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O slovenských vysokých školách sa 
v poslednom čase nepíše takmer nič 
pozitívne. Všetky dôvodové správy 
k novelám zákonov týkajúcich sa vysokých 
škôl obsahovali vetu typu: v súčasnosti sa 
za najväčší problém slovenského vysokého 
školstva považuje nedostatočná kvalita 
vysokoškolského vzdelávania. Nikto však 
nepovedal, čo to znamená byť kvalitnou 
vysokou školou.
Rok 2019 bol v tomto výnimočný. 
Nadišiel čas štandardizovať vysokoškolské 
vzdelávanie a zaviesť kritériá kvality. O prvej 
časti realizácie – návrhu štandardov – sme 
mali možnosť diskutovať niečo vyše mesiaca. 
Predložený návrh akreditačných štandardov 
však len čiastočne prináša zmenu, ktorú naša 
spoločnosť očakávala.
Najväčším problémom slovenského 
vysokého školstva nie je nedostatočná kvalita 
vzdelávania, skôr rozvrat systému v dôsledku 
doterajších reforiem a nedostatočného 
financovania školstva a vedy. Vysoké školy 
sú pod tlakom prijímať čo najviac študentov, 
čo spôsobuje pokles kvality. Nedá sa 
očakávať kvalitné školstvo a súčasne sedieť 
na posledných miestach financovania 

školstva a vedy v rámci EÚ. Tu nepomôžu ani 
najprepracovanejšie systémy kontroly kvality. 
Napokon, na Slovensku aj tak vždy dokážeme 
každé kritérium obísť.
Základná myšlienka štandardov, že každá 
vysoká škola by sa mala samoregulovať, 
je v princípe dobrá. Problém je, že 
samoregulovať sa dokážu len systémy na 
vysokom stupni vývoja so schopnosťou 
sebareflexie a schopnosťou smerovať 
k vysokým métam. Ak necháte malé dieťa 
vybrať si večeru, „samoregulácia“ ho povedie 
skôr k sladkostiam než k jedlám s vysokou 
nutričnou hodnotou potrebnou pre jeho rast. 
Nepozná a nedovidí dôsledky, uprednostní 
okamžitý pôžitok. Veľmi rád by som sa mýlil, 
ale som presvedčený, že podstatná časť 
vysokých škôl na Slovensku sa samoregulovať 
nedokáže. Dobre myslené regulačné nástroje 
v návrhu štandardov sa minú účinkom.
Napriek tomu všetkému treba Slovenskú 
akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo 
v jej úsilí o zvýšenie kvality jednoznačne 
podporiť. Kto iný, ak nie UK? Všetky snahy 
o zmierňovanie štandardov, ktoré sa 
v procese pripomienkovania vyskytli, by sme 
mali odmietnuť.

EDITORIÁL

Jozef Masarik,
prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť
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AKTUALITY
Medik UK absolútnym víťazom 
Študentskej podnikateľskej 
ceny 2019

Dňa 4. decembra 2019 sa v Pálff yho 
paláci konalo slávnostné vyhlásenie 
výsledkov Študentskej podnikateľskej 
ceny 2019. Cieľom celoslovenskej 
súťaže, ktorú už po jedenástykrát 
zorganizovala nezisková organizácia 
Junior Chamber International – 
Slovakia, je podporovať vysokoškolákov 
v realizácii svojho podnikateľského 
sna už počas štúdia. Odborná porota 
vybrala z 51 prihlásených študentov 
piatich fi nalistov. Absolútnym víťazom 
a zároveň nominantom Slovenska 
na celosvetové fi nále súťaže Global 
Student Entrepreneur Awards, 
ktoré sa uskutoční v apríli 2020 
v Kapskom Meste, sa stal medik Martin 
Pekarčík z Lekárskej fakulty UK. Jeho 
fi rma vyvinula prístroj S-Case – ide 
o medicínsko-technologické zariadenie 
vo veľkosti mobilného telefónu, ktoré 

dokáže merať naraz viaceré fyziologické 
funkcie človeka aj bez prítomnosti 
zdravotníckeho personálu.

Medzinárodné ocenenie 
pre FM UK

Fakulta managementu UK sa aj v roku 
2019 – už jedenástykrát za sebou 
– umiestnila v prestížnom rankingu 
Eduniversal v tisícke najúspešnejších 
škôl ekonomického zamerania na svete, 
a to dokonca s vynikajúcim hodnotením 
v kategórii „Excellent Business Schools“. 
Toto významné ocenenie je pre fakultu 
prejavom medzinárodného uznania 
jej výsledkov a súčasne naplnením jej 
prioritného strategického zámeru.
Fakulte sa v rebríčku podarilo umiestniť 
aj napriek konkurencii veľkých 
monotematických vysokých škôl. 
Veľkostné kritérium, spolu s objemom 
fi nancií, ktoré prichádzajú do rozpočtu 
fakulty, sú pritom jej hlavnými 

limitujúcimi faktormi v postupe 
v rebríčku.
Významným prvkom systému 
hodnotenia je dekanské hlasovanie. 
Všetky školy a fakulty zaradené do 
ofi ciálneho výberu sú posudzované 
ich akademickými rovesníkmi (z 1000 
vybratých škôl). Každý dekan alebo 
riaditeľ (iba jeden hlas na inštitúciu) 
hodnotí školy v každej krajine. Dekani 
majú možnosť predložiť hlasovanie 
pre školy v každej z geografi ckých zón, 
s ktorými sú oboznámení.

Máme štyroch nových 
profesorov

Dňa 10. decembra 2019 prezidentka 
Slovenskej republiky Zuzana Čaputová 
formálne vymenovala 26 nových 
vysokoškolských profesorov. Medzi 
nimi aj štyroch zástupcov z Univerzity 
Komenského. V odbore slovanské 
jazyky a literatúry sa novovymenovanou 

text: redakcia
foto: Tomáš Madeja

Rektor Marek Števček (v strede) slávnostne 
uvádza publikáciu Via Comeniana do života

Martin Pekarčík (v strede) s tímom S-Case

profesorkou stala Mária Dobríková 
z Filozofi ckej fakulty UK. Novú 
profesorku má aj Fakulta managementu 
UK – v odbore manažment sa ňou stala 
Anna Lašáková. Hneď dvoch nových 
profesorov získala Právnická fakulta 
UK – v odbore trestné právo sa stal 
profesorom Sergej Romža, v odbore 
správne právo Bernard Pekár.

Už budúci rok by mohli prísť 
ďalší vedci zo zahraničia

Vďaka projektu SASPRO 2 a spolupráci 
so Slovenskou akadémiou vied príde na 
UK pracovať 10 vedcov zo zahraničia. 
SAV totiž získala projekt za milióny 
eur na boj proti odlivu mozgov do 
zahraničia. Vďaka tomuto úspechu 
môže akadémia pokračovať v projekte 
SASPRO, ktorý v uplynulých rokoch 
prilákal na Slovensko 38 mladých 
vedcov. Väčšina z nich v krajine zostala 
aj po ukončení projektu. Vytvorili si 
vlastné vedecké tímy a výrazne tak 
zvyšujú kvalitu vedeckého výskumu na 
Slovensku.
Tentokrát sa na projekte rozhodli 
spolupracovať aj Univerzita 
Komenského a Slovenská technická 

univerzita. Každá z univerzít prijme na 
svoje pracoviská po 10 vedcov z rôznych 
výskumných oblastí a zvyšných 20 bude 
pôsobiť na ústavoch SAV. Ide o vedcov, 
ktorí momentálne pôsobia v zahraničí 
a buď sa chcú vrátiť do rodnej vlasti, 
alebo pochádzajú z iných krajín a chcú 
robiť vedu na Slovensku. Projekt má 
hodnotu približne 9 miliónov eur a SAV 
ho podala v rámci výzvy programu 
Horizont 2020 v kategórii Marie 
Skłodowska-Curie Actions – COFUND. 
SASPRO 2 získal v rámci konkurujúcich 
projektov vynikajúce ohodnotenie 
Európskej komisie – celkové skóre 
95,8 %, čím sa automaticky zaradil 
medzi fi nancované projekty. 
Jeho trvanie je 5-ročné s mierou 
spolufi nancovania zo strany Európskej 
komisie na úrovni cca 50 %. Partneri 
projektu plánujú prvú výzvu vyhlásiť 
už v júli 2020. Prví vedci by mohli začať 
svoje pracovné pobyty v januári 2021.

Publikácia k storočnici našej 
univerzity

Minuloročné oslavy storočnice 
najstaršej slovenskej univerzity 
uzatvorilo slávnostné predstavenie 

publikácie Via Comeniana, ktorá 
približuje históriu UK prehľadným 
a stručným spôsobom a je doplnená 
mnohými historickými i súčasnými 
fotografi ami. Jej autormi sú doktor 
Pavol Demeš, člen Správnej rady UK, 
a profesor Dušan Meško z Jesseniovej 
lekárskej fakulty UK. Publikáciu do 
života slávnostne uviedli rektor UK 
Marek Števček a vedúca Archívu UK 
Mária Grófová dňa 18. decembra 
2019, a to symbolickým posypaním 
jednotkami a nulami na znak osláv 
100. výročia univerzity. Na podujatí, 
ktoré sa konalo v Rektorskej sieni 
UK, udelil rektor zároveň Pamätnú 
medailu UK obom autorom publikácie, 
ako i Vydavateľstvu UK a Archívu UK 
za všetky aktivity, ktoré robí v mene 
udržiavania historickej pamäti našej 
univerzity. Mária Grófová si okrem toho 
prevzala i Striebornú medailu UK.
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Piatok 24. januára 2020 bol dňom otvorených dverí na našej 
prírodovedeckej fakulte. Na viac než 500 záujemcov o štúdium 
zo Slovenska i zahraničia, ktorí sa ledva pomestili do auly na 
úvodný príhovor dekana fakulty, čakal bohatý program. Jednotlivé 
pracoviská podľa študijných odborov pripravili prezentačné stoly, 
praktické prehliadky najmodernejšie vybavených laboratórií, 
ukážky výstupov výskumu a množstvo ďalších interaktívnych 
expozícií. Ekológia (na fotografii) sa prezentovala unikátnymi 
exponátmi zo svojich zbierok vzácnych skamenelín. Študenti si 
mohli pozrieť aj preparáty rozsievok, bentických organizmov, živé 
jedince priadky morušovej a taktiež si mohli prezrieť vybavenie na 
odber vzoriek rýb a bezstavovcov a fotografie z terénnych prác.

Tridsať katedier Filozofickej fakulty UK privítalo nával 
stredoškolákov v sobotu 25. januára 2020. Vedenie fakulty im 
najprv v reprezentatívnych priestoroch Moyzesovej siene poskytlo 
informácie o študijných programoch, štipendiách, možnostiach 
mimoškolských aktivít či zahraničných študijných pobytov. 
Následne sa záujemcovia roztrúsili na jednotlivé pracoviská, kde 
sa im už osobne venovali učitelia i študenti. Nechýbali ani ukážky 
z praxe. Jazykové katedry ponúkli možnosť vyskúšať si tlmočenie 
v profesionálnej kabíne, archeológovia stredoškolákov previedli 
dendrochronologickým laboratóriom, na kulturológii ich zapojili 
do hry „Kulturológia pátra po...“. Na viacerých katedrách privítali 
návštevníkov aj absolventi.

V sobotu nezaháľala ani najstaršia pedagogická fakulta na 
Slovensku. Na vyše 350 uchádzačov z celého Slovenska čakali 
zástupcovia vedenia fakulty, všetkých 16 katedier, študijného 
oddelenia, koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami, 
ako aj domáci študenti. Po úvodných informáciách sa záujemcovia 
z preplnenej auly rozdelili do učební, kde im pedagógovia 
príslušných katedier spolu s ich terajšími študentmi povedali 
viac o obsahu i špecifikách vybraných študijných programov, 
predstavili perspektívy uplatnenia sa v praxi či možnosti štúdia 
v zahraničí v rámci existujúcich mobilitných programov. Zvedavých 
otázok bolo neúrekom, a to tak zo strany stredoškolákov, ako 
i vyučujúcich, ktorí sa zaujímali o dôvody, ktoré uchádzačov 
motivujú k štúdiu na PdF UK. Záujemcovia využívali aj možnosť 
neformálnej komunikácie s terajšími študentmi fakulty, ktorí im 
poskytovali doplňujúce informácie „z prvej ruky“. 

Keďže nie všetci stredoškoláci majú možnosť vycestovať do 
Bratislavy, zástupcovia väčšiny našich fakúlt priniesli na prelome 
januára a februára kúsok UK aj do šiestich miest Slovenska: 
Trnavy, Nitry, Žiliny, Banskej Bystrice, Košíc a Prešova. Aj 
tieto mestá totiž hostili veľtrh vysokých škôl Kam na vysokú. 
Návštevníkom sa v našom stánku venovali študenti i zamestnanci 
UK, ktorí si pre nich pripravili nielen prezentáciu o štúdiu 
a aktivitách našej univerzity, ale i rôzne súťaže.

Rušno bolo v ten deň i na Fakulte telesnej výchovy a športu UK, 
ktorá si piatkové ráno už tradične vyhradila pre uchádzačov 
z Bratislavy a blízkeho okolia, krátko predpoludním privítala aj 
záujemcov zo vzdialenejších kútov Slovenska. Okrem informácií 
o štúdiu či prijímacej skúške dostali stredoškoláci aj príležitosť 
otestovať sa, ako sú na tom z gymnastiky, športových hier či 
plávania. Mohli tak spoznať úroveň svojich pohybových schopností 
a pouvažovať nad možnosťou ďalšej prípravy na pohybovú časť 
prijímacej skúšky, ktorú im fakulta v apríli ponúka.

UDALOSŤ

RADŠEJ RAZ VIDIEŤ
NEŽ STOKRÁT POČUŤ

text: redakcia
foto: Vladimír Kuric

Je vysokoškolské štúdium náročné? Nakoľko je prepojené s praxou? Z čoho sú prijímačky? Aké sú možnosti 
uplatnenia po štúdiu? To sú otázky, ktoré si krátko pred podaním prihlášky na vysoké školy kladie mnoho 
maturantov. Hoci sa na mnohé z nich dá nájsť odpoveď na webe či v informačných brožúrach, tí, ktorí túžia 
získať info z prvej ruky, by určite nemali premárniť deň otvorených dverí, ktoré vysoké školy zvyknú ponúkať. 
Koncom januára už tradične otvorili stredoškolákom svoje brány aj štyri naše fakulty.



TÉMA 

VOĽBY AKO 
SPOLOČENSKOVEDNÝ 
FENOMÉN
Takmer každé parlamentné voľby na Slovensku sa označujú za výnimočné či prelomové. Voľby, ktoré nás 
čakajú 29. februára 2020, nie sú žiadnou výnimkou – opäť ide o veľa. Práve preto sme sa rozhodli tejto téme 
rozsiahlejšie venovať aj v našom časopise. Samozrejme, nebudeme hovoriť o žiadnych kandidátoch ani stranách, 
voľby nás zaujímajú ako právny, psychologický, politologický a  celkovo spoločenský fenomén. Prečo neplatí 
tvrdenie „kto nepríde voliť, neovplyvní výsledky volieb“? Kto je skutočný populista a  prečo je optika, ktorú 
svojim voličom ponúka, hrozbou pre demokraciu? Prečo ani vedci nie sú imúnni voči konšpiračným teóriám 
a politicky motivovaným dezinformáciám? Ako nami politici manipulujú? A ako by sa k voľbám mali postaviť 
(nielen) veriaci ľudia? Odpovede na tieto i mnohé ďalšie dôležité otázky ponúkajú na nasledujúcich stranách 
odborníci našej univerzity.

VEDELI STE, ŽE...?

AKO SA „VOLILO“ PRED 
NOVEMBROM 1989 

foto: Tomáš Madeja
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V júni tohto roku si pripomenieme 
30. výročie prvých slobodných volieb 
po páde komunistického režimu. 
Počas jeho vlády voľby v skutočnosti 
ani voľbami neboli, boli len akýmsi 
formálnym potvrdzovacím aktom 
naoktrojovaných kandidátov. Inými 
slovami: išlo o formálnu legitimizáciu 
režimu formou periodicky sa 
opakujúceho rituálu.

Režim politický pluralizmus len 
imitoval

Na každé miesto sa „volil“ len jeden 
určený kandidát, ktorý bol formálne 
nominantom Národného frontu Čechov 
a Slovákov – organizácie, kde boli 
združené politické strany a masové 
spoločenské organizácie. V skutočnosti 
však bola len jedným z nástrojov 
komunistickej strany na ich ovládanie. 
Existencia ďalších politických strán 
v rámci Národného frontu bola čisto 
formálna – vládnuci režim tak imitoval 
politický pluralizmus. Kandidátnu 
listinu napokon vždy schvaľovalo 
skutočné mocenské centrum štátu 
– Predsedníctvo Ústredného výboru 
Komunistickej strany ČSR.

Účasť formálne nebola povinná, 
ale...

Pre mnohých občanov boli tieto 
„voľby“ ponižujúcim aktom, keďže tak 
periodicky legitimizovali režim, s ktorým 
v skutočnosti nesúhlasili. Účasť voličov 
formálne nebola povinná, no existovali 
formy nepriameho nátlaku. V prípade 
neúčasti napríklad spravidla nasledovalo 
hlásenie zamestnávateľovi, čo mohlo 
mať pre profesijnú kariéru „absentéra“ 
ďalšie následky. Predsedovia volebných 
komisií boli pritom motivovaní 
k zabezpečeniu čo najvyššieho percenta 
účasti (zvyčajne 99 %). Tí, čo sa 
nezúčastnili, boli spravidla iniciatívne 
navštevovaní v mieste bydliska 
s prenosnou urnou.

Rozhodnutie ísť za plentu 
mohlo mať pre voliča následky

Najcharakteristickejším prvkom 
komunistických „volieb“ bolo, že 
v skutočnosti neboli tajné. Umožňovala 
sa totiž tzv. manifestačná voľba, t. j. 
volič len „mohol“, nie „musel“ ísť za 
plentu, a tak sa vedelo, kto mal v úmysle 
hlasovať proti určenému kandidátovi. 
To mohlo mať pre voliča následky 
(vážnejšie než pri neúčasti vo voľbách) – 
predovšetkým sa dostal do pozornosti 
represívnych orgánov ako odporca 
režimu.
Úlohou voliča teda bolo len vhodiť 
lístky, ktoré dostal do ruky, do volebnej 
urny a 99 % voličov poslušne urobilo 
to, čo sa od nich „očakávalo“. Vzhľadom 
na opísaný mechanizmus „volieb“ bolo 
otázkou len to, či bude výsledok 99,2 
alebo 99,8 %...

O všetkých zastupiteľských 
zboroch sa „rozhodlo“ naraz

Počas tzv. normalizácie by sme opísaný 
rituál mohli nazvať „supervoľby“ – 
voliči naraz „hlasovali“ o všetkých 
zastupiteľských zboroch – všetkých 
stupňoch miestnych orgánov územnej 
správy (národných výboroch), 
republikových národných radách 
i oboch snemovniach Federálneho 
zhromaždenia ČSSR.
Takto generované zastupiteľské 
zbory, samozrejme, nepripúšťali 
existenciu politickej opozície. Ústavné 
orgány (vláda či jednohlasne hlasujúci 
parlament) i územná správa boli len 
poslušnými vykonávateľmi rozhodnutí 
vedenia vládnucej komunistickej strany.

Slobodné voľby v júni v roku 1990 
boli zavŕšením revolučnej etapy 
transformácie spoločnosti po novembri 
1989 a spĺňali demokratické štandardy 
bežné v parlamentných demokraciách 
západnej Európy.

Ondrej Podolec,
právny historik
Právnická fakulta UK



ROZHOVOR

ANI VEDCI NIE SÚ IMÚNNI 
VOČI KONŠPIRAČNÝM 
TEÓRIÁM

vnímanie sveta, využívajúc napríklad 
motív sprisahania. Následkom toho 
prehlbujú predsudky a kontaminujú 
zmysluplnú spoločenskú diskusiu 
dezinformáciami. Konšpiračné teórie 
tiež nezriedka obsahujú schému, 
v ktorej je nedostatok dôkazov proti 
konšpirácii prezentovaný ako dôkaz 
jej pravdivosti. Práve v tom spočíva 
najvypuklejší rozdiel medzi vedeckou 
a konšpiračnou teóriou.

Prečo sa konšpiračné teórie tak 
rýchlo šíria? Čo na nich ľudí láka?
Internet a sociálne siete umožňujú 
instantné, globálne a prakticky 
nekontrolované zverejnenie akejkoľvek 
informácie v podstate bez nákladov. Tu 
si dovolím drobnú poznámku za okraj: 
mal som v živote príležitosť dlhodobo 
pracovať v politickom kontexte pod 
hlavičkou medzinárodných organizácií 
na štyroch kontinentoch a zblízka 
spoznať kontext viac než tucta 
zaujímavých a neraz vyhrotených 
volebných procesov. Táto skúsenosť, 
vraciam sa späť k téme, ma priviedla 
k poznaniu, že ak spoločnosti 
prevádzkujúce sociálne siete typu 
Facebook neprevezmú väčšiu mieru 
zodpovednosti za svoj produkt, miera 
jeho zneužitia umožní dezinformátorom 
výrazne zdeformovať súčasný systém. 
V mnohých ohľadoch sa to deje už 
dnes, avšak miera potenciálneho 
zneužitia je pri súčasnom nastavení 
výrazne vyššia, a to, že nenastali ešte 
závažnejšie problémy, je z nemalej časti 
výsledkom šťastia, ako i nešikovnosti 
dezinformátorov, a nie výsledkom 
pružných a efektívnych reakcií 
technologických gigantov na hrozby. 
Napríklad podpora overovania faktov 
(fact-checking) je u týchto spoločností 
nízka, priam marginálna, ak ju vnímame 
v kontexte finančných možností 
a eventuálnych následkov. Čo je naďalej 
veľmi dobrá správa pre všetkých 
konšpirátorov a politické kandidatúry 
založené na klamstvách.
To je, samozrejme, iba jedna strana 
problému. Ľudí konšpiračné teórie 
priťahujú od vekov a naďalej budú 
bez ohľadu na to, či sa ich obsah šíri 
orálne, na webe, alebo je vyrezaný do 
palmového listu. A prečo? Konšpiračné 
teórie sú totiž efektívnym nástrojom, 
ako eliminovať neistotu. Vytvárajú 
nielen skratky v komplexnom a ťažko 
obsiahnuteľnom svete informácií, ale 
zároveň nám poskytujú ilúziu kontroly 
nad udalosťami, ktoré nedokážeme 
ovplyvniť. Ako som už spomínal, teórie 
manipulujú s kauzalitou, pripisujú 

udalostiam intenciu, zámer niekoho, kto 
stojí v pozadí. Bližšie vysvetlenia v tejto 
súvislosti ponúka vo svojej kapitole 
našej knihy kolega Vladimír Bahna, 
ktorý detailne opisuje fungovanie 
ľudskej mysle z evolučného hľadiska. 
Hľadá odpoveď na to, prečo si správanie 
druhých vysvetľujeme častejšie na 
základe ich osobnostných charakteristík 
(dispozícií) než situačných premenných. 
Priblížme si to na konkrétnom príklade. 
Napríklad je spoľahlivo experimentálne 
overené, že máme tendenciu pripisovať 
prudké zabrzdenie auta idúceho pred 
nami šoférovej vlastnosti či chybe 
skôr než udalosti na vozovke, ktorú 
nemáme možnosť vidieť. Pokiaľ ide 
o to, čo ľudí láka na konšpiráciách, 
sociálna psychológia v tomto smere 
prináša overené poznanie, že človek 
si nejednoznačné situácie častejšie 
vysvetľuje úmyslom, teda intenciou 
druhých ľudí („oblial ma naschvál, 
náročky neopätovala pozdrav“ 
a podobne), než iným faktorom či 
náhodou. Aj odtiaľ pramení voda na 
mlyn konšpirácií. Máme teda prirodzený 
sklon veriť tomu, že lietadlo havarovalo, 
lebo niekto to tak chcel, a nazdávam 
sa, že je dobré, keď tieto informácie 
o sebe integrujeme do bežného života, 
lebo zmeniť naše nastavenie kované 
tisícročným bojom o prežitie sa zo dňa 
na deň nepodarí.
Konšpiračné teórie priťahujú ľudskú 
pozornosť aj z ďalších dôvodov. 
Človek je prirodzene zvedavá bytosť 
a poznávanie okolitého sveta ho 
priťahuje. Ak má tento proces v sebe 
prvky zakázaného ovocia, detektívky, 
odhaľovania tajných informácií a pred 
verejnosťou dôkladne skrývanej 
„pravdy“, o vnady nie je núdza. Tvorca aj 
konzument teórií sa menia na rebelov, 
ktorí sa vyčlenili zo slepého stáda, 
našli odvahu a rozum nenechať sa 
oklamať. Neraz sa spoločne pohybujú 
na hrane „veľkého objavu“, cítia sa byť 
protagonistami historického momentu, 
zlomu, ktorý zmení svet. Nazdávam 
sa, že niektoré teórie poskytujú 
konzumentom zážitok vzrušenia 
podobný tomu, čo prežívali kacíri, ktorí 
pred stáročiami priniesli ideu guľatej 
zeme. Dnešní kacíri však, paradoxne, 
hlásajú, že sme všetci naleteli a Zem je 
v skutočnosti plochá.

Aj aféra Watergate bola pôvodne 
považovaná za konšpiračnú teóriu. 
Takéto prípady môžu ľudí utvrdzovať 
v tom, že každá konšpiračná teória 
má v sebe zrniečko pravdy, len nie je 
vôľa preskúmať to...

Zem je plochá, z lietadiel na 
nás vypúšťajú nebezpečné 
chemikálie, na ktoré zaberá 
jedine ocot (najlepšie 
prevarený), klimatická zmena je 
podvod a prejavy slovenských 
politikov sa už nejaký ten 
rok nepíšu na Slovensku. 
Ponuka konšpiračných teórií 
je v súčasnosti naozaj pestrá 
a kontaminuje už takmer 
každú oblasť ľudského 
poznania. Nad niektorými 
z nich sa môžeme pousmiať, 
iné však spochybňovaním či 
prekrúcaním faktov ohrozujú 
nielen zdravý rozum, ale i celú 
našu spoločnosť. Obzvlášť 
nebezpečnou kombináciou 
(a to nielen pred voľbami) sú 
konšpiračné teórie založené 
na politicky motivovaných 
dezinformáciách. Ich obeťou sa 
pritom ľahko môže stať každý 
z nás, a to bez ohľadu na vek, 
vzdelanie či sociálny pôvod. 
Čím to je? Ako sa tomu brániť? 
Aj na to sme sa opýtali doktora 
Ivana Brezinu z Filozofickej 
fakulty UK, ktorý sa ako 
sociálny psychológ zameriava 
na oblasť spracovania informácií 
– konkrétne experimentálne 
skúma chyby a omyly, ktorých sa 
pri tomto procese dopúšťame. 
Okrem toho je jedným 
z editorov knihy Prečo ľudia 
veria nezmyslom. Publikácia, 
ktorá je výsledkom práce tímu 
slovenských psychológov, vyšla 
koncom minulého roka vo 
vydavateľstve Premedia.
 

 
Skúsme si najprv zadefinovať 
konšpiračnú teóriu. Čím sa z hľadiska 
metodológie vedeckého výskumu 
odlišuje od vedeckej teórie?
Konšpiračné teórie možno považovať 
za opak spoľahlivého a triezveho 
spracovania a vyhodnocovania 
informácií. Vo všeobecnosti ich 
charakterizuje manipulácia so zámerom 
na pozadí prezentovaných udalostí 
či skreslené vysvetlenie kauzality, 
pričom neraz navádzajú na paranoidné 
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Áno, viaceré pôvodne konšpiračné 
teórie sa preukázali ako pravdivé. To 
však v praxi neznamená, že konšpiračné 
teórie sú automaticky pravdy, ktoré len 
potrebujú časom dozrieť.

Dajú sa na základe charakteristík 
typu vek, vzdelanie či sociálny pôvod 
identifikovať skupiny ľudí, ktoré 
sú náchylnejšie veriť konšpiračným 
teóriám? Sú napríklad vedci 
a vzdelaní ľudia voči konšpiračným 
teóriám imúnni?
Imúnni rozhodne nie. Výskum Daniela 
Kahana z roku 2017 dokonca poukazuje 
na to, že ľudia s vyššou „vedeckou 
inteligenciou“ podliehali nepodloženým 
presvedčeniam a ideologickej zaujatosti 
ešte viac než ľudia s nízkou „vedeckou 
inteligenciou“. Časť konšpiračných teórií 
má v sebe totiž prvok pseudovedeckého 
myslenia. Ako uvádza kolega Jakub 
Šrol vo svojej kapitole, výskumy na túto 
tému napríklad ukazujú, že zatiaľ čo 
vzdelanejší a vedecky zdatnejší liberáli 
viac dôverujú vedeckým poznatkom 
týkajúcim sa globálneho otepľovania, 
vzdelanejší a vedecky schopnejší 
konzervatívci tieto informácie 
odmietajú silnejšie. Na druhej strane 
výskum v oblasti „bullshit receptivity“, 
teda toho, či ľudia dokážu odhaliť 
nezmyselnú informáciu, identifikoval 
lepší výkon u ľudí s lepšími kognitívnymi 
a analytickými schopnosťami.

Základným odporúčaním lektorov 
kritického myslenia je, aby sme 
k informáciám pristupovali so 
zdravou skepsou. Je to úplne 
odôvodnená požiadavka, no tá 
skepsa sa javí ako dvojsečná zbraň. 
Ako docieliť, aby neprerástla 
do paranoje? A ako odlíšiť 
„konšpirovanie“ od zdravého 
skepticizmu, ktorý sa vo vedeckom 
svete považuje za najvyššiu cnosť? 
Nehovoriac o tom, že v dnešnej 
záplave informácií nie je v ľudských 
silách všetko preverovať.
Máte pravdu, to skutočne nie je. 
Rovnako u nás, ako aj v zahraničí 
dostupnosť informácií a možnosť 
zapôsobiť online na masy vytvorila 
z mnohých laikov „univerzálnych 
expertov“ na ľadový hokej, Blízky 
východ, lykožrúta, elektromobily, 
rakety stredného doletu, emisie CO2 

či reguláciu divej zveri. Neraz sme 
svedkami toho, že diskurz na odbornú 
tému je degradovaný do suterénu 
emocionálnych výkrikov až hystérií vo 
virtuálnom priestore (tu sa kultúrne 
rozdiely prejavia viac) a je využívaný 
na politické ciele. Za posledné roky 
dôvera v expertov klesla alarmujúcou 
rýchlosťou, čo je jedným z indikátorov 

Ivan Brezina
V r. 2004 absolvoval štúdium psychológie na 

Filozofickej fakulte UK. Doktorandské štúdium 
absolvoval na Ústave experimentálnej psychológie 

SAV. Od r. 2008 viedol kurz medzikultúrnej 
psychológie na FSEV UK, od r. 2017 pôsobí ako 

odborný asistent na Katedre psychológie FiF UK, 
pričom sa špecializuje na sociálnu psychológiu. 

Okrem toho pracuje ako pozorovateľ, koordinátor 
a konzultant Európskej komisie a Organizácie pre 
bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktoré 
počas uplynulých 13 rokov dlhodobo zastupoval 

v diplomatickom kontexte mnohých krajín 
Latinskej Ameriky, Európy a Afriky. Spolupracuje 
tiež so slovenským neziskovým sektorom, napr. 
s mimovládnou organizáciou Človek v ohrození 
a s občianskym združením Divadlo bez domova.

toho, že v práci so zdrojmi informácií 
sa ako spoločnosť máme čo učiť. Fakt, 
že bežný človek sa dnes dostane 
k mnohým donedávna nedostupným 
informáciám, neznamená, že sa za noc 
pri vyhľadávači z neho stane odborník. 
Toto poznanie mnoho ľudí rozširujúcich 
informácie, ako je zrejmé z verejnej 
diskusie, žiaľ, nezdieľa.

Ako som sa vo vašej knihe dočítala, 
výskumy potvrdzujú, že ľuďom, 
ktorí fandia konšpiračným teóriám, 
zväčša nestačí ukázať vedecké 
fakty, ktoré ich vyvracajú – oni totiž 
často, paradoxne, vedia, aké teórie 
akceptuje vedecká komunita. Zvlášť 
v diskusiách na témy, kde hrá nemalú 
rolu obrana ich kultúrnej identity, 
však u nich kritické myslenie 
a racionalita ustupujú do úzadia. 
Prečo je to tak?
Medzi našimi presvedčeniami 
a vedomosťami existuje priepasť. 
Výskum napríklad dokumentuje, že 
veriaci ľudia, ktorí dobre poznajú 
evolučnú teóriu, rozumejú jej 
vedeckému prístupu, metodológii 
i zisteniam, sa naďalej veľmi často 
prikláňajú k presvedčeniu, že ľudia 
sa nevyvinuli z iných organizmov, ale 
vznikli stvorením.
Nedostatok tréningu kritického 
myslenia v dnešnom školstve 
môže byť tiež jedným z faktorov. 
V nedávnom výskume realizovanom 
na reprezentatívnej vzorke Slovákov 
sme identifikovali veľmi vysoký počet 
dospelých ľudí, ktorí nie sú schopní ani 
za finančnú odmenu vytvoriť argument 
v protiklade k vlastnému postoju. 
Témou bola, mimochodom, migrácia.

Efekt kultúrnej identity a strašenie 
možnosťou jej ohrozenia 
často zneužívajú aj politici na 
manipulovanie verejnosti. Ako 
z psychologického hľadiska takáto 
manipulácia funguje? A stačí na to, 
aby sme sa voči nej vedeli brániť, 
poznať princípy jej fungovania?
Tento druh manipulácie funguje 
v rôznych prestrojeniach prakticky 
globálne. Kultúrna identita má mnoho 
vrstiev a u každého človeka je iná 
vrstva tou citlivou, pričom spojnicou 
populistických manipulácií (ak dobre 
chápem vašu otázku) je práca s ľudským 
strachom z neznámeho. Nie je vždy 
jednoduché človeku vysvetliť, aby 
sa nebál žraloka, ale skôr upchatých 
ciev, ktoré sú preňho oveľa reálnejšou 
hrozbou.

Dá sa len strachom z neznámeho 
vysvetliť aj nemalá spoločenská 
odozva na tému imigrácie 

a podnecovania nenávisti voči 
rasovým, národnostným, sexuálnym 
či iným minoritám, ktoré sa na 
Slovensku stali už dezinformačným 
evergreenom politických kampaní 
populistov a extrémistov?
Strach funguje veľmi spoľahlivo, na 
pozadí silného emocionálneho zážitku 
aktivuje u človeka skratkovité myslenie. 
U nás v stredoeurópskom priestore to 
má svoje špecifiká, ktoré vychádzajú 
z historického kontextu. Niektoré 
témy súvisia viac s náboženstvom 
a tu v porovnaní napríklad s našimi 
západnými susedmi vykazujeme 
často odlišné presvedčenia. Na iné 
témy reagujeme podobne v rámci 
strednej Európy a pre porovnanie 
v celoeurópskom meradle uzavreto, 
ustráchane a voči menšinám 
diskriminujúco.

Možno aj preto je u nás už 
osvedčeným ťahom na získanie 
popularity u časti konzervatívnych 
voličov – žiaľ, často len typicky 
predvolebne povrchné – 
znovuotváranie hodnotových otázok, 
akými sú napríklad interrupcie.
Vnímam to v kontexte politických 
hier. Súhlasím s vami, napríklad 
mnohí cudzinci žijúci na Slovensku sú 
prekvapení mierou, do akej dokážu 
niektoré náboženské otázky aj v dnešnej 
dobe utvárať náš domáci politický 
priestor. Nie je vo svete úplne bežné, že 
sa otázka interrupcií stane primárnou 
politickou témou, na ktorej sa lámu 
preferencie, pričom spravodlivosť, 
hospodárstvo, zdravotníctvo, školstvo 
či zahraničná politika sa tak stávajú 
len akousi vzdialenou ozvenou. Človek 
zvonka neraz nadobúda dojem, že 
žijeme v ideálnom svete, kde už všetky 
praktické problémy máme vyriešené. 
Samozrejme, až kým sa nezrazí 
s realitou.

Viaceré médiá sa snažia 
dezinformáciám kontrovať faktmi, 
reálnymi štatistikami a podobne. 
U svojich názorových oponentov, 
ktorí sa majú tendenciu informačne 
zabarikádovať v kruhu ľudí 
s rovnakým videním sveta, si tak 
však zväčša len vyslúžia nálepku 
liberálnych zapredancov. Ako 
fanúšikom dezinformačných kampaní 
prezentovať fakty tak, aby ich 
naozaj vzali na vedomie? Ako s nimi 
komunikovať?
Treba si uvedomiť, že v hre je viacero 
faktorov. Napríklad už spomínaná 
kultúrna, ako aj individuálna identita 
každého jedného z nás, pričom 
obe sú prepojené so systémom 
presvedčení. Okrem toho dezinformácie 

pôsobia často dôveryhodne, keďže 
identifikujú jednoduché príčiny 
zložitých fenoménov, v porovnaní 
s neraz komplikovanými vedeckými 
vysvetleniami.
A v neposlednom rade je to často boj 
proti sklonu k sebapotvrdzovaniu. 
Túto tému vo svojej kapitole veľmi 
zrozumiteľne približuje kolegyňa 
Daša Strachanová, a to na príklade 
človeka, ktorý sa rozhodol kúpiť si isté 
auto a spracovanie všetkých nových 
informácií o autách podriaďuje svojmu 
prvotnému výberu. Pri kúpe tak 
podvedome ignoruje signály o jeho 
chybovosti, ktoré sa nezainteresovaným 
pozorovateľom javia ako pomerne 
zjavné. Domnievam sa, že sa v tomto 
príklade dokážeme v rôznych 
kontextoch spoznať viacerí, a tak aj na 
sebe lepšie porozumieť tomu, ako bude 
možné zmeniť vnímanie/postoj druhého 
človeka.

Ako sa dostať von z tohto 
matrixu? Ako sa nechcene nestať 
konšpirátorom? Existuje niečo také 
ako zaručene efektívny tréning 
kritického myslenia?
Zázračná pilulka tu neexistuje, 
kognitívnych omylov sa dopúšťame 
v istej miere všetci a akceptovať tento 
fakt plus všimnúť si konkrétne príklady 
na sebe (ako sa hovorí, vlastné chyby sú 

najlepšia škola a prevencia najlepší liek) 
a pokúsiť sa im do budúcna vyvarovať 
isto neuškodí. Znie to jednoducho, no 
v praxi je to, samozrejme, zložitejšie. 
Návodov je však viacero a technológie 
nám v tomto smere dokážu byť veľmi 
nápomocné. Napríklad vo vzdelávaní, 
pri stimulácii vedeckej zvedavosti 
u žiakov či študentov. Dnes nie je zložité 
nájsť inšpiráciu na webe a správnym 
výberom podporiť u študentov sklon 
vyhľadávať zaujímavé a prekvapivé 
informácie. Viesť ich k tomu, že sa budú 
zaujímať aj o poznatky v rozpore s ich 
presvedčeniami. Tréning kritického 
myslenia považujem za dôležitý bod 
študijného programu, a to tak na 
základnej, ako aj strednej či vysokej 
škole. Za efektívne považujem aj využiť 
potenciál ľudskej histórie a pokúsiť 
sa porozumieť kognitívnym omylom 
v kontexte konkrétnych udalostí a ich 
dôsledkov. Napríklad si u politikov 
všímať (a to nielen teraz pred voľbami), 
či sa snažia deliť a polarizovať 
spoločnosť, hľadať nepriateľa, vyvolávať 
strach, hnev alebo podnecovať nenávisť.

Je niečo, čo vás ako psychológa 
na predvolebných kampaniach či 
mediálnych vyjadreniach politikov 
špeciálne rozčuľuje?
Som sklamaný, keď verejní činitelia 
nehrajú podľa pravidiel, a to z viacerých 

dôvodov. Jedným je aj to, že chtiac-
-nechtiac pôsobia ako normatívne 
majáky na – povedzme si úprimne 
– u nás, žiaľ, dosť otvorenom oceáne 
morálnych pravidiel. Vytvárajú vzor pre 
mnohých a ich tolerované chyby menia 
nepísané, avšak dôležité štandardy. 
Osobne mám pocit, že politici sa 
v posledných rokoch ešte výraznejšie 
vzdialili od zodpovednosti za to, čo 
„natárajú“ vo volebnej kampani, a to 
nielen u nás alebo smerom ďalej na 
východ, ale dnes už aj v krajinách, ktoré 
možno oprávnene považovať za kolísku 
demokracie. Devalvuje to demokratický 
systém a podkopáva dôveru v neho, 
čo vnímam ako seriózny problém, 
keďže lepšiu alternatívu nemáme. Čo 
ma však mrzí ešte viac, sú voliči, ktorí 
masívne naďalej podporujú politikov 
usvedčených zo lží – či už zámerných 
lacných marketingových neprávd, alebo 
aj zákerných vykalkulovaných a nenávisť 
šíriacich klamstiev (jedno možno vnímať 
ako prestupnú stanicu k druhému). 
Keďže som optimista, verím, že výsledky 
volieb ma čoskoro zbavia obáv, že 
takýchto voličov je u nás stále veľa.
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NAJČASTEJŠIE 
ARGUMENTAČNÉ FAULY

text: redakcia

Kým zlé logické argumenty možno pozornou analýzou vyvrátiť a poukázať na ich vnútorný rozpor, 
argumentačné fauly, naopak, vyvrátiť nemožno, pretože nemanipulujú s pravdivosťou takým zásadným 
spôsobom. Sú ako krivé zrkadlá: časť správy nesú pravdivo ďalej, časť významu však jemne či výraznejšie 
posúvajú. Keďže sa pri nich nemôžeme spoľahnúť len na svoje logické uvažovanie, je dôležité poznať tieto 
manipulatívne triky, aby sme ich dokázali bezpečne odhaliť v prúde textu či reči. Priblížme si aspoň tie 
najčastejšie.

Osobný útok
Rečník namiesto argumentácie hodnotí jej predkladateľa, pričom útočí na jeho reálne či vymyslené 
nedostatky – spochybňuje napríklad oponentovu dôveryhodnosť, odbornosť, nestrannosť, napáda jeho 
výzor, absenciu osobnej skúsenosti s danou situáciou a podobne. Aj keby sa tieto obvinenia zakladali na 
pravde, nič to nevypovedá o kvalite argumentov druhej strany.
„Boli ste v roku 1968 vôbec na svete, mladý muž? Ako teda môžete hovoriť o tom, že to bola okupácia?“

Šikmá plocha
Rečník sa pokúša zdiskreditovať propozíciu oponenta tvrdením, že jej prijatie bude nepochybne viesť 
k sérii javov, pričom jeden alebo viaceré z nich sú neprijateľné. Hoci môže k spomínanej sérii javov dôjsť, 
každý krok je spojený s určitou pravdepodobnosťou. Rečník však tvrdí, že kroky za sebou budú nasledo-
vať nevyhnutne, pričom toto tvrdenie nepodporuje žiadnymi dôkazmi.
„Ak povolíme akvaristom chov rybičiek v akváriu, niekto v ňom určite začne chovať aj užovku a o chvíľu 
i štrkáče. Po niekoľkých rokoch štrkáč vyrastie a môže sa stáť nebezpečným. Keď svojmu chovateľovi ujde, 
ohrozí ľudí žijúcich v okolí.“

Unáhlené zovšeobecňovanie
Za unáhlené (neprimerané) zovšeobecňovanie môžeme označiť situáciu, keď diskutér z malej, štatisticky 
nevýznamnej vzorky odvodzuje závery všeobecnej platnosti, napríklad na celú skupinu. Extrémnym, no 
pritom častým prípadom býva zovšeobecnenie na základe jedného prípadu.
„Dnešní mladí vôbec nie sú manuálne zruční. Moja neter si nevie ani prišiť gombičku.“

Strašiak
Pod výrazom „postaviť strašiaka“ rozumieme úmyselné karikovanie argumentu oponenta s cieľom 
zaútočiť skôr na karikatúru než na pôvodný argument. Nástrojmi tohto argumentačného faulu sú 
prekrúcanie, nepresné citovanie, nepravdivý výklad či prehnané zjednodušovanie postoja druhej strany. 
Strašiak je zvyčajne absurdnejší než pôvodný argument, a to ho robí zraniteľnejším voči útokom.
„Chcete zrušiť niektoré protiteroristické zákony? To je presne to, čo chcú teroristi. Chcete teda povedať, že 
podporujete teroristov?“

Zámena korelácie s kauzalitou
To, že sa dva javy vyskytujú súčasne (korelácia), neznamená, že spolu priamym spôsobom súvisia a jeden 
je príčinou druhého (kauzalita). Niekedy je spoločnou príčinou oboch javov tretí jav – v prípade nášho 
príkladu sú to vyššie teploty, vďaka ktorým sa ľudia častejšie rozhodnú pre zmrzlinu i plávanie.
„V lete sa predá viac zmrzliny než po zvyšok roka. V letných mesiacoch stúpa aj počet utopených. Konzumácia 
zmrzliny vedie k smrti utopením.“

Argumentácia v kruhu
Rečník presviedča oponenta o pravdivosti svojho tvrdenia, pričom predpoklady aj závery jeho argumen-
tu tvrdia prakticky to isté, bez akejkoľvek pridanej hodnoty, len inými slovami.
„Vašej žiadosti nebolo vyhovené, keďže bola posúdená ako neopodstatnená.“

Falošná dilema
Rečník tvrdí, že existujú len dve možnosti, ako sa rozhodnúť, a ďalšie možnosti zamlčuje. Jedno z riešení 
je pritom postavené tak, aby pôsobilo pred daným publikom zjavne neatraktívne, čo má presvedčiť 
o vhodnosti druhého prístupu.
„Človek je buď vegetarián, alebo schvaľuje týranie zvierat.“

Prehodenie dôkazného bremena
Rečník namiesto toho, aby svoje neodôvodnené tvrdenie podporil dôkazmi, ich hľadanie prehodí na 
oponenta, ktorého tým stavia do nevýhodnej situácie. Negácia určitého tvrdenia sa totiž v niektorých 
prípadoch dokázať nedá.
„Ľudia, ktorí jedia viac zeleru, majú v živote viac šťastia, lásky aj peňazí. Ak mi to nevyvrátite, mám pravdu.“

Falošná stopa
Rečník uvedie irelevantné tvrdenie, ktoré do diskusie prinesie nové (ale nesúvisiace) fakty, s cieľom 
odviesť pozornosť od preberanej témy.
„Nedokážem pochopiť, prečo ochranárom vadí tá nová priehrada, veď pri jej výstavbe získa dôstojné živobytie 
kopa stavbárov a ich rodín.“
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Marián Giba,
ústavný právnik
Právnická fakulta UK

Voľby do parlamentu pravidelne oživujú 
diskusie o tom, ako funguje náš volebný 
systém, ako sa prideľujú mandáty, čo 
sa deje s tzv. „prepadnutými“ hlasmi, 
prípadne či netreba niečo na volebnom 
systéme zmeniť. V týchto debatách sa 
neraz objavujú aj nepresné či priamo 
chybné tvrdenia. Potom hrozí, že 
volič v dôsledku mylnej predstavy 
o niektorom inštitúte zaujme pri 
voľbách postoj, ktorý by nezaujal, keby 
jeho informácie o fungovaní volebného 
systému boli presné. Na nasledujúcich 
riadkoch sa preto najskôr pozrieme 
na to, ako presne sa hlasy vo voľbách 
„prevádzajú“ na mandáty. Potom sa 
zameriame na niekoľko „volebných 
mýtov“, ktoré sa u nás vyskytujú.

Ako sa volebné hlasy „prevedú“ 
na mandáty?

Toto je otázka matematiky, ktorá 
má s právom spoločné len toľko, že 
vzorec, ktorý sa uplatní (z viacerých 
možných), stanovuje zákon. Ide o zákon 
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva. Ten vychádza 
zo systému pomerného zastúpenia, 
čo v princípe znamená priamu úmeru 
medzi počtom získaných hlasov 
a počtom získaných mandátov. 
Nefunguje to však tak, že sa podľa 
percent každej strany vypočíta jej 
percentuálny podiel zo 150 mandátov 
v parlamente. Systém je zložitejší.
Slovensko tvorí jeden volebný 
obvod, mandáty sa prideľujú len na 
celoštátnej úrovni, a to jednokolovo. 
Bez zachádzania do detailov je sled 
krokov takýto: pri počítaní odovzdaných 
hlasov sa najskôr vyradia tie, ktoré sú 
neplatné. Potom sa zostaví celoštátne 
poradie všetkých strán podľa počtu 
získaných hlasov a zistí sa, koľko 
percent ktorá strana získala. Strany, 
ktoré dostali menej ako 5 % hlasov, 
do fázy prideľovania mandátov 
nepostupujú, teda nebudú mať 
zastúpenie v parlamente (pri koalíciách 
viacerých strán je tento prah vyšší:       
7 % alebo 10 %). S hlasmi, ktoré tieto 
strany dostali, sa už ďalej nepracuje, 
a to v tom význame, že sa na tieto 
hlasy neprihliada. V ďalšom kroku sa 
urobí súčet hlasov (nie percent) tých 
strán, ktoré prekročili päťpercentný 
prah. Tento súčet, ktorý je zväčša 
sedemciferným číslom, sa následne 
vydelí číslom 151 (počet všetkých 
mandátov v NR SR zvýšený o jeden). 
Výsledkom delenia je tzv. republikové 
volebné číslo, ktoré predstavuje počet 
hlasov potrebných na zisk jedného 
mandátu. Republikovým volebným 
číslom sa postupne delí počet hlasov 
každej z postupujúcich strán, pričom 
výsledkom je počet mandátov, ktorý 
táto strana získava. Zákon ešte rieši 
drobné detaily, ktoré môžu nastať, no 
ktoré môžeme pre potreby tohto textu 
pokojne vynechať. 

Mýtus č. 1: Hlasy voličov, 
ktorí neprídu voliť alebo volia 
stranu, ktorá nepostúpila do 
parlamentu, sa prerozdelia 
medzi postupujúce strany.

Ako sme videli, nie je to pravda. 
Matematicky sa nič neprerozdeľuje. Na 
hlasy voličov, ktorí neprišli či odovzdali 
neplatný hlas, a na hlasy voličov, ktorí 

volili nepostupujúce strany (ľudovo sa 
hovorí, že ich hlas „prepadol“), sa vo 
fáze prideľovania mandátov neprihliada. 
To znamená, že sa nezapočítavajú do 
veľkého súčtu hlasov, ktorý sa delí 
číslom 151, teda sa nepremietnu do 
výpočtu republikového volebného čísla. 
Čím je nižší súčet všetkých hlasov, tým je 
nižšie aj republikové volebné číslo. Čím 
je nižšie republikové číslo, tým menej 
hlasov stačí postupujúcim stranám na 
zisk jedného mandátu, teda tým viac 
mandátov každá strana získa pri tom 
istom výsledku.
Ukážme si to na praktickom príklade. Ak 
máme strany A, B, C, D, ktoré volebný 
prah bezpečne prekročili, a strany E, 
F, G, ktoré získali 5,01 % hlasov, 150 
mandátov sa pomerne delí medzi 
všetkých sedem strán. Ak však zisk strán 
E, F, G nebude 5,01 %, ale iba 4,99 %, 
mandáty získajú len strany A, B, C, D. 
Počty získaných mandátov budú vždy 
odrážať nejakú proporcionalitu. Ale 
aj napriek proporcionalite je jasné, že 
je vo výsledku zásadný rozdiel medzi 
tým, či sa tých istých 150 kresiel 
v parlamente rozdelí medzi sedem 
strán alebo medzi štyri strany. Počet 
hlasov i percent získaných stranami A, 
B, C, D bude pritom v oboch situáciách 
úplne totožný, lenže počet získaných 
mandátov bude výrazne iný, a to nie 
vďaka ich vlastnému výsledku, ale vďaka 
výsledku iných strán.

Mýtus č. 2: Ak neprídem voliť, 
neovplyvním výsledky volieb.

Opäť to nie je pravda. Je jasné, že každý 
volič zapísaný vo voličských zoznamoch 
môže prísť voliť a ovplyvniť tak výsledky 
volieb priamo. Ak aj voliť nepríde, nič to 
nemení na tom, že je vedený v zozname, 
a teda prísť mohol. Z toho vyplýva, že 
i jeho neúčasť bude vždy niekomu na 
prospech. Ale komu? Ako sme si vyššie 
ukázali, matematicky sa jeho hlas nijako 
neprerozdeľuje. Ale fakticky svojou 
neúčasťou niekomu pomôže. Niekedy sa 
stretávame s ľudovou formulkou: „Kto 
voliť nejde, volí toho, koho by nechcel.“
Opäť si pomôžme názorným príkladom. 
Predstavme si, že konkrétny volič je 
ostro názorovo vymedzený voči stranám 
A, C, D, absolútne s ich politikou 
nesúhlasí. Voči stranám B, E, F síce 
nemá až také silné výhrady ako voči 
prvým trom, ale stále dosť silné na to, 
aby uprednostnil možnosť nezúčastniť 
sa volieb. Výsledok: z jeho neúčasti 
majú najväčší úžitok strany A, C, D, 
keďže žiadna z nich by v prípade jeho 
účasti hlas od neho určite nedostala. 

foto: Tomáš Madeja

MÝTY 
A FAKTY 
O PRIDE-
ĽOVANÍ 
MANDÁTOV 
PRI PARLA-
MENTNÝCH 
VOĽBÁCH

Môžeme predpokladať, že keby voliť 
išiel, rozhodoval by sa medzi stranami B, 
E, F. Nedokázal však prekonať (rádovo 
menšie) výhrady, ktoré voči nim má, 
a tak paradoxne svojou neúčasťou 
pomohol tým, voči ktorým sú jeho 
výhrady neprekonateľné. Toto by mal 
vedieť každý potenciálny „nevolič“. 
Ľudová formulka je teda v podstate 
pravdivá, trochu ju doplňme: „Kto 
voliť nejde, svojou neúčasťou najviac 
pomáha tomu, koho by najmenej 
pravdepodobne volil, keby voliť išiel.“ 
Keď je raz niekto vedený v zoznamoch 
voličov, bez ohľadu na to, ako sa 
zachová, vždy ovplyvní výsledky 
volieb, rozdelenie mandátov i podobu 
vládnutia, či sa mu to páči, alebo nie. Vo 
svetle tohto faktu argument „nejdem 
voliť, lebo nemám koho“ nemôže 
obstáť. Rovnako neobstojí ani viac- 
-menej detinský argument, že všetci sú 

rovnakí. Nik a nič v živote nie je rovnaké. 
Ako nejestvujú dvaja rovnakí ľudia, 
nejestvujú ani dve rovnaké strany. Áno, 
môžu existovať podobné. Ale medzi 
„podobným“ a „rovnakým“ je stále 
rozdiel. S odpustením za prirovnanie, 
ani vrah a zlodej nie sú rovnakí, nanajvýš 
v niečom podobní. Keby sme sa museli 
vydať do rúk buď jedného, alebo 
druhého z nich, a žiadna ďalšia možnosť 
by nebola, nemali by sme si problém 
vybrať.

Čo z toho vyplýva?

Voľby nie sú aktom lásky. Je to 
tvrdo racionálny akt. Pri voľbách si 
nevyberáme partnera na celý život, iba 
správcov verejných vecí na štyri roky. 
Preto ani prípadný povolebný pocit 
voliča, že sa „sekol“ či bol oklamaný, 

neznamená životnú pohromu a už 
vôbec nie je dôvodom na to, aby 
sa budúcich volieb nezúčastnil. Na 
to, aby sme mohli niekoho s čistým 
svedomím voliť, sa s ním nemusíme 
v názoroch stotožňovať na 100, 80, ba 
ani menej percent. Budúci správcovia 
štátu nevyhnutne vzídu len z uzavretej 
množiny kandidujúcich strán, inej 
možnosti niet. Ak volič pre veľkú 
prísnosť nedokáže dať hlas tomu, kto 
jeho nároky spĺňa aspoň v menšej miere, 
svojou neúčasťou pomáha tomu, kto ich 
„spĺňa“ v mínusových číslach. A ak má 
niektorý volič až taký prísny meter, že 
medzi 25 kandidujúcimi stranami nevidí 
ani jednu, ktorej by aspoň s privretými 
očami vedel dať hlas, nuž preňho je 
možná len jedna rada: nech hneď 
v najbližších voľbách sám kandiduje...

Názov 
strany

VARIANT 1 – volebný prah 5 % dosiahne 7 strán VARIANT 2 – volebný prah 5 % dosiahnu 4 strany

Počet hlasov % Počet mandátov Počet hlasov % Počet mandátov

A 419 000 41,90% 65 419 000 41,90% 76

B 195 000 19,50% 30 195 000 19,50% 35

C 135 000 13,50% 21 135 000 13,50% 25

D 77 000 7,70% 12 77 000 7,70% 14

E 50 000 5,00% 7 49 999 4,99% -

F 50 000 5,00% 8 49 999 4,99% -

G 50 000 5,00% 7 49 999 4,99% -

H 14 000 1,40% - 14 000 1,40% -

I 10 000 1,00% - 10 003 1,03% -

SIMULOVANÝ PRÍKLAD ROZDELENIA MANDÁTOV 
PRE VOĽBY DO NR SR

Pozn.: Vo variante 1 sa pracovalo s republikovým volebným číslom 6464, ktoré vzniklo vydelením súčtu hlasov postupujúcich 
strán (976 000) číslom 151. Po použití republikového volebného čísla sa podarilo rozdeliť len 146 mandátov, preto zvyšné 4 
mandáty dostali strany A, C, D, F na základe najvyššieho zostatku delenia. Strana F získala mandát na základe žrebu, keďže 
mala rovnaký zostatok delenia i počet hlasov ako strany E a G.

Vo variante 2 bolo republikové volebné číslo 5470 (826 000 : 151). Rozdelilo sa 149 mandátov, zvyšný mandát na základe 
najvyššieho zostatku delenia získala strana C.

Je dôležité si všimnúť, že strana A pri variante 2 má parlamentnú väčšinu a môže teda vládnuť sama, zatiaľ čo pri variante 1 
väčšinu nemá a na vládnutie potrebuje minimálne jedného koaličného partnera. Počet jej hlasov aj percentuálny zisk sú pritom 
v oboch variantoch úplne totožné. Voľby sa de facto nerozhodli v hornej, ale v dolnej časti poradia, na volebnom prahu.
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Aneta Világi,
politologička
Filozofická fakulta UK

Populizmus je moderný termín, 
využívaný najmä v súvislosti s voľbami 
a politikmi či politickými stranami 
a zvyčajne s negatívnou konotáciou. 
V niektorých prípadoch dokonca supluje 
sofistikovanú nadávku. To, že ide 
naozaj o módny termín, potvrdzuje aj 
jeho častý výskyt v médiách. Napríklad 
v poslednom polroku (júl 2019 – január 
2020) nájdete výskyt prídavného mena 
populistický v mediálnej databáze 
registrujúcej slovenské a české 
verejnoprávne a komerčné médiá 
(TV, rádiá, tlač) v 11 432 mediálnych 
príspevkoch. Prídavné mená z podobnej 
kategórie, napr. konzervatívny 
či socialistický, sa vyskytujú ešte 
častejšie, avšak sú aj také, ako napr. 
sociálnodemokratický, ktoré nájdete 
približne 10-násobne menej často. 
Dôležitejší než samotný výskyt je však 
v tomto prípade obsah, resp. spôsob, 

akým médiá a aj ich bežný konzument 
využíva ideologické nálepky – liberálny, 
konzervatívny či populistický. Zatiaľ 
čo pri prvých dvoch negatívny náboj 
chýba alebo musí byť ešte dodatočne 
vyjadrený, populizmus tento hodnotový 
súd akoby už obsahoval priamo vo 
svojej definícii. To je aspoň spôsob, ako 
ho väčšinou v texte používame.
Poďme sa teda pozrieť, čo 
pomenúvame populizmom či 
populistickým v politológii a prečo so 
sebou tento termín nesie spomínaný 
negatívny biľag. Hneď v úvode však 
chcem upozorniť, že cieľom tohto 
článku nie je podať vyčerpávajúci 
akademický traktát o populizme. Pôjde 
skôr o pokus čitateľsky prijateľnejším 
spôsobom priblížiť problematiku, 
o ktorej sa tak často v súvislosti 
s voľbami hovorí.

Morálne čistý ľud verzus 
skazené elity

Akademici vedú o definícii populizmu 
debaty už niekoľko rokov. Definitívnu 
zhodu síce nenájdeme ani dnes, ale 
najčastejšie sa o populizme referuje 
ako o určitej forme politickej ideológie 
založenej na viacerých navzájom 
prepojených a posilňujúcich sa 
princípoch. V prvom rade populizmus 
zdôrazňuje rozdiel medzi „ľudom“ 
a „elitou“, pričom ľud považuje za 
morálne čistý a elitu za principiálne 
skazenú. V druhom rade hlása 
odcudzenie elít spôsobom, že nie sú 
schopné spoznať a riešiť problémy 
bežných obyvateľov. V zásade populisti 
vnímajú politickú elitu – podobne 
ako ľud – ako jednoliaty celok, čiže 
poukazujú na to, že všetci politici sú 
rovnako skazení a zlí a je ich potrebné 
vymeniť za nepolitikov, ktorí budú 
schopní zmeniť nevyhovujúci systém 
(preto sa tieto strany často označujú 
aj ako antiestablišment). Populisti sa 
tak pasujú do pozície „skutočných“ 
reprezentantov ľudu, ktorí na rozdiel od 
tých ostatných (zväčša označovaných 
za politikov s prívlastkom ako starí, 
mainstreamoví, skorumpovaní) 
rozumejú skutočným požiadavkám 
a potrebám spoločnosti a aj sa zaväzujú 
slúžiť v prospech ľudu (v protiklade 
k hájeniu záujmov investorov, korporácií 
či finančných elít).

Zastúpenie na oboch stranách 
politického spektra

Popri príkladoch z domácej politiky, 

ktoré si čitateľ určite ľahko stotožní 
s vyššie uvedenou definíciou, sa 
populistom dobre vodí aj v zahraničí 
a o niektorých už možno hovoriť 
ako o etablovaných politických 
elitách. Príkladom takých môžu 
byť pravicovo orientovaní populisti 
ako francúzska strana Marine Le 
Penovej Rassemblement national či 
Liga pod vedením Mattea Salviniho 
v Taliansku. Populizmus však nie je 
spájaný len s pravicovými (zvyčajne 
ultrapravicovými) stranami. V Európe 
máme príklady aj vplyvných 
populistických ľavicovo orientovaných 
strán ako Syriza Alexisa Tsiprasa 
v Grécku či španielsky Podemos. To, 
že populistickú ideológiu je možné 
kombinovať s krajne pravicovými alebo 
ľavicovými názormi, umožňuje jej vágny 
centrálny pojem – ľud. To, kto zosobňuje 
„ľud“, jeho charakteristické črty či 

foto: Tomáš Madeja

KTO JE 
SKUTOČNÝ 
POPULISTA?
A PREČO JE 
HROZBOU 
PRE DEMO-
KRACIU?

„správne“ vlastnosti, to je predmetom 
definície populistických lídrov v danej 
krajine a danej dobe.
Ak však o populistoch hovoríme 
ako o tých, ktorí chcú realizovať 
politiku v prospech ľudu a kritizujú 
skorumpované elity, prečo sa 
pomenovanie populista používa ako 
nadávka, resp. prečo sú takéto politické 
sily často spájané s odsudzovaním?

Úspech postavený na polarizácii 
spoločnosti

Problém s touto ideológiou spočíva 
v dvoch rovinách.
Po prvé, niečo také ako idea 
jednotného, monolitného 
„ľudu“ s rovnakými problémami 
a preferenciami je zavádzajúca. 
Tak, ako majú rôzni ľudia radi rôzne 

hudobné žánre či jedlá, tak máme 
rôzne politické názory a preferencie. 
Iste, je možno veľa vecí, ktoré bude 
väčšina z nás chápať rovnako. Avšak ak 
sa bavíme o prioritách, ktoré problémy 
by sa napríklad v spoločnosti mali riešiť 
bezodkladne, ktoré počkajú a čo riešiť 
netreba, prirodzene sa v tomto budeme 
odlišovať vzhľadom na naše rozdielne 
životné situácie. Kým ja môžem 
považovať školstvo za neodkladný 
problém, niekto iný by určite mohol 
uprednostňovať napríklad zmeny 
v poskytovaní sociálnych služieb.
Po druhé, táto ideológia stavia na 
polarizácii spoločnosti. Na jej delení na 
dobrý, správny ľud a zlú, skazenú elitu. 
Avšak pri amorfne definovanom „ľude“ 
a „elite“ je veľmi jednoduché skĺznuť 
k označovaniu akéhokoľvek názorového 
oponenta za toho iného, zlého. Keďže 
populisti samých seba pasujú do roly 

jediných znalcov „ľudu“, práve ich 
názory sa stávajú tie správne, ktoré 
chcú presadiť v mene všetkých, a kto 
oponuje, je označovaný za zapredanca, 
slniečkára či inak onálepkovaného 
nepriateľa.
V skratke povedané, pri populizme 
hrozí obmedzovanie slobody názoru 
a šírenie nenávisti v spoločnosti. Ani 
jedno, ani druhé ohrozenie doposiaľ 
v histórii neprinieslo nič pozitívne. Aj to 
je možno dôvod, prečo sa k varovaniu 
pred populizmom stále znovu a znovu 
vraciame.

Zdroj: Denník N



INTERVIEW

SLOVAK INDEPENDENCE 
HAS BEEN A BIG SUCCESS

what was then called the Eastern 
Bloc and found it more interesting, 
so I began researching the politics of 
the German Democratic Republic and 
Czechoslovakia. I wanted to spend 
a year in Prague as a British Council 
scholar in 1987–88, but about a month 
before I was due to leave I got a letter 
saying ‘Congratulations. You have 
been accepted to study at Comenius 
University in Bratislava’. So I went and 
bought myself the only teach-yourself-
Slovak book that existed at that time, 
frantically finished emptying my flat 
in London and packing my suitcases, 
and opened my new book as the train 
pulled out of Victoria Station.
For a while in the early 1990s I carried 
on studying the Czech Republic as 
well as Slovakia, but politics here was 
more interesting and everyone in the 
west seemed to get it wrong. With 
EU accession becoming such a major 
political issue, there was actually 
a market for talking about Slovak 
politics, which was a benefit for me. 
I also found the academic community 
here very open. Slovaks have the knack 
of being both spontaneous and flexible 
and quite organised at the same time, 
which makes this a rewarding place to 
live.

Are there any specificities in Slovak 
politics that you have not noticed 
thus far in other countries?
Three things strike me about Slovak 
politics. The first is how active and 
involved civil society is. People tend 
to think civil society means NGOs, but 
what I notice is the engagement of 
ordinary citizens. They are prepared 
to have political arguments with 
their relatives to try and change their 
minds about who to vote for, and 
they are much more likely to go on 
demonstrations than people at home. 
After all, the last prime minister was 
prompted to resign by widespread 
street protests.
The second thing is the unpredictability 
of election outcomes. Foreigners often 
ask me who is going to win the next 
Slovak election and want a simple 
answer. Instead, I explain that with one 
exception – to mind, that exception 
is 1998 – the election result was 
a surprise no-one had predicted. So 
the only thing that’s predictable is the 
unpredictability. That’s not usually the 
answer they’re looking for.
The third thing is the marked party 
fragmentation among what are 
currently the opposition parties. I can 

understand that the opposition needs 
a progressive left, a liberal centre and 
a conservative right, but who on earth 
needs six different parties? The odd 
thing is that all these opposition parties 
are on what’s vaguely perceived to be 
the ‘right’ of the political spectrum. 
It’s less common for them to fish in the 
so-called left side of the pond, where 
it could be much easier to find new 
voters. It still looks to me as if parties 
are differentiated primarily by their 
people and not by their programmes, 
but that’s not really unique to Slovakia, 
but more of a regional issue.

How do you perceive Slovakia after 
the murder of an investigative 
journalist Ján Kuciak and his fiancée 
Martina Kušnírová in February 2018 
and all the revelations that came 
shortly afterwards? In your opinion, 
to what extent will it affect the 
upcoming parliamentary election?
The revelations were fairly awful but 
I am less pessimistic than some people. 
The public outcry at the murders was 
important: this is clearly not a country 
where you can get away with murdering 
a journalist. Although the trial is 
still underway, there’s already been 
a conviction and another of the accused 
has confessed. However bad revelations 
are for Slovakia’s image, the situation 
is still far better than if the level of 
corruption had remained hidden.
It’s hard to guess the effect the trial will 
have on the elections. I am tempted 
to think that electoral preferences 
have already shifted as much as they 
are likely to because of the official 
corruption revealed, but there may still 
be a sensational revelation in the next 
month that could change the electoral 
playing field.

Which topics in the ongoing election 
campaign do you consider to be 
crucial to the election? In addition, 
is one of these a topic you cannot 
imagine to be effective in the United 
Kingdom, yet it works on a non-
insignificant number of voters in 
Slovakia?
The election seems to be about trust. 
Whether you think the politicians are 
honest is more important than what 
their programme says. Also, what’s very 
noticeable to a foreigner is that we 
don’t hear very much about the party 
election programmes because the 
television news is not allowed to talk 
about the elections. In Britain and the 
USA, politicians are often accused of 

She has been active in Slovakia, 
with interruptions, for over 
30 years. In 1992, she was 
shocked by the dissolution of 
Czechoslovakia; today, she 
thinks differently and hopes she 
is also wrong about the disaster 
called Brexit, which her home 
country effectively voted for in 
the early parliamentary general 
election held in December. 
The British political scientist 
Karen Henderson, who has 
been lecturing at CU’s Faculty 
of Social and Economic Sciences 
since 2013, talked with us 
about the specificities of Slovak 
politics, the key topics of the 
upcoming election and the 
shortcomings of the proposals 
to reform our electoral system.

 

 
You have been observing the 
political developments in Slovakia 
for more than 30 years. As a political 
scientist and both an insider and 
a foreigner, was there anything that 
surprised you during this period?
If I’m honest, I was appalled at 
Czechoslovakia dividing into two 
states, but in retrospect I was wrong 
and despite all the problems, Slovak 
independence has been a big success. 
People have found a way to overcome 
challenges, even if it takes time. 
I supported Scottish independence 
because I’ve seen how well a nation of 
5 million can do on its own, and when 
people talk about all the economic 
disasters that would hit Scotland if 
it was independent. I remember the 
horrible 1992 predictions of what 
would happen to an independent 
Slovakia and don’t take it so seriously. 
In my darkest moments thinking 
about the Brexit disaster, I tell 
myself that I was wrong about Slovak 
independence so just maybe I could be 
wrong about Brexit...

How did you get to Slovakia? And 
why did you decide to focus your 
scientific research on our politics? 
What led you to this decision?
I started learning Czech in 1986. 
I had studied Russian and Soviet 
politics but had travelled a lot in 
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talking in ‘sound bites’ – clever one-
sentence slogans that they put into 
their election speeches, knowing that 
the TV companies will probably only 
show two or three sentences of their 
speech on the TV news. No need to do 
that in Slovakia because all that will be 
on TV are your campaign adverts and 
what your leaders say in the carefully 
controlled TV debates. So the party can 
control its message and make it more 
complicated.
Some topics are different though. In the 
UK, young people are angry because 
they feel they have been betrayed by 
the older generation, who had better 
life chances than them: they had a free 
university education, better pensions, 
job security and could afford to buy 
a flat or a house. In Slovakia, there’s still 
an assumption that, by and large, 
younger voters will have better lives 
than their parents and grandparents, 
who were badly affected by the 
communist period. Maybe that’s why 
you don’t hear quite as much about the 
dangers of climate change here: for 
young British voters, this is yet another 
betrayal by the older generation and 
they won’t tolerate it.
The coverage of immigration in Slovakia 
also seems incredibly primitive and 
racist. In western Europe, only a fascist 
or far-right party would put out election 
adverts showing negative images of 
crowds of people of another race. 
Perhaps it’s because immigration here 
is still so low that there’s no debate 
on the real issues involved. But given 
how many Slovaks migrate, the hostility 
towards migration does seem pretty 
bizarre to a foreigner. 

You focus on Euroscepticism, as 
well. What role does it play in Slovak 
politics nowadays?
I don’t think Euroscepticism has ever 
been particularly prominent. Some 
parties have ideological objections to 
aspects of EU policy but these have 
never really resonated with ordinary 
people. The reality is that there are 
huge financial incentives for Slovakia 
to remain in the EU and it also provides 
Slovaks with the opportunity to live 
and work abroad while relatively few 
foreigners come and compete in 
the labour market here. The EU also 
provides small states with a voice and 
a veto that they would not otherwise 
have. Slovaks often complain that large 
states such as Germany have too much 
power in the EU, but let’s look at it at 
the level of the citizen: individually, 
each of the 80 million Germans, whose 
government chooses one European 
commissioner, has a smaller voice 
than the 5 million Slovaks, whose 
government also chooses one European 
commissioner.
Where hostility to the EU arises it 
is often a more generalised fear of 
globalisation and a scary outside world. 
Political propaganda has made Slovaks 
scared of immigration and I notice that 
parties are now more cautious about 
talking of all the things they will use EU 
funds to achieve, but the Eurosceptic 
discourse lacks much coherence.

In the past, there were several 
proposals to reform our electoral 
system from the proportional system 
we have now to a majoritarian or 
a mixed one. The main argument is 

to get more regional deputies into 
the parliament who would be well-
informed about the problems in their 
region and would have a motivation 
to do something about it since they 
would feel a bigger responsibility 
to meet their obligations to their 
constituents. Do you think it would 
help?
Slovakia has a great electoral system 
that has served the country really 
well, so why change it? I don’t think 
the argument about a majoritarian or 
mixed system providing more regional 
deputies is valid either. Firstly, deciding 
a politician must live in the region that 
they represent makes life difficult 
for a talented politician who lives in 
a region where the party they support is 
not very popular, which means it’s hard 
for them to get elected. Secondly, even 
if a new Slovak law said parliamentary 
deputies had to live in the place they 
represent, politicians would find the 
usual Slovak solution to the problem: 
as we know, lots of people in Slovakia 
are formally registered and vote in 
a place where they don’t really live and 
the system tolerates this. For example, 
a lot of professional people move to 
cities for their work, and if they belong 
to a party not popular in cities they 
could simply register themselves at 
a house in the village they come from. 
And what’s the problem? Bratislava is 
full of people who love the region they 
come from, travel there very often and 
care about the problems faced by their 
family there.

Karen Henderson
She is a British lecturer in European Studies and 

Political Science, who joined CU’s Faculty of Social 
and Economic Sciences at the end of 2013 after 
many years of collaboration. She was previously 

a Senior Lecturer in Politics at the University 
of Leicester, where she had been working 

since 1990. She has written widely on both the 
domestic politics of the Slovak Republic and EU 
eastern enlargement, focusing in particular on 
Euroscepticism and the influence of domestic 

politics on EU decision-making. She is also 
a frequent commentator on UK politics for the 

Slovak media.
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Porozumieť okolitému svetu, 
svetonázorom a vývoju regionálnej 
a globálnej politiky nie je možné bez 
oboznámenia sa s kultúrou daného 
spoločenstva, ako i náboženstvom, 
ktoré ju – zvlášť v našom prostredí 
– pomáhalo formovať. Treba mať 
však na pamäti, že náboženstvo má 
sprostredkovať predovšetkým hodnoty, 
nie politiku. Žiaľ, dejiny ľudstva 
poskytujú nepopierateľné svedectvá 
závažného zneužívania náboženstva 
na politické účely. Svetské zasahovanie 
do duchovnej sféry, ako aj duchovná 
moc manipulujúca svetskú vládu 
reprezentujú skúmanú problematiku 
cirkevných dejín, z ktorých môžeme 
ako príklady spomenúť reconquistu, 
boj o investitúru, križiacke výpravy, 
inkvizičné procesy, príčiny vzniku 
reformácie, protireformáciu či 
kolonizáciu a s ňou spojené násilné 
pokresťančovanie pôvodného 
obyvateľstva. Hranica medzi 
akceptovateľnou a žiaducou sociálnou 
angažovanosťou cirkví a náboženských 
spoločností a priamym vytváraním 
politiky nie je na Slovensku ani dnes 
zdravo nastavená.

Cirkvi majú slúžiť aj ľuďom za 
múrmi kostolov

Politická strana, ktorá nie je ochotná 
otvoriť sa vnútornému a vonkajšiemu 
kritickému dialógu, nie je zrelá 
prijímať opatrenia napomáhajúce celej 
spoločnosti. Nezrelá politická strana 
zneužíva konzervatívnu verejnosť, 
pričom svojimi nielen neopatrnými 
a neodbornými vyhláseniami, ale 
predovšetkým extrémistickými 
zavrhnutiahodnými stanoviskami 
prehlbuje v spoločnosti všetky desivé 
formy náboženského fundamentalizmu. 
Extrémizmus ponúka zdanlivo ľahké 
riešenie háklivých tém a citlivých rán, 
ktoré však vo svojej podstate nie je 
absolútne schopné vyliečiť. Naopak, 
práve sociálnym a náboženským 
znevýhodňovaním už znevýhodnených 
ich výrazne zhoršuje. Napokon 
kresťanstvo nie je ani národné a už 
vôbec nacionalisticky orientované. 
Akákoľvek cirkevná inštitúcia neschopná 
jednoznačne sa dištancovať od prejavov 
xenofóbie, antisemitizmu, islamofóbie 
a homofóbie mrazivo zlyháva v službe 
ľuďom za múrmi kostolov. A tak 
cirkev namiesto bázňou naplneného 
budovania mostov a búrania múrov 
dáva okolitému svetu burácajúcim 
hlasom najavo prvoradosť zachovania 
akejsi konfesionálnej pravovernosti. 
Cirkev v takýchto prípadoch spoločnosť 
neoslobodzuje milosrdnosťou evanjelia, 
ale zväzuje ustráchané svedomia. 
V tomto prípade platia slová perzského 
sufijského mystika Rūmīho  
(1207 – 1273): „Pozdvihnite svoje 
slová, nie hlas. Je to dážď, ktorý dáva 
rastlinám rásť, nie hrom.“ A toho dažďa 
je na slovenskom poli zatiaľ obzvlášť 
nedostatok. 

Neliečené fóbie ako znak 
nezrelej spoločnosti

Naša spoločnosť bude skutočne 
slobodná až vtedy, keď židia budú môcť 
v bežný deň nosiť kippu (jarmulku) ako 
prejav viery nezaťaženej strachom pred 
psychickým nátlakom alebo fyzickými 
útokmi, keď miliarda moslimov nebude 
automaticky považovaná za teroristov, 
keď ľudia prichádzajúci z rozvojových 
krajín nebudú vnímaní ako menejcenné 
ľudské bytosti degradované na 
druhotriedne predmety odsúdené na 
nepovšimnutie. Ak je naša spoločnosť 

presiaknutá neliečenými fóbiami, nie je 
možné ju považovať za kultúrnu a zrelú. 
Okrem toho je takáto spoločnosť svojím 
zmýšľaním protiústavne nastavená.
Na základe Ústavy Slovenskej republiky 
(čl. 12 ods. 2) sa totiž zaručujú 
základné práva všetkým bez ohľadu 
na vieru a náboženstvo, sociálny 
pôvod alebo etnickú príslušnosť. 
Odsek článku je zakončený zásadným 
stanoviskom: „Nikoho nemožno z týchto 
dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať 
alebo znevýhodňovať.“ Ústava 
deklaruje sekularizmus ako jeden 
zo svojich základných pilierov, avšak 
zdôrazňovaniu ústavne garantovanej 
náboženskej rovnoprávnosti sa mnohí 
politici z populistických dôvodov 
vyhýbajú.

Nepriateľom kresťanstva nie je 
sekularizmus

Politické strany plávajúce bezradne 
a bezcieľne na vlnách populizmu 
využívajú na jednej strane reklamu 
„kresťanskej etiky“, na druhej 
strane u nich absentuje akákoľvek 
diferenciácia kresťanských etických 
perspektív. V takomto prípade sa to 
tzv. „kresťanské“ prezentuje výlučne 
v zmysle regionálnej skúsenosti 
s náboženskou „pravdou“, akousi 
nemennou a všeobsahujúcou tradíciou, 
pri ktorej práve sekularizmus zohráva 
nevďačnú úlohu vinníka, narušiteľa 
morálnych zásad a iluzórneho nepriateľa 
cirkví. 
Človek by mal raz a navždy upustiť 
od snahy vybudovať „Boží štát“ 
založený na cirkevných nariadeniach 
a dogmatizme, aby mohol vybudovať 
sekulárnu spoločnosť pre všetkých, 
ktorej súčasťou budú skutočné a pravé 
hodnoty ľudskosti. Boží štát, ktorý 
sa násilne nevnucuje a neubližuje 
blížnemu, je ukotvený v srdci, v mieste 
ľudských túžob, náklonností, pohnútok, 
uvažovania a vášne. Rozkvetu 
spoločnosti nenapomáhajú moralizujúce 
obušky, rozkvet spoločnosti sa nemeria 
priamoúmerne s rastúcim ziskom; 
jedinec ho pociťuje na základe miery 
svojho vnútorného vnímania prijatia 
spoločnosťou. 

KOMENTÁR 

CIRKEV A POLITIKA – KADIAĽ VEDIE 
AKCEPTOVATEĽNÁ HRANICA?

foto: Tomáš Madeja

Maroš Nicák,
teológ
Evanjelická bohoslovecká 
fakulta UK
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Každý občan má vnímať volebné právo 
ako jednu zo svojich občianskych 
slobôd, ktorá vyplýva zo skutočnosti, 
že žijeme v spoločenstvách, ktoré 
tvoríme ako vzťahové/spoločenské 
tvory svojimi vedomými a dobrovoľnými 
rozhodnutiami. Uplatnením volebného 
práva sa zúčastňujeme nepriamym, 
no aktívnym spôsobom na budovaní 
(demokratického) spoločenstva. 
K zvolenému kandidátovi sa má každý 
občan správať s primeranou úctou, 
ktorá vyplýva z úradu, do ktorého bol 
zvolený.
Právo voliť obsahuje v sebe aj povinnosť 
zúčastniť sa (parlamentných) volieb, 
ktorá občana zaväzuje vo svedomí 
minimálne vtedy, ak proti dobrému 
(vhodnému) kandidátovi stojí 
nedôstojný protivník. Nedôstojného 
kandidáta môže občan voliť len vtedy, 
aby zabránil voľbe ešte horšieho. Nikto 
nemôže tvrdiť, že jeho hlas nemá žiadnu 
váhu.
Každý občan má voliť podľa svojho 

foto: Tomáš Madeja

ČÍM SA RIADIŤ PRI VÝBERE VHODNÉHO 
KANDIDÁTA?

Michal Vivoda,
teológ
Rímskokatolícka cyrilometodská 
bohoslovecká fakulta UK

správne formovaného svedomia. 
Kresťan katolík sa má vo svojej voľbe 
viesť Božím slovom (evanjeliom) 
a usmerneniami sociálnej náuky 
katolíckej cirkvi, ktorá priamo 
nezasahuje ani do volieb, ani do 
politiky. Každý občan má voliť takého 
kandidáta, ktorý vyniká bezúhonným 
mravným charakterom, žije čestne 
a spravodlivo. Neubližuje druhým, 
neklame, nekradne, žije v usporiadaných 
vzťahoch. Takýto kandidát predstavuje 
záruku, že bude v politike skutočne 
konať a rozhodovať pre spoločné/
všeobecné dobro. Toto dobro v sebe 
zahŕňa súčasne: rešpektovanie 
dôstojnosti každej ľudskej osoby a jej 
práv, rešpektovanie práv jednotlivých 
spoločenstiev (manželstva a rodiny, 
národa, etnika a pod.), celkový rozvoj 
jednotlivcov a spoločenstiev, verejný 
poriadok a pokojné spolunažívanie. 
Toto sú základné kritériá na rozlíšenie 
vhodného kandidáta, ktorými by sa mali 
vo voľbách riadiť nielen kresťania.

Jedným z mojich osvedčených 
študijných textov pre bakalársky kurz 
politická sociológia je krátka, ale 
veľmi výstižná štúdia Arenda Lijpharta 
z roku 1997 Nerovná participácia: 
Nevyriešená dilema demokracie (v angl. 
origináli: Unequal Participation: 
Democracy’s Unresolved Dilemma). 
Známy holandský politológ v nej 
poukazuje na to, ako nerovnomerná 
volebná účasť jednotlivých 
spoločenských skupín vplýva na 
podobu politickej reprezentácie 
a ako nerovnomerná reprezentácia 
vplýva na priority v politikách 
a riešení spoločenských problémov. 
Nerovnomerná participácia znamená 
nerovnomernú mieru vplyvu, čo je 
zásadná dilema reprezentatívnej 
demokracie.

Povinná volebná účasť ako 
riešenie?

AJ NEVOLIŤ JE PRÁVO, ALE...

Oľga Gyárfášová,
sociologička
Fakulta sociálnych 
a ekonomických vied UK

Ako jedno z riešení sa ponúka povinná 
účasť vo voľbách, lenže aj to má svoje 
„za“ a „proti“. Viacerých možno prekvapí 
zistenie, že v niektorých európskych 
demokraciách (napr. v Belgicku) je voliť 
povinnosťou. Väčšina demokracií však 
účasť vo voľbách považuje za právo, 
a teda každý má aj právo nevoliť. 
Navyše, v našej stredoeurópskej 
politickej kultúre s dedičstvom 
povinného volenia v čase, keď voľby 
neboli žiadnou voľbou v zmysle výberu, 
by takáto úprava určite nemala šancu. 
(Docent Marián Giba ma v tomto 
kontexte upozornil na zaujímavý 
historický paradox: za demokratickej 
prvej Československej republiky 
sme povinnú účasť vo voľbách mali. 
V nedemokracii, za bývalého režimu, 
už táto povinnosť v zákone zakotvená 
nebola, ale rituál nazývaný vtedy „voľby“ 
de facto povinný bol.) I keď musím 
povedať, že sa v rámci diskusií na kurze 
vyskytnú aj názory, ktoré by povinnosť 
voliť preferovali, najmä s odôvodnením, 

foto: Jena Šimková

že by to občanov nútilo viac sa 
zaujímať o veci verejné a aj pozerať 
politikom na prsty, kontrolovať výkon 
mandátu a rozhodovať sa na základe 
kvalifikovanejších parametrov než len 
rýchlej a často ad hoc emocionálnej 
motivácie krátko pred voľbami. 
V každom prípade, ak chceme v rámci 
existujúcej legislatívy privrieť priepasť 
medzi účasťou a reprezentáciou, 
musíme sa spoliehať na „mäkké“ 
prostriedky – mobilizáciu, dlhodobú 
výchovu k aktívnemu občianstvu, 
osvetu, presviedčanie, informovanie.
Len na ilustráciu si urobme malý 
prepočet: parlamentné voľby v roku 
2016 vyhrala strana SMER-SD so ziskom 
28,3 % platných hlasov zúčastnených 
voličov. V absolútnych číslach to bolo 
737 481 voličov. Z celkového počtu 
oprávnených voličov to bolo len 16,7 %. 
Inými slovami: strany – a vo výsledku tak 
aj celý zákonodarný zbor – reprezentujú 
podstatne menšiu časť občanov než 
zúčastnených voličov. Je jasné, že najmä 
pri mimoriadne nízkej volebnej účasti, 
akú Slovensko dosahuje napríklad pri 
eurovoľbách, stačí na jeden mandát 
niekoľko tisíc hlasov. V roku 2014, keď 
účasť dosiahla len 13 %, to bolo vyše 
30-tisíc.

Tri dekády volebnej (ne)účasti 
na Slovensku

Tri dekády slobodných volieb na 
Slovensku charakterizuje značne 
diferencovaná volebná účasť, a to 
minimálne v troch rovinách. Prvá 
vyjadruje jej dynamiku v čase, druhá je 
podmienená špecifikami jednotlivých 
typov volieb a tretia odráža rozdielnu 
mieru mobilizácie v rôznych sociálnych 
prostrediach.
V prvých demokratických voľbách do 
Slovenskej národnej rady v júni 1990 
volilo 95,4 % oprávnených voličov. 
„Participačná eufória“ nemala dlhé 
trvanie. V ďalších voľbách v roku 1992 
už bola účasť podstatne nižšia (84 %) 
a vo voľbách v roku 1994 (prvých 
v samostatnej SR) klesla o ďalších 
takmer 10 percentuálnych bodov. 
Trend lineárne klesajúcej účasti mal aj 
výnimky. Jednou z nich boli voľby v roku 
1998, keď v dôsledku polarizovanej 
politickej situácie a vysokej 
predvolebnej mobilizácie prišlo voliť až 
84,2 % občanov. Rok 2002 znamenal 
odklon od „osudových“ historických 
volieb k voľbám bežným. Účasť sa 
postupne ustálila na úrovni 55 až 60 %.
Druhá odlišnosť v miere volebnej účasti 
je daná priepastnými rozdielmi medzi 
jednotlivými typmi volieb. Najvyššiu 
účasť si udržujú parlamentné voľby, 

za ktorými nasledujú prezidentské, 
komunálne a až s veľkým odstupom 
voľby regionálne a európske. 
Diferencovaná miera účasti do istej 
miery odráža aj vnímanú dôležitosť 
konkrétnej politickej arény, pričom 
za najmenej dôležité sú vnímané 
regionálne voľby a najmä voľby 
do Európskeho parlamentu. 
Výnimočnými sú potom mobilizácie 
v mimoriadnych situáciách, napr. vyše 
40 % v regionálnych voľbách v roku 
2017 v Banskobystrickom kraji, keď 
išlo o porážku župana extrémistu, 
celoslovenský priemer bol pritom len 
30 %.
Treťou diferencujúcou líniou je výrazne 
odlišná účasť v rôznych sociálnych 
prostrediach. Parlamentné voľby sa 
od roku 1992 vyznačovali rozdielnou 
účasťou v mestskom a vidieckom 
prostredí. Obyvatelia menších obcí 
sa až do roku 2010 zúčastňovali na 
parlamentných voľbách vo väčšej 
miere než obyvatelia mestských sídiel. 
Tento rozdiel bol najväčší v roku 1994, 
keď dosiahol 10,4 percentuálneho 
bodu. Diferencovaná volebná účasť 
je dôležitá najmä vtedy, keď rôzne 
sociálne prostredia charakterizujú iné 
politické preferencie. I keď to samo 
osebe nie je slovenským špecifikom, na 
Slovensku tento faktor naozaj zavážil. 
Nožnice diferencovanej volebnej účasti 
sa viditeľne privreli v roku 1998, keď 
pocit ohrozenia demokratického vývoja 
a zmarenia integračných perspektív 
vyústil do výrazného prírastku 
mestského voličstva, ako aj mladých 
voličov a prvovoličov. Rozdiel medzi 
vidieckym a mestským prostredím sa 
znížil na 3,9 percentuálneho bodu. 
Tento trend ďalej pokračoval – vo 
voľbách v roku 2016 sa miera volebnej 
účasti na vidieku a v mestách vyrovnala. 
Celkovo môžeme konštatovať, že 
nastala „urbanizácia“ volebnej účasti, 
ktorá pravdepodobne bude pokračovať 
aj v nastávajúcich voľbách.

Prečo ľudia nevolia? Alebo 
diskusia s nevoličmi

Dôvody volebnej absencie, ktoré 
uvádzajú nevoliči v povolebných 
prieskumoch, sú dosť nespoľahlivou 
spätnou racionalizáciou. Ak si 
odmyslíme zdôvodnenia typu „nemal 
som čas, bol som v práci, v službe, 
chorý, odcestovaný“ a podobne, vidíme 
tri základné kategórie. Do prvej patria 
dôvody typu „všetci sú rovnakí, všetci 
kradnú, nikomu sa nedá dôverovať, je 
to len ,panské huncútstvo‘, aj tak sa 
nič nezmení“. Takéto paušalizovanie, 
neschopnosť alebo neochota nasadiť 

„jemnejší raster“, vidieť iba čiernu 
a bielu, všetko alebo nič, vedie často 
k zatrpknutiu a rezignácii na účasť. 
Je fakt, že k vysokým očakávaniam 
výdatne prispievajú politici, keď pred 
voľbami nešetria sľubmi, o ktorých 
už dopredu vedia, že sú nesplniteľné. 
Aj preto sa odporúča radšej 
retrospektívne zhodnocovať výkon tej- 
-ktorej strany/vlády než prospektívne, 
t. j. na základe prísľubov „krásnych 
zajtrajškov“.
Druhý dôvod úzko súvisí s prvým. Často 
počujeme: „Neviem si vybrať, nikto 
nezodpovedá mojim predstavám, 
niet koho voliť.“ Nuž, pri ponuke 25 
politických strán je to dosť odvážne 
tvrdenie, ktoré naznačuje skôr 
apriórnu nechuť pozrieť si, kto čo 
ponúka. Počula som už aj takúto radu 
pre nerozhodnutých: „Tak nabudúce 
kandidujte vy!“
A do tretice nevoliči zvyknú 
argumentovať aj tým, že „môj hlas aj 
tak nezaváži, je len jeden z mnohých“. 
Pre vyznávačov občianskej bezmocnosti 
navrhujem otočiť optiku: z perspektívy 
jednotlivca je to len ten jeden hlas, 
ktorý môžem uplatniť alebo zahodiť. 
Keď už nefunguje takýto existenciálny 
protiargument a treba ponúknuť 
matematický, je dobré si uvedomiť, aké 
malé počty hlasov delia niekedy strany 
od vstupu do parlamentu (napr. KDH 
v roku 2016) a že aj vo svete dnes platí, 
že sa voľby končia so stále tesnejšími 
výsledkami. Malé rozdiely majú 
obrovský vplyv na dôležité rozhodnutia.
Zúčastniť sa volieb je základnou 
formou participácie na správe vecí 
verejných, je to naše občianske právo. 
Iste, aj neúčasť je naše právo, ale 
politikov tým nevytrestáme a seba tak 
ukrátime o možnosť spolurozhodovať 
či „spolukibicovať“. A v neposlednom 
rade treba mať na zreteli, že každý 
nerealizovaný hlas len zväčšuje priepasť 
medzi obrazom spoločnosti a podobou 
jej politickej reprezentácie.
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PSYCHOLOGICKÁ 
PORADŇA UK

pozitívneho vzťahu k vlastnému ja. 
Výnimkou však nie sú ani študijné 
problémy v dôsledku nevhodného 
výberu študijného zamerania, 
nezvládanie techniky štúdia, skúškové 
úzkosti či strach z vystupovania.
A ako zistíš, či je tvoj problém natoľko 
závažný, aby si sa s ním mal zveriť 
odborníkovi? „Veľmi dôležité je počúvať 
svoj vlastný pocit. Mnohokrát sem prídu 
klienti s tým, že nevedia, či sem vôbec 
ich problém patrí. Pritom ukazovateľom 
závažnosti je to, že ich to trápi,“ 
ubezpečuje Ivan Rapoš.

Individuálne sedenia aj 
skupinové kurzy

Okrem poradenských, resp. 
psychoterapeutických sedení 
psychologická poradňa organizuje 
aj skupinové tréningy a kurzy. Tie sa 
spravidla zameriavajú na konkrétnu 
tému, napr. efektívnu komunikáciu, 
riešenie konfliktov či naštartovanie 
výkonnosti. Zúčastniť sa ich môže 
ktokoľvek, koho zameranie kurzu 
zaujíma. Pre otvorenie je však potrebný 
určitý počet účastníkov, minimálne 
šesť, optimálne 12 ľudí. Kurzy (zväčša 
niekoľkodňové) sa otvárajú niekoľkokrát 
do roka, v závislosti od vyťaženosti 
psychológov. Informácie o nich nájdeš 
na webovej stránke poradne.

Ako sa objednať

Na webovej stránke poradne nájdeš aj 
telefonické a e-mailové kontakty na jej 
pracovníkov. Objednať sa u nich môžeš 
telefonicky, osobne aj e-mailom.
Malý tip: Pracovníci psychologickej 
poradne sú dvaja. V prípade, že majú 
obaja klientov (čo nie je výnimočné), 
ťažko môžu zdvíhať telefóny. Ani tebe 
by sa asi nepáčilo, keby vašu dôvernú 
debatu narušil psychológ tým, že sa 
uprostred vety postaví a ide zdvihnúť 
telefón. Ak ich teda na telefóne 
nezastihneš, nezúfaj, obratom ti 
zavolajú. Ak vieš, že budeš mať cestu 
okolo, môžeš sa zastaviť aj osobne, 
hrozí tu však podobné riziko ako pri 
telefónoch. E-mailová komunikácia je 
preto preferovanejšia, hoci nie je jediná.

Kde ju nájdeš

Psychologickú poradňu nájdeš v areáli 
vysokoškolského mestečka v Mlynskej 
doline (zastávka: Cintorín Slávičie 
údolie), konkrétne na tzv. átriakoch 
– blok R. V prípade, že ti tento opis 
nestačí, nechaj si na mail poslať mapku, 
zamestnanci poradne ti ju radi poskytnú

Vyber si toho, kto ti vyhovuje

Okrem Ivana Rapoša v poradni pôsobí 
ešte doktorka Barbora Kiczková. Je 
na tebe, koho z nich si vyberieš. Veď 
je úplne prirodzené, že každý z nás 
má iné preferencie. Ak tie svoje 
zatiaľ nepoznáš, napíš na všeobecnú 
e-mailovú adresu poradne, kde si 
s tým už psychológovia poradia sami 
a napríklad podľa svojich časových 
možností vyberú, kto sa ti môže 
venovať. Ani takýto výber však nie 
je záväzný. Ak si na základe stretnutí 
povieš, že práve pri tomto človeku sa ti 
dostáva do pohody trochu ťažšie, môžeš 
sa rozhodnúť pre druhého. Je to veľmi 
dôležité. Úspešnosť poradenstva podľa 
vedúceho poradne totiž závisí najmä 
od kvality vzťahu medzi poradcom 
a klientom. Aj preto je prvé sedenie 
skôr testovacie. Každé sedenie trvá 60 
minút, v prípade páru 90 minút. „Počas 
prvého sedenia si klient testuje mňa, to 
znamená, že zisťuje, či mu stojím za to, 
aby mi povedal aj intímne veci. My, ako 
vyškolení profesionáli, by sme mali vedieť 
pracovať s každým. Ale sú situácie alebo 
klienti, s ktorými sa to nepodarí,“ dodáva. 
Netreba však zabúdať, že ani v bežnom 
živote si ľudia nevytvoria vzťah na 
základe jedného stretnutia. Musia sa 
spoznať.

Ako sedenie prebieha

V prvom rade sa nemáš čoho báť. Ako 
vraví Ivan Rapoš: „Jediné zbrane, ktoré 
ako psychológovia máme, sú rozhovor 
a vzťah, ktorý vytvoríme.“ Nevyhnutným 
predpokladom úspešnej poradenskej 
práce je však aktívna spolupráca klienta.
Keďže každý z nás je iný a rovnako 
tak i problémy, ktorým čelíme, nedá 
sa vopred odhadnúť, koľko sedení 
budeš potrebovať na to, aby si sa v ich 
riešení posunul. Možno dokonca zistíš, 
že psychologické poradenstvo nie je 
cesta pre teba. Mysli na to, že ako ťa 
nikto nemôže do návštevy poradne 
nútiť, rovnako tak záleží len na tvojom 
slobodnom rozhodnutí, či v sedeniach 
budeš pokračovať. To, či budeš klientom 
poradne počas dvoch sedení, alebo 
sa sem budeš vracať pravidelne každý 
týždeň nasledujúce dva roky, tak závisí 
len od teba a tvojej skúsenosti.

Stojí ťa to len rozhodnutie

A najlepšie na tom všetkom je, že 
Psychologická poradňa UK je bezplatná. 
Takže jediné, čo k jej návšteve skutočne 
potrebuješ, je tvoje rozhodnutie ísť do 
toho. 
Poradňa je pre teba otvorená každý 
pracovný deň od 9.00 do 14.00 hod.
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KONTAKT:
Vysokoškolské mesto 

Ľ. Štúra – Mlyny UK
Staré grunty 36
Átriový dom R

842 25 Bratislava
e-mail: 

ppv@rec.uniba.sk
t. č.: 0911 972 160

PSYCHOLOGICKÁ 
PORADŇA 

POSKYTUJE SVOJE 
SLUŽBY BEZPLATNE 

PRE ŠTUDENTOV 
I ZAMESTNANCOV 

(NIELEN NAŠEJ) 
UNIVERZITY

VIAC INFORMÁCIÍ NA:

uniba.sk/sluzby/
psychologicka-poradna

Čas vysokoškolského štúdia 
dokáže byť niekedy – napriek 
mnohým svojim krásam 
a možnostiam – pomerne 
náročný. A to nielen počas 
skúškového. A nielen pre 
plnenie študijných povinností. 
Ak to budeš cítiť rovnako, 
nenechávaj si to pre seba 
a obráť sa na odborníkov 
z Psychologickej poradne 
UK. Záruka diskrétnosti je 
samozrejmosťou. 

Pre koho je určená

Psychologická poradňa UK otvára 
svoje dvere najmä študentom, vrátane 
zahraničných. Navštíviť ju môžu aj 
vysokoškolskí učitelia či zamestnanci. 
Teda prakticky ktokoľvek, kto má niečo 
s vysokoškolským životom a pasuje 
sa s problémom, s ktorým mu môže 
pomôcť psychológ. Ak teda spadáš do 
tejto kategórie, vedz, že pracovníci 
poradne sú tu aj pre teba.

Riešia sa tu vzťahy aj škola

S akými problémami sa ľudia zvyknú 

obracať na tamojších psychológov? 
Podľa doktora Ivana Rapoša, 
vedúceho psychologickej poradne, 
sem najčastejšie zavítajú študenti 
so vzťahovými problémami. Všetky 
druhy vzťahov, ktoré (nielen) mladý 
človek zažíva, môžu totiž mať aj svoju 
tienistú stránku. Od disharmonických 
vzťahov v rodine, napr. absenciu rodiča, 
nedostatočnú podporu či nezhody, 
cez tie partnerské, ako sú rozchody, 
krízy, konflikty, až po problémy so 
spolubývajúcimi. Významným je aj vzťah 
k sebe samému, pocity menejcennosti, 
strach zo zlyhania, potreba vytvárania 

.



Z prvenstva našich študentov na V. medziuniverzitných 
majstrovstvách sveta, ktoré sa v novembri konali 
v chorvátskom meste Pula, sa tešil aj rektor Marek 
Števček. Zástupcov víťaznej výpravy slávnostne prijal 
ešte začiatkom decembra. Trénerom a študentom 
odovzdal ďakovné listy, vedúci výpravy Martin Dovičák si 
z jeho rúk prevzal Pamätnú medailu UK.



ROZHOVOR

UNIVERZITA NIE JE 
FIRMA, ŠTUDENT NIE JE 
V POSTAVENÍ ZÁKAZNÍKA

Akademický senát Univerzity 
Komenského v Bratislave (AS 
UK) si na svojom ustanovujúcom 
zasadnutí dňa 4. decembra 
2019 zvolil novú predsedníčku 
– je ňou profesorka Zlatica 
Plašienková z Filozofickej 
fakulty UK. V rozhovore nielen 
o jej srdcu blízkej filozofii nám 
priblížila, s akou víziou do tejto 
funkcie išla, ako vníma pozíciu 
študentov v akademickom 
senáte, kam až siahajú 
právomoci senátu, ale i to, prečo 
by študenti nemali zanedbávať 
svoje právo voliť akademické 
samosprávne orgány.
 

 
Vaše odborné zameranie je naozaj 
široké – venujete sa filozofickej 
antropológii, dejinám etiky, 
systematickej a environmentálnej 
etike. Ktorá z týchto oblastí je vašou 
„srdcovkou“?
Všetky spomenuté oblasti filozofie 
a etiky sú navzájom veľmi prepojené 
a hovoriť o jednej bez vzťahu k druhej 
je takmer nemožné. Ústrednou témou 
je v nich totiž vždy človek, jeho vzťah 
k svetu, prírode, ľuďom i sebe samému. 
V tomto zmysle je pre mňa „fenomén 
človek“ ontologicky, epistemicky aj 
axiologicky kľúčovým východiskom, 
a ak by som z tejto pozície mala 
pomenovať moju „srdcovku“, tak by 
to bola filozofická antropológia alebo 
filozofia človeka. Ide o človeka ako 
predmet skúmania, ktorý je zároveň 
subjektom tohto skúmania. Zaujímajú 
ma tak určujúce paradigmatické rámce, 
ktoré môžeme spojiť s určitými obrazmi 
o človeku ako bytosti, ktorá sa pýta, 
hľadá odpovede, ktorá sa raz s nimi 
uspokojuje, inokedy ich zasa odmieta, 
ktorá kráča, ba priam putuje dejinami 
tak, že ich sama tvorí, ale často aj 
deštruuje, ktorá obdivuje seba a svoje 
vlastné dielo, ale sa mu aj odcudzuje, 
ktorá raz nachádza, inokedy dáva 
alebo stráca zmysel svojej existencie 
a bytia ako takého. Je to človek, ktorý 
s touto existenciou a bytím zápasí, 
ktorý sa búri, revoltuje, bráni, a tiež 
pokorne prijíma, mlčí, odovzdáva 
sa. Človek so svojimi radosťami 
a starosťami, túžbami a snami, úzkosťou 
i nádejami, silou a bezmocnosťou, ale 
tiež aj geniálnosťou a primitívnosťou. 
Jednoducho je to človek so všetkou 

paradoxnosťou, ktorá k nemu patrí. No 
a to je aj presah k oblasti samotnej etiky 
a environmentálnej zvlášť, pretože 
východiskové určenie človeka je vždy 
prepojené s etickými a axiologickými 
otázkami, ktoré o ňom vypovedajú 
z aspektu univerzálne humánneho, 
z perspektívy jeho hodnotovej 
orientácie a mravných princípov či 
noriem.

Okrem toho sa špecializujete na 
dielo francúzskeho mysliteľa Pierra 
Teilharda de Chardin. Čím vás zaujal?
Jeho dielo mi pomyselne otvorilo cestu 
ku skúmaniu problematiky vzťahu 
vedy a náboženstva, a to z perspektívy 
filozofickej antropológie, ktorá podľa 
mňa tvorí most alebo platformu ich 
vzájomného porozumenia. Vďaka 
tomuto mysliteľovi som sa začala 
venovať aj otázkam biologickej 
antropológie, kozmológie a teológie, 
pochopiteľne z pozície ich významu 
pre filozofiu a hlavne pre pochopenie 
človeka. Ďalším inšpiratívnym 
momentom Teilhardovho myslenia je 
jeho chápanie lásky ako „evolučnej“ 
sily či tendencie, ktorá popri iných 
evolučných mechanizmoch (prírodný 
výber a mutácie) zohráva tiež svoju 
rolu. Sila tejto lásky spočíva v tom, že 
všetko zjednocuje, čo inými slovami 
znamená, že tvorí bytie. Bytie (esse) 
povstáva tak, že sa zjednocuje (unire). 
Teilhard tak inšpiratívnym spôsobom 
zdôvodňuje nie tradičnú metafyziku 
bytia, ale metafyziku zjednocovania. Táto 
má potom svoje ďalekosiahle dôsledky 
napríklad aj v interpretácii ľudského 
zjednocovania na celoplanetárnej 
úrovni. No a v neposlednom rade je 
pre mňa Teilhardovo dielo inšpiratívne 
v kontexte súčasnej globálnej kultúry 
a ekologickej krízy vzhľadom na jeho 
ucelenú víziu sveta a zodpovedné 
miesto človeka v ňom. Nazdávam 
sa totiž, že zjednotenie poznatkov 
prírodných a duchovných vied je 
v súčasnosti nevyhnutný predpoklad 
všetkých úvah o zodpovednom 
postavení človeka v rámci biosféry, 
ktorá v dnešnej dobe „antropocénu“ 
nemôže byť viac chápaná v paradigme 
dichotómie príroda verzus kultúra.

Týmto ste mi vyslovene nahrali na 
ďalšiu otázku. Ako zodpovednej 
riešiteľke výskumného projektu 
„Paradigmatické zmeny v nazeraní 
na vesmír a človeka z filozofickej, 
teologickej a fyzikálnej perspektívy“ 
sa vám totiž v duchu tohto 
Teilhardovho odkazu podarilo 
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text: Erika Hubčíková
foto: Tomáš Madeja

spojiť sily filozofov s lekármi, 
prírodovedcami i teológmi. 
To, že dokážete komunikovať 
s odborníkmi z rôznych oblastí, sa 
vám nepochybne hodí aj pri výkone 
funkcie predsedníčky AS UK. S akými 
víziami ste išli do tejto funkcie?
Moja vízia zahŕňa výraznejšie prepojenie 
a spoluprácu medzi fakultami 
prostredníctvom ich fakultných 
senátov s univerzitným. V tomto 
kontexte som sa rozhodla navštíviť aj 
jednotlivé fakultné senáty (pokiaľ o to, 
samozrejme, prejavia tiež záujem), 
aby som aj ja získala lepšiu predstavu 
o tom, ako fungujú, aké problémy 
riešia a v čom môže byť aj univerzitný 
senát nápomocný. Často sa totiž stáva, 
že nikto zo zástupcov fakúlt v AS UK 
nie je členom fakultných senátov 
a prenos obojstranných informácií 
môže zlyhať. Pritom je veľmi potrebné 
koordinovať niektoré kroky pri 
predkladaní dôležitých materiálov do 
senátu a vnímať zároveň medzifakultné 
problémy, ako aj špecifiká jednotlivých 
fakúlt.
Zo svojej funkcie chcem tiež viesť 
intenzívnu spoluprácu s vedením 
univerzity na základe kontrolnej, 
podpornej a opornej úlohy senátu, t. j. 
aby sa na správne rozhodnutia AS UK 
mohlo vedenie univerzity spoľahnúť. 
Ďalšou súčasťou mojej vízie je obnoviť 
čiastočne narušenú dôveru medzi 
senátormi, vniesť pokojnú atmosféru 
senátneho fungovania, kultúru jeho 
zasadnutí, kooperatívnosť a koncepčnú 
kreatívnosť. To si vyžaduje pestovať 
úsilie o múdrosť, praktické usudzovanie, 
rozumnú umiernenosť a slušnosť. Sú 
to hodnoty, o ktorých som hovorila 
pri predstavovaní svojej kandidatúry. 
Dúfam, že sa táto moja – stručne 
zhrnutá – vízia bude pomaly, ale isto 
napĺňať.

Je akademický senát len poradným 
orgánom vedenia univerzity, 
navrhujúcim riešenia, či kontrolným 
orgánom, ktorý môže konfrontovať 
jeho kroky? Nakoľko vlastne 
zasahuje do riadenia univerzity?
Predovšetkým musím povedať, 
že postavenie a právomoci 
akademického senátu sú dané zákonom 
o vysokých školách, Štatútom UK 
a inými vnútornými predpismi UK. 
Akademický senát je predovšetkým 
kontrolným orgánom voči vedeniu UK 
(rektorovi a prorektorom) a vedúcim 
zamestnancom UK (riaditeľom 
nefakultných súčastí UK, kvestorovi), 
ale zároveň je to veľmi významné fórum 
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Zlatica Plašienková
Vysokoškolské štúdium filozofie so špecializáciou 
na dejiny filozofie absolvovala v r. 1981 na Sankt- 

-Peterburskej štátnej univerzite. Následne 
nastúpila na FiF UK, kde pôsobí na katedre filozofie 
a dejín filozofie dodnes. V r. 1989 získala vedeckú 

hodnosť CSc., v r. 2005 bola menovaná za docentku, 
v r. 2011 za profesorku. V r. 2005 – 2008  

a 2012 – 2015 bola členkou AS FiF UK, od r. 2013 je 
členkou AS UK. Dňa 4. decembra 2019 bola zvolená 

do funkcie predsedníčky AS UK.

na prerokovanie problémov a otázok, 
ktorými žije UK a jej akademická obec. 
Významnou právomocou AS UK je 
tiež voľba a odvolanie rektora. Vzťah 
senátu a vedenia UK by však nemal 
byť konfrontačný, ale ani servilný. 
Keďže AS UK je kolektívny orgán, ktorý 
vykonáva svoju činnosť prostredníctvom 
zasadnutí, nemá možnosť zasahovať do 
riadenia univerzity, avšak schvaľovaním 
základných vnútorných predpisov UK 
a iných dokumentov zásadnej povahy 
plní istú koncepčnú úlohu. 
Čo sa týka ešte právomocí AS UK, tieto 
nie sú taxatívne stanovené, no zákon 
o vysokých školách umožňuje, aby 
vysoká škola vo vnútorných predpisoch 
určila senátu ďalšie úlohy. Náš platný 
Štatút UK rozšíril právomoci AS UK 
napríklad o každoročné schvaľovanie 
rozdelenia štátnej dotácie fakultám 
a ďalším súčastiam UK a tiež o kontrolu 
ubytovacieho procesu na našich 
internátoch. Ďalšia významná kontrolná 
právomoc je kontrola hospodárenia 
s majetkom a finančnými prostriedkami 
UK. Keďže na fakultách kontrolu 
hospodárenia vykonávajú akademické 
senáty fakúlt, AS UK sa pod mojím 
vedením v aktuálnom funkčnom období 
zameria skôr na kontrolu hospodárenia 
nefakultných súčastí UK (ktoré senáty 
nemajú), a to je Vedecký park UK, 
Centrum ďalšieho vzdelávania UK, 
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny 
UK a Vysokoškolský internát Družba 
UK, ako aj na kontrolu hospodárenia 
rektorátu.

Až 40 % AS UK tvoria zástupcovia 
študentov jednotlivých fakúlt. Ako 
vnímate ich pozíciu v senáte?
Prínos zástupcov študentov 
na zasadnutiach senátu je 

nespochybniteľný. Študenti ako 
predstavitelia mladej generácie sa 
totiž na problémy univerzity pozerajú 
z inej perspektívy než zamestnanci. 
Témy, s ktorými zástupcovia študentov 
v AS UK prichádzajú, sa týkajú najmä 
študentského života (študijné problémy, 
kvalita ubytovania vo vysokoškolských 
internátoch), ale aj vnímania postavenia 
UK na Slovensku a v spoločnosti vôbec. 
To je nesmierne dôležité.
V súvislosti so 40 % zastúpením 
študentov sa však pravidelne 
opakuje otázka, či študenti nie 
sú v akademických senátoch 
„nadzastúpení“ a či naozaj vedia posúdiť 
širšie súvislosti otázok, o ktorých 
AS UK často rokuje. Inými slovami, 
či mladosť a nedostatok životných 
skúseností je alebo nie je na ujmu 
rozhodovania o vážnych otázkach 
pre UK ako celok alebo či študenti 
majú napríklad voliť rektora. Nedávno 
podobné otázky formuloval aj profesor 
Peter Moczo, bývalý prorektor UK, vo 
svojom výročnom príhovore pre Učenú 
spoločnosť Slovenska. Dovolím si ho 
odcitovať: „Je správne, aby o tom, kto 
bude dekanom alebo rektorom, mohla 
rozhodnúť študentská časť senátu? Pri 
všetkej úcte k študentom, z ktorých 
viacerí budú vynikajúcimi vedcami 
a učiteľmi, je akademická a profesionálna 
skúsenosť študentov dostatočná na 
takéto rozhodovanie?“ 
Treba totiž priznať, že v priemere 
úroveň uchádzačov prichádzajúcich 
študovať na UK dlhodobo klesá, 
a to nielen po stránke vedomostí 
a študijných predpokladov, ale 
v mnohých prípadoch aj po stránke 
osobnostnej vyzretosti a schopnosti 
niesť bremeno zodpovednosti za svoje 
rozhodnutia. Osobne chcem však veriť, 

že mandáty v súčasnom senáte získali 
naozaj skvelí a zodpovední mladí ľudia, 
ktorým nejde iba o nejaký kariérny 
postup, ale o vážny záujem o prácu 
v senáte, ako aj o skutočný osobný 
rast, ktorého znakmi sú znalosti, 
zodpovednosť, úcta, dôvera a chuť 
riešiť aj náročné problémy bez nároku 
na nejaké študijné výhody alebo 
postavenie.

Právo voliť akademické samosprávne 
orgány patrí k výsadám akademickej 
slobody, napriek tomu len málo 
študentov túto možnosť využíva. Čím 
to podľa vás je?
Domnievam sa, že to môže byť 
spôsobené tým, že študenti 
nedostatočne poznajú princípy 
fungovania akademickej samosprávy. 
Pritom prostredníctvom svojich 
volených zástupcov na úrovni UK 
a fakúlt môžu naozaj ovplyvniť 
množstvo vecí, napríklad podobu 
nových študijných poriadkov, ktoré 
sa aktuálne na fakultách pripravujú 
a schvaľujú, otázky spojené s ich 
ubytovaním, fungovaním internátov 
a pod. Touto cestou by som rada 
povzbudila všetkých študentov, ktorým 
nie je ľahostajný „osud“ ich fakúlt a celej 
UK, aby využívali svoje právo voliť 
a byť volený do akademických senátov, 
ale tiež, aby si boli vedomí toho, že 
nebudú zastupovať len seba osobne, ale 
komunitu mnohých svojich spolužiakov. 
V tomto duchu je preto potrebné 
povzbudzovať tak kandidátov, ako aj 
voličov. Univerzita totiž nie je firma, 
študent nie je v postavení zákazníka, ale 
aktívneho spolutvorcu akademického 
prostredia a člena širšej akademickej 
komunity.

AKADEMICKÝ SENÁT UK
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FAKÚLT zástupcovia 

zamestnaneckej
časti

zástupcovia
študentskej

časti

V 15-ČLENNOM PREDSEDNÍCTVE SENÁTU MÁ SVOJHO ZÁSTUPCU Z RADOV ZAMESTNANCOV KAŽDÁ FAKULTA.

zástupca zamestnancov
pôsobiacich na súčastiach UK,

ktoré nie sú fakultami

x ( ) + =
ZLOŽENIE:

zástupcov akademickej obce 
volených na 4-ročné

funkčné obdobie

PREDSEDNÍCTVO:

HLAVNÉ KOMPETENCIE:

AKO TO FUNGUJE:

PREDSEDA

10 ČLENOV PREDSEDNÍCTVA

2 PODPREDSEDOVIA SPOMEDZI ČLENOV
ZAMESTNANECKEJ ČASTI AS UK

2 PODPREDSEDOVIA SPOMEDZI ČLENOV
ŠTUDENTSKEJ ČASTI AS UK

ZASADNUTIA AKADEMICKÉHO SENÁTU SÚ VEREJNÉ

SENÁT SA STRETÁVA PODĽA POTREBY, NAJMENEJ VŠAK 4X ZA AKADEMICKÝ ROK

AS UK JE UZNÁŠANIASCHOPNÝ, AK JE NA ZASADNUTÍ PRÍTOMNÁ NADPOLOVIČNÁ VÄČŠINA VŠETKÝCH JEHO ČLENOV*

NA PRIJATIE POZMEŇUJÚCEHO ČI DOPLŇUJÚCEHO NÁVRHU A PLATNÉHO UZNESENIA
JE POTREBNÝ SÚHLAS NADPOLOVIČNEJ VÄČŠINY PRÍTOMNÝCH ČLENOV AS UK*

*s výnimkou volieb kandidáta na rektora

Viac informácií na: uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk

volí kandidáta na rektora, má 
právomoc navrhnúť odvola-
nie rektora z funkcie

schvaľuje návrhy rektora na 
prorektorov UK a členov 
Vedeckej rady UK

schvaľuje kľúčové dokumen-
ty: dlhodobý zámer, 
vnútorné predpisy, rozpočet, 
správy o činnosti a pod.

udeľuje súhlas na nakladanie 
s majetkom UK a kontroluje 
hospodárenie s finančnými 
prostriedkami UK

môže požiadať rektora, 
prorektorov či kvestora o 
rôzne podklady či vysvetle-
nie ich činnosti

môže počas nevyhnutnej 
doby vykonávať pôsobnosť 
akademického senátu fakulty

4x



34  naša univerzita naša univerzita  35

PRÍBEH ŠTUDENTA

ĽUDIA 
O OCHRANE 
PRÍRODY VIAC 
HOVORIA, NEŽ 
SA JEJ REÁLNE 
VENUJÚ
Ak by ste mali opísať ideálneho študenta ekológie, čím by ste mu 
zaplnili životopis? Určite by tam bolo okrem študijných úspechov 
i nadšenie pre ochranu prírody, šírenie osvety či dobrovoľníctvo. 
Pridajte k tomu nakrúcanie dokumentárnych filmov s ochranárskou 
tematikou, fotografovanie slovenských prírodných krás, angažovanie 
sa v ekologickom krúžku, bicykel v lete, v zime a získate veľmi strohú 
predstavu o kvalitách Jakuba Cíbika, tretiaka na doktorandskom, ktorý 
na Prírodovedeckej fakulte UK študuje všeobecnú ekológiu a ekológiu 
jedinca a populácií.

text: Erika Hubčíková
foto: Tomáš Madeja
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zásahy, ktoré mohli pozmeniť ich životné 
podmienky,“ vysvetľuje Jakub. Pre ešte 
lepšie získanie ekologických poznatkov 
s ním lokality navštevuje aj jeho kolega 
chemik, ktorý meria rôzne fyzikálno- 
-chemické parametre vody (teplotu, pH, 
jej zloženie atď.). „Potom to v zložitých 
štatistických analýzach dávame 
celé dohromady a snažíme sa zistiť, 
ktoré faktory ovplyvňujú život v nami 
skúmaných prameňoch, teda druhové 
zloženie spoločenstiev, biodiverzitu 
a podobne,“ dodáva.

Ochranár na plný úväzok

Jakub však nie je len nadšeným 
ekológom, cudzia mu nie je ani praktická 
ochrana prírody. Už dlhé roky je 
aktívnym členom občianskych združení 
Pre Prírodu a KOZA, ktoré chránia 
prírodné poklady stredného Považia – 
predovšetkým Bielych Karpát, ktoré sú 
Jakubovou srdcovou záležitosťou. „Hoci 
som z Púchova, v detstve som strávil 
množstvo pekných chvíľ v okolí dedinky 
Bolešov v podhorí Bielych Karpát, kde 
bývali moji starí rodičia. Práve tam som 
začal chodiť do prírody, tam som sa sám 
prvýkrát motal popri potoku, po lesoch, 
lúkach. Zamiloval som si to tam,“ vyznáva 
sa.
Nie je to však len o nostalgii z detstva. 
„V Bielych Karpatoch sa nachádza 
veľa cenných prírodných území, pre 
ktorých zachovanie je dôležitá aktívna 
starostlivosť. Keďže nie všetko stíha 
robiť štátna ochrana prírody, spoločne 
s ďalšími podobnými ,bláznami‘ pravidelne 
kosíme a hrabeme orchideové lúky, 
odstraňujeme náletové a nepôvodné 

dreviny na skalných bralách, sadíme staré 
ovocné odrody a podobne,“ približuje 
činnosť dobrovoľníkov z OZ Pre Prírodu 
Jakub, ktorý sa práve takto naučil 
ručnému koseniu kosou. Okrem toho 
sa venujú i environmentálnej výchove 
a vzdelávaniu širokej verejnosti či 
podpore a propagácii prírodovedného 
výskumu v regióne. Praktickej 
starostlivosti o chránené územia Bielych 
Karpát sa ešte o čosi dlhšie venuje 
aj KOZA, čo je skratka pre Karpatské 
ochranárske združenie altruistov. 
Odborným partnerom oboch združení, 
ktoré úzko spolupracujú, je Správa 
Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Biele 
Karpaty, jedna z organizačných zložiek 
Štátnej ochrany prírody SR.
Koľko času týmto dobrovoľníckym 
aktivitám počas roka venuje? „Našimi 
hlavnými sezónami sú skorá jar a jeseň, 
počas ktorých vždy organizujeme tri 
až štyri víkendovky. V lete je to zas 
niekoľko táborov či ochranársky splav 
Váhu. Je to však vždy veľmi rôznorodé,“ 
odpovedá. Ako však dodáva, výzvou 
nie je ani tak množstvo času, ale skôr 
nedostatok dobrovoľníkov. „I keď sa 
o ochrane prírody veľmi veľa rozpráva 
v médiách a verejnosť sa k tejto téme 
čoraz nadšenejšie hlási, ľudí v teréne nám 
aj napriek osvete, paradoxne, ubúda,“ 
sťažuje sa. Ešte viac ho zaráža, že 
k ochrane okolitej prírody majú často 
laxný až negatívny prístup aj miestni 
obyvatelia. Pozná však aj takých, 
ktorí v krajine vzorne hospodária. 
„Koncom septembra som sa počas jednej 
ochranárskej víkendovky na kopanici 
v obci Horná Súča mal možnosť zoznámiť 
s mladým párom, čo tam rozbehol vlastnú 
koziu farmu a so Správou CHKO Biele 
Karpaty spolupracuje priam ukážkovo,“ 
teší sa. „Vidieť mladých ľudí, ktorí majú 
záujem robiť v krajine niečo pozitívne, 
bolo pre mňa veľmi motivujúcim 
nakopnutím,“ dodáva s úsmevom.

Fotograf aj filmár

Tým sa však výpočet jeho aktivít ani 
zďaleka nekončí. Jakub, ktorý si nevie 
predstaviť deň bez bicykla a celoročne 
na ňom dochádza aj na fakultu 
v Mlynskej doline, je totiž už od strednej 
školy aj zanieteným fotografom. Od 
rodičov vtedy dostal fotoaparát, 
a keďže ho odmalička zaujímala príroda, 
rozhodol sa ním dokumentovať práve 
jej krásy. Práve cez fotenie sa postupne 
dostal k ochrane prírody. „Keďže som 
chcel fotiť aj chránené územia, musel som 
si vybaviť potrebné povolenia, vďaka čomu 
som sa o ne začal viac zaujímať. Preto 
som sa stal členom dobrovoľnej stráže 
prírody. A zvyšok už poznáte,“ približuje. 
Asi vás neprekvapí, že sa predmetom 

„Ľudia majú vo všeobecnosti – a mám 
pocit, že na Slovensku zvlášť – problém 
s tým, čo je to ekológia. Z ekológie sa 
stal dosť sprofanovaný pojem, ktorý si 
laická verejnosť často nesprávne zamieňa 
s environmentalistikou. V skratke: Ekológ 
skúma vzťahy medzi organizmami a ich 
životným prostredím a vzťahy medzi 
organizmami navzájom. Nevenuje sa 
teda problematike triedenia odpadov, 
znečisťovania životného prostredia či 
produkcie skleníkových plynov. Práve tieto 
záležitosti totiž spadajú pod samostatný 
odbor zvaný environmentalistika. Je však 
pravda, že tá znalosti z ekológie hojne 
využíva,“ približuje častý omyl Jakub.

Učaroval mu život na dne

„Ekológia je ako veda trochu osobitá 
v tom, že sa prelína a preniká do mnohých 
iných vedeckých disciplín, napríklad 
fyziológie, chémie, geológie, pedológie, 
hydrológie či klimatológie,“ objasňuje 
ďalej doktorand, ktorého dizertačná 
práca je toho sama jasným príkladom. 
Jakub sa v nej pod vedením školiteľa 
docenta Tomáša Derku totiž zameriava 
na pramene v krasových oblastiach, 
pričom skúma tzv. makrozoobentos. 
Čo sa skrýva za týmto výrazom? „Ide 
o makroskopické bentické bezstavovce. 
To ,makroskopické‘ znamená, že ide 
o bezstavovce viditeľné voľným okom; to 
,bentos‘ naznačuje, že ide o spoločenstvo 
organizmov žijúce na dne vodných 
ekosystémov, v mojom prípade na dne 
prameňov,“ vysvetľuje. A prečo sa 
rozhodol práve pre túto tému? „Na 
rozdiel od potokov či veľkých riek, ako 
je Váh či Dunaj, sú pramene v krasových 
oblastiach na Slovensku veľmi málo 
preskúmané. Je to škoda, pretože sa 
vyznačujú obrovskou biodiverzitou, 
najmä na regionálnej úrovni,” hovorí. 
Okrem toho sa už v bakalárke venoval 
podobnej téme, a to vplyvu regulácie 
vodných tokov na spoločenstvá 
potočníkov, ktorých larvy sú zaujímavé 
tým, že si stavajú schránky a úkryty 
z kamienkov či zvyškov rastlín. 
V diplomovke prešiel na pramene a tým 
ostal verný dodnes.
Ako takýto výskum vyzerá v praxi? 
„Najprv treba tie pramene nájsť – 
napríklad na mapách a v literatúre alebo 
sa pýtame miestnych ľudí či ochranárov. 
Problém je, že potrebujeme veľké, 
vodnaté pramene. Často narazíme na 
drobné upravené pramienky, ale to pre 
nás nemá veľký význam. Keď tam totiž 
tečie len pár kvapiek vody za sekundu, 
nami skúmané živočíchy tam zväčša 
nežijú alebo ich je príliš málo. Problémom 
sú často aj pramene zachytené ako zdroje 
pitnej vody, z ktorých prebytková voda 

vyteká do nejakého umelého koryta, 
prípadne z nich už do prírody netečie 
vôbec nič,“ objasňuje. Ďalším krokom je 
už návšteva danej lokality a odobratie 
vzorky. Najbežnejšie používanou 
metódou pri odbere bentosu je tzv. 
kopacia technika, pri ktorej sa kopaním 
rozrušuje dnový substrát, čím sú 
bentické bezstavovce uvoľňované 
do vodného stĺpca, kde ich zachytí 
odberové zariadenie. Tým je najčastejšie 
hydrobiologická sieťka. „Takto získanú 
vzorku následne spracovávame 
v laboratóriu, t. j. vytriedime jednotlivé 
živočíšne skupiny, ktoré treba ďalej určiť, 
ideálne až na úroveň druhu,“ vysvetľuje. 
Práve to je pre Jakuba, ktorý má už 
dáta nazbierané, nemalá výzva. „Na 
Slovensku momentálne nemáme dosť 
odborníkov napríklad na vodné chrobáky 
či dvojkrídlovce, ktorí vedia spoľahlivo 
determinovať jednotlivé taxóny, keďže ich 
je naozaj veľmi veľa. Veď len v tých 100 
prameňoch, čo sme zatiaľ preskúmali, 
sme našli takmer 400 rôznych taxónov 
vodných bezstavovcov,“ priznáva Jakub, 
ktorý vďaka svojmu výskumu videl 
mnohé kúty Slovenska. To, že ubúda 
klasických zoológov, taxonómov, je však 
podľa jeho slov celosvetový problém: 
„Mnohých prírodovedcov dnes totiž viac 
láka genetika a molekulárny výskum, 
zatiaľ čo klasické metódy a odbory 
zostávajú trochu v úzadí.“
Skúmanie makrozoobentosu však nie 
je zaujímavé len z pohľadu spoznávania 
rôznych taxónov. „Bentické bezstavovce 
sa používajú napríklad aj na hodnotenie 
kvality vôd, pretože štruktúra ich 
spoločenstiev odráža nielen momentálny 
stav kvality vody, ale aj dlhodobé 

jeho fotografickej tvorby stala krajina, 
fauna a flóra Bielych Karpát a priľahlej 
časti stredného Považia.
Od fotografovania viedol už len krôčik 
k nakrúcaniu filmov. „Okolo roku 2012 
prišla móda videí vo fotoaparátoch, 
navyše kvalitná technika sa stala 
finančne dostupnejšou. Na internete sa 
vtedy začalo šíriť kopec videí, ale takých 
bezduchých, zväčša to boli len nejaké 
náhodne zoradené zábery prírody a do 
toho dramatická hudba,“ spomína na 
moment, keď sa rozhodol, že skúsi 
spraviť niečo hodnotnejšie.
Jeho debutový dokumentárny film 
Biele Karpaty – Kráľovstvo strážené 
Vršatcom, ktorý uzrel svetlo sveta v roku 
2014, jednak približuje typické zložky 
bielokarpatskej krajiny – ľudské sídla, 
vodné toky, kvetnaté lúky a pasienky, 
polia, skalné bralá, lesy i ovocné sady, 
jednak poukazuje na problematiku 
spojenú s ochranou prírodných krás 
tejto oblasti. S absenciou tradičného 
hospodárenia sa totiž postupne vytráca 
pestrá krajinná mozaika a množstvo 
vzácnych organizmov. „Preto som aj 
týmto spôsobom chcel poukázať na 
nevyhnutnosť obnovy takých foriem 
hospodárenia v krajine, ktoré sú blízke 
prírode,“ vysvetľuje svoj zámer. Film, 
ktorý si mohla pozrieť nielen široká 
verejnosť v mestách a obciach daného 
regiónu, ale i návštevníci viacerých 
medzinárodných filmových festivalov, 
získal dokonca 1. miesto na festivale 
Horalfest 2014 na Štrbskom Plese. 
„Odvysielala ho aj RTVS a vyšiel aj na DVD 
a teraz je voľne dostupný na internete,“ 
dodáva Jakub, ktorý ako samouk zvládol 
nielen natáčanie filmu, ale i jeho réžiu, 
strih či napísanie scenára.
„Momentálne pracujem na dokumente 
venovanom záchrane bielokarpatského 
ovocného pokladu,“ prezrádza. Prečo 
práve táto téma? „Biele Karpaty nie sú 
len útočiskom pre tisíce druhov rastlín 
a živočíchov, ale aj pre stovky starých 
a krajových odrôd jabloní, hrušiek, čerešní 
či sliviek. Pre nezáujem o hospodárenie 
sa nám, žiaľ, začal tento vzácny genofond 
vytrácať priamo pred očami,“ objasňuje. 
Našťastie, tunajší ochranári sa ho pred 
pár rokmi rozhodli zachrániť. Práve to 
nakoplo aj Jakuba k nakrúteniu filmu 
o tejto téme. Tá je oveľa komplexnejšia, 
než by sa na prvý pohľad mohlo 
zdať. „Bielokarpatský ovocný poklad 
totiž netvoria iba spomínané stovky 
odrôd, ale aj stáročné solitérne stromy, 
historické sady a záhrady či sušiarne 
ovocia a v neposlednom rade aj miestni 
ovocinári, vďaka ktorým sa tento sladký 
poklad zachoval až do súčasnosti,“ 
priblížil.

Skúsenosti využíva aj vo 
výučbe

Svoje bohaté ochranárske skúsenosti 
si nenecháva pre seba. Medzi jeho 
povinnosti doktoranda totiž patrí 
nielen výučba hydrobiológie, t. j. náuky 
o organizmoch žijúcich vo vode, o ich 
vzťahu k prostrediu a o procesoch, 
ktorými svojou činnosťou vo vodách 
pôsobia, ale i participácia na rôznych 
predmetoch, ktoré sa venujú ochrane 
prírody. Mladších kolegov oboznamuje 
napríklad s ekologickými princípmi 
ochrany prírody, teda s tým, ako by 
mali ako budúci ochranári pristupovať 
k poznatkom z ekológie. „To je veľmi 
dôležité pri manažmente chránených 
území. Pokiaľ totiž niekto nedisponuje 
dostatkom informácií z tejto oblasti, 
môže v teréne narobiť viac škody ako 
osohu,“ upozorňuje Jakub. Okrem toho 
sa pravidelne zúčastňuje na niektorých 
zoologických konferenciách a rôznych 
limnologických seminároch, ktoré 
združujú odborníkov z viacerých oblastí 
venujúcich sa výskumu vody.
Aktívny je aj v rámci ekologického 
krúžku, ktorý na fakulte funguje pri 
katedre ekológie. Podieľa sa tak na 
organizácii rôznych aktivít, najmä 
prednášok s odborníkmi na rôzne 
témy. „Nedávno sme zorganizovali 
mimoriadne zaujímavú prednášku 
o klimatických zmenách v perspektíve 
posledných storočí a tisícročí s českým 
paleoekológom Petrom Pokorným,“ 
uvedie príklad. Okrem toho v krúžku 
v spolupráci s pedagógmi organizujú 
aj exkurzie pre študentov. Pravidelne 
chodia do Slovenského krasu, Veľkej 
a Malej Fatry či do Tichej a Kôprovej 
doliny vo Vysokých Tatrách, ale aj do 
delty Dunaja v Rumunsku.
Čo vlastne plánuje po skončení 
doktorandského? „Ešte nie som úplne 
rozhodnutý, nemám vo zvyku robiť si 
plány do vzdialenej budúcnosti. Ale či 
už zostanem vo vedeckej sfére, alebo 
v tej praktickej, určite chcem, aby bola 
moja práca aj naďalej prínosom pre 
poznanie či ochranu prírody,“ odpovedá 
Jakub. A čo by ako skúsený harcovník 
odporučil maturantovi, ktorý zvažuje 
na UK štúdium biológie? „Aby si 
dobre popozeral študijné programy, 
ktoré sa u nás dajú študovať. Ak už je 
rozhodnutý, že uprednostňuje skôr tzv. 
zelené biologické vedy, čiže ekológiu, 
zoológiu alebo botaniku, mal by zvážiť 
prihlášku na systematickú biológiu. Tá je 
totiž zameraním ,zelenšia‘ než trebárs 
všeobecná biológia, ktorej súčasťou je 
aj biochémia či molekulárna biológia,“ 
hovorí. „Nie každý na prírodovedeckej 
fakulte musí byť nevyhnutne odborník na 
chémiu,“ dodáva povzbudivo.
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niekoľkých minút trojrozmerný model 
sochy. Ten si potom napríklad viete 
vytlačiť na 3D tlačiarni.
MB: Akurát si treba uvedomiť, že 
fotenie pre fotogrametriu, ako sa vo 
všeobecnosti tento typ technológie 
nazýva, nie je o vytváraní umeleckých 
fotiek. Dôležitá je čo najväčšia hĺbka 
ostrosti a to, aby objekt zaberal 
čo najväčšiu plochu fotografie. 
Jednotlivé zábery sa tiež musia 
čiastočne prekrývať, aby softvér vedel 
identifikovať ich spoločné body.
MJ: Fotiť sa dá pritom čímkoľvek 
– zrkadlovkou, ale i mobilom. 
Samozrejme, to už závisí od vašej 
preferencie, ale i toho, v akej kvalite ten 
výsledný 3D model potrebujete.

Vyžaduje si práca s vaším softvérom 
nejaké špeciálne zručnosti, ktorými 
bežný používateľ nedisponuje?
MJ: Nie, žiadne výnimočné zručnosti 
nie sú nutné, používateľským rozhraním 
vás totiž prevedie tutoriál po spustení 
softvéru. Nemusíte byť nevyhnutne 
technický typ, aby ste to bez problémov 
zvládli. Šéfka nášho marketingového 
oddelenia si tesne po nástupe takto 
bez špeciálnych inštruktáží veľmi pekne 
zrekonštruovala lodičky.

Na princípe akej technológie váš 
softvér vlastne funguje?
MB: Úplným prazákladom tej metódy 
je tzv. triangulácia. Náš softvér 
v prvej fáze, ktorá sa nazýva alignácia, 
prepočítava pozíciu a orientáciu 
fotoaparátu v čase, keď fotografia 
vznikla, pričom súčasne vyhodnocuje 
aj iné parametre, napr. ohniskovú 
vzdialenosť či optické skreslenie. 
Následne na fotografiách hľadá 
spoločné body. Ak napríklad do 
softvéru vložíte fotografie dverí 
z rôznych uhlov, softvér musí na nich 
vedieť spoľahlivo identifikovať kľúčovú 
dierku, i keď sa na každom zábere 
nachádza na inej pozícii. To je dôležitou 
súčasťou druhej fázy – výpočtu 3D 
modelu. Keď už totiž softvér nájde na 
minimálne dvoch fotografiách spoločný 
bod, z fotoaparátov, ktoré úspešne 
lokalizoval počas prvej fázy, akoby 
„vystrelí“ svetelné lúče. Tie prechádzajú 
cez identifikovaný spoločný bod 
a pretnú sa v priestore. Práve nájdenie 
ich priesečníka, ktorý je tretím vrcholom 
pomyselného trojuholníka (odtiaľ názov 
triangulácia), softvéru umožňuje z 2D 
fotografií postupne vytvoriť 3D model 
nafoteného objektu. Poslednou fázou 
je výpočet farieb a textúr.

Využitie vášho softvéru je naozaj 
pestré. Napríklad firma Studio 727 
prostredníctvom RealityCapture 
digitalizuje slovenské kultúrne 
dedičstvo. Vďaka tejto spolupráci 
sa 3D podoby dočkalo trebárs 
centrum Banskej Štiavnice. Ako dlho 
trvá realizácia projektu takéhoto 
rozsahu?
MJ: To je skôr otázka na našich 
zákazníkov, keďže my ako softvérová 
firma „len“ predávame licencie na 
náš softvér, nerealizujeme projekty. 
Vo všeobecnosti však môžeme 
povedať, že už len nafotiť to je zdĺhavý 
a komplikovaný proces. Takéto fotenie 
je totiž oveľa náročnejšie než fotenie 
pre mapy. Pre mapy fotíte dronom 
v systematickej šachovnici a každú 
nafotenú bunku si zrekonštruujete 
zvlášť. Pri projekte tohto typu a rozsahu 
si však len so zábermi z dronu či 
vrtuľníka nevystačíte. Potrebujete 
detailne nafotiť ulice, s najväčšou 
pravdepodobnosťou použijete aj 
laserové skeny... To sú státisíce záberov. 
Už samotné fotenie a zhromažďovanie 
vstupných dát vám tak vezme 
niekoľko týždňov. V porovnaní s tým 
je spracovanie naším softvérom už 
relatívne rýchle.
MB: A presne o to sa snažíme. Aby tou 
najkomplikovanejšou časťou celého 
procesu bolo práve fotenie. Keby sa 
robil takýto projekt pred érou nášho 
softvéru, bolo by to ak nie úplne 
nezrealizovateľné, tak minimálne 
nesmierne zložité. Fotenie by vtedy 
predstavovalo len zlomok času z toho, 
čo by zabralo spracovanie dát. Teraz je 
to naopak.

Váš softvér využívajú aj tvorcovia 
celosvetovo obľúbených 
počítačových hier, známy je aj 
v Hollywoode – trebárs hologramy vo 
filme Ghost in the Shell vymodeloval 
práve váš softvér. Čím je pre takýto 
typ zákazníkov práve váš softvér 
výnimočný? 
MJ: V prípade Ghost in the Shell 
môžeme bez preháňania konštatovať, 
že práve náš softvér vznik filmu 
v tejto podobe vôbec umožnil. 
A to predovšetkým jeho schopnosť 
spracovať také masívne množstvo 
dát za neporovnateľne kratší čas, 
než ponúka naša konkurencia. Ako 
skonštatoval Dayton Taylor, šéf firmy 
Digital Air, ktorá za produkciou filmu 
stála: „Softvér RealityCapture nebol 
súčasťou nášho pracovného postupu, ale 
to bol náš pracovný postup.“ Kým inde by 
jeden hologram robili polroka, s naším 

Vďaka ich produktu vám na 
vytvorenie 3D modelu stačí 
niekoľko fotografií daného 
objektu. Je jedno, či ide 
o milimetrového chrobáka alebo 
celú mestskú štvrť. Na ovládanie 
softvéru, ktorý ako prvý na trhu 
umožnil automatickú registráciu 
fotografií a laserových skenov 
v jednom kroku a dodnes 
poskytuje presnosť a rýchlosť, 
o ktorej konkurencia môže len 
snívať, pritom nepotrebujete 
žiadne špeciálne zručnosti či 
vybavenie. A možnosti ďalšieho 
využitia? Už len v spojení 
s virtuálnou realitou a 3D 
tlačou sú takmer nekonečné. 
Nečudo, že ich vyhľadávajú 
firmy, ktoré digitalizujú 
kultúrne dedičstvo, ako i herné 
a filmové štúdiá po celom 
svete. Za fotogrametrickým 
softvérom, ktorý je od svojho 
spustenia jednotkou na 
trhu, stojí slovenská firma 
Capturing Reality, ktorú 
založila trojica absolventov 
Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky UK: Michal 
Jančošek a Tomáš a Martin 
Bujňákovci. Práve s Michalom 
(MJ) a Martinom (MB) sme sa 
porozprávali o výnimočnosti 
ich softvéru RealityCapture 
a jeho ďalších aplikáciách, ale 
i tom, prečo sú radi, že výučba 
na UK kládla silný dôraz na 
matematiku a teoretickú 
stránku informatiky. 

Skúste nám najprv priblížiť, ako 
pracuje váš softvér – ideálne na 
konkrétnom príklade.
MJ: Povedzme, že pri návšteve múzea 
narazíte na zaujímavý objekt, napríklad 
sochu, ktorá vás nadchne svojou 
originalitou či dokonalými líniami. A to 
až do takej miery, že sa jej rozhodnete 
venovať hneď niekoľko záberov. Ak 
budete pri jej fotografovaní postupovať 
systematicky, t. j. obídete ju dookola, 
pričom každú časť sochy nafotíte 
minimálne z dvoch, ideálne z troch 
rôznych uhlov, ale zároveň pri tom 
istom detaile, tak vďaka nášmu softvéru 
získate z týchto 2D fotiek v priebehu 

ABSOLVENTI

MATFYZÁCI VYVINULI 
SOFTVÉR, 
KTORÝ VO SVETE NEMÁ 
KONKURENCIU
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softvérom ho mali za noc. Tak vznikol 
dostatočný priestor pre kreatívca, 
ktorý sa s výsledkom mohol hrať, 
vylepšovať ho, mal čas experimentovať, 
čo sa výrazne podpísalo pod kvalitu 
finálneho produktu. Naším softvérom 
tak vlastne odbúravame nutnosť mať 
v tíme desiatky až stovky špecialistov 
na vytváranie 3D modelov. Berieme to 
tak, že človek, ktorý používa náš softvér, 
je odborníkom na niečo iné. Čas, ktorý 
mu ušetríme, tak môže využiť na 
„šperkovanie“ výsledku.
MB: Práve tento raketový vzostup 
produktivity a kvality, ktorý ponúka náš 
softvér, je pre herný i filmový priemysel 
veľmi lákavý. Medzi zákazníkmi máme 
napríklad jednu anglickú firmu, ktorá 
otestovala náš produkt, o týždeň ho 
kúpila a v momente začala expandovať. 
Namiesto pôvodných dvoch dní zrazu 
vedeli digitálnu postavičku do hry 
dodať za dve hodiny. Z malého štúdia 
sa tak stala firmou, ktorá začala brať 
„trojáčkové“ tituly.

Veľmi zaujímavou aplikáciou vášho 
softvéru sú simulácie vo virtuálnej 
realite pre záchranné zložky...
MJ: Virtuálna realita je sama osebe 
silná technológia. Výzvou je však 
vytvoriť do virtuálneho 3D priestoru 
práve ten obsah, to prostredie. Ideálne 
tak, aby pôsobilo autenticky. Sú dve 
možnosti. Môžete si to namodelovať 
v 3D editoroch, čo je však veľmi 
komplikovaná záležitosť – vyžaduje 
si to špecialistu a veľmi veľa času. 
Nehovoriac o tom, že i keď umelec 
vytvorí trebárs zhorený dom, nech je 
akokoľvek šikovný, ten dom nebude 
vyzerať ako v skutočnosti, tú „umelosť“ 
bude z neho cítiť. Alebo tu je druhá 
možnosť. Zhorený dom si nafotíte či 
naskenujete a takto získané dáta zveríte 
softvéru, ktorý virtuálnej realite dodá 
verný 3D model danej scény. Je to oveľa 
jednoduchšie, rýchlejšie a navyše ste 
tak získali autentický obsah. To je pre 
simulácie ideálna kombinácia.
MB: Tá autentickosť je tam naozaj 
kľúčová. Veď ak chcete požiarnika, 
záchranára či policajta pripraviť do 
praxe, potrebujete mu ukázať reálnu 
scénu, i keď tam nemusia byť práve 
pekné veci, na ktoré by sa chcel pozerať. 
Rovnako si môžete nafotiť autonehodu, 
ktorú prenesiete do virtuálnej reality. 
Nováčikovia sa na tom môžu učiť, ako 
pomôcť zakliesnenému človeku z auta, 
ako postupovať, aby mu neublížili. 
V skutočnej realite na takéto zaúčanie 
a vyčerpávajúce zvažovanie možností 
nie je čas. Takto sa s často extrémnymi 
situáciami zoznamujú najprv v bezpečí 
a bez rizika, vedia si ich predstaviť, učia 
sa naplánovať si operáciu a koordinovať 

účely. Robil len malú časť z toho, čo 
náš softvér dokáže dnes, a to oveľa 
horšie a pomalšie, no napriek tomu si 
ho počas dvoch rokov stiahlo viac než 
30 000 ľudí. To sme brali ako pozitívnu 
validáciu trhu, takže sme sa rozhodli, 
že ideme do toho. Uvedomovali sme 
si však, že v komerčnej rovine je táto 
verzia softvéru nepoužiteľná a budeme 
ju musieť celú prepísať. Preto keď 
sme skončili doktorandské, dali sme 
výpovede v práci, založili firmu, sadli 
za počítač, celý softvér prepísali 
a vylepšili a v priebehu polroka sme 
už mali funkčný prototyp, ktorý sme 
začali predávať. Veľmi rýchlo sme 
získali platiacich zákazníkov, takže sme 
dokázali to úvodné obdobie zvládnuť 
bez externých investícií.
MB: Je inak zaujímavé, že jeden 
z úplne prvých predajov prišiel práve 
z vedeckých kruhov. V roku 2014 sa nám 
pred dverami kancelárie znenazdania 
zjavila pani, ktorá sa predstavila ako 
profesorka antropológie z University 
of North Carolina v USA. Pamätáš 
sa? Zhodou okolností bola vtedy na 
Slovensku, a keďže dostala na nás 
odporúčanie, prišla za nami. S kolegami 
vtedy skúmali praveké maľby a rytiny 
na kameňoch v Juhoafrickej republike. 

optimálny postup.

Kde ešte sa váš softvér používa?
MJ: Naši zákazníci rekonštruujú 
úplne všetko – od mikroskopických 
organizmov cez malé predmety až po 
budovy, ulice i celé mestá, kaňony, 
pohoria... Viacerí sa začínajú hrať 
s naším softvérom kvôli 3D tlači, robia 
si napríklad rekonštrukcie svojich rúk. 
Veľmi rozšírený je aj full-body scanning 
– vo fotobúdke človeka naraz odfotí 
viacero foťákov z viacerých uhlov 
a z toho sa zrekonštruuje jeho 3D 
model, ktorý sa použije ako postavička 
v hre. Softvéru je to jedno – preň je to 
fotografia ako fotografia. Veľkým hitom 
sa to stáva aj v architektúre: naskenuje 
sa časť mesta, kde sa plánuje výstavba, 
dosadí sa tam trojrozmerný model 
danej budovy a voilà – máte autentickú 
vizualizáciu toho, ako bude štvrť vyzerať 
po skončení stavebných prác.
MB: Zrekonštruovať sa však dajú 
aj scény z filmu či seriálu – Michal 
napríklad ešte na výške zrekonštruoval 
obývačku z Priateľov. Takisto si môžete 
vytvoriť 3D fotografiu svojich blízkych. 
Tie možnosti sú proste nekonečné. 
Máme trebárs zákazníkov, ktorí si na 
základe videí z NASA vytvorili 3D model 

Ukázali sme jej, ako si z fotiek môže 
jednoducho spraviť 3D model, ktorý 
môže ľubovoľne otáčať, zväčšovať, 
dokonca môže po ňom vo virtuálnej 
realite chodiť ako po planéte. To ju 
nadchlo. Veľmi rýchlo si náš softvér 
(vlastne ešte len jeho beta verziu) kúpili. 
O čosi neskôr nám písala, že sa im vďaka 
tomu podaril významný objav. Akonáhle 
totiž jednu kamennú maľbu preniesli 
do trojrozmerného priestoru, odstránili 
textúru a nasvietili to zboku, na slonovi 
zbadali sedieť postavičku človeka. To 
bola pre nich veľká vec, lebo z toho 
obdobia sa nenašiel žiadny iný záznam 
o tom, že by bol slon domestifikovaný, 
a už vôbec nie v tejto oblasti.

Predaj softvéru ste spustili v roku 
2016. Odvtedy ste jednotkou na trhu. 
Čo vaše ďalšie plány a ambície?
MJ: Cieľom je udržať náš produkt 
na trhu čo najdlhšie, neustále ho 
vylepšovať a naďalej si udržiavať 
dostatočný náskok pred konkurenciou. 
Keďže sme momentálne na špici, 
to, že práve my prídeme s novými 
riešeniami, sa od nás tak akosi očakáva. 
Preto veľmi veľa investujeme do 
komerčného výskumu, skúšame rôzne 
technológie, testujeme, čo sa dá kam 

vnútra orbitálnej stanice.

Existujú vôbec nejaké limity, 
s ktorými pri práci s ním treba rátať?
MJ: Limitácie má skôr samotná 
fotogrametria, ktorá má vo 
všeobecnosti problémy s priehľadnými, 
lesklými a jednofarebnými povrchmi. 
V takýchto prípadoch sa totiž softvéru 
ťažko identifikujú spoločné body. 
Niektoré typy povrchov sa však dajú 
zrekonštruovať zmenou snímacej 
techniky, napr. bielu stenu odporúčame 
naskenovať terestriálnym laserovým 
skenerom. Pomáhajú však aj niektoré 
jednoduché triky, napr. v prípade 
lesklých povrchov stačí použiť 
zmatňujúci sprej či detský púder.

Prezraďte nám niečo o svojich 
podnikateľských začiatkoch. Vraj ste 
to zvládli rozbehnúť bez investora. 
Ako sa vám to podarilo?
MJ: Máme za sebou pomerne dobrú 
doktorandskú kariéru na ČVUT v Prahe, 
kde sme sa v rámci centra strojového 
vnímania na katedre kybernetiky 
venovali výskumu v tejto oblasti. Ešte 
počas štúdia sme spravili program 
s názvom CMPMVS určený pre 
výskumnú komunitu na nekomerčné 

posunúť, niečo implementujeme, 
niečo prototypujeme... Ten priestor 
na zlepšovanie je stále obrovský. 
Momentálne dávame dokopy AI tím, 
teda hľadáme ľudí z oblasti umelej 
inteligencie, ktorá by nášmu softvéru 
mohla pomôcť s detekciou pohyblivých 
objektov, oblohy, vegetácie, 
dopravných značiek a podobne. Všetci 
tí, ktorí majú k tejto oblasti blízko, majú 
u nás dvere otvorené.
MB: Špeciálne sa potešíme 
absolventom z FMFI UK, našej alma 
mater. Nie je to o žiadnej nostalgii, 
naša skúsenosť je jednoducho taká, 
že Matfyz produkuje najlepších ľudí 
na trhu. Viacerí naši developeri v tíme 
študovali práve tam. Nehľadáme 
však len softvérových vývojárov, 
vítaní sú aj absolventi kartografie 
a geoinformatiky, ale i manažmentu 
či marketingovej komunikácie. Inak 
študentom, ktorí by mali záujem, cez 
leto ponúkame stáž. Nie je o skenovaní 
dokumentov a varení kávy, ale 
o naozajstnom vývoji a výskume.

Ako si vlastne spomínate na štúdium 
na UK?
MB: Bolo to náročné štúdium, ale 
som veľmi rád, že učitelia od nás tak 
veľa vyžadovali. Kládli silný dôraz na 
matematiku, ako i na teoretickú stránku 
informatiky. To je veľmi dôležité. 
Pretože trendy toho, ako sa informatika 
vyvíja, sa menia každý polrok, ale ten 
teoretický základ ostáva stále rovnaký. 
Keď mu človek rozumie, vie sa veľmi 
rýchlo adaptovať. Ale keď nechápe 
základ, je ako jednorazová baterka – 
akonáhle sa „vybije“, pre inovatívny 
pracovný trh stráca cenu, miesto mu 
rýchlo vyfúkne konkurencia. Preto 
som rád, že nám práve toto na výške 
zdôrazňovali.
MJ: Dúfajme, že nepoľavia. Snáď ešte 
pritvrdia.
MB: Plne to podporujem. Aby sa na to 
naozaj nešlo štýlom: „Viac študentov 
(hoc aj na úkor kvality), viac peňazí pre 
fakultu.“ To by bolo veľmi krátkozraké. 
Treba si uvedomiť, že vysoká škola 
musí vychovávať odborníkov, ktorí 
vedia vytvárať ťažké systémy. Všetko 
ľahké totiž onedlho nahradí umelá 
inteligencia. Produktom päťročného 
vysokoškolského štúdia by preto 
nemal byť absolvent, ktorý dokáže len 
„pekne formátovať kód“. To by bolo 
mrhanie prostriedkami i časom, veď 
to zvládne už šikovnejší stredoškolák. 
Výška musí vychovávať ľudí, ktorí budú 
vedieť formulovať algoritmy umelej 
inteligencie. Tých je aj bude stále málo.
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PREDSTAVUJEME PRACOVISKO

KATEDRA BIBLICKÝCH 
VIED RKCMBF UK

text: Erika Hubčíková
foto: Tomáš Madeja

Tento rok uplynie presne 1600 rokov od smrti Hieronyma, autora známeho latinského prekladu Biblie 
z prelomu 4. a 5. storočia – tzv. Vulgáty. Preto katolícka cirkev od adventu slávi Rok Božieho slova. V lepšie 
načasovanie návštevy Katedry biblických vied Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK sme 
ani nemohli dúfať. O aktivitách našich biblistov i kráse biblických spisov, ukrývajúcej sa často v detailoch, sme 
sa porozprávali s doktorom Jozefom Jančovičom.

Biblia je božskou symfóniou viacerých hlasov

V snahe zistiť, čo všetko vlastne spadá 
pod biblické vedy, ktorými sa katedra 
v názve pýši, pýtam sa na ponuku 
predmetov, ktoré sa tu vyučujú. 
„V prvých semestroch teologickej 
akademickej formácie sa študenti 
stretávajú s predmetmi úvod do Svätého 
písma a biblická archeológia. V rámci 
úvodu sa zameriavajú na základné 
a kľúčové témy pre správne pochopenie 
Biblie,“ začne Jozef Jančovič. Napríklad? 
„Okrem teologických tém, akými sú Božie 
zjavenie, problematika kánonu s úzko 
súvisiacou problematikou inšpirácie, 
dôsledky, dejiny a pravidlá výkladu 
Písma, predmet objasňuje aj sakrálnosť 
posvätných textov vo všeobecnosti či 
dejiny biblického textu. Zaoberá sa teda 
základnými charakteristikami Biblie ako 
knihy i ako posvätného textu, jej vznikom 
a vierou, ktorá je v nej obsiahnutá,“
objasňuje.
Všeobecný úvod sa následne dopĺňa 
predmetmi, ktoré sa venujú viac 
jednotlivým knihám Písma. „Študentom 
tu už prezentujeme nielen úvod do 
jednotlivých kníh, ale zároveň im 
ponúkneme nástroje, vďaka ktorým 
dokážu hlbšie preniknúť k podstate 
a výpovedi tých textov,“ hovorí 
Jančovič, ktorý vyučuje Tóru – päť 
kníh Mojžišových a tzv. múdroslovné 
knihy v rámci Starého zákona, ako aj 
synoptické evanjeliá a vybrané kapitoly 
z Nového zákona. Vedecky sa zameriava 
na texty biblickej predhistórie v Knihe 
Genezis, na stvoriteľskú teológiu 

v Písme a na kánonický prístup k Biblii.
Na katedre sa vyučujú aj cudzie jazyky, 
ktoré sú potrebné pri práci s Bibliou, 
a to biblická hebrejčina (pôvodný 
jazyk Starého zákona), biblická 
gréčtina (pôvodný jazyk Nového 
zákona) a latinčina. Do akej hĺbky sa 
vo výučbe ide? „Biblická hebrejčina 
je u nás len introduktívnym kurzom,“
priznáva, „ak sa však nájdu záujemcovia, 
otvára sa seminár.“ V prípade biblickej 
gréčtiny je to lepšie. „V rámci ročného 
kurzu sa pracuje už aj s výkladom 
novozákonných textov,“ hovorí. „Bratia 
evanjelici sú na tom s časovou dotáciou 
hebrejčiny i gréčtiny omnoho lepšie, 
majú totiž omnoho silnejšiu tradíciu 
práce s biblickým textom a výkladom,“
pripúšťa. Najlepšie je to s latinčinou: 
„Učí sa tri roky. Nie je to síce biblický 
jazyk, ale Hieronymova Vulgáta bola 
veľmi dôležitým prekladom. Okrem 
toho sa učí aj kvôli teologickým textom 
písaným v origináli po latinsky.“ Stačí 
toto poznanie na to, aby sa čerstvý 
absolvent mohol vrhnúť na preklad 
Biblie? „Naša katedra nedokáže poskytnúť 
licenciát z biblických vied, takže tí, 
ktorí sa rozhodnú ísť touto cestou, 
chodia študovať do zahraničia, kde sú 
na to priamo profi lované školy,“ hovorí 
Jančovič, ktorý sám študoval v Ríme aj 
v Jeruzaleme.
A čo predmet biblická archeológia? 
„Študentov počas jedného semestra 
zbežne oboznámim s technikami, ktoré 
archeológovia používajú pri vyhľadávaní 

zvyškov či artefaktov, a potom prejdeme 
niektoré kľúčové lokality vo Svätej zemi, 
aby mali aspoň základnú predstavu 
o tom, ako môže byť biblická archeológia 
užitočná pre lepšie pochopenie reálií 
vtedajšej doby,“ približuje. Okrem toho 
so študentmi štvrtého a piateho ročníka 
pravidelne absolvujú cesty do Izraela. 
Vtedy už majú Starý aj Nový zákon 
z veľkej časti za sebou. „Púť do Svätej 
zeme je pre nich také piate evanjelium. 
Veľmi im to pomáha komplexnejšie 
vnímať veci, o ktorých sa učia,“ dodáva.

Biblické spisy nie sú učebnicou 
dejepisu

Rozprávať sa o činnosti katedry 
biblických vied a obísť tému Biblie, 
to by nešlo. Odkiaľ vlastne prišlo 
pomenovanie Biblia? „Pochádza 
z gréckeho slova ,biblion‘, čo znamená 
kniha. Plurál tohto slova má v gréčtine 
podobu ,biblia‘. V stredoveku sa prepis do 
latinčiny udomácnil natoľko, že sa chápal 
ako podstatné meno ženského rodu 
v singulári, a najmä kresťania ho používali 
pre spisy tak Starého, ako aj Nového 
zákona,“ vysvetľuje.
Ako pristupovať k jej čítaniu? „Treba si 
uvedomiť, že Biblia nie je faktografi ou 
v modernom ponímaní, je to najmä 
teologicko-literárne podanie o vzťahu 
Boha k svetu a k ľuďom na pozadí 
historických udalostí. Inými slovami: 
biblické texty nie sú vedeckou štúdiou ani 
učebnicou dejepisu, sú najmä svedectvami 

viery. Preto niektoré výpovede nemôžeme 
brať doslovne, rovnako tak z nich 
nemôžeme automaticky robiť návody na 
správanie v súčasnosti. Musíme ich čítať 
v kontexte danej doby,“ upozorňuje. 
Okrem toho je pre správne pochopenie 
nevyhnutné vedieť identifi kovať, 
čo je nosnou výpoveďou daného 
textu. „Často totiž nie je v texte 
primárne historické podanie udalostí, 
ale nosný je jeho morálno-duchovný 
zámer,“ vysvetľuje. Odlíšiť to nie je 
jednoduché, vyžaduje si to komplexnejší 
a diferencovanejší pohľad na veci. „Je 
však veľmi dôležité, aby sme biblické texty 
nezjednodušovali. Aj preto dbáme na to, 
aby naši študenti, zväčša budúci kňazi 
a učitelia náboženstva, mali potrebný 
rozhľad. Zároveň sa im snažíme pomocou 
nástrojov exegézy pomôcť pochopiť, čo 
je v texte to primárne, a na tom postaviť 
uhol interpretácie,“ hovorí.
Poprosím ho o konkrétny príklad. 
„Z pohľadu súčasného čitateľa sú zvlášť 
problematické niektoré starozákonné 

state, najmä tie spojené s násilím pri 
potrestaní istej viny. V Biblii sa dočítame 
v Knihe Levitikus 20,10, že Židia mali 
oboch cudzoložníkov – muža i ženu – 
ukameňovať. Išlo o mimoriadne krutý 
a neprimeraný trest, zodpovedajúci 
starovekým štandardom spravodlivosti, 
ktoré sú pre dnešnú dobu nemysliteľné. Čo 
však zostáva na tom texte ,aktuálne‘, je 
morálne kritický pohľad na cudzoložstvo, 
ktoré vážne narúša manželské vzťahy 
oboch hriešnikov. Neprimeranosť 
spomínaného trestu pripúšťa už Ježiš 
v Jánovom evanjeliu v kap. 8. Hoci tiež 
neschvaľuje cudzoložstvo (v tomto 
smere sú starozákonné a novozákonné 
state jednotné), žene, ktorú chceli 
zákonníci takto potrestať, povie: ,Choď 
a už nehreš.‘ Prepustí ju bez potrestania 
a krutý trest odmietne a originálnym 
spôsobom morálne vyrieši prípad ženy, 
ktorá bola vtedy za daný hriech primárne 
postihovaná,“ vysvetľuje so zápalom. 
„Preto je ďalšou dôležitou podmienkou 
pre správne pochopenie Biblie nutnosť 

vidieť jednotu medzi Starým a Novým 
zákonom. Ten istý Boh je na pozadí 
autorstva oboch častí Biblie,“ dodáva. 
„Biblia je symfónia viacerých hlasov, kde 
jednotlivé hlasy musíme zvažovať v tej 
pestrosti, v ktorej zaznievajú. Nemôžeme 
sa sústrediť iba na jednu výpoveď, lebo 
v Biblii často zaznievajú k danej téme aj 
iné výpovede. Práve zvažovaním tejto 
rôznorodosti dostávame adekvátnu 
odpoveď,“ upozorňuje.
„Aby sme však Bibliu pochopili v jej 
komplexnosti, pri čítaní a výklade 
biblických textov nesmieme zabúdať 
ani na spôsob podania a reč, ktorá je 
niekedy poetická, so symbolmi a obrazmi, 
napríklad v žalmoch, proroctvách, 
múdroslovných výrokoch a požehnaniach. 
Inokedy je táto reč prozaická, je viac 
faktická, najmä v rozprávaniach, tzv. 
naráciách, a v zákonných zbierkach. 
To všetko sú dôležité ukazovatele, 
ktorých pochopenie prispieva k úplnosti 
interpretácie,“ objasňuje. Preto biblista 
pri výklade biblických textov kombinuje 
viacero metód a prístupov.

Metodologické 
inštrumentárium biblistu

Ktoré to sú? „Existuje určitá 
pluralita metód pre výklad Písma. Vo 
všeobecnosti však možno povedať, 
že rozlišujeme metódy diachrónnej 
a synchrónnej povahy a viaceré prístupy. 
Z metód diachrónneho typu, ktoré 
vnímajú text tak, ako vznikal v čase, 
je najprepracovanejším spôsobom 
vedeckého výkladu Biblie tzv. historicko-
-kritická metóda, ktorá bola rozvíjaná od 
začiatku 19. do polovice 20. storočia,“
vysvetľuje. Čím je výnimočná? „Veľmi 
silne vníma vzťah textu k vonkajším 
skutočnostiam.“ Čo to znamená? „Za 
svoj cieľ si kladie nájdenie pôvodného 
významu biblických spisov, ktorý mali 
v dobe svojho dejinného vzniku, a to 
na základe rekonštrukcie pôvodnej 
podoby textu,“ približuje jej prvú fázu. 
V ďalšej fáze sa záujem venuje práci 
redaktorov, ktorí spájali jednotlivé 
pramene a celky do väčších kompozícií. 
Výsledkom dlhodobého bádania je 
množstvo poznatkov a literatúry 
k najrôznejším aspektom Písma. Na 
druhej strane sa však môže stať, že 
učenec rozdelí text na množstvo 
literárnych jednotiek a prameňov, 
pričom jeho historická rekonštrukcia 
neraz zostane silne hypotetická a úplne 
neoveriteľná. Dochádza k atomizácii 
Písma a predpokladané pôvodné texty 
boli niekedy postavené nad 
doloženú podobu textu. Preto 
v 20. storočí došlo k určitej kríze 
historicko-kritickej metódy a vznikali 
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nové prístupy a východiská.
„V polovici 20. storočia sa začal text 
vnímať viac synchrónne, akoby vznikol 
v jednom časovom okamihu. Berú sa 
tiež do úvahy novšie tézy literárnej 
vedy, napríklad téza Umberta Eca, 
ktorý vníma text, a teda aj Bibliu ako 
,opera aperta‘ (otvorené dielo). Inými 
slovami, že text si žije svojím životom 
cez čitateľa a komunitu, ktorá ho prijíma 
a interpretuje,“ približuje. „Keďže však 
analýzy synchrónnej povahy pripisujú 
väčšiu dôležitosť vnútornej jednote textov 
a študujú ich vo svojej finálnej podobe 
a oddelene, je treba ich výklad doplniť aj 
o platné poznatky z historicko-kritickej 
analýzy a zároveň upresniť vzťahy textu 
aj s inými textami, lebo texty Písma sú 
popri svojej odlišnosti svedectvami jednej 
veľkej tradície,“ objasňuje. Práve táto 
perspektíva je vlastná tzv. kánonickému 
výkladu Písma, ktorý je zo svojej 
podstaty holistický, t. j. zameriava sa na 
Bibliu ako celok, na jej konečnú podobu 
textu a tiež jej určitú jednotu z hľadiska 
zámerov. Cieľom je odhaliť také 
vzájomné vzťahy a prepojenia medzi 
textami, aké mali na mysli ich autori. 
„Žalm sa napríklad nevykladá už len ako 
samotné dielo, ale ako súčasť určitej 
zbierky, ktorá je spojená s inými knihami 
žalmov, a tie sú previazané s komplexnou 
štruktúrou celého starozákonného 
kánonu,“ uvádza príklad.

Prekladmi bližšie k človeku 
dneška

So správnym výkladom biblických textov 
úzko súvisí ich preklad. Práve to je ďalšia 

doména členov katedry. V rokoch 1990 
do 2007 participovali na slovenskom 
ekumenickom preklade. Čím je 
výnimočný? „Je prvým medzikonfesijným 
prekladom Biblie z pôvodných jazykov 
– hebrejčiny, aramejčiny a gréčtiny – do 
súčasnej slovenčiny. Spolupracovali 
na ňom odborníci z oblasti biblistiky 
a jazykovedy z celého Slovenska a z cirkví 
združených v Ekumenickej rade cirkví,“ 
objasňuje Jančovič, ktorý sa na ňom 
tiež podieľal. „I keď je – ako každá ľudská 
práca – nedokonalý, stále sa cizeluje 
a postupne vychádzajú opravené vydania, 
dodnes ho používame pri študijných 
a ekumenických aktivitách. Niektoré 
state sú v ňom totiž preložené lepšie než 
v našom katolíckom preklade, napríklad 
v Knihe Sirachovca,“ priznáva. Ako sám 
hovorí, bol to úžasne plodný projekt 
aj pre neho osobne. „Mohol som tak 
spoznať okrem svojej aj inú tradíciu, čo 
je veľmi obohacujúce. Občas sa bojíme 
spoznať pohľady tých druhých, a pritom 
nám pomáhajú verbalizovať a lepšie 
formulovať tie svoje,“ dodáva.
Jeden konkrétny príklad, čím sa 
preklady Biblie jednotlivých konfesií 
líšia okrem počtu kníh zaradených do 
kánonu? „Typickým príkladom je rôzny 
preklad Božieho mena JHVH čítaného 
spočiatku ,Jahve‘, ktoré je najčastejším 
menom Starého zákona. Židia tetragram 
JHVH z úcty k Božiemu menu od istého 
času nahrádzali výrazom ,adonai‘, čo 
znamená Pán. V tradícii protestantskej 
a pravoslávnej sa meno prekladá ako 
Hospodin. Rímskokatolícke preklady 
čítajú Boží tetragram menom Pán. 
V spomenutom ekumenickom preklade 

však figuruje meno Hospodin,“ uvádza.
Členovia katedry tiež iniciujú preklady 
významných dokumentov Pápežskej 
biblickej komisie pre slovenskú odbornú 
teologickú verejnosť, napr. Inšpiráciu 
a pravdu Svätého písma či Židovský ľud 
a jeho sväté písma v kresťanskej Biblii. 
„Momentálne s kolegami Milanom 
Sovom, Blažejom Štrbom a Pavlom 
Vilhanom participujeme tiež na príprave 
Komentárov k Starému zákonu, z ktorých 
vyšlo už sedem zväzkov,“ približuje 
Jančovič. Zapojený je aj do APVV 
projektu na SAV „Terminologické 
diskurzy a špecifiká biblických jazykov 
vzhľadom na preklady Biblie do 
slovenčiny“, ktorého cieľom je nový 
preklad Evanjelia podľa Jána (vyšiel 
minulý rok vo Vede) a Evanjelia podľa 
Lukáša a vytvorenie metodologickej 
platformy pre preklad ďalších kníh. 
Preklady sú doplnené o aktualizovaný 
stručný úvod k statiam a o kritický 
komentár k jednotlivým veršom.
Prečo je vlastne nevyhnutné stále 
revidovať preklady biblických textov? 
„Prvým dôležitým dôvodom je snaha 
ponúknuť dnešnému človeku bohatstvo 
biblických textov v modernom jazyku, 
ktorý mu je blízky, lebo ako hovoril už 
Wittgenstein: ,Jazyk žije v používaní.‘ 
Preto doň vstupujú aj filológovia, ktorí 
pomáhajú preklad založený na formálnej 
ekvivalencii urobiť prístupným pre 
súčasného poslucháča,“ vysvetľuje. 
„V rámci spomenutých Komentárov 
k Starému zákonu sa pripravuje tzv. 
komentárový preklad. Ten je doslovnejší, 
lebo chce vystihnúť originálny jazyk 
biblických spisov,“ dodáva.

Detaily, ktoré menia optiku

Nie je to však iba o jazyku. „Každý 
preklad je vždy aj interpretáciou textu,“ 
hovorí. Prečo je potrebné zamýšľať sa 
vždy odznovu nad pravým významom 
biblických textov, keď už boli toľkokrát 
interpretované? „Preklad je ľudská snaha 
pretlmočiť originál do iného jazyka čo 
najvýstižnejšie, no všetko, čo je ľudské, sa 
dá zdokonaľovať. Pozrime sa napríklad na 
známe vianočné zvolanie v Evanjeliu podľa 
Lukáša: ,Sláva Bohu na výsostiach a na 
zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.‘ Zisťujeme, 
že tento preklad, ktorý vychádza 
z Vulgáty, nie je najvýstižnejší v spojení 
,ľuďom dobrej vôle‘. V tomto zvolaní totiž 
v gréckom origináli zaznie ,anthrópois 
eudokias‘. Hieronym slovo ,eudokia‘ čítal 
ako dobrú vôľu ľudí, teda, že jej subjektom 
je človek. Pod vplyvom starozákonných 
a kumránskych textov sa však zisťuje, že 
,eudokia‘ sa v drvivom počte slovných 
spojení chápe ako záležitosť Božej priazne, 
teda, že Boh je jej subjektom. Preto by 
to spojenie malo byť skôr preložené ako 
,pokoj ľuďom Božieho zaľúbenia‘, čo je 
navrhnutý variant aj pre nový preklad,“ 
prezrádza. Práve tieto upresnenia robia 
podľa neho preklad zaujímavým, lebo 
čitateľovi tak pomáhajú nájsť odpoveď 
na otázku, ako sa dá nájsť zaľúbenie 
v Božích očiach. „To je pre veriaceho 
kľúčová otázka. Nový preklad predkladá 
výzvu dívať sa na tieto slová novým 
spôsobom: Boh narodením Ježiša Krista 
prejavuje priazeň celému ľudstvu, zároveň 
sa však človek môže vo vzťahu k nemu 
dostať bližšie práve cez Krista, on je tou 
cestou k Bohu,“ vysvetľuje. „Okrem 
toho treba brať pri preklade do úvahy 
literárno-teologický zámer biblického 
spisu. Ten sa prejavuje napríklad výberom 
a opakovaním kľúčových slov, ktoré 
vystihujú isté skutočnosti. V Lukášovom 
evanjeliu je jedným z nich nielen 
substantívum ,eudokia‘, ale aj sloveso 
,eudokeo‘, ktoré zaznieva pri Ježišovom 
krste: ,Toto je môj milovaný Syn, v ktorom 
mám zaľúbenie.‘ Je zásadné pochopiť 
význam týchto slov v spise, správne ich 
pretlmočiť do dnešného jazyka a zároveň 
byť pri ich preklade dôsledný,“ objasňuje.
„Alebo iný príklad. V Jánovom evanjeliu 
v kap. 2 máme príbeh o svadbe v Káne 
Galilejskej, na ktorej Ježiš urobil zázrak 
obdarovania. Tým, že premenil okolo 600 l 
vody na výborné víno, zachránil radosť na 
viacdňovej svadbe, na čo starejší pochválil 
ženícha takto: ,Každý človek podáva 
najprv dobré víno a horšie až po tom, keď 
si hostia vypili. Ty si zachoval dobré víno 
až doteraz.‘ Posledná veta sa však dá 
v rámci gréckeho finálneho spojenia ,heos 
arti‘ preložiť aj ako: ,Ty si však zachoval 
dobré víno až pre túto chvíľu.‘ Na prvý 

pohľad je to drobnosť, kristologicky je 
to však veľmi podnetné, najmä ak je 
víno znakom mesiášskych čias.“ Čím? 
„Mení sa tým optika na Krista. Starejší 
pochválil ženícha za to, že sa vyhol bežnej 
praxi – teda, že by podával najprv dobré 
víno a potom už menej kvalitné víno. 
Chváli ho za to, že to najlepšie víno prišlo 
až teraz. Práve cez takto formulovanú 
pochvalu pochopíme lepšie podstatu 
Ježiša, ktorý je Mesiášom, od ktorého 
pochádza kvalitné víno a je fakticky tým 
skutočným adresátom pochvaly, i keď celý 
čas stojí v úzadí,“ vysvetľuje. Zároveň 
dodáva, že je dôležité, aby pri preklade 
biblista neskĺzol do nadinterpretácie. 
Do úvahy musí brať nielen úmysel 
autora, ale i čitateľa, ktorý na základe 
prekladu môže dospieť k správnej 
interpretácii. „Pri výklade textu sa treba 
držať samotného textu a jeho literárneho 
zmyslu tvoreného sieťou slov a logikou 
výpovedí, ktorá nepustí a pripúšťa pár 
možností výkladu (možno dve-tri), ale 
nie nekonečné množstvo. Okrem toho 
nemôžem vnášať do dobového textu 
súčasný pohľad, to by bola už nie exegéza, 
ale eisegéza, čiže vnášanie svojich 
pohľadov, ktoré nemajú textovú oporu 
v texte ani v spise,“ vystríha.

Keď sa aj v osvete zatiahne na 
hlbinu

Pod gesciou katedry vychádza vedecký 
exegetický časopis Studia Biblica 
Slovaca. „Jeho šéfredaktorom je kolega 
Blažej Štrba, výkonnou redaktorkou je 
naša absolventka Martina Korytiaková, 
ktorá si ako prvá Slovenka po licenciáte 
aktuálne robí doktorát z biblickej exegézy 
na prestížnom Pápežskom biblickom 
inštitúte v Ríme,“ hovorí Jančovič, 
ktorý je zástupcom šéfredaktora. 
Časopis vychádza dvakrát do roka, 
okrem toho má aj svoje tematicky 
zamerané dodatky, tzv. supplementá. 
Časopis je od nového roku zaradený 
do najvýznamnejšej teologickej 
elektronickej databázy článkov 
a publikácií ATLA.
Doktor Blažej Štrba je pravidelne 
v letnom semestri hosťujúcim 
profesorom na františkánskom 
biblickom inštitúte Studium Biblicum 
v Jeruzaleme. Je tiež organizátorom 
významných vedeckých podujatí 
– naposledy to bola konferencia 
Vnútrobiblická interpretácia skorších 
prorokov v decembri 2019 v Badíne. 
Pozvanie na ňu prijali i viaceré 
zahraničné vedecké kapacity. Medzi 
nimi aj Emanuel Tov, emeritný profesor 
z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme, 
ktorý je jedným z najlepších textových 
kritikov na svete.
Okrem toho sa katedra zapojila aj 

do APVV projektu piatich fakúlt UK 
„Paradigmatické zmeny v nazeraní 
na vesmír a človeka z filozofickej, 
teologickej a fyzikálnej perspektívy“. 
„Za našu katedru chcem priblížiť literárne 
a teologické akcenty biblických statí 
o stvorení a tiež pohľady Biblie na človeka 
a stvorenie,“ približuje Jančovič. V tejto 
súvislosti opäť pripomenie, že Kniha 
Genezis nie je vedeckou správou, ale 
teologicky originálnou výpoveďou 
o svete a človeku a o jeho úlohe vo 
svete. „Za stvorením zmysluplného 
sveta a zvlášť človeka je Boh, ktorý 
s ním komunikuje a má s ním plán nielen 
v tomto živote. Takúto odpoveď na zmysel 
existencie vám materialistický výklad 
sveta nedá,“ hovorí Jančovič, ktorý sa 
z tejto multidisciplinárnej spolupráce 
veľmi teší. „S kolegami z iných fakúlt sme 
nútení diskutovať, čo nejde bez ťažkostí, 
lebo každá vedecká disciplína používa 
svoj systém jazyka, svoje metafory, ako 
i svoju metodológiu. Je to však veľmi 
obohacujúce,“ pochvaľuje si teológ, 
ktorému však ani pohľad prírodných 
vied nie je úplne cudzí. Jozef Jančovič 
je totiž i vyštudovaný inžinier. „Počas 
štúdia biotechnológií na STU, ktoré som 
úspešne ukončil, som sa rozhodol, že 
by som chcel hlbšie spoznať svoju vieru 
a tradíciu, v ktorej som vyrastal, preto 
som sa rozhodol pre štúdium katolíckej 
teológie,“ objasňuje cestu na RKCMBF 
UK.
Katedra sa však otvára i neodbornej 
verejnosti. „V rámci Roku Božieho slova 
v letnom semestri sme pripravili cyklus 
šiestich verejných prednášok nazvaný 
,Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1–11‘, 
počas ktorého záujemcom ponúkame 
možnosť exegeticky preniknúť hlbšie 
do výpovede prvých kapitol z Knihy 
Genezis,“ približuje biblista. On sám na 
osvetu a popularizáciu Písma a nových 
prístupov k nemu využíva napríklad aj 
Facebook, kde pravidelne uverejňuje 
komentáre k nedeľným evanjeliám. 
„Mnohé state a výklady k nim majú ľudia 
dôkladne napočúvané, sú pre nich už 
notoricky známe, preto oceňujú, keď sa 
im ukáže aj hlbší význam týchto textov. 
Práve to je úloha pre nás kňazov – 
prenikať k hlbšiemu významu evanjelií,“ 
hovorí Jančovič, ktorý je v Dúbravke 
výpomocným duchovným. „Čím ďalej, 
tým viac si uvedomujem, že ako kresťania, 
ale ani ako kňazi nevieme o Božom svete 
úplne všetko a stále môžeme z neho 
poznať a zakusovať viac. Človeka to vedie 
k pokore a skromnosti, ale aj k vďačnosti 
Bohu za to, že sa v jeho poznaní pomaly 
posúvame a môžeme na tejto ceste ako 
prvolezci pomáhať i druhým,“ dodáva 
s úsmevom.

Názorná ukážka, s čím 
biblista pracuje. Úryvok 

z Knihy Genezis na 
pergamenovom zvitku 

je zachytený hebrejským 
písmom, ktoré sa píše 

a číta sprava doľava 
a nerozlišuje malé a veľké 
písmená. Okrem toho ide 
o tzv. konsonantický text, 
čo znamená, že obsahuje 

len spoluhlásky.



text: redakcia
foto: Tomáš Madeja
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„Nemožné na počkanie a zázraky 
do troch dní.“ Nádherný výrok. 
A možno aj očakávania súvisiace 
s novým vedením a zmenami 
vo Vysokoškolskom meste Ľ. 
Štúra – Mlyny UK (VM Ľ. Štúra – 
Mlyny UK). Tak to vidí inak veľmi 
optimistický riaditeľ našich 
univerzitných internátov Peter 
Petro, ktorý nastúpil do funkcie 
začiatkom novembra minulého 
roka. Nebol to práve ľahký 
štart. Univerzita Komenského 
totiž ešte v septembri 
z dôvodu zlej platobnej 
disciplíny vypovedala nájomné 
zmluvy niektorým nájomcom 
pôsobiacim v Mlynskej doline. 
Tí však nepovažovali tieto 
výpovede za platné, čo koncom 
roka eskalovalo do pomerne 
vyhrotenej situácie, ktorá sa 
výrazne dotkla aj študentov. 
Ako to vyzerá dnes? Aké 
opatrenia sa prijali, aby sa to už 
neopakovalo? Čo sú najväčšie 
problémy našich univerzitných 
internátov? A čo z toho sa podarí 
napraviť v najbližšom roku? 
Aj takéto otázky sme položili 
„prvému mužovi“ Mlynov UK, 
ktorý sa netají smelou ambíciou 
výrazne zlepšiť kvalitu bývania 
i života v Mlynskej doline.

Ako sa ste sa stali riaditeľom 
internátov?
Mlyny som poznal už predtým, 
a keďže som mal vždy tajnú túžbu 
stať sa nejakou ich súčasťou, keď 
som v médiách zachytil správu 
o personálnych zmenách, aktívne som 
sledoval webovú stránku univerzity, 
aby mi informácia o prípadnom 
výberovom konaní neušla. Nevedel 
som síce, či nejaké „výberko“ vôbec 
bude, či nebude menovaný niekto 
zvnútra UK a podobne, no nechcel 
som premrhať šancu. Takže keď UK 
výberové konanie zverejnila, zaslal som 
výberovej komisii životopis a motivačný 
list a už len netrpezlivo čakal, či ma 
pozvú na výberové konanie. V doterajšej 
praxi som vyberal určite desiatky, ak 
nie stovky kolegov do svojich tímov, 
výberové konania preto dôverne 
poznám. Ale poznám ich z tej druhej 

strany stola – ako člen komisie. A verte 
mi, je úplne iné byť vyberajúcim a byť 
vyberaným. Takže keď ma konečne 
výberová komisia pozvala na stretnutie, 
cítil som sa asi tak ako každý bežný 
uchádzač o prácu pred pohovorom – 
tréma, stres a neistota. Najviac ma však 
prekvapila komisia a počet jej členov. 
Takú veľkú a rozmanito zastúpenú 
komisiu som ešte nezažil a už dopredu 
sa dalo tušiť veľké „grilovanie“. Ale ustál 
som to.

Čo vám išlo v hlave, keď ste prvýkrát 
prišli do Mlynskej doliny?
Tých myšlienok bolo veľa. Asi 
najvýstižnejšie to ilustruje situácia, 
keď sme so zastupujúcim riaditeľom 
Róbertom Zsemberom plánovali 
môj prvý deň. Dohodli sme sa, že si 
prejdeme všetky oddelenia a zoznámi 
ma s ľuďmi v mojom novom tíme, 
a keď sa ma opýtal, čo budeme robiť 
po tomto zoznamovacom kolečku, 
odpovedal som mu, že potom si sadnem 
do svojej kancelárie, chytím si hlavu do 
dlaní a opýtam sa sám seba: „Bolo mi 
to treba?“ Ale teraz vážne, pretože aj 
moje myšlienky boli vtedy, samozrejme, 
vážne a bral som to s veľkou pokorou. 
V situáciách, keď preberáte vedenie 
väčšieho tímu a veľkého projektu, je 
najdôležitejšie si práve tie myšlienky 
utriediť, spoznať ľudí a prostredie 
a stanoviť si ciele a priority, ako aj 
cestu, ktorou sa budete uberať smerom 
k naplneniu stanovených cieľov. Toto 
ma sprevádzalo na mojej prvej ceste do 
Mlynskej doliny, ale presne toto je aj 
dnes súčasťou mojich myšlienok. Prácu 
mám v hlave každý deň a Mlynmi UK 
som žil už dlho pred svojím nástupom 
do funkcie.

Vo funkcii ste už viac ako tri mesiace. 
Ako za ten čas vnímate najväčšie 
problémy Vysokoškolského mesta Ľ. 
Štúra?
Internáty za sebou vlečú obrovský 
investičný dlh. Tu sa začína a končí 
najväčšia kapitola „knihy problémov“. 
Asi každý z nás má predstavu, ako 
by to mohlo či malo na internátoch 
vyzerať, do čoho by investoval a čo 
urobil, aby sa to zmenilo k lepšiemu. 
Bohužiaľ, zázračný prútik a bezodný 
mešec plný peňazí nemá nik. A tak sa 
v realite rozhodujeme medzi tým, čo 
je nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti 
a funkčnosti internátov, a tým, ako 
zvýšiť úroveň života na Mlynoch. Aj keď 
sú v tomto smere priority jednoznačné, 
uvedomenie si, že zasa „tie peniaze“ 
nedáme na niečo nové, ale len na to, 

ROZHOVOR

MLYNY UK: DOLINA NA 
KOPCI MÁ NOVÉHO 
RIADITEĽA

aby sme niečo udržali pri živote bez 
významnejšej modernizácie, vôbec nie 
je príjemné.
Postupne budeme zverejňovať zámery 
a kroky, ktoré budeme realizovať, a od 
komunity študentov privítame iniciatívu, 
nápady, ale trebárs aj fyzickú pomoc 
formou brigád. Študenti, poďte do toho 
spolu s nami – pre nás všetkých i pre 
tých, ktorí sem prídu po nás. Alebo ak 
mám parafrázovať klasika: „Nepýtaj sa 
len to, čo robia Mlyny pre teba, ale i to, 
čo môžeš urobiť ty pre Mlyny.“

Aké zmeny plánujete realizovať 
v najbližšom roku?
Verím, že okrem nevyhnutných krokov, 
ktoré sú potrebné pre bezpečné 
bývanie a bezpečný život na internátoch 
(napríklad statické posúdenie balkónov 
a s tým spojené opravy), v tomto roku 
významnejšie posunieme aj kvalitatívnu 
úroveň bývania vo vybraných objektoch. 
Máme naplánované a finančne 
zabezpečené rozsiahlejšie opravy 
troch blokov átriakov, vybavenie časti 
átriakov novým nábytkom, výmenu 
okien na manželákoch, pokrytie časti 
areálu wi-fi sieťou Eduroam, kompletnú 
výmenu svietidiel na celých Mlynoch 
za úsporné a moderné LED svietidlá 
nevyžadujúce údržbu, čiastočnú 
revitalizáciu vestibulu na Štúraku, 
zriadenie menšieho multifunkčného 
coworkingového centra, relaxačnej 
zóny, niekoľkých útulných študovní, 
ako i množstvo exteriérových úprav 
a zmien. Pre zefektívnenie práce tímu 
údržby a lepšie plánovanie a sledovanie 
samotnej údržby zasa zavedieme 
helpdesk aplikáciu, ktorá nám do 
budúcnosti pomôže zlepšiť aj procesy 
ubytovania a odubytovania. Jediným 
potenciálnym obmedzením a rizikom 
v týchto plánoch je súčasný nedostatok 
stavebných kapacít na trhu a časové 
limity procesu verejného obstarávania. 
Môj tím verejného obstarávania 
v spolupráci s rektorátnym tímom však 
robia maximum pre to, aby sme všetko 
stihli obstarať načas a zrealizovali 
uvedené zámery.
Okrem týchto zmien skôr technického 
charakteru však chcem iniciovať najmä 
zmenu prístupu. Prístupu zamestnancov 
internátov k študentom a naopak. 
Sme tu na jednom mieste, všetci 
pokope a vzájomne sa potrebujeme. 
Ani jedna strana bez tej druhej nemá 
zmysel a nemôže fungovať. Preto je 
nevyhnutné vzájomné pochopenie 
potrieb tej druhej strany, pochopenie 
jej zmýšľania. Verím, že postupnými 
krokmi v procese tejto zmeny sa nám 
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Peter Petro
V r. 2007 – 2012 absolvoval štúdium manažmentu 

a riadenia podniku na Podnikovohospodárskej 
fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so 
sídlom v Košiciach. Celý profesionálny život sa 

venuje vedeniu tímov ľudí v oblastiach prevádzky, 
obchodu, služieb, údržby a investícií. Má skúsenosti 

so správou majetku, jeho údržbou, plánovaním 
opráv, investícií, rozvojom a modernizáciou vo 

verejnom aj privátnom sektore. Funkcie riaditeľa 
VM Ľ. Štúra – Mlyny UK sa ujal 1. novembra 2019. 

Predtým pôsobil ako prevádzkovo-technický 
námestník vo Fakultnej nemocnici Trnava, riadil 
tiež prevádzku maloobchodných sietí v oblasti 

telekomunikácií, gastronómie a čerpacích staníc.

podarí výrazne zlepšiť kvalitu vzťahov 
a vzájomného spolužitia na Mlynoch. 
Jej presadenie síce chvíľu potrvá, ale 
keď sa podarí, bude určite jednou 
z najzásadnejších kvalitatívnych zmien 
v prospech tak študentov, ako aj 
zamestnancov nášho vysokoškolského 
mestečka.

Koncom minulého roka sa veľa 
hovorilo o vypovedaní nájmov 
niektorým nájomcom. Aká je 
aktuálna situácia s fitnescentrami 
a klubom Unique?
Pokiaľ ide o fitnescentrá, obe strany 
tohto sporu sa snažia o konštruktívne 
jednania a primárne majú vôľu 
dohodnúť sa mimosúdne. Čas ukáže, 
ako budú tieto jednania pokračovať 
a ako sa skončia. To najdôležitejšie 
však je, že študenti majú k dispozícii 
všetky posilňovne v štandardných 
prevádzkových režimoch a za rovnakých 
podmienok, ako mali do začatia sporov. 
A všetky kroky vedenia univerzity 
i internátov zohľadňujú potrebu 
zachovať disponibilitu týchto, resp. 
alternatívnych zariadení pre študentov.
Situácia s klubom Unique je trocha iná. 
Tam úplne prirodzene uplynula platnosť 
nájomnej zmluvy k 31. decembru 2019. 
Klub zatiaľ nového nájomcu nemá, 

no silne zvažujeme potrebu takéhoto 
klubu v areáli vysokoškolského mesta 
a zároveň rozmýšľame o zmysluplnom 
využití týchto priestorov. Keďže všetko, 
čo na Mlynoch robíme, by malo byť 
pre študentov, v dohľadnej dobe sa 
ich chceme opýtať aj na ich názor 
a prizvať ich takto k spolurozhodovaniu 
o dôležitých veciach v živote Mlynskej 
doliny.

Aké opatrenia ste prijali, aby sa to už 
neopakovalo – či už ide o neplatenie, 
alebo o nedostatok informácií, na 
ktorý sa niektorí študenti sťažovali?
Pohľadávky, ich sledovanie, riešenie 
a celkovo ich manažment máme dnes 
konečne podchytený a funkčný. Čiže 
opakovanie sa podobnej situácie by už 
nemalo nastať.
Pokiaľ ide o tú nedostatočnú 
informovanosť, tu priznávam, že na 
prvý pohľad by sa mohlo zdať, že 
sme o sporoch s nájomcami málo 
komunikovali. Faktom však je, že ak 
podstupujete náročné a citlivé právne 
kroky vedúce k ochrane majetku 
UK, nemôžete o nich vždy hovoriť 
verejne a dopredu. Uznávame však, 
že dosah týchto sporov na študentov 
bol pomerne významný, a uvedomili 
sme si, že o takýchto našich krokoch, 

resp. ich možných následkoch by mali 
byť vopred informovaní a mali by mať 
aj k dispozícii relevantné náhradné 
riešenia. Preto budeme klásť väčší 
dôraz na proaktívnu komunikáciu. 
Okrem toho sme na webovej stránke 
Mlynov UK zriadili sekciu „Riaditeľ 
odpovedá“, kde môžu študenti položiť 
otázku priamo mne a ja im na ňu rád 
odpoviem. Otázkam sme pripravení 
čeliť aj na ubytovacom oddelení. Viac 
komunikujeme aj na sociálnych sieťach. 
Hneď ako sme v jednej skupine zachytili 
video s tečúcou batériou v jednej 
z izieb, okamžite sme študentku 
kontaktovali a do hodiny tam bol 
údržbár. Alebo sme zachytili sťažnosti 
na zmenu systému podávania praženice                              
v Eat & Meet, tak sme vrátili restovanú 
cibuľu späť, dokonca ju milovníkom 
praženice s cibuľou ponúkame 
bezplatne. Sú to drobnosti, ale ukazujú 
smer, akým by sa komunikácia vedenia 
internátov so študentmi mala uberať.

Mnohí problematickí nájomcovia 
boli previazaní s členmi 
predchádzajúceho vedenia 
internátov. Akú máme záruku, že si 
vy neprivediete pre zmenu svojich 
kamarátov?
V prvom rade by som neoznačoval 

žiadnych nájomcov slovom 
problematickí. Ak niečo nefunguje 
správne, chyba býva vždy na 
oboch stranách. A takto to bolo 
aj v týchto prípadoch. Zlyhali 
kontrolné mechanizmy. Akákoľvek 
dobrá myšlienka sa nesprávnou 
implementáciou s využitím množstva 
výnimiek môže v závere „ohnúť“. 
Výsledkom je potom nezdravý vzťah, 
ktorý sa potom veľmi ťažko napráva.
Aby som však odpovedal na vašu otázku, 
zárukou, že sa tak v budúcnosti nestane, 
je transparentnosť a podriadenie sa jej 
v každodennom živote. Nemám potrebu 
sa obklopovať kamarátmi, pre mňa je 
dôležité, aby internáty fungovali a aby 
študenti boli spokojní. Rektor Števček 
navyše nastavil kontrolné procesy tak, 
že univerzita pozorne sleduje každý 
náš krok. Mlynská dolina nemôže 
byť samostatným svetom, všetky 
rozhodnutia robí vedenie internátov 
spoločne s vedením univerzity. Procesy, 
ktoré dnes nastavujeme, nastavujeme 
tak, aby boli pod kontrolou verejnosti, 
študentov a členov akademickej obce 
v plnom rozsahu. Nemáme čo skrývať. 

Ako sa vyvíja situácia ohľadom 
jedálne Venza?
Konečne máme novú pani vedúcu, ktorá 
prostredie študentských stravovacích 
zariadení dôverne pozná, ale potrebuje 
čas, kým sa u nás zorientuje a začne 
presadzovať navrhované zmeny. To, 
na čom spolu aktuálne pracujeme, je 
zmena konceptu stravovania, zmena 
sortimentu, zohľadnenie sezónnosti 
i zmena logistiky v príprave a výdaji 
jedál. Z čoho určite nechceme cúvnuť 
a meniť to, je vynikajúca kvalita jedál, 

za čo patrí vďaka celému tímu Venzy. 
Bude výzvou si túto latku nielen udržať, 
ale aj posúvať nahor. Pripravujeme však 
aj zmeny v technologickom vybavení. 
Z tých prvých malých krokov v reštarte 
Venzy, ktoré študenti uvidia na prvý 
pohľad, je zavedenie platobných 
terminálov pre bezhotovostné platby 
kartou, a to nielen vo Venze, ale aj 
v Eat & Meet a na ubytovacom oddelení. 

O rekonštrukcii Štúraku sa 
hovorí pomaly rovnako dlho ako 
o rekonštrukcii hlavnej stanice. Kde 
to viazne? Kedy môžeme očakávať, že 
sa rekonštrukcia spustí?
Rekonštrukciu Štúraku môžeme 
rozdeliť do dvoch etáp. Prvou 
z nich je vypracovanie projektovej 
dokumentácie a druhou samotná 
realizácia rekonštrukcie. Neviem, 
ako dlho sa o rekonštrukcii hovorí, 
ale viem s istotou, že prvú z dvoch 
menovaných etáp sme spustili. Dňa                              
11. februára sme v spolupráci 
s kolegami z rektorátneho tímu 
verejného obstarávania otvorili obálky 
s ponukami projektantských kancelárií, 
ktoré sa uchádzajú o vypracovanie 
projektovej dokumentácie 
k rekonštrukcii Štúraku. Prvý a zásadný 
míľnik tohto procesu tak máme za 
sebou. K samotnej rekonštrukcii je 
ešte dlhá cesta, ale vykročili sme 
správne.  V krátkom čase predložené 
ponuky vyhodnotíme, a ak nebudú mať 
zúčastnené strany námietky, podpíšeme 
zmluvu s víťazom súťaže. Toto všetko 
by sme chceli stihnúť do polovice 
tohto roka. Následne má projektant 11 
mesiacov na vypracovanie projektovej 
dokumentácie. Paralelne s týmto 

procesom budeme vytvárať kritériá 
a podmienky súťaže na samotné 
stavebné rekonštrukčné práce. Tam 
už budú termíny závisieť od reálneho 
vývoja prvej fázy. Ako som však 
sľúbil, verejnosť budeme priebežne 
informovať o krokoch, ktoré práve 
podnikáme. 

Spomínali ste, že vám študenti 
môžu adresovať otázku na webovej 
stránke Mlynov v sekcii „Riaditeľ 
odpovedá“. Čo ak však nechcú 
položiť otázku, ale formou spätnej 
väzby konštruktívne ohodnotiť 
internátom poskytované služby či 
kroky vedenia?
V našej stratégii myslíme aj na túto 
potrebu, preto pripravujeme spustenie 
aplikácie Staffino. Hodnotenie 
našich tímov a ľudí bude nabiehať 
postupne podľa jednotlivých oddelení. 
Budeme vďační za každú pochvalu či 
spätnú väzbu na prístup a správanie 
našich zamestnancov. Mala by to byť 
pomôcka na to, čo som spomínal – na 
zmenu prístupu a vnímania vzájomnej 
potrebnosti.
Máme pred sebou veľa práce, pričom 
treba myslieť na to, že z večera do 
rána sa všetko urobiť nedá a na 
niektoré výsledky prichádzajúcich 
zmien si budeme spoločne musieť 
chvíľu počkať a niektorí sa toho už 
počas svojho štúdia ani nedočkajú. 
O to viac je dôležité, aby sme všetci 
pozerali dopredu a spoločne menili veci 
systematicky, krok po kroku, trpezlivo 
a s ohľadom na budúce generácie. 
Ďakujem všetkým za dôveru, podporu 
a vopred aj za angažovanosť a pomoc.
 



ABSOLVENTKA 
UK OSLAVUJE 
100 ROKOV

text: Barbora Tancerová
foto: Archív K. Hermannovej

Univerzita Komenského v júni 2019 oslávila 100 rokov svojej 
existencie. Rovnaké jubileum oslavuje vo februári 2020 aj pani Katarína 
Hermannová, jedna z našich najstarších žijúcich absolventiek – štúdium 
ukončila v roku 1942. Aktívna dáma ešte dodnes sleduje spoločenské 
dianie, neunikli jej ani podujatia k oslavám storočnice UK.

Keď sa 18-ročná Katarína, vtedy 
Markovičová, v roku 1938 rozhodla 
študovať na univerzite angličtinu 
a nemčinu, nepotrebovala absolvovať 
Scio test ani zaslať žiadnu prihlášku. 
„Po maturite som jednoducho prišla 
na univerzitu a tam som odovzdala 
maturitné vysvedčenie pánovi Svoradovi, 
to bol pedel. A potom ma už len pozvali 
na otvorenie ročníka,“ spomína.
Katarína Hermannová pochádza 
z Bratislavy, narodila sa vo významnej 
prvorepublikovej rodine, jej strýkom 
bol popredný politik ČSR Ivan Dérer. 
Jazyky ju vždy zaujímali, už z domu 
ovládala okrem slovenčiny aj nemčinu 
a maďarčinu, na gymnáziu sa učila tiež 
francúzštinu a angličtinu. Preto sa po 
maturite rozhodla pre štúdium jazykov 
na univerzite.

Vysokoškoláčkou  
v zložitej dobe

Svoje vysokoškolské štúdiá začala 
v zložitej dobe. Už v septembri 1938 
spojenci zradili Československo 
v Mníchove a v marci 1939 prvá 
republika prestala existovať. Tieto 
udalosti postihli aj Univerzitu 
Komenského, premenovanú na 
Slovenskú univerzitu, z ktorej museli 
odísť mnohí českí profesori. „Profesori, 
ktorých som si ja zapísala v indexe, na 
univerzite pôsobili ešte v ďalšom polroku, 
ale potom bol koniec,“ spomína pani 
Hermannová.
Filozofická fakulta vtedy ešte nesídlila 
v budove na Gondovej, ale v hlavnej 
budove na Šafárikovom námestí. 
„Nemčina mala od začiatku toľko 
poslucháčov, že sme počas prednášok 
v tých veľkých posluchárňach na prízemí 

stáli až na chodbe. Na angličtine nás 
bolo len asi štrnásť, tú sme mávali 
na najvyššom poschodí v takej malej 
posluchárni.“ Okrem hlavných 
predmetov si Katarína zapísala tiež 
prednášky z dejín umenia. „Chodil k nám 
profesor Eugen Dostál z Brna, premietal 
nám obrázky, to bolo zaujímavé.“
Po odchode českých profesorov 
neutrpela podľa nej nemčina tak 
veľmi ako angličtina. „Na angličtine bol 
profesor Vočadlo, ktorého už v druhom 
roku môjho štúdia nebolo. Pamätám 
si potom ešte na doktora Polčíka, to 
bol kňaz, predtým pôsobil niekde ako 
misionár, takže angličtinu ovládal. Ale 
prednášal nám dva roky len Johna 
Miltona a jeho Paradise Lost and Paradise 
Regained. Že by sme preberali trebárs 
Shakespeara, to si nepamätám, ani 
žiadneho lektora.“ Angličtinu si tak 
zlepšovala na súkromných hodinách 
u pani Šamkovej, Írky, ktorá žila 
v Bratislave.

Z univerzity na dievčenské 
gymnázium

Jej spolužiaci boli z celého Slovenska, 
na nejaký veselý študentský život si 
však nespomína. „Možnože aj preto, 
že som počas vysokej školy už mala 
pevnejšieho frajera, takže som radšej 
s ním chodila do Horského parku,“ smeje 
sa. Vysokoškolské štúdium vtedy trvalo 
štyri roky, Katarína sa počas neho vydala 
za lekára a začala učiť ako tzv. suplentka, 
pomocná učiteľka na dievčenskom 
gymnáziu. Poslednú štátnicu skladala už 
ako matka dvoch detí. „Titul sme po škole 
nemali žiadny, ja som robila pedagogickú 
časť, takže na diplome mám uvedené 
,spôsobilá na vyučovanie‘. Ani žiadnu 

slávnostnú promóciu sme nemali.“
Napriek ťažkej dobe však podľa nej bola 
vtedy univerzita miestom s pomerne 
slobodným duchom. „Teraz, keď bolo 
to jubileum, som o univerzite všeličo 
čítala a v nejakom článku niekto napísal, 
že po 14. marci (1939) na fakulte 
niekto nadával českým spolužiakom 
a profesorom. Musím povedať, že také 
som ja nezažila. Diplomovú prácu na 
nemčine som písala o Hermannovi 
Hessem, čo bol za nacistov zakázaný 
autor, u Dostála prácu o Jánovi 
Mudrochovi, čo bol tiež v tej dobe persona 
non grata – a nikomu to neklalo oči. Ja 
som na fakulte nijaký škaredý politický 
tlak necítila. Až potom na gymnáziu, keď 
som učila, zo strany komunistov.“

Nemčine a angličtine ostala 
verná celý život

Katarína Hermannová nemčinu a najmä 
angličtinu potom učila celý život, najprv 
na gymnáziu, neskôr na jazykovej škole. 
Ešte donedávna mala svoj pravidelný 
krúžok bývalých žiačok, s ktorými sa 
stretávala na anglickej konverzácii. Za 
jej celoživotnú vernosť učiteľskému 
povolaniu a tiež ako jednej z najstarších 
žijúcich absolventiek jej rektor UK 
Marek Števček udelil Pamätnú medailu 
UK, ktorú jej v jeho mene odovzdal 
prorektor UK Jozef Tancer. 
Svojej škole do ďalšej storočnice želá len 
to najlepšie. „Na Univerzite Komenského 
študovali aj moje dve vnučky a môžem 
povedať, že ich štúdium bolo na neskonale 
vyššej úrovni než moje. Čiže univerzita sa 
vyvíjala veľmi dobrým spôsobom. Prajem 
jej, aby to ďalej bolo tak.“
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text: Mária Halašková,
KSJL PdF UK 

KÁVOVÉ
KAPSULY
Nedávno som chcela kúpiť náplň do kávovaru. 
Mal to byť darček, pretože ja sama kávu nepijem. 
V internetovom obchode som dostala na výber 
z rôznych typov kávových kapsúl, v čom by, 
samozrejme, problém nebol. Ale na niektorých 
obaloch, kde všetku pozornosť kávičkárov 
pritiahne obrázok krásne našľahanej kávy, som ja 
– nezaťažená nekávičkárka – našla pomerne veľký 
gramatický prešľap.

Keď som si otvorila jednotlivé ponuky, zistila som, 
že v obchode mi ponúkajú rôzne kávové kapsule 
a rôzne limitované edície kávových kapsulí: „Kapsule 
sú hermeticky uzavreté, čo zaručuje stálu čerstvosť 
kávy. Prinášame vám ekologické opakovane plniteľné 
kapsule pre kapsulové kávovary. Stopäťdesiat rokov 
viedenskej kaviarenskej kultúry v jednej kapsuli.“ 
Tieto tvary podstatného mena kapsula, ktoré má 
v tomto význame kvalifikátor hovorové, sú však 
gramaticky nesprávne. Kapsula je podstatné meno 
ženského rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru 
žena. Správne sú teda tvary kávová kapsula, nápoj 
z kávovej kapsuly, hovoríme o jednej kávovej kapsule. 
V množnom čísle sú problematické najmä tvary 
nominatívu, genitívu a akuzatívu, ktoré by mali 
vyzerať nasledovne: kávové kapsuly, edícia kávových 
kapsúl, vidím dve zvyšné kávové kapsuly.

Podobný problém môžeme pozorovať aj v prípade 
ďalších podstatných mien ženského rodu, ktoré sa 
skloňujú podľa vzoru žena. Sú to najmä podstatné 
mená granula a medaila. Často ich možno pozorovať 
v nesprávnych tvaroch: „Mačkám a psom sypeme do 
misky granule. Vo vrecku ostalo už len málo granulí. 
Žiaci uspeli v školskej súťaži a odmenou pre nich boli 
zlaté medaile.“ Správne sú však tvary nasypané 
granuly, vrecko granúl, zlaté medaily.

Ak sa niekomu na krku trbliece drahocenný kov 
alebo ak niekto sedí nad šálkou obľúbenej kávy, 
jeho myšlienky asi nesmerujú ku gramatickej 
analýze slov. Aj preto by sme správne tvary týchto 
problematických slov mali mať zautomatizované. 
Ak si nimi nebudeme istí, môžeme si ich 
overiť v elektronických slovníkoch na stránke 
Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV 
www.juls.savba.sk.
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text: Mária Grófová
foto: Archív UK
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Fotografi a zobrazuje 
slávnostnú sálu krytú 
širokou kupolou v budove 
Aspremontovho letného 
paláca, kde od vzniku 
univerzity sídli dekanát 
Lekárskej fakulty UK. Práve 
tu sa 28. februára 1920 
uskutočnila historicky prvá 
promócia na Univerzite 
Komenského. V súčasnosti 
sa táto miestnosť využíva na 
zasadnutia Vedeckej rady 
LF UK.

Hoci Univerzita Komenského datuje svoj vznik do 
roku 1919, svojho prvého absolventa sa dočkala už 
vo februári 1920. Ako je to možné? Lekárska fakulta 
UK spočiatku nedisponovala potrebnými priestormi 
a vybavením teoretických ústavov, preto v prvých 
rokoch prijímala len študentov, ktorí absolvovali 
minimálne štyri semestre medicíny na niektorej 
zo zahraničných univerzít. To bol aj prípad prvého 
absolventa Univerzity Komenského.

Pavol Halaša, syn advokáta Andreja Halašu 
a Anny Mudroňovej, sa narodil dňa 4. apríla 1885 
v Turčianskom Svätom Martine. Po maturite na 
gymnáziu v Šoprone (v dnešnom Maďarsku) začal 
v roku 1903 študovať medicínu na univerzite 
v Budapešti, kde absolvoval dva semestre štúdia. 
Nasledujúce štyri semestre absolvoval na univerzite 
v Kluži. Tu v októbri 1905 absolvoval predpísané 
prvé rigorózum a získal titul MUC. (medicinae 
universae candidatus). Ďalších päť semestrov 
absolvoval na lekárskej fakulte v Budapešti, kde 
v roku 1909 získal aj absolutórium (t. j. doklad, 
ktorý by sme mohli prirovnať k dnešnému dodatku 
k diplomu). Na novootvorenej LF UK vykonal 
v dňoch 15. a 18. decembra 1919 skúšky druhého 
a tretieho rigoróza ešte raz napriek tomu, že ich 
už zložil v Budapešti. Dôvodom bol iný rigorózny 
poriadok na československých lekárskych fakultách. 
Medzi skúšky tretieho rigoróza patrili chirurgia, 
pôrodníctvo, očné lekárstvo, dermatológia a syfi lis, 
hygiena a napokon súdne lekárstvo. Jeho promóciu, 

ktorá bola historicky prvou promóciou na Univerzite 
Komenského, stanovili na sobotu 28. februára 1920 
o 11.30 hod. do malej univerzitnej auly v budove 
dekanátu lekárskej fakulty na vtedajšej Nemocničnej 
52 (dnes Špitálska 24), počas ktorej mu promótor 
prof. MUDr. František Prokop odovzdal rigorózny 
diplom. Ním mu bol udelený titul MUDr. (medicinae 
universae doctoris).

Na svoju prvú absolventku si univerzita musela 
ešte rok počkať. Bola ňou Vlasta Marie Bordovská, 
narodená dňa 29. októbra 1895 v Trojanoviciach 
na Morave rodičom Emilovi Bordovskému, 
ktorý bol učiteľom, a Bohuslave Winklerovej. Po 
maturite na českom gymnáziu v Ostrave v štúdiu 
pokračovala na pražskej lekárskej fakulte, kde 
v marci 1918 úspešne zložila skúšky prvého 
rigoróza a získala titul MUC. V zimnom semestri ak. 
roku 1919/1920 sa po ôsmich semestroch štúdia 
v Prahe zapísala na bratislavskú lekársku fakultu. 
Skúšky druhého rigoróza skladala postupne od 
júna do októbra 1920, išlo o patologickú anatómiu 
a histológiu, všeobecnú a experimentálnu 
patológiu, farmakológiu a znalosť receptov, 
vnútorné lekárstvo, pediatriu a napokon psychiatriu 
a neuropatológiu. Skúšky tretieho rigoróza vykonala 
dňa 26. januára 1921. Žiaľ, nezachovali sa nám 
žiadne podrobnejšie údaje o mieste a čase konania 
jej promočného obradu, vieme len, že diplom 
doktorky medicíny si prevzala z rúk promótora prof. 
MUDr. Jiřího Brdlíka dňa 29. januára 1921.

OD PRVEJ PROMÓCIE 
NA UK UPLYNIE UŽ 
ČOSKORO STOROČIE

UNIVERZITA 
V SIETI
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Články z Našej univerzity nájdete aj na: uniba.sk/spravodajsky-portal/nasa-univerzita



2020UNIVERZITNÁ
KVAPKA KRVI

9.3.
LEKÁRSKA A PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Miesto konania: Lekárska fakulta UK

10.-11.3.
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

12.3.
FILOZOFICKÁ A PRÁVNICKÁ FAKULTA
Miesto konania: Filozo
cká fakulta UK

17.3.
FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU

17.3.
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE

18.3.
RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ
BOHOSLOVECKÁ FAKULTA

http://kmn.sk/kvapkakrvi

POZÝVAME

VEĽTRH PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ 
A ODBORNÉ SYMPÓZIUM

10. – 11. MARCA 2020
VESTIBUL NA FARMACEUTICKEJ FAKULTE UK

Viac informácií na: www.sssf.sk/kdf

ODBORNÁ KONFERENCIA PRI PRÍLEŽITOSTI:

16. – 17. MARCA 2020
ŠTUDIJNÉ A KONGRESOVÉ STREDISKO CĎV UK 

V MODRE-HARMÓNII

Viac informácií na: www.cdv.uniba.sk/konferencia2020

ˇ

• 15. výročia Centra ďalšieho vzdelávania UK

• 30. výročia Univerzity tretieho veku CĎV UK

• 60. výročia Ústavu jazykovej a odbornej prípravy 

cudzincov a krajanov CĎV UK

DalŠIe VzdeLÁVaniE 
V CentRe PozoRnosTi Na Uk
DalŠIe VzdeLÁVaniE 
V CentRe PozoRnosTi Na Uk

KariÉRne
Dni FarmAceuTov
KariÉRne
Dni FarmAceuTov
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