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Hovorí sa, že v našich dejinách majú tzv. 
osmičkové roky mimoriadne postavenie. 
Prinášajú zmeny, ktoré pri spätnom 
pohľade vyznačujú začiatok novej epochy. 
Keďže história je však výsledkom nielen 
nespočetného množstva súvislostí, ale aj 
náhod, rovnakú mágiu čísel by sme mohli 
použiť aj na iné roky, ktoré ovplyvnili 
naše dejiny. Napríklad na tie končiace sa 
deviatkou.
Tento rok sme si na Univerzite Komenského 
pripomenuli dve „deviatkové“ výročia: 
100. výročie založenia našej alma mater 
a 30. výročie Nežnej revolúcie. Tieto dve 
udalosti spája omnoho viac než len naša 
univerzitná aula, kde sa v novembri 1989 
stretli študenti, aby prejavili svoj odmietavý 
postoj k vtedajšiemu totalitnému režimu. 
Hlavným leitmotívom oboch výročí je 
sloboda.
Mohli by sme o nej hovoriť na mnoho 
spôsobov. Skúsme si však v tejto súvislosti 
pripomenúť životný príbeh učenca, ktorého 
meno nesie naša univerzita. Komenský by 
pre nás totiž mal byť viac než len portrétom 
v univerzitnom logu či menom na pečiatke. 
Jeho meno je pre nás aj morálnym záväzkom. 
Naša univerzita totiž nie je pomenovaná 
len po významnom mysliteľovi, učiteľovi, 
básnikovi, kazateľovi a biskupovi Jednoty 
bratskej. Je pomenovaná aj po migrantovi.
„Celý můj život byl putováním a neměl jsem 
vlasti. Ustavičně jsem měnil místo pobytu, nikdy 
a nikde jsem neměl stálého domova,“ napísal 

Komenský o sebe. Či už v Poľsku, Uhorsku, 
Anglicku, Švédsku, alebo v Nizozemsku, 
kde napokon skonal, Komenský – sám 
utečenec – sa všade usiloval svojím dielom 
a vplyvom zmierňovať utrpenie utečencov, 
v jeho prípade protestantov, a šíriť ľudskosť 
a vzdelanie. Uctievajúc si jeho meno, 
nemôžeme sa odvrátiť od toho, čo tento muž 
svojím životným príbehom stelesňuje, a tváriť 
sa, že sloboda a núdza iných sa nás netýka.
Mimochodom, hoci kľukatými cestičkami, 
no isto nie náhodou, sa jedna z jeho 
myšlienok, z diela Kšaft umírajíci matky 
Jednoty bratské, stala vďaka ikonickej piesni 
Modlitba pre Martu v podaní Marty Kubišovej 
aj centrálnym citátom novembra 1989. 
Použitý verš v piesni isto rozpoznáte aj sami, 
ja budem citovať Komenského, ktorý sa takto 
prihovára svojim krajanom: „Věřím i já Bohu, 
že po přejití vichřic hněvu [...], vláda věcí tvých 
k tobě se zase navrátí, ó lide český!“
Milí čitatelia, Komenský nás previedol od 
17. storočia cez založenie našej univerzity 
pred sto rokmi až po november 1989. 
K deviatkovým rokom 1919 a 1989 však 
v našej mágii čísel stále môže patriť aj 
končiaci sa rok 2019, ak sa o to spoločne 
zaslúžime. Želám nám, aby sa táto deviatka 
stala jubileom aj v našom osobnom 
príbehu. A tejto krajine želám, aby si jej 
mladá generácia nikdy nedala vziať slobodu 
a nedovolila ani, aby ju brali iným. Nech 
k tomu prispeje aj toto číslo Našej univerzity.

EDITORIÁL

Jozef Tancer,
prorektor UK pre medzinárodné vzťahy
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Medzi laureátmi ESET Science 
Award aj naši vedci

Dňa 18. októbra 2019 sa po prvýkrát 
udeľovali ceny ESET Science Award. Za 
touto iniciatívou stojí Nadácia ESET, 
ktorá sa ešte na sklonku minulého roka 
rozhodla takýmto spôsobom vyzdvihnúť 
a podporiť osobnosti slovenskej vedy, 
ktorých prínos je významný nielen pre 
Slovensko, ale aj v medzinárodnom 
vedeckovýskumnom priestore. 
Víťazov jednotlivých kategórií vybrala 
medzinárodná komisia na základe 
náročného hodnotiaceho procesu.
Laureátom v kategórii výnimočný 
vysokoškolský pedagóg sa stal docent 
Tomáš Vinař z Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky UK. Na Univerzite 
Komenského je spoluzakladateľom 
interdisciplinárnych študijných 
programov bioinformatika a dátová 
veda a vyučuje aj predmety zamerané 
na algoritmické riešenie ťažkých 
problémov, strojové učenie a integráciu 
dát.
Nositeľkou titulu výnimočná mladá 
vedkyňa do 35 rokov sa stala doktorka 
Ľubomíra Tóthová, ktorá pôsobí na 
Lekárskej fakulte UK. Skúma, ako sa 
sliny dajú využiť v skorej neinvazívnej 

diagnostike rôznych chorôb, a rieši aj 
poruchy obličiek pri infekcii močových 
ciest.
V kategórii výnimočná osobnosť 
slovenskej vedy si ocenenie prevzal 
doktor Ján Tkáč zo SAV.

EBF UK oslavuje sto rokov

Evanjelická bohoslovecká fakulta 
UK v dňoch 23. až 25. októbra 2019 
oslavovala hneď niekoľko jubileí: 
pripomenula si 100. výročie založenia 
svojej predchodkyne Evanjelickej 
teologickej akadémie, 100 rokov 
evanjelického teologického vzdelávania 
v slovenskom jazyku a 20 rokov od 
odovzdania novej fakultnej budovy do 
užívania.
Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo 
slávnostné zasadnutie akademickej 
obce fakulty, na ktorom sa odovzdali 
ocenenia pedagógom a partnerským 
inštitúciám. Ústredným bodom osláv 
bola však medzinárodná konferencia 
100 rokov evanjelického teologického 
vzdelávania na Slovensku, na ktorej 
okrem domácich odborníkov vystúpili 
teológovia z Českej republiky, Rakúska, 
Nemecka, Fínska a Talianska. Pestrý 

bol aj kultúrny program: v priestoroch 
fakulty sprístupnili výstavu obrazov 
maliara Jána Glózika zo srbskej 
Kovačice a putovnú výstavu Múzea 
SNP v Banskej Bystrici o Anne 
Frankovej. Uskutočnila sa i premiéra 
dokumentárneho fi lmu o fakulte, ktorý 
vznikol v rámci 100. výročia založenia 
Univerzity Komenského v Bratislave 
a jubilea EBF UK.

Ocenenia za vedu a techniku

V dňoch 4. – 10. novembra 2019 
sa uskutočnil už 16. ročník Týždňa 
vedy a techniky na Slovensku, ktorý 
každoročne organizuje Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR 
v spolupráci s Centrom vedecko-
-technických informácií SR a Národným 
centrom pre popularizáciu vedy 
a techniky v spoločnosti. Do množstva 
popularizačných podujatí po celom 
Slovensku sa tradične zapojili aj viacerí 
odborníci a pracoviská našej univerzity. 
Napríklad v rámci Vedatour++ v KC 
Dunaj v ich podaní zazneli prednášky 
z bioinformatiky, chémie a astronómie, 
matfyzáci u seba hostili workshop 
Podvečer s dátovou vedou a na 
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pedagogickej fakulte sa hovorilo 
o informatike v primárnom vzdelávaní, 
ale i o tom, ako učiť gramatiku 
anglického jazyka.
Aj tento rok sa v rámci Týždňa vedy 
a techniky odovzdávali Ceny za vedu 
a techniku. Z rúk ministerky školstva 
Martiny Lubyovej si 7. novembra 
2019 cenu prevzali aj traja odborníci 
z UK. Cenu za celoživotné úspechy 
za prínos pri budovaní bratislavskej 
algebrickej školy si prevzal profesor 
Tibor Katriňák z Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky UK. Profesor Michal 
Mego z Lekárskej fakulty UK získal cenu 
za translačný výskum v onkológii. Za 
vedeckú a inovatívnu odbornú prácu 
v oblasti bioptickej a molekulovo-
-patologickej diagnostiky onkologických 
a hematologických ochorení získal cenu 
profesor Lukáš Plank z Jesseniovej 
lekárskej fakulty UK v Martine.

Od da Vinciho cez Einsteina 
k angiológii

V rámci cyklu celouniverzitných 
profesorských prednášok sa 

6. novembra 2019 konala v aule 
prednáška prorektorky UK pre kvalitu 
Viery Štvrtinovej o chorobách cievneho 
systému s názvom „Angiológia 
v kontexte storočnej existencie 
Lekárskej fakulty UK“. Profesorka, ktorá 
sa výskumne špecializuje na vaskulitídy 
a chronické žilové ochorenia, v nej 
priblížila angiológiu ako odbor internej 
medicíny, upozornila, prečo je zápal 
naším celoživotným sprievodcom, 
ale upresnila aj to, čo majú spoločné 
Leonardo da Vinci, Albert Einstein 
a Univerzita Komenského. Vyzdvihla tiež 
dôležitosť prípravy budúcich medikov 
v oblastiach fi lozofi e a komunikácie.

Matematik UK patrí k svetovej 
špičke

Profesor Michal Fečkan z Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky UK 
v novembri získal – ako jediný vedec 
zo Slovenska – prestížne svetové 
ocenenie Highly Cited Researcher 
za rok 2019 vďaka vysokému počtu 
citačných ohlasov. Zoznam zahŕňa 
6217 výskumníkov z takmer 60 krajín, 

ktorí patria medzi 1 % najcitovanejších 
vedcov vo svojom odbore na svete. 
Prieskum realizuje spoločnosť Clarivate 
Analytics z Web of Science Group, 
ktorá v súčasnosti vlastní a prevádzkuje 
kolekciu vedeckých zdrojov vrátane 
prestížnej databázy Current Contents 
Connect. 
Profesor Fečkan sa odborne zaoberá 
nelineárnou funkcionálnou analýzou, 
dynamickými systémami a ich 
aplikáciami. Veľkej pozornosti sa teší 
jeho prínos v oblasti analýzy riešení 
rovníc so zlomkovými deriváciami. 
Napísal viacero vedeckých monografi í, 
ktoré boli publikované v špičkových 
zahraničných vydavateľstvách. Zároveň 
je garantom magisterského študijného 
programu manažérska matematika 
a doktorandského programu numerická 
matematika. Michal Fečkan, ktorý je 
okrem iného i držiteľom ocenenia Vedec 
roka SR 2017, má Hirschov index 25 
a celkový počet jeho citácií je 2314.

text: redakcia
foto: Tomáš Madeja

Matematik Michal Fečkan

foto: ESET Science Award, Linda Kisková Bohušová
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SPOLOČNOSŤ | Marek Števček: Čo potrebujete vedieť 
o Občianskom zákonníku, a ani by vám nenapadlo sa 
opýtať
Právo prvého vystúpenia naplno využil rektor UK Marek Števček. 
Publikum sa tak hneď zrána muselo popasovať s neľahkou témou 
– ako je možné, že Slovensko v roku 2019 nemá vlastný Občiansky 
zákonník? Čo to vypovedá o našom hodnotovom ukotvení? Mnohí 
návštevníci si vďaka prednáške uvedomili, ako tento dôležitý 
dokument ovplyvňuje náš každodenný život, základné transakcie či 
práva, ktoré vďaka nemu (ne)máme.

SPOLOČNOSŤ | Zuzana Kovačič Hanzelová: Má 
verejnoprávna televízia zmysel?
Koncesionárske poplatky platíme všetci. Financujeme tak 
verejnoprávne médiá, ktoré by divákom a poslucháčom mali 
prinášať kvalitné informácie, zábavné programy, ale najmä 
objektívne informácie. A práve objektívnosť a apolitickosť 
verejnoprávnych médií boli hlavnou témou prednášky novinárky 
Zuzany Kovačič Hanzelovej. Vystúpila s faktmi, číslami a argumentmi 
aj na tému ovplyvňovania verejnoprávnych médií. Hlavným 
posolstvom vystúpenia zostala potreba tieto médiá podporovať.

UMENIE | Lukáš Krnáč: Móda rýchla a pomalá
Mladý slovenský módny návrhár Lukáš Krnáč návštevníkom 
predstavil koncept tzv. pomalej módy. Prednášku venoval 
ekologickému a ekonomickému prístupu k výrobe oblečenia, 
autorstvu a filozofii vo svojich dielach. Jeho tvorbu vyhľadávajú 
mladí ľudia, ktorí majú radi určitú dávku drzosti, humoru a irónie. 
Oslovili však aj odborníkov v oblasti dizajnu, o čom svedčí niekoľko 
získaných cien ako Best Fashion Graduate Award, Best in Design 
– Fashion Design a Grand Prize alebo čerstvé ocenenie BIG SEE 
Fashion Design Award. Svoje kolekcie pravidelne prezentuje na 
výstavách na Ukrajine či v Londýne.

Keď prestávky nie sú obyčajné
Pestrý výber jedál, nápojov (vrátane kakaa) či dezertov ani zďaleka 
nebolo to jediné, čo si návštevníci medzi prednáškami mohli 
vychutnať. Prestávky počas TEDxUniverzitaKomenského priniesli 
predovšetkým plnohodnotný sprievodný program v podobe hier 
a workshopov – nechýbala výroba včelobalu na úschovu potravín 
alebo celodenný SWAP, t. j. výmena oblečenia. Fanúšikov si našla 
aj fotostena s hlavnými témami prednášok, ako aj kozou Božkou 
– tvárou projektu Skutočný darček z dielne neziskovej organizácie 
Človek v ohrození.

UMENIE | Milan Brejcha a Crystals: Dávny poklad 
ľudský hlas
Čarovné hudobné vystúpenie predviedla v aule vokálna skupina 
Crystals. V stredoveku v chrámových priestoroch zakázali 
hudobné nástroje, no zo zákazu sa vyvinul jeden z najkrajších 
a najnáročnejších hudobných žánrov na svete – a cappella. A žije 
dodnes. Dokonca zažíva celosvetový rozkvet, dostáva modernú 
podobu. Hoci na pódiu vidíte iba spevákov bez nástrojov, vaše uši 
môžu počuť basu, bicie, trúbku či dokonca elektrickú gitaru.

Historická budova ožila aj výstavami
Návštevníci mali možnosť zoznámiť sa s tvorbou mladých 
slovenských umelcov v podobe dvoch výstav konceptuálneho 
umenia: JaWa Art a ŠťukArt. Pod pseudonymom „Šťuka“ sa skrýval 
jeden z našich rečníkov – dizajnér a výtvarník Stanislav Ondruš. 
Modely módnej kolekcie s názvom „Návrat na dedinu“ predstavil 
ďalší zo spíkrov Lukáš Krnáč.

UDALOSŤ

ZAŽILI 
SME 
ZMENY

text: redakcia
foto: Jozef Kétyi, Terka Šuranová

Inšpiratívne podujatie TEDxUniverzitaKomenského 
nechalo dýchať našu univerzitnú aulu zmenami. 
Práve tie boli hlavnou témou už druhého ročníka, 
ktorý sa konal v magický dátum – 17. novembra 
2019. Na pódiu vystúpilo 18 rečníkov v štyroch 
tematických blokoch: spoločnosť, planéta, umenie 
a technológie.
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Nežná revolúcia, ktorá v Československu v roku 1989 nenásilnou cestou zvrhla viac než štyri desaťročia trvajúcu 
komunistickú totalitu, oslavuje 30 rokov. K jej úspechu, ktorý mal pre demokratické smerovanie našej spoločnosti 
absolútne zásadný význam, nemálo prispeli aj odvážlivci z  najstaršej slovenskej univerzity. Či to už boli naši 
študenti, ktorí usporiadali v Bratislave protestný pochod už 16. novembra 1989, učitelia, ktorí ich od začiatku 
podporovali, alebo absolventi, ktorí sa do novembrového diania aktívne zapájali po celom Slovensku. Práve ich 
sme sa opýtali na to, ako si spomínajú na túto hviezdnu chvíľu našich moderných dejín. Neopomenuli sme však 
ani tie menej hviezdne chvíle, čo po zamate Novembra nasledovali. Aby sme nezabudli, že o demokraciu, ktorú 
nám pred 30 rokmi vyštrngali kľúče v mrznúcich prstoch ľudí na námestiach, treba zvádzať boj každý deň.

foto: Marián Sedílek

VEDELI STE, ŽE...?

HISTÓRIA 17. NOVEMBRA 
SIAHA DO OBDOBIA 
DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

text: Martin Posch,
Historický ústav SAV
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V mysliach nás a našich rodičov sa 17. november primárne spája s udalosťami Nežnej revolúcie z roku 1989. Českí 
a slovenskí vysokoškoláci však mali dôvod, prečo sa rozhodli vyjsť do ulíc práve v tento deň – pripomínali si totiž 
Medzinárodný deň študentstva. Tento pamätný deň úzko súvisí s históriou Československa.

farbách a spievali národné piesne.
Demonštrácie sa neobmedzili len na 
tiché pripomenutie si vzniku republiky. 
Obyvatelia jasne dávali najavo svoju 
nespokojnosť s Protektorátom Čechy 
a Morava – okrem iného aj heslami 
„Ať žije Beneš“ alebo „Pryč s Hitlerem“.
Reakciou bezpečnostných orgánov na 
strety s demonštrantmi bola paľba do 
davu. Na mieste bol zabitý robotník 
Václav Sedláček a vážne zranených bolo 
15 ľudí. Medzi nimi aj študent Karlovej 
univerzity Jan Opletal, ktorý zraneniam 
podľahol.

Práve Opletal sa – na rozdiel od 
Sedláčka – stal symbolom demonštrácií 
z októbra 1938. Súvisí to nielen s jeho 
tragickou smrťou, ale aj s tým, čo 
nasledovalo po nej. Opletalov pohreb 
sa stal ďalšou manifestačnou udalosťou. 
Z pôvodne plánovaného tichého 
študentského pochodu prerástol 
do ďalšej demonštrácie. Reakcia 
nacistických zložiek bola brutálnejšia 
než v októbri – deväť demonštrantov 
zatkli a popravili. Zároveň do 

V marci 1939 bola pod tlakom 
nacistického Nemecka rozbitá Česko-
-Slovenská republika a následne vznikol 
samostatný slovenský štát a Protektorát 
Čechy a Morava. Zatiaľ čo slovenský štát 
bol satelitom nacistického Nemecka, 
územie Protektorátu Čechy a Morava 
bolo včlenené priamo do Tretej ríše. 
S tým bolo spojené aj spravovanie 
vysokých škôl na tomto území.

Mnohí obyvatelia sa so zánikom 
ČSR nestotožnili, pokúšali sa preto 
vyjadriť svoj nesúhlas s okupačným 
režimom viacerými protestmi. Formou 
bojkotu bolo napríklad nenakupovanie 
pronemeckých novín. Jednou 
z najväčších akcií boli demonštrácie, 
ktoré sa uskutočnili 28. októbra 1939. 
Tento dátum symbolizoval vznik prvej 
Československej republiky na konci 
prvej svetovej vojny. Vďaka nelegálne 
distribuovaným letákom a inak potajme 
šíreným informáciám sa v tento deň 
stretli v mestách protektorátu (Praha, 
Brno, Ostrava atď.) desaťtisíce ľudí, 
ktorí mali stužky v československých 

koncentračných táborov deportovali 
takmer 1200 študentov. Nacisti sa 
však nezastavili len pri útokoch na 
vysokoškolákov, rozhodli sa zaútočiť aj 
na vysoké školy ako inštitúcie. Dňa 
17. novembra 1939 zatvorili všetky 
české vysoké školy v Protektoráte Čechy 
a Morava. Toto zatvorenie, ktoré malo 
byť pôvodne len dočasné, platilo až do 
konca druhej svetovej vojny.

Dva roky po týchto tragických 
udalostiach bol v Londýne, aj za 
prítomnosti študentov, ktorým sa 
podarilo z Protektorátu Čechy a Morava 
utiecť, vyhlásený 17. november za 
Medzinárodný deň študentstva. 

Tento rok si pripomíname 30. výročie 
Nežnej revolúcie. Zároveň by sme 
si však mali spomenúť aj na Václava 
Sedláčka, Jana Opletala a mnohých 
ďalších, ktorí boli popravení alebo 
väznení v koncentračných táboroch za 
svoju účasť na demonštráciách alebo 
len za to, že boli študentmi v čase 
neslobody.



ROZHOVOR

NAJVÄČŠIE KLAMSTVO 
O NOVEMBRI JE, ŽE TO 
VŠETKO BOLO VOPRED 
ZINSCENOVANÉ

delegácia, že keď bude strana, bude aj 
docentúra. To mi už pripadalo celkom 
smiešne, nakrátko som ich odbavil.

Vedeli ste, že koncom 80. rokov 
medzi študentmi už vznikajú rôzne 
neformálne aktivity? Na UK vznikol 
samizdatový časopis Proglas, 
organizovali ekologické aktivity, 
brigády na záchranu pamiatok, 
diskusné krúžky...
Tušil som to, dalo sa to vycítiť. Ľudia 
okolo Proglasu boli aj moji študenti 
– Tomáš Hrivnák, Martin Homza, 
o časopise mi aj hovorili. Prvé číslo 
sa im však podarilo vydať až koncom 
januára 1990 a kuriózne je, že oni dvaja 
tam urobili so mnou rozhovor už ako 
s novým prodekanom.

Po zákroku v Prahe sa začal 
občiansky pohyb. Boli ste pri ňom od 
začiatku?
Áno, myslím, že už v sobotu večer hlásil 
Hlas Ameriky, čo sa stalo v Prahe a že 
zabili študenta. O také dva dni síce 
vysvitlo, že to bola provokácia ŠtB, ale 
tak či onak ľudia vnímali to mlátenie 
študentov ako veľkú nehoráznosť zo 
strany režimu. Hrniec prekypel. Ja 
som telefonoval v nedeľu ráno Petrovi 
Zajacovi, poznali sme sa z aktivít 
v literatúre, že treba niečo robiť. A on 
mi hovorí: „Už sa robí, príď o piatej do 
Umelky.“

Na budove FiF UK v uplynulých 
dňoch odhalili pamätnú tabuľu, ktorá 
pripomína, že v nej bolo napísané 
prvé vyhlásenie Verejnosti proti 
násiliu. Ako k tomu došlo?
Prvé stretnutie v Umeleckej besede 
slovenskej sa konalo v nedeľu  
19. novembra a tam sa vykryštalizovala 
užšia „akčná“ skupina, ktorá sa stretla 
znova v pondelok v bufete divadla 
Malá scéna. Tam sa dohodlo na názve 
Verejnosť proti násiliu. Vedeli sme, 
že treba vydať nejaké vyhlásenie, aby 
toto spontánne hnutie malo svoju 
identitu. V bufete, pravdaže, neboli 
na to podmienky, a tak nás Alfréd 
Zimmermann, počítačový expert, 
zaviedol do kabinetu fonetiky na 
filozofickej fakulte, kde pracoval. Boli 
tam na tie časy moderné počítače 
i tlačiareň, takže prvé vyhlásenie VPN 
vzniklo už „moderným“ spôsobom – 
veď aj otváralo cestu k modernému 
Slovensku.

Študenti UK sa už v pondelok ráno 
zhromaždili vo vestibule budovy 
UK a prečítali tiež svoje vyhlásenie, 

v ktorom protestovali proti zásahu 
bezpečnostných síl voči študentom. 
Vy ste boli jeden z prvých učiteľov, 
ktorí sa k nim hneď pridali.
V nedeľu podvečer som bol na 
spomínanom stretnutí v Umelke, 
kde sa veci dali do pohybu. Paralelne 
aj študenti na internáte v Mlynskej 
doline pripravili vyhlásenie, o čom som 
nevedel. V pondelok ráno som išiel 
do školy s tým, že treba niečo robiť. 
Ale študenti už vedeli, čo chcú robiť. 
Zvláštnou náhodou sme sa stretli 
v budove univerzity, odchádzali práve 
do vestibulu, tak som išiel s nimi. 
Vestibul sa čoskoro naplnil, študenti 
prečítali svoje vyhlásenie, ja som 
ich podporil, objavil sa tam aj dekan 
a prodekani (iste dostali hlásenie) a po 
istých vyjednávaniach, najmä keď zástup 
bol už aj na ulici, čoho sa dekan zľakol, 
otvoril aulu. Za krátku chvíľu bola nabitá 
na prasknutie.

Nasledovali hektické dni, keď sa 
tvorili vyhlásenia, organizovali 
mítingy, diskusie, lepili plagáty. 
Chodili ste aj do iných miest?
Bol som s Radom Števčíkom v Trnave na 
svojej bývalej fakulte, asi na druhý alebo 
tretí deň po vyhlásení študentského 
štrajku. Tam sa však vedeniu podarilo 
študentov zastrašiť, takže fakulta bola 
ľudoprázdna, študenti boli buď na 
internátoch, alebo doma. Vrátnik nás 
udal prodekanovi a začali nás dokonca 
prenasledovať po budove. Keďže som 
to tam poznal, našli sme cestu von.

Filozofická fakulta mala zrejme 
náskok, študenti tam vyhlásili štrajk 
ako prví na Slovensku.
Pokiaľ ide o študentov, náskok tu bol, 
no pokiaľ ide o fakultných papalášov, 
tí boli možno zase najspomalenejší na 
Slovensku. Nie a nie sa vzdať. Jeden 
deň sa niečo dohodlo, akože súhlasili, 
a na druhý deň to neplatilo a bolo 
treba začať odznova. Symbolicky 
sa to prejavovalo na tom, ako si 
prvý deň štrajku zasadli v aule za 
predsednícky stôl, ale po trápnom 
„výkone“ ich študenti vyzvali: „Vy nás 
nereprezentujte, odíďte,“ a na ich 
miesto nastúpil študentský štrajkový 
výbor. Lenže na druhý deň si tam sadli 
znova a zase ich študenti museli poslať 
preč. Rovnako aj tretí deň. Keď bol 
27. novembra vyhlásený generálny 
štrajk, uvolili sa, že sa ho zúčastnia – ale 
na čele fakultného sprievodu! Opäť 
ich museli študenti poslať dozadu. 
Celkom dozadku odišli až po desiatich 
dňoch, keď sa veľká väčšina fakultných 

Valér Mikula bol jedným 
z prvých pedagógov, ktorí sa 
počas Nežnej revolúcie pridali 
k študentom. Už v pondelok 
ráno 20. novembra 1989 stál 
na parapete vo vestibule 
budovy UK na Šafárikovom 
námestí a podporil vyhlásenie 
vznikajúceho študentského 
štrajkového výboru. 
Spoluzakladal Verejnosť proti 
násiliu a bol pri tom, keď sa jej 
prvé vyhlásenie rodilo v budove 
Filozofickej fakulty UK na 
Gondovej ulici. Pri príležitosti 
30. výročia novembra 1989 bol 
ocenený Zlatou medailou UK. 
 

 
Ako by ste súčasným študentom 
opísali život za socializmu? V čom 
sa prejavovala nesloboda napríklad 
v živote vysokoškolákov?
Študentov dosť obťažovalo, že 
všetci museli absolvovať predmety 
tzv. povinného základu: dejiny 
medzinárodného robotníckeho hnutia 
a KSČ, politická ekonómia, vedecký 
komunizmus. Boli to neobíditeľné 
zbytočnosti. Obmedzený prístup 
k literatúre, skreslená interpretácia 
dejín, povinná účasť na rozličných 
politických podujatiach, to všetko 
študenti vnímali ako prekážku 
normálneho štúdia. Pridajme k tomu 
donášačov tajnej služby s názvom 
Štátna bezpečnosť (ŠtB) takmer 
v každom krúžku. Chlapci mali navyše 
jeden deň v týždni od tretieho ročníka 
povinnú vojenskú prípravu. Všetci, 
samozrejme, potom chodili náležite 
ostrihaní.

Ako ste neslobodu pociťovali vy ako 
vysokoškolský pedagóg a vedec?
Každý vedel, že žijeme v neslobode, no 
pokiaľ nešlo o ideologicky exponované 
katedry, dalo sa existovať aj bez 
prisluhovania. Možno i vďaka tomu, 
že vždy sa našli aj prisluhovači, takže 
penzum prisluhovačstva bolo naplnené.

Bol na vás vyvíjaný tlak, aby ste 
vstúpili do strany?
Skôr by som to nazval lákaním. Vari 
trikrát som odolal „vábeniu sirén“ – 
prvýkrát ešte v Trnave na pedagogickej 
fakulte, tam som sa vyhovoril, že ešte 
nie som „zrelý“. Poslednýkrát to bolo 
na filozofickej fakulte vari už len rok 
pred Novembrom: prišla trojčlenná 
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zamestnancov prihlásila k dvanástim 
bodom VPN a Študentského hnutia 
a komunisti sa ocitli v izolovanej 
menšine. Ale kdeže tam celkom! 
Po niekoľkých rôčkoch všetky 
najdôležitejšie posty na fakulte opäť 
obsadili komunisti (teraz už, pravdaže, 
bývalí). Húževnatá čeliadka.

Ako by ste opísali prerod na nové 
pomery v podmienkach vysokej 
školy?
Spočiatku sa reformy na fakulte 
rozbehli rýchlo, ale po pár rokoch to 
už išlo známym leninským tempom: 
jeden krok vpred, dva kroky vzad. 
Mám nepríjemný pocit, že dnes – ak si 
odmyslíme tamtie ideologické omáčky 
– je situácia v školstve ešte horšia než 
pred novembrom 1989.

Zlatú medailu UK pri príležitosti 
30. výročia Novembra dostal spolu 
s vami aj Ladislav Snopko. Poznali ste 
sa s ním?
Áno, ešte zo školy, študoval 
archeológiu. Znovu sme sa stretli 
v Novembri alebo nedávno pred ním, 
iste na nejakej „podvratnej“ akcii, ktorú 
on organizoval. Keď sa na jar 1990 
stal ministrom kultúry, ponúkol mi 

Pražské udalosti 17. novem-
bra 1989 našli bratislavských 
vysokoškolákov pripravených. 
Ešte deň predtým sa totiž 
v Bratislave uskutočnil protest 
študentov, ktorý vyzýval pred-
staviteľov vtedajšieho režimu 
na realizáciu celospoločenských 
reforiem. Na rozdiel od pražskej 
demonštrácie bratislavské 
zhromaždenie nebolo povolené. 
A ani nemohlo byť – protestujúci 
totiž príslušným úradom žiadosť 
o povolenie vôbec nezaslali.

Myšlienka zorganizovať verejnú protest-
nú akciu sa rodila v radoch študentov 
postupne a takpovediac „dozrela“ za- 
čiatkom novembra 1989 pred Justičným 
palácom. Tam sa počas úvodného pojed-
návania zišlo niekoľko desiatok občanov, 
aby aspoň takto symbolicky podpo-
rili súdených členov tzv. bratislavskej 
päťky (Ján Čarnogurský, Miroslav Kusý, 
Vladimír Maňák, Hana Ponická, Anton 
Selecký). Medzi prítomnými študentmi 
Filozofickej fakulty UK silnelo odhodla-
nie prejaviť nespokojnosť s vtedajším 
režimom aj nejako výraznejšie. Hľadal sa 
vhodný termín, a keďže sa blížilo  
50. výročie zásahu nemeckých oku- 
pantov voči pražským vysokoškolá-
kom, výber padol na predvečer tohto 
tradičného študentského spomien-
kového dňa – na štvrtok 16. novembra 
1989 v podvečerných hodinách.

Chceme demokraciu!

Zhromaždenie sa začalo na Mierovom 
(dnes Hodžovom) námestí zaspie- 
vaním štátnej i študentskej hymny 
študentmi prevažne z FiF UK, ktorých 
prišli podporiť aj poslucháči Príro-
dovedeckej, Matematicko-fyzikálnej 
a Lekárskej fakulty UK, ako i niekoľko 

text: Mária Grófová

Valér Mikula
Vysokoškolský učiteľ, literárny vedec, kritik, 

editor a prekladateľ. V r. 1973 absolvoval štúdium 
slovenčiny a francúzštiny na Filozofickej fakulte 
UK, neskôr bol odborným asistentom na Katedre 

slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej 
fakulty UK v Trnave, od r. 1985 pôsobí na Katedre 

slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK. 
V r. 1992 bol menovaný za docenta, v r. 1997 za 

profesora. Po novembri 1989 krátko pôsobil ako 
prodekan FiF UK, v. r 1998 – 2001 bol vedúcim 
katedry, v r. 2005 – 2006 hosťoval na Štátnom 

inštitúte východných jazykov a kultúr v Paríži. Je 
autorom viacerých knižných monografií, vyšli mu aj 

výbery z literárnych kritík a publicistiky.

funkciu námestníka. Ale ja som mal 
práve v tom čase možnosť ísť na stáž 
do Francúzska, a tak som uprednostnil 
„sladké Francúzsko“ pred „nežným 
Slovenskom“.

Neľutujete, že ste – ako on – 
nezostali v politike?
Možno to vyzerá, že som trochu zutekal 
z diania, ale mal som pocit, že nebudem 
chýbať. Nazdával som sa, že keď sa 
po troch mesiacoch vrátim, všetko 
tu už bude „klapať“. Také ilúzie sme 
mali... A ešte predtým, v januári 1990, 
keď sa kooptovalo do Federálneho 
zhromaždenia, mi tam za VPN ponúkli 
miesto, ale aj to som odmietol. Vlastne 
politiku som nikdy nemal rád, politika 
skazí aj anjela.

Myslíte si, že potrebujeme naozaj 
tých Mojžišových 40 rokov na 
zmenu? Zjednotíme sa do 10 rokov 
v základnom nazeraní na nežnú 
revolúciu?
Je pravda, že tento štát sa dostal do 
takej mizérie, že človek má nutkanie 
povedať, že pri výročí Novembra skoro 
ani niet čo oslavovať. To však nie je 
pravda, vďaka Novembru tu máme 
základné slobody. Pravda je však aj to, 
že „staré štruktúry“ si tých „výdobytkov 

slobody“ nahonobili oveľa viac než 
ostatná populácia. Nuž, Mojžiš previedol 
svoj národ cez púšť a cez more, nás 
komunisti previedli cez lavičku.

Aké najväčšie klamstvo ste za tých 
30 rokov počuli o Nežnej revolúcii?
Bolo ich dosť. To prvé – že „vépeenkári“, 
členovia VPN, študentom  ukradli 
revolúciu – sa objavilo veľmi skoro. 
Ale najväčšie klamstvo je asi to, že 
všetko bolo vopred zinscenované. 
Tento nezmysel je medzi ľuďmi dosť 
rozšírený. Možno preto, že na začiatku 
bola tá eštebácka provokácia so 
zabitým študentom. No to bol len 
spúšťací moment, potom sa ľudia 
naozaj spontánne rozhodili, spontánne 
zhromažďovali. Nijaký konšpirátor by 
nezabezpečil aulu plnú študentov, 
nijaký eštebák by nenahnal tisícky ľudí 
na námestia. Takže môj odkaz dnešným 
mladým ľuďom a študentom je: 
konšpiráciu o tom, že Nežnú revolúciu 
„niekto“ pripravil a riadil, si netreba 
nechať od nikoho nahovoriť.

stredoškolákov z vtedajšieho Gymnázia 
Alexandra Markuša (dnes Gymnázium, 
Grösslingova 18). Po príchode asi 20 
príslušníkov Zboru národnej bezpečnos-
ti na šiestich autách prešlo vyše 200 štu-
dentov, ktorí sa pochytali za ruky, pod-
chodom na Poštovú ulicu, pokračovali 
cez Námestie SNP, Klobučnícku ulicu, 
Námestie 4. apríla (dnes Hlavné námes-
tie), ďalej cez Rybnú bránu na Hviezdo-
slavovo námestie, odtiaľ na Námestie 
Ľudovíta Štúra a po Vajanského nábreží 
k budove UK na Šafárikovom námestí, 
kde v roku 1968 okupanti zastrelili 
Danku Košanovú (protestujúci tam 
položili kyticu kvetov), a pochod ukončili 
pred budovou vtedajšieho Minis-
terstva školstva SSR na Suvorovovej 
(dnes Dobrovičovej) ulici. Skandovali 
heslá: „Slobodu slova! Chceme školské 
reformy! Chceme školy pre všetkých! 
Demokraciu, demokraciu! Slobodu 
bratislavskej päťke! My chceme slobodu! 
Dialóg! Reformy! Poďte s nami!“
Po ich príchode vyšiel pred budovu 
tajomník ÚV KSS Gejza Šlapka, ktorý 
na študentov pokrikoval a urážal ich, 
v sprievode riaditeľa odboru vysokých 
škôl Jána Porvazníka, ktorý študen-
tom ponúkol dialóg, nie však na ulici. 
Príslušníci ZNB, ktorí uzavreli ulicu 
z oboch strán, sa stiahli a študenti mohli 
odísť. Nepovolený pochod študen-
tov nesledovali len hliadky Verejnej 
bezpečnosti a nenatáčali ho len agenti 
ŠtB, ale aj prenosový voz vtedajšej 
federálnej televízie. Reportér Pavel Jacz 
natočený materiál urýchlene spraco-
val a ešte v ten večer ho o 22.00 hod. 
v relácii Aktuality celoštátne odvysielala 
Slovenská televízia. Za študentov v ňom 
hovorila Henrieta Hrinková, poslucháčka 
4. ročníka žurnalistiky, ktorá ako ďalších 
aktivistov uviedla Milana Novotného, 
Mariána Sedílka, Daniela Bútoru, Sväto-
slava Bombíka, Róberta Gála a Radosla-
va Števčíka.
Oficiálnym cieľom bol protest proti 
vtedajšiemu návrhu vysokoškolského 

zákona a za akademické slobody, 
rečníci však žiadali aj prepustenie Jána 
Čarnogurského, skutočnú demokraciu, 
slobodu cestovania a podobne. 
Demonštranti mali šťastie v tom, že 
polícia predpokladala nepokoje skôr 
v piatok (o deň neskôr) a skôr v Prahe. 
Vyšetrovanie a postihy účastníkov 
dovtedy najväčšej demonštrácie na 
Slovensku v tom roku však „prebili“ 
udalosti nasledujúcich dní. 

Návrat k vytúženej slobode

Pochod umožnil mobilizáciu 
bratislavských študentov a akcelero- 
val ich reakciu na pražské udalosti 
po 17. novembri. Po informáciách 
o brutálnom zásahu na Národnej triede 
vysokoškoláci na Slovensku zareagovali 
okamžite: už počas víkendu pripravova-
li protestné letáky, vyzývali k diskusiám. 
S prvým protestným vyhlásením 
študenti FiF UK vystúpili už v pondelok 
20. novembra. Nasledovalo stretnutie 
so zástupcami univerzity v Aule UK, 
ktoré sa skončilo vytvorením prvého 
štrajkového výboru študentov na území 
Slovenska. Ani potom však ich aktivita 
neochabla. Študenti sa spolu s hercami 
stali kľúčovým spojencom a veľkou po-
mocou pre miestnych aktivistov Verej- 
nosti proti násiliu po celom Slovensku.
Akademická pôda už začiatkom de-
cembra zažila prvú ponovembrovú slo-
bodnú voľbu dekana na Slovensku, keď 
bol na čelo FiF UK zvolený Ivan Slimák. 
V januári 1990 sa uskutočnili tajné 
voľby rektora UK, v ktorých uspel poli-
tológ, filozof a disident Miroslav Kusý. 
Na základe nového vysokoškolského 
zákona sa obnovila autonómia samo-
správnych orgánov univerzity a vytvorili 
sa legislatívne predpoklady pre návrat 
univerzity do európskeho akade-
mického spoločenstva.

VYBERÁME Z ARCHÍVU

PRVÝ KROK K NOVEMBRU 
SPRAVILI BRATISLAVSKÍ 
VYSOKOŠKOLÁCI
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s Danom Bútorom, Sveťom Bombíkom...

Valér Mikula sa po Nežnej revolúcii 
neangažoval v politike, splnil si 
profesionálne sny, bol na stáži vo 
Francúzsku, stal sa profesorom, 
odborníkom vo svojej oblasti. Vy 
ste vyštudovali archeológiu, ale 
po Novembri ste sa rozhodli ísť 
do aktívnej politiky. Nechýba vám 
archeológia?
Z tej ma komunisti vyhnali už po 
Bratislave/nahlas, keď ma pre túto 
publikáciu prepustili zo zamestnania. 
Počas Nežnej revolúcie som už  
16. decembra 1989 odišiel s Ladislavom 
Chudíkom na ministerstvo kultúry, kde 
som bol jeho prvým námestníkom. 
Po jeho odstúpení zo zdravotných 
dôvodov vo februári 1990 som sa 
v marci stal ministrom. Ako archeológ 
som kopal rímsku lokalitu Gerulata 
v Rusovciach a popritom som sa 
venoval umeleckej – interpretačnej 
nadstavbe archeologických nálezov. 
Bol to projekt Archeologické pamiatky 
a súčasnosť, v ktorom som nájdené 
historické a prehistorické fragmenty 
dával interpretovať autorom z rôznych 
oblastí tvorivosti – umelcom. Každé 
zadanie malo inú bázu. Hnuteľné 
a nehnuteľné pamiatky interpretovali 
výtvarníci, architekti či hudobní 
skladatelia. Mali iba dve podmienky. 
Nesmeli z črepu vytvoriť nádobu 
v pôvodnom tvare a nesmeli ho zničiť. 
Ale medzi týmito dvoma mantinelmi 
mala ich fantázia voľný priestor. Bolo 
to veľmi zaujímavé, zapojil som okolo 
50 umelcov z celého Československa, 
najmä z neoficiálnej scény. Tento 
spôsob uchopenia historických 
a prehistorických fragmentov dal 
pohľadu na interpretáciu minulosti 
iný, nezvyčajný duchovný rozmer. 
Napríklad skladatelia rôznych žánrov 
zhudobnili rytmus, v akom sa opakovali 
ornamenty na pravekých nádobách. 
Alan Vitouš, významný jazzový 
perkusionista, vytvoril z rytmickej 
interpretácie výzdoby nádoby 
bukovohorskej kultúry minimalistickú 
kompozíciu, ktorej hudobný dej sa iba 
veľmi pomaly obmieňal. Princíp skladby 
bol v neustálom opakovaní čohosi 
prítomného. Prostredníctvom jeho 
skladby som začal chápať tú 7000 rokov 
starú kultúru v úplne inej dimenzii. 
Ako veľmi pomaly sa meniaci emotívne 
stabilizovaný civilizačný kód. Keď ma 
neskôr ako spoluautora Bratislavy/
nahlas vyhodili zo zamestnania, začal 
som sa naplno venovať dramaturgii 
a organizovaniu takéhoto typu podujatí. 

A to vlastne robím dodnes.

Mnohí dnes hovoria, že revolúcia 
bola až „príliš nežná“, že nedošlo 
k dostatočnej výmene ľudí na 
dôležitých pozíciách. Vy ste boli vo 
výkonnej funkcii...
My sme naozaj verili, že ľudia sú 
v princípe dobrí, iba sú „zakliati“ 
totalitným režimom. Odklínanie bolo 
aj jedným z hlavných hesiel revolúcie. 
Lenže prirodzene dobrý nemôže byť 
niekto, koho desaťročia vychovávajú 
ako v polepšovni a kontrolujú, či nemá 
protištátne myšlienky. Systém, ktorý 
ľuďom zabraňuje slobodne myslieť, 
ich zbavuje svojprávnosti a mrzačí im 
duše! Reforma základných nástrojov pre 
fungovanie štátu, ktorými sú ekonomika 
a verejná správa, sa naozaj dá urobiť za 
pár rokov a my sme boli presvedčení, 
že to stačí. To dôležitejšie – revitalizácia 
etiky a základných morálnych postulátov 
spoločnosti – však trvá desaťročia 
a treba k nim úplne zrekonštruovať 
vzdelávací systém. To sme neurobili 
a teraz nesieme následky. Ďalšou 
dôležitou zložkou spoločnosti je justícia. 
Tá ostala v trestuhodne zanedbanom 
stave najmä z personálneho hľadiska. 
Komunistickí a komunistami ideologicky 
skorumpovaní sudcovia vymenili iba 
ideologickú korupciu za finančnú. 
Ostala im chuť podieľať sa na moci. 
Súčasný spôsob fungovania spoločnosti 
je neúnosný aj pre cynizmus vládnucich 
politických lídrov. Ako riešiť tento stav? 
Akými mechanizmami ho napraviť? 
Ja vidím riešenie najmä v úplnom 
prehodnotení vzdelávacieho systému, 
ktorého hlavnou osou sa popri faktickej 
výučbe praktických predmetov stane 
výchova k humanizmu a k základným 
princípom ľudského bytia vo všetkých 
jeho historicky doložených formách. 
K tomu však treba, aby si všetci, občania 
i politici, uvedomili, že bez vzdelania 
a etiky sa naša spoločnosť (a s ňou aj jej 
blahobyt) zrúti.

Za tých 30 rokov sa o novembrových 
udalostiach objavilo množstvo 
mýtov, hoaxov, konšpirácií. Čo je 
podľa vás najväčšia hlúposť, čo ste 
o Novembri počuli?
Na ňu môžem úplne zodpovedne 
odpovedať za seba a nás 
v Koordinačnom výbore Verejnosti 
proti násiliu, ako aj za všetky revolučné 
mítingy na Námestí SNP v Bratislave: 
vznikli sme spontánne na základe 
udalostí na Národní třídě v Prahe. 
Stali sme sa autentickými zástupcami 
verejnosti na Slovensku, presadili 

Po Nežnej revolúcii bol dva 
roky ministrom kultúry. I keď 
s istou hrdosťou v hlase tvrdí, 
že novembrové mítingy na 
našich námestiach položili 
základy ľudskosti, slušnosti 
a znášanlivosti, uvedomuje si 
i to, že veľkou ponovembrovou 
chybou bolo, že sa nepodarilo 
úplne zrekonštruovať 
vzdelávací systém. Ten by 
revitalizoval etiku a základné 
morálne postuláty spoločnosti, 
zdevastované štyrmi 
desaťročiami komunistickej 
totality. Aj o tom sme sa 
porozprávali s naším známym 
absolventom Ladislavom 
Snopkom, aktivistom 
a zakladajúcim členom VPN, 
ktorý stál aj za pamätným 
pochodom z Bratislavy do 
Hainburgu pod heslom „Ahoj, 
Európa!“ v decembri 1989.

Vo VPN ste sa angažovali od prvých 
stretnutí. Na budove Filozofickej 
fakulty UK bola nedávno odhalená 
pamätná tabuľa, ktorá pripomína, že 
sa tam tlačilo prvé vyhlásenie VPN. 
Ako si na to spomínate?
Vyhlásenie Verejnosti proti násiliu sme 
pripravovali najprv vo foyeri Malej scény 
Slovenského národného divadla. Keď 
sme zistili, že nás monitoruje ŠtB, prešli 
sme do kupoly Filozofickej fakulty UK 
a tam sme ho dokončili, vytlačili a išli do 
Umelky, kde ho Martin Bútora prečítal 
ako prvé vyhlásenie VPN. Pamätám 
sa, že počas písania textu Peter Zajac 
odbehol do vedľajšej kancelárie 
telefonovať Alte (manželke), nech mu 
pre istotu pripraví pyžamo a zubnú 
kefku, keby nás zatkli.

Zlatú medailu UK pri výročí 
Novembra spolu s vami dostal aj 
profesor Valér Mikula, ktorý sa od 
začiatku postavil za študentov. Boli 
ste aj vy v priebehu novembrových 
dní v aule na študentských 
zhromaždeniach?
Moja úloha bola trochu špecifická. 
Zabezpečoval som produkciu a hudobný 
program mítingov na Námestí SNP, mal 
som s tým skúsenosti z organizovania 
alternatívnej kultúrnej scény 
v Československu. Preto som veľmi 
nechodil na iné zhromaždenia. Ale 
komunikoval som s ľuďmi z univerzity, 
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NEŽNÁ REVOLÚCIA BOLA 
INOU FORMOU POHODY
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zrušenie vedúcej úlohy Komunistickej 
strany v Československu, zrušenie 
železnej opony, odmietnutie dočasnej 
Adamcovej vlády a prvé slobodné voľby. 
To všetko bez akéhokoľvek vonkajšieho 
vplyvu.
Lži sa objavili už pri prvom výročí Nežnej 
revolúcie, 17. novembra 1990. Od rána 
autobusmi zvážali nacionalistov z celého 
Slovenska do Bratislavy, tí sa postavili 
pod tribúnu, stáli tam a kričali svoje 
heslá a zároveň vykrikovali: „Totalita 
VPN!“ V ten deň boli zároveň veľké 
oslavy v Prahe, kam prišiel George Bush, 
Helmut Kohl, Margaret Thatcherová 
a Michail Gorbačov, z vedenia VPN 
sme zostali v Bratislave len Fedor Gál, 
Miro Kusý, Juraj Flamík a ja. Slovenská 
televízia už v tej dobe nebola na našej 
strane. Tých zhruba 1000 skandujúcich 
nacionalistov pod tribúnou vhodne 
nasnímaným spôsobom stačilo na 
vzbudenie dojmu, že VPN je v nepriazni 
ľudu. Vedeli sme, že televízne kamery 
dokážu zábery na tých 1000 ľudí pod 
pódiom podať tak, akoby bolo proti nám 
celé námestie. Na ňom bolo okrem tej 
revúcej tisícky okolo 50 000 oslavujúcich 
slušných ľudí. Tak sme hľadali spôsob, 
ako bojovať proti lži.

Našli ste ho?
S Jurajom Flamíkom sme dostali 
nápad. Dali sme rozmnožiť asi 50 000 
letákov s veľkým nápisom: „Ľudskosť, 
slušnosť, znášanlivosť.“ Aktivisti 

ich rozdávali na námestí. Keď som 
vystúpil na pódium s príhovorom, 
na jeho záver som režisérovi, ako aj 
kameramanom povedal, aby snímali 
celé námestie a nie iba ľudí pod 
pódiom. Potom som zvolal: „Kto je za 
ľudskosť, slušnosť a znášanlivosť, nech 
zamáva tým papierom nad hlavou!“ 
A celé námestie bolo biele. Televízia 
to snímala a vysielala do celého 
Slovenska. Étos víťazstva sa prejavil 
v plnej miere a komunálne voľby, ktoré 
sa konali asi o týždeň, dopadli dobre. 
Ale, bohužiaľ, toto bolo len jedno 
hrdinské vypätie, ktoré vybalansovalo 
nadchádzajúce komunálne voľby. Čo 
tým chcem povedať? Že cieľavedomé 
morálne nivočenie v princípe dobrých, 
ale naivných ľudí sa začalo už vtedy 
a pokračuje systematicky ďalej.

Ako sa dnes brániť voči nepravdám 
o Nežnej revolúcii?
Tí, ktorí nepravdy šíria, sú nepriatelia. 
Zlomyseľní, pomstychtiví protivníci 
slobody a demokracie. Tí, ktorí im 
uveria, sú často ubolení malomyseľní 
ľudia bez individuálnych istôt a treba sa 
im venovať.

Ako by ste atmosféru novembrových 
dní priblížili mladým, ktorí ju nezažili?
Asi by som povedal, že Nežná revolúcia 
bola iný variant dobrého open-air 
festivalu, napríklad Pohody. Na Pohode 
sa viac hrá a menej hovorí, vtedy sa viac 

hovorilo a menej hralo. Ale atmosférou, 
posolstvami a pocitom nádeje z toho, 
že sme spolu a je nám dobre, to bolo 
podobné. Po bitke je každý generál, ale 
my sme do tej bitky nešli preto, aby sme 
boli generáli, ale preto, aby sa zmenil 
politický režim. Aby sa zmenil vzťah 
moci k občanovi. A to sa nám aj v rokoch 
1989 – 1990 podarilo. Či sa to niekomu 
páči, alebo nie, tak základy ľudskosti, 
slušnosti a znášanlivosti sme položili na 
mítingoch na našich námestiach.

Dnes, po 30 rokoch od Nežnej, je 
nazeranie na ňu rozkolísané. Bude to 
podľa vás o 10 rokov iné?
Myslím si, že budeme veľmi šťastní, 
keď to bude trvať ešte 25 rokov, kým 
dôjdeme do cieľa. Môj priateľ Jan 
Sokol, jeden z najväčších súčasných 
kresťanských filozofov, to vystihol 
v jednej svojej úvahe. Píše v nej, že nikdy 
v dejinách sa národ český a slovenský 
nemali tak dobre, nežili v takom 
blahobyte a takej slobode, ako žijú 
posledných 30 rokov. A zároveň nikdy vo 
svojich dejinách nežili v takej depresii. 
Bože, čo s nami bude? Pýtame sa. To nie 
je starosť o to, kde budeme spať, ale to 
je otázka zblúdených myslí bez pastiera. 
Uverili sme, že výška HDP a platu nás 
urobia šťastnými. A zrazu cítime, že 
neurobia. Potrebujeme iný zdroj nádeje 
a zmyslu života. Možno každý sám za 
seba. Ale iný.

Ladislav Snopko
Archeológ, dramaturg a publicista. V r. 1976 

absolvoval štúdium na Katedre všeobecných dejín 
a archeológie FiF UK. Už počas vysokoškolského 

štúdia organizoval rôzne kultúrne podujatia, 
ktoré mnohokrát nekorešpondovali s kultúrnou 

politikou režimu, preto boli kontrolované Štátnou 
bezpečnosťou. Viedol archeologický výskum 

a pamiatkovú obnovu antickej lokality Gerulata 
v Rusovciach. V revolučných dňoch 1989 bol jedným 

zo zakladajúcich členov hnutia Verejnosť proti 
násiliu. V r. 1990 – 1992 bol ministrom kultúry 

SR, zakladateľom fondu kultúry Pro Slovakia, ale 
aj poslancom Slovenskej národnej rady. Neskôr 

riaditeľom Kultúrnych zariadení Petržalky. 
V posledných rokoch bol riaditeľom pražskej 

Lucerny.

mal už za sebou aj spoločný duet 
s Karlom Gottom, s ktorým zaspieval 
preplnenému Václaváku československú 
hymnu.

Neodmysliteľným symbolom 
revolučných námestí sa stal zväzok 
kľúčov v rukách vymrznutých ľudí. 
Štrnganie kľúčmi symbolizovalo 
odzváňanie starému režimu a spolu 
s mávaním zdvihnutou rukou 
a prstami v tvare víťazného véčka 
(zakomponovaného aj do loga 
Verejnosti proti násiliu) vytváralo 
nezabudnuteľnú kulisu všetkých 
demonštrácií.

Málokto vie, že lídrom VPN sa  
24. novembra 1989 podarili hneď dva 
husárske kúsky, ktorými revolučná 
Bratislava predstihla Prahu. Práve 
v Bratislave totiž vtedy z úst Milana 
Kňažka prvýkrát verejne zaznela 
prelomová požiadavka na zrušenie 
štvrtého článku ústavy, zakotvujúceho 
vedúcu úlohu Komunistickej strany 
v Československu. Stalo sa tak 
v priamom televíznom prenose, a to 
v prvom Štúdiu Dialóg, čo bola po 
štyridsiatich rokoch prvá televízna 
diskusia, v ktorej predstavitelia 
komunistickej moci naživo diskutovali 
s opozíciou – zástupcami VPN 
a Študentského hnutia. Kontrast dvoch 
svetov bol evidentný a odrážal sa nielen 
v slovníku, ale aj v oblečení – v ostrom 
dialógu sa tu stretli svetre a džínsy 
verzus obleky a kravaty. Práve touto 
diskusiou sa lídrom VPN, ktorí ústami 
Jána Budaja žiadali demokraciu bez 
prívlastkov, zároveň podarilo prelomiť 
cenzúru komunistického režimu.

Novembrové ulice boli plné plagátov, 
hesiel a odznakov, ktoré odrážali nielen 
revolučného ducha, ale i kreativitu 
ľudí. Plagáty boli vyvesené na všetkých 
možných i nemožných plochách či vo 
výkladoch obchodov. Pamätným sa stal 
vlnitý plechový plot na Námestí  
4. apríla (dnes Hlavnom námestí), ktorý 
zdobili výtvory z dielne študentov VŠVU. 
Hoci anonymita vždy dáva šancu aj na 
vulgárnosť či prejavenie nižších pudov, 
k étosu Nežnej revolúcie patrilo aj to, 
že heslá a slogany neboli agresívne ani 
urážlivé. K známym patrili napríklad 
tieto: „Nie sme ako oni“, „Nechceme 
násilie“,  „Pravda zvíťazí“, „V jednote je 
sila“, ale i „Jakeša do koša“, „Herci robia 
politiku a ÚV KSČ hrá divadlo“ či nápis 
v električkách „Vodiči, pozor na hmlu, 
vyparujú sa komunisti“.

Kúsok ostnatého drôtu 
z československo-rakúskej hranice, to 
bola trofej, ktorou sa mohol pochváliť 
takmer každý z vyše stotisícového 
davu, ktorý 10. decembra 1989 
prešiel colnicou v Bergu do Rakúska. 
Hlavnými organizátormi pochodu 
z Bratislavy do Hainburgu, nazvaného 
„Ahoj, Európa!“, boli Ladislav Snopko 
a Martin Bútora. Pre väčšinu účastníkov 
to bola prvá návšteva demokratickej 
západnej krajiny. Pochod, ktorý 
znamenal faktický pád železnej opony 
na Slovensku, sa symbolicky odohral 
nielen v Medzinárodný deň ľudských 
práv, ale aj v deň, keď odstúpil z funkcie 
prezidenta republiky Gustáv Husák. 
Práve on sa v roku 1969 smutne 
preslávil výrokom, že československé 
hranice nie sú korzo.

Kým Praha mala svoj balkón 
vydavateľstva Melantrich na Václavskom 
námestí, Bratislava sa po „zahrievacích“ 
menších manifestáciách v prvých 
dňoch revolúcie na Hviezdoslavovom 
či vtedajšom Gottwaldovom námestí 
(dnes Námestí slobody, mnohí ho 
však stále volajú „Gottko“) definitívne 
presťahovala na Námestie SNP. Z pódia 
sa tam zhromaždeným pravidelne 
ako moderátori prihovárali Milan 
Kňažko a Ján Budaj (ten vo svojej 
charakteristickej kuričskej čiapke, 
ktorá sa odvtedy prezýva „budajkou“). 
Poskytovali informácie o najnovšom 
politickom vývoji a postupne 
odovzdávali slovo i mikrofón zástupcom 
študentov, ochrancov prírody, umelcov, 
veriacich, robotníckych kolektívov 
a ďalším občanom. Pamätným sa 
stalo zvolanie Milana Kňažka „Utvorte 
koridor“, ktorým vyzýval dav, aby sa 
rozostúpil a umožnil tak prejazd sanitky. 
Nežná revolúcia však zďaleka nebola 
len záležitosťou Bratislavy či Prahy, 
v novembri 1989 ožili námestia po celej 
republike.

V snahe urobiť program čo 
najpríťažlivejším organizátori pozývali 
na zhromaždenia aj populárne 
osobnosti, okrem hercov nesmeli 
chýbať najmä obľúbení speváci. Pieseň 
Ivana Hoffmana Sľúbili sme si lásku, 
ktorá sa stala neoficiálnou hymnou 
Nežnej revolúcie na Slovensku, po 
prvýkrát zaznela na Námestí SNP 
26. novembra 1989. K atmosfére 
revolučných tribún neodmysliteľne 
patrila aj pieseň Jaroslava Filipa 
a Milana Lasicu Do batôžka. V Bratislave 
9. decembra vystúpil aj obľúbený 
český spevák Karel Kryl. V tom čase 
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To, čím žila Praha a Bratislava počas novembrových dní pred  
30 rokmi, je verejnosti pomerne známe. Väčšou záhadou sú príbehy 
ostatných regiónov vtedajšieho Československa, ktoré sa na úspechu 
Nežnej revolúcie aktívne podieľali. Ako to v Novembri vyzeralo na 
východe Slovenska? Čo vlastne znamenalo byť súčasťou miestneho 
koordinačného centra Verejnosti proti násiliu mimo mítingov na 
námestiach? Ako si aktéri Nežnej revolúcie predstavovali ďalší vývoj 
krajiny v novembri 1989? A čo zapríčinilo to pomerne skoré vzdialenie 
sa od zamatových ideálov? O úspechoch Novembra, zlyhaniach 
začínajúcej demokracie i výzvach dneška sme sa porozprávali 
s Danielom Pastirčákom, známym kazateľom, spisovateľom 
a výtvarníkom.

„Keď nás v Michalovciach 
navštívili kamaráti z Prahy 
a hovorili, že sa začali modliť, 
aby komunistická diktatúra 
padla, myslel som si, že vtipkujú. 
Keď mi došlo, že to hovoria vážne, 
začal som sa obávať,  
či im nepreplo.“
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organizácia mítingov v menšom 
meste žiadala asi ešte väčšiu dávku 
odvahy...
Až spätne si uvedomujem, aké zásadné 
to vtedy bolo, aby duch Nežnej 
revolúcie prenikol do regiónov do miest 
i mestečiek. Podstatný zlom nastal 
generálnym štrajkom, ku ktorému sa 
pripojilo celé Československo. Ak by 
to bola iba vec väčších miest, nemalo 
by to tú zásadnú silu, ktorá rozhodla 
o víťazstve demokracie. Pokiaľ viem, 
Michalovce boli posledným mestom na 
východe, ktoré sa mohutným spôsobom 
pridalo ku generálnemu štrajku. 
Odvahu vtedy museli mať všetci, ktorí 
sa chopili iniciatívy, či už v centre, alebo 
na periférii. Všade okolo nás v štátoch 
strednej Európy síce prebiehali 
emancipačné procesy – poľská 
Solidarita, pád Berlínskeho múru –, no 
víťazstvo demokracie vôbec nebolo isté. 
Naopak, všetko sa mohlo zvrtnúť a tí, 
čo sa do organizovania občianskeho 
odporu aktívne zapojili, mohli dopadnúť 
zle. Ja som cítil iba trvalý nával 
vzrušujúcej nádeje a nutkavý pocit 
nevyhnutnosti: teraz musím, táto chvíľa 
ma potrebuje celého. Na dôsledky som 
nemyslel. Ako keď improvizujete so 
skupinou ľudí. Váhavo hľadáte medzi 
tónmi a pomlčkami tému. A zrazu sa tá 
téma vynorí tak jasne, že jednoducho 
viete: je to tu – treba zdvihnúť nástroj 
a pridať k téme svoj hlas.

A čo sa dialo potom? Čo v novembri 
1989 vlastne znamenalo byť 
súčasťou VPN, akú „agendu“ to so 
sebou prinášalo? A kedy prišiel ten 
moment, keď ste si povedali, že sa 
podarilo dosiahnuť vytýčené ciele?
Komunistická nadvláda padla. Začala 
sa tvoriť nová demokratická kultúra 
spravovania vecí verejných. Začalo 
sa obdobie odvolávania straníckych 
nominantov z vedenia podnikov 
a verejných inštitúcií. Členovia 
koordinačného centra boli pozývaní, aby 
pri tých vyhrotených sporoch asistovali. 
Mne ako duchovnému bola zverená 
nevďačná úloha „šíriteľa pokoja“. Do 
koordinačného centra dennodenne 
prichádzali zástupy ukrivdených ľudí 
s hŕbkami papierov. Nik z nás sa na 
takúto úlohu necítil kompetentný. 
Neboli sme pripravení prevziať 
zodpovednosť za politické formovanie 
oslobodenej spoločnosti. Práca v centre 
sa stávala neúnosným bremenom. 
A tak sme sa z neho postupne vytratili. 
A práve vtedy sa začínali angažovať 
noví aktéri. Doteraz o nich nik nepočul. 
Začali písať príkre antikomunistické 
články. Snažili sa dodatočne si dodať 
auru „revolucionárov“. Pochopili 
príležitosť: „Je čas, keď sa poľahky 

človek môže dosať k moci.“ Títo noví 
ľudia nás postupne v koordinačnom 
centre nahradili. Práve oni sa o nejaký 
čas stali základom Mečiarovho HZDS. 
Zamat novembrovej revolúcie dostal 
prvú trhlinu. Charizmatický autokrat 
Mečiar, so sklonom používať lož ako 
pracovnú metódu, začal budovať 
mocenskú sieť, v ktorej sa budú 
privilegovaní oligarchovia prepájať 
so špičkami vlády a organizovaným 
zločinom.

Sem-tam sa ozvú hlasy, ktoré tvrdia, 
že už pred Novembrom bolo úplne 
jasné, že režim čoskoro padne. 
Vnímali ste to vtedy tak aj vy? Kedy 
ste vlastne začali veriť, že Nežná 
revolúcia reálne uspeje?
Po boji je každý generál. Dnes sú i takí, 
čo veria konšpiračným teóriám o tom, 
že všetko bolo vopred naplánované. 
Ja som to vnímal úplne inak. Keď nás 
v Michalovciach navštívili kamaráti 
z Prahy a hovorili, že sa začali modliť, 
aby komunistická diktatúra padla, 
myslel som si, že vtipkujú. Keď mi 
došlo, že to hovoria vážne, začal som sa 
obávať, či im nepreplo. Hoci sovietske 
impérium už malo svoje trhliny 
v Poľsku i Nemecku, čosi také ako pád 
komunizmu bolo vtedy pre väčšinu z nás 
nepredstaviteľné.

Už absolútne nepredstaviteľné to 
muselo byť v roku 1983, keď ste 
sa prihlásili na štúdium teológie. 
Nevyhováralo vám najbližšie okolie 
vtedy toto rozhodnutie?
Rodičia ma v tom rozhodnutí podporili. 
Dlhý čas to medzi nami bolo tak, že 
oni boli veriaci a ja ateista. Zrazu vo 
mne nastala tá zmena. Tešili sa. Navyše 
ja som bol už v tom čase poznačený 
nezmazateľným biľagom. Ako študent 
umeleckej priemyslovky som spolu 
s kamarátmi v roku 1977 usporiadal 
výstavu, ktorú zapečatili tajní. Zakázali 
ju ako protištátnu. Mňa označili za 
organizátora a vyhodili ma zo školy. 
Posudok so mnou išiel na každú školu, 
kam som sa prihlásil. Dvakrát som sa 
hlásil na maľbu, pochopiteľne, neprijali 
ma. Teológia sa ukázala ako schodná 
cesta. Hoci to štúdium nebolo ani 
zďaleka ideálne, lebo školu kontrolovali 
komunistickí ideologickí dozorcovia.

Predpokladám, že za časmi pred 
rokom 1989 asi veľmi nesmútite. Ako 
vnímate nostalgiu, ktorú voči tomuto 
obdobiu niektorí dodnes pociťujú?
Aj ja občas cítim nostalgiu. Je 
prirodzená. Boli sme vtedy mladí, 
vnímaví, plní snov, nuž akoby sme mohli 
necítiť voči tomu stratenému času 
mladosti nostalgiu. Spoločnosť, v ktorej 

V novembri 1989 ste sa angažovali 
na rodnom východe, konkrétne 
v Michalovciach. Miestne 
koordinačné centrum Verejnosti 
proti násiliu sídlilo dokonca priamo 
vo vašom byte. Aká bola genéza 
michalovského revolučného diania 
v novembri 1989?
Spomienky na ten čas už blednú. 
Začalo sa to pocitom, že sa čosi deje. 
Stúpa vlna ducha. Musím sa pripojiť: 
telefonáty do Košíc, kde sa rodí 
Občianske fórum, cesta do Bratislavy. 
Zázrak na Námestí SNP. Štrnganie 
kľúčov. Obrovský zástup zjednotený 
nenásilným odporom. Akoby sa tých 
našich rezignovaných bytostí bol na 
chvíľu ujal akýsi dobrý duch a uvoľnil 
v nás roky potláčanú vôľu k pravde, 
slobode a dobru. Potom návrat nočným 
vlakom. Do Michaloviec si veziem 
zvonenie kľúčov z Bratislavy ako 
záväzok. V Michalovciach je však ticho 
ako na cintoríne. V piatok  
24. novembra sa na michalovskom 
námestí stretne bezmocná hŕstka 
odvážlivcov. K malému zástupu 
prehovára mladý muž Maťo Hospodár. 
Vyzýva ku generálnemu štrajku. Spoza 
okien komunistickej centrály nás 
pozorujú studené oči. To, čo príde 
potom, mi aj dnes pripadá ako sen. 
V akejsi miestnej krčme zakladáme 
koordinačné centrum Verejnosti proti 
násiliu. Keďže sa nemáme kde schádzať, 
ponúkam kanceláriu na fare. Kancelária 
je priamo v našom byte. „Čo mám 
povedať, keď niekto zavolá?“ pýta sa ma 
manželka Jarka. „Byt Pastirčákových, 
kancelária Cirkvi bratskej alebo 
koordinačné centrum VPN?“ Damian 
má rok, na svet sa chystá Debora, 
Jarka je v siedmom mesiaci. V nedeľu 
v noci spisujeme vyhlásenie. Pripájame 
sa k požiadavkám bratislavskej VPN. 
Našu výzvu treba dostať do médií ešte 
pred polnocou, aby sme podporili 
zajtrajší generálny štrajk. Nič múdre 
nám nenapadá. Okolo 22. hodiny ktosi 
klope. Vo dverách fary stojí anjel – 
akýsi kameraman z Košíc. Urastený 
zubár Marián Matti sa s ním odvezie 
do košickej televízie, aby prečítal 
naše vyhlásenie. Fara bola donedávna 
pohrebným ústavom. Keď sme sa tam 
nasťahovali, na povale som našiel ešte 
jednu zabudnutú truhlu. Takmer nik 
v Michalovciach o tej fare nevedel 
a už vôbec nikto okrem nás netušil, že 
koordinačné centrum sa stretá práve tu. 
Dodnes nechápem, ako nás našiel.

Ako ste sa vtedy vlastne cítili? Nebáli 
ste sa? V porovnaní s Bratislavou, 
kde mohli hlavní aktéri rátať na 
demonštráciách s oveľa vyššou 
účasťou, a tak i podporou davu, si 

nám bolo dané svoju mladosť žiť, bola 
však jednoznačne totalitná. Zamatová 
revolúcia doniesla občiansku slobodu. 
Za komunizmu bol človek nútený 
ponižujúco predstierať oddanosť 
strane: „Nech žije KSČ, hurá!“ Tí, ktorí 
mysleli slobodne a vyjadrili to nahlas, 
boli odsunutí na okraj, väznení alebo 
odstránení. Ten, kto popiera zásadný 
rozdiel medzi vtedy a teraz, buď nevie, 
čo hovorí, alebo je demagóg.

Kiežby sme mohli tento rozhovor 
viesť len v duchu spomienok na 
túto bezpochyby hviezdnu chvíľu 
našich moderných dejín. To, čo sa 
od vraždy novinára Jána Kuciaka 
a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej 
vyplavilo (a vlastne ešte stále 
vyplavuje) na povrch, však svedčí 
o tom, že sme sa ako spoločnosť za 
30 rokov od ideálov Nežnej revolúcie 
na míle vzdialili. Apropo, ako ste si 
ďalší vývoj krajiny predstavovali 
v novembri 1989 vy? Čo ste očakávali 
od úspechu Nežnej revolúcie?
Myslel som si, že étos vzájomného 
rešpektu s nami zostane. 
Nezabudnuteľná atmosféra 
novembrových okrúhlych stolov. 
Pravičiari tu sedeli s ľavičiarmi, 
konzervatívci s liberálmi, veriaci 
s ateistami. Rešpektovali sme sa 
a vedeli sme sa dohodnúť. Okrúhle 
stoly však nahradili uzavreté stranícke 
kabinety a neskôr zákopy kultúrnych 
vojen. To rozdelenie dnes ochromuje 
ľudí dobrej vôle a aj preto nad nami 
víťazí politicko-mafiánske zlo. K veľkým 
témam Novembra patrila ekológia. 
Očakával som, že sa budeme správať 
ekologickejšie. No práve táto téma 
sa z ponovembrovej politickej reality 

Daniel Pastirčák
Kazateľ Cirkvi bratskej, spisovateľ a básnik, 

výtvarník. V r. 1987 absolvoval štúdium teológie 
na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte 

v Bratislave (dnes Evanjelická bohoslovecká fakulta 
UK), po ktorom začal pôsobiť ako kazateľ Cirkvi 

bratskej v Michalovciach. V r. 1989 tu spoluzakladal 
miestne koordinačné centrum Verejnosti proti 

násiliu. Od r. 1992 žije a pôsobí v Bratislave. 
Je autorom desiatok kníh, pričom svoje verše, 

prózy a eseje publikoval už na prelome 80. a 90. 
rokov. Všestranný umelec sa venuje aj divadelnej 

a výtvarnej tvorbe.

vytratila ako prvá. Som rád, že dnes sa 
do spoločenského života znova vracia. 
Zaskočila ma i nostalgia za prvým 
slovenským štátom, s jeho nacizmom 
zdeformovanou verziou kresťanstva. 
Dnes vidím inými očami i kupónovú 
privatizáciu. Vtedy sme verili, že je to 
dobre premyslená cesta, ako vrátiť do 
hry súkromné vlastníctvo a slobodu 
podnikania. Klaus bol považovaný 
takmer za génia. No v podstate sme 
nevedeli, čo si s tými kupónmi počať. 
Iba pár jednotlivcov pochopilo, aká hra 
sa tu ide hrať. Tak vznikli prvé zárodky 
dnešnej oligarchie. Ta nám spoza dobre 
postavených kulís demokratickej deľby 
moci cez skorumpovaných politikov 
a sudcov vládne.

Čo podľa vás zapríčinilo to pomerne 
skoré vzdialenie sa od zamatových 
ideálov? Martin M. Šimečka v jednom 
zo svojich textov píše, že za to 
môže to, že intelektuáli neprevzali 
zodpovednosť, tak musel niekto 
iný. „Neviem, či sa v dejinách nájde 
podobný príklad revolucionárov, ktorí 
sa nezľakli svojich protivníkov v dobe, 
keď boli pri moci, ale zľakli sa ich až 
po tom, čo padli na kolená, presnejšie: 
zľakli sa svojho vlastného víťazstva.“ 
Súhlasíte?
Nezľakli sa. Mám tu azda vyratúvať 
tých mnohých vrátane Václava Havla, 
ktorí vstúpili do politiky? Problém bol 
skôr v tom, že nik nevedel, ako to robiť. 
Učili sa to za pochodu. Robili naivné 
rozhodnutia. A je tu ešte čosi: ľahko 
sme sa vedeli dohodnúť na tom, proti 
čomu sme, dohodnúť sa na tom, za 
čo sme, však už vôbec nebolo také 
ľahké. Tu sa súdržnosť novembrových 
protagonistov trieštila. A tak sa k moci 

postupne dostali cynickí populisti – 
pragmatici. Koľkí z nich vyštudovali 
v Moskve? Ľudia, ktorí okázalo pohŕdajú 
Novembrom, no s úspechom z neho 
pre seba vyťažili, čo len mohli.

Zmeny pomerov sa ľudia na 
námestiach dožadujú aj dnes, a to 
na protestoch Za slušné Slovensko, 
na ktorých pravidelne vystupujete 
aj vy. Ako z pohľadu aktéra 
Nežnej revolúcie vnímate dnešné 
spoločenské pnutie?
Vzbudzuje to vo mne nádej. Vidím 
mladých ľudí, ktorí november nezažili, 
no v zápase so súčasným zlom sa sami 
za seba postavili za rovnaké hodnoty 
ako vtedy my.

Čo očakávate od protestov dnes? 
Kedy si podľa vás ľudia budú môcť 
povedať, že demonštrácie splnili 
svoju úlohu? A na čo by sme si mali 
– poučení vývojom po roku 1989 – 
dávať pozor teraz, aby sme sa od 
vysnených ideálov opäť nevzdialili?
Demonštrácie považujem za 
prebudenie. Nimi sa nič neskončilo, 
nimi sa to iba začalo. Nasadenie na 
námestiach bude musieť vystriedať 
drobná vytrvalá práca na zmene našej 
politickej i občianskej reality. Bude 
treba na všetkých úrovniach preťať 
chápadlá chobotnice štátnej mafie. To 
nie je ľahká úloha. Vidím však okolo 
seba mnoho zodpovedných, obetavých 
mladých ľudí a viem si predstaviť, že sa 
silou vlastnou ich mladosti pričinia o to, 
aby zajtra bolo Slovensko pre človeka, 
no i pre les a zvieratá lepším miestom 
pre život.
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máme tu politikov, ktorí odmietajú 
odpovedať na otázky, a že to tu 
v mnohých oblastiach naozaj nevyzerá 
tak, ako by to malo vyzerať v rozvinutej 
stredoeurópskej krajine. Slovensko 
sme však v tom čase stále vnímali ako 
vyspelý demokratický štát. Vo februári 
2018 tu však zavraždili investigatívneho 
novinára „len“ pre to, lebo si dobre 
robil svoju prácu. Práve preto vznikla 
iniciatíva Za slušné Slovensko – bola 
reakciou na vraždu Jána Kuciaka 
a Martiny Kušnírovej.

Protesty trvajú už viac než rok a pol. 
Predpokladali ste takýto vývoj?
Keď sme ako iniciatíva zorganizovali 
prvý protest na Námestí SNP dňa  
9. marca 2018, na ktorý prišlo cca 
50 000 ľudí, sami sme nevedeli, čo príde 
o pár dní, nieto ešte, čo vyjde na svetlo 
v nasledujúcich mesiacoch. Nemali sme 
nijaký konkrétny plán. Informácií bolo 
vtedy málo, nikto poriadne netušil, 
čo sa deje. Takže keby mi v tom čase 
niekto povedal, že to budeme robiť 
ďalších 21 mesiacov a pravdepodobne 
dlhšie, neviem, čo by som si o tejto 
smelej prognóze pomyslela. Treba 
však povedať, že naše dve ústredné 
požiadavky zostali od začiatku rovnaké, 
t. j. vyšetrenie vraždy Jána a Martiny 
a nová dôveryhodná vláda. Kým 
v prípade prvej požiadavky vidíme 
pokrok, ktorý, ako pevne veríme, vyústi 
do spravodlivého konca pre páchateľov 
i objednávateľov vraždy, v prípade 
druhej požiadavky vnímame ako kľúčové 
parlamentné voľby vo februári 2020. 
Tie sú obrovskou výzvou aj pre nás 
ako iniciatívu – chceme cestovať po 
Slovensku a mobilizovať ľudí, aby išli 
voliť demokratické strany. Aby sa to, čo 
priniesol február 2018 a nasledujúce 
mesiace, premietlo aj do výsledkov 
volieb. Ich úspech bude však závisieť 
nielen od občianskej spoločnosti – 
občania totiž už rok a pol ukazujú, že sú 
pripravení na zmenu. Je teraz úlohou 
demokratických politikov, aby boli 
zodpovední a začali spolupracovať.

K volebným urnám ste ľudí na celom 
Slovensku povzbudzovali aj pred 
komunálnymi a prezidentskými 
voľbami. Čo si odnášate z cesty po 
regiónoch?
Keď sme pred prezidentskými voľbami 
v marci 2019 robili mobilizačnú kampaň, 
s dodávkou, oblepenou sloganom 
„Poďme voliť Za slušné Slovensko“, 
sme navštívili 47 miest a obcí po celom 
Slovensku. Táto skúsenosť mi priniesla 
úplne iné poznanie našej krajiny. Na 

jednej strane sme sa každé ráno zobudili 
v inom regióne, medzi inými ľuďmi, na 
druhej strane sme medzi nimi videli 
množstvo podobností. V tých regiónoch 
celé roky nebol žiadny politik, vládne 
tam veľká nezamestnanosť, majú 
problémy s rasizmom, extrémizmom 
a podobne. A tamojší obyvatelia naozaj 
– a celkom pochopiteľne – čakajú, 
že za nimi niekto z tých „mocných“ 
konečne príde, vypočuje si ich a prejaví 
záujem o ich problémy, lebo veď aj 
oni tvoria túto krajinu. To, že má také 
veľké množstvo ľudí pocit, že tých hore 
nezaujímajú, vnímam ako absolútne 
zlyhanie našej politickej reprezentácie. 
Potom sa netreba diviť, že ich tá 
obrovská frustrácia vedie k tomu, že 
mnohí z nich budú voliť antisystémové 
strany, lebo systém na nich očividne 
zabudol. V tejto súvislosti mi napadli 
slová rakúskeho prezidenta Alexandra 
Van der Bellena, ktoré vyslovil v rámci 
jednej veľmi podnetnej diskusie, na 
ktorej som nedávno mohla byť. Povedal, 
že v podmienkach, v akých súčasný 
svet funguje, nestačí mať len dobrý 
„message“ – pokiaľ ho neviete odovzdať 
ľuďom, budú to len pekné slová na 
papieri...
Návšteva regiónov však priniesla 
i pozitívne zistenia – uvedomovala som 
si veľkú nádej a odhodlanie ľudí. V tom 
vidím veľkú podobnosť s rokom 1989 
a potvrdzujú mi to aj tí, ktorí Nežnú 
revolúciu organizovali a novembrové 
udalosti si zažili na vlastnej koži. Ako 
bolo vtedy cítiť obrovskú jednotu 
v krajine, tak aj dnes ľudia ukazujú, že 
sa stále vedia spojiť pre spoločný cieľ, 
spoločnú víziu. Vieme, ako to nemá 
fungovať a čo sa už nikdy nesmie stať 
– na Slovensku už jednoducho nesmú 
zavraždiť novinára pre to, že pravdivo 
píše o tom, čo sa tu deje. A zároveň 
vieme, ako by naša krajina mala vyzerať. 
Vieme, že chceme byť modernou 
krajinou 21. storočia, ktorá je jasne 
proeurópska a jasne prodemokratická.

V príhovoroch vždy veľmi pohotovo 
reflektujete aktuálne dianie, čo 
pri kadencii odhalení posledných 
mesiacov musí byť aj z hľadiska 
prípravy dosť náročné... Ako a kedy 
vznikajú texty, ktoré na tribúne 
čítate?
Áno, iniciatíva Za slušné Slovensko 
funguje z veľkej časti reaktívne, t. j. 
vyjadrujeme sa k tomu, čo sa deje 
v súvislosti s vyšetrovaním vraždy 
a korupčných káuz, o ktorých Ján písal, 
ako i tých ostatných, ktoré za ten rok 
a pol vyplávali na povrch. Takže to 

Reflektovať 30. výročie Nežnej 
revolúcie, ktoré nás učí najmä 
tomu, že zápas o slobodu 
a demokraciu nestačí vyhrať 
raz, ale je úlohou každého dňa, 
a vyhnúť sa téme súčasného 
diania, ktoré je dôkazom toho, 
že sme na to počas uplynulých 
rokov na istý čas akosi zabudli, 
to by skrátka nešlo. Preto 
sme oslovili Karolínu Farskú 
z iniciatívy Za slušné Slovensko, 
ktorá zmobilizovala krajinu 
po vražde investigatívneho 
novinára Jána Kuciaka 
a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej vo februári 2018.  
S mladučkou, no odhodlanou 
študentkou, ktorá v časoch 
najmasovejších protestov 
maturovala a dnes študuje 
európske štúdiá na Fakulte 
sociálnych a ekonomických vied 
UK, sme sa porozprávali o tom, 
ako uplynulých 21 mesiacov 
poznačilo jej osobný život, prečo 
je i dnes odvahou organizovať 
protestné zhromaždenia, ale 
i čím žijú politikmi zabudnuté 
slovenské regióny, ktoré 
niektorí z nich bezdôvodne 
a bez hanby strašia Sorosom.

Spoločensky angažovať ste sa 
začali ešte v roku 2017, keď 
ste spoluorganizovali veľké 
protikorupčné pochody. Koľko rokov 
ste vtedy vlastne mali?
Mala som 18, bola som tretiačka na 
strednej škole.

Využili ste tieto skúsenosti pri 
organizovaní protestov Za slušné 
Slovensko?
Áno, dá sa povedať, že skúsenosť 
z protikorupčných pochodov nám bola 
v niečom neskôr nápomocná – vedeli 
sme, komu sa v prípade organizácie 
protestného zhromaždenia treba ozvať, 
čo vybaviť, s kým komunikovať. Zároveň 
to však boli – vzhľadom na to, z čoho 
vychádzali a kvôli čomu sme sa do nich 
pustili – dve veľmi rozdielne iniciatívy. 
Protikorupčné pochody vyplývali 
z nespokojnosti nás, študentov, ktorým 
sa nepáčilo to, akým spôsobom je 
krajina spravovaná, že tu máme roky 
korupčné kauzy, ktoré sa nevyšetrujú, 

ŠTUDENTKA 

SLOVENSKO UŽ VIAC NEŽ 
ROK A POL UKAZUJE, ŽE 
JE PRIPRAVENÉ NA ZMENU

text: Erika Hubčíková
foto: Tomáš Madeja
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naozaj znamená sledovať aktuálne 
dianie 24/7. Zvlášť v tomto informačne 
hutnom období. Okrem toho iniciatíva 
nie je len záležitosťou Bratislavy, 
tvoria ju desiatky ľudí z celého 
Slovenska, takže našim vyhláseniam 
a požiadavkám predchádza viacero 
diskusií a rozhovorov. Samozrejme, 
veľakrát sa to nezaobíde bez rôznych 
kompromisov. Vždy si hovoríme, že 
to budeme písať aspoň deň pred 
protestom či zhromaždením, ale to 
sa nám ešte nepodarilo. Píše sa to 
väčšinou priamo v ten deň.

To, že aj po 30 rokoch od Nežnej 
treba odvahu na organizáciu 
protestov, nie je len prázdna fráza. 
Takto pred rokom vás vypočúvala 
Národná kriminálna agentúra 
Prezídia Policajného zboru...
Áno, šiestim z nás prišlo v novembri 
2018 predvolanie od NAKA, aby 
sme sa dostavili na výsluch vo veci 
„korupcia a iné“. To bolo dosť neurčité, 
takže sme vlastne nevedeli, o čo ide. 
Práve mňa, tú najmladšiu z nás, si na 
výsluch načasovali ako prvú. Tam mi 
vyšetrovateľ najprv prečítal trestné 
oznámenie, ktoré na nás podal anonym. 
Bol to pomerne chaotický zhluk slov, to 
ani nemalo normálnu syntax, chýbala 
interpunkcia. Ale hlavne tam nebol ani 
priamo pomenovaný žiadny trestný čin, 
vyzeralo to len ako nejaký nenávistný 
komentár o tom, ako „destabilizujeme 
túto krajinu, chceme zaviesť iný režim, 
sme riadení zo zahraničia“ a podobne. 
A môj právnik mi vtedy povedal, že 
jediný trestný čin, ktorý by sa z toho 
dal vybrať, je vlastizrada, za čo je na 
Slovensku 26 rokov alebo doživotie. 
Takže to naozaj nebolo príjemné. 
Veľmi tomu nepomohlo ani to, keď 
mi vyšetrovateľ povedal, že ak by to 
záviselo len od neho, tak to hodí do 
koša, ale šéf mu povedal, že má na tom 
pracovať. (Ten bol z funkcie riaditeľa 
NAKA neskôr odvolaný.) Navyše od nás 
chceli výpisy zo súkromných bankových 
účtov. Na to naozaj nebol dôvod, 
všetky aktivity sme totiž financovali 
prostredníctvom transparentného 
účtu, preto sme, samozrejme, odmietli. 
Vyšetrovateľ nás upozornil, že nám 
príde asi súdny príkaz. Najabsurdnejšie 
bolo to, ako celé toto nasadenie 
nekorešpondovalo s celkovou situáciou. 
Keď sa popri všetkých tých kauzách 
rozhodla NAKA intenzívne zaoberať 
práve nami, a to len na základe ničím 
nepodloženého anonymného trestného 
oznámenia.
Nevedeli sme, ako správne postupovať. 
Nechceli sme sa špeciálne viktimizovať, 
takže sme to neplánovali medializovať, 
nakoniec sa to však aj tak dostalo von. 

Bolo až neuveriteľné, koľko ľudí sa 
vtedy za nás postavilo a aká obrovská 
silná podpora od nich prišla. Za dva 
týždne nám na transparentný účet 
prišlo dokopy 98 000 eur, myslím. A ani 
tentokrát to nebol Soros, ale viac než 
4000 samostatných darcov.

Apropo, aká bola vaša prvá reakcia 
na to, keď sa v súvislosti s vami, 
organizátormi protestov, vytiahla 
sorosovská karta?
Musím sa priznať, že nás to všetkých 
(a určite nielen nás) prekvapilo. Ešte 
dva týždne predtým sme z úst toho 
istého človeka počúvali slová o tom, 
ako má byť Slovensko v jadre EÚ. Tá 
rétorika sa však zo dňa na deň otočila 
o 180 stupňov a zrazu stál pred nami 
politik, stále v dôležitej vládnej funkcii, 
ktorý bez hanby šíril bludy o tom, 
ako na Slovensku zasahujú americké 
protivládne sily, a z nás išiel robiť 
vlastizradcov. Rozprávali sme sa o tom 
aj s jedným z organizátorov protestov 
v Maďarsku. Ten nám povedal celkom 
silnú vec: ak by niečo mohol zmeniť, tak 
to, že by sa hneď na začiatku ohradil 
proti tomuto orbánovskému naratívu 
o Sorosovi. Lebo ani oni tomu spočiatku 
nechceli pripisovať nijakú váhu ani 
na to špeciálne reagovať, lebo to 
bola – rovnako ako v našom prípade – 
absolútna hlúposť. Niektorí ľudia tomu 
však, žiaľ, aj tak uverili. I keď na druhej 
strane ja sa tomu vlastne ani nečudujem 
– keď takéto niečo tvrdí dlhoročný 
vrcholový vládny politik, ktorý by si 
predsa mal zvlášť dávať pozor na to, čo 
hovorí, tak je ten výtlak obrovský. Preto 
sme sa rozhodli ešte v júni 2018 podať 
na (dnes už) pána poslanca trestné 
oznámenie.

Ako tento váš občiansky aktivizmus 
vlastne vníma vaša rodina a okolie? 
Neodhovárali vás? Neprišli otázky 
typu: „Prečo práve ty? Je kopec iných 
ľudí, ktorí sa v tom môžu angažovať“?
Áno, takáto otázka prišla v úplných 
počiatkoch, keď som začala organizovať 
protikorupčné pochody, ale myslím 
si, že odvtedy si už ako-tak zvykli. Ja 
mám to šťastie, že ma moja rodina od 
začiatku veľmi podporuje. Akurát dnes 
mi mama písala, že i keď sme sa dlhšie 
nevideli, aspoň ma zazrela v ranných 
správach. Lebo hoci sa snažím chodiť 
domov čo najčastejšie, prakticky vždy, 
keď sa mi dá, väčšinou to ide len raz za 
štyri týždne.

Posledné mesiace určite veľmi 
ovplyvnili aj váš osobný život.
Nepochybne. Jednou z najväčších 
zmien bola strata súkromia. V takýchto 
situáciách je to však asi prirodzené, 

takže to beriem tak, ako to je.

Dočítala som sa, že vám na 
Facebooku prišla dokonca žiadosť 
o ruku.
Áno, niekto mi napísal: „Nemáš záujem 
o sobáš?“

A čo bol pre vás najsilnejší moment 
posledných mesiacov?
Je ťažké nájsť jeden moment, lebo 
tých uplynulých 21 mesiacov, to bol 
naozaj veľmi neprenosný čas. A hoci 
to pramenilo z hroznej veci, musím 
povedať, že keď začala vznikať naša 
iniciatíva a táto krajina začala konečne 
ožívať, pociťovala som veľkú vďaku za 
to, že pri tom môžem byť. Okrem iného 
som vďaka tomu mala možnosť stretnúť 
množstvo skvelých ľudí, oveľa starších, 
vzdelanejších, s ktorými mám tú česť 
spolupracovať a od ktorých sa môžem 
veľa učiť...
Všetko to znie veľmi pekne, no na konci 
dňa sa to stále vracia k tomu, pri čom 
sa to začalo, a preto nič nie je pre mňa 
také dôležité ako to, aby vražda Jána 
a Martiny bola vyšetrená a aby sme mali 
novú dôveryhodnú vládu.

Menili by ste niečo?
Za ten čas by sa našlo určite kopec vecí, 
ktoré by som dnes spravila inak. Beriem 
to však tak, že sa to proste stalo, pričom 
viem, za akých podmienok sa to stalo, že 
to mnohokrát bol krízový manažment. 
Z chýb sa snažíme poučiť a robíme to 
najlepšie, ako vieme. Nijaká príručka 
k tomu, ako robiť takéto veci, bohužiaľ, 
neexistuje a asi je to aj dobre.

text: redakcia
foto: Tomáš Madeja

Vedeli ste, že prvé vyhlásenie Verejnosti proti násiliu z 20. novembra 
1989 vzniklo práve v kupole našej filozofickej fakulty na Gondovej? 
Pripomína to už i pamätná tabuľa na budove fakulty, ktorú slávnostne 
odhalili 14. novembra 2019. Autorom tabule, ktorej osadenie inicioval 
profesor Valér Mikula, je grafický dizajnér a architekt Karol Rosmány. 
Práve on stojí aj za logom VPN a logom Študentského hnutia, ktoré boli 
pred 30 rokmi hlavnými iniciátormi revolučného diania na Slovensku.

Bratislavský pochod vysokoškolákov 16. novembra 1989, založenie 
prvého štrajkového výboru študentov na Slovensku o štyri dni nato 
na UK, vznik Zmeny, prvých nezávislých novín pod taktovkou našich 
študentov žurnalistiky, alebo Nežná revolúcia a ŠtB. O tom všetkom 
informuje výstava o novembri 1989 vo foyeri hlavnej budovy univerzity 
na Šafárikovom námestí. Expozícia dobových dokumentov a fotografií, 
ktorá bude verejnosti prístupná do konca kalendárneho roka, vzišla zo 
spolupráce univerzitného archívu a Filozofickej fakulty UK. Unikátne 
zábery a slogany z novembra 1989 nájdete aj na Gondovej, a to v rámci 
originálnej výstavy situovanej do priestoru centrálneho schodiska (na 
fotografii).

To, že je Nežná revolúcia nespochybniteľným míľnikom našich 
moderných dejín, potvrdili aj desiatky domácich i zahraničných 
odborníkov z humanitných a spoločenských vied, výskumne sa venujúci 
jej príčinám, priebehu a dôsledkom, ktorí v dňoch 14. – 15. novembra 
2019 zavítali do našej univerzitnej auly. Hlavnými rečníkmi konferencie 
November ´89 – 30 Years After, ktorú zorganizoval Historický ústav 
SAV a UK, boli profesor Timothy Garton Ash z Univerzity v Oxforde 
a profesor James Krapfl z kanadskej McGillovej univerzity (na 
fotografii), ktorý skúma politiku a kultúru modernej Európy so 
zameraním na stredovýchodnú Európu.

Dňa 16. novembra 2019, presne 30 rokov po odvážnej premiére, 
si niekdajší bratislavskí vysokoškoláci zopakovali pochod, ktorým 
v novembri 1989 o deň predbehli svojich pražských kolegov. Podobne 
ako vtedy, aj teraz prešli z Hodžovho námestia cez Námestie SNP 
a Hviezdoslavovo námestie až na Vajanského nábrežie a odtiaľ k budove 
UK na Šafárikovom námestí. Odvahu študentov, ktorí sa už v predvečer 
Nežnej revolúcie verejne dožadovali demokracie, slobody (i politickým 
väzňom), školských reforiem a verejného dialógu o problémoch 
spoločnosti, si pred pamätnou tabuľou na budove univerzity prišli uctiť 
aj prezidentka SR Zuzana Čaputová a prezident ČR Miloš Zeman.

AKO SME SI 
PRIPOMENULI NEŽNÚ



„Bez študentov – i tých 
pražských, i tých 
bratislavských – by 
nebolo ani Nežnej, ani 
Zamatovej revolúcie. 
Oni boli iskrou, ktorá to 
všetko zapálila. Práve 
oni prebudili senzibilitu 
širokej verejnosti.“ Počas 
oceňovania výnimočných 
študentov a pedagógov, 
ktoré sa konalo 
v aule 18. novembra 
2019 pri príležitosti 
Medzinárodného dňa 
študentov, vzdal týmito 
slovami hold odvahe 
mladých v novembri 1989 
profesor Valér Mikula. 
Práve jeho sa spolu 
s Ladislavom Snopkom, 
tiež absolventom našej 
filozofickej fakulty, 
univerzita rozhodla oceniť 
Zlatou medailou UK za 
zásluhy počas revolučných 
dní i po nich. Tradičnú 
šesťdesiatku ocenených 
rozšírilo pri príležitosti  
30. výročia Nežnej 
revolúcie aj 25 aktérov 
novembrových udalostí 
z radov vtedajších 
študentov, ktorí si z rúk 
rektora Mareka Števčeka 
prevzali Pamätnú medailu 
k 100. výročiu UK. Po 
oceňovaní sa uskutočnila 
diskusia „Nie sme ako oni“ 
o Novembri a jeho odkaze 
pre súčasnosť.
Jednou z ocenených 
študentiek bola tento rok 
aj Slavomíra Stanková, 
doktorandka na FiF UK 
(na fotografii).
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quite optimistic. Or, to be precise, 
as you have mentioned in your 
lecture, optimistic in the long term. 
You claim (correct me if I am wrong) 
that the populists’ demolition 
job is not irreversible. You even 
claimed that Slovakia was leading 
the democratic fightback in Central 
Europe nowadays. Where does your 
optimism come from?
Partly it comes from people like you. 
I mean, let’s just say, there are an awful 
lot of people in all these countries, 
particularly younger people, students, 
who organize the demonstrations, 
who are not going to let this happen, 
right? And they are not going to let 
what has been achieved over the last 
thirty years be destroyed and liberal 
democracy demolished as it has been in 
Hungary. Hungary is really the extreme 
and exceptional case, because when 
you get as bad as Hungary, then it is 
much more difficult to reverse. Another 
thought of optimism is the fact that 
liberals are self-critical, they are good at 
trying to work out what they have done 
wrong and then they are doing better 
next time. And the third source of 
optimism is after all, with all its faults, 
the European Union. It is a much better 
place to be than being on your own.

Populists are on the rise, even in 
the UK. One of the world’s oldest 
and most stable parliamentary 
democracies is facing this problem 
nowadays. And it has led to Brexit. 

You are one of those people who 
believe and expect that in Britain 
there will be eventually a second 
referendum on British membership 
in the European Union. What leads 
you to this conclusion? And why do 
you think people have changed their 
minds since the first vote?
Many people voted for Brexit having no 
clear idea what Brexit would be. After 
three years, they pretty much found 
out just how difficult and damaging it is. 
That is one very big reason why people 
are changing their minds, I think. And 
there is also, it has to be said honestly, 
a demographic shift where a lot of 
younger voters, quite a lot of younger 
voters, are coming on to the electoral 
roll. And that is also shifting it. I am 
not going to prophesize that a second 
referendum will happen. But I think if it 
did happen that we would win.

You said as well that it did not 
matter if Brexit went well or badly 
for the UK. Either way it would be 
bad for the European Union. Why?
If it goes badly, you will have a very 
difficult and bad-tempered partner on 
the other side of the English Channel 
with a big economy. If it goes well, then 
people like Viktor Orbán and Matteo 
Salvini will look at it and will say in the 
famous words from the film When Harry 
met Sally: “I will have what she’s having.”

As a historian you have the 
advantage of your own personal 
experience with the revolutions of 
1989. Thirty years ago, you were on 
Wenceslas Square in Prague and 
saw as the crowd of 300,000 people 
started chanting “Havel to Prague 
Castle!” The same Havel, who, 
only six months earlier, had been 
a political prisoner. A legendary 
moment for Czechs and Slovaks, for 
sure. But how did you perceive it as 
a foreigner and as a Briton?
I was right inside the theatre Laterna 
magika with the leaders of Civic Forum, 
so I was following it minute by minute, 
hour by hour. There was a sense very 
quickly that this was going to succeed 
and one wonderful thing followed 
another. Partly because it was Havel 
and it was a way the whole thing was 
conducted and it was magical, but 
also, let’s remember, because it was 
quite late in the year, and so the fear 
of violent repercussion was much less 
than it was at the beginning of the year 
in Poland, Hungary, and East Germany 
particularly.

The events of 1989 opened the door 
to a longed-for democratic change 
in Central and Eastern Europe. 
Nowadays, after three decades, we 
must admit that liberal democracy is 
in crisis. In your lecture, you said that 
the problem was that liberalism in 
this region had been reduced only to 
economic policy. So, in your opinion, 
what are the key elements missing 
in the politics of post-communist 
countries?
There’s quite a lot. Firstly, stronger 
rule of law, because corruption is 
obviously a huge problem in this part 
of the world. Secondly, better politics, 
I mean, I think we need young people 
actually to go into party politics and 
give us better party politics, because 
unlike in 1989 you have democracy, 
and so the challenge for you is actually 
to win an election with a better policy. 
And Zuzana Čaputová has just done 
that, but you do not see it in the 
parliamentary elections. And also, and 
it is connected, the challenge is to bring 
along the whole of the society and not 
have young well-educated people in the 
cities over here, who love Europe and 
who are benefitting from all of it, and 
then a large part of the society feeling 
ignored, disrespected, and left behind.

Despite populists being on the rise 
in global politics today, you stay 

INTERVIEW 

TODAY SLOVAKIA 
IS LEADING THE 
DEMOCRATIC FIGHTBACK 
IN CENTRAL EUROPE

text: Erika Hubčíková
photo: Tomáš Madeja

Timothy Garton Ash is a well-known figure in these parts. His brilliant columns for The Guardian newspaper 
regularly appear in translation in the Slovak media. As an expert on the late modern and contemporary 
history of Central and Eastern Europe, he accepted an invitation to the November ‘89 – 30 Years After 
conference, which was held in the Auditorium on 14 and 15 November 2019. After his keynote lecture on 
the meaning on 1989 and the crisis of the post-Wall world, he was busy with a lot of fans of his work asking 
for an autograph or a photo. However, this famous British historian, author, and commentator took some 
time out for a short interview for our university magazine. He reflected upon the causes of the current 
crisis facing liberal democracy and presented his sources of optimism in relation to further political 
developments in Europe.

Timothy Garton Ash
He is a Professor of European Studies at the 

University of Oxford. Much of his work has been 
concerned with the late modern and contemporary 

history of Central and Eastern Europe. He has 
written about the communist regimes of this 

region, the experiences with the secret police, the 
revolutions of 1989, and the transformation of the 
former Eastern Bloc states into member states of 
the European Union. He has examined the role of 
Europe and the challenge of combining freedom 

and diversity, especially in relation to free speech.

“In 1989 it turned out 
that communism was 

not reformable. In 2019 
liberalism is definitely 

reformable, and if we learn 
the right lessons from the 

past over next ten years 
then I am persuaded that 

on the fortieth anniversary 
of 1989 (and I hope that 

we will all get together) 
the meaning of 1989 could 

recover its liberal shine.”
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V polovici roka 2019 sa 
zmenil slovník, akým sa hovorí 
o ekologických zmenách na 
našej planéte. Nadišiel čas, 
keď výraz „klimatické zmeny“ 
už jednoducho nestačí. Britský 
denník Guardian prišiel s tým, že 
vážnosť problematiky si vyžiadala 
pomenovať ekologické problémy 
okolo nás ako „klimatickú krízu“. 
Napriek tomu i dnes poniektoré 
politické špičky vyhlasujú zmenu 
klímy za hoax a sú ochotné každý 
pokus o zvrátenie negatívneho 
dopadu činnosti človeka na 
životné prostredie označovať za 
ekonomickú hrozbu. Krátkodobý 
finančný efekt má prednosť 
pred dlhotrvajúcim účinkom 
na planétu. Práve v týchto 
časoch je nesmierne dôležité, že 
vrcholový predstaviteľ krajiny 
nielen vedecky chápe zmysel 
ochrany životného prostredia, ale 
aj reálne a finančne podporuje 
ochranu života na našej planéte. 
Zvrchované knieža monacké 
Albert II. si za svoje aktivity 
v oblasti ochrany prírodného 
a kultúrneho dedičstva a pri 
odstraňovaní následkov 
klimatických zmien prevzal na 
UK dňa 14. októbra 2019 čestný 
doktorát. 

Albert II., vlastným menom Albert 
Alexandre Louis Pierre Grimaldi, 
nie je príkladom exaktného vedca 
na scientometrickej platforme. Je 
však vzorom diplomata s jasnou 
víziou a reálnymi výsledkami. Ako 
diplomat a filantrop podporuje 
napríklad dlhodobo udržateľný rozvoj 
spoločnosti, ochranu životného 
prostredia, racionálne využívanie 
prírodných zdrojov a úctu k prírodnému 
a kultúrnemu dedičstvu. Osobitne sa 
zasadzuje za boj proti hladu, násiliu 
na ženách a deťoch, ako aj za podporu 
športových aktivít. 

Viac ako štátnik

Syn hollywoodskej herečky Grace Kelly 
sa na dráhu štátnika pripravoval od 
detstva. Po smrti svojej matky sa stal 
predsedom monackého Červeného kríža 
a podpredsedom Nadácie Grace Kelly, 
zameranej na podporu umeleckých 
talentov. V mladosti bol mimoriadne 
športovo aktívny. Viacnásobne sa 

zúčastnil na zimných olympijských hrách 
ako člen bobového tímu. Cudzie mu 
však nebolo ani plávanie, jachtárstvo, 
atletika či päťboj. Hlavou Monaka sa stal 
v roku 2005 po smrti otca Rainiera III. Už 
v roku 2006 založil Nadáciu Alberta II., 
ktorej primárnym poslaním je podpora 
vedy a vzdelávania v oblasti ochrany 
životného prostredia.
Je tiež známy viacerými výskumnými 
výpravami. Jeho výprava na severný 
pól v roku 2006 mala za cieľ upozorniť 
verejnosť na globálne otepľovanie. 
Tento vrchol zdolal ako prvá úradujúca 
hlava štátu. V roku 2009 zamieril na 
južný pól, kde sa zúčastnil vedeckej 
misie.

55 miliónov na vedu

Vyše 470 odborných a vedeckých 
projektov s témami ako klimatická 
zmena, odlesňovanie, pokles 
biodiverzity, ochrana ohrozených 
druhov, alternatívnych zdrojov energie 
či okysľovanie svetového oceánu 
bolo do dnešného dňa podporených 
celkovou sumou 55 miliónov eur. 
V posledných rokoch sa nadácia 
zaoberá aj ekosystémovými službami či 
ochranou opeľovačov – najmä včiel.
Stúpajúca hladina, otepľovanie 
a okysľovanie oceánov má negatívny 
dopad na populáciu rýb a morských 
živočíchov, a to zase na nadväzujúci 
ekosystém a ľudskú populáciu, 
upozorňuje knieža. Nadmerné 
vykorisťovanie podmorského 
a pozemského života na obživu, 
miznutie druhov či znečisťovanie sú 
najvýznamnejšími problémami, ktorými 
sa nadácia zaoberá. Integrálnou 
súčasťou zamerania nadácie je tiež 
zvyšovanie povedomia verejnosti 
o problémoch životného prostredia.
Mimoriadny záujem venuje nadácia 
stredozemnej oblasti vrátane 

Stredozemného mora. Dochádza tu 
k vymieraniu druhov, častým záplavám 
či extrémnym výkyvom počasia. Keďže 
oblasť je strategickým dopravným 
a priemyselným uzlom a tiež významnou 
turistickou destináciou, neprekvapí, 
že more je tu extrémne znečistené 
plastovým odpadom. Odhaduje 
sa, že sa v ňom nachádza až 10 % 
svetového odpadu z plastov. Pozornosť 
stredozemnej oblasti patrí medzi top 
priority Nadácie Alberta II.
Ďalšími regiónmi, ktorým nadácia venuje 
podporu, sú polárne oblasti a najmenej 
rozvinuté krajiny v subsaharskej Afrike.

Nie ľudia, ale príroda je 
zraniteľná

Knieža Albert II. pri preberaní doktorátu 
na UK zdôraznil, že ľudia sa viac nemôžu 
správať ako páni a vlastníci prírody, 
pričom environmentálne výzvy si začí-
najú čoraz viac uvedomovať aj politici. 
„Zmenilo sa chápanie sveta. Už neplatí, 
že ľudstvo je zraniteľné a príroda nás 
ohrozuje, ako sme si mysleli tisícky rokov. 
Dnes je ľudstvo tou deštrukčnou silou 
a príroda musí byť chránená. Chránená 
každým z nás prostredníctvom nášho 
konania,“ povedal Albert II. „Ešte stále 
máme moc konať, nepremárnime túto 
príležitosť teraz, keď máme vedomosti 
v našich rukách,“ dodal.
S Prírodovedeckou fakultou UK, 
ktorá doktorát navrhla, spolupracuje 
Albert II. už dlhšie. Len tento rok však 
podpísali s Monackým kniežatstvom 
memorandum o vzájomnej spolupráci, 
ktoré podporí najmä aktivity smerujúce 
k ochrane životného prostredia. „Spolu-
práca s nadáciou rozširuje možnosti 
moderných nástrojov na ochranu 
životného prostredia, osobitne na poli 
biologických invázií v celoeurópskom 
priestore,“ priblížil dekan PriF UK Peter 
Fedor.

 
UDALOSŤ

STÁLE MÁME  
ŠANCU KONAŤ. 
NEPREMÁRNIME JU
Knieža Albert II. získal čestný doktorát za 
ochranu životného prostredia 

text: Lenka Miller
foto: Tomáš Madeja
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Univerzita Komenského v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom zorganizovala 5. novembra 
2019 celouniverzitný deň otvorených dverí. Na študentov stredných škôl v historickej budove univerzity 
na Šafárikovom námestí doobeda čakali okrem fakultných stánkov s množstvom informácií i prednášky či 
diskusia s vysokoškolákmi. Poobede im možnosť zažiť akademickú atmosféru priamo u seba doma ponúklo 
až osem našich fakúlt.

Za stredoškolákmi sme sa však vydali aj my, a to ešte aktívnejšie než po minulé roky. Sezóna veľtrhov 
pomaturitného vzdelávania 2019/2020 priniesla mnoho noviniek, naša univerzita sa uchádzačom o štúdium 
predstavila v novej expozícii v Bratislave, Nitre a aj na najväčšom veľtrhu v Brne. Na 60 m² sa počas 
deviatich veľtrhových dní prihováralo záujemcom o štúdium dokopy 63 zástupcov UK.

Od cesty na Šafárikovo námestie neodradilo stredoškolákov ani 
upršané počasie, a tak vestibul historickej budovy UK už od rána 
praskal vo švíkoch. Stánky jednotlivých fakúlt zaplavili doslova davy 
študentov, niektorí prišli aj s rodičmi. Fakultných zástupcov nešetrili 
otázkami o prijímacom konaní, ponuke zahraničných mobilít, 
možnostiach praxe ešte počas štúdia či uplatnení sa po škole. Tí 
ich zásobili nielen informáciami, ale i množstvom propagačných 
materiálov.

„Držíme ti miesto“ – to bolo heslo, ktorým sa zástupcovia našich 
fakúlt prihovárali na veľtrhoch mladým. Výber správneho štúdia 
je rozhodnutie, ktoré významne ovplyvní budúcnosť každého 
študenta. Nástup na štúdium tiež pre mnohých znamená doteraz 
najväčšiu zmenu v živote. Noví spolužiaci, odlišný spôsob štúdia 
a často aj sťahovanie sa do cudzieho mesta, ďaleko od rodiny 
a priateľov. Každý študent by mal mať možnosť niekam patriť, nájsť 
si svoje miesto v kolektíve a spoločnosti.

O tom, že vysokoškolské prednášky nie sú žiadna nuda, zvedavcov 
v univerzitnej aule presvedčil docent František Kundracik. 
Stredoškolákom názorne ukázal, ako sa (ne)nechať „kopnúť“ 
statickou elektrinou, ale vysvetlil i to, ako sa dajú využiť na levitáciu 
predmetov „večné“ prúdy v supravodičoch. Tí, ktorých to ťahá skôr 
humanitným smerom, sa mohli započúvať do právnicky ladenej 
prednášky doktora Matúša Mesarčíka o tom, čo o nás vie Facebook 
a čo my vieme o ňom. Ambicióznejšie typy sa spolu s doktorkou 
Janou Fratričovou zamysleli nad tým, čo vlastne potrebujeme na to, 
aby sme boli úspešní.

Dve najlepšie slovenské univerzity UK a STU sa v Brne predstavili 
v spoločnej expozícii. Okrem možností štúdia sa návštevníci veľtrhu 
dozvedeli, prečo je naše hlavné mesto tým najlepším na štúdium. 
Bratislava totiž nie je len študentské mesto. Je i živým centrom 
kultúry, športového vyžitia, ako aj praktický východiskový bod pre 
tých, ktorí inklinujú k cestovaniu. A k tomu jedna z najzelenších 
metropol sveta so širokou ponukou pracovných pozícií.

A keďže žiadny informačný leták nesprostredkuje zážitok zo 
štúdia na vysokej škole tak autenticky, ako to dokážu len samotní 
vysokoškoláci, mnohí stredoškoláci v aule zostali aj po prednáškach. 
Konala sa tam totiž moderovaná diskusia s poslucháčmi z rôznych 
fakúlt. Povzbudení otázkami svojich mladších kolegov, ktoré im 
kládli cez webovú aplikáciu Slido, veľmi otvorene rozprávali nielen 
o štúdiu, ale i o tom, ako trávia svoj voľný čas, ako sa aklimatizovali 
na život v Bratislave či kde sa chcú zamestnať po škole.

Zmyslom veľtrhov je predstaviť uchádzačom našu univerzitu, 
možnosti štúdia a mimoškolských aktivít a dať im možnosť stretnúť 
tých, ktorí univerzitu tvoria: učiteľov, vedcov, študentov. Vďaka 
veľtrhom sa však spájajú aj ľudia vnútri univerzity. Vznikli nové 
priateľstvá, medzifakultné spolupráce, chuť spoločne pracovať 
na nových projektoch a šíriť dobré meno UK. Pozitívne emócie 
a hrdosť, s ktorou zástupcovia fakúlt na veľtrhoch vystupovali, sú 
našou najlepšou vizitkou.

UNIVERZITA V MESTE

POMÁHAME 
STREDOŠKOLÁKOM

ROBIŤ DOBRÉ 
ROZHODNUTIA

text: redakcia
foto: Tomáš Madeja
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Prišli sme, videli sme a zvíťazili 
sme! Tím študentov Univerzity 
Komenského zahviezdil aj 
na V. medziuniverzitných 
majstrovstvách sveta 
a v konkurencii viac než  
50 univerzít obhájil minuloročné 
víťazstvo z Barcelony. Do 
chorvátskeho mesta Pula, kde sa 
v dňoch 13. až 17. novembra 
2019 šampionát konal, 
vycestovalo 129 našich 
študentov pod vedením 
deviatich trénerov a doktora 
Martina Dovičáka z Fakulty 
matematiky, fyziky 
a informatiky UK, vedúceho 
výpravy. Vďaka bohatej účasti 
športovcov z desiatich fakúlt 
sme mali zastúpenie takmer 
vo všetkých disciplínach. 
Najlepšie sa nám darilo 
v ženskom basketbale, v tenise 
a v cheerleadingu, v ktorých sme 
získali prvé miesta. V ženskom 
futsale a atletike sme získali 
striebro a bronz nám patrí za 
ženský volejbal a stolný tenis. 

Univerzitné „olympijské hry“ sú 
prehliadkou súťaženia študentov 
v rôznych športových disciplínach. Ide 
o futbal, futsal, volejbal, basketbal 
a tenis, no nechýbajú ani menej tradičné 
športy ako hádzaná, rugby, bedminton 
či šach. Za víťazstvo v jednotlivých 
športoch dostáva univerzita body 
do konečného hodnotenia. Našim 
športovcom sa podarilo získať dokopy 
až 62 bodov, vďaka čomu si s prehľadom 
vybojovali pozíciu na čele rebríčka. 
Až o 15 bodov sme tak tromfli druhý 
Technologický inštitút Burgundskej 
univerzity v Le Creusot. Na treťom 
mieste sa umiestnila Česká technická 
univerzita v Prahe, na štvrtom domáca 
Univerzita Juraja Dobrilu v Pule a piata 
priečka patrí Asociácii univerzít v Gente.

Od prvého dňa turnaja bolo 
z našich študentov cítiť odhodlanie 
a sebavedomie. Do každého zápasu 
išli naplno a ukázali bojového ducha 
v každej disciplíne. Nielen to sa však 
podpísalo pod ich úspech. „Študenti 
ukázali nesmiernu súdržnosť a navzájom 
sa podporovali pri každej príležitosti, 
takže v každom zápase mali naši športovci 
priam domácu podporu. Tá fascinovala 
nielen súperov, ale aj organizátorov, ktorí 

často sledovali viac dianie v hľadisku než 
na ihrisku,“ priblížil atmosféru v Pule 
Martin Dovičák.

Plávanie

V individuálnych disciplínach, ktorých 
bolo dokopy desať, sa plavcom UK 
podarilo postúpiť do finále v ôsmich 
z nich. V konkurencii skúsených plavcov 
sa tí naši nenechali vôbec zahanbiť. 
Striebro Pavla Fázika v disciplíne 
50 m prsia a bronz Ivana Fratriča 
v polohových pretekov na 200 m len 
potvrdili vynikajúcu pripravenosť 
plavcov. Tieto úspechy taktiež priniesli 
cenné body do celkového hodnotenia. 
V celkovom hodnotení plavcov zvíťazil 
Technologický inštitút Burgundskej 
univerzity v Le Creusot. UK skončila na 
celkovom štvrtom mieste. 

Basketbal

Basketbalisti sa od začiatku turnaja 
pasovali s problémami. V zostave chýbal 
prirodzený rozohrávač a podkošoví 
hráči sa museli vysporiadať s vysokým 
tempom a tvrdou hrou už od prvého 
zápasu. Po úvodnej prehre so silným 
súperom zo Srbska sa univerzitný tím 
trénera Ľubora Tománka dokázal naladiť 
na víťaznú vlnu a po dvoch výhrach 
postúpili do štvrťfinále. V ňom podali 
oduševnený výkon, no ani ten nestačil 
na postup, a tak na turnaji skončili 
v najlepšej osmičke. Celkovým víťazom 
mužského turnaja sa stal premožiteľ 
nášho tímu zo štvrťfinále – Juhouralská 
štátna univerzita.
Basketbalistky prišli na turnaj so 
skromnými očakávaniami. Trénerovi 
Markovi Mižičkovi pred turnajom 
vypadla skúsená pivotka a tím sa 
spoznával priamo na turnaji. Od 
začiatku však hráčky pôsobili ako skvele 
pripravený tím, ktorý vyhrával zápas 
za zápasom. Najťažší duel ich čakal vo 
štvrťfinále proti súperkám z Libanonu. 
Zápas však nakoniec dokázali vyhrať. Do 
konca turnaja nenašli premožiteľa a stali 
sa tak jeho celkovým víťazom.

Futbal

Futbalisti UK začali turnaj ako z veľkej 
knihy. V prvý hrací deň dokázali vyhrať 
4 : 0. Počasie a kvalita ihriska im však 
podstatne sťažovala hru v nasledujúce 
dni. Napriek tomu dokázali poraziť 
súpera v oboch zvyšných zápasoch 
v skupine a postúpili do štvrťfinále. 
Unavení a zablatení sa ani nestihli 
poriadne osprchovať a večer museli 
nastúpiť v derby proti mužstvu 

Slovenskej technickej univerzity. 
V zápase, počas ktorého ihrisko 
pripomínalo zemiakové pole po zbere, 
vyhrali hráči UK na penalty.
V semifinále proti tímu z Marseille sa 
im šťastie obrátilo chrbtom. Prvý gól 
inkasovali po dvojmetrovom ofsajde, 
neskôr dostali gól z ťažkého uhla. 
Nevyplatil sa im ani následný vabank. 
V ňom dostali štvrtý gól a nezaslúžene 
tak prehrali 0 : 4. V zápase o tretie 
miesto boli celý zápas lepším tímom, 
no prevahu sa im nepodarilo premeniť 
na gól. Duel dospel, podobne ako vo 
štvrťfinále, do penaltového rozstrelu. 
V lotérii ťahali za kratší koniec a na 
turnaji tak obsadili štvrté miesto. 
V turnaji zvíťazila Česká technická 
univerzita v Prahe.

Futsal

UK vyslala na turnaj dva mužské tímy. 
A tím UK od začiatku potvrdzoval úlohu 
favorita. Po vysokých výhrach a jednej 
remíze v skupine futsalisti postúpili 
z prvého miesta. V osemfinále vyhrali 
2 : 1 a ďalej sa tak viezli na víťaznej 
vlne. Vo štvrťfinále, ktoré sa presunulo 
do haly (predtým sa hralo na umelom 
trávniku), odohrali ťažký zápas. Sporné 
verdikty rozhodcu v prospech súpera či 
nepremenené šance znamenali prehru 
2 : 1 a štvrťfinálový koniec na turnaji.
B tím UK si po náročných vystúpeniach 
v skupine, v ktorých si hráči často siahli 
až na dno síl, vybojoval miestenku do 
osemfinále. V ňom ich čakal náročný 
súper – domáca Univerzita Juraja 
Dobrilu v Pule. Po dlhom nápore súpera 
hráči UK nakoniec prehrali 1 : 3 a na 
turnaji skončili v najlepšej šestnástke. Na 
turnaji obsadila prvé miesto Právnická 
fakulta Univerzity v Belehrade.
Naše futsalistky prišli na turnaj 
s výbornou náladou a vysokým 
sebavedomím. Ukazovali to aj vo svojich 
výkonoch, keď im postupne padol za 
obeť každý zo súperov (niektorým 
uštedrili dvojciferné debakle). Po 
skvelých výkonoch sa vo vyraďovacej 
fáze dostali až do samotného finále. 
V ňom však hráčkam UK, paradoxne, 
nevychádzali hlavne jednoduché veci. 
Trápili sa v kombináciách aj v zakončení. 
Samotnému zápasu škodil aj fakt, že 
ich súper bol celý zápas v hlbokom 
obrannom vale. Dve minúty pred 
koncom z brejku inkasovali gól na 0 : 1. 
V závere pritvrdili v tlaku, keď hráčky 
súpera zovreli na vlastnej polovici, no 
vyrovnať sa im už nepodarilo. Po prehre 
0 : 1 tak získali „len“ strieborné medaily. 
Celkovým víťazom sa tak stala Fakulta 
chemického inžinierstva a technológií 

text: Jakub Peter Šalamon
foto: Stanislav Griguš



Univerzity v Záhrebe.

Hádzaná

Hádzanárky UK to od začiatku turnaja 
nemali ľahké. Odľahlé športovisko 
a menšie zranenia, s ktorými museli 
hrať, im na pohode nepridali. V prvý 
hrací deň prehrali oba zápasy a už 
to vyzeralo, že sa neprebojujú do 
záverečnej fázy. Dievčatá sa však zomkli 
a ukázali, že sa netreba vzdávať. Zvyšné 
dva zápasy v skupine dokázali vyhrať 
a postúpili tak do semifinále turnaja. 
V ňom im k skvelému výkonu chýbala 
len troška šťastia a francúzskemu 
súperovi tak podľahli 7 : 9. V zápase 
o tretie miesto to bol boj do poslednej 
sekundy. V predĺžení však už nemali 
pre úzky káder dostatok síl a prehrali 
tak o jeden gól. Na turnaji obsadili 
štvrté miesto. Víťazom turnaja sa stali 
hádzanárky domácej Univerzity Juraja 
Dobrilu v Pule.

Volejbal

Volejbalisti si po dvoch jednoznačných 
víťazstvách verili aj vo vyraďovacej fáze. 
Vo štvrťfinále narazili na pražského 
súpera a od začiatku zvádzali tuhý 
boj o víťazstvo. Po dvoch setoch bol 

stav nerozhodný 1 : 1 a nasledoval 
rozhodujúci tretí set do 15 bodov. 
V ňom viedli 14 : 12, no ich súper 
predviedol nadľudský výkon a zápas 
dokázal vyhrať. Naši volejbalisti tak 
na turnaji skončili v najlepšej osmičke. 
V turnaji zvíťazila Univerzita Tomáša 
Baťu v Zlíne.
Volejbalistky, podobne ako ich 
kolegovia, prešli skupinovou fázou 
pomerne ľahko. Vo štvrťfinále vo 
svojich výkonoch nepoľavili, prebojovali 
sa medzi najlepšiu štvoricu turnaja. 
V semifinále narazili na Ruskú univerzitu 
priateľstva národov, ktorej podľahli 0 : 2 
na sety. Práve ich semifinálový súper sa 
stal celkovým víťazom turnaja. V súboji 
o tretie miesto sa dievčatá dokázali 
vybičovať k bezchybnému výkonu a za 
výdatnej podpory výpravy UK zvíťazili 
2 : 0.

Stolný tenis

Na stolnotenisovom turnaji mala UK 
štyroch zástupcov. Michal Brablec 
a Michal Bodík skončili v individuálnom 
turnaji mužov v najlepšej osmičke 
a šestnástke. Michaela Erdélska 
napriek výborným výkonom zo skupiny 
nepostúpila, Henrieta Horníková sa 
prebojovala až do semifinále, kde 

prehrala 1 : 3 a v boji o tretie miesto 
nestačila na čínsku súperku.
V turnaji zmiešaných dvojíc sa naši 
reprezentanti stretli vo štvrťfinále. 
Úspešnejší bol pár Horníková/Bodík, 
ktorý sa dostal až do finále. V ňom 
nastúpili proti dvojici z Číny. Diváci mali 
chvíľami pocit, že hráči UK nastúpili 
proti stolnotenisovým robotom. Po 
rýchlom finálovom dueli tak naši 
reprezentanti obsadili druhé miesto.
V celkovom hodnotení skončili na 
treťom mieste. Zlato z turnaja si 
zaslúžene odniesla Východočínska 
univerzita vedy a technológií.

Tenis

Tenis od začiatku turnaja sprevádzali 
nepríjemné problémy. Tým najväčším 
bolo počasie, ktoré organizátori 
podcenili. Turnaj bol tak presunutý na 
vnútorné kurty, ďaleko od ostatných 
športovísk. Ani to však nezabránilo 
hráčom UK podávať skvelé výkony. 
V individuálnej časti mužov sa Filip 
Kucbeľ dokázal prebojovať medzi 
najlepšiu šestnástku a Miroslav Kleman 
skončil na turnaji medzi ôsmimi 
najlepšími. Ženský turnaj vyhrala naša 
študentka Laura Maluniaková. Mária 
Novikova sa dokázala prebojovať do 
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Štyri turnajové naj Martina Dovičáka,

šéfa našej zlatej výpravy

zážitok z výhier. Ale pre mňa to bola 
– trošku netradične – prehra našich 
volejbalistov vo štvrťfinále. Za stavu 
14 : 12 pre našich chalanov sa zdalo, že 
zápas je rozhodnutý a máme postup 
do semifinále už istý. Česká technická 
univerzita však vtedy ukázala, že sa 
nikdy netreba vzdať. Vo volejbale 
platí, že tím, ktorý podáva, má miernu 
nevýhodu. Dá sa teda povedať, že 
sme mali na svojej strane tri mečbaly. 
Zákrok nohou, ktorí si nevšimli niektorí 
naši hráči ani náš tréner a predčasne sa 
tak tešili z postupu, doslova nakopol 
Čechov k neskutočnému obratu. Vtedy 
to pre mňa určite nebol príjemný 
moment, ale dnes to vnímam ako 
najkrajší zážitok, lebo šport ostáva 
krásny, aj keď prehráme.

Najväčšie ponaučenie do budúcna?
Ponaučenie vyplýva z môjho zážitku. 
Nikdy sa nevzdávať a bojovať do konca. 
A platí to nielen v športe. Zároveň 
chcem pokračovať vo výzve a pritiahnuť 
do realizačného tímu čo najviac 
športových kolegov, ako i študentov 
z celej univerzity. A preto aj touto 
cestou pozývam všetkých, ktorí chcú byť 
súčasťou tohto projektu, aby sa nebáli 
a dali o sebe vedieť. Sme otvorení 
každému, komu záleží na univerzitnom 
športe. Aby sme aj takto spoločne 
vytvárali identitu UK.

Najväčšia výzva?
Mojou celoživotnou výzvou je robiť veci 
vždy lepšie. Pokiaľ ide o turnaj, chcel 
som, aby na ňom oproti minulému 
roku participovalo viac učiteľov z celej 
univerzity a aby sme sa spoločne 
pokúsili obhájiť majstrovský titul 
z Barcelony. Druhou, skromnejšou 
výzvou bolo dosiahnuť víťazstvo aspoň 
v jednom športe a priniesť domov 
krásnu trofej za prvé miesto. Bolo to 
veľmi náročné, ale obe výzvy nakoniec 
vyšli. Z Puly sme okrem pohára pre 
celkového víťaza priniesli rovno tri 
trofeje za jednotlivé športy.

Najmilšie prekvapenie?
Súdržnosť a tímový duch celej výpravy. 
Spolupatričnosť v dobrom aj v zlom. 
Veľmi milo ma prekvapil práve tento 
zdravý športový prístup našich 
študentov – keď niekto vypadol vo 
svojom športe, namiesto toho, aby 
vyplákaval, pomáhal povzbudzovať 
našich športovcov v iných športoch, 
ktorí ešte súťažili. Na šampionáte 
dokonca spontánne vznikla športová 
hymna Univerzity Komenského, ktorú 
zložil Filip Kraisl z Fakulty telesnej 
výchovy a športu UK: „Láska naša jediná, 
Komenského rodina, preto všetci 
kričíme, že súpera zničíme.“

Najkrajší zážitok?
Každý opisuje väčšinou najkrajší 

štvrťfinále.
V súťaži zmiešaných družstiev si výprava 
UK hrala vlastný turnaj. Obe dvojice 
sa dostali do finále, v ktorých vyhrala 
dvojica Kleman/Novikova. V celkovom 
hodnotení tenisu tak UK získala prvé 
miesto.

Šach

V šachovom turnaji reprezentovali UK 
Oliver Špaček a Matej Šošovička. Najprv 
získali v tímovom turnaji štvrté miesto, 
neskôr obsadili šieste a ôsme miesto 
v individuálnom turnaji. Tieto výsledky 
im priniesli štvrté miesto v celkovom 
hodnotení a dôležité body pre UK. 
Celkovým víťazom turnaja sa stala 
Petrohradská banícka univerzita.

Bedminton

Bedmintonistom nevyšiel turnaj podľa 
predstáv. V prvý deň vyhrali iba jeden 
zápas zo šiestich. V druhý deň bojovali 
o miestenky do vyraďovacej fázy. 
V silnej konkurencii predviedli často 
výkony za hranice vlastných možností, 
no v nadstavbovej časti sa nakoniec 
predstavila iba Ema Pelachová. Tá však 
skončila v osemfinále, keď prehrala 
s belgickou súperkou. V turnaji zvíťazila 
Štátna univerzita N. I. Lobačevského 
z Nižného Novgorodu.

Atletika

Atletika zažila na medziuniverzitných 
majstrovstvách sveta premiéru. Súťažilo 
sa v disciplínach na 3000 m mužov 
aj žien a v zmiešanej štafete. V behu 
mužov na 3000 m zvíťazil bežec UK 
Miroslav Borovka. Ten predviedol 
bezchybný výkon a konkurencii nedal 
šancu. Ženskou zástupkyňou bola 
Alexandra Zavadská. I keď sa do 
bežeckého kolobehu vrátila po dlhšej 
pauze, vo svojej disciplíne obsadila 
druhé miesto.
V štafete vybojovala naša výprava 
taktiež striebornú pozíciu a po sčítaní 
bodov sa umiestnila na celkovej druhej 
pozícii. V celkovom hodnotení získala 
prvenstvo Ekonomická univerzita 
v Bratislave.

Cheerleading

Na záver podujatia sa konala súťaž 
v cheerleadingu. Zapojila sa do nej aj 
naša univerzita, ktorá predviedla výkon 
hodný elitných cheerleaderských tímov. 
Zostava nášho družstva ako jediná 
postavila na nohy celú halu a vyslúžila 
si povestné „standing ovations“. 
Naše cheerleaderky zároveň získali aj 
absolútne prvenstvo v súťaži.
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PRÍBEH ŠTUDENTKY

OTVORME 
OČI, MÁME SA 
NA ČO DÍVAŤ, 
ODKAZUJE 
ŠTUDENTKA 
ŠPECIÁLNEJ 
PEDAGOGIKY
Sympatická Iveta Mrázová je tretiačkou na Pedagogickej fakulte UK 
v odbore špeciálna pedagogika. Už od malička chcela byť učiteľkou, no 
rozhodnutie zasvätiť svoje štúdium a aj neskoršiu profesionálnu kariéru 
deťom so špecifickými potrebami spravila až po ťažkom korčuliarskom 
úraze na Islande, od ktorého si na korčule viac netrúfa. Za sebou má 
skúsenosti s prácou v cukrárni, robila asistentku deťom s Downovým 
syndrómom či autizmom a aktuálne má rozpísanú bakalársku prácu, 
v ktorej pre nich „varí“ špeciálnu kuchársku knihu.

text: Zdenka Krasňanská
foto: Tomáš Madeja
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ktorých mávame za semester približne 
šesť. Ja však každý druh hodnotenia 
vnímam ako skúšku,“ dodáva 
s rešpektom. V letnom semestri ju 
po odovzdaní bakalárskej práce čaká 
jej kolokviálna obhajoba, po ktorej 
absolvovaní bude z Ivet bakalárka.
Hoci sa Ivet aktuálne „morí“ na 
hodinách pedagogiky pre sluchovo 
postihnutých, viac inklinuje k prakticky 
ladeným predmetom a veľmi oceňuje 
diskusiu na hodine. „Úplne najviac 
ma bavila výučba Braillovho písma, 
písanie na stroji pre nevidiacich – tzv. 
Pichtovom stroji – či predmet špeciálna 
rozumová výchova, kde sme museli vedieť 

prepájať teóriu s praxou,“ vymenúva 
svoje tri naj na štúdiu Ivet. Na týchto 
špeciálnych predmetoch prebieha 
výučba trochu inak, v menších triedach. 
„Pri výučbe posunkového jazyka dokonca 
stojíme v kruhu,“ ozrejmuje. V skupine 
majú spolužiačku so sluchovým 
znevýhodnením, takže si posunkový 
jazyk môžu študentky špeciálnej 
pedagogiky „precvičovať“ dennodenne 
v autentických podmienkach. „Musím 
povedať, že štúdium v mnohom splnilo 
moje očakávania,“ priznáva spokojne.

Dôležitosť teórie si naplno 
začala uvedomovať pri písaní 
bakalárskej práce

„Nie je väčšej radosti pri písaní záverečnej 
práce, než je tá, keď má študent dobré 
základy z teórie či metodológie,“ 
pochvaľuje si s odstupom času 
užitočnosť kvalitných teoreticko-
-metodologických základov Ivet. No, 
ako ináč, jej bakalárka je zameraná 
predovšetkým prakticky. Cieľom 
jej práce je vytvorenie špeciálnej 
kuchárskej knihy pre praktické 
školy. V tomto type škôl sa majú 
možnosť vzdelávať žiaci s mentálnym 
postihnutím, ktorí po absolvovaní 
povinnej školskej dochádzky nemajú 
predpoklady pre zvládnutie odborného 
učilišťa. Počas troch rokov sa tu 
pripravujú na život v rodine, osvojujú 
si samoobslužné zručnosti a učia sa 
jednoduchým praktickým prácam. Na 
otázku, prečo sa rozhodla zostaviť pre 
praktické školy práve kuchársku knihu, 
Ivet s nadšením odpovedá: „Varenie 
a pečenie je mojou vášňou. Istú dobu som 
dokonca brigádovala v cukrárni priamo 
vo výrobe, takže upiecť cheesecake 
či rôzne iné lahôdky nie je pre mňa 
žiadny problém. No zostavovať knihu 
pre praktické školy je i tak veľká výzva. 
Človek musí naozaj myslieť na detaily 
a extrémne dôležitá je názornosť,“ hovorí 
bakalarantka, ktorá sa tejto téme 
venuje od svojej práce prezentovanej 
na ŠVOK. Práve vďaka nej a svojim 
výborným študijným výsledkom si 
18. novembra prevzala v aule z rúk 
rektora UK ocenenie pri príležitosti 
Medzinárodného dňa študentov.
Užitočnosť a zrozumiteľnosť receptov 
pre žiakov z praktických škôl si bola 
overiť aj priamo v praxi, keď žiaci podľa 
jej receptov varili. „Im nestačí vymenovať 
ingrediencie či ukázať jednoduchý 
fotopostup prípravy jedla, aký môžete 
nájsť bežne na internete. Ak majú pridať 
do receptu dve lyžice masla, musím 
odfotiť dve reálne polievkové lyžice 
a maslo. Ak napríklad ide do receptu 
brokolica, nemôžem dať do knihy veselý 
kreslený obrázok brokolice, stredoškoláci 

„Rozhodnutie študovať špeciálnu 
pedagogiku som spečatila na Islande, 
kde som počas výmenného pobytu zo 
strednej školy spadla na korčuliach 
a zlomila si obe kosti v nohe,“ uvádza nás 
do netradičného kontextu motivácie 
výberu vysokej školy usmievavá 
Ivet. V tej škole sa totiž nachádzali 
integrovaní žiaci so špecifickými 
potrebami, ktorí sa veľmi zaujímali o to, 
čo sa jej stalo, keďže školské chodby 
brázdila na invalidnom vozíku. „Nevedela 
som im po islandsky odpovedať na ich 
otázky a oni nerozumeli po anglicky, tak 
som na znak toho, ako si vážim, že sa 
zaujímajú o môj zdravotný stav, spojila 
ruky do tvaru srdiečka. To ste mali vidieť 
tie rozžiarené tváre! A pritom som urobila 
len obyčajné gesto,“ spomína. Študentka, 
ktorá môže byť vďaka svojej svedomitej 
práci pre spolužiakov naozajstným 
vzorom, sa snaží ku každému človeku 
pristupovať ľudsky a s prejavom úcty 
k nemu i jeho problémom: „Často 
nemáme najmenšie tušenie, čo ľudia 
prežívajú a ako sa cítia.“ 

Uvedomuje si, že teória je 
dôležitá, no radšej má praktické 
predmety

Výučba špeciálnej pedagogiky sa na 
pedagogickej fakulte realizuje zväčša 
formou prednášok a seminárov. 
Študenti bakalárskeho stupňa sa 
zameriavajú najmä na teoretické 
zvládnutie problematiky rôznych 
mentálnych či telesných postihnutí, 
pričom sa učia predovšetkým to, 
aké terapie či metódy si žiada práca 
s deťmi so špecifickými potrebami. 
„Vždy je to tak, že preberáme nejaký typ 
postihnutia na teoretickej báze, teda 
to, čím sa vyznačuje, čím je špecifický, 
potom to, ako pracovať s týmito ľuďmi, 
aké rôzne kompenzačné pomôcky 
sa pri tomto postihnutí dajú využiť 
(napr. pri sluchovom postihnutí je to 
načúvací aparát, pri zrakovom zasa biela 
palička) a podobne. A potom máme aj 
špecifické predmety,“ vysvetľuje Ivet. 
Takto absolvovala napríklad špeciálnu 
telesnú výchovu pre deti s mentálnym 
postihnutím alebo výchovnú 
rehabilitáciu pre jednotlivcov so 
zrakovým alebo sluchovým postihnutím. 
Veľmi ju zaujal práve druhý spomínaný 
predmet, ktorého súčasťou je výučba 
rôznych terapií, čo ju inšpirovalo, aby sa 
prihlásila na predmety muzikoterapia 
či arteterapia. „Hoci sama nehrám 
na žiadnom hudobnom nástroji, lebo 
moje pokusy o rozozvučanie zobcovej 
flauty sa nedajú považovať za hranie, 
muzikoterapia ma veľmi motivuje k tomu, 
aby som sa predsa len premohla a skúsila 
s tým niečo robiť, pretože vidím, že inak 
mi táto zručnosť bude v budúcej profesii 

chýbať,“ uvedomuje si výhodu „hudobne 
zručných“ študentov. Spomenie 
prípad, ako si vďaka niekoľkým rokom 
muzikoterapie dokázalo jedno dievča 
s detskou mozgovou obrnou výrazne 
zlepšiť pohyblivosť horných končatín.
Na všetky semináre musia študenti 
chodiť maximálne pripravení, pretože 
sú hodnotení aj za svoje výkony na 
seminároch. „Hodnotenie sa skladá 
z účasti na seminári, aktivity na hodine, 
prípadne ešte zo seminárnej práce. Ak 
niečo z toho splníme nedostatočne 
alebo nesplníme, body sa odpočítajú,“ 
vysvetľuje Ivet. „Až po splnení týchto 
podmienok sme pripustení ku skúške, 

so špecifickými potrebami nie sú, 
koniec-koncov, deti; musí tam byť fotka 
naozajstnej brokolice. Alebo nemôžem 
zabudnúť upozorniť, aby si žiaci pred 
prípravou jedla umyli ruky – tým ich učíme 
aj to, aby si budovali hygienické návyky. 
Rovnako treba vysvetliť aj jednotlivé 
úkony, napríklad, čo to znamená ,pozdĺžne 
prerezať cibuľu´,“ ozrejmuje dôležitosť 
myslieť pri príprave receptov naozaj 
na žiakov a ich špecifické potreby, na 
detaily a maximálnu mieru názornosti. 
„Ale to by ste mali vidieť, akí sú tí mladí 
šťastní, keď sa im podarí vytvoriť niečo 
pre nás také obyčajné. Potom si užívajú 
spoločnú ochutnávku ukuchteného 
pokrmu a špeciálny tanier má pripravený 
aj pani riaditeľka, ktorej pochvala je pre 
nich veľmi dôležitá,“ dodáva Ivet. Jej 
snom je, aby sa kniha, ktorá je zatiaľ 
„len“ súčasťou jej bakalárskej práce, 
stala reálnou učebnou pomôckou 
v praktických školách. „Okrem toho by 
som chcela jednotlivé recepty z knihy 
natočiť vo forme videoreceptov, ktoré 
by sa mohli publikovať na webových 
stránkach praktických škôl, rôznych 
zariadení či na iných portáloch určených 
pre znevýhodnených ľudí,“ prezrádza 
svoje ambície priateľská študentka, 
ktorá býva v Bratislave na evanjelickom 
internáte a miluje prechádzky pri Dunaji.

Prax, prax a ešte raz prax

Hoci študenti špeciálnej pedagogiky 
absolvujú každý semester dva týždne 
praxe v zariadení pre jednotlivcov so 
špecifickými potrebami, aktuálne je to 
Zariadenie sociálnych služieb ROSA, 
Ivet si veľmi pochvaľuje možnosť získať 
aj ďalšie cenné skúsenosti už počas 
školy. Pôsobila totiž ako asistentka 
12-ročnému chlapcovi s Downovým 
syndrómom a 10-ročnému autistovi. 
„Oslovili ma rodinní priatelia, či by som 
ich deťom nechcela robiť asistentku, a ja 
som s nadšením súhlasila. S chalanom 
s Downovým syndrómom som sa učila 
cez leto, aby nevypadol zo školského 
rytmu; s chlapcom s autizmom sme sa 
učili väčšinou takým samoobslužným 
činnostiam, ako je zaväzovanie šnúrok, 
alebo sme určovali čas, aby vedel byť 
aspoň ako-tak samostatný. V oboch 
prípadoch však išlo o ľahšie formy 
mentálneho postihnutia a chlapci 
navštevujú špeciálne základné školy,“ 
vysvetľuje Ivet. Zdôrazňuje tiež, 
aké je veľmi dôležité byť takýmto 
deťom jednak učiteľom, jednak 
partnerom v hre: „Musia cítiť, že sa 
učením aj hráme, napríklad s chlapcom 
s Downovým syndrómom som pracovala 
tak, že sme čítali jeho obľúbenú knihu 
a striedali statické sedenie za stolom 
s dynamickými pohybmi. Napríklad 

z prečítaného textu som zvykla vypísať 
pár slovíčok, po ktorých prečítaní sa mal 
na to-ktoré slovíčko postaviť, čím sme 
zároveň rozvíjali jeho hrubú motoriku,“ 
opisuje metódy výučby, o ktorých 
sa naučila v škole a ktoré aplikovala 
v praxi. „A keďže som mu nechcela 
byť len učiteľkou, ale aj komunikačnou 
partnerkou, roly sme si potom vymenili 
– on vypisoval slovíčka, na ktoré som sa 
stavala ja,“ dodáva.
Špeciálni pedagógovia však pracujú aj 
s deťmi s poruchami učenia, no to už 
je – podľa Ivetiných slov – námet na 
samostatnú debatu. Ako však vyzdvihla, 
vo väčšine takýchto prípadov patrí 
medzi kľúčové úlohy špeciálneho 
pedagóga najmä aktívna podpora 
rodičov v prehlbovaní záujmu o ich 
dieťa, aj napriek tomu, že nemá v škole 
samé jednotky. S tým nevyhnutne 
súvisí aj trpezlivé vysvetľovanie toho, 
čo ich dieťa reálne zvládne. „Aby boli 
motivované k učeniu sa nielen deti, ale 
aby mali pozitívny prístup ku škole aj ich 
rodičia,“ hovorí Ivet.
S rešpektom a uznaním dodáva, že 
v mnohých prípadoch sú práve ľudia 
s rôznymi druhmi postihnutia veľkými 
učiteľmi pre svoje okolie: „To si však 
človek uvedomí až počas práce s nimi. To, 
ako sa dokážu úprimne tešiť z maličkostí, 
ktoré my prehliadame, považujúc ich za 
samozrejmé či dokonca nedôležité. Akí sú 
neuveriteľne všímaví a ako bezprostredne 
dokážu prejaviť vďačnosť a lásku. Vidieť 
to a učiť sa to od nich, to všetko vnímam 
ako veľký dar,“ hovorí s pokorou veriaca 
Ivet. Entuziastická mladá študentka, 
ktorá sa túži venovať mentálne 
postihnutým deťom aj po skončení 
štúdia, si na škole najviac pochvaľuje 
výborný kolektív. Tiež si vďaka štúdiu 
uvedomila, aké má obrovské šťastie, 
že aj napriek svojim zdravotným 
problémom môže chodiť do školy 
a vzdelávať sa. Na záver nás všetkých 
môžu povzbudiť k pozornejšiemu 
vnímaniu okolitého sveta jej slová: 
„Všímajme si jeden druhého, nepozerajme 
len do mobilu a porozhliadnime sa okolo 
seba, lebo máme čo vidieť.“
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Stratená uprostred bludiska matfyzáckych chodieb, míňajúc početné nástenky a postery, ktorým nerozumiem, 
hoci sú zväčša v slovenčine. A vonku leje. Metaforu, ktorá by vernejšie priblížila môj vzťah k dávnym časom 
gymnaziálnej matematiky a fyziky, by som hľadala asi márne. Netreba sa preto diviť, že som mala pred 
návštevou vybraného pracoviska Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK značný rešpekt. Našťastie, 
okrem cesty do pracovne profesora Igora Farkaša, vedúceho katedry aplikovanej informatiky (KAI), som v nej 
napokon našla aj ochotného odborníka naučeného komunikovať s laikmi.

Tam, kde sa učia odbory budúcnosti 

Skladajúc pokazený dáždnik si sadám do 
kresla a kladiem profesorovi Farkašovi 
prvú kontaktnú otázku na rýchle 
zorientovanie sa: Na čo sa zameriava 
vedecká činnosť katedry? Zisťujem, že 
sú to najmä tieto oblasti: počítačová 
grafika a počítačové videnie, umelá 
inteligencia a výpočtové modelovanie, 
bioinformatika, reprezentácia znalostí, 
robotika a teória programovania. I keď 
tuším, že ich v priebehu pár minút 
všetky prekuknúť nestihnem, o strohé 
pochopenie základných problémov 
niekoľkých z nich sa aspoň pokúsim.

Keď sa pýta laik

Začíname počítačovým videním. „Cieľom 
počítačového videnia je skúmať a vyvíjať 
technológie umožňujúce strojom vidieť, 
pričom pod slovom ,vidieť‘ mám na mysli 
schopnosť vyťažiť z obrázka informácie 
dôležité na vyriešenie danej úlohy. Stroj 
teda nemá len niečo zaregistrovať, 
ale musí aj vedieť identifikovať, na čo 
sa vlastne pozerá. Hoci sa to nezdá, 
je to pomerne komplexná úloha,“ 
vysvetľuje mi Igor Farkaš. Ako 
dodáva, počítačové videnie je istým 
spôsobom opakom počítačovej grafiky, 
pretože zatiaľ čo počítačové grafika 
vytvára obrazové dáta z 3D modelov, 
počítačové videnie často produkuje 
3D modely z obrazových dát. „Existuje 
aj smer spájajúci obe disciplíny, ktorý sa 
nazýva zmiešaná realita. Je to oblasť 

počítačového výskumu zaoberajúca sa 
kombináciou reálneho sveta a počítačom 
generovaných dát, t. j. virtuálnej reality, 
kde sú počítačom generované syntetické 
objekty vmiešavané do reálneho 
prostredia a naopak, a to v reálnom čase,“ 
objasňuje.
Kde všade sa vlastne počítačové 
videnie využíva? „To uplatnenie je naozaj 
široké. Pri spracovaní medicínskych 
dát, napríklad pri detekcii tumorov, ale 
i v priemysle, kde sa prostredníctvom 
strojového videnia zabezpečuje kontrola 
kvality či optické triedenie – stroj 
trebárs roztriedi jablká podľa farby. 
Bez počítačového videnia sa nezaobíde 
ani konštrukcia rôznych autonómnych 
zariadení, ktoré ho využívajú na navigáciu, 
t. j. určenie polohy, vytvorenie mapy 
prostredia či detegovanie prekážok. 
Práve tomu sa venujú kolegovia v našom 
laboratóriu autonómnej mobility,“ 
približuje.

Umelá inteligencia – tu si už viem 
vďaka katastrofickým sci-fi filmom 
z hollywoodskej produkcie predstaviť 
niečo konkrétne. Z úvah o robotoch, 
ktoré si veľmi voľne vysvetľujú prvý 
zákon robotiky, ma späť do reality 
dostane trpezlivý hlas profesora 
Farkaša. „Umelá inteligencia je 
interdisciplinárna vedná oblasť, ktorá 
kombinuje znalosti z matematiky, 
teoretickej informatiky a formálnej 
logiky,“ dozvedám sa. Ako to funguje? 
„Využíva rôzne metódy strojového 

učenia, pričom pracuje napríklad na báze 
neurónových sietí. Tie sú inšpirované 
mozgom človeka, ktorý tvorí – veľmi 
zjednodušene povedané – obrovská 
sieť navzájom prepojených neurónov. 
Aj umelé neuróny sú poprepájané 
spojeniami, vďaka ktorým komunikujú. 
Práve takto fungujúca sieť zabezpečuje 
napríklad aj to videnie stroja, ktoré som 
spomínal,“ vysvetľuje. K jej úlohám 
patrí tiež rozpoznávanie a spracovanie 
reči a jazyka, adaptácia a učenie, 
automatické plánovanie, riešenie 
úloh úvahou či expertné systémy. Čo 
je v tejto oblasti najväčšou výzvou? 
„Jednou z výziev je biologicky inšpirovaná 
umelá inteligencia zameraná na 
interakciu s človekom. Práve interakcia 
robot – človek má veľkú budúcnosť,“ 
odpovie po chvíli Igor Farkaš, ktorému 
je práve táto téma veľmi blízka. 
S úsmevom si spomenie, ako do 
jedného školského dotazníka ešte 
ako 10-ročný napísal, že by chcel byť 
buď matematik, alebo neurochirurg. 
Už vtedy ho totiž (zrejme) fascinoval 
ľudský mozog. „Vlastne som to celkom 
dobre trafil. Pohybujem sa totiž v oblasti 
výpočtového modelovania, za tým je 
matika, a v oblasti umelých neurónových 
sietí, inšpirovaných mozgom,“ usmieva sa.

A čo robotika? Keďže praktická ukážka 
tromfne všetku teóriu, spoločne 
vchádzame do Future Technologies Lab, 
ktoré združuje robotické laboratórium 
a laboratórium počítačového videnia 

a virtuálnej reality. Tu nás čaká doktor 
Pavel Petrovič, ktorý v rámci výučby so 
študentmi pracuje hneď na viacerých 
robotických projektoch a ako nadšenec 
robotiky trávi veľa času aj prácou 
s mládežou či propagáciou robotiky na 
rôznych fórach.

Ako ožívajú roboty

S kolegom fotografom nám ako prvý 
padol do oka humanoid poskladaný 
z drevených dielov vyrezaných 
laserom. Dozvedáme sa, že robot 
sa volá lIllI (čítaj: Lili) a navrhol ho 
jeden nórsky dizajnér, ktorý ho 
následne odprezentoval na podujatí 
Maker Faire vo Viedni. (Úchytkom 
googlim, o čo ide: Maker Faire je 
najväčšia svetová prehliadka inovácií, 
kreativity a dômyselnosti domácich 
majstrov všetkých generácií. Tento rok 
v novembri sa po prvýkrát konala aj 
na Slovensku.) Keďže ide o tzv. open 
source model, je široko dostupný. 
„Ďalšou výhodou je, že je pomerne 
lacný – zatiaľ nás stal cca 1200 eur –, 
pričom stačí aj na experimenty, ktoré 
vyžadujú, aby mal robot telo podobné 
človeku. lIllI dokáže – okrem prstov na 
rukách a nohách – hýbať všetkými kĺbmi,“ 
vysvetľuje Pavel Petrovič. Jednotlivé 
diely na katedru prišli v septembri 
2018, robota spolu so študentmi 
poskladali na pravidelných stretnutiach 
aplikovaného robotického seminára 
počas semestra (o tom, ako lIllI prišla na 
svet, existuje dokonca webová stránka, 
ktorá jej pokroky podrobne mapuje) 
a odvtedy ho neustále vylepšujú. 
Momentálne humanoid (prvý na 
katedre!) už disponuje softvérom, vďaka 
ktorému mu študenti vedia naeditovať 
postupnosť pohybov, takže zvládne aj 

jednoduché tanečné choreografie, sám 
si k tomu zahrá melódiu a vie povedať 
aj pár slov. Na hrudi má gyroskop – 
súčiastku, ktorá ho „informuje“ o tom, 
ako je naklonený, vďaka čomu mení 
polohu ťažiska a vie sa vybalansovať. 
„Najnovšou vychytávkou je, že naozaj vidí, 
teda disponuje stereo kamerami, ktoré sú 
schopné urobiť hĺbkovú mapu. Takže keď 
pred lIllI položíme napríklad kocku, vie 
už zistiť, v akej vzdialenosti sa nachádza, 
o akú kocku ide a na základe zadania 
potom vie smerom k nej vyvíjať pohyb. 
I keď na tomto algoritme musí študent 
ešte popracovať, lebo lIllI zatiaľ nerobí 
analytický výpočet. Demonštruje to však 
to, že oči sú prepojené s riadením a celý 
proces je zvládnutý,“ približuje.
„A toto je čo?“ pýtam sa, ukazujúc na 
fialové čudo uprostred čiarového 
bludiska. „To je robot 100(1+1), ktorého 
erasmáci z Portugalska naprogramovali 
tak, aby sa vedel dostať z bludiska 
a zároveň zmapoval svoju cestu,“ 
odpovedá. „Pri prechode bludiskom 
totiž môžete úspešne použiť pravidlo 
pravej ruky, ale len vtedy, ak do bludiska 
vchádzate. Ak sa zrazu zobudíte uprostred 
bludiska, pravidlo pravej ruky vám nemusí 
byť nič platné, môže sa totiž stať, že 
budete chodiť v kruhu a nedostanete 
sa von. Ak si však začnete robiť mapu, 
máte šancu na úspech. A to je presne ten 
algoritmus, ktorý tu erasmáci úspešne 
zvládli naprogramovať. Robota môžete 
v bludisku odštartovať hocikde a vždy sa 
dostane von,“ vyzdvihuje Pavel Petrovič 
prednosti robota 100(1+1), za ktorého 
názvom sa ukrýva slovná hračka: 
sto + pár.
Mimoriadne fotogenický je aj malý 
robot Otto. Tvorí ho telo vytlačené 
na 3D tlačiarni doplnené servisnými 
motorčekmi a riadiacou elektronikou. 

Minulý rok si ho mohli skonštruovať 
11- až 15-ročné decká na dennom 
tábore digitálnych technológií vo 
FabLabe vo Vedeckom parku UK. Otto 
dokáže kráčať, zvládne jednoduché 
tanečné kreácie, vie pozdraviť, pípnuť či 
prehrať rôzne melódie, a to na základe 
pokynov, ktoré mu malí programátori 
nakódili cez riadiaci program. Ten 
umožňuje priame riadenie robota aj 
cez Bluetooth, takže sa dá úkolovať cez 
viaceré zariadenia.

Zameraní na multidisciplinaritu

Študenti ktorých študijných programov 
vlastne prejdú rukami vyučujúcich na 
KAI? „Študenti informatiky, aplikovanej 
informatiky, počítačovej grafiky 
a geometrie, ale i bioinformatiky 
a medzinárodného magisterského 
študijného programu kognitívna veda, 
ktorý sa vyučuje v anglickom jazyku,“ 
dostane sa mi odpovede.
Pri kognitívnej vede spozorniem. 
Znie to múdro, čo to však vlastne je? 
„Kognitívna veda sa zaoberá skúmaním 
ľudskej kognície – procesov vnímania, 
poznávania, myslenia, reprezentácie 
poznatkov, učenia sa, rozhodovania, 
konania, a tým, ako sú tieto procesy 
realizované v mozgu,“ vysvetľuje Igor 
Farkaš, ktorý je jej garantom. Ani toto 
neznie zle, ale ako sa to prejavuje 
v obsahovej náplni študijného 
programu? A prečo sa to učí na 
Matfyze? „Tento program sa naozaj 
vyznačuje veľkou interdisciplinaritou – 
využíva poznatky a metódy psychológie, 
umelej inteligencie, neurovedy, 
lingvistiky, filozofie a ďalších vedeckých 
disciplín. Preto od začiatku – od roku 
2005 – aktívne spolupracujeme aj 
s odborníkmi z ďalších fakúlt našej 

Pavel Petrovič s humanoidom lIllI Robot 100(1+1)
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univerzity (lekárskej, filozofickej, fakulty 
sociálnych a ekonomických vied), ako 
i z iných vedeckých pracovísk (SAV). 
A presne preto je kognitívna veda 
otvorená aj pre absolventov spomenutých 
odborov na bakalárskom stupni,“ 
odpovedá. Takže kognitívnu vedu 
môžem ísť študovať aj vtedy, keď mám 
bakalársky diplom z psychológie či 
filozofie a neviem nič o programovaní? 
„Áno, presne tak. Napríklad aktuálne 
tu máme informatikov, psychológov, 
lingvistov, filozofov, ekonóma aj biológa. 
Program je zostavený tak, aby študenti 
v prvom semestri získali spoločný základ 
a doplnili si poznatky z disciplín, ktoré 
neboli predmetom ich bakalárskeho 
štúdia,“ objasňuje. To musí byť 
celkom výzva. Či? „Samozrejme, a to 
pre študentov aj pre nás,“ priznáva. 
Absolventi spoločenskovedných 
a humanitných odborov si potrebujú 
doplniť najmä poznatky z matematiky 
a informatických predmetov, absolventi 
informatických, prírodovedných, resp. 
technických odborov sa zas musia 
doučiť základy z psychologických 
predmetov a metodológie empirických 
vied. „No učiť sa istým spôsobom musíme 
aj my. Napríklad ja v rámci programu 
vyučujem predmet úvod do výpočtovej 
inteligencie. Špeciálny dôraz kladiem na 
konceptuálnu úroveň vysvetlenia, ale 
aj formalizáciu rôznych mechanizmov 
strojového učenia, čo ich umožňuje 
nielen exaktnejšie uchopiť, ale takto 
získané výpočtové modely ďalej aplikovať 
v podobe inteligentných technológií. 
A keďže je mojou úlohou vysvetliť to aj 
študentom s netechnickým vzdelaním, 
musím zmeniť jazyk – človek zrazu začne 
vo väčšej miere používať metafory, 
analógie, prirovnania,“ približuje. Ako 

však vzápätí dodáva, je to zároveň aj 
veľmi obohacujúce: „Ako učiteľ si tak 
vždy pripomeniem známy výrok: ,Ak to 
nevieš vysvetliť jednoducho, potom tomu 
dostatočne nerozumieš.‘“
Je presvedčený, že pre študentov je 
i tá rozmanitosť skvelou príležitosťou 
na rozvoj. „Každý z nich má iné 
odborné pozadie, navyše tu máme 
aj zahraničných študentov. Sú tak 
nútení naučiť sa spolu komunikovať, čo 
podporuje ich schopnosť spolupracovať 
v multidisciplinárnych výskumných 
a vývojových tímoch,“ vyzdvihuje plusy 
programu. Tým sa však výpočet jeho 
výhod nekončí. Magisterský program 
kognitívna veda je totiž spoločným 
a koordinovaným projektom konzorcia 
štyroch stredoeurópskych univerzít: 
Viedenskej univerzity, Univerzity 
v Ľubľane, Univerzity Loránda Eötvösa 
v Budapešti a UK. „Študenti majú v rámci 
štúdia povinnú zahraničnú mobilitu – 
tretí semester musia ísť von, na jednu 
z univerzít konzorcia,“ pochvaľuje si. 
Okrem toho už v druhom semestri 
získavajú cennú skúsenosť – výstup 
svojho ročníkového projektu vo forme 
posteru prezentujú na každoročnej 
medzinárodnej konferencii MEi:CogSci. 
V druhom ročníku tam prezentujú už 
svoju diplomovú prácu.
A kde sa absolventi kognitívnej vedy 
vlastne uplatnia? „Kognitívna veda 
je potrebná všade tam, kde treba 
pochopiť ľudské myslenie a rozhodovanie 
v konkrétnych situáciách, a čoraz viac 
aj tam, kde sa ľudské myslenie stretáva 
a interaguje s umelo vytvorenými 
inteligentnými technológiami,“ 
hovorí. Napríklad? „Pri navrhovaní 
systémov určených na user-friendly 
interakciu s človekom – trebárs v oblasti 

ergonomického dizajnu či vytváraní 
webových stránok. Alebo v empirických 
oblastiach výskumu, ako sú psychológia, 
neuroveda a lingvistika, kde treba 
navrhovať, testovať a vyhodnocovať 
behaviorálne experimenty s využitím 
štatistickej analýzy, interpretácie dát 
a podobne,“ dodáva.

Katedra v spolupráci s Prírodovedeckou 
fakultou UK realizuje aj ďalší 
interdisciplinárny študijný program 
(tentokrát bakalársky): bioinformatiku. 
Za jeho vznikom stojí docent Tomáš 
Vinař z KAI. Čo si pod bioinformatikou 
mám predstaviť? „Bioinformatika je 
vedné odvetvie na rozhraní informatiky 
a biológie, kde sa pomocou výpočtových 
analýz, matematických a štatistických 
metód snažíme vyriešiť problémy 
v oblasti biológie,“ vysvetľuje. 
Bioinformatika zažíva rozmach najmä 
vďaka novým technológiám, ktoré 
umožňujú získať veľké množstvo 
dát o genetickej informácii uloženej 
v DNA jednotlivých organizmov, 
ako aj o tom, ako táto informácia 
ovplyvňuje fungovanie buniek živých 
organizmov. Bioinformatické nástroje 
sú nevyhnutné na spracovanie týchto 
dát a tvoria neodmysliteľnú súčasť 
výskumu v moderných biologických 
a medicínskych vedách. Pre koho 
je tento študijný program určený? 
„Bioinformatika je vhodná najmä 
pre študentov, ktorí sa zaujímajú 
o matematiku alebo informatiku 
a súčasne o biológiu alebo medicínu. 
Program im umožní rozvíjať obe tieto 
oblasti ich záujmu a súčasne nájsť medzi 
nimi zmysluplné prepojenie,“ odporúča.

Tomáš Vinař má okrem bioinformatiky 
veľký podiel aj na založení dátovej vedy 
na UK, ktorá od ak. roka 2020/2021 
rozšíri fakultnú ponuku bakalárskych 
študijných programov. „Bude to 
prvý program s týmto zameraním 
na Slovensku, čím reflektujeme na 
vysokú spoločenskú potrebu expertov 
s týmto zameraním. Neskôr plánujeme 
otvoriť aj magisterský program – od 
ak. roka 2023/2024,“ približuje. Prečo 
potrebujeme expertov na dátovú vedu? 
„V 21. storočí zohrávajú dáta v digitálnej 
ekonómii podobnú úlohu, akú zohralo 
uhlie v 18. storočí pri rozvoji priemyslu. 
Obrovské množstvá dát nám umožňujú 
využívať a rozvíjať nové generácie 
technologických riešení, ako sú strojové 
učenie, umelá inteligencia, pokročilá 
štatistika, prediktívna analýza správania 
používateľov, zákazníkov či trhov. 
Navyše, analýza veľkých dát je kreatívna 
a zaujímavá činnosť. Študijný program 
dá absolventom unikátnu kombináciu 

matematických znalostí a praktických 
informatických zručností,“ hovorí. Dáta 
sú dôležité vo všetkých sektoroch a na 
všetkých úrovniach organizácií, a to 
aj mimo IT priemyslu: v bankovníctve 
a financiách, automobilovom priemysle, 
zdravotníctve, doprave, obchode, 
energetike, hernom priemysle, 
štátnej správe či nových oblastiach 
vedy. „Absolventi budú mať preto 
flexibilné možnosti uplatnenia: dátový 
analytik, dátový vedec, špecialista na 
vizualizáciu dát, štatistik, programátor, 
analytik veľkých dát či špecialista na 
modelovanie,“ dodáva.

Výskum pre ľudí

Katedra sa vďaka Tomášovi Vinařovi 
môže pochváliť nielen zastúpením 
v špičkovom tíme INFO-BIO-FUN, ktorý 
sa venuje bioinformatike a funkčnej 
analýze biologických systémov, ale 
aj výskumným projektom v rámci 
programu Horizont 2020. Projekt  
„Pan-genome Graph Algorithms 
and Data Integration“ bude riešiť 
konzorcium šiestich pracovísk vrátane 
KAI. K zaujímavým výskumom, ktorým 
sa tím docenta Vinařa aktuálne venuje, 
patrí aj vývoj softvéru pre vreckové 
sekvenačné prístroje. Tie umožnia 
osekvenovať genóm z odobratej vzorky 
priamo počas vyšetrenia u lekára. 
Čo to znamená? „Napríklad to, že 
na to, aby váš zubár zistil, či nemáte 
narušenú mikroflóru v ústach, mu bude 
stačiť spraviť vám jednoduchý výter 
z úst a vložiť vzorku do vreckového 
sekvenačného prístroja. O pár minút bude 
poznať jej zloženie,“ približuje a dodáva, 
že metóda by sa mohla zaviesť do 
praxe už v horizonte piatich rokov. 
Podobným spôsobom bude pomocou 
takéhoto sekvenačného prístroja možné 
veľmi rýchlo analyzovať pôvod nákaz 
napríklad v nemocniciach, ktoré bojujú 
s rozšírením rezistentných baktérií. 
Metóda by mohla byť prínosom aj 
pre všeobecných lekárov, ktorí dnes 
nemajú možnosť rozlíšiť, či pacient 
trpí vírusovým alebo bakteriálnym 
ochorením inak ako prostredníctvom 
laboratórnej analýzy alebo CRP testu. 
Ten však na rozdiel od sekvenačného 
prístroja nedokáže identifikovať 
konkrétneho pôvodcu nákazy.

Zaujímavú tému rieši aj APVV projekt 
„Vylepšovanie kognície a motorickej 
rehabilitácie s využitím zmiešanej 
reality“. Tím z KAI na ňom spolupracuje 
s Ústavom merania SAV a Technickou 
univerzitou v Košiciach. Projekt, ktorý 
sa orientuje na zdravých jedincov a na 
hemiparetických (čiastočne ochrnutých) 
pacientov po cievnej mozgovej 

príhode, testuje dve hypotézy. „Po 
prvé chceme zistiť, či kognitívny tréning 
s využitím vhodne nadizajnovaného 
prostredia zmiešanej reality zlepší 
percepčné a kognitívne vlastnosti 
zdravých jedincov. Po druhé testujeme 
hypotézu, či skúsenosť s trénovaním 
v zmiešanej realite zlepší oscilačné 
senzomotorické rytmy u pacientov. 
V obidvoch prípadoch pracujeme na 
dizajne a implementácii testovacích 
procedúr, vykonávame experimenty 
a kriticky budeme vyhodnocovať výsledky 
s cieľom validácie dizajnov,“ približuje 
vedúci projektu Igor Farkaš, ktorý 
spolu s kolegyňou doktorkou Barborou 
Cimrovou v rámci výskumu zabezpečuje 
chod kognitívneho laboratória pre 
behaviorálne experimenty a EEG 
merania, fungujúceho priamo na 
katedre.

Konzorcium šiestich pracovísk 
vrátane tímu z KAI pod vedením 
docenta Martina Homolu pracuje 
na projekte „Cosmic Ray Extremely 
Distributed Observatory (CREDO) 
– Innovation & Education“. Projekt 
má za cieľ budovanie infraštruktúry 
a používateľskej základne pre 
najväčší teleskop na pozorovanie 
kozmického žiarenia, ktorý svojimi 
mobilnými telefónmi pomocou 
aplikácie CREDO Detector vytvárajú 
tisícky astronomických nadšencov – 
občianskych vedcov. KAI zodpovedá za 
vytvorenie sémantickej dátovej vrstvy, 
ktorá umožní získané dáta zdieľať na 
ďalšie analýzy pre širšiu odbornú aj 
občiansko-vednú verejnosť.

Portfólio aktivít katedry je však aj 
mimo množstva rôznych výskumov 
naozaj bohaté. KAI sa napríklad 
pravidelne podieľa na organizovaní 
česko-slovenskej konferencie Kognícia 
a umelý život. Ide o etablované vedecké 
interdisciplinárne podujatie s takmer 
20-ročnou tradíciou, ktoré vytvára 
priestor na prezentáciu výsledkov 
práce odborníkov z Česka a Slovenska 
zaujímajúcich sa o rôzne aspekty 
a metódy skúmania kognície, či už 
v živých, alebo umelých systémoch. 
Katedra zabezpečuje tiež pravidelné 
semináre z umelej inteligencie, 
kognitívnej vedy, robotiky a pokročilej 
počítačovej grafiky. Podieľa sa aj na 
organizácii seminárov v rámci  
Robotika.SK. Perličkou je to, že na 
budúci rok bude organizovať aj svetovú 
konferenciu ICANN (International 
Conference on Artificial Neural 
Networks) v Bratislave.

Študenti sa tu učia od 
Malý robot Otto

Vedúci katedry 
Igor Farkaš

najlepších

Na záver nesmie chýbať tradične 
náročná otázka pre vedúceho 
pracoviska: Čo považuje za najväčší 
úspech katedry? Chvíľka ticha. Úraduje 
matfyzácka skromnosť. Napokon 
to príde: „Na našej katedre vyučujú 
vynikajúci učitelia, čo nám dlhodobo 
potvrdzujú  výsledky študentskej 
ankety i viaceré ocenenia: doktor 
Andrej Blaho, doktor Peter Borovanský, 
doktor František Gyárfáš, docent Ján 
Rybár, ale aj mladší kolegovia, ako 
napríklad docent Martin Takáč. Ozdobou 
katedry je už niekoľkokrát spomínaný 
bioinformatik docent Tomáš Vinař, 
ktorý je spoluautorom viacerých článkov 
publikovaných v Nature. V novembri 
sa dokonca stal držiteľom prestížneho 
ocenenia ESET Science Award 2019 
v kategórii výnimočný vysokoškolský 
pedagóg.“ O kvalite katedry svedčí aj 
to, že sa im podarilo prilákať naspäť 
hneď niekoľkých svojich šikovných 
absolventov, ktorí dovtedy pôsobili na 
prestížnych univerzitách v zahraničí. 
Okrem Tomáša Vinařa, ktorý 
absolvoval doktorandské štúdium 
v Kanade a postdoktorandský pobyt 
na Cornellovej univerzite v USA, to je 
profesorka Ľubica Beňušková, ktorá 
študovala aj v USA a 13 rokov pôsobila 
na Univerzite Otago v Dunedine na 
Novom Zélande, a profesor Roman 
Ďurikovič, ktorý sa vrátil z Univerzity 
v Tokiu. Igor Farkaš však v sebe nezaprie 
ani zapáleného učiteľa. „Ako veľký 
úspech však vnímam i to, že na katedre 
ponúkame jedinečné multidisciplinárne 
študijné programy a tešíme sa podpore 
fakulty i univerzity. Učíme študijné 
programy, ktoré majú perspektívu,“ 
hovorí s hrdosťou v hlase.
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UŽITOČNÉ INFO 

NÁVOD NA POUŽITIE 
PROGRAMU ERASMUS+

Vieš, na čo zvyknú absolventi spomínať ako na ten najlepší vysokoškolský zážitok? Na zahraničné mobility. 
A vieš, čo zaručene vždy ľutujú? To, že ich neabsolvovali viac. Ak túžiš vyskúšať štúdium aj za hranicami 
Slovenska, zbožňuješ cestovanie a chceš sa zdokonaliť v cudzom jazyku, tak spoj príjemné s užitočným a využi 
potenciál zahraničných študijných pobytov. Vďaka členstvu UK v najvýznamnejších európskych univerzitných 
združeniach a množstvu partnerských zmlúv so zahraničnými univerzitami môžeš vycestovať do takmer 
50 krajín sveta.
Veľmi obľúbeným je program Erasmus+, ktorý vysokoškolákom zo Slovenska umožňuje absolvovať zahraničnú 
mobilitu v až 32 krajinách Európy. Jeho veľkou výhodou je, že sa ho počas vysokoškolského štúdia môžeš vo 
forme študijného pobytu či stáže zúčastniť viackrát – na každom stupni vysokoškolského štúdia (I., II., III.) sa 
ti núka šanca stráviť v cudzine celkovo až 12 mesiacov. Erasmus+ okrem toho ponúka aj stáž pre čerstvých 
absolventov, trvajúcu maximálne 12 mesiacov.

Chcem sa prihlásiť – ako na to?

1. krok: Zisti si, aké máš možnosti

Dôležitá informácia na úvod: 
Študentská mobilita Erasmus+ 
sa organizuje na základe 
medziinštitucionálnych dohôd, ktoré 
sa uzatvárajú na úrovni katedier. 
Preto sa môžeš uchádzať o mobilitu 
len na tie zahraničné univerzity, 
s ktorými má tvoja katedra uzavretú 
medziinštitucionálnu dohodu v čase 
realizácie výberového konania. 
Rozhoduje i to, či má katedra so 
zahraničnou univerzitou vytvorenú 
zmluvu na tvoj alebo príbuzný študijný 
program a stupeň štúdia.

Ako teda zistíš, kam sa môžeš hlásiť na 
zahraničnú mobilitu? Sleduj webovú 
stránku svojej katedry alebo sa rovno 
obráť na fakultného koordinátora 
Erasmus+ mobilít: 
uniba.sk/fakultni-koordinatori. 
Ten ťa určite nasmeruje ďalej.

2. krok: Zváž výber

Už vieš, kam sa môžeš hlásiť. Čo ďalej? 
Vyber si tri univerzity, ktoré v prihláške 
v ďalšom kroku uvedieš v poradí podľa 
svojej preferencie. Nevyberaj si ich len 
podľa lokality. Nezabúdaj, že napriek 
všetkým skvelým zážitkom, ktoré si od 
kamošov počul, mobilita cez Erasmus+ 
nie sú grantom dotované prázdniny 
v zahraničí, je to predovšetkým študijný 
pobyt. Zisti si, čo ti dané univerzity 
môžu dať po akademickej stránke. 
Ujasni si to už teraz, zíde sa ti to aj pri 
vypĺňaní dokumentov a na ústnom 
pohovore.

Dôležitá rada: Ešte pred podávaním 
prihlášky si zisti, v akom jazyku prebieha 
výučba na tebou zvolenej zahraničnej 
univerzite – nájdeš to na stránke danej 
univerzity alebo kontaktuj Erasmus+ 
koordinátora na svojej fakulte. V tomto 
jazyku totiž potrebuješ odovzdať 
aj životopis a motivačný list (okrem 
toho treba k prihláške priložiť aj 
jazykový certifikát, príp. maturitné 
vysvedčenie, ktorým dokladuješ znalosť 
daného jazyka) a uskutoční sa v ňom 
aj časť ústneho pohovoru. Buď preto 
pripravený.

3. krok: Podaj si prihlášku

Aktuálne sa môžeš na mobilitu cez 
Erasmus+ prihlásiť do 29. februára 
2020. Neprešvihni tento termín, inak 
ostávaš doma.

Na mobilitu sa prihlasuješ 
prostredníctvom elektronickej prihlášky, 
ktorú nájdeš na: uniba.sk/prihlaska-
na-mobilitu. Do tzv. mobility online 
systému, v ktorom sa prihláška vypĺňa, 
sa prihlásiš tak, ako sa prihlasuješ do 
systému AIS. Vyplnenie prihlášky je 
jednoduché – proste zadaj všetky 
osobné údaje, ktoré od teba vyžaduje. 
Väčšou výzvou sú ostatné dokumenty, 
ktoré k prihláške treba priložiť.

4. krok: Venuj čas ostatným 
dokumentom

Do mobility online systému treba 
nahrať: životopis a motivačný 
list (obidva v jazyku štúdia na 
vybranej zahraničnej univerzite), 
jazykové certifikáty (príp. maturitné 
vysvedčenie), študijné výsledky 
a zoznam mimoštudijných aktivít. Neber 
to len ako povinnú administratívnu 
jazdu. Uchádzačov je veľa, obsahovú 
kvalitu každého dokumentu výberová 
komisia hodnotí bodmi. Snaž sa už 
teraz získať čo najväčší počet bodov, 
nespoliehaj sa na svoj osobný šarm, 
ktorým komisiu očaríš počas ústneho 
pohovoru.

Životopis
Dokument, ktorý budeš potrebovať 
a neustále aktualizovať do konca 
svojho pracovného života. Sprav si ho 
poriadne už teraz – na webe nájdeš 
kopec stránok, ktoré ti pomôžu vytvoriť 
reprezentatívnu a medzinárodne 
uznávanú verziu tvojho CV, napr.: 
www.europass.cedefop.europa.eu. 

Motivačný list
To, že už dávno túžiš po selfie spod 
Eiffelovky, je fajn, ale motivačný list, 
ktorý má komisiu presvedčiť o tom, že 
práve ty si ten najvhodnejší kandidát na 
mobilitu do Paríža, by mal byť o niečom 
inom. Investuj trošku času do prípravy 
a zisti si viac o danej zahraničnej 
univerzite, ako i o možnostiach štúdia, 
ktoré ponúka. Tvoj motivačný list by 
totiž mal byť veľmi jasnou odpoveďou 
na to, prečo chceš ísť študovať práve na 
túto konkrétnu zahraničnú univerzitu 
a prečo práve tebe spomedzi všetkých 
uchádzačov prinesie štúdium na nej 
najviac benefitov.

Tipy: Nepodceň akademické argumenty 
a pri vymenúvaní výhod, ktoré od danej 
mobility očakávaš, buď konkrétny. Ak 
chceš získať za motivačný list vysoké 
bodové ohodnotenie, naozaj by si 
nemal zostať pri univerzálnych vetičkách 
typu: „Verím, že mi Erasmus+ zmení 
život a snáď aj trochu pomôže s tou 
angličtinou.“

NA 
ZAHRANIČNÚ 

MOBILITU 
SA MÔŽE 

PRIHLÁSIŤ 
DENNÝ AJ 
EXTERNÝ 

ŠTUDENT UK

NA KAŽDOM 
STUPNI ŠTÚDIA 

MÔŽEŠ CEZ 
ERASMUS+ 

STRÁVIŤ 
V ZAHRANIČÍ AŽ 

12 MESIACOV

DEADLINE 
NA PODANIE 
PRIHLÁŠKY: 
29. FEBRUÁR 

2020

Časť prvá: Prihláška bez stresov
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TRAFIL DO BRÁNY 
ALEBO 
TRAFIL SA DO BRÁNY?
Mojou inšpiráciou na napísanie jazykového okienka 
je reálna skúsenosť s nesprávnym používaním 
slovného spojenia trafil sa do brány. Nedávno 
som navštívila futbalový zápas, ktorého priebeh 
bol naozaj veľmi napínavý. Na záver futbalového 
stretnutia mal jeden z hráčov možnosť zmeniť 
výsledok zápasu, no nepodarilo sa mu skórovať. Pán, 
ktorý sedel vedľa mňa, nahnevane zvolal: „Prečo sa 
netrafil do tej brány?“ Pousmiala som sa nad slovami 
tohto pána, rozmýšľala som, či chcel, aby futbalista 
do brány trafil sám seba, a odchádzala som zo 
štadióna s myšlienkou, že o správnom používaní 
tohto spojenia napíšem nižšie uvedené jazykové 
okienko.

Krátky slovník slovenského jazyka vysvetľuje význam 
slovesa trafiť ako zasiahnuť cieľ, nájsť cestu, potrafiť, 
naraziť, natrafiť. Správne teda povieme trafil do 
brány, trafil do terča, trafil kameňom do obloka, trafil 
rovno domov alebo natrafil na známych. V Slovníku 
slovenského jazyka je význam slovesa obohatený 
o bližšiu špecifikáciu väzby slovesa trafiť (koho, čo 
čím; do čoho, na čo, kam) s vysvetlením zasiahnuť 
nejaký cieľ (osobu alebo vec) úderom, hodením 
niečoho, strelením a podobne. Spisovne hovoríme 
trafiť loptou do prázdnej brány, guľka ho trafila do 
hlavy alebo trafiť niekomu do srdca.

V slovenskom jazyku však máme aj zvratnú 
podobu slovesa trafiť – trafiť sa. V Krátkom slovníku 
slovenského jazyka sa pri nej uvádza význam 
naskytnúť sa, napr. také šťastie sa málokomu trafí, 
že vyhrá v lotérii. V iných prípadoch pridaním 
zvratného zámena sa k slovesu trafiť nadobudne 
toto spojenie význam trafiť samého seba, zasiahnuť 
seba. Pri zatĺkaní klincov som sa trafila kladivom po 
prstoch (zasiahla som si vlastné prsty). – Nechtiac 
som sa trafila do oka (zasiahla som si vlastné oko). – 
Ľudovít Štúr zomrel na následky pri poľovačke, keď sa 
nešťastne trafil do nohy (strelil si do stehna).
Prostredníctvom tohto jazykového okienka sme 
zistili, že slovné spojenie trafiť sa a sloveso trafiť 
nemajú rovnaký význam. Spisovne teda povieme 
futbalista trafil do brány, pretože futbalista do brány 
trafil loptu a nie samého seba.
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Vyučujú sa na tebou zvolenej 
zahraničnej univerzite špecifické 
predmety, ktoré ťa zaujímajú a ktorých 
znalosti sa ti hodia v ďalšom štúdiu? 
Disponuje zahraničná univerzita 
unikátnym pracoviskom či prístrojom, 
ktorý by si vedel zužitkovať vo svojom 
výskume? Spolupracuje s inštitúciami, 
kam by si sa inak tak ľahko nedostal? 
Pôsobí tam známy odborník, s ktorým 
by si rád niečo skonzultoval? Nachádza 
sa v meste, kde univerzita sídli, archív 
s dokumentmi, ktoré sú kľúčové pre 
napísanie tvojej záverečnej práce? 
Všetko, čo ti univerzita alebo mesto 
ponúka a ty to vieš využiť vo svojom 
ďalšom akademickom či profesijnom 
vývoji, patrí do motivačného listu.
Nezanevri však ani na tie neakademické 
argumenty. Venuješ sa mimo školy 
nejakému športu a zahraničná 
univerzita má naň skvelé podmienky? 
Dobrovoľníčiš a vygooglil si si, že 
v danom meste pôsobí pobočka 
organizácie, v ktorej sa ako dobrovoľník 
angažuješ? Všetko to tam uveď. Áno, 
chce to trochu času, výhodou však je, 
že to bude skvelá príprava na ústny 
pohovor – presne takýto typ otázok tam 
čakaj.
Určite by si sa mal pochváliť aj svojimi 
osobnostnými charakteristikami. 
Vlastnosti ako zodpovednosť, 
samostatnosť, sebadisciplína či 
komunikatívnosť sa ti na zahraničnej 
mobilite určite zídu.

Jazykové certifikáty
I keď na Erasmus+ ideš aj preto, aby 
si sa zdokonalil v cudzom jazyku, 
je celkom pochopiteľné, že sa od 
teba už pred nástupom na mobilitu 
vyžaduje jeho znalosť na nejakej úrovni. 
Najčastejšie je to angličtina, závisí to 
však od konkrétnej univerzity, ktorú 
si zvolíš. Jazykovú znalosť potrebuješ 
vydokladovať jazykovým certifikátom, 
príp. maturitným vysvedčením. (Ak 
daný jazyk študuješ priamo u nás na 

univerzite, špeciálny doklad nie je 
potrebný.) Body sa udeľujú podľa 
náročnosti predložených certifikátov, 
prípadne počtu jazykov.
Len pre istotu: Ak by si chcel komisiu 
ohúriť množstvom certifikátov v jednom 
jazyku, ušetri si čas i námahu – za každý 
jazyk sa berie len jeden certifikát, a to 
ten najvyšší. Body sa nekulminujú. 
Samozrejme, najviac bodov získaš 
za štátnu jazykovú skúšku či 
medzinárodné jazykové certifikáty 
(napr. FCE, TOEFL, IELTS), body sa však 
udeľujú aj za absolvovanie jazykových 
kurzov, z ktorých máš osvedčenia. 
Nejaké bodíky získaš aj za maturitné 
vysvedčenie.
Ak ničím takýmto nedisponuješ, nezúfaj. 
Niekedy sa udeľujú body aj za prísľub, 
že si do odchodu na mobilitu certifikát 
spravíš. Jasné, bodovo tým netromfneš 
štátnicu, ale to vôbec nevadí. Toho 
uchádzača, ktorý ju má, môžeš bodovo 
poraziť v niečom inom.

Študijné výsledky
Ak u nás študuješ od prvého ročníka 
bakalárskeho stupňa štúdia, študijné 
výsledky za ukončené akademické 
roky nemusíš prikladať, referát pre 
zahraničné vzťahy si ich vyžiada priamo 
zo študijného oddelenia tvojej fakulty. 
Ak si na našu univerzitu prestúpil z inej 
vysokej školy, k prihláške treba predložiť 
výpis známok z uvedenej inštitúcie, 
resp. kópiu dodatku k diplomu.
Dôležitá poznámka pre študentov 
vyšších ročníkov: Body sa udeľujú 
aj za ročník štúdia, pričom bodovo 
zvýhodnení ste práve vy, keďže vaši 
mladší kolegovia môžu mobilitu 
absolvovať aj neskôr. Využite to.

Mimoštudijné aktivity
Môžeš sa pochváliť úspechom v súťaži 
v oblasti, ktorú študuješ? Aktívne si 
sa zúčastnil na vedeckej konferencii 
či seminári? Absolvoval si zaujímavú 
stáž či letnú školu? Participuješ na 

dianí na fakulte? Pomáhaš organizovať 
podujatia v rámci katedry? Si aktívny 
v akademickom senáte? Bol si darovať 
krv na Univerzitnej kvapke krvi? 
Reprezentoval si ako športovec fakultu 
na nejakej súťaži? Dostal si pochvalu 
od dekana či dokonca rektora? Píšeš 
do katedrového časopisu? Bol si na 
ŠVOČ? Alebo sa vo voľnom čase venuješ 
aktivitám, ktoré s univerzitou vôbec 
nesúvisia? Si dobrovoľník? Brigáduješ 
či pracuješ v odbore? Hráš v divadle? 
Spievaš v spevokole? Tancuješ vo 
folklórnom súbore? Spomeň všetko, 
čo ukáže, že si aktívny. Mysli na to, že 
v zahraničí budeš reprezentovať nielen 
UK, ale aj našu krajinu, všetky tieto 
aktivity sú preto pre teba body navyše.

5. krok: Nezľakni sa ústneho 
pohovoru

Gratulujeme, úspešne si sa prihlásil! 
Nasleduje výberové konanie, ktoré 
prebieha na jednotlivých katedrách. 
Jeho neodmysliteľnou súčasťou je 
ústny pohovor. Pozvánka naň ti príde 
e-mailom, príp. sleduj stránku svojej 
katedry či fakulty. Čo od neho očakávať? 
V prvom rade minimálne trojčlennú 
komisiu. Tá otestuje tvoju jazykovú 
znalosť a bude sa ťa pýtať na to, o čom 
si sa dočítal vyššie. Ak si tomu venoval 
dostatok času, nemáš sa čoho báť. 
Po pohovore príde na rad sčítavanie 
bodov a vyhodnocovanie žiadateľov. 
Výsledky výberového konania budú 
zverejnené na stránkach fakulty v zóne 
pre študentov.

I keď to všetko môže znieť náročne, 
základná rada znie:
Určite to skús, za pokus nič nedáš. Ak 
to nevyjde teraz, budeš pripravený 
nabudúce.

Držíme palce!
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VYUŽITE MOŽNOSŤ NAHLIADNUŤ DO NAŠEJ AKADEMICKEJ KUCHYNE. 
ZÁUJEMCOM O ŠTÚDIUM V NAJBLIŽŠÍCH MESIACOCH OTVÁRAJÚ 
SVOJE BRÁNY VIACERÉ FAKULTY UK:

POZÝVAME

Prírodovedecká fakulta

Fakulta telesnej výchovy a športu

Filozofi cká fakulta

Pedagogická fakulta

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Farmaceutická fakulta

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Viac informácií na www.studujnaUK.sk
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5. marec 2020

13. máj 2020
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