minuloročných TED 
prednášok bola pre vás osobne 
najinšpiratívnejšia? A aký je váš 
najlepší zážitok z minulého ročníka, 
na ktorý rady spomínate?
NK: Pre mňa osobne boli dve: silou 
osobnosti a obrovskou energiou ma 
už tradične nabudil Aleš Neusar, český 
psychológ, lektor, jazykový mentor 
a freelancer, ktorý pomáha ľuďom 
a sebe na ceste – na ceste k životu; 
a slovenská tanečnica burlesque Šárka 
Nohelová, ktorú odvtedy aktívne 
sledujem a inšpiruje ma dennodenne. 
Samozrejme, každá prednáška bola pre 
mňa v niečom zaujímavá a inšpiratívna. 
A najlepší zážitok? Ten euforický pocit 
po skončení. Na druhý deň sa cítite až 
trošku prázdno – zrazu nezvoní stále 
telefón, máte niečo ako „absťák“. Ale to 
rýchlo prejde, keď začnete pripravovať 
ďalší ročník. (smiech)
NV: Ja som tiež mala veľkú radosť zo 
Šárky, pretože som bola jej koučka 
a spoločne sme sa toho veľa naučili. 
Myslím si, že výsledok stál za to. Druhá 
prezentácia, ktorá ma inšpirovala, bola 
od športovca Mária Šľachtiča. O zdraví, 
o jeho mieste v živote a o dôležitosti 
starať sa o seba, aby sme mali na 
zvládnutie častých stresových situácií aj 
dostatok fyzickej rezervy. 

Aké ste vlastne mali ohlasy na 
minuloročný TEDx?
NV: Minulý rok bol pre mňa 
neskutočným povzbudením. Mali 
sme úplne vypredané. Podujatie 
prebehlo bez problémov, spíkri 
zvládli svoje prezentácie skvele 
a aj sprievodné aktivity a catering 
sa stretli s mimoriadne pozitívnou 
spätnou väzbou. Dovolím si tvrdiť, 
že každý jeden účastník si so sebou 
odnášal okrem darčekov aspoň jeden 
inšpiratívny zážitok. A o to nám išlo. 
Veľkým zadosťučinením bola i podpora 
od rečníkov, ktorí neskrývali nadšenie 
z toho, ako sme dokázali zorganizovať 
podujatie na takej profesionálnej 
úrovni. 

Ústrednou témou tohto ročníka sú 
zmeny. Pre podujatie je nemalou 
zmenou i presťahovanie sa 
z priestorov FSEV UK do auly na 
Šafárikovom námestí, ktorá bola 
počas svojej histórie svedkom 
množstva príbehov zmien na osobnej 
i celospoločenskej úrovni. Veľkou 
symbolikou sa vyznačuje aj zvolený 
dátum, v ktorý sa konferencia koná – 
17. november. Ako ste dospeli k tejto 
téme? A čím bude ešte tento ročník 
výnimočný?
NK: Minulý ročník sa konal 18. no-
vembra 2018, v nedeľu, keďže sme 
chceli mať budovu sami pre seba. Po 
skončení sme si zrazu uvedomili, že 
budúci rok tento termín pripadne 
priamo na nedeľu 17. novembra, deň 
30. výročia nežnej revolúcie. Je to 
silný moment, hlavne preto, že našou 
spoločnosťou za ostatné mesiace 
otriasli mnohé zistenia, ktoré iniciovali 
celospoločenské debaty na dôležité 
témy. Zažili sme veľké zmeny na 
rôznych úrovniach. Takže hlavná téma 
bola jasná. Ďalej sme ju rozdelili do 
štyroch oblastí: planéta, spoločnosť, 
technológie a umenie. Zameraniu 
prednášok sme prispôsobili aj 
sprievodné aktivity, ktorými sa snažíme 
účastníkov i seba povzbudiť k väčšej 
všímavosti voči okoliu. A ani tento rok 
sme nepodcenili našu zodpovednosť 
voči životnému prostrediu – podľa vzoru 
minulého ročníka chceme vygenerovať 
len minimum komunálneho 
odpadu, všetky jednorazové misky, 
taniere, príbory aj poháre budú 
kompostovateľné.

Postupne sa dozvedáme viac 
o tohtoročných spíkroch. Už prvé 
mená sú prísľubom inšpiratívneho 
podujatia. Máte spomedzi rečníkov 
svojho tajného favorita?

NV: Veľmi sa teším na Braňa Tichého 
z neziskovej organizácie Človek 
v ohrození. Robia naozaj záslužnú 
prácu, ktorú by sme mali podporovať, 
a to nielen slovami, ale konkrétnymi 
činmi. Zároveň sa na našom pódiu 
objavia aj veľmi mladí ľudia, ešte stále 
študenti, ktorí prišli s veľkými zmenami 
na celosvetovej úrovni – napríklad 
organizátor ekoprotestov Jakub Hrbáň 
alebo medik Martin Pekarčík, ktorý stojí 
za lekársko-technologickým zariadením 
S-Case. 
NK: Určite sa je na čo tešiť. Niekedy ani 
samy neveríme, ako sme sa k niektorým 
veľmi inšpiratívnym osobnostiam 
dostali. (smiech) Nie je medzi nimi 
rečník, ktorého by som si rada 
nevypočula.

Ako ste už naznačili, TEDx nie je 
len o inšpiratívnych prednáškach, 
ale i bohatom sprievodnom 
programe. Nikola, práve vy máte 
v rámci organizačného tímu 
na starosti aktivity a zábavnú 
zónu. Skúste nám priblížiť, aké 
ďalšie aktivity sú súčasťou 
TEDxUniverzitaKomenského.

NV: Prvou zaujímavou zmenou bude 
vidieť priestory na Šafárikovom 
námestí inak. V rámci sprievodného 
programu totiž pripravujeme viaceré 
výstavy v spolupráci s oceňovaným 
dokumentárnym fotografom Borisom 
Némethom či dizajnérom a výtvarníkom 
Stanislavom Ondrušom, známym pod 
pseudonymom „Šťuka“. Zároveň sa 
naši účastníci môžu tešiť na workshop, 
ktorý pripravujeme so spoločnosťou 
Včeloobal, „swapovú“ výmenu oblečenia 
alebo básne na želanie. A to je len malá 
ochutnávka toho, čo ich čaká.

Nikoleta, vy máte na starosti 
marketing. Čo presne zahŕňa vaša 
agenda?
NK: Hlavným cieľom marketingu je, 
aby sa o akcii dozvedelo čo najviac ľudí 
a aby sme mali vypredané. Nechceme, 
aby nás dotovala univerzita, preto 
sa všetky finančné náklady snažíme 
pokryť z predaja lístkov a príspevkov 
sponzorov a partnerov. Vďaka nim je 
cena lístka asi polovicou skutočných 
priamych nákladov – a to pritom všetci 
rečníci aj celý tím pracuje bez nároku 
na odmenu. Takže ak máme informáciu 

o akcii rozšíriť medzi ľudí, potrebujeme 
vytvoriť grafiku zodpovedajúcu téme, 
rozbehnúť web, plniť ho pútavými 
textami, obsluhovať sociálne siete, 
udržiavať ich nažive. Snažíme sa 
budovať aj partnerstvá s médiami 
a osloviť aj ľudí mimo univerzity. 
K tomu mám na starosti tvorbu 
programu, posterov a tričiek, píšeme 
blogy a články. Občas mám pocit, že 
marketing je v dnešnej internetovej 
dobe jednou z najnáročnejších vecí. 
Hlavne, ak túto oblasť len postupne 
spoznávate a webové stránky ste 
predtým v živote needitovali. (smiech)

Univerzitný TEDx si naživo bude 
môcť vychutnať len limitovaný počet 
účastníkov. Myslíte aj na tých, ktorí 
sa nestihnú zaregistrovať – t. j. 
plánujete niekde zverejniť napríklad 
záznamy z prednášok?
NK: Odporúčame všetkým záujemcom 
zaobstarať si lístky čo najskôr, aby nič 
nezmeškali. Ale kto si nestihne kúpiť 
lístok, časom si bude môcť videá pozrieť 
cez službu YouTube.
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TÉMA 
ZACHRÁNIA NÁS 
ELEKTROMOBILY?

Diskusia o  elektromobilite sa často zvrtne k  technickej rozprave o  typoch batérií či najnovších modeloch 
elektroautomobilov, príp. reflektuje veľmi konkrétne – a úplne pochopiteľné – praktické otázky súvisiace s cenou 
či rýchlosťou nabíjania. My sme sa rozhodli pozrieť na túto tému v širších súvislostiach, preto sme oslovili štyroch 
odborníkov z našej univerzity: ekonomického a sociálneho geografa, environmentalistu, ekonómku a  jadrového 
fyzika, ktorí nám budúcnosť dopravy priblížili z pohľadu svojho profesijného zamerania. Ako elektroautá zmenia náš 
spôsob života a mestá, v ktorých žijeme? Predstavuje vôbec elektromobilita v súčasnosti menšiu environmentálnu 
záťaž pre životné prostredie? Ako to vyzerá s  rozvojom elektromobility na Slovensku? A  aké benefity sľubuje 
implementácia automatických transportných systémov? Aj to sa dozviete na nasledujúcich stranách.

NEJDE LEN 
O VÝMENU 
MOTORA,
ELEKTRO- 
MOBILITA 
ZMENÍ
AJ NAŠE
MESTÁ 

Slavomír Ondoš,
ekonomický a sociálny geograf
Prírodovedecká fakulta UK

Je úplne pochopiteľné, prečo odborníci 
venujúci sa technológiám mobility 
čoraz viac obracajú svoju pozornosť 
k elektromobilom. Nové technológie by 
nám totiž mohli pomôcť nielen v riešení 
niektorých problémov, do ktorých nás 
dostalo storočie spaľovania fosílnych 
energetických zdrojov; majú i potenciál 
premeniť praktický spôsob, akým 
v súčasnosti žijeme, čím sa otvárajú 
dvere novým trhovým segmentom. Na 
druhej strane by však mohli vytvoriť 
nové problémy, na ktorých predvídanie 
nám nestačí predstavivosť. Nestačila 
ani v minulosti našim predkom, 
ktorí priemyselnú produkciu áut so 
spaľovacími motormi začínali. Ich vízia 

ľudí presvedčila, pretože ponúkla 
spôsob, ako si život uľahčiť, a inak to 
nebude ani so zmenou, ktorú už tušíme 
vo vzduchu.
Tá však bude oveľa komplexnejšia 
než výmena jedného typu motora za 
iný, tichší, čistejší a nateraz omnoho 
drahší. Elektroauto oddeľuje produkciu 
energie od spotreby na účely dopravy. 
Robí mobilitu nezávislú od typu 
zdroja, z ktorého sa energia získava. 
Elektroautá pritom nie sú vôbec 
moderným vynálezom. Boli vymyslené 
a v malom vyrábané dávno pred 
skutočným zrodom automobilizmu. Do 
praktického života na masový trh sa 
však mohli dostať až teraz, keď pokročil 
vývoj a výroba batérií, od ktorých je ich 
prevádzka závislá. Paralelne so zmenou 
zdroja energie nastáva aj digitalizácia 
prevádzky vozidiel, na ktorej konci sú 
vízie autonómnych áut. Aj v tejto oblasti 
v súčasnosti dochádza k nesmierne 
rýchlemu pokroku v dôsledku rapídne 
stúpajúceho množstva údajov a kapacít 
na ich zmysluplné spracovanie.

Fosílna éra sa chtiac-nechtiac 
končí

Elektroautá prenikajú medzi 
spotrebiteľov smerom zhora – ako 
luxusný tovar dostupný najmajetnejšej 
vrstve. Podobne ako u iných noviniek 
na trhu sa však ich statusový rozmer 
časom rozplynie s tým, ako sa autá 
dostanú medzi bežných spotrebiteľov 
súčasne s poklesom ceny. Urýchliť 
to môže zámerná verejná podpora. 
Výrobcovia v automobilovom priemysle 
sa do nového segmentu po dlhom 
váhaní naozaj už púšťajú, donútení 
meniacimi sa okolnosťami v globálnej 
konkurencii a s globálnym problémom 
– klimatickou zmenou – nad sebou. 
Všetci už chápu, že fosílna éra sa chtiac-
-nechtiac končí a s ňou skončia aj mnohí 
dôležití hospodárski aktéri naviazaní 
na jej ekosystém, ak sa včas nestihnú 
adaptovať. Dynamika, ktorou adaptácia 
prebieha, je pritom nesmierne 
zaujímavá. V priebehu niekoľkých 
rokov sa elektromobilita presunula 
z okraja vyhradeného pre nerealistické 
koncepty a prototypy vhodné iba ak do 
filmov medzi skutočné produkty, ktoré 
vstupujú na trh a veľmi pravdepodobne 
ho aj ovládnu.

Významne to ovplyvní náš 
spôsob života

To, ako elektroautá zmenia náš spôsob 
života, vieme odhadnúť len veľmi 
približne. Obohatené o čoraz viac 

autonómie ponúknu nové stroje ľuďom 
na výber viac možností, ako sa efektívne 
prepraviť najmä na kratšie a stredné 
vzdialenosti. Začínajú vznikať nové 
dátovo intenzívne obchodné modely, 
ktoré už aj do našich ulíc priniesli 
zdieľané taxíky a elektrokolobežky. 
V centre mesta si môžeme požičať 
prvé skutočne zdieľané elektroautá. 
Obchodníci špekulujú, že značná časť 
nasledujúcej generácie užívateľov už 
autá nebude chcieť vlastniť, čím by sa 
ich počet v uliciach mohol radikálne 
znížiť. Pre obyvateľov miest pozitívny 
efekt však môže zmariť nárast dopytu 
po doprave, ktorá sa za súčasných 
podmienok nerealizuje. Niektorí ľudia 
si už aj dnes neváhajú nechať expresne 
doručiť kávu.
Súčasnú verejnú dopravu, ktorej voľbou 
sa správam ekologicky, ale márnim 
aj desiatky minút času čakaním na 
zastávkach, možno ochotne vymením 
za pohodlný autonómny taxík. Ak 
autonómna mobilita skutočne dokáže 
z ulíc eliminovať dopravné zápchy, 
tak ako jej vývojári sľubujú, a bude 
porovnateľne nákladná ako verejná 
doprava, rozhodne iba dodatočné 
pohodlie, ktoré mi nové služby 
ponúknu. Autonómne autá môžu 
vytvoriť robotické flotily, ktoré umožnia 
spoločnosti nanovo experimentovať 
s formami synchronizácie. Dnes vôbec 
nemám odvahu o nich začať špekulovať. 
Ale historická skúsenosť nám hovorí, 
že to následne ovplyvní spôsob 
našej vnútornej organizácie a vzťah 
k prostrediu.

Prostredie sa morfologicky 
prispôsobuje dominantnému 
formátu dopravy

O tom, že je to tak, sa môžeme sami 
presvedčiť počas dlhšej podvečernej 
prechádzky mestom. Jeho pôdorys 
je mozaikou štvrtí pochádzajúcich 
z rôznych historických období. 
Zadefinovali ich dobové možnosti 
a okolnosti mobility. Mesto z čias 
netechnologickej dopravy bolo husté, 
vzdialenosti čo najkratšie. Mesto muselo 
byť praktické pre peší pohyb. Ulice 
kopírovali pešie chodníky  
v pôvodnom teréne, meandre 
vodných tokov, kontúry svahov. 
Až štvrte z čias rozvoja koľajovej 
dopravy mohli explodovať ďaleko do 
okolitého priestoru. Tým sa nastavil 
trend pre 20. storočie. Postupne naše 
prostredie doviedol k súčasnej forme 
výstavby, ktorá si zakladá na snahe 
vyhovieť hlavne všadeprítomným 
autám. Narastajúca veľkosť miest 
a s tým súvisiaca súťaž o mestský 

Aké zmeny doprava budúcnosti prinesie?
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priestor sa následne premietajú do 
stúpajúcej špirály cien nehnuteľností. 
Aj preto – spolu s relatívne nízkou 
cenou za dopravu – moderné mesto 
expanduje, kam môže. Do výšky, ale 
omnoho významnejšie stále ďalej 
od pôvodného historického mesta. 
Vytvára sa nečitateľná a prakticky 
inak než autami ťažko obslúžiteľná 
suburbanizovaná krajina. Týmto 
procesom si v minulosti prešli ako 
prvé americké mestá s ich ikonickými 
predmestiami. Dnes sa rovnaký proces 
reprodukuje globálne. Po žiadnej 
stránke to nie je vítaná premena a je 
zrejmé, že namiesto brzdenia procesu 
meniaceho planétu pre nás veľmi 
nežiaducim smerom si poisťujeme jeho 
posilnenie. Prostredie sa morfologicky 
prispôsobuje dominantnému formátu 
dopravy, ktorý doteraz riadia výhradne 
ľudia. Aké prostredie bude vyhovovať 
autonómnemu systému, ktorý bude 
namiesto ľudí riadiť stroj, nevieme.

Dosah na hospodárstvo krajín 
závislých od automobilového 
priemyslu

Ekonomický aspekt vývoja, výroby 
a odbytu elektroáut sa doteraz 
javil beznádejne v ich neprospech 
v porovnaní s benzínovou technológiou. 
Nateraz najviac problematickou 
súčasťou elektroauta je batéria. 
Odborníci hovoria, že práve náskok 
v schopnosti vymyslieť a lacno vyrobiť 
batériu predurčí, kde bude mať 
nasledujúca generácia výrobcov áut 
nové ťažisko. Slovensko je hospodársky 
životne závislé od výroby technologicky 
zjavne odchádzajúcej generácie 
strojov. Elektroauto je úplne nový 
koncept, ktorý len navonok vyzerá 
ako klasické auto. Pri jeho výrobe 
už onedlho nemusíme byť vôbec 
potrební. A už vôbec nie pri ich vývoji, 
ktorý sa deje ďaleko od nás. Na západ 
aj na východ. Nastáva diskontinuita 
a v nej sa na tradíciu nedá spoliehať. 
To si veľmi dobre uvedomujú dokonca 
aj v Nemecku, ešte prednedávnom 
neohroziteľnej automobilovej veľmoci.

VPLYV 
NOVÉHO 
TYPU 
DOPRAVY 
NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 
TREBA 
HODNOTIŤ  
V SÚVISLOS-
TIACH  

Ivan Šimkovic,
environmentalista
Prírodovedecká fakulta UK

Pozitívny prínos elektromobility vidím 
najmä v jej uplatnení pri hromadnej 
preprave osôb, rôznych materiálov, 
surovín a tovarov. Mám na mysli najmä 
koľajovú dopravu typu električka, 
metro, vlak. Síce sa to môže zdať 
z technologického hľadiska málo 
revolučné, ale z pohľadu efektivity, 
udržateľnosti a environmentálneho 
vplyvu ide o najmenej problematický 
variant elektromobility. Aj na príklade 

Bratislavy sa ukazuje, že efektívnym 
krokom na ceste k lepšej dopravnej 
situácii je modernizácia a rozšírenie 
električkovej trate. Pokiaľ ide o použitie 
elektromobility v rámci osobných áut, 
tam vidím isté obmedzenia. Myslím 
si, že prostriedky verejnej dopravy 
(autobusy, trolejbusy) spolu s taxíkmi 
sú vhodným adeptom na použitie 
elektromotorov. Avšak predstava, že 
všetci alebo aspoň podstatná väčšina 
zo súčasných vlastníkov a používateľov 
klasických áut v krátkom čase presedlá 
na elektromobil, mi príde trochu 
uletená.
 

Produkcia emisií počas jazdy 
nie je jediným ukazovateľom

Vplyv použitia elektromobility na 
životné prostredie je vhodné hodnotiť 
v súvislostiach. Ide napríklad o to, 
z akých zdrojov bude pochádzať 
elektrická energia. Keď si zoberieme 
trebárs súčasný energetický mix  
(t. j. podiel jednotlivých primárnych 
zdrojov energie daného geografického 
regiónu) Západoslovenskej energetiky, 
a. s., tak tá uvádza, že 50 % elektriny 
je vyrobenej z jadra, 22 % pripadá na 
obnoviteľné zdroje, 13 % pochádza 
z tepelných elektrární spaľujúcich 
uhlie a 8 % z tých, ktoré spaľujú 
namiesto uhlia plyn. Pripomínam, 
že 80 % elektriny pochádzajúcej 
z „obnoviteľných zdrojov“ sa získa 
tiež v tepelnej elektrárni – iba s tým 
rozdielom, že sa v nej nespaľujú fosílne 
zdroje, ale produkty z biomasy. Vodné 
a veterné elektrárne sú v energetickom 
portfóliu Západoslovenskej energetiky, 
a. s., zastúpené necelými 5 %, na 
elektrinu zo slnečných kolektorov 
pripadajú cca 3 % a podiel veterných 
elektrární je zanedbateľný. Z uvedeného 
vyplýva, že ten, kto v súčasnosti 
v západoslovenskom regióne jazdí na 
elektrický pohon, síce neprodukuje 
v rámci „svojej trasy“ žiadne emisie, 
avšak energia, ktorú pri pohybe využíva, 
bola iba z 8 % vyrobená z trojice 
slnko, voda, vietor. Myslím si, že mi 
viacerí dajú za pravdu, keď poviem, 
že aj fotovoltaika, veterné a vodné 
elektrárne môžu mať negatívne 
environmentálne následky.
Áno, lokálne dôjde pri elektromobilite 
k menšej environmentálnej záťaži 
z pohľadu produkcie emisií, avšak za 
vzniku istého množstva jadrového 
odpadu v elektrárni, pričom aj za 
samotnou stavbou jadrovej elektrárne 
sa tiež skrýva určité množstvo emisií, 
o ťažbe, spracovaní a preprave 
jadrového paliva ani nehovoriac. 
Z uvedeného hľadiska vnímam 

zatiaľ používanie elektromobilov 
najmä ako chuť správať sa moderne 
a v menšej miere ako reálne riešenie 
environmentálnej agendy.
 

Nepodceňujme súčasné 
energetické nároky na výrobu 
elektromobilu

Pri diskusii o elektromobilite treba 
zohľadniť tiež energetické hľadisko. 
Z dostupných informácii vyplýva, 
že prevádzka elektromobilu by 
po energetickej stránke mohla 
byť menej náročná v porovnaní 
s používaním áut na spaľovací pohon. 
Avšak aj to do značnej miery závisí 
napr. od životnosti batérie a práve 
výroba batérií, elektromotorov, 
ako aj súvisiacej infraštruktúry je 
podmienená spotrebou značného 
množstva energie. V súčasnosti platí, 
že konštrukcia dopravného prostriedku 
s výkonom a životnosťou priemerného 
osobného auta si v prípade, že ide 
o elektromobil, vyžaduje významne 
vyššie množstvo energie v porovnaní 
s klasickou alternatívou na spaľovací 
pohon. Vyčerpateľnosť fosílnych 
zdrojov naznačuje, že bude potrebná 
určitá aktualizácia systému, ktorým 
riešime naše energetické a materiálové 
nároky, avšak konkrétnu podobu 
novej alternatívy zatiaľ nepoznáme. Je 
možné, že sa spoločnosť uberie cestou 
intenzívnejšieho využitia jadrovej 
energie, avšak malo by byť v jej záujme 
dôkladne domyslieť následky a zvážiť 
alternatívy, a to vrátane využitia 
vodíka ako zdroja energie alebo iba 
obyčajného uskromnenia sa. Myslím si, 
že súčasťou modernej spoločnosti by 
mala byť možnosť práce z domu, resp. 
možnosť práce na diaľku, samozrejme, 
len v prípade, ak to povaha práce 
umožňuje. V neposlednom rade 
vnímam ako nevyhnutnú podmienku 
– nielen zavedenia elektromobility, 
ale aj intenzívnejšieho používania 
elektrozariadení – recykláciu 
elektroodpadu. Vyššia miera recyklácie 
je zároveň podmienkou nájdenia 
alternatív k fosílnym zdrojom 
nielen z pohľadu energetiky, ale aj 
materiálového inžinierstva.



ELEKTRO-
MOBILY SA 
POMALY, 
ALE ISTO 
UDOMÁCŇU-
JÚ AJ NA 
SLOVENSKU  

Paulína Stachová,
ekonómka
Fakulta managementu UK

Slovenská ekonomika je do veľkej 
miery závislá od automobilového 
priemyslu. Napr. nemecká spoločnosť 
Volkswagen, ktorá u nás pôsobí od 
roku 1991, patrí medzi najväčších 
zamestnávateľov, investorov, 
exportérov, a teda aj platiteľov 
daní. V počte vyprodukovaných 
automobilov na 1000 obyvateľov 
sme dokonca svetovou veľmocou. 
Automobilky v našich podmienkach 
oceňujú najmä nízke výrobné náklady 
a vysokú kvalitu výroby. Závislosť 
ekonomiky od tohto sektora si však 
vyžaduje viac než kedykoľvek predtým 
sledovať rýchlo sa objavujúce trendy 
a pružne na ne reagovať. Aktuálne sú 
hlavnými témami v automobilovom 
priemysle práve autonómne vozidlá 

a elektromobilita. Viaceré spoločnosti 
to začali reflektovať vo svojom 
produkčnom procese, uvedomujúc si 
dôležitosť tejto výzvy, jednak z pohľadu 
vývoja automobilového odvetvia a jeho 
ziskovosti, ako aj čoraz viac kladúc dôraz 
na spoločenskú zodpovednosť.
 

Pomôcť má nová legislatíva

V snahe vytvoriť na Slovensku 
prostredie pre rozvoj elektromobility 
v marci tohto roka vláda schválila 
Akčný plán rozvoja elektromobility 
v SR. Na tomto dokumente 
s Ministerstvom hospodárstva SR 
spolupracovala Slovenská asociácia 
pre elektromobilitu. Tento akčný 
plán nadviazal na, ešte v roku 2015, 
vládou schválený dokument Stratégia 
rozvoja elektromobility v SR a jej vplyv 
na národné hospodárstvo SR. O rok 
neskôr po prijatí stratégie vláda prijala 
transpozičné dokumenty Národná 
politika zavádzania infraštruktúry pre 
alternatívne palivá v podmienkach SR 
a Národný politický rámec pre rozvoj 
trhu s alternatívnymi palivami, ktoré 
nadväzovali na legislatívne návrhy 
prijaté na úrovni EÚ (tzv. balíky čistej 
mobility). Snaha všetkých spomínaných 
legislatívnych aktov smeruje k podpore 
zeleného, obehového a nízkouhlíkového 
hospodárstva s cieľom znižovať emisie 
z dopravy. Tieto ambície môžu byť 
naplnené prostredníctvom digitalizácie, 
elektromobility a využívania ďalších 
alternatívnych palív.
Pravdaže, každá minca má dve strany. 
Ani v tomto prípade nie je možné 
vidieť len benefity. Ako už spomínal 
kolega v predchádzajúcom texte, 
výroba elektromobilov je v súčasnosti 
energeticky náročná a nemožno 
opomínať ani pôvod energie, ktorú 
elektromobily využívajú na svoj chod. 
S rozvojom elektromobility by sme 
však mohli uvažovať o znížení závislosti 
od dodávok ropy, obzvlášť z politicky 
nestabilných regiónov. To sa javí do 
značnej miery ako geopolitická výzva. 
Na druhej strane je však napríklad 
výroba batérií nateraz udomácnená 
skôr v ázijských než európskych 
ekonomikách, čo znamená, že okrem 
samotnej výroby, ktorá nie je celkom 
ekologická, je potrebné vnímať aj 
ekologickú stopu, ktorá vzniká pri 
transporte na cieľové trhy. Otázna 
v túto chvíľu ostáva tiež ich výdrž, 
hoci aj v tejto oblasti konkurenčné 
tlaky prispievajú k rastu efektivity. 
Dobrou správou je, že cena vozidiel 
s elektrickým pohonom sa postupne 
znižuje a súčasne sa rozširuje ich 
ponuka.

Akčný plán rozvoja ráta  
s 35 000 elektromobilmi do 
roku 2030

Doterajší vývoj trhu s elektrickými 
vozidlami na Slovensku výrazne 
ovplyvnil projekt priamej 
celoštátnej podpory nákupu vozidiel 
s alternatívnym pohonom. Trval 
od novembra 2016 do konca júna 
2018 a poskytoval príspevky na kúpu 
a registráciu vozidiel kategórie M1 a N1 
typu BEV a PHEV. V danom období 
zaznamenal trh s vozidlami na elektrický 
pohon významný rozvoj. I keď je oproti 
niektorým iným krajinám, najmä 
západnej Európy, počet predaných 
elektromobilov na Slovensku zatiaľ stále 
na nízkych hodnotách, badať rastúcu 
tendenciu. V roku 2015 sa predalo 188 
vozidiel na elektrický pohon (BEV + 
PHEV + HEV), v roku 2016 to bolo 434 
vozidiel, avšak v roku 2017 to už bolo 
2178 registrácií nových vozidiel na 
elektrický pohon. Za prvý polrok 2018 
dosiahol počet registrovaných vozidiel 
s elektrickým pohonom úroveň 1428 
vozidiel.
Spomínané legislatívne akty 
zadefinovali aj merateľné indikátory, 
ktoré by mali byť zrkadlom napĺňania 
stratégie a akčného plánu rozvoja 
elektromobility. Tieto sú nastavené tak, 
že v roku 2030 by malo na slovenských 
cestách jazdiť 35 000 elektrických 
vozidiel a plug-in hybridov. Pre nabíjaciu 
infraštruktúru sa do roku 2025 stanovil 
cieľ mať 1500 stojanov pre stredne 
rýchle nabíjanie (do 22 kW) a rýchle 
nabíjanie (nad 22 kW). Na základe 
uvedených cieľov je predpoklad, 
že dôjde v porovnaní s celkovou 
národnou spotrebou k určitému, avšak 
nie významnému zvýšeniu spotreby 
elektrickej energie s obmedzeným 
dopadom na sektor výroby elektriny. 
Aktuálne sa na Slovensku takmer  
80 % spotrebovanej elektrickej energie 
vyrába nízkoemisnou alebo bezemisnou 
technológiou a očakáva sa, že podiel 
nízkoemisnej výroby bude ďalej 
narastať.

Žiadne špeciálne nároky na 
cestnú infraštruktúru

Elektromobily a plug-in hybridné vozidlá 
budú môcť byť na Slovensku už čoskoro 
označené aj farebne odlíšiteľnými 
tabuľkami s evidenčným číslom 
(TEČ), túto možnosť priniesla novela 
zákona o cestnej premávke. Namiesto 
klasického bieleho bude mať značka pre 
tento druh automobilov zelený podklad. 
Takéto označenie by malo majiteľom 
elektromobilov zaručiť viacero 

benefitov, ako napríklad vstup do 
nízkoemisných zón vyhradených v rámci 
centier miest či jazdu vo vyhradených 
jazdných pruhoch (nateraz sa uvažuje 
o sprístupnení pruhov pre autobusy). 
Farebné odlíšenie cez tabuľky 
s evidenčným číslom je však do istej 
miery tiež marketingovým nástrojom na 
zvyšovanie povedomia o tomto druhu 
dopravy.
Elektromobilita má veľký potenciál 
rýchleho udomácnenia sa 
v slovenských podmienkach. Nie sú 
s ňou spojené špeciálne nároky na 
cestnú infraštruktúru. S rastúcim 
počtom elektromobilov rastie 
akurát tlak na vybudovanie nabíjacej 
infraštruktúry, čo je však relatívne 
málo náročné a nákladovo efektívne 
vďaka vhodnej topológii existujúcej 
cestnej infraštruktúry s dvomi 
kľúčovými cestnými ťahmi. Slovensko 
má koncentrovanú väčšinu priemyslu 
v dosahu hlavných dopravných tepien 
(D1, R1), z čoho vyplýva, že malý počet 
nabíjacích miest koncentrovaný v ich 
okolí je v túto chvíľu postačujúci na 
obslúženie väčšiny automobilovej 
dopravy. Sieť odpočívadiel a čerpacích 
staníc, ako aj infraštruktúra v rámci 
väčších miest poskytujú technicky 
dostatočne vybavené zázemie pre 
inštaláciu nových nabíjacích staníc. 
Vo svete je elektromobilita rastovým 
impulzom pre priemyselné odvetvia, 
ktoré sú na Slovensku pozitívne 
udomácnené (automobilový, 
elektrotechnický a sektor informačných 
technológií), čo vytvára relatívne dobrý 
predpoklad jej rýchleho rozvoja v našich 
podmienkach.

SLOVNÍČEK
 
Technológie v elektrických vozidlách

Automobily s čisto elektrickým pohonom

• BEV (batériové elektrické vozidlo) 
Je to automobil poháňaný výlučne elektrickou energiou. Tú čerpá 
z akumulátora (batérie) integrovaného do vozidla, ktorý je nutné nabíjať 
z externého zdroja – nabíjacej stanice alebo domácej zásuvky. Časť 
energie dokáže získať aj tzv. rekuperáciou, čo je premena kinetickej 
(pohybovej) energie elektromobilu na energiu elektrickú. Deje sa tak 
predovšetkým pri spomaľovaní vozidla a brzdení.

Automobily s hybridným pohonom

Elektrický pohon však nepoužívajú iba „čisté“ elektromobily. Významnú časť 
tvoria aj rôzne druhy hybridných automobilov. Hybridný pohon tvorí väčšinou 
kombinácia spaľovacieho (benzínového alebo naftového) a elektrického 
motora. Hybridy sa delia podľa miery zapojenia jednotlivých pohonov na 
niekoľko kategórií.

• HEV (hybridné elektrické vozidlo) 
Najrozšírenejšiu kategóriu tvoria paralelné full hybridy, ktoré využívajú 
paralelné zapojenie spaľovacieho a elektrického motora, čo znamená, 
že každý z motorov môže vozidlo poháňať aj samostatne, no v prípade 
potreby sú v činnosti obidva. Klasické hybridy nabíjajú batériu iba 
počas jazdy, pokiaľ je v činnosti motor alebo auto spomaľuje pomocou 
rekuperácie. Nedajú sa pripojiť do zásuvky a dobíjať. 

• PHEV (plug-in hybridné elektrické vozidlo) 
Vozidlo spája výhody elektromobilu a hybridu. Oproti hybridu má väčšiu 
batériu, ktorú možno dobíjať zo zásuvky ako pri elektromobile. Ak je 
to výhodné, možno ním jazdiť v čisto elektrickom režime, pri dlhších 
jazdách však funguje v režime hybridu, a tak nie je závislý od nabíjacej 
infraštruktúry.

Zdroj: Elektromobilita v SR, ročenka 2019. PC Revue, 2018

Elektromotor ElektromotorElektromotor Spaľovací 
motor

Spaľovací 
motor
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PRIPRAVME 
SA NA 
REVOLÚCIU: 
AUTO-
MATICKÉ 
DOPRAVNÉ 
SYSTÉMY 

Branislav Sitár,
jadrový fyzik
Fakulta matematiky, fyziky 
a informatiky UK

Súhlasím s názormi kolegov na súčasné 
problémy elektromobility, chcel by som 
sa však pozrieť trochu do budúcnosti. 
Súčasný rozvoj elektromobility 
považujem len za medzistupeň k vývoju 
autonómnej mobility. Ešte presnejšie: 
medzistupeň k vývoju automatických 
dopravných systémov pre komplexnú 
verejnú dopravu a logistiku.
Súčasná automobilová doprava sa 
vyvinula za sto rokov a je zrejmé, že už 
nebude stačiť len vylepšovať parametre 
a vybavenie automobilov, ale prišiel 
čas na veľkú zmenu – na revolúciu 
v doprave: prechod na automatické 
dopravné systémy. Samojazdiace autá 
sú svetovým technologickým hitom. 
USA na ich vývoj dáva 4 mld. dolárov 

a EÚ už minula viac ako 1 mld. eur. 
Firmy ako Google, Tesla, Uber a veľké 
automobilky masívne investujú do 
vývoja autonómnych vozidiel stovky 
miliónov dolárov. Výsledkom ich 
úsilia budú individuálne autonómne 
vozidlá s cenou výrazne vyššou, než 
je cena bežného automobilu tej istej 
veľkosti a vybavenia. Takéto vozidlá 
sú skôr hračkou pre majetných ľudí, 
masový predaj súkromným osobám je 
nepravdepodobný. Súčasné používanie 
bezpilotných vozidiel spolu s vozidlami 
riadenými vodičmi, ktoré medzi 
sebou nekomunikujú, môže zvýšiť 
nedorozumenie na cestách, a tým aj 
počet dopravných nehôd.

Premávka riadená centrálnym 
počítačom

Budúcnosťou sú univerzálne komplexné 
automatické transportné systémy 
(ATS), v ktorých sa budú v ohraničenom 
priestore pohybovať na upravených 
existujúcich vozovkách priemyselne 
vyrábané elektrické autonómne vozidlá 
všetkých typov (osobné, autobusy, 
nákladné atď.) bez vodičov, riadené 
výhradne palubnými počítačmi. ATS 
bude multifunkčný systém verejnej 
dopravy, ktorý využitím automatických 
taxíkov na zavolanie telefónom 
zachováva výhody individuálnej dopravy 

pre každého. ATS zároveň zabezpečí aj 
automatickú dopravu tovarov rôznych 
typov, väčšinou v noci. Doprava v ATS 
bude riadená centrálnym počítačom, 
vozidlá budú prepojené špecializovaným 
telekomunikačným systémom. Rozsah 
tohto článku mi nedovoľuje uviesť 
technické detaily a riešenia, preberali 
sme ich však s desiatkami odborníkov na 
workshopoch doma aj v zahraničí.
Od roku 2008 mám vo Svetovej 
organizácii duševného vlastníctva 
(WIPO) v Ženeve registrovaný európsky 
patent na ATS založený na originálnej 
technológii Digital Road LPS. Bez 
akejkoľvek fi nančnej podpory štátu sme 
na FMFI UK vybudovali Laboratórium 
autonómnej mobility. Predbežne sme 
testovali „Mini ATS“ s plne autonómnymi 
elektrickými autíčkami (s rozmermi  
1 : 10) riadenými našou technológiou 
Digital Road LPS, ktorá umožňuje 
získať presný digitálny záznam jazdy 
vozidla, čo predstavuje revolúciu 
v doprave. Navigácia Digital Road vie 
s milimetrovou presnosťou ukázať, ako 
sa vozidlo na ceste pohybuje, a jeho 
pohyb vieme optimalizovať. Vozidlo 
jazdí na vozovke s odchýlkami menšími 
než 2 cm, čo je rekordná presnosť 
riadenia autonómneho vozidla. Autíčka 
vedia autonómne riešiť križovatky 
a autonómne parkovať.

Schéma riadenia autonómneho vozidla (AV) technológiou Digital Road LPS:
Na bežnú vozovku sa vo vzdialenostiach 2 až 3 metre nainštalujú pasívne identi-
fi kátory RPI do puzdier. Laserový senzor na spodku vozidla sníma aspoň 10-krát 
za sekundu údaje z RPI, čím palubný počítač veľmi presne zistí aktuálnu polohu 
vozidla. Palubný počítač odosiela a prijíma údaje najmenej 10-krát za sekundu od 
ostatných AV v okolí cez telekomunikačnú sieť. Tým sa vozidlá navzájom „vidia“ 
a vedia samostatne riešiť všetky situácie vrátane havarijných. Palubný počítač AV 
prijíma údaje a odosiela ich centrálnemu počítaču, ktorý komplexne riadi dopravu 
v danom teritóriu.
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Možné benefi ty pri implementácii ATS

Humanitárne a sociálne benefi ty:

• vysoko organizovaná doprava prinesie veľmi výrazné zníženie počtu 
dopravných nehôd na cestách, počtu zabitých aj zranených veľké   
úspory liečebných nákladov a straty pracovnej sily

• ATS odvezie individuálne každého: tých, čo nemajú vodičský preukaz, 
deti, starých aj imobilných

• efektivita a komplexnosť ATS
• doprava permanentne riadená centrálnym počítačom má potenciál 3- až 

4-krát znížiť počet vozidiel v mestách, keďže súkromné vozidlá 95 % času 
čakajú na parkoviskách na svojich majiteľov

• systém spojí výhody individuálnej mobility pri zachovaní výhod verejnej 
dopravy

• masové nasadenie elektromobilov s vyriešením ich automatického 
nabíjania hlavne nočným prúdom prinesie zníženie energetickej 
náročnosti dopravy

• modularita – lokálne systémy ATS je možné ľahko spájať do veľkých 
celkov

Ekologické benefi ty:

• masové nasadenie elektromobilov podstatne zníži produkciu emisií 
a hluku

• namiesto parkovísk pre tisíce súkromných áut parkujúcich v mestách a na 
sídliskách možno vybudovať parky a ihriská

• nahradenie fosílnych palív v doprave „zelenou“ elektrickou energiou 
(hlavne solárnou)

Ekonomické benefi ty:

• plné využitie súčasnej cestnej siete a priemyselne vyrábaných 
elektromobilov všetkých typov a veľkostí

• ATS zabezpečí vysoko organizovanú dopravu, obsahujúcu stovky 
elektromobilov, ktoré fungujú automaticky 24 hodín denne 7 dní v týždni, 
čo prinesie zrýchlenie dopravy pri podstatnom znížení nákladov       
ekonomická atraktívnosť ATS pre prevádzkovateľa, keďže návratnosť 
investície do ATS je vypočítaná na 2 až 4 roky (Feasibility study, Ernst & 
Young, 2016)

• automatický prevoz tovarov a materiálov v noci s využitím lacného 
nočného prúdu

Vývoj takýchto systémov nie je žiadnou utópiou. Najpokročilejším v tejto 
kategórii je systém PRT od britskej fi rmy Ultra Global Ltd. (teraz fi rma 
2getthere), ktorý vozí pasažierov na londýnskom letisku Heathrow od roku 
2011 a má rozbehnutých viacero projektov po celom svete. Systém PRT však 
na rozdiel od ATS používa drahú infraštruktúru – špeciálne visuté dráhy a tiež 
špeciálne vozidlá určené len na prevoz ľudí.

Na Slovensku chýba podpora 
štátu vo výskume a inováciách

Čo pre budúcnosť ekologickej 
a bezpečnej autonómnej dopravy robí 
Slovensko? Žiaľ, je to smutný príbeh, 
s ktorým mám osobnú skúsenosť.
V priebehu rokov sme s kolegami 
z našej univerzity spolu so špecialistami 
z najlepších slovenských univerzít, SAV 
a inovatívnych fi riem pripravili a podali 

niekoľko projektov v rámci strategických 
a iných výziev. Od zahraničných 
hodnotiteľov sme vždy dostali vysoké 
hodnotenia, to však na Slovensku 
nestačí. Raz zrušili súťaž, ďalší raz našli 
drobný formálny nedostatok, pre ktorý 
projekt neprešiel. Pritom sa dočítate, 
že prešli projekty fi rmám, ktoré vznikli 
pred dvoma týždňami. Neostáva nám 
už nič iné ako ísť s vývojom ATS do 
zahraničia. V Rakúsku majú polygóny 

na testovanie autonómnej mobility, 
v Česku a Maďarsku ich budujú, 
v Holandsku ich majú perfektne 
vybavených šesť. Na Slovensku, žiaľ, nie 
je o podporu výskumu a inovácií záujem.
Napriek všetkým problémom a zlému 
prístupu nášho štátu k podpore 
výskumu a inovácií bude cestná doprava 
budúcnosti elektrická a autonómna.
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Vedeli ste, že sa plazma využíva pri úprave povrchov materiálov, 
ale napríklad aj pri dekontaminácii osív či zvyšovaní klíčivosti? 
Nielen to sa malí i veľkí nadšenci vedy dozvedeli v stánku našich 
odborníkov z katedry experimentálnej fyziky. Čo je plazma, 
ako vzniká, aké má vlastnosti, matfyzáci vizuálne priblížili 
na plazmovej lampe, obľúbenej dekorácii, čo je sklenený 
valec naplnený inertným plynom pri nízkom tlaku s kovovou 
elektródou uprostred, ktorá je pripojená na vysokonapäťový 
Teslov transformátor pracujúci so striedavým prúdom.

O tom, ako predchádzať ochoreniam srdcovo-cievneho systému, 
porozprávali viac odborníci v stánkoch zjednotených mottom „Ži 
v rovnováhe – nie pod tlakom!“, medzi ktorými mala zastúpenie 
aj Lekárska fakulta UK. Malí i veľkí vedátori sa tu dozvedeli aj 
mnoho zaujímavých informácií o sebe a svojom tele, a to vďaka 
rôznym meraniam, ktoré mohli absolvovať – napr. meranie 
krvného tlaku, hladiny glukózy či cholesterolu. Tí odvážnejší 
si otestovali aj svoj strach z výšok. Vo virtuálnej realite sa 
výťahom vyviezli do výšky 20 až 40 metrov. Vyskúšali si, ako 
dokážu udržať rovnováhu vtedy, keď stoja na pevnom podklade, 
a v prípade, keď sa pevný podklad zamení za penovú podložku.

Na molekuly si posvietili v jednom z mnohých stánkov našich 
prírodovedcov, kde si deti mohli vyskúšať experimenty súvisiace 
s optickými vlastnosťami rozličných farbív. Zistili, že molekuly 
absorbujúce svetlo vo viditeľnej časti optického spektra 
zohrávajú dôležitú úlohu v každodennom živote, či už pri 
vizuálnom vnímaní objektov, fotochemických procesoch (napr. 
fotosyntéze), mikroskopickom zobrazovaní štruktúr, alebo 
v oblasti moderných technológií, ako sú lasery, elektrooptické 
modulátory, organické svetlo emitujúce diódy, optické úložné 
médiá či farbivom senzibilizované solárne články.

Na experimenty bol bohatý aj ďalší stánok našich matfyzákov, 
v ktorom okoloidúcim názorne demonštrovali základné 
princípy v urýchľovačovej a detekčnej časticovej fyzike. To, 
ako urýchľovač v CERN-e pomocou elektrického poľa udeľuje 
nabitým časticiam vysokú rýchlosť, priblížili prostredníctvom 
mechanického modelu lineárneho urýchľovača, kde nabitú 
časticu reprezentovala gulička urýchľovaná gravitačnou silou. 
K dispozícii bol i zjednodušený Rutherfordov experiment, 
na ktorého základe vytvorili tzv. planetárny model atómu. 
Veľký úspech mala aj tzv. hmlová komora, prístroj umožňujúci 
pozorovať dráhy elektricky nabitých častíc, ktorý vyvinul ešte 
v roku 1911 škótsky fyzik Charles Wilson.

Zrkadlové hry – tak sa volal stánok Pedagogickej fakulty UK, kde 
na zvedavcov čakali úlohy zamerané na rozvíjanie priestorovej 
predstavivosti, ako i poznatkov o symetrických útvaroch a tom, 
čo to je osová alebo rovinná súmernosť a aké má vlastnosti. 
Pri hrách sa využívali pomôcky haptického charakteru, 
napríklad kocky s rôzne zafarbenými stenami, rôzne súpravy 
skladačiek, kartičky so symetrickými predlohami, štvorcová 
sieť, a to všetko v kombinácii s použitím jedného alebo dvoch 
zrkadiel. Najnáročnejšie aktivity sa realizovali na tabletoch 
prostredníctvom autorských interaktívnych apletov, v ktorých 
práca s osovou súmernosťou nadobúda abstraktnejšie rozmery.

Mayská civilizácia nie je iba tzv. klasická mayská kultúra, ktorá 
zanikla záhadným kolapsom v 9. storočí. Vo svojom stánku o tom 
fanúšikov vedy presvedčili mayológovia z Filozofickej fakulty 
UK. Prezradili, ako žili Mayovia predtým a potom, ako ich kultúru 
ovplyvnil kontakt s európskymi kolonizátormi v 16. storočí. 
Záujemcovia nazreli do ozdobných stredovekých španielskych 
písomností, dozvedeli sa viac o tajoch pôvodných mayských 
náboženských rituálov, ale aj to, čo sa zmenilo vo výchove detí 
a miestnej kuchyni po príchode Španielov. Nechýbali hravé 
aktivity (napr. mayská hra patolli), skúška španielskeho brnenia 
či ochutnávka nápoja z pravého praženého kakaa.

UNIVERZITA V MESTE

ZNÁMY FESTIVAL 
VEDY OŽIL 
AJ NAŠÍM 
VÝSKUMOM

text: redakcia

Posledný septembrový piatok už tradične patril Európskej noci výskumníkov. Trinásty ročník obľúbeného 
festivalu vedy, do ktorého sa zapojilo 30 krajín, sa niesol v znamení motta: „Život, ako ho (ne)poznáme.“ 
Verejnosti umožnili nahliadnuť do svojho laboratória či terénneho výskumu opäť aj vedci a inovátori 
z Univerzity Komenského. Okrem Bratislavy sa predstavili aj v Žiline a Poprade, a to nielen vo vedeckých 
stánkoch, ale aj na prednáškach, diskusiách a workshopoch.



INTERVIEW 

WE HAVE 
A LOT TO 
PAY BACK TO 
MATHEMATICS

text: Róbert Jajcay 
photo: Sydney Janda,  

University of Kentucky HIVE
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At the end of August, Comenius University hosted the European 
Conference on Combinatorics, Graph Theory, and Applications 
(EUROCOMB), which takes place every two years in a different 
European city and represents a forum for experts to exchange the 
latest knowledge. The honour of organizing this year’s instalment 
of this biannual conference was awarded to the Research Excellence 
team led by Professor Martin Škoviera as a sign of recognition of 
his group’s contributions toward research in Discrete Mathematics. 
Almost 200 experts from all parts of the world attended, including 
some of the world’s best. Among the invited speakers was Professor 
Margaret A. Readdy, who works at the University of Kentucky in the 
United States. In an interview with Róbert Jajcay, who is a member 
of the abovementioned team (Graphs, Maps, and other Discrete 
Structures), she described whether it was difficult to be a woman in 
a field dominated by men, what made her realize that she wanted to 
be a mathematician, and what she thought of college students doing 
mathematical research.
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is a science: once you show something 
is true, it is always true, unlike other 
areas of the sciences. Also mathematics 
does not cost very much. In other 
sciences you need very big laboratories 
with special equipment and students 
to run them, and new professors to 
run them. In mathematics all you need 
is a blackboard, office space, space to 
talk with each other, you need a very 
good library, or very good access to 
journals, and this is a fraction of what 
it would cost to run a laboratory in 
other sciences. So when you put money 
into mathematics you actually get a lot 
coming out of it. Mathematics is a good 
investment.

Is there perhaps a critical mass of 
researchers needed for conducting 
first-class research in mathematics?
Here is an example. I have read that 
when you work on a problem, you really 
have to be, distance-wise… your offices 
should be relatively close. The distance 
is basically around the corner from your 
office. So if you want to have a group 
that is going to be very strong, you 
need to have offices nearby so you can 
just walk by a colleague’s office and say: 
“Oh, I have read something interesting 
today and I want to talk with you about 
it.”
In mathematics you still need people in 
other areas to interact with. Speaking 
for myself, I work in combinatorics, 
which is in discrete mathematics, but 
I occasionally have to talk with the 
algebraists or the topologists, or the 
number theorists. You need to have this 
interaction going on to do very strong 
research.

When do you think it is good time to 
introduce young people to research 
in mathematics?
That is a good question. I have actually 
very mixed feelings about this. I think 
the push right now in the United 
States is for young people, meaning 
undergraduates, to be doing research. 
And that can work up to a point. 
I think the bad thing occurs when the 
students get stuck while working on 
something. They think they are being 
dumb, when actually they need to learn 
more mathematics. Also, quite often 
when you have undergraduates doing 
research in mathematics, they are doing 
something that is more accessible that 
does not require a lot of background. 
So, I actually think it is better. I have 
had discussions with colleagues like 
Peter Sarnak (Princeton University and 
the Institute for Advanced Study). We 
both agree that it is important to learn 
as much mathematics as you can as an 

undergraduate and then worry about 
actually pursuing research problems, 
because it gives you more tools to 
work with to solve a problem. For some 
people I think it is great, that they 
really do want to work on some kind of 
research as an undergraduate. But this 
is my personal opinion. I am sure that 
other people see it differently.

You sort of disagree with the 
Hungarian school, where they pick 
up the students already from high 
school and start with them very 
early.
But what happens is that they 
then think: “Oh, I did something 
in combinatorics. I have to study 
combinatorics in graduate school.” 
And they sort of block off other areas. 
I tell students: “No, you can work in 
whatever field of mathematics you 
want.” And even professionally you 
will change. I am doing very different 
mathematics than at the start of my 
career. I had never imagined working 
in areas like number theory, algebraic 
geometry, or topology.

When did you realize you would 
eventually become a mathematician, 
and what prompted this realization?
I always loved mathematics, even as 
a small girl, meaning like the age of 
five or six. And in the classroom of 
my first grade teacher, there were 
models of polytopes and I just stared 
at them and wondered “What are 
these things?” I did not know you could 
become a mathematician until I was 
sixteen. I was planning on majoring in 
accounting in college, and my father, 
who is a research chemist, got very 
angry at me at dinner time one evening 
and said: “Why are you going to study 
accounting?” And I said: “Accounting 
has something to do with numbers, 
numbers have something to do with 
mathematics, and I love mathematics.” 
And my father said: “Well, why don’t 
you major in mathematics?” And this 
was a shock like: “You mean I can do 
the thing I really love in my life?” And 
he said: “Yes!” And my mother claims 
that light came down upon the kitchen 
table, and it was at that point that 
I knew I could be a mathematician. 
Because I did not know you could do 
that professionally. So thanks to my 
father for being brave enough to tell 
me, to challenge me to pursue the thing 
I really wanted to.

The proportion of women among the 
top mathematicians does not reflect 
the proportion of young women 
entering the field. What is the reason 

Is this your first visit to Slovakia?
Yes, this is my first visit to Slovakia. In 
fact, I probably should mention that 
my mother’s mother is originally from 
Slovakia. She is from Spišská Belá, so it 
is pretty exciting for my family that I am 
here now because it has been almost 
one hundred years since someone from 
my family has visited.

So do you now have, or have you ever 
had, Slovak collaborators?
No, not yet! It would be actually very 
nice to have them. Slovakia clearly has 
really strong mathematics. You are 
very welcoming, and the institute here 
seems to be a wonderful place to be 
doing mathematics and you care about 
mathematics. Not every country does.

Have you had any students from 
Slovakia?
That is a good question. I do not think 
so. No, I would say no. In fact I am not 
even sure if my university has ever had 
any students from Slovakia, but they 
should apply if they are interested 
in coming to the United States. We 
love having international students, 
they really do raise the level of the 
university.

Sometimes people wonder if it 
makes sense to conduct research 
in Slovakia in areas that are 
already covered by large research 
institutions abroad, like in the US. 
What is your opinion about this 
concern?
If you have more people working 
in an area then you are going to 
have advancement accelerate much 
faster. And also the fact that people 
come from all over the world, your 
perspective about how to solve 
problems is going to be different. So 
if you have only Americans working in 
mathematics it would be very boring, 
and after awhile it probably would 
not be very good. The United States 
really does depend on international 
collaborations and international 
students and professors coming to add 
to the mix. And you are especially lucky 
here that you have the ability to travel 
quite easily to nearby countries and 
have more interaction going on. You 
have more interaction here than I do in 
the US, where every major university is 
quite far from each other, with a few 
exceptions.

Is it possible to obtain world-class 
results at smaller, less funded 
universities?
I would say yes at smaller universities if 
they are properly funded. Mathematics 

for this? Is it difficult to be a female 
mathematician?
I do not think it is harder to be a female 
mathematician. I think to go into 
mathematics requires a lot of training, 
because you are going to the very 
top level of your studies. I think a lot 
of women need to see other women 
going ahead in mathematics, and the 
fact that there are not so many women 
in mathematics is something that 
prevents them; there is no one they can 
look up to. For myself, this has never 
bothered me. I was just so happy to 
have professors who took an interest 
in me and my thinking so I really 
flourished under that. I think as a parent 
you have to be very supportive for both 
girls and boys. Even in the United States 
it is very hard to get anyone actually 
to study mathematics, and it is crazy. 
Every device you carry (cell phones or 
computers), making reservations online, 
looking up things online, purchasing 
items online, all of this is mathematics. 
Math is used everywhere, and people 
sometimes do not value it, they do 
not realize that every time you see 
a machine you are looking at a piece of 
mathematics. So we have a lot to pay 
back to mathematics. And again, the 
more people you bring together from 
different backgrounds, the nicer the 
mathematics that comes out and more 
applications emerge for people who are 
interested in that. 

Combinatorics is a science 
about the relationships 
between finite sets of 
objects, how they are 
arranged, and what sort 
of relationships can be 
created so that the final 
structure will have the 
desired characteristics 
following the joining of 
these objects. It is used in 
the fields of information 
technology, graph theory, 
coding, data security, 
work with large amounts 
of data, and game theory. 
It is also used in many 
applications.

Margaret A. Readdy
She is a Professor at Department of Mathematics 
at the University of Kentucky. Her research area 

is algebraic combinatorics and especially its 
interactions with topology and geometry. She has 
also worked at Cornell University, the Institute for 
Advanced Study in Princeton University, Stockholm 

University, and the Massachusetts Institute of 
Technology.



Univerzita Komenského 
podporila celosvetový 
klimatický štrajk nielen 
spoločným vyhlásením 
so SAV a STU, ale 
i zorganizovaním pochodu 
spred budovy univerzity 
na Šafárikovom námestí 
dňa 20. septembra 2019. 
Takmer 200-členné 
zhromaždenie sa pokojne 
presunulo až na Námestie 
slobody, kde sa pripojilo 
ku klimatickému štrajku 
organizovanému Fridays 
for Future. Rektor Marek 
Števček sa na pódiu 
prihovoril účastníkom 
a vyzval všetkých, aby 
sme dokázali ubrať zo 
svojho pohodlia a správali 
sa zodpovednejšie k tejto 
planéte. „Nie je nám 
ľahostajné, kde budeme žiť, 
ako budeme žiť a v akom 
prostredí budú žiť naše 
deti,“ odkázal.
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zmysluplnú prácu, meniť vzdelávací 
systém a zároveň sa ďalej rozvíjať 
a budovať si líderské zručnosti.

Čo presne má teda Nexteria s našou 
fakultou managementu?
Fakulta managementu UK je naša alma 
mater, práve absolventi tejto fakulty 
boli pri zrode celej myšlienky. Prvé roky 
sme pracovali z priestorov tejto fakulty 
a tam sme robili aj väčšinu aktivít pre 
študentov. Veľmi cenná pre nás bola 
praktická, ale aj ľudská podpora vedenia 
fakulty – najmä vtedajšej prodekanky 
Zuzany Kovačičovej a, žiaľ, už zosnulého 
pána dekana Jozefa Komorníka. 

Vychádzali vaše snahy založiť túto 
organizáciu aj z toho, že fakulta 
v tom čase nedostatočne prepájala 
teóriu s praxou? Skrátka, vám ako 
vtedajším študentom niečo na 
fakulte chýbalo...
Vtedy sme to tak určite nevnímali. 
Svoju fakultu sme vnímali pozitívne, 
v slovenskom manažérskom kontexte 
ako najlepšiu vo svojom odbore 
a mali sme ju radi. Keďže manažment 
bol vtedy mladý odbor, vtedajšie 
vedenie fakulty sme poznali ako veľmi 
progresívne, odvážne a otvorené novým 
nápadom, prednášalo nám mnoho 
výborných pedagógov zo zahraničia, 
študijný pobyt cez Erasmus+ bol na 
fakulte takpovediac samozrejmosťou. 
No v tom čase ešte nebolo také bežné, 
že výučba na školách mala dostatočné 
prepojenie na prax, a tak sme v tomto 
smere videli možnosť, ako tomu 
pomôcť. Slabšia prepojenosť s praxou 
v tom čase bola najmä odrazom 
spoločnosti, v ktorej ešte nevyrástla 
ponovembrová generácia, ktorá by 
už zároveň dosiahla nejaké úspechy 
v biznise a mohla ich s nami zdieľať.

Čo to znamená založiť neziskovú 
organizáciu na Slovensku?
Budovať neziskovú organizáciu na 
Slovensku nebolo a nie je vôbec ľahké, 
ale máme radosť z toho, že organizácia 
organicky rastie a dnes máme 15-členný 
profesionálny tím. Čo je za tým? 
V prvom rade ambiciózna a inšpiratívna 
vízia, vďaka ktorej sa k nám pridávajú 
mladí ľudia, ale aj skúsené osobnosti 
z rôznych oblastí, silná orientácia na 
kvalitu vo všetkom, čo robíme, a mnoho 
odhodlania, vášne a energie, ktoré 
za tie roky venovali a venujú realizácii 
aktivít ľudia v tíme. Dobré meno nám 
robia aj naši absolventi, ktorých zážitok 
a príbehy sú pre mladých ľudí vždy 
najlepšou referenciou, prečo sa zapojiť 
do našich programov.

Aký bol pri zakladaní váš vklad a akú 
pozíciu zastávate teraz?
V začiatkoch Nexterie som prinášala 
skúsenosti z consultingu, kde som 
predtým pracovala – zastrešovala som 
nastavovanie procesov v organizácii, 
individuálny mentoring študentov 
a vedenie tímov, finančné riadenie či 
projektové riadenie komplexnejších 
aktivít. Časom som sa presunula 
z exekutívnej roly do správnej rady, kde 
je moja služba spolu s ďalšími členmi 
zameraná viac na dlhodobejší horizont 
a strategický rozvoj Nexterie.

Ako vnímate Nexteriu v jej 
začiatkoch a teraz?
Za približne 10 rokov sa Nexteria 
posunula z dobrovoľníckej organizácie, 
kde bok po boku pracovali skúsení 
profesionáli (vo voľnom čase popri 
svojom zamestnaní) a študenti, na 
plne profesionalizovaný tím. Za ten čas 
sme sa snažili posúvať každým rokom 
ďalej rozsah aj kvalitu našich aktivít. 
Pre mňa je obohacujúce pracovať 
s aktívnymi mladými ľuďmi, sprevádzať 
ich v skvelých veciach, ktorým sa 
venujú, a pomáhať im rásť. Za cenný 
považujem aj mix skúseností z biznisu 
a občianskeho sektora.

Aká skupina ľudí k vám do 
organizácie najčastejšie prichádza?
Do aktivít Nexterie sa môžu zapojiť 
mladí aktívni ľudia, ktorí chcú na sebe 
pracovať. Typicky ide o študentov 
vysokých škôl, ale nie sú výnimkou 
ani stredoškoláci či mladí absolventi. 
Vítame študentov naozaj všetkých 
zameraní, rôznorodosť považujeme za 
veľké plus. Hlásia sa k nám ľudia, ktorí 
patria medzi aktívnejších, už majú za 
sebou niečo, čím sa odlišujú od svojich 
rovesníkov, ale hlavne majú chuť rozvíjať 
sa ďalej a robiť niečo prospešné nielen 
pre seba, ale aj pre spoločnosť.

Aké sú ich očakávania? Ste pre 
svojich študentov prestížnou 
organizáciou?
Je to najmä získanie nových zručností, 
skúsenosti z projektov v praxi, podpora 
pri rozhodovaní a štartovaní kariéry či 
vlastných projektov, kontakty, ale láka 
ich aj komunita mladých aktívnych ľudí, 
ako sú oni sami. Študenti náš program 
môžu vnímať pri vstupe do programu 
ako prestíž, čo je úplne v poriadku, 
pretože sa snažíme budovať veľmi 
kvalitný program. Zároveň sa snažíme so 
študentmi pracovať v programe tak, aby 
hlavné posolstvá, čo si odnášajú, neboli 
o prestíži, ale o vzťahoch, hodnotách či 
poslaní.

Vysoká škola každého svojho 
absolventa poznačí. V dobrom. 
Vie o tom svoje aj absolventka 
Fakulty managementu UK 
Ivana Boledovičová, ktorá 
prostredníctvom Nexterie, 
neziskovej organizácie na 
výchovu budúcich lídrov, 
zostala v spätosti s našou 
univerzitou dlhé roky 
od absolvovania svojho 
štúdia. A keďže sa nedávno 
uskutočnilo kariérne podujatie 
Night of Chances plné 
inšpiratívnych líderských 
osobností, workshopov či 
pracovných príležitostí, ktoré 
organizuje práve Nexteria, 
rozhodli sme sa našu úspešnú 
absolventku osloviť, aby 
sme sa dozvedeli viac nielen 
o samotnom podujatí, ale 
tiež o tom, čo všetko zahŕňa 
snaha založiť na Slovensku 
neziskovku, akí ľudia 
vyhľadávajú ich služby, ale i to, 
či je podľa nej líder aj tímový 
hráč. 

Ako vznikla myšlienka založiť 
neziskové združenie Nexteria?
Na začiatku bola chuť skupiny 
absolventov Fakulty managementu 
UK ostať v kontakte a vrátiť späť niečo 
svojej škole – prepájať ju s praxou, 
prinášať skúsenosti úspešných ľudí 
medzi študentov. Myšlienka sa rýchlo 
rozvíjala a naše aktivity sme zamerali 
na študentov rôznych odborov vrátane 
technických a humanitných smerov. 
Existujeme preto, že nám záleží na 
Slovensku a chceme pomôcť pripraviť 
a rozvíjať mladú generáciu, ktorá bude 
našu krajinu pozitívnym spôsobom 
posúvať vpred.
Dnešná Nexteria vyrástla v zázemí 
pôvodného združenia Manageria 
(názov zdôrazňuje aktívnu orientáciu 
na budúcnosť a je inšpirovaný aj slovom 
„Slovakia“), ktorá sa venuje najmä 
študentom vysokých škôl. Inšpiráciou 
pre nás sú aj iné projekty či organizácie, 
napr. Teach for Slovakia, kde som tiež 
zapojená ako finančná riaditeľka. Ide 
o intenzívny program osobnostného 
a profesionálneho rozvoja pre 
absolventov a mladých profesionálov 
rôzneho zamerania, ktorý je súčasťou 
medzinárodnej siete Teach for All. 
Prináša možnosť robiť tu a teraz veľmi 

ABSOLVENTKA 

ZAPÁJAJTE SA DO KVALITNÝCH 
MIMOŠKOLSKÝCH AKTIVÍT, 
RADÍ SPOLUZAKLADATEĽKA 
ORGANIZÁCIE NEXTERIANEXTERIA 

text: Zdenka Krasňanská
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ZAUJÍMA VÁS, 
ČÍM ŽIJE NAŠA UNIVERZITA?

Najdôležitejšie správy, 
aktuality a informácie 

o podujatiach 
nájdete na novom 

Spravodajskom portáli UK:

www.uniba.sk/spravodajsky-portal

Očakávania svojich klientov napĺňate 
najmä prostredníctvom programu 
Nexteria Leadership Academy. 
Prezraďte nám o ňom viac.
Program trvá tri roky, počas nich sa 
študenti stretávajú dva až trikrát 
týždenne. Robíme pre nich komorné 
diskusie so zaujímavými ľuďmi, 
profesionálne školenia, študenti 
pracujú v tímoch na praktických 
projektoch v spolupráci s našimi 
partnerskými organizáciami z biznisu, 
ale aj z občianskeho sektora. Okrem 
toho majú k dispozícii tzv. guida, 
ktorý ich individuálne sprevádza napr. 
ich kariérnym či celkove životným 
rozhodovaním, môže im byť aj 
mentorom v ich projekte. Prvý rok 
sa venujeme najmä sebapoznávaniu, 
nasleduje zameranie na líderstvo 
a manažment a posledný rok 
študent pracuje hlavne na vlastnom 
absolventskom projekte.

Aké úlohy musí študent splniť, aby 
sa stal vaším absolventom? Aké 
zaujímavé spolupráce pri vytváraní 
projektov u vás vznikajú?
Štúdium v Leadership Academy končí 
absolventským projektom, ktorý má 
mať aj spoločenský rozmer, čiže má 
byť užitočný aj niekomu inému okrem 
študenta. Niekedy ide o spoluprácu 
študenta s inou už existujúcou 
organizáciou, kde potom s výsledkami 
projektu daná organizácia pracuje aj 
naďalej – ako príklad by som uviedla 
pomoc s webstránkou a marketingom 
pre organizáciu venujúcu sa pomoci 
ľuďom s poruchami príjmu potravy či 
naštartovanie Instagramu pre  
Denník N (za tento projekt študent 
získal aj novinársku cenu).

Aké inšpiratívne osobnosti k vám 
prichádzajú a aké posolstvá 
odovzdávajú mladým? 
Pozývame osobnosti naozaj 
z rôznorodých oblastí. Z biznisu by 
som spomenula šéfa Tatra banky 
Michala Lidaya, ktorý poskytol cenný 
„vhľad“ do riadenia špičkovej banky, 
ale aj autentický osobný príbeh 
a posolstvo, ktoré hovorí, že nemusíte 
byť karierista ani extrovert, aby ste 
mohli byť úspešným riaditeľom veľkej 
firmy. Prepojenie biznisu a občianskej 
aktivity skvele priblížila Lucia Pašková 
z Curadenu – okrem vybudovania 
inovatívnej a úspešnej firmy je 
Lucka veľmi aktívna v ekooblasti či 
fundraisingu pre rôzne občianske 
iniciatívy. Z prvého sektora sme 
nedávno mali tú česť privítať Janette 
Motlovú Maziniovú – Rómku, 
ktorá ako prvá zo svojej rodiny 
vyštudovala vysokú školu, napísala 

autobiografiu Cigánka a v súčasnosti 
šéfuje Výskumnému ústavu detskej 
psychológie a patopsychológie. Spolu 
so študentmi otvorila tému predsudkov, 
ale bola aj inšpiráciou pre prácu 
vo verejnej sfére. Na záver by som 
spomenula manželov Julku a Mareka 
Roháčkovcov s ich osobným príbehom 
a príbehom organizácie Návrat, ktorí 
poslucháčov inšpirovali svojou odvahou 
a odhodlaním preberať zodpovednosť 
za pomoc tým, čo si sami pomôcť 
nevedia.

Ako sa vlastne z „obyčajného“ 
človeka stane u vás dobrý líder? 
A nemali by sme u mladých ľudí 
podporovať skôr tímového ducha než 
túžbu po líderstve?
Neexistuje nič také ako hotový líder 
a ani my z človeka hotového lídra, 
samozrejme, nerobíme. Našich 
študentov vyzbrojíme rôznymi 
zručnosťami, necháme ich zažiť 
a vyskúšať si rôzne sektory, kde by sa 
mohli realizovať, a hlavne ich pozývame 
hľadať svoju vlastnú cestu – čo im 
dáva zmysel, aké hodnoty sú pre nich 
dôležité, čo ich napĺňa, v čom vedia byť 
užitoční. Vyzývame ich k zodpovednosti 
za seba, za svoje okolie, za spoločnosť 
aj za tých, ktorí nemali toľko šťastia 
a potrebujú našu pomoc. Líderstvo 
v našom ponímaní nie je o elitárstve 
či statuse, ale o osobnom príklade, 
o odvahe prevziať zodpovednosť tu 
a teraz, o službe. Otvárame mladým 
ľuďom dvere, ale cez nich si musí prejsť 
každý človek sám. 
K vašej druhej otázke: správny líder 
určite musí byť aj tímový hráč. 
V programe Leadership Academy 
kladieme veľký dôraz na spoluprácu 
– študenti pracujú na projektoch 
v tímoch, vyskúšajú si viacero tímov, 
viacero rolí v nich, majú kurzy na 
vedenie tímu, rôzne sebapoznávacie 
aktivity, ktoré im pomáhajú porozumieť 
tomu, ako môžu dobre spolupracovať.

Stretávate aj s prípadmi, že sa k vám 
študent prihlási a potom zistí, že 
kurz nie je práve jeho „šálka kávy“? 
Čo potom?
Výberový proces do Leadership 
Academy má viacero kôl, počas ktorých 
záujemcov lepšie spoznávame. Aj 
oni sami môžu nahliadnuť k nám do 
Nexterie – zažijú našu kultúru, stretnú 
sa s vedením a s ľuďmi z tímu, môžu 
sa zúčastniť na vybranom workshope, 
absolvovať niekoľko osobných 
rozhovorov. Nie každému však musí 
tento program sadnúť a nie každý 
spĺňa naše požiadavky. Ideálne sa nám 
to podarí vzájomne zistiť ešte počas 
výberového procesu. Pozor si dávame 

okrem iného aj na hodnotový súlad 
s uchádzačom. A musím povedať, že nie 
všetci študenti program dokončia.

Organizujete tiež Night of Chances. 
Aký je cieľ tohto podujatia? Na čo sa 
zameriava?
Night of Chances je kariérne 
podujatie, ktorého cieľom je pomôcť 
študentom získať prehľad o kariérnych 
príležitostiach. S lídrami rôznych 
organizácií otvárame spoločenské aj 
kariérne témy. Študenti majú potom 
možnosť zapojiť sa do workshopu 
s expertom z danej organizácie 
a sami si zažiť, ako by daná práca 
asi vyzerala. Pomáhame študentom 
zorientovať sa aj v tom, ako si vlastne 
majú z kariérnych príležitostí vyberať, 
učíme ich zvažovať, akú má daná 
organizácia kultúru a prístup k rozvoju 
svojich ľudí, aký spoločenský dosah 
a úžitok by práca v nej mala, etické 
hľadisko jej fungovania, ale aj kvalitu. 
Ročne organizujeme niekoľko takýchto 
podujatí v rôznych mestách (Bratislava, 
Košice, Brno, Londýn) so zameraním na 
rôzne odbory (biznis, IT, high-tech). 
Snažíme sa, aby boli podujatia 
rôznorodým mixom organizácií 
a príležitostí, od zavedených korporácií 
cez mladé firmy a organizácie z rôznych 
sektorov až po rečníkov s inšpiratívnym 
príbehom, aby bol obzor príležitostí čo 
najširší. 

Aké posolstvo na záver by ste 
odkázali našim čitateľom, najmä 
študentom, ktorí momentálne 
nemajú predstavu, čomu by sa chceli 
profesionálne venovať v budúcnosti?
Je to úplne normálne, obzvlášť 
v dnešnej dobe. Určite odporúčam 
zapájať sa do kvalitných mimoškolských 
aktivít, ktoré vám pomôžu zorientovať 
sa, spoznať samých seba a získať 
skúsenosti, nerezignovať na vlastný 
rozvoj a stále na sebe pracovať. 
Vyberajte si prácu či projekt podľa toho, 
s akými ľuďmi tam budete, pretože 
kvalitní ľudia vás budú posúvať vpred. 
Hľadajte, čo vás napĺňa, a nebojte sa 
pritom robiť aj chyby.



PREDSTAVUJEME PRACOVISKO

DIAGNOSTICKÉ CENTRUM 
PROFESORA HAMARA

text: Erika Hubčíková

Keď sme sa v júni na redakčnej rade rozhodli, že od nového akademického roka začneme v časopise postupne 
predstavovať výnimočné pracoviská našich fakúlt, vlastne sme veľmi netušili, čo nás čaká. O to príjemnejšie nás 
prekvapila návšteva Fakulty telesnej výchovy a športu UK, keď nás uprostred októbra v jej zrekonštruovaných 
priestoroch privítal doktor Ján Cvečka, vedúci Diagnostického centra profesora Hamara, prvého pracoviska, 
ktoré sa to s našou dvojčlennou reportážnou „úderkou“ odhodlalo risknúť.

Pohyb pre zdravie, nielen pre výkon 

Prvá otázka sa núka sama: Aké je hlavné 
zameranie pracoviska? Z odpovede 
vedúceho centra vyplýva, že portfólio 
ich aktivít je pomerne bohaté:
•     výskum a vývoj v oblasti diagnostiky 
trénovanosti, rozvoja fyzickej zdatnosti 
a zdravotných účinkov pohybovej 
aktivity,
•     klinická činnosť v oblasti 
telovýchovného lekárstva a fyzioterapie 
– nachádza sa tu ambulancia 
telovýchovného lekára a ambulancia 
spoločných vyšetrovacích a liečebných 
zložiek v odbore fyzioterapia,
•     podiel na realizácii vyučovacieho 
procesu.

Prístrojové vybavenie

Hoci mám ku každému bodu už teraz 
množstvo otázok, v snahe doplniť 
článok o relevantné fotografie 
pachtíme s fotografom najprv po 
dobrých záberoch. Preto s Jánom 
Cvečkom absolvujeme „tour“ po 
priestoroch centra, kde sa s nami 
pristavuje pri vybraných strojoch 
a trpezlivo nám vysvetľuje ich funkcie.
Hneď prvý stroj, ku ktorému nás berie, 
je unikát. Hoci sa nám ospravedlňuje 
za nie práve fotogenické priestory, 
v ktorých sa tzv. univerzálny lineárny 
legpress – dynamometer (na fotografii 
č. 1) nachádza, keďže ide o jeden len 
z dvoch existujúcich prototypov na 
svete, ochotne mu to odpustíme. 

Stroj navrhol samotný profesor Dušan 
Hamar, po ktorom je diagnostické 
centrum pomenované. Štandardizovať 
mu ho pomohol práve Ján Cvečka, 
ktorý sa naň ešte ako jeho doktorand 
zameral vo svojej dizertačnej práci. Čím 
je vlastne výnimočný? Je to počítačom 
riadený prístroj, ktorý na generovanie 
odporu počas cvičenia využíva 
namiesto klasických závaží lineárne 
elektromotory. Konštrukcia tohto typu 
umožňuje uplatňovať viaceré pracovné 
režimy, napr. režim s konštantným 
odporom, režim s nulovou rýchlosťou 
(tzv. izometrický) a režim s konštantnou 
rýchlosťou (tzv. izokinetický). 
V izokinetických podmienkach funguje 
tzv. diagnostický modus. V pedáloch 
sú zabudované snímače sily, pričom 
softvér dokáže silu zaznamenávať 
zvlášť pre pravú a zvlášť pre ľavú 
dolnú končatinu. Vďaka tomu prístroj 
funguje ako tréningové a rovnako aj 
ako diagnostické zariadenie. Dôležitou 
„vychytávkou“ prístroja je to, že sa 
pedále hýbu, t. j. stroj diagnostikuje 
probanta počas pohybu, čím pomerne 
verne simuluje prirodzené podmienky, 
v ktorých sa uplatňuje sila.
Náš model, ktorý je Cvečkovým 
diplomantom, si pri „dôchodcovskej 
rýchlosti, aby si neublížil“ (čaká ho 
operácia kolena), následne vyskúša 
aj tréningový modus. Vrčanie stroja 
sprevádza ďalšie vysvetlenie: „Výskumy 
za ostatné roky ukazujú, že jednou 
z možností, ako zlepšovať svalovú silu 

a výkon, je používať mechanické vibrácie. 
Tento prístroj vie aplikovať vibrácie do 
plynulého pohybu, čo napríklad vibračné 
platformy vo fitnescentrách nedokážu. 
Svaly sú tak nútené generovať silu 
pri tlaku na pedál, jednak prichádza 
ďalší podnet vo forme vibrácie.“ Je to 
extrémne účinná tréningová metóda 
nielen pre športovcov, ale napríklad 
aj pre seniorov pri budovaní svalovej 
hmoty a sily. „Okrem toho je to jedna 
z mála tréningových metód, ktorou 
viete bojovať proti postmenopauzálnej 
osteoporóze,“ dodáva.

Ďalej nám ukazuje tzv. dynamometrické 
kreslo, ktoré tu trošku hrozivo 
prezývajú elektrickým. Zariadenie 
riadené počítačom sníma celkovú silu 
dolných končatín, na základe čoho vie 
zistiť rozdiel medzi extenzormi (svalmi 
spôsobujúcimi vystretie končatiny) 
a flexormi (svalmi ohýbajúcimi 
končatinu v kĺbe). „Je to dôležité pri 
zisťovaní rizika nekontaktného poranenia 
– keď sú kvadricepsy (svaly na prednej 
strane stehna) výrazne silnejšie než 
hamstringy (svaly na zadnej strane 
stehna), koleno je destabilizované. Na 
základe tejto informácie vieme napríklad 
u športovcov predikovať výskyt zranenia 
kolena v nasledujúcich 12 mesiacoch,“ 
vysvetľuje.

V senzomotorickom laboratóriu 
nám predstavuje tzv. optický agility 
systém, ktorým sa prostredníctvom 

snímačov na rýchlosť reakcie zisťujú 
reakčno-rýchlostné schopnosti dolných 
končatín. „Je to relatívne rozšírený 
test, ktorý podstupujú trebárs futbaloví 
brankári. Vďaka nemu napríklad zistia, 
ktorá z dolných končatín je reálne 
dominantná alebo že funkcia dolnej 
končatiny po poranení nie je ešte úplne 
obnovená a stále existujú rozdiely medzi 
končatinami. Už po dvoch mesiacoch 
cieleného tréningu dokážu tento deficit 
odstrániť. To sú práve tie detaily, ktoré 
odlišujú špičkových brankárov od tých 
ostatných,“ hovorí. Zistenia testu 
však opäť ocenia aj nešportovci – 
napríklad po úraze si človek zvykne 
šetriť poranenú končatinu v istom 
pohybe. Keď sa to týmto testom 
zistí, klient s tým potom vie pracovať 
s fyzioterapeutom alebo korekčným 
trénerom.

Vchádzame do tzv. zaťažovacej 
miestnosti, kde sa natáčal aj jeden 
diel obľúbenej televíznej relácie 
Reštart. „Tu sa zaťažujú testované osoby 
pomocou ergometrov, momentálne 
tu môžete vidieť dva – bežecký (na 
fotografii č. 2) a bicyklový (na fotografii 
č. 3), ešte máme veslársky.“ A hneď 
povoláva ďalšieho z našich modelov 
– študenta, ktorý ochotne dobehol 
z internátu nachádzajúceho sa 
v budove fakulty. Dokonca na seba 
stihol hodiť aj tričko FTVŠ UK. Nasadí 
mu masku, a keďže ho chceme mať 
na fotke zachyteného počas akcie, 
pustí aj bežecký pás. „Toto je tzv. 
spiroergometria. Zariadenie napojené 
na masku na tvári sníma vydychované 
plyny, na základe čoho sa určia parametre 
vytrvalostného výkonu, ale i celkovej 
fyzickej zdatnosti. Je tu tiež EKG, ktoré 
monitoruje činnosť srdca. Dokonca máme 

aj mobilnú spiroergometriu, ktorá vás vie 
monitorovať aj v teréne vo vzdialenosti 
3 km. Sme jediné civilné pracovisko 
na Slovensku, ktoré zariadením tohto 
typu disponuje. Okrem nás to majú len 
v armáde,“ upozorňuje. Vysvetľuje 
tiež, že sa tu robia aj videoanalýzy 
behu: „Stáva sa, že k nám príde človek, 
ktorý začal pravidelne behať, sťažujúci 
sa na to, že ho pri behu trápia rôzne 
bolesti. My vďaka videoanalýze zistíme 
odchýlky od optimálnej techniky a vieme 
odporučiť ďalší postup, napríklad inú 
obuv alebo dodatočné fyzioterapeutické 
vyšetrenie.“ Nesmie chýbať prístroj 
na analýzu telesného zloženia, ktorý 
môj kolega fotograf hneď otestuje 
– na radosť všetkých zúčastnených 
i nášho zamestnávateľa mu vyšli dobré 
hodnoty.

Ďalšie diagnostické metódy

V centre – aj v spolupráci s partnerskými 
pracoviskami – však vykonávajú aj širokú 
škálu biochemických, histologických 
a molekulárnych analýz. Napríklad? 
Ján Cvečka nám ukazuje prístroj na 
analýzu klinických parametrov krvi, 
ktorý dokáže do pár minút vyhodnotiť 
až 21 parametrov, napr. hemoglobín, 
glykémiu, HDL, celkový cholesterol či 
triglyceridy, ktorých zvýšená hladina 
vedie k vzniku aterosklerózy. „Dá sa 
tu zmerať aj hladina kreatínkinázy. To 
je enzým, ktorého vyššia koncentrácia 
v krvi indikuje, že došlo k poškodeniu 
svalu napríklad intenzívnou  fyzickou 
činnosťou. Tento test zvyknú športovci 
absolvovať vtedy, keď ich čaká náročný 
tréning. Výsledky im totiž prezradia, či sa 
stihli zregenerovať z predchádzajúceho 
tréningu. Ak zistia, že hladina 

kreatínkinázy neklesla na pôvodné 
hodnoty, je zbytočné koncipovať ďalší 
tréning ako vysokonáročný, treba ešte 
počkať 24 hodín,“ vysvetľuje.
Koľko všelijakých vyšetrení sa tu 
vlastne dá absolvovať? Odpoveď 
prekoná moje očakávania: „Asi 80. Sú to 
všeobecné vyšetrenia, testy všeobecnej 
výkonnosti, ale i testy špecifickej 
výkonnosti. Ponúkame tiež kompletnú 
fyzioterapeutickú diagnostiku.“
A čo je najpríjemnejší test, ktorý 
tu majú? „Ten by sme našli v labáku 
zameranom na pokojový metabolizmus: 
pacient si tu ľahne, dostane masku na 
celú tvár, 30 minút do nej dýcha a podľa 
množstva a zloženia vydychovaných 
plynov zistíme, aký má základný 
energetický denný výdaj, čo je potrebné 
na to, keď si chce niekto s dietológom 
nastaviť jedálny lístok. Tie internetové 
tabuľky sú totiž presné ako všetky 
internetové tabuľky,“ dodáva.

Otvorení pre (ne)športovcov

Čo si z toho ako nešportovkyňa 
odnášam? Šport je fakt veda. 
Potvrdzujú to aj ďalšie slová Jána 
Cvečku: „Ako ukazujú výskumy v tejto 
oblasti, ďalšie zvyšovanie rastu športovej 
výkonnosti dnes už nezávisí len od 
talentu športovca, skúseností trénera 
či kopírovania techniky vyspelých 
športovcov, ale predovšetkým od správne 
vedeného a na vedeckých základoch 
podloženého tréningového procesu. Práve 
výber vhodného diagnostického postupu, 
správnej metodiky testovania a exaktná 
interpretácia výsledkov umožňujú odhaliť 
slabé miesta, identifikovať potenciál pre 
zlepšenie a celkovo výraznou mierou 
prispieť ku skvalitneniu športovej 
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Univerzálny lineárny legpress – dynamometer Bežecký ergometer
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prípravy.“
Po tom všetkom sa nemožno čudovať, 
že centrum pravidelne navštevujú známi 
športovci, napr. Daniela Hantuchová, 
Róbert Vittek či Dominik Hrbatý, ktorý 
sem chodí s celou rodinou. „Zistili 
totiž, že u nás vedia dostať prvotriedny 
servis, na ktorý boli dosiaľ zvyknutí len 
v súkromných centrách v zahraničí,“ 
hovorí Ján Cvečka. 

Ako ma však vzápätí uisťuje, ambulancia 
športového lekára, ktorá počas 
pracovného týždňa ordinuje denne, 
je otvorená aj pre širokú verejnosť 
vrátane nešportovcov, ktorí chcú 
začať športovať, ale nevedia kde začať. 
„Najprv by si mali zistiť, ktorý šport 
bude pre nich prospešný. Práve s tým 
im poradí náš telovýchovný lekár, ktorý 
im vyšetrí moč, krv, absolvujú záťažový 
test na bicykli a na bežiacom páse, 
natočí sa EKG, vyhodnotia sa parametre 
funkčnej zdatnosti. Nasleduje nastavenie 
tréningových zón v závislosti od toho, čo 
chcú dosiahnuť – či chcú schudnúť, zlepšiť 
kondíciu a podobne.“ 

Z čisto pragmatického hľadiska sa 
pýtam na financovanie. „To, že sa nám 
podarilo z ministerstva školstva získať 
dotáciu na stavebné úpravy a materiálne 
dovybavenie diagnostického centra, 
aby spĺňalo legislatívne podmienky na 
zdravotnícke zariadenie, je zásluha 
súčasného dekana Mariána Vanderku. 
Ambulancie momentálne svojou 
činnosťou pokrývajú náklady na svoju 
prevádzku, vďaka čomu nás nemusí 
dotovať fakulta a my vieme fungovať 
na vysokej úrovni. Grantové finančné 
prostriedky nám zasa umožňujú realizovať 
výskumnú činnosť a byť publikačne 
aktívni,“ ozrejmuje vedúci pracoviska.

Interdisciplinárny výskum

Ako nám však opätovne prízvukuje, 
centrum, ktoré sa dlhodobo radí 
k publikačne najproduktívnejším 
súčastiam FTVŠ UK, sa nezameriava 
len na rast športovej výkonnosti, ale 
rovnako na zdravotný účinok pohybovej 
aktivity, t. j. na pohyb pre zdravie, nie 
pre výkon. Potvrdzujú to aj ich aktuálne 
projekty. 

S viedenským Inštitútom Ludwiga 
Boltzmanna spolupracujú na projekte 
Centrum aktívneho starnutia. Projekt 
s rozpočtom viac ako 3,2 milióna eur 
je spolufinancovaný z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja a je 
doteraz najväčším projektom FTVŠ UK. 
Vďaka nemu sa do r. 2022 v Bratislave 

vybuduje pilotné kompetenčné centrum 
pre pohybovú aktivitu, prevenciu 
a podporu zdravia seniorov, ktoré 
im poskytne zázemie pre pravidelný 
pohyb zameraný na zlepšenie fyzickej 
zdatnosti, ako aj vzdelávacie aktivity 
zamerané na integráciu pohybovej 
aktivity do bežného života. Ako vznikol 
tento nápad? „So staršími ľuďmi sme 
pracovali v rámci výskumných projektov 
už predtým – od r. 2003. Seniori 
po ukončení výskumných projektov 
pravidelne vyslovovali želanie pokračovať 
v pravidelnom pohybe pod odborným 
dohľadom dlhodobo, nielen ako súčasť 
výskumu. Pri fakulte tak v r. 2016 
vzniklo občianske združenie Slovenská 
spoločnosť pre pohyb a zdravie, ktoré 
v súčasnosti organizuje okrem iného aj 
mimoriadne obľúbený SeniorFitnes, čo je 
komplexný pohybový program zameraný 
na zlepšovanie fyzickej kondície a zdravia 
seniorov s využitím najnovších overených 
vedeckých poznatkov. Keď seniori videli, 
že pohyb, ktorý je odborne koncipovaný, 
naozaj funguje, t. j. všestranne pozitívne 
vplýva na ich zdravie, dožadovali sa 
ďalších podobných programov. Preto sme 
sa rozhodli získať peniaze na vybudovanie 
centra,“ vysvetľuje genézu projektu. 
„Výhodou je, že počas toho, čo sme 
dotovaní EÚ, budú mať seniori program 
centra aktívneho starnutia zadarmo. Pre 
nás to zas bude obrovský zdroj ďalších 
dát – za rok sa tam má otočiť 1000 ľudí,“ 
dodáva. 

Ďalším z realizovaných projektov je 
Silový tréning pre ADAM – pohybová 
aktivita ako doplnková terapia. Čo 
znamená ADAM? „Je to skratka z angl. 
Androgen Deficiency in Aging Males, 
ktorá označuje diagnózu patologického 
poklesu androgénnych hormónov, 
predovšetkým testosterónu u mužov. 
Postihuje aj mladších mužov a častými 
prejavmi sú obezita a s tým spojené 
ochorenia,“ objasňuje Ján Cvečka. 
Odborníci pod vedením doktora Milana 
Sedliaka, hlavného koordinátora 
projektu, zistili, že správne dávkovaná 
pohybová aktivita dokázala pozitívne 
zmeniť zloženie tela u takýchto 
pacientov v zmysle úbytku tukovej 
a nabratia svalovej hmoty bez ohľadu na 
to, či boli alebo neboli liečení injekčným 
testosterónom. „Prekvapivé bolo zistenie 
zvýšenia hladín testosterónu u pacientov 
bez hormonálnej liečby, a to takmer na 
spodnú hranicu normálnych koncentrácií. 
Čaká sa ešte na výsledky analýz zo 
vzoriek svalového tkaniva. Každopádne 
už predbežné výsledky ukazujú, že použitý 
silový tréning by mohol byť účinnou 
formou doplnkovej terapie pre pacientov 
s touto diagnózou,“ približuje.
S Lekárskou fakultou UK 

a Biomedicínskym centrom SAV 
spolupracujú na APVV projekte 
Molekulárne mediátory účinkov fyzickej 
aktivity a karnozínu u pacientov 
s preklinickými a včasnými štádiami 
neurodegeneratívnych ochorení. Pre laika 
nezrozumiteľný názov si opäť nechám 
vysvetliť. Dozviem sa, že skúmajú, 
nakoľko sa zvýšia pozitívne zdravotné 
účinky pohybu užívaním karnozínu, čo 
je výživový doplnok. Zo zistení vyplýva, 
že touto kombináciou sa u starších 
ľudí dajú zväčšiť štruktúry v mozgu, 
konkrétne hippocampus, ktorý hrá 
dôležitú úlohu pri konsolidácii informácií 
z krátkodobej do dlhodobej pamäti. 
Na projekte významne participuje 
„domáca“ doktorandka Ľudmila Oreská, 
ktorá je ďalšou výbornou ukážkou 
interdisciplinárneho nastavenia 
diagnostického centra. Po bakalárskom 
štúdiu zdravotníckych a diagnostických 
pomôcok na Farmaceutickej fakulte UK 
odišla do Anglicka, kde na Univerzite 
v Bedfordshire získala M.Sc. z klinickej 
fyziológie. V rámci dizertačnej práce sa 
venuje histologickej zmene v kostrovom 
svale po 12-týždňovom kombinovanom 
silovo-aeróbnom a koordinačnom 
tréningu.

Výučba

Pokiaľ ide o podiel na realizácii 
vyučovacieho procesu, učia sa tu 
predmety diagnostika trénovanosti 
a fyziológia telesných cvičení, ktoré 
sú určené pre domácich, teda najmä 
slovenských študentov; medzi 
erasmákmi je zas veľmi obľúbený 
Human Performance Testing. Ako to 
funguje? „Na prednáške sa dozvedia 
teoretické poznatky, v centre sa spraví 
modelové meranie,“ približuje Cvečka.
Apropo, využívajú študenti možnosti 
centra aj mimo výučby? „Áno, využívajú 
– jednak oni osobne, jednak sem vodia 
probantov v rámci svojich výskumov,“ 
hovorí. „Spočiatku mali do centra takmer 
neobmedzený prístup, ale kapacitne sa to 
nedalo zvládnuť. Preto sme sa to rozhodli 
spoplatniť aj pre nich, ako študenti však 
majú výraznú zľavu z komerčnej ceny. 
Navyše je systém nastavený tak, že pokiaľ 
má ich výskum publikačný potenciál, 
náklady hradí fakulta,“ dodáva.

Ľudia sa nechcú hýbať

Čo je pre pracovisko najväčšou výzvou? 
„Hoci máme aj vlastnými výskumnými 
dátami potvrdené, že pohyb je super 
efektívny, stále sa boríme s tým, že ľudia 
vo veku 50+ sa jednoducho nechcú 

Z histórie pracoviska

• Diagnostické centrum vzniklo v r. 2005 z iniciatívy vtedajšieho 
dekana FTVŠ UK Miroslava Holienku.

• Centrum je pomenované po Dušanovi Hamarovi, telovýchovnom 
lekárovi, za jeho celoživotný prínos vo vývoji zariadení na 
posudzovanie a rozvoj trénovanosti športovcov i bežnej 
populácie.

• V r. 2017 – 2019 sa uskutočnila transformácia časti priestorov 
centra na zdravotnícke zariadenie pre činnosť v odbore 
telovýchovné lekárstvo a fyzioterapia.

• Od r. 2016 je vedúcim centra Ján Cvečka.

hýbať. Obávam sa však, že to už nie je 
úloha len pre nás. Ako sme sa doteraz 
spájali s molekulárnymi biológmi 
a lekármi, tak teraz musíme spojiť sily 
s psychológmi,“ hovorí. Napriek tomu, 
že nezanedbávajú ani popularizáciu 
zdravého životného štýlu – prednášajú 
na univerzite tretieho veku, aktívne 
spolupracujú s Jednotou dôchodcov 
Slovenska –, má pocit, že k pohybu 
sa i v staršom veku uchyľujú najmä 
tí, ktorí si k nemu našli cestu už 
v mladosti. V tomto smere vidí tiež 
obrovské rozdiely medzi Bratislavou 
a zvyškom Slovenska. „Ako je to u vás 
na Orave?“ pýta sa ma. Hovorím, 
že si pamätám časy, keď ten, čo 
si išiel zabehať, bol pre zvyšok 
dediny mimoriadne podozrivý. Azda 
nemá nič lepšie na robote? Cvečka 
s úsmevom spomenie svoju babku zo 
Skalice, ktorá jeho bežecké tréningy 
komentuje slovami: „Zas sa spotíš 
a potia sa len chorí a kone pri robote.“

Keď sa veda nerobí len pre 
vedu

Nakoniec už len vyzvedám, na ktorý 
konkrétny úspech jednotlivca obzvlášť 
rád spomína. „To je úplne gýčové, 
čo vám poviem. Ani to tam nepíšte, 
tomu nik neuverí,“ ošíva sa spočiatku. 
Napokon však spustí: „Do SeniorFitnes 
sa nám prihlásila jedna pani. Keďže 
sa telocvičňa nachádza na zvýšenom 
prízemí, nevedela tam vyjsť bez pomoci, 
vyšla však o paličkách. Začala nám 
rozprávať, že sa v minulosti zvykla 
prechádzať do Starého Mesta, ale teraz 
už nevládze, z čoho bola frustrovaná až 
depresívna. Jej sestra jej však pomohla 
prihlásiť sa do programu. Keď spoločne 
zvládli úvodný trimester, prihlásili sa 
na ďalší. Po nejakom polroku som ju tu 
našiel plakať pred dverami. ,Čo sa vám 
stalo?‘ spýtal som sa. A z nej vypadlo, že 
plače preto, lebo sa konečne bola prejsť 
v Starom Meste.“
A čo najviac miluje na svojej práci? 
„Z dlhodobého hľadiska ma najviac baví 
práve to, keď sa nejaký poznatok, ktorý 
sa vyskúma a overí, dostane medzi ľudí 
a tam prospieva,“ hovorí.

Vedúci centra Ján Cvečka (vľavo) 
pri bicyklovom ergometri



INTERVIEW

SLOVAKIA HAS 
ALWAYS HAD 
A SPECIAL 
PLACE IN MY 
HEART

text: Radomír Masaryk
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As a student trying to get through the fascinating textbook on Social 
Psychology edited by Jozef Výrost and Ivan Slaměník, I was struck by 
one text in particular that was very different from the rest. It was fresh, 
provocative, insightful, and, dare I say, rebellious. So, I decided to look 
up more papers and books by this author. Her name was Wendy Stainton 
Rogers, and I immediately fell in love with the way she approached 
her field. After our first meeting in Třešť, she accepted our invitation 
to be a keynote speaker at the 2008 edition of our annual Qualitative 
Approach and Methods in Social Sciences (QAK) conference held in 
Bratislava. This was followed by a successful series of seminars designed 
to boost the ability of young Slovak researchers to write in high impact 
journals. When I visited Wendy at her home in 2017, she was very frail 
and going through a severe health crisis. Although easily out of breath 
and moving with difficulty, she promised to come to Slovakia next year. 
It sounded very improbable at that time. But she did it! I was touched 
when Wendy received standing ovations after her brilliant lecture at the 
CU Faculty of Social and Economic Sciences auditorium. And I was even 
more touched when the rector of Comenius University agreed to honour 
her with a Centennial Anniversary Medal during her next visit when 
we hosted the 2019 International Society of Critical Health Psychology 
(ISCHP) in Bratislava. I cannot think of another social psychologist who 
has inspired the minds and touched the hearts of so many scholars in 
Central Europe. Wendy Stainton Rogers has inspired the generation of 
my teachers as well as my own generation, and today she keeps inspiring 
my students. 



At the time of publishing this issue, 
we will be getting ready to celebrate 
the 30th anniversary of the fall of 
the Iron Curtain that divided us 
from the West. You had a chance to 
experience Slovakia very shortly 
after the fall of the socialist regime. 
What were your impressions when 
you first arrived in our country?
I made that visit with Rex Stainton 
Rogers, my late husband who sadly 
died in 1999. Our first reaction was 
one of being excited and happy that 
we could at last really get to know 
academics from Eastern Europe and 
celebrate the fall of communism. But 
also surprise! We had been led to 
believe that the whole of the Eastern 
Bloc was grim, grey, and very poor, and 
where people eked out their lives in 
very harsh conditions. I think people like 
me lost sight of the rich cultural lives 
your people lived, your determination 
not to give in, and the strength of your 
human spirit that made Czechoslovakia 
(as it then was) such a vibrant and 
intellectually stimulating country.
I did notice things like the poor 
building quality compared with 
home. Our infrastructure in Britain is 
highly regulated by health and safety 
laws, which are strictly enforced on 
commercial and public institutions as 
well as ordinary citizens. It took me 
quite a while to get used to pavements 
and steps that were so hazardous, and 
this epitomised for me how communist 
and democratic systems operated very 
differently.

This was the first visit, but you have 
been coming back repeatedly ever 
since. Why was this so? Was this 
just a coincidence or did you feel 
a particular attraction to this part of 
the world?
My reasons are complicated, but 
let’s start with the political situation at 
the time. The capitalists of the West 
looked at the Velvet Revolution as 
offering brilliant opportunities for them 
to ‘make a buck’, and academics could 
build their reputations by exploiting the 
very many ‘scientific workers’ whose 
expertise could be bought so cheap! 
Early conversations told us about the 
way our colleagues in Slovakia had 
been recruited to work on large-scale 
international projects on topics like 
values, where standard US scales 
were translated and used to feed into 
a ‘cross-cultural study’. We began to call 
the perpetrators ‘data vampires’ who 
preyed on the former East Europeans 
for their own ends. 
The crunch came when we were 
asked to recommend the best US 

textbook to get translated for the 
new curricula that Slovak academics 
were designing. It made us angry. We 
saw US psychology as almost entirely 
experimental and highly culture-bound. 
Most crucially, we were horrified that 
it largely ignored the canon developed 
by European psychologists, such 
as Moscovici’s theorizing of ‘social 
representation’ and Tajfel’s ‘social 
identity’. Our response, therefore, was 
to say: ‘Write your own!’ They did. And it 
is an excellent textbook.

My reasons for coming back so 
consistently were also personal. 
Things didn’t always run smoothly, 
partly because I am a very committed 
feminist and did not enjoy being 
ritually ‘whipped’ with flower-adorned 
and platted twigs at Easter ‘to make 
me clean’. My attempts to talk about 
the symbolism involved were not 
listened to, but I did find a way to 
get my revenge! This involved very 
large snowballs. I was also shocked by 
the casual racism towards the Roma 
among students (but impressed by 
the research being conducted in 
Košice to improve their conditions). 
And I will admit that at times I felt my 
commitment was being exploited. But 
massively more important are the many 
good friends I made and the great 
times we had together: hiking in the 
mountains, picking mushrooms in the 
forest, and long conversations in a fair 
few beer halls. 
Slovakia certainly became a sort of 
second home, especially after Rex died. 
I got involved in a number of projects, 
especially around the qualitative 
research conferences organized in 
both Slovakia and the Czech Republic. 
I was very impressed by the way that 
psychologists in both countries worked 
together to establish such a hotbed of 
clever scholarship, enticing argument 
and a caring community, and were keen 

to support its students and academics 
early in their career. To me this 
approach is the best way for scholarship 
to flourish, and flourish it certainly did 
in Slovakia especially, but also in the 
Czech Republic and Hungary. 
I became very committed to doing 
what I could. I gave a lot of keynote 
lectures at these conferences and 
workshops as well. Together with 
Professor Marcia Worrel and colleagues 
at Comenius University, we created 
a ‘Junior Academic Writing Accelerator 
Programme’, designed to fast-track 
the skills development of early-career 
researchers. Three meetings took place 
over 2009 and 2010 in various locations: 
Pezinok, Bratislava, and Moravany nad 
Váhom. This included workshops on 
getting academic papers published 
in English, planning your own career 
development, and time management.

Is there anything unique about 
Slovakia from your point of view, 
something that sets this country 
apart from others? Both in a negative 
way and in a positive way?
During this period, I was coming to 
the end of my career. I was fortunate 
enough to do a deal with my university 
to spend two years working intensively 
on a project that would bring in a lot 
of money to my faculty and in return 
take considerable sabbatical leave. Over 
my career, I have worked across the 
world. I had visiting fellowships, mainly 
in New Zealand, but I also lectured 
and ran workshops in Australia, Brazil, 
Japan, Portugal, South Africa, Spain and 
Sweden.
However, Slovakia has always had 
a special place in my heart. Britons 
have a particular affection for ‘the 
underdog’: those who don’t have the 
same natural resources, power base, 
or international recognition as the ‘big 
boys’ and yet who often win out in the 
end. For me, Slovakia has its problems 
today like everywhere else, but its 
people have retained their human 
values: important values of kindness 
and consideration, great intellectual 
courage and determination, and 
compassion and commitment to the 
things they believe in. My admiration is 
enormous.

After a struggle with some serious 
health issues, you came back to the 
academic world two years ago and 
went back to writing and attending 
conferences. Where do you see 
your position now as a Professor 
Emeritus? What are your academic 
priorities, the things that you think 
are the most important?

Being retired but still remaining 
an active academic is a very great 
privilege and extremely enjoyable. 
Compared to most retired people, 
this makes it possible to influence the 
future of your subject – in my case, 
psychology. You remain respected 
for your intellect and creativity, and 
are given many opportunities to work 
with new generations of scholars, 
encouraging and enthusing them, as 
well as working on their academic skills. 
This is very good for my self-esteem and 
self-respect. My priorities are centred 
around creating a legacy in my later 
years: the legacy of a critical psychology 
that is more vibrant, relevant, alert to 
issues of power-mongering, and more 
humane in its scope.

How did you enjoy the ISCHP 2019 
conference in Bratislava?
A lot! I can’t travel easily anymore, so 
it was a rare treat to come. Having 
been a bit involved in organizing the 
conference, it was great to see the 
ambitious plans taking shape, creating 
such a fantastic atmosphere and having 
such an excellent organization. But 
receiving the Centennial Anniversary 
Medal from the rector of Comenius 
University was the absolute cherry 
on the cake. If you are a critical and 
awkward scholar, always challenging 
the establishment, you don’t look for 
honours like this. I was totally surprised: 
‘gobsmacked’ is what we say in English. 
It really touched my heart, and it forged 
a bond for me with Comenius University 
that will never be broken.

What would you say to young 
academics who would like to publish 
in high impact journals and make 
their voice heard on an international 
level? 
The short answer is “go on an 
accelerator programme” or at least 
create one for yourself! A lesson I think 
we all learned from our programme was 
that you don’t need experts from the 
outside to teach you. So much talent 
and knowledge can be found within 
a group of early-career Slovak scholars 
that together can devise a plan for each 
of them to get a paper written. Work 
together and look at the papers in the 
journals you want to publish in. Use 
your judgement to identify the good 
ones and from this work together to 
develop a list of what a good paper 
needs to look like. Nag each other 
to keep going, and give each other 
constructive critical feedback. You 
might even consider inviting a certain 
retired professor to come and cheer 
you on!

Wendy Stainton 
Rogers

She is a Professor of Health Psychology and now 
works in public health at the Faculty of Wellbeing, 

Education, and Language Studies at the Open 
University in the United Kingdom. Rogers has 

a special interest in health inequalities. She is also 
active in succession planning and development 

and in delivering the Integrated Academic 
Staff Development Programme. Wendy’s own 

research is mainly on the links and disjunctions 
between beliefs about health and illness and 

people’s actions and lifestyles. She is also active 
in applications of critical theory on gender and 
sexuality and on childhood and child welfare.
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“Things didn’t 
always run 

smoothly, partly 
because I am 

a very committed 
feminist.”

“Slovakia has its problems 
today like everywhere else, but 
its people have retained their 

human values. My admiration is 
enormous.”
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PRÍBEH ŠTUDENTKY

ŠTÚDIUM 
FARMÁCIE MA 
NAUČILO, ŽE 
DOKÁŽEM VIAC, 
NEŽ SI MYSLÍM
Aktívna študentka 5. ročníka Farmaceutickej fakulty UK so zdravou 
dávkou nadhľadu Karin Malenovská sa rozhodla ísť študovať lieky 
a liečivá, lebo ju na strednej bavila chémia a túžila pomáhať ľuďom. Ako 
však sama po rokoch štúdia priznáva, to, že niekoho baví chémia, nie 
je zárukou, že zvládne aj extrémne náročné štúdium farmácie. Okrem 
toho je aktívna aj v Slovenskom spolku študentov farmácie a brigáduje 
vo farmaceutickej firme. Na stáži v Berlíne sa starala o pijavice 
a endorfíny naberá vo fitku a v skupinových cvičeniach.

text: Zdenka Krasňanská
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,diera na trhu‘ a má to veľký potenciál,“ 
vysvetľuje Karin so zápalom a dodáva, 
že práca bude založená najmä na 
kvalitatívnom výskume.
Karin je ten typ študentky, ktorá sa 
rozhodla naplno využiť možnosti štúdia 
či stážovania v zahraničí ponúkané 
fakultou, len priznáva, že nie vždy 
sa k študentom dostanú informácie 
v pravý čas. K nej sa dostali aj vďaka jej 
zvedavosti a aktívnemu angažovaniu 
sa v Slovenskom spolku študentov 
farmácie, a tak mohla absolvovať 
stáž v Thajsku. Ako túto skúsenosť 
s odstupom času hodnotí? „To ani 
nebolo vystúpenie z komfortnej zóny, 
to už bola regulárna zóna paniky, no 
som nesmierne rada, že som to mohla 
zažiť,“ spomína so zmesou veselosti 
a nostalgie v hlase na prax v lekárni aj 
nemocnici v chudobných podmienkach 
mimo turistických zón. Oproti tomu 
v turistických oblastiach nájdeme 
špičkové súkromné nemocnice, 
ktoré dokážu konkurovať napríklad aj 
americkým, pretože, ako nám Karin 
porozprávala, Thajčania vo všeobecnosti 
zbožňujú Ameriku. Okrem exotiky tiež 
absolvovala mobilitu cez Erasmus+ 
v Berlíne, kde praxovala v nemocničnej 
lekárni. „Berlín je úžasné mesto a veľmi 
som si ho zamilovala. Páčilo sa mi, že 
to nie je také typické Nemecko, je veľmi 
internacionálny. Skúsiť prácu v zahraničí 
bolo cenné aj preto, že okrem toho, 
že som sa napríklad naučila pracovať 
s novými prístrojmi na výrobu liekov, 
zažila som to, čo človek doma bežne 
nezažije. Úplnou novinkou pre mňa 
bolo, keď som sa tam starala o pijavice,“ 
spomína.

Praxuje v odbore, no neváhala 
si privyrábať v posilke či ako 
čašníčka

Aj napriek tomu, že Karin aktuálne 
absolvuje povinnú 5-mesačnú prax 
v lekárni, počas celého náročného 
štúdia zvládala aj brigádovať. Skrátka 
práca s ľuďmi je pre činorodú mladú 
študentku a bývalú hráčku tenisu jej 
životným poslaním. „Pracovala som 
ako recepčná v posilke, barmanka 
v divadle, teraz sa mi podarilo nájsť si 
prácu v odbore v jednej farmaceutickej 
spoločnosti, kde sa venujem analýze 
spotreby liekov,“ ozrejmuje. „Je to úplne 
iné ako práca čašníčky, teraz viac sedím 
za počítačom a zdokonaľujem sa v práci 
s excelom,“ smeje sa.
Veľmi zaujímavé výsledky však priniesla 
jej analýza spotreby kyseliny listovej 
na Slovensku. Dokonca bola pre ňu 
táto analýza natoľko inšpiratívna, 
aby sa prihlásila do ŠVOČ. A oplatilo 
sa: Karin vyhrala fakultné kolo, po 

ktorom postúpila do nadnárodného 
kola v Prahe. So svojou šéfkou 
z firmy tému prezentovali aj na 
Ministerstve zdravotníctva SR na 
farmakoekonomickej konferencii: 
„Vyvolali sme veľmi plodnú diskusiu, 
výsledky boli fascinujúce. V konečnom 
dôsledku sme však ešte nevysvetlili, prečo 
máme takú vysokú spotrebu kyseliny 
listovej,“ priznáva. Aktuálne Karin 
pracuje na analýze spotreby antibiotík, 
čo je dnes veľká téma nielen u nás, ale 
na celom svete. „Už sa nám podarilo 
potvrdiť, že na Slovensku máme enormne 
vysokú spotrebu antibiotík. V porovnaní 
s Holandskom, ktoré má najnižšiu 
spotrebu v Európskej únii, sa snažíme 
zistiť, prečo je u nás spotreba antibiotík 
taká vysoká a čo v tomto smere robia 
Holanďania inak,“ vysvetľuje so zápalom 
v hlase.

V súčasnej farmácii je veľa 
problémov, no štúdium sa 
oplatilo

Mladá nádejná farmaceutka za 
najväčší problém vo svete farmácie 
považuje to, že trh zahltili siete lekární, 
a taktiež to, že sa množstvo pacientov 
samo diagnostikuje a lieči pomocou 
„doktora Google“. „No i tak ľudí pozorne 
počúvame, a ak nám niekto povie, že 
mu na istý problém zabral napríklad 
zinok, skúsime ho odporučiť aj iným 
pacientom s podobným problémom,“ 
vysvetľuje. Vie ju rozčúliť a sklamať, 
keď ľudia lekárnikov považujú skôr za 
predavačov liekov než za odborníkov, 
ktorí päť rokov tvrdo študovali. „Podľa 
legislatívy sú totiž lekárnici platení od 
hodiny a nie podľa odbornej spôsobilosti 
komunikovať s pacientom,“ vysvetľuje. 
Veľký potenciál vidí v profesii s názvom 
klinický farmaceut. Podľa jej slov ide 
o lekárnika – špecialistu, ktorý sa priamo 
v nemocnici stará o farmakoterapiu 
pacienta, pretože lekári často na to 
nemajú čas.
Po takmer piatich rokoch štúdia Karin 
bilancuje, že štúdium farmácie ďaleko 
prekročilo jej očakávania. „V prvom 
rade som nečakala, že to bude až také 
ťažké,“ smeje sa. No to, čo jej škola dala 
vedomostne a do života, ju utvrdilo, 
že si vybrala správne. „Naučila som 
sa hlavne zadeliť si čas a zmanažovať 
organizáciu dňa podľa priorít. Vysoká 
škola je tiež o disciplíne, no zároveň som si 
uvedomila, že mám na viac, než si myslím. 
Skrátka, človek v krízových situáciách 
odhalí v sebe, čo sa všetko dokáže nielen 
naučiť, ale aj zvládnuť,“ hovorí. Najväčšie 
plus univerzity vidí v rôznorodom 
spektre možností, ktoré sa študentom 
otvárajú nielen počas štúdia, ale aj po 
ňom.

K štúdiu farmácie ju priviedla aj 
fóbia z krvi

„Pôvodne ma lákala aj medicína, no 
fóbia z krvi ma utvrdila v tom, že si 
dám prihlášku na farmáciu,“ smeje 
sa sympatická Karin, ktorá si voľbou 
štúdia farmácie zvolila neľahkú cestu 
za titulom. Farmácia sa dá študovať 
výlučne dennou formou a len ako 
prvý a druhý spojený magisterský 
stupeň, teda bakalár – farmaceut z vás 
nikdy nebude. Predmety napĺňajú 
štyri oblasti. Biologická oblasť zahŕňa 
štúdium farmakológie (teda účinok 
liekov, mechanizmy účinku liekov 
a rozdelenie všetkých liečiv), ďalej sú 
tam predmety ako fyziológia, patológia, 
farmakognózia (teda liečivé rastliny), 
Karininina obľúbená chemická oblasť 
rozdelená na organickú, farmaceutickú 
a analytickú chémiu a napokon je to 
technológia a sociálna farmácia – v tejto 
oblasti sa učia najmä zákony, riadenie 
lekárne, marketing, pretože, ako nás 
poučila mladá študentka, dobrý lekárnik 
musí byť aj dobrý manažér, ekonóm 
aj právnik. Spomínané oblasti na 
fakulte zabezpečuje jedenásť katedier. 
Najviac ju zaujala klinická farmácia, 
v ktorej je alfou a omegou schopnosť 
vedieť prepájať teóriu s praxou. 
„Riešime prípadové štúdie na príkladoch 
konkrétnych pacientov, interakcie liekov 
so zdravotným stavom pacienta, teda to, 
či tomu pacientovi môžeme dať ten a ten 
liek, a ak áno, prečo áno, ak nie, prečo 
nie. Tieto kazuistiky vymýšľajú učitelia,“ 
vysvetľuje Karin a dodáva, že stretnutie 
s reálnym pacientom v lekárni býva 
oveľa stresujúcejší zážitok, pretože 
zrazu pred ňou stojí človek z mäsa 
a kostí, nielen imaginárny pacient.
Výučba je rozdelená na povinné, 
povinne voliteľné predmety, ktoré 
sú zväčša odporúčané pre konkrétny 
ročník, a voliteľné predmety. „Výhodou 
je, že vyučujúci ponúkajú v rámci 
jedného predmetu viac termínov, a tak 
si môžeme vyskladať rozvrh tak, ako 
nám to vyhovuje. Samozrejme, boj 
o najlukratívnejšie termíny predmetov 
býva krutý,“ približuje študentský život 
Karin. Má za sebou aj dva semestre 
každotýždenných 9-hodinových labákov. 
„No a keď si konečne vydýchneme, že je 
semester na konci, prichádza obdobie 
skúšok. A tie sú masaker,“ hovorí Karin 
a priznáva, že vtedy je jej jediným 
spojencom káva alebo kofeínové 
tabletky a partner – študent medicíny, 
ktorý asi ako jediný okrem jej 
spolužiakov chápe, čo počas skúškového 
prežíva.
Počas skúškového študent farmácie 
absolvuje v priemere štyri až päť skúšok. 
Karin vyzdvihuje to, ak študent tomu, čo 

sa učí, aj reálne rozumie a vie poznatky 
usúvzťažňovať a interpretovať. Najmä 
pri kazuistikách. No sú aj skúšky, na 
ktoré sa učivo jednoducho musia naučiť 
naspamäť. „Na skúšku z ,gnózy‘ (tak 
študenti hovorovo nazývajú predmet 
farmakognózia) som sa učila presne 26 
dní. Za všetko jeden príklad: vezmime 
si – na prvý pohľad celkom neškodný 
symptóm – zápchu. Na skúške musíme 
vedieť vymenovať, ktoré rastliny k tomuto 
symptómu patria, pričom názvy rastlín 
je potrebné ovládať po slovensky aj po 
latinsky a obsahové látky či mechanizmus 
účinkov obsahových látok. Celkovo je 
tých rastlín asi 300 a prirovnala by som 
to k tomu, ako keby ste sa museli naučiť 
Zlaté stránky. Ani som to na prvýkrát 
nedala,“ priznáva sa čestne Karin 
a dodáva, že odkedy je na univerzite, 
číta výlučne študijnú literatúru a Netflix 
sa stal jej najlepším kamarátom. „Občas 
totiž treba vypnúť, chodím tiež rada 
do fitka a na rôzne skupinové cvičenia. 
Dobrým relaxom je napríklad joga,“ 
vyzdvihuje nutnosť vyvažovať množstvo 
štúdia oddychom.

Zo štátnic má strach, hoci ju jej 
odvaha doviedla až do Thajska

„Uvažujem aj nad doktorandským štúdiom 
– buď tu na fakulte, alebo v zahraničí. 
Tiež zvažujem možnosť vycestovať za 
prácou do zahraničia,“ rozpráva o svojich 
ambíciách a snoch do budúcna. No ešte 
predtým ju čakajú štátnice a obhajoba 
diplomovej práce, na ktorej aktuálne 
usilovne pracuje. „Na farmácii máme 
dva termíny štátnic – zimné a letné. 
Dohromady máme päť štátnicových 
predmetov: v zimnom termíne je 
to farmakológia, farmaceutická 
chémia (čo je vzťah štruktúry a účinku 
liečiv) a farmakognózia. Na zimných 
štátniciach si z týchto troch predmetov 
ťaháme jednu otázku. V letných 
štátniciach musíme zvládnuť predmety 
farmaceutická technológia (teda výroba 
liečiv) a sociálna farmácia,“ vysvetľuje 
trošku nervózne Karin. Medzitým 
však musí obhájiť diplomovú prácu. 
I keď študuje tzv. tvrdú vedu, téma jej 
diplomovej práce sa zakladá na poznaní 
prevažne z humanitných smerov. 
Interdisciplinarita je teda evidentná 
aj vo svete farmácie. „Moja téma je 
trochu špecifická, diplomovku totiž 
píšem na katedre organizácie a riadenia 
farmácie. Konkrétne sa zaoberám alumni 
programom a upevňovaním kontaktov 
s absolventmi s apelom na tradíciu. Tieto 
programy fungujú najmä v USA – fakulty 
tam organizujú rôzne eventy, plesy, 
ponúkajú absolventom rôzne benefity. 
Na Slovensku nie je zatiaľ žiadny alumni 
program takto zabehnutý, je to v podstate 
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Neviete, ako sa do svojej e-mailovej schránky prihlásiť? Ponúkame 
užitočný návod

V prvom rade kliknite na moja.uniba.sk a potom na záložku Univerzitný e-mail 
Office 365, príp. priamo na: uniba.sk/webmail.
• Login: totožný s prihlasovacím menom do systému AIS vo formáte vaše 

priezvisko s priradeným číslom (napr. novotny2)
• Heslo: je to isté, ktoré používate do AIS-u
• Ak by ste mali problém s heslom, môžete sa obrátiť aj na fakultných správcov 

hesiel: uniba.sk/heslo.

        ZÍSKATE VIAC
Používaním univerzitného konta môžete len získať, a to:

• e-mail, kalendár a kontakty s kapacitou priečinka doručenej pošty 50 GB
• online verzie balíka Office vrátane Wordu, Excelu, PowerPointu, OneNote 

a ďalšie
• úplné počítačové verzie aplikácií balíka Office: Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook a OneNote až v piatich počítačoch alebo Macoch na jedného 
používateľa

• aplikácie pre mobilné zariadenia s iOS, Windows aj Android
• ukladací priestor s kapacitou 1 TB vo OneDrive

Všetky tieto výhody môžete využívať automaticky po prihlásení pomocou 
univerzitného mailu vo formáte (novotny2@uniba.sk) a hesla na adrese: uniba.sk/
office365. 

Presmerovanie

Ak sa však stoj čo stoj nechcete vzdať svojho bežného e-mailu a nebaví vás stále 
kontrolovať dve schránky, využite možnosť presmerovať si e-maily z univerzitnej 
e-mailovej schránky priamo na e-mailovú adresu, ktorú pravidelne využívate. 
Univerzitný mail sa s Gmailom dokonca dá prelinkovať tak, aby ste priamo z Gmailu 
vedeli posielať a prijímať správy aj zo svojej univerzitnej schránky. Ako na to? Kliknite 
na: uniba.sk/office365 a potom na záložku „Môžem použiť Gmail na odoslanie 
pošty z mojej univerzitnej adresy?“, kde nájdete zrozumiteľný návod. 

Nemíňajte si dáta, prihláste sa do siete Eduroam a buďte online 
nielen na Slovensku

Len si to predstavte: kráčate ulicami španielskej Granady alebo škótskeho 
Edinburgu a namiesto mobilných dát vám na displeji svieti automatické pripojenie 
na wi-fi. Záhada? S Eduroam úplný štandard! 
Eduroam je medzinárodný projekt zaoberajúci sa podporou mobility a roamingu 
v sieťach národného výskumu a vzdelávania (NREN). Jeho základnou myšlienkou 
je umožniť študentom a akademickým pracovníkom pripojiť sa do počítačovej 
siete v inej akademickej inštitúcii bez toho, aby sa museli niekde registrovať alebo 
získavať prístupové údaje. Pripojenie k sieti vyžaduje od užívateľa iba užívateľské 
meno a heslo, ktoré používa v domovskej inštitúcii. Čo to znamená pre vás? 
Stačí sa raz prihlásiť a môžete si užívať bezplatný a bezpečný prístup na internet 
v akademických inštitúciách vo viac než 100 krajinách na svete.

Prístupový kód zistíte na: uniba.sk/pristupovykod
Viac informácií na: uniba.sk/wifi 
 
 
 
 

V prípade akýchkoľvek problémov neváhajte kontaktovať Centrum 
podpory informačných technológií UK (CePIT) na telefónnom čísle 
02/9010 4444.
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UŽITOČNÉ INFO 
UNIVERZITNÝ E-MAIL: 
PRESTÍŽ S MNOŽSTVOM 
UŽITOČNÝCH VÝHOD
Študenti, ruku na srdce: kto z vás využíva univerzitný e-mail na komunikáciu s vyučujúcimi či študijným 
oddelením? Spomínate si vôbec, že máte k dispozícii svoj vlastný univerzitný e-mail s prestížnym 
identifikátorom Univerzity Komenského @uniba.sk? Identifikátor @gmail.com alebo @post.sk môže mať 
každý, no byť súčasťou našej univerzity dáva aj vašim mailom úplne iný štýl. Používanie univerzitného konta 
má navyše množstvo ďalších výhod.

Dôležité upozornenie! Ak hovoríme o univerzitnom e-maile, nemáme na mysli správy, ktoré sa vám zobrazujú 
v akademickom informačnom systéme (AIS) vľavo hore. Tieto správy slúžia ako notifikácie, čo máte vo 
vašom konte nové – napríklad, že školiteľ alebo oponent nahral posudok k vašej záverečnej práci, informácie 
o výpadku systému a pod.

Bližšie k vyučujúcim a v centre 
diania

Vaša univerzitná e-mailová adresa, ktorú 
ste automaticky získali už prijatím na 
štúdium, slúži univerzite ako oficiálny 
kontakt na vás. Čo to znamená? Ak 
s vami niekto z univerzity potrebuje 
komunikovať (či je to už váš vyučujúci, 
študijná referentka, alebo rektor), ozve 
sa vám priamo na túto adresu. Túžobne 
čakáte na zázrak v podobe informácie 
o preložení testu či predĺžení termínu 
na odovzdanie seminárnej práce? 
Nevieme vám ho garantovať, ak to však 
má prísť, vyučujúci vám to dá vedieť 

práve prostredníctvom univerzitnej 
e-mailovej adresy.
Platí to aj naopak – s pedagógmi či 
zamestnancami univerzity by ste aj vy 
mali komunikovať len prostredníctvom 
svojej univerzitnej e-mailovej adresy. 
Nejde len o nejaké prázdne odporúčanie 
v štýle „patrí sa“. Pracovníci univerzity 
totiž musia so študentmi komunikovať 
výlučne prostredníctvom univerzitných 
mailov – dôvodom sú štyri veľmi 
populárne písmenká GDPR (zákon 
o ochrane osobných údajov). Nečudujte 
sa preto, ak vám na súkromné e-mailové 
adresy neodpovedajú.
Univerzitným e-mailom prichádzajú aj 

ďalšie užitočné informácie, napríklad 
pozvánky na podujatia, prednášky 
laureátov Nobelovej ceny či špičkové 
vedecké konferencie. Nepremeškajte 
upozornenie z knižnice o blížiacom 
sa konci výpožičnej doby študijnej 
literatúry alebo informáciu zo 
študijného oddelenia o chýbajúcom 
potvrdení. Buďte stále v obraze 
a pravidelne si kontrolujte univerzitný 
e-mail. Jeden príklad za všetko: na 
úžasný koncert skupiny Tolstoys v aule 
v prvý deň tohto akademického roka 
mohli prísť len študenti, ktorí vyplnili 
prihlasovací formulár zaslaný na ich 
univerzitný e-mail.
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ZO ZAHRANIČNEJ STÁŽE  
KAMARÁTKAMI AJ 
VĎAKA ERASMU
Túžba dať svojmu vysokoškolskému životu ďalší impulz 
a zažiť niečo nové pod južanským slnkom zlákali na 
študijný pobyt na Universidade da Coruña študentky 
Máriu Hanckovú a Katarínu Buzášiovú z Pedagogickej 
fakulty UK. Čím všetkým si museli prejsť, kým sa na 
španielsku univerzitu vôbec dostali, a ako spomínajú 
na čas strávený na Pyrenejskom polostrove? To spolu 
s užitočnými tipmi pre všetkých, ktorí zvažujú mobilitu cez 
program Erasmus+, prezradia nasledujúce riadky.

Správne si vybrať, absolvovať pohovor a hurá, ide sa!

„Výberom cieľovej destinácie sme si boli isté od začiatku: chceli sme ísť do 
Španielska, ale nie do veľkomestského prostredia Madridu. Preto zvíťazila 
univerzita v menšom meste A Coruña, ktoré sa – na našu veľkú radosť – 
nachádza pri mori,“ zdôvodňujú svoje rozhodnutie Katka a Majka. „Katka 
vie navyše dobre po španielsky a jej motiváciou bolo zdokonaliť sa v tomto 
jazyku, čo sa jej rozhodne podarilo,“ pochválila kamarátku Majka.
„Dostať sa na mobilitu na zahraničnú univerzitu nie je až také jednoduché. 
Určite to však nie je ani žiadna nadľudská ,morda‘. Predovšetkým sa treba 
prihlásiť a úspešne absolvovať výberové konanie. To prebieha pred komisiou 
na katedre, s ktorou má zahraničná univerzita uzatvorenú zmluvu,“ opisujú 
dievčatá. „Nám na ,výberku‘ sedeli asi štyria vyučujúci, ktorí sa nás pýtali 
na našu motiváciu ísť študovať do zahraničia, špeciálne na španielsku 
univerzitu. Položili nám niekoľko otázok v angličtine, aby zistili, či sme 
spôsobilé komunikovať v cudzom jazyku,“ vysvetľuje Katka. „Potom už 
len stačilo načas odovzdať všetky potrebné dokumenty ako životopis či 
motivačný list,“ dodáva Majka.

Pred odchodom si zistite čo najviac informácií

Asi rok pred odchodom na zahraničný študijný pobyt dievčatá 
absolvovali na našej univerzite celofakultné Erasmus+ stretnutie, 
na ktorom sa oboznámili s prvotnými informáciami o podmienkach 
nástupu na mobilitu. V ďalšom kroku si informácie vyhľadávali 
cez univerzitnú webovú stránku či komunikovali so zahraničnou 
koordinátorkou. „I tak nás však na začiatku neobišiel jeden veľký chaos,“ 
zhodujú sa dievčatá. „Najprv nás nechceli ubytovať na internátoch, 
pretože sme vraj nemali potvrdenie od rodičov. Potom sme zaspali na 
Welcome Day, lebo noc predtým bola taká búrka, že do budovy nášho 
intráku udrel blesk, spustil sa požiarny poplach a my sme celé vystrašené 
vybehli len v pyžamách von do veľkého lejaka. Na druhý deň sme sa 
zobudili až okolo obeda. A napokon sme nechtiac začali chodiť na výučbu 
o týždeň neskôr, lebo sme si mysleli, že má náš učiteľský odbor školskú 
prax. Čo aj bola pravda, no my, ako Erasmus+ študenti, sme mali úplne iný 
harmonogram. Na to nás pani koordinátorka akosi zabudla upozorniť,“ 
spomínajú už s úsmevom na prvé chaotické dni v Španielsku. „Univerzita 
nám síce pridelila aj našu vlastnú koordinátorku, tzv. buddy, no my sme 
s ňou komunikovali len cez internet. Bola síce nápomocná, ale chýbal nám 
osobnejší kontakt,“ ozrejmujú dievčatá, ktoré si doplňujúce informácie 
hľadali aj na rôznych blogoch či sociálnych sieťach. „Určite by sa zišla aj 
nejaká globálna skupina na Facebooku zameraná na mobilitu cez Erasmus+ 
so základnými informáciami doplnenými o skúsenosti študentov,“ 
vyzdvihla takúto možnosť Katka.
Na základe vlastnej skúsenosti dievčatá odporúčajú vopred riešiť 

s fakultným koordinátorom na domácej univerzite možnosť uznania 
jednotlivých predmetov, ktoré plánujete na zahraničnej univerzite 
absolvovať počas mobility, a nebrať to na ľahkú váhu: „Dva asi 
najnáročnejšie predmety nám totiž nakoniec uznali ako voliteľné, z čoho 
sme boli dosť rozčarované. A tiež sme sa neskoro dozvedeli, že nám mohol 
byť uznaný aj jazykový kurz za šesť kreditov.“ Tiež by sa už teraz veľmi 
otvorene pýtali na konkrétne povinnosti, ktoré študentovi vyplývajú 
z paralelného štúdia doma aj „vonku“. „Niežeby sme s našimi vyučujúcimi 
mali problém, naopak, boli veľmi ústretoví, no popri príprave na predmety 
na španielskej univerzite sme museli riešiť online úlohy od našich učiteľov, 
vypracovávať seminárne práce a po príchode na Slovensko sme mali ešte 
skúšky,“ upozornili na náročnú úlohu zvládnuť semester súbežne doma 
i v zahraničí.

Univerzita ako stvorená pre študentov

„Aj napriek tomu, že sme pár úvodných prednášok vymeškali, učitelia boli 
veľmi chápaví a nápomocní, a tak sme v konečnom dôsledku nemali žiadne 
veľké problémy,“ ocenila prístup pedagógov na španielskej univerzite 
Majka. Ako však vzápätí dodáva, tamojšie štúdium nebolo vždy 
prechádzkou ružovou záhradou. Celé totiž prebiehalo v angličtine, čo 
bolo aspoň spočiatku pomerne náročné. Aj napriek tomu si kamarátky 
účasť na prednáškach užívali: „Hoci jedna prednáška trvala tri hodiny, 
výborne kombinovala kvalitné teoretické poznatky s ich využiteľnosťou 
v praxi. Súčasťou výučby boli rôzne rolové hry, diskusie či workshopy.“ 
Dievčatá však majú pocit, že sú na našej univerzite, konkrétne na 
pedagogickej fakulte, viac motivované k vlastnej tvorivej aktivite: 
„Napríklad dostaneme zadaný projekt a pedagógovia už akosi automaticky 
očakávajú, že vydáme zo seba najkreatívnejší a najlepší výkon a výsledok 
bude naozaj stáť za to. A tak sa vzájomne medzi sebou ,vyhecujeme‘ 
a pracujeme na projektoch s využitím maximálneho kreatívneho 
potenciálu, lebo nás to baví a každý chce byť v tom akosi prirodzene 
najlepší.“
Podľa nich je veľkou výhodou univerzity v meste A Coruña i to, že 
všetky jej fakulty sú sústredené v jednom kampuse, kam pravidelne 
premávajú univerzitné autobusy nielen zo študentských rezidencií 
(niečo ako naše internáty), ale i z rôznych častí mesta. Študentky si 
pochvaľovali aj priestory hosťujúcej fakulty. „V budove sa nachádza 
kaviareň, papiernictvo či knižnica so študovňou a prístupom na internet. 
Veľmi príjemne tam vyriešili aj priestranné chodby, ktoré majú oddelené 
časti so sedačkami. Študenti tu môžu v pohodlí čakať na vyučovanie, 
stretnúť sa so spolužiakmi, tí snaživejší tu nerušene študujú. Úžasná bola i  
vybavenosť učební, ktorá spájala moderné technológie s nenáročnými, ale 
mimoriadne praktickými ,vychytávkami‘ – nechýbali tu interaktívne tabule, 
ale ani predlžovacie káble na notebooky pre študentov.“ Pozdával sa im aj 
areál kampusu. V jeho okolí sa totiž rozprestiera krásny park s lavičkami, 
dokonca aj menší lesík, ideálny na štúdium i prevetranie hlavy po 
náročnom dni. „Atmosféra na španielskej univerzite bola skrátka úžasná,“ 
zaspomínala si s nostalgiou Majka.

Spoznávať krajinu sa dá aj nízkonákladovo

„Treba povedať, že výška udeleného štipendia nám nedovoľovala veľa 
cestovať či zabávať sa. Popravde, ledva nám stačili na ubytovanie a stravu, 
keďže náklady na život v Španielsku boli pomerne vysoké. Posledné chvíle 
nášho pobytu sme strávili doslova na zemiakoch na všetky spôsoby,“ 
priznala Majka. No aj napriek tomu si kamarátky našli spôsob, ako 
okolitú krajinu spoznávať: „Veľa sme chodili peši, dokonca sme sa vydali aj 
na púť po známej Svätojakubskej ceste do Santiaga de Compostela. Vybrali 
sme si 120 km dlhú trasu Cammino Inglese, ktorá sa začínala v mestečku 
Ferrol.“
A čo dievčatám študijný pobyt v zahraničí dal? „Bola to výborná 
skúsenosť, rozšírili sme si obzory a vďaka tomu, že sme spolu prežívali 
aj ťažké chvíle či riešili stresujúce situácie, pretavili sme náš status 
spolužiačok do skutočného kamarátstva, a to si ceníme azda najviac,“ 
zhodli sa.

text: Zdenka Krasňanská
foto: Archív K. Buzášiovej
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text: Mária Grófová
foto: Archív UK
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Pred 51 rokmi bola UK svedkom 
ľudskej i spoločenskej tragédie

Dňa 21. augusta 1968 sa definitívne 
skončilo obdobie snáh o demokratizáciu 
komunistického systému v niekdajšom 
Československu, známe ako Pražská jar. 
Zastavil ho vpád vojsk Varšavskej zmluvy 
na naše územie v rámci operácie Dunaj. 
Voči tejto spoločensko-politickej situácii 
nezostali ľahostajní ani študenti, ktorí 
organizovali protesty proti okupantom. 
Steny Univerzity Komenského sa stali 
plochou na nápisy a plagáty. Dianie na 
univerzite a v jej blízkosti sa vrylo do 
kolektívnej pamäti tragickými udalosťa-
mi. Priamo pred historickou budovou 
univerzity na Šafárikovom námestí boli 
zabití traja ľudia: 29-ročný Stanislav 
Sivák, na schodoch 15-ročná Danka 
Košanová, pri okne 45-ročný kpt. Ján 
Holík. Na dobových fotografiách nás 
nemôže prekvapiť rôznosť údajov veku 
obetí napísaná na stenách univerzity 
– je pochopiteľná, pretože v čase, keď 
nápisy vznikali (pravdepodobne len krát-
ko po streľbe), sa ich vek len odhadol, 
nevedeli sa ani ich mená.

Do SNP sa zapojili aj viacerí 
profesori i študenti

Ako službu vlasti chápali viacerí pro-
fesori i študenti univerzity svoju účasť 
v Slovenskom národnom povstaní, ktoré 
vypuklo 29. augusta 1944. Mnohí z nich 
sa po skončení vojnových udalostí už 
nevrátili do študentských lavíc či za 
katedry. V r. 1947 sa Karlova univerzita 
v Prahe, Masarykova univerzita v Brne 
i Slovenská univerzita v Bratislave (ako 
sa UK v r. 1939 – 1954 nazývala) rozhodli 
jednorazovým pietnym akademickým 
obradom, ktorý nemal zovšednieť, 
udeliť rigorózny titul in memoriam  štu-
dentom padlým počas okupácie alebo 
v SNP. Stanovili veľmi presné kritériá na 
udelenie doktorátov in memoriam: kan-
didát mal mať úspešne absolvované as-
poň niektoré štátne či rigorózne skúšky, 
mal byť štátne a národne spoľahlivý 
a jeho smrť musela súvisieť s odbojnou 
činnosťou doma či v zahraničí, s ok-
upáciou alebo s perzekúciou. Aby sa na 
hrdinstvo umučených či zastrelených 
členov akademickej obce nezabudlo, 
Univerzita Komenského si ich mená 
pripomína pamätnou tabuľou umiest-
nenou vo foyeri historickej budovy na 
Šafárikovom námestí.

Miesto skonu D. Košanovej sa stalo pietnym miestom Bratislavčanov, 
na ktorom si položením kvetov uctili jej pamiatku a zároveň vyjadrili 
odpor voči okupácii.

Takto vyzerala predtlač rigorózneho diplomu doktora práv udeleného 
15. novembra 1947 in memoriam. Za účasti dekanov štyroch fakúlt 
univerzity sa vtedy uskutočnila slávnostná promócia, kde pozostalým 
po študentoch padlých v SNP odovzdali šesť diplomov MUDr., tri diplo-
my JUDr., päť diplomov PhDr. a dva diplomy RNDr. in memoriam.

VON ČI 
VONKU?
Začnem trochu zoširoka. Prednedávnom som si 
spomenula na jednu úsmevnú príhodu. Pochválila 
som kamarátke účes a ona mi začala vysvetľovať, že 
to nie je nič zložité. Vraj si len rýchlo natupírovala 
vlasy, preplietla ich, pripla do nich tri sponky 
a vybehla von. Tie sponky však v skutočnosti boli iba 
dve, tak som jej povedala, že jednu zrejme stratila. 
Ona na to odpovedala, že nie, dala si tam iba dve, 
ale vraj nevedela, či sa správne povie dve alebo dva 
sponky, tak radšej povedala, že si ich tam dala tri. 
Takto si vraj už kúpila aj tri cédečká namiesto dvoch, 
aby sa v obchode nestrápnila.
Každý určite postrehol, že kamarátkino váhanie 
pri správnom tvare číslovky dva spôsobil vplyv 
nárečia. Mňa to síce celkom pobavilo, aj som sa 
schuti zasmiala, ale hneď nato som ju pochválila 
za iné slovo v jej prehovore, ktoré naopak použila 
správne a ktoré si veľa ľudí – aj pod vplyvom nárečí – 
zamieňa. Ide o príslovku von.
Kamarátka teda taká pekne učesaná vybehla von. 
Často však počujem, ako niekto ide vonku, alebo mi 
občas niekto povie, že sa stretneme von.
V slovenčine rozoznávame príslovku von a príslovku 
vonku. Sú to príslovky miesta.
Príslovkou vonku sa podľa KSSJ vyjadruje miesto 
mimo obydlia alebo iného (uzavretého) priestoru 
– deti sa hrajú vonku; vonku prší; stretneme sa 
vonku; miesto mimo istého (známeho) prostredia 
– byť služobne vonku; tretí význam je mať niečo 
(nepríjemné) za sebou – byť z niečoho vonku.
Príslovkou von sa podľa KSSJ vyjadruje smerovanie 
zvnútra, z nejakého (uzavretého) priestoru – ísť 
s deťmi von na prechádzku; chodiť von a dnu; ďalej 
význam ísť preč z istého (známeho) prostredia – ísť 

študovať von (do zahraničia); ako aj význam dostať sa 
z niečoho nepríjemného – dostať sa von z dlhov.
Ak pri výbere príslovky váhame, môžu nám pri 
rozhodovaní pomôcť najmä opytovacie zámená 
kde? a kam?, napr. otázkou Kde sa stretneme? 
zisťujeme miesto, ktoré je vonku. Otázkou Kam 
ideme s deťmi? sa v komunikácii spravidla myslí na 
smerovanie nášho pohybu mimo ohraničeného 
alebo uzavretého priestoru, preto ak nevieme 
alebo nechceme konkrétne lokalizovať miesto, kam 
ideme, odpovieme von.
Hoci variácia týchto prísloviek v rozličných 
významových kontextoch je ovplyvnená 
predovšetkým nárečím, v súčasnosti môžeme 
pozorovať ešte ďalší jav, na základe ktorého sa 
hranica rozlíšenia významov medzi príslovkami von 
a vonku v bežnej komunikácii stiera. Dominantnou 
sa totiž pre obidva významové aspekty stáva 
práve príslovka von. Zrejme ide o vplyv cudzích 
jazykov alebo práve o jazykovú ekonómiu, v zmysle 
ktorej bežný používateľ jazyka v tomto našom 
uponáhľanom svete siahne po kratšom slove. 
Často teda počuť v rozhovoroch alebo vidieť 
v elektronickej komunikácii, že mamička je s deťmi už 
dve hodiny „von“; že niekto niekoho čaká „von“ (pred 
domom) a ten niekto bude „von“ o päť minút.
Ak nám teda záleží na objektívnej presnosti našej 
výpovede, treba príslovky von a vonku používať 
so zreteľom na vyjadrenie významu o smerovaní 
alebo mieste nášho pôsobenia, činnosti či 
akýchkoľvek ďalších našich aktivít. Choďme preto 
čo najviac (kam?) von a s kamarátmi („učesanými či 
neučesanými“) sa stretávajme (kde?) vonku.
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text: Mária Halašková, 
KSJL PdF UK
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