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Moji milí priatelia,
ak dovolíte, nebudem v oslovení vymenúvať všetky kategórie
subjektov nášho univerzitného spoločenstva a mrhať tak
drahocenným priestorom, ba ešte drahocennejším artiklom
– Vaším časom. Rovnako som si vedomý faktu, že oslovenie
„priateľ“ evokuje hlbšiu emocionálnu brázdu (to určite
právom), než akú môže akademický funkcionár „vyorať“ vo
vzťahu k všetkým svojim „súkmeňovcom“. Napriek tomu ho,
ak súhlasíte, použijem. Najlepšie totiž vystihuje to, ako veľmi
si vážim úsilie každého jedného z Vás v uplynulom, takom
prazvláštnom roku, ako aj to, čo všetko od nás bude vyžadovať
rok nadchádzajúci – aj keď to môžeme iba tušiť.
Nuž teda, milí priatelia!
Keď ma tím Našej univerzity (na čele s Radom Masarykom) oslovil
s ponukou napísať Vám „čosi povzbudivé“ pri príležitosti nového
kalendárneho roka, otáľal som – skrátka, nehrnul som sa do
toho ktovieako vehementne. Prečo? Inflácia slov, týkajúcich
sa súčasnej situácie, je doslova všadeprítomná. Nechcel som
skĺznuť do šede vyjadrení, ktoré nik nevníma, lebo už vlastne
nič nehovoria. Po dlhom rozmýšľaní o tom, čo by ste (asi) chceli
počuť či čítať od svojho rektora, som privolil. Sami posúdite, či
sa mi nácvik tzv. scudzovacieho efektu Bertolda Brechta (keď
sa postava „vylúpne“ zo svojho javiskového života, aby sa po
prednesení svojho posolstva opätovne „vlúpla“ do pôvodnej
postavy) podaril.
Čo by som teda chcel od svojho rektora počuť ja, v úlohe
obyčajného či, ak chcete, radového pedagóga, študenta,
vedca, administratívneho či prevádzkového zamestnanca tejto
univerzity? A podľa možnosti bez zbytočných okrás, klišé, fráz
a obsahových ošúchaností a vyprázdneností?
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Zrejme to, že chápe naše frustrácie, náš strach z budúcnosti,
naše obavy o zdravie svojich blízkych. Že má pochopenie pre
všetky druhy problémov, ktoré so sebou prináša prechod do
vo svojej podstate asociálneho online prostredia. Že vie, že
absencia normálneho medziľudského kontaktu nás akoby
odcudzuje od nášho bytia ako ľudí, tvorov spoločenských.
Že strata dovtedy samozrejmých vecí umocňuje primárne
iracionálny pocit straty identity človeka v tejto podivnej dobe.
Verte mi, že sa snažím. Tiež svojich študentov vídam len cez

monitor počítača, s kolegami sa namiesto fakultných chodieb,
konferencií či bufetu na prízemí na Šafku vídam len na (ako inak)
online poradách. Rovnako svoju mamu a 92-ročnú starú mamu
vídam len „kradmo“, cez rúško so zarosenými okuliarmi, aby
som im neublížil – pretože láska je strach o milovaného človeka,
strach omnoho väčší, než človek zažíva, keď sa bojí iba o seba.
A preto si Vás vážim. Pretože sa snažíte aj Vy robiť to najlepšie,
čo sa dá, a najlepšie, ako to ide.
Prosím, vydržte.
Chápem Vašu frustráciu, no na druhej strane (to je zrejme tá
druhá vec, čo by som od svojho rektora chcel počuť) Vás chcem
ubezpečiť, že my všetci, ktorých ste si spomedzi seba zvolili,
aby Vás reprezentovali, robíme všetko, čo sa dá, aby to naša
univerzita zvládla so cťou a tak, aby diktovala trendy aj iným.
A že sa pritom viac ako často musíme spoliehať len na vlastný
rozum, úsudok, skúsenosti a intuíciu? To nie je dôležité, robíte
to tak všetci. Spája nás spoločný cieľ: študentov snaha o čo
najlepšie vzdelanie a nás ostatných... vlastne tiež.
Ak raz ktosi bude chcieť túto dobu nejako charakterizovať,
prihováram sa za atribút tekutosti, ktorý vari najlepšie vystihuje
premenlivosť a silu, s ktorou si uzurpuje svoje právo na
slnku. O tekutosti písal už Zygmunt Bauman, jeden z mojich
obľúbených autorov. Hovorí o tekutosti zla, ktoré obteká
všetko pevné a zaplavuje verejný priestor svojou mohutnou
nespútanosťou – hoaxy a lži na sociálnych sieťach, ľudia
strácajúci pevnú pôdu pod nohami, hlupáci, ktorí síce nevedia
vyriešiť domácu úlohu svojej ratolesti z matematiky pre šiesty
ročník základných škôl, ale chcú počuť zloženie vakcíny či
predikujú vývoj čohokoľvek lepšie než univerzitní profesori.
Prosím, buďme hrádzou pevnosti voči tekutosti doby. Ukážme,
že svet i spoločnosť stoja na pevných základoch a že tým
najpevnejším z nich je kritické myslenie alebo proste len
myslenie. A nič menšie nie je ani poslaním našej univerzity v tejto
zvláštnej dobe.
Možno ešte o čosi viac než v dobách „pevnosti“.
Srdečne Vás pozdravuje a veľa zdravia, odhodlania, trpezlivosti
a lásky v novom roku želá
Marek Števček, rektor UK
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Tieto môžu nežiaduco ovplyvniť všetky
živé organizmy, ktoré prídu do styku
so splaškami. Vedci z Prírodovedeckej
fakulty UK pod vedením docenta
Radoslava Halka, chemického analytika,
s medzinárodným tímom vyvinuli
citlivejšiu analytickú metódu na
sledovanie kontaminácie životného
prostredia týmito látkami. Je
založená na kombinácii kvapalinovej
chromatografie, ktorá sa používa
na separáciu zmesí rozpustených
v kvapaline, a atómovej spektrometrie,
umožňujúcej veľmi presne stanoviť
koncentráciu mnohých chemických
prvkov v roztoku. Vedci pomocou
analytickej metódy doteraz merali
koncentrácie v troch čističkách
odpadových vôd a sedimente na
ostrove Gran Canaria v Atlantickom
oceáne. Na výskume spolupracovali
s profesorom Josém Juanom Santanom
Rodríguezom z výskumnej skupiny na
analýzu vzoriek životného prostredia,
ktorý je zároveň aj riaditeľom Inštitútu
pre environmentálne štúdie a prírodné
zdroje z Univerzity v Las Palmas de
Gran Canaria. Na podobnom výskume
výskytu platinových cytostatík
a chemických prvkov platinovej skupiny
v pôde, sedimentoch a kaloch s vedcami
spolupracuje aj profesor Edgar Hiller
z Katedry geochémie PriF UK.

AKTUALITY
Akademická spolupráca po
brexite
Vystúpením Spojeného kráľovstva
z Európskej únie a skončením
prechodného obdobia sa od 1. januára
2021 začala nová kapitola vzťahov
medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom,
a to aj v oblasti programov zameraných
na akademické mobility a spoluprácu
na výskumných projektoch. Spojené
kráľovstvo pristúpilo k novému
programu Horizon Europe, ktorý je
zameraný na investície EÚ do vedy
a inovácií v rokoch 2021 až 2027.
Jeho súčasťou je aj Európsky inovačný
a technologický inštitút (EIT), Európska
rada pre výskum (ERC) a ďalšie
iniciatívy. Univerzita Komenského sa
tak v rámci tohto programu môže
ďalej zúčastňovať na projektoch
s britskými univerzitami a výskumnými
inštitúciami. Do skončenia súčasných
projektov Erasmus+ (na väčšine
univerzít do septembra 2021)
funguje program na oboch stranách
ako doteraz. Keďže sa však Spojené
kráľovstvo rozhodlo nezapojiť do
nového programu Erasmus+ na roky
2021 až 2027, mobility v rámci tohto
programu nebudú pokrývať cesty
našich študentov a zamestnancov do
Spojeného kráľovstva ani mobilitu
britských študentov na našej univerzite.
Spojené kráľovstvo pripravuje
samostatný program na podporu
študentských mobilít s názvom Turing
Scheme.

Rysuje sa špičkové centrum
vedy, výskumu a inovácií
Univerzita Komenského má v pláne
spolu so Slovenskou technickou
univerzitou, SAV s Bratislavským
samosprávnym krajom, mestom
Bratislava a ďalšími potenciálnymi
partnermi z verejného i súkromného
sektora vytvoriť v našom hlavnom
meste zónu špičkovej vedy a výskumu.
Zámer vytvoriť Centrum vedy, inovácií
a spolupráce (CEVIS), ktorý predstavili
vedenia STU, UK a SAV, manažéri
fakúlt a ústavov, mienkotvorní vedci
a projektoví manažéri na online

stretnutí 21. januára 2021, vychádza
z potreby zlepšiť kvalitu vedeckej
základne, prepojiť akademický sektor
s podnikateľským, uľahčiť prístup pre
malé a stredné podniky investovať do
inovácií s vysokým stupňom výskumu
a vývoja a podporiť výskum a vývoj
na základe komerčných výstupov.
Súčasťou CEVIS by tak mal byť aj
podnikateľsko-akademický inkubátor,
podporovalo by startupové spoločnosti
a vytváralo spin-off firmy výskumných
klastrov. Koordinátorom projektu,
ktorý vychádza z možností financovania
z iniciatívy REACT-EU, je Slovenská
technická univerzita.

Univerzita pokračuje
v testovaní zamestnancov
Univerzite Komenského sa v januári
podarilo získať od Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva
so sídlom v Bratislave povolenie
na zriadenie a prevádzkovanie
mobilného odberového miesta (MOM),
slúžiaceho na vykonávanie odberov
na testovanie ochorenia COVID-19
pomocou antigénových testov. Koncom
januára a začiatkom februára sa tak
mohli uskutočniť dve viacdňové kolá
hromadného testovania, na ktorých sa

zúčastnilo takmer 2500 zamestnancov.
Od 19. februára univerzita pokračuje
v pravidelnom týždennom testovaní
zamestnancov v historickej budove UK
na Šafárikovom námestí a na Lekárskej
fakulte UK. Zároveň je k dispozícii MOM
v blízkosti Prírodovedeckej fakulty UK,
ako aj na internátoch v Mlynskej doline.

Fakulta managementu UK
oslavuje
Dňa 5. februára 2021 uplynulo presne
30 rokov odvtedy, čo akademický senát
našej univerzity odsúhlasil zriadenie
Fakulty managementu UK. Ideu jej
založenia presadzoval hlavne profesor
Ferdinand Devínsky s podporou dvoch
rektorov – Miroslava Kusého a Juraja
Šveca. Zámerom zakladateľov bolo
vytvoriť na Slovensku fakultu, ktorá by
výučbu v študijnom odbore manažment
zabezpečovala takým spôsobom ako vo
svete uznávané Business Schools, ktoré
pôsobia na zahraničných univerzitách,
napr. Harvardovej univerzite,
Cornellovej univerzite, Carnegieho-Mellonovej univerzite či Pittsburskej
univerzite. Univerzita Komenského
tak využila jedinečnú príležitosť danej
doby, keď sa Slovenská republika
otvorila Západu a s ponukou partnerskej

podpory sa na ňu obrátili aj popredné
americké školy, čo naštartovalo
intenzívne budovanie ďalších dôležitých
zahraničných partnerstiev.

Ďalší dištančný letný semester
Pre pretrvávajúcu pandémiu bude
i výučba v letnom semestri, ktorá sa
na väčšine fakúlt začala 15. februára
2021, prebiehať dištančne. Ak to však
epidemiologická situácia a nariadenia
vlády umožnia, rektor UK môže na
základe odôvodnenej žiadosti dekana
fakulty udeliť výnimky študentom
končiacich ročníkov a študentom tých
študijných programov, kde si štúdium
žiada fyzickú účasť v laboratóriách
alebo na praktických cvičeniach. Hoci
rektor Marek Števček ešte 2. februára
listom požiadal hlavného hygienika,
ministra zdravotníctva, ministra
školstva a ministra vnútra ako predsedu
ústredného krízového štábu, aby na
vysokých školách mohla pre takýchto
študentov prebiehať prezenčná
výučba v obmedzenom (výnimočnom)
režime, vláda SR vyhovela žiadosti
Univerzity Komenského len čiastočne.
Na základe jej uznesenia dostali
od 15. februára 2021 výnimku na
cestu do školy, špecializovaného

výučbového zariadenia a na internát
z poslucháčov našej univerzity len
študenti všeobecného lekárstva
(4., 5. a 6. ročník spojeného štúdia),
ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie
(2. a 3. ročník bakalárskeho stupňa
štúdia). Podmienkou je test, potvrdenie
alebo očkovanie. Iné programy zatiaľ
výnimku nedostali.
Internáty zostávajú naďalej
v obmedzenom režime prevádzky.
Ubytovaných študentov, ktorí sa
na základe výnimky budú výučby
zúčastňovať prezenčne, univerzita
osloví s možnosťou návratu na internát.
Ubytovaní, ktorí majú podpísaný
dodatok k zmluve o ubytovaní
a ubytovanie momentálne nevyužívajú,
naďalej neplatia poplatky za ubytovanie
a na internát sa nemôžu vrátiť. Ak má
ubytovaný záujem ukončiť zmluvu
o ubytovaní, po skončení platnosti
uznesenia vlády SR, ktorým obmedzuje
slobodu pohybu a pobytu zákazom
vychádzania, mu to univerzita umožní.

Prírodovedci vyvinuli účinnejšiu
metódu detekcie cytostatík
Z nemocníc sa do odpadových vôd
dostávajú nebezpečné látky cytostatiká
používané v súvislosti s liečbou rakoviny.

Nerozhodnutí stredoškoláci
uvítali online DOD
Podmienky prijímacieho konania,
špecifiká jednotlivých študijných
programov, možnosti uplatnenia
absolventov, ale i ponuka
mimoškolských aktivít či čulosť
študentského života – na to cielili otázky
záujemcovia o štúdium na UK z radov
stále nerozhodnutých stredoškolákov,
ktorí sa v dňoch 16. a 17. februára
2021 odhodlali využiť univerzitou
ponúkanú možnosť a pripojili sa
cez MS Teams alebo univerzitnú
facebookovú stránku na live stream na
celouniverzitné dni otvorených dverí.
Podobne ako v novembri, aj teraz
sa im postupne (každý deň v dvoch
paralelných tematických blokoch,
pričom jeden blok sa orientoval na
prírodné a druhý na spoločenské vedy)
predstavilo všetkých 13 fakúlt. Každá
z nich mala na prezentáciu o sebe
vyhradenú polhodinu, počas ktorej
nádejným vysokoškolákom priblížila
nielen možnosti štúdia, ale napríklad aj
to, čo ich čaká v prvom ročníku. Za dva
dni sa na streamy pripojilo cca 700 ľudí.
Záznam z DOD je opäť dostupný nielen
na univerzitnom Facebooku a YouTube
kanáli, ale aj webovej stránke:
zaziden.uniba.sk.
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UNIVERZITA
ZÍSKALA
DOTÁCIU NA
VIACERO
PROJEKTOV
Univerzita Komenského v Bratislave predložila
minulý rok v rámci výzvy na podávanie rozvojových
projektov verejných vysokých škôl šesť projektov.
Všetky z nich sa Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR rozhodlo podporiť účelovou
dotáciou.

Dotáciu vo výške 143 191 eur získal
projekt „Univerzitná aliancia ENLIGHT
– Európsky vzdelávací priestor bez
bariér“, ktorého cieľom je integrácia
deviatich partnerských univerzít do
spoločného priestoru vzdelávania
a výskumu. Ide o Univerzitu v Gente,
Univerzitu v Bordeaux, Univerzitu
v Uppsale, Univerzitu v Groningene,
Univerzitu v Baskicku, Univerzitu
v Göttingene, Írsku národnú
univerzitu v Galway, Univerzitu v Tartu
a Univerzitu Komenského v Bratislave.
Výsledkom internacionalizácie bude
zjednodušenie a zrýchlenie uznávania
študijných výsledkov pri mobilitách
a tým aj zvýšenie úrovne mobility
študentov. Ďalšou aktivitou je
prepojenie študentov, výskumníkov
univerzít s odborníkmi z iných inštitúcií
v regióne, čo prispeje k výmene
skúseností a podporí spoluprácu so
samosprávou, výskumne a inovačne
zameranými podnikmi. Rozvojový
projekt slúži na dofinancovanie projektu
Erasmus+ v rámci programu European
Universities. Oficiálne trvanie projektu
ENLIGHT je naplánované na tri roky, ale
cieľom je, aby spolupráca pokračovala aj
po uplynutí tohto obdobia.

Finančnej dotácie vo výške 150 000 eur
sa dočká aj „Mapping Open Virtual
Exchanges in Slovak Universities“
(MOVE), spoločný projekt Univerzity
Komenského a Technickej univerzity
v Košiciach, ktorý potrvá do decembra
2021. Jeho hlavným cieľom je podporiť
internacionalizáciu vysokoškolského
vzdelávania prostredníctvom
virtuálnej mobility a tak prispieť
aj k zapájaniu znevýhodnených
skupín do medzinárodných výmen.
Vytvorenie spoločných študijných
programov s renomovanými
zahraničnými univerzitami prispieva
k ambícii stať sa popredným centrom
európskej vzdelanosti a univerzitou
s medzinárodnou orientáciou. Najprv
sa zmapujú materiálne a technické
podmienky na univerzitách, následne
sa vypracuje súbor odporúčaní
pre realizáciu virtuálnych mobilít,
ktorý bude využiteľný v dlhodobom
horizonte.

Tešiť sa môžu aj študenti oboch našich
lekárskych fakúlt. Ministerstvo prisľúbilo
podporiť projekt „Podpora nácviku
praktických a mäkkých zručností pre
získanie profesionálnych klinických
kompetencií na lekárskych fakultách

Univerzity Komenského“, a to sumou
vo výške 188 892 eur. Jednou z aktivít
projektu na Jesseniovej lekárskej
fakulte UK v Martine bude príprava
a implementácia modulu SBTT (z angl.
simulation-based team training)
zameraná na efektívnu komunikáciu,
algoritmizáciu konania a zvládanie
naliehavých situácií v medicíne. Na
Lekárskej fakulte UK bude cieľom
vytvorenie simulačného pracoviska
na výučbu chirurgie, zameraného
na laparoskopiu. Implementáciou
týchto aktivít sa dosiahne zlepšenie
súčasného stavu, ktorý poukazuje na
výrazné deficity v získavaní praktických
a mäkkých zručností študentov
lekárskych fakúlt.

Ďalším podporeným projektom je
„Stratégia ľudských zdrojov k získaniu
HR Excellence Award pre UK“
(HRS4RUK), na ktorý sa ministerstvo
rozhodlo vyčleniť 99 845 eur. Jeho
kľúčovou úlohou je zvyšovanie kvality
riadenia ľudských zdrojov, možnosť
prijímať viac zahraničných výskumníkov
a pomôcť stať sa univerzite
atraktívnym zamestnávateľom. Jedným
z dôvodov na rozvíjanie ľudských
zdrojov je vytvorenie podmienok
na implementáciu Európskej charty
výskumných pracovníkov a Kódexu
správania pre nábor výskumných
pracovníkov, ktoré budú základom pre
vlastnú stratégiu ľudských zdrojov pre
výskumníkov. Cieľom je získanie značky
HR Excellence in Research Award,
ktorá je potrebná na posilnenie pozície
UK v rámci Európskeho výskumného
priestoru (ERA). Implementácia
HRS4RUK je dlhodobým procesom,
ktorý pomôže zlepšiť procesy dovnútra
univerzity tak z centrálnej, ako aj
fakultnej úrovne. Projekt potrvá do
konca roka 2022.

Zelenú dostal aj projekt „Spracovanie
štúdie uskutočniteľnosti pre
integráciu výskumných a inovačných
(R&I) programov a kapacít UK a STU“
(R&I@ACCORD), na ktorý ministerstvo
prispeje sumou 99 906 eur. Jeho
základným cieľom je vypracovať štúdiu,
ktorá poskytne reálny obraz:
1. možností, ktorými sa dajú integrovať
výskumné a inovačné programy;
2. bariér, ktoré bránia integrácii;
3. dopytu po tom, čo integrovať,
a ponuky, čo je možné a/alebo žiaduce
integrovať. Ide o spoločnú žiadosť
Univerzity Komenského a Slovenskej

technickej univerzity. Analýza
existujúcich transformačných aktivít
UK a STU a spoločná inštitucionalizácia
môžu posilniť ich medzinárodné
postavenie. Projekt, ktorý potrvá do
konca roka 2021, je pokračovaním
spolupráce v rámci projektu ACCORD.

Ministerstvom bol schválený
aj rozvojový projekt „Centrum
Comeniana – informačné,
poradenské a podporné centrum
UK“. Ministerstvo projekt podporilo
dotáciou vo výške 199 724 eur.
Cieľom projektu je vytvorenie
inkluzívneho prístupu vo vzdelávaní
UK a podpora činnosti a rozvoja
podporných centier a poradenstva
pre študentov a záujemcov o štúdium
na našej univerzite prostredníctvom
miesta prvého kontaktu s UK –
Centra Comeniana. Projekt má tri
okruhy aktivít. Prvou je rekonštrukcia
priestorov centra na Štúrovej 9 (vrátane
vybudovania bezbariérového vstupu
bez asistenta). Druhou aktivitou
je vytvorenie online platformy
ponúkaných služieb Centra Comeniana.
Treťou aktivitou je rozvoj služieb
v oblasti mentoringu a vytvorenie
mentorského programu pre študentov
so špecifickými potrebami. Uvedená
aktivita bude vychádzať z prieskumu
potrieb a požiadaviek medzi
znevýhodnenými študentmi na UK. Jej
súčasťou bude príprava metodických
materiálov k programu, vytvorenie
skupiny mentorov a supervízorov,
ako i pilotné testovanie mentorskej
podpornej služby a nakoniec
i prezentácia programu na akademickej
pôde a pre širokú verejnosť.

Okrem toho sa Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu
SR rozhodlo podporiť aj plánovaný
projekt Univerzity Komenského na
zriadenie univerzitnej škôlky, a to
účelovou dotáciou vo výške 200 000
eur. Materská škola, určená pre deti
zamestnancov a študentov našej
univerzity, bude situovaná v areáli
Vysokoškolského internátu Družba
UK, teda v bezprostrednej blízkosti
Botanickej záhrady UK, konkrétne
v jednom z existujúcich Švédskych
domčekov. V súčasnosti sa pripravuje
projekt rekonštrukcie a zároveň
sa pracuje na príprave podmienok
fungovania a využívania predškolského
zariadenia.
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BUDÚCNOSŤ AKADEMICKEJ SAMOSPRÁVY
NA SLOVENSKU ALEBO CETERUM AUTEM
CENSEO...

Rímsky senátor Cato starší vstúpil do
dejín svojím tvrdohlavým zotrvávaním
na idei zničenia Kartága. Každé svoje
vystúpenie v Senáte (bez ohľadu na
tému diskusie) zakončoval frázou:
„Ceterum autem censeo Carthaginem
esse delendam!“ (voľný preklad: „Ostatne
si aj tak myslím, že Kartágo musí byť
zničené!“) Jeho sen sa mu splnil v tretej
púnskej vojne, no vzletná parola
nastúpila samostatnú cestu dejinami
a dnes ju interpretujeme ako silnú,
razantnú požiadavku či výzvu.
Výdobytkom udalostí, ktoré sa tak
symbolicky začali v Aule Univerzity
Komenského v Bratislave koncom
novembra 1989, bola okrem iného
skutočná sloboda, ktorú vysoké školy
dostali do vienka. Od novembra 1989
však prakticky neustále čelia kritike, že
si takúto možnosť „nezaslúžia“, že ňou
mrhajú a správajú sa ako malé dieťa pri
strate hračky, keď sa im na tieto slobody
siaha. Vždy v nových a nových vlnách
prichádzajú snahy o deautonomizáciu
vysokých škôl – a v týchto časoch
čelíme ďalšej z takýchto vĺn v podobe
legislatívnych snáh Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky. To pripravilo
zásadnú novelu vysokoškolského
zákona, ktorá v týchto dňoch koluje
akademickým prostredím.
Vlna legislatívnych aktivít v tomto
smere takmer vždy korešpondovala
so živším záujmom spoločnosti

o problematiku vysokých škôl a takmer
vždy bola iniciátorom tohto záujmu
nejaká „kauza“. V súčasnej vlne
záujmu funkciu rozbušky hrá dianie
na Slovenskej technickej univerzite
v Bratislave. Dokazuje však naozaj tento
prípad, že si vysoké školy nedokážu
„vládnuť“ samy?
Nuž, zrejme najväčším argumentom
svedčiacim o opaku je pandemická
situácia, ktorá zasiahla celý svet – aj
ten akademický. Vysoké školy (či aspoň
väčšina z nich) sa správali diametrálne
odlišne od štátnych autorít. Konali
rozumne, predvídateľne, konzistentne
a vždy dostatočne jasne a vopred
komunikovali svoje kroky. Boli tak (spolu
s niektorými územnými samosprávami)
dokonalým príkladom toho, ako sa
to robiť má. Samosprávy – územné,
záujmové či tie akademické – skrátka
dokázali efektivitu svojich riadiacich
mechanizmov a nezriedka sa práve
naším konaním ex post inšpirovali
iné verejné (najmä štátne) autority.
Nestačí to ako dôkaz svojbytnosti
a opodstatnenosti samosprávnych
princípov riadenia?
Samozrejme, netvrdím, že
všetko je v poriadku. Vyladenie
kompetencií jednotlivých orgánov,
zefektívnenie riadenia zavedením
rozumných manažérskych princípov
či zracionalizovanie vnútorných
mechanizmov nakladania s majetkom
nepochybne vysokému školstvu

prospejú. Nedá sa to však bez dialógu,
otvorenosti komunikácie a normálneho
„partnerstva“. Čoho sme však svedkom?
Rozhodovania o nás bez nás.
Najčastejšia kritika vo vzťahu k vysokým
školám sa týka údajného neefektívneho
využívania verejných peňazí. Veď načo
sú nám v zúriacej štvrtej priemyselnej
revolúcii andragógovia, estetici či
klasickí filológovia, paleontológovia
alebo teoretickí fyzici?
Spoločnosť by si mala uvedomiť, že
vysoké školy a univerzity tu nemáme
na to, aby produkovali lacnú (alebo
hoc aj drahú) pracovnú silu pre
národné hospodárstvo. A v tom tkvie
samotná podstata nevyhnutnosti
zachovania princípov autonómnosti
a samosprávnosti vysokoškolského
prostredia.
Priemysel, ekonomika, národné
hospodárstvo sú priamo závislé od
politických stimulov. Politici rozhodujú
(nepriamo, aj keď akceptujem
„neviditeľnú ruku trhu“ s príslušnými,
vývojom podmienenými korekciami),
ktorý segment budeme podporovať,
dotovať a ktorým segmentom
povedzme uľavíme na daniach
a podobne. Ak dáme do rúk politikov
moc rozhodovať o vnútornej správe
vysokých škôl, raz a navždy rezignujeme
na pokrok v myslení a na výchovu
a vzdelávanie budúcich generácií
v duchu opísaných zásad – skrátka,
na poslanie vysokých škôl. A tým je

výchova a vzdelávanie ľudí podľa zásad
kritického myslenia.
Vo vedeckej oblasti, ktorá je druhým
pilierom univerzitnej podstaty, má byť
jadrom slobodný základný výskum,
inšpirovaný jednou z najľudskejších
z ľudských vlastností – zvedavosťou.
Počiatky takéhoto druhu myslenia sa
všeobecne kladú do šiesteho storočia
pred Kristom, do doby, ktorú Jaspers
nazýva „axiálnou“. Táles z Milétu,
Anaximandros či Anaximenés,
Herakleitos či Parmenidés boli
jednoducho zvedaví. Prikazoval niekto
Descartovi či Leibnizovi, Newtonovi
či Kantovi, o čom majú rozmýšľať?
Absurdnosť odpovede je skrytá
v absurdnosti otázky...
Kde by bol ľudský pokrok bez vedy?
Politik, aj ten najosvietenejší, nedokáže
predpovedať, čo z konkrétneho
vedeckého bádania vzíde. Tušil niekto
dosah špeciálnej teórie relativity, bez
ktorej by ste si dnes pravdepodobne
nečítali tento text na tablete či
smartfóne? Mnohé veľmi užitočné
vynálezy vznikli bez toho, aby ich niekto
plánoval. Viacerí vedci si užijú dekády
posmeškov za „zbytočnosť“ svojho
predmetu štúdia – len aby história
ukázala, akí geniálni v skutočnosti boli
(napr. Gottlob Frege v oblasti logiky či

Joseph Thomson a objav elektrónu;
dejiny vedy sú však plné podobných
príbehov).
Zvedavosť a predstavivosť sú vlastnosti,
ktoré sa nie vždy zlučujú s ekonomicko-politickými kritériami „prospechu“.
Výskum v oblasti logopédie,
archeológie či literatúry sa spravidla
nedá odmerať návratnosťou investície
– ale náš jazyk, minulosť a príbehy sú
základom našej identity.
Odmietame presun kompetencií
z akademických senátov na správne
rady (kde by mali významné slová
zástupcovia politickej moci). Ak
prakticky zaniknú fakultné senáty
a vysokým školám sa odoberie
prerogatívum voliť si svojich
reprezentantov, ako to naznačuje
aktuálny návrh, bude to koniec
princípov, ktoré jediné sú garantom
slobody výskumu. Ak funkcionári,
reprezentanti vysokých škôl budú
priamo dosadzovaní aktuálnou
politickou garnitúrou, budú len bábkami
a figúrkami v rukách mocných. Rektor
univerzity má byť volený senátom –
parafrázujúc senátora Catona: Ceterum
autem censeo rectorem universitatis
a senatu eligendum esse!
Aj keď s chybami (predsa len, každý
ľudský výtvor vykazuje chyby),

samospráva je najlepší a historicky
osvedčený model, ktorý sa nenechal
ovládnuť aktuálnou politickou
mocou, a práve preto, že bol od nej
(takmer) vždy nezávislý, napredoval
a napredovala aj spoločnosť, štáty,
ľudia. Voláme to pokrok. Naopak,
tam, kde politická moc zasiahla do
autonómie a samosprávy univerzít,
o pokroku možno hovoriť len veľmi
ťažko. V podmienkach Slovenska sa tak
udialo dvakrát – prvýkrát v roku 1938
v súvislosti s postupným nástupom
fašistickej diktatúry a druhýkrát po
roku 1948 s nástupom diktatúry
komunistickej (či ak chceme, spočiatku
ľudovodemokratickej).
Preto stojíme na križovatke. Budeme
sa pri každých voľbách triasť,
ktorej politickej strane pripadne
ministerstvo školstva a či prispôsobí
univerzity prostredníctvom „svojich
ľudí“ v správnej rade na svoj obraz?
Alebo chceme samostatné, svojbytné
a zodpovedné vysoké školstvo (hoc
s chybami), ktoré dokáže vychovať
vzdelaného človeka, ktorý vie myslieť
a myslenie využíva ako nástroj na
saturáciu svojej zvedavosti?
Bráňme si svoje Kartágo!

Za cenné rady a pripomienky, ktoré dostali tento text do finálnej podoby, ďakujem svojim kolegom a priateľom: Zlatici Plašienkovej, Jozefovi Masarikovi, Radomírovi
Masarykovi, Andrejovi a Slávke Démuthovcom, Emilovi Višňovskému, Františkovi Gahérovi a Jane Šmelkovej. Plnú, neskrátenú verziu tohto textu môžete nájsť na
kmn.sk/neskratenaverzia.
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VEDELI STE, ŽE...?

TÉMA

DOKÁŽEME ODLÍŠIŤ
MÝTY OD FAKTOV?

LIEKY PATRIA MEDZI
NAJPRÍSNEJŠIE
REGULOVANÉ PRODUKTY
Zväčša až dvanásť rokov trvajúca odysea a náklady vo výške viac ako jednej miliardy eur. S tým by mal dnes
rátať výrobca, ktorý sa rozhodne uskutočniť výskum a vývoj nového lieku. Nehovoriac o tom, že pre prísnu
reguláciu, ktorej hlavným cieľom je ochrana verejného zdravia, sa prakticky v ktoromkoľvek okamihu tohto
procesu môžu všetky dovtedy vynaložené prostriedky premeniť na čistú stratu. V čase, keď mnohí dávajú
pred liekmi prednosť pochybným odporúčaniam internetových šarlatánov, sme hľadali odpoveď na to, čo
predchádza uvedeniu liekov na trh a ako sa monitoruje ich bezpečnosť. Na správnosť uvádzaných informácií
dohliadla profesorka Magdaléna Kuželová z Farmaceutickej fakulty UK.
Ako inak, vývoj žiadneho lieku
nepokročí bez dostatočného výskumu
ochorenia, ku ktorého liečbe má
liečivo prispieť. Práve preto vedecké
tímy v prvom rade dôkladne skúmajú,
ako sa ochorenie prejavuje a čo ho
spôsobuje. Sústreďujú sa pritom
najmä na hľadanie biologického
cieľa, napríklad receptora, enzýmu,
iónového kanála alebo génu, ktorého
ovplyvnením by mohli zlepšiť priebeh
choroby. Následne pokračujú tzv.
inteligentným dizajnom liečiva, ktorý
sa zakladá na poznatkoch molekulovej
biológie a farmakológie, farmaceutickej
chémie, biochémie, genetiky,
mikrobiológie a biotechnológie. Cieľom
multidisciplinárnych výskumných tímov
je pripraviť vysoko účinné liečivo na
vybrané ochorenie, ktoré by malo čo
najmenej nežiaducich účinkov.

PREDKLINICKÉ ŠTÚDIE
S POKUSMI NA ZVIERATÁCH
Žijeme v dobe informačného pretlaku, v ktorom sa jedinec ľahko stratí, ak nevie identifikovať nedôveryhodné
zdroje. V dobe, keď vďaka množstvu voľne dostupných informácií niektorí prirýchlo dospejú k presvedčeniu,
že prácu expertov vedia robiť lepšie než oni, čo potom často vedie k šíreniu nebezpečných nezmyslov. Keď sa
spochybňovanie faktov, stojace na vode, honosne nazýva alternatívou. Ak si myslíte, že sa vás téma dezinformácií,
falošných správ a hoaxov netýka, mali by ste spozornieť. Správne namiešaný kokteil poloprávd, utvrdzujúci vás
v názore a servírovaný uprostred vašej sociálnej bubliny, dokáže totiž pomýliť aj ostrieľaného skeptika. Aj tomu
sa venujeme na nasledujúcich stranách. Nechýbajú ani tipy, ako postupovať pri overovaní kvality informácií.
Okrem toho sa spolu s odborníkmi pozrieme hneď na niekoľko oblastí, v ktorých sa dezinformáciám mimoriadne
darilo najmä v uplynulom období.

Nasledujú predklinické štúdie, v ktorých
sa vyselektujú kandidátne molekuly
pre ďalší výskum. Používajú sa na to
bunkové suspenzie, tkanivové kultúry,
baktérie, nádorové bunky a izolované
orgány. Účinok potenciálnych liečiv
sa následne skúma na zvieratách. Pre
poznanie terapeutického potenciálu
nových liečiv sa často využívajú
animálne modely humánnych
ochorení. V tejto fáze vedci skúmajú
najmä: farmakodynamické účinky

(t. j. fyziologické a biologické účinky
liečiva v organizme a mechanizmy,
ktorými liečivo tieto účinky vyvoláva;
zjednodušene: ako na liek reaguje
organizmus), farmakokinetické
vlastnosti (t. j. osud liečiva v organizme
od jeho podania až po vylúčenie; inými
slovami: ako organizmus vplýva na liek),
toxikologické pôsobenie (t. j. toxické
účinky liečiva na organizmus). Pred tým,
ako sa budú vykonávať prvé skúšky
na ľuďoch, musia mať totiž odborníci
k dispozícii dostatočné množstvo údajov
o bezpečnosti a účinnosti skúšaného
liečiva na zvieratách.

NASTUPUJE KLINICKÉ
SKÚŠANIE NA ĽUĎOCH
Až keď skúšaný produkt prejde
bezpečne cez všetky predklinické
testy, prichádza na rad tzv. klinické
skúšanie, čo je výskum liekov na ľuďoch.
Klinické skúšky podliehajú prísnemu
dozoru a môžu byť vykonané iba podľa
presne stanoveného plánu – tzv.
protokolu klinického skúšania. Ten
podrobne opisuje cieľ, metodológiu,
štatistické postupy a celú organizáciu
klinického skúšania. Je navrhnutý tak,
aby neohrozil bezpečnosť a zdravie
zúčastnených na klinickom skúšaní.
Každé klinické skúšanie musí byť
posúdené etickou komisiou a schválené
národnou registračnou agentúrou
liekov príslušnej krajiny (u nás Štátnym
ústavom pre kontrolu liečiv – ŠÚKL).

Dôraz sa kladie na to, aby boli účastníci
dostatočne informovaní o klinickom
skúšaní produktov.
Klinické skúšanie sa vykonáva
postupne v štyroch etapách. Každá
z nich má svoj účel, aby si odborníci
dokázali odpovedať na rôzne otázky.
Iba lieky, ktoré sú kvalitné, účinné
a bezpečné a zároveň prejdú všetkými
fázami klinického skúšania, môžu
byť registrované, teda môžu získať
povolenie na uvedenie na trh.

Testy na malej skupine
zdravých dobrovoľníkoch
V I. fáze sa nový liek prvýkrát testuje na
malej skupine zdravých dobrovoľníkov
(20 až 100). Cieľom tejto fázy je
zisťovanie bezpečnosti daného lieku
pre ľudí, pričom sa hľadá predovšetkým
účinná a vhodná dávka daného liečiva.
Dávky, ktoré sa používajú v tomto
štádiu, sú preto najprv veľmi nízke.
Zodpovedajú približne 1/10 dávky,
ktorá sa ukázala účinná a bezpečná
v predklinických štúdiách. Okrem
zisťovania, či je liek bezpečný pre ľudí,
sleduje sa aj osud liečiva v organizme.
Táto fáza trvá priemerne rok a pol.

Štúdie na malom súbore
pacientov
V II. fáze sa nový potenciálny liek skúša
na väčšom počte pacientov (500 až
1000) s presne stanovenou diagnózou.
Vyhodnocuje sa účinnosť skúšaného
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ETAPY KLINICKÉHO SKÚŠANIA LIEKOV
PREDKLINICKÉ ŠTÚDIE
ZVIERATÁ,
LABORATÓRIÁ,
SKÚMAVKY

• účinnosť
• farmakokinetika
• toxicita

DESIATKY
ZDRAVÍ DOBROVOĽNÍCI

• bezpečnosť
• stanovenie bezpečnej dávky

STOVKY
PACIENTI

•
•
•
•

účinnosť
farmakokinetika
bezpečnosť
opakované podanie

STOVKY – TISÍCE
PACIENTI

•
•
•
•
•

účinnosť
nežiaduce účinky
použitie
rizikové skupiny
porovnanie

lieku, vhodnosť navrhovaných
základných indikácií, posudzujú sa
najmä krátkodobé nežiaduce účinky
skúšaného produktu a všetky riziká
spojené s užívaním lieku. Analyzuje sa
i optimálne dávkovanie a lieková forma
lieku. Dizajn klinického skúšania II. fázy
trvá spravidla rok a pol.

Finále pred registráciou lieku
patrí veľkej skupine pacientov
V III. fáze klinického skúšania sa skúšaný
produkt podáva väčšiemu počtu
chorých pacientov (1000 až 10 000),
pričom je bežné, že klinické skúšanie
v tejto etape prebieha vo viacerých
krajinách. Cieľom je získať štatisticky
hodnoverné údaje o účinnosti
a bezpečnosti lieku. V tejto fáze sa
skúšaný produkt porovnáva s placebom
alebo s existujúcou liečbou. Získané
údaje pomáhajú upresniť rozsah
indikácií, kontraindikácií a dávkovanie
lieku. Sleduje sa aj výskyt nežiaducich
účinkov a interakcie skúšaného
produktu. Táto fáza je často najdrahšia
a najdlhšia – trvá spravidla dva a pol
roka.

AKO TO JE S REGISTRÁCIOU
LIEKU?
Až po uskutočnení prvých troch
etáp klinického skúšania môže daná

farmaceutická spoločnosť požiadať
o registráciu lieku. Bez nej sa totiž
liek nemôže v klinickej praxi používať.
Niektoré lieky sa registrujú na národnej
úrovni v ŠÚKL. Výrobca lieku sa môže
so žiadosťou o registráciu lieku obrátiť
na Európsku liekovú agentúru (EMA),
pričom v oboch prípadoch musí
predložiť detailnú dokumentáciu
o výsledkoch farmaceutického,
farmakologicko-toxikologického
a klinického skúšania. Takéto žiadosti,
kde sú už dostatočne definované riziká
a účinnosť lieku, majú často niekoľko
tisíc strán. Registráciu lieku, ktorú sa
po analýze výsledkov agentúra EMA
rozhodne schváliť, musí ešte povoliť
Európska komisia. Pri niektorých
registračných procedúrach následne
platí registrácia vo všetkých štátoch EÚ.

POD NEUSTÁLYM DOHĽADOM
ODBORNÍKOV
Registráciou lieku sa však
monitorovanie jeho účinnosti
a bezpečnosti nekončí. V IV. fáze
klinického skúšania sa overuje
účinok lieku a jeho nežiaduce účinky
v reálnej klinickej praxi na širokom
spektre pacientov. V tejto fáze sa
zisťujú nové poznatky o liečebných
a nežiaducich účinkoch liekov, o nových
kontraindikáciách a interakciách

novoregistrovaných liekov, ktoré
neodhalilo klinické skúšanie v II. a III.
etape. Bezpečnosť všetkých liekov na
humánne použitie, ktoré sú dostupné
na európskom trhu, a to počas celej
doby ich používania, vyhodnocuje
v rámci EMA Výbor pre hodnotenie
farmakovigilančných rizík (PRAC).
Systém farmakovigilancie sa zakladá
najmä na hláseniach o podozreniach na
nežiaduce účinky registrovaných liekov.
V rámci jednotného prístupu k regulácii
liekov v EÚ sa všetky takéto hlásenia
musia zadať do informačného systému
EudraVigilance v správe EMA. Údaje
z tohto systému pravidelne analyzujú
odborníci na bezpečnosť liekov z PRAC.
V niektorých prípadoch môžu nové
zistenia v IV. fáze klinického skúšania
viesť k zmenám v predpisovaní liekov,
k úpravám schválených súhrnných
dokumentov, ktoré informujú lekárov,
farmaceutov a pacientov o vlastnostiach
lieku, či dokonca až k stiahnutiu lieku
z trhu.
Nahlásiť podozrenie na nežiaduci účinok
lieku pritom môžu nielen zdravotnícki
pracovníci, ale aj samotní pacienti.
Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduci
účinok lieku, nájdete v písomnej
informácii pre používateľa lieku
priloženej v obale daného lieku, príp. na
webovej stránke ŠÚKL: www.sukl.sk.

VÝVOJ PRIEMERNE 12 ROKOV

1. ETAPA

2. ETAPA

3. ETAPA

registrácia lieku

4. ETAPA
SLEDOVANIE
REGISTROVANÉHO
LIEKU V KLINICKEJ
PRAXI

TISÍCE
PACIENTI

• dohľad nad bezpečnosťou
farmakoterapie

Autorkou infografiky je prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc., ktorá pôsobí na Katedre farmakológie a toxikológie FaF UK.
Vo vedeckovýskumnej činnosti v súčasnosti dosahuje významné výsledky v oblasti riešenia farmakoterapeutických
problémov u detí, adolescentov a starších ľudí. Pracovala vo Výbore pre lieky na zriedkavé ochorenia v Európskej liekovej
agentúre. Je členkou odborných komisií ŠÚKL.
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Najprv by sme sa však mali krátko
pristaviť pri pojme epidemiológia. Hoci
si ho mnohí spájajú najmä s infekčnými
ochoreniami typu COVID-19, skutočná
definícia epidemiológie je omnoho
širšia. Je to vedný odbor, ktorý sleduje
výskyt ochorení, zdravotných stavov
a javov (teda nielen nákazlivých
chorôb, ale napr. i duševných porúch
či zdravotných stavov zmenených
úrazmi) v populácii, študujúc faktory,
ktoré ovplyvňujú ich vznik a priebeh.
Prečo však do tohto článku miešame
epidemiológiu? Epidemiológia sa totiž
považuje aj za základ metodológie
výskumu v oblasti zdravia. Práve
ona stanovuje hypotézy, navrhuje
metódy, umožňuje implementáciu
a následné hodnotenie úspešnosti
štúdií, čo generujú dôkazy pre ďalšie
využitie v prevencii, diagnostike, liečbe
a následnej starostlivosti o zdravie
jednotlivca, ako aj celej spoločnosti.
Preto sa aj štúdie, ktoré nás budú
zaujímať, nazývajú epidemiologické.
No na to, aby sme správne porozumeli
zdôvodneniu stojacemu za ich
hierarchizáciou podľa sily dôkazu,
si potrebujeme najprv osvojiť pár
dôležitých termínov.

TYPY EPIDEMIOLOGICKÝCH
ŠTÚDIÍ
a) podľa metódy spracovania údajov:

NIE JE DÔKAZ AKO DÔKAZ
AKO SA VYZNAŤ VO VEDECKÝCH ŠTÚDIÁCH Z OBLASTI MEDICÍNY?
Akékoľvek rozhodovanie ovplyvňujúce zdravie človeka by sa malo primárne opierať o dôkazy. Tým,
samozrejme, nemáme na mysli ničím nepodložené tvrdenie samozvaného odborníka na sociálnej sieti či chýr
šírený na portáli pre čerstvých rodičov, ale naozajstný, vedecký dôkaz, teda potvrdenie určitej predpokladanej
skutočnosti výskumom. Na tom stavia aj moderný trend klinickej praxe, nazývaný „medicína založená na
dôkazoch“ (z angl. evidence-based medicine – EBM). No ani v medicíne nie je dôkaz ako dôkaz. Dôkazy
majú totiž rôznu silu podľa toho, z akého typu štúdie pochádzajú. Preto ak sa nechceme nechať obalamutiť
sofistikovanejšími šarlatánmi, ktorí (či už cielene, alebo podvedome – vďaka tzv. kognitívnemu skresleniu)
z množstva výsledkov vedeckého bádania vyberajú len tie, ktoré sa im hodia, neuškodí zorientovať sa v tzv.
hierarchii vedeckých dôkazov. Článok uverejnený v časopise s vysokým impakt faktorom, spĺňajúci všetky
kvalitatívne kritériá, totiž ešte nemusí znamenať, že sme narazili na najvýpovednejší vedecký dôkaz k danej
problematike. Nejde len o veľkosť výskumnej vzorky, i keď tá značne vplýva na štatistickú významnosť prezentovaných zistení. Ale i o samotný dizajn štúdie, s čím úzko súvisia použité metódy. A s nimi zase limity, ktoré
by sme pri interpretácii výsledkov mali mať na pamäti. Práve na to sa pozrieme bližšie v nasledujúcom článku,
ktorý vznikol s výraznou pomocou docentky Alexandry Bražinovej, epidemiologičky z Lekárskej fakulty UK.

Deskriptívne štúdie opisujú výskyt
určitého ochorenia v populácii, a to
odpovedaním na otázky: Čo? Kto?
Kde? Kedy? Inými slovami: o aké
ochorenie ide, akými charakteristikami
sa vyznačuje pozorovaná osoba či
populačná skupina, akú geografickú
oblasť výskum sleduje a v akom období
sa zber údajov realizuje. Deskriptívne
štúdie sa tak používajú na získanie
základného prehľadu o situácii, ich
úlohou je však priniesť „len“ výstižný
opis. Hoci vytvárajú hypotézy pre ďalší
výskum, nekladú si za cieľ vysvetľovanie
príčinných súvislostí (kauzality).
To je poslaním analytických štúdií,
ktoré už odpovedajú na otázky: Prečo?
Ako? (Prečo títo ochoreli a iní nie?
Ako ochoreli?) Skúmajú už teda vzťah
medzi zdravotným stavom a ďalšími
premennými, pričom sa snažia objasniť,
či vystavenie sa (expozícia) určitému
faktoru vedie následne k vzniku
ochorenia (vtedy hovoríme o tzv.
rizikovom faktore) alebo, naopak, či
tento faktor ochoreniu zabráni (tzv.

protektívny faktor).
b) podľa miery intervencie
výskumníka:
Observačné (pozorovacie) štúdie sú
tie, v ktorých výskumník „len“ sleduje
napríklad zdravotný stav, priebeh liečby
či jej výsledky v sledovanej skupine,
pričom ako pozorovateľ tento proces
nijako neovplyvňuje.
Intervenčné (experimentálne) štúdie sú
tie, kde výskumník s cieľom zhodnotiť
účinnosť určitého faktora (napr. nového
liečebného postupu) u populácie
prideľuje účastníkov štúdie do jednej
z dvoch skupín: v experimentálnej
skupine sú participanti vystavení jeho
pôsobeniu, v kontrolnej skupine nie.
c) podľa časového hľadiska:
Pri retrospektívnej štúdii výskumník
postupuje od – v čase začiatku štúdie už
známych – následkov (napr. rozvinutého
ochorenia) k neznámej príčine, ktorá
ich v minulosti spôsobila, či k faktorom,
ktoré mohli ovplyvniť – v súčasnosti
pozorovaný – stav. Tento typ štúdií
(na rozdiel od prospektívnych) je
ideálny pri výskume zriedkavých
ochorení alebo ochorení s dlhou dobou
latencie. Nevýhodou tohto dizajnu
však je, že sú pri ňom výskumníci
odkázaní spoliehať sa na ľudskú
pamäť participantov a na údaje v ich
zdravotnej dokumentácii (ktoré môžu
byť nedostatočné alebo nepresné),
vďaka čomu sú retrospektívne štúdie
náchylnejšie na skreslenia. Preto k ich
prípadným vyjadreniam o kauzalite
medzi expozíciou danému faktoru
a pozorovaným výstupom treba
pristupovať opatrne.
Naopak, v prípade prospektívnej
štúdie výskumník postupuje od
vopred definovanej intervencie
k (v čase začiatku štúdie neznámeho,
i keď možno očakávateľného)
výstupu. Typickým príkladom
je testovanie nového lieku.
Toto smerovanie má vplyv aj na
metodologickú kvalitu prospektívnej
štúdie. Keďže sú jednotlivé
postupy dopredu naplánované,
vykonávajú sa štandardizovaným
spôsobom, t. j. u každého pacienta/
participanta výskumu rovnakým
spôsobom a v rovnakom čase, čo pri
retrospektívnej štúdii často nie je
splnené. Pri prospektívnej štúdii je tak
v porovnaní s retrospektívnou oveľa
nižšie riziko nekompletnosti údajov.
Nevýhodou prospektívnej štúdie

však je, že počas jej realizácie môžete
z rôznych dôvodov postupne strácať
participantov, nehovoriac o etických
obmedzeniach, ktoré limitujú výber
možných intervencií – ak napr. budete
chcieť zistiť, aké psychosociálne faktory
vedú k suicidalite, pravdepodobne sa
rozhodnete pre retrospektívny dizajn.
Samostatnou kapitolou sú prierezové
štúdie, ktoré získavajú údaje
v konkrétnom časovom bode. Ale k nim
sa ešte dostaneme.
Každá štúdia spĺňa každé kritérium,
čiže je napríklad súčasne analytická,
observačná a retrospektívna.

POSTUPUJEME V HIERARCHII
A teraz môžeme konečne prejsť
k rebríčku vedeckých štúdií podľa
sily dôkazu. Ešte predtým sa však
patrí podotknúť, že hoci jednotlivé
dizajny majú svoje limity, všetky typy
epidemiologických štúdií majú svoj účel
a uplatnenie. Vďaka pestrej ponuke ich
dizajnov si výskumníci môžu zvoliť taký,
ktorý v danej situácii čo najefektívnejšie
a najpresnejšie prispeje k riešeniu ich
výskumnej hypotézy. Nehovoriac o tom,
že bez poriadnych základov a postupne
pribúdajúcich medziposchodí by
výskumníci stavbu „dôkazovej“ pyramídy
úspešne zavŕšili len ťažko.
Ako prezrádza infografika na str. 17,
z pohľadu medicíny sa v hierarchii
vedeckých dôkazov veľmi nízko
nachádzajú výsledky výskumu na
bunkových kultúrach (in vitro) a na
zvieratách. (Niektoré modely ich radia
dokonca na úplne posledný stupienok.)
Preto ak v budúcnosti narazíte na
správu, že vedci objavili látku, ktorá
v laboratórnych testoch preukázala
protirakovinové účinky, netreba
hneď zbytočne podliehať prílišnému
optimizmu – aspoň nie dovtedy, kým sa
podobné účinky nepotvrdia v klinickom
testovaní na ľuďoch. Za ešte slabšie
dôkazy sa považujú odborné posudky
a správy vyjadrujúce názor jednotlivca či
kazuistiky. Hneď si vysvetlíme prečo.

Kazuistiky

Tento typ deskriptívnych
a observačných epidemiologických
štúdií prináša detailný opis klinického
priebehu ochorenia u jedného alebo
viacerých pacientov (zvyčajne max.
piatich), teda najmä opis ich stavu
a spôsobu liečby. Hoci je ich miesto
v EBM nezastupiteľné – sú totiž ideálne
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Najsilnejšie

HIERARCHIA EPIDEMIOLOGICKÝCH
ŠTÚDIÍ PODĽA SILY DÔKAZU
METAANALÝZY A SYSTEMATICKÉ PREHĽADY
RANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ KONTROLOVANÉ ŠTÚDIE
KOHORTOVÉ ŠTÚDIE
ŠTÚDIE PRÍPADOV A KONTROL

Najslabšie

PRIEREZOVÉ ŠTÚDIE

na prezentáciu nových ochorení,
vzácnych prípadov či netypických
priebehov (takto boli opísané napr.
HIV/AIDS či lymská borelióza), práve
pre malý počet vzoriek a chýbajúcu
kontrolnú skupinu sa kazuistiky
v pyramíde dôkazov vyskytujú najnižšie.

Prierezové štúdie

Vyššie nachádzame prierezové štúdie
(tiež označované ako prevalenčné).
Ako sme už spomenuli, skúmajú
údaje získané v konkrétnom časovom
bode, vďaka čomu sa používajú na
vyhodnotenie prevalencie, t. j. výskytu
ochorení v sledovanej populácii
k určitému dátumu. Čo si pod tým
predstaviť? V prierezovej štúdii
môžeme napríklad dotazníkovým
prieskumom zisťovať mieru fajčenia
u tínedžerov. Prierezové štúdie sú
observačné a deskriptívne. V praxi
to znamená, že nám síce dokážu
poskytnúť informácie o výskyte
určitých chorôb/zdravotných stavov/
javov alebo rizikových faktorov
v danom čase (bez ohľadu na dobu
ich trvania), pomocou prierezovej
štúdie však nevieme dokázať kauzalitu
– príčinu a jej efekt. No vďaka jej
zisteniam sa môžeme pozrieť na
konkrétne faktory a to, ako súvisia
(korelujú) s určitými výsledkami. (Na
tomto mieste sa oplatí pripomenúť
si, že pre všetky vedecké štúdie platia

tri pravidlá: 1. korelácia neznamená
kauzalitu; 2. korelácia nevylučuje
kauzalitu; 3. silná korelácia môže
naznačovať kauzalitu.) Prierezové štúdie
sú preto ideálnym prvotným zdrojom
údajov pre následnú kohortovú štúdiu.

Štúdie prípadov a kontrol

Ide o analytické a observačné štúdie
retrospektívneho typu (teraz by nám
mala v hlave začať blikať kontrolka
v súvislosti s vyššie spomínanými
limitmi tohto dizajnu), ktoré spätne
zisťujú výskyt možných rizikových
faktorov v dvoch skupinách. Prvou
skupinou sú tzv. prípady, teda osoby
trpiace sledovaným ochorením. Druhá
skupina výskumníkovi slúži ako tzv.
kontrola – ide o zdravých jedincov, ktorí
dané ochorenie nemajú. Na základe
porovnania výskytu pozorovaných
faktorov v oboch skupinách výskumník
usudzuje na možný súvis medzi
vznikom ochorenia a pôsobením
faktoru. Napríklad medzinárodná
štúdia Interheart takto zisťovala
efekt fajčenia, zvýšeného krvného
tlaku, cukrovky, stravovania, telesnej
aktivity, pitia alkoholu, cholesterolu či
psychosociálnych faktorov na výskyt
infarktu myokardu.

Kohortové štúdie

Spomedzi všetkých observačných

štúdií stoja najvyššie kohortové štúdie.
V drvivej väčšine prípadov ide o štúdie
s prospektívnym sledovaním, ktoré
často trvajú roky až desaťročia. (Sú
teda pomerne nákladné.) Tento typ
analytických štúdií sa používa vtedy,
keď chce výskumník zistiť zdravotný
dosah známej expozície v populácii.
Na rozdiel od štúdie prípad/kontrola
sa kohortová štúdia začína sledovaním
výlučne zdravej populácie, pričom
výskumník zisťuje, aké ochorenie sa
v danej kohorte pod vplyvom známej
expozície vyvinie. (Pod kohortou sa
myslia jedinci s nejakou spoločnou
charakteristikou, napr. sú narodení
v jednom kalendárnom roku, sú to
obyvatelia jedného mesta a pod.)
V kohorte máme dve skupiny: v jednej
z nich sú participanti vystavení
pôsobeniu sledovaného faktoru,
v druhej nie. Porovnaním neskoršieho
výskytu ochorenia medzi exponovanou
a neexponovanou skupinou
zisťujeme asociáciu medzi expozíciou
a ochorením, pričom vieme štatistickým
testom určiť silu tejto asociácie. Tento
typ štúdie nám tak umožňuje odhadnúť,
aká veľká je pravdepodobnosť, že dôjde
k vzniku ochorenia u osoby vystavenej
a u osoby nevystavenej pôsobeniu
sledovaného faktoru.
Framinghamská štúdia v USA, ktorá
beží už od roku 1948, týmto spôsobom
úspešne identifikovala hlavné rizikové

VÝSKUM NA BUNKOVÝCH KULTÚRACH (IN VITRO) A NA ZVIERATÁCH
ODBORNÉ POSUDKY A SPRÁVY, KAZUISTIKY, LITERÁRNE PREHĽADY

faktory pre kardiovaskulárne zdravie
(napr. vysoký krvný tlak, vysokú hladinu
cholesterolu, fajčenie) a dokázala
zvýšené riziko ich kumulatívneho vplyvu.

Klinické kontrolované štúdie

Ďalší stupienok v našej pyramíde
predstavujú klinické kontrolované
štúdie (tiež označované ako klinické
skúšanie). Ide o typ intervenčných
štúdií, kde z metodologického
hľadiska zohrávajú kľúčovú úlohu
randomizácia a zaslepenie. Tieto
postupy totiž výrazne obmedzujú vznik
systematických chýb. Randomizácia
znamená, že participantov rozdeľujeme
do experimentálnej a kontrolnej skupiny
náhodne (napr. narodení v párny deň
nový liek dostanú, narodení v nepárny
deň dostanú placebo). To zaručuje,
že skupiny sú si vzájomne podobné
v známych i neznámych faktoroch, ktoré
by mohli ovplyvniť vývoj experimentu.
Zaslepenie sa zas používa preto, aby sa
zabránilo vplyvu subjektívnych faktorov
na výsledok intervenčnej štúdie (napr.
výskumník má tendenciu interpretovať
výsledky v zmysle svojich očakávaní).
Môže byť jednoduché, keď účastník
experimentu nevie, v ktorej skupine sa
nachádza. Dvojité zaslepenie znamená,
keď to nevie ani ošetrujúci lekár/
výskumník. Pri trojitom zaslepení to
nevie ani štatistik vyhodnocujúci získané
údaje. Identita skupín sa tak odhalí až po

získaní výsledkov. Pri klinickom výskume
je dnes zlatým štandardom práve veľká
randomizovaná dvojito zaslepená štúdia
s kontrolnou skupinou.

Systematické prehľady
a metaanalýzy

Vrcholu pyramídy úspešne kraľujú
systematické prehľady. Pozor,
nemýliť si ich s literárnymi prehľadmi
(prehľadovými prácami)! Tie predstavujú
iba rýchly a cielene povrchný sumár
vybraných vedeckých poznatkov
k danej problematike, slúžiaci na
prvotné zorientovanie sa. Aj preto
majú zvyčajne široký záber, pričom ich
autor (nezriedka len jeden) poznatky
nevyhľadáva systematicky, ale skôr
náhodne, len v niektorých databázach.
Rovnako tak nie je jeho zámerom ich
dôsledné kritické zhodnotenie. Preto
literárnym prehľadom v našej hierarchii
patrí najnižší stupienok.
Naopak, systematické prehľady
(výskumné práce) produkujú
najsilnejšie dôkazy. Autorsky za nimi
stojí celá odborná skupina, ktorá
v metodicky presne definovanom
a reprodukovateľnom procese
zosumarizovala k danej problematike
výsledky všetkých relevantných
publikovaných štúdií viacerých typov
s cieľom minimalizovať ich možné
skreslenia. Inými slovami: výskumníci

k výsledkom dospeli kvalitatívnou
a kvantitatívnou syntézou dôkazov
prezentovaných na jednotlivých
stupienkoch pyramídy. Ak teda
v akejkoľvek oblasti zdravotnej
starostlivosti bažíte po vyčerpávajúcom
zhrnutí súčasnej úrovne poznania,
vo vedeckých databázach by ste
mali vyhľadávať práve systematické
prehľady. Ich súčasťou býva často
metaanalýza, ktorá výsledky
jednotlivých štúdií spája a sumarizuje
prostredníctvom štatistických metód.
Ňou prezentované dáta tak prirodzene
nadobúdajú väčšiu štatistickú silu.

VYUŽITIE V PRAXI?
Príkladom môže byť prierezová štúdia
výskytu astmy u pracovníkov so
zvieratami, ktorá dospela k záveru, že
výskyt astmy v tejto skupine je nižší než
u ľudí s iným povolaním. Táto štúdia
však neberie do úvahy, že riziko vzniku
respiračných príznakov vedie ľudí
k vyhľadaniu iného zamestnania. To by
odhalila štúdia typu prípad-kontrola,
kde by boli sledovanou skupinou
prípadov ľudia, ktorí sa liečia na astmu,
a kontrolnou skupinou ľudia bez astmy,
pričom by výskumníci retrospektívne
sledovali faktory, ktoré sa mohli
podieľať na vzniku ochorenia – vrátane
zamestnania.
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Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, sa
dlhodobo špecializuje sa na epidemiológiu, ochranu
a podporu zdravia. Pôsobí na Ústave epidemiológie
Lekárskej fakulty UK a na Regionálnom úrade
verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave.

ZORIENTUJTE SA VO
FAKTOCH O OČKOVANÍ
Posledné mesiace roku 2020 konečne priniesli svetu, zmietanému pandémiou, vytúženú správu – vedci úspešne
otestovali účinnosť viacerých vakcín proti COVID-19. V rukách tak máme vstupenku na návrat k tomu, na čo si
po roku už len hmlisto spomíname ako na normálny spôsob života. No na to, aby sme nadobro zastavili šírenie
vírusu, však potrebujeme zaočkovať čo najviac ľudí – hovoríme o cca 75 % populácie. Toto číslo sa pritom
môže ešte zvýšiť v prípade nižšej účinnosti vakcín, napríklad v dôsledku výraznejšej mutácie vírusu. Podľa
Eurobarometra, ktorý meral postoj k vakcíne vo všetkých krajinách EÚ, však Slováci očkovaniu proti COVID-19
ešte v decembri veľmi nedôverovali. Skôr naopak – až tretina opýtaných Slovákov dokonca vyhlásila, že sa
proti koronavírusu nechce dať nikdy zaočkovať. Spolu s docentkou Alexandrou Bražinovou, epidemiologičkou
z Lekárskej fakulty UK, sme sa preto pozreli na rozšírené nepravdy či ničím nepodložené tvrdenia, ktoré môžu
ľudí od očkovania odrádzať.

text: Erika Hubčíková
foto: Tomáš Madeja

Vakcíny nespôsobujú autizmus
ani rakovinu
Asi najznámejším a najškodlivejším
mýtom o očkovaní je tvrdenie,
že vakcíny spôsobujú autizmus.
Nemalú „zásluhu“ na tom má britský
gastroenterológ Andrew Wakefield. Ten
totiž v prestížnom vedeckom časopise
Lancet v roku 1998 publikoval štúdiu,
kde na prípadoch ôsmich detí dokazoval
vzťah medzi autizmom a vakcínou
proti osýpkam, ktorá je súčasťou MMR
vakcíny, t. j. trojvakcíny proti osýpkam,
mumpsu a ružienke. V štúdii predstavil
nasledujúci mechanizmus: vírus osýpok
zo živej vakcíny spôsobí zápal čreva,
vďaka čomu sa cez poškodenú črevnú
stenu dostanú škodlivé bielkoviny
do krvi a ňou až do mozgu, kde
spôsobujú zmeny vedúce k autizmu.
Nečudo, že jeho štúdia vyvolala
zdesenie u odbornej i laickej verejnosti
a výrazne prispela k masovému nárastu
antivakcinačného hnutia. Ako to teda
bolo?
„Všetko, čo doktor Wakefield dokazoval
vo svojej štúdii, sa ukázalo ako vymyslené
– vrátane prezentovaných nálezov
u detí. V nasledujúcich rokoch dokonca
vysvitlo, že na realizáciu štúdie dostal
Wakefield 400 000 britských libier od
právnickej firmy, špecializujúcej sa na
vymáhanie pohľadávok pre rodiny detí
so zdravotným postihnutím, o ktorom
boli rodičia presvedčení, že ho spôsobilo
očkovanie. Po zverejnení tohto zásadného
konﬂiktu záujmov 10 z 13 Wakefieldových
spoluautorov stiahlo svoje spoluautorstvo
z článku. Štúdiu stiahol aj časopis Lancet.
Stále sa dá nájsť online, ale má cez text
veľké písmená RETRACTED (stiahnutá),“
objasnila docentka Alexandra Bražinová.
Ako dodala, Wakefieldovi britská
lekárska komora následne odobrala aj
lekársku licenciu.
Hoci sa podvod podarilo odhaliť,
škoda už bola napáchaná. „Napriek
tomu, že Wakefieldove ,zistenia‘ boli
odvtedy vyvrátené mnohými štúdiami na
miliónoch detí (sic!), ktoré žiadnu súvislosť
medzi očkovaním a autizmom nepotvrdili,
tento mýtus stále nachádza svojich
priaznivcov, a to tak medzi jednotlivcami,
ako i celými komunitami. Mnohí z nich
práve preň deti neočkujú a vystavujú ich
tak ochoreniam, ktoré sa tu už vôbec
nemuseli vyskytovať. Stále sa preto z času
na čas objavia lokálne epidémie a mnoho
detí zbytočne trpí, zostáva so zdravotným
postihnutím či dokonca zomiera,“ dodáva
epidemiologička. Ak ste dodnes márne
hľadali príklad, ktorý by vyvracal známe
„aj zlá reklama je reklama“, rado sa

stalo.
Niektorí zvyknú očkovaniu dávať za
vinu globálny nárast onkologických
ochorení. „Žiadna štúdia však doposiaľ
nepreukázala, že očkovanie zvyšuje
výskyt rakoviny,“ ubezpečuje docentka
Bražinová. „Naopak, niektoré konkrétne
očkovacie látky účinkujú ako prevencia
voči ochoreniam, ktoré vedú k vzniku
rakoviny. Napríklad očkovanie proti
vírusu HPV je prevenciou rakoviny krčka
maternice a očkovanie proti hepatitíde
B zas prevenciou rakoviny pečene,“
kontruje.

Mýtus o nebezpečných
prídavných látkach
Niektorých od očkovania odrádza už
letmý pohľad na zloženie vakcín. Tie
totiž okrem antigénu, teda účinnej
látky, na ktorú telo reaguje vytvorením
imunitnej odpovede, obsahujú zo
zrejmých príčin aj ďalšie látky. Kým
prídavné látky (tzv. adjuvans) slúžia
na to, aby bola imunitná odpoveď
dostatočne silná, konzervačné látky
umožňujú to, aby sa vakcíny dali
prevážať a skladovať. I keď vývoj
vakcín neustále napreduje, vďaka
čomu sa v nich objem prídavných
a konzervačných látok za posledné
desaťročia výrazne zredukoval, stále
obsahujú i látky, pri ktorých oko
laika spozornie – napríklad hliník či
ortuť. Práve to u mnohých vyvoláva
pochybnosti o bezpečnosti vakcín.
Ako nám potvrdila docentka
Bražinová, hliník je momentálne
súčasťou viacerých vakcín, napríklad
vakcíny proti hepatitíde A, B, záškrtu,
tetanu, čiernemu kašľu, hemofilovým
invazívnym nákazám typu B, ľudskému
papilomavírusu (HPV) a pneumokokom.
Jeho množstvo vo vakcínach je však
neškodné. Ilustruje to na konkrétnych
hodnotách: „Dieťa v prvých šiestich
mesiacoch života dostane do organizmu
pri očkovaní menej než 4 mg hliníka. Na
porovnanie: za to isté obdobie života
prijme 10 mg hliníka z materského
mlieka, 40 mg z umelej výživy a 120 mg
zo sójových náhrad materského mlieka.
Až 99 % prijatého hliníka sa vylúči
a menej než 1 % sa vstrebe do krvi. Okrem
toho približne polovicu množstva hliníka
– či už z vakcíny, alebo zo stravy – telo
vylúči do 24 hodín.“
A čo ortuť? „Tu treba upozorniť, že
ortuť sa vo vakcínach používa ako
konzervačná látka tiomerzal, ktorá sa
pri rozpade mení na etylortuť – tá sa
rýchlo vylučuje z tela a nie je toxická.
Pri obavách zo škodlivosti sa mylne

zamieňa za metylortuť, tá sa však vo
vakcínach nenachádza,“ vysvetľuje
odborníčka, pričom opäť dodá, že
príjem ortuti v strave aj u malých detí
mnohonásobne prekračuje expozičné
dávky z vakcinácie. Vakcíny, ktoré sa
u nás v súčasnosti používajú, však
tiomerzal neobsahujú vôbec alebo len
v stopových množstvách.

Nepodceňujme potenciál
detského imunitného systému
Podľa aktuálneho očkovacieho
kalendára, schváleného Úradom
verejného zdravotníctva SR, sa u nás
majú deti do šiesteho roka života
povinne očkovať až šesťkrát, pričom
prvú vakcínu dostanú už tri mesiace po
narodení. Niektorí rodičia sa obávajú, že
imunitný systém detského organizmu
nedokáže čeliť toľkým vakcínam a už
vôbec nie kombinovaným vakcínam,
ktorými sa naraz očkuje proti viacerým
chorobám. Domnievajú sa, že viacero
vakcín môže imunitný systém ich
dieťaťa preťažiť a zvýšiť tak riziko vzniku
vedľajších účinkov. „Je to zbytočná
obava. Imunitný systém dieťaťa je schopný
reagovať na extrémne veľký počet
antigénov, napokon dieťa je neustále
vystavované množstvu mikroorganizmov.
Schopnosť imunitnej odpovede je
daná množstvom B-lymfocytov v krvi
a schopnosťou produkovať protilátky.
Pri počte 107 B-lymfocytov v jednom
mililitri krvi má dieťa teoretickú kapacitu
odpovedať asi na 10 000 vakcín
kedykoľvek. Inými slovami: ak by sme
použili hoci aj 11 vakcín naraz, využijeme
len 0,1 % kapacity jeho imunitného
systému,“ objasňuje.
Iní rodičia operujú s tvrdením, že
očkované deti majú v porovnaní
s neočkovanými deťmi viac alergických,
autoimunitných a respiračných
ochorení. „Tento mýtus vyvrátili viaceré
štúdie publikované v renomovaných
medicínskych časopisoch. Jedna
z nedávno uverejnených konštatuje, že
,neexistujú dôkazy, že očkovanie zvyšuje
riziko alergií ani u vysokorizikových
ľudí (s rodinným výskytom alergie)‘,“
ubezpečuje docentka Bražinová. To isté
podľa nej platí pre respiračné ochorenia
– očkovaním sa ich výskyt dokonca
rapídne znižuje. „Taktiež je vedecky
potvrdené, že vakcíny nespôsobujú
autoimunitné ochorenia. Naopak,
naštartovanie autoimunitných procesov,
ktoré zapríčiňujú vznik autoimunitných
ochorení, môže spôsobiť infekcia, proti
ktorej preventívne pôsobia práve vakcíny,“
dodáva.
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Na záver už len perlička
z histórie

Niektorí majú výhrady voči konkrétnym
vakcínam, napríklad kombinovanej
vakcíne proti záškrtu, tetanu a čiernemu
kašľu (DTP). Pertusická zložka tejto
vakcíny (t. j. zložka čierneho kašľa) sa
totiž istý čas považovala za príčinu
prípadov syndrómu náhleho úmrtia
dojčiat (angl. Sudden Infant Death
Syndrome – SIDS). Celé sa to začalo
televíznym programom v 80. rokoch
minulého storočia v USA, ktorý verejne
– a, žiaľ, i za súhlasnej účasti viacerých
prizvaných odborníkov z medicínskeho
prostredia – odprezentoval súvislosť
medzi vakcínou proti čiernemu kašľu
a vážnymi zdravotnými následkami
u detí vrátane úmrtí. „Túto súvislosť
následne overovali viaceré veľké štúdie,
ktoré porovnávali mieru SIDS u detí
nezaočkovaných a zaočkovaných
DTP vakcínou. Žiadna súvislosť sa
nepreukázala,“ vyvracia ďalší mýtus,
„napriek tomu však odborníci vyvinuli
neskôr lepšiu vakcínu proti čiernemu
kašľu, tzv. acelulárnu, ktorá spôsobuje
ešte menej bežných vedľajších účinkov.“

Nákazlivé ochorenia
nevyhubíme len zvýšenou
hygienou
Niektorí očkovanie vyhodnocujú ako
zbytočné riziko, bez ktorého sa dnes
predsa zaobídeme. Podľa nich nemá
zmysel naďalej očkovať deti proti
ochoreniam, ktoré u nás takmer vymizli.
Veď predsa stačí, aby sa dbalo na riadnu
hygienu a všade fungovala kanalizácia,
a nákazlivé ochorenia sa tak nebudú
šíriť, nie? Pozor, ide o ďalší blud. „Treba
si uvedomiť, že tie ochorenia u nás takmer
vymizli práve preto, že systematicky
očkujeme. Kým však v predchádzajúcej
vete figurujú slová ako ,u nás‘ a ,takmer‘,
v očkovaní nemôžeme poľaviť. Pretože
hneď ako sa objaví tzv. imunitná diera,
čiže skupina nezaočkovaných ľudí, a v nej
sa vyskytne prípad daného ochorenia,
nákaza sa rýchlo rozšíri aj medzi
ostatných nezaočkovaných,“ upozorňuje
epidemiologička.
Preto sa u nás napríklad stále očkuje
aj proti detskej obrne, i keď jej výskyt
na Slovensku neevidujeme už od
roku 1960. Ochorenie sa dokonca už
nevyskytuje ani v Európe, podobná
situácia je aj na oboch amerických
kontinentoch. No hoci sa Svetová
zdravotnícka organizácia usiluje
o celosvetové vykorenenie (eradikáciu)
tejto choroby, detská obrna sa stále
vyskytuje v Afrike a Ázii, preto je
zavlečenie choroby z týchto oblastí
k nám stále reálne. Ak by teda

väčšinová populácia Slovenska nebola
proti detskej obrne zaočkovaná,
jediný zavlečený prípad detskej
obrny na našom území by mohol mať
katastrofické následky.
„Podobným prípadom sú osýpky, ktoré
sme ešte donedávna považovali za
ochorenie už takmer odstránené z ľudskej
populácie. Za posledných desať rokov
však práve pre zvýšený výskyt imunitných
dier v dôsledku zanedbaného očkovania
opätovne vznikajú v mnohých krajinách
sveta epidémie osýpok,“ dodá ďalší
znepokojivý príklad. Osýpky pritom
patria medzi najzávažnejšie vírusové
ochorenia detského veku. Ich závažnosť
spočíva najmä v častých komplikáciách,
ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší
a centrálneho nervového systému.
To, že zvýšená hygiena, fungujúca
kanalizácia a zvládnutá sanitácia veľmi
prispeli k potlačeniu šírenia mnohých
ochorení, epidemiologička nepopiera,
ale upozorňuje, že len ony samotné
nefungujú: „Vidíme to v mnohých
vyspelých krajinách – stále platí, že hneď
ako sa objavia skupiny nezaočkovaných,
objavia sa aj lokálne epidémie.“

Naozaj je lepšie získať imunitu
prekonaním ochorenia?
A čo hovorí odborníčka na tvrdenie, že
očkovať by sa mali len ľudia z rizikových
skupín, pretože u ostatných riziká

z očkovania prevažujú benefity,
nehovoriac o tom, že lepšiu imunitu
získame prekonaním ochorenia než
po očkovaní? „Toto tvrdenie je veľmi
nebezpečné,“ vystríha. „Všetky ochorenia,
proti ktorým máme vakcíny, spôsobujú
u mnohých ľudí vážny priebeh či úmrtie.
Veď preto boli voči nim vyvinuté
očkovacie látky. Spoliehať sa, že práve
ja alebo moje dieťa budeme mať pri
konkrétnom ochorení ľahký priebeh, je
veľmi riskantné.“ Špeciálne v súvislosti
s ochorením COVID-19 zdôrazní,
že imunitná odpoveď pri prekonaní
ochorenia je veľmi individuálna, závisí
od mnohých faktorov, napríklad aj
od infekčnej dávky, ktorú dostaneme
pri infikovaní sa. Hoci odborníci
identifikovali rizikové skupiny
obyvateľstva, dlhý COVID-19 s ťažkým
priebehom postihuje aj zdravých,
mladých ľudí či športovcov. „Imunitná
odpoveď vyvolaná vakcínou je však
spoľahlivá,“ ubezpečuje.
Niektorí sa očkovania štítia, lebo počuli
o ľuďoch, ktorí po očkovaní proti chrípke
dostali chrípku. Ako to je možné? A ak
je to pravda, načo je potom očkovanie
dobré? „Žiadna vakcína, tak ako nič
na tomto svete, nie je stopercentná.
Účinnosť vakcíny proti chrípke je zhruba
70 %. Takže áno, môže sa stať, že napriek
očkovaniu proti chrípke môžem na ňu
ochorieť. Zväčša však platí, že ak po
očkovaní voči určitému ochoreniu naň

predsa len ochoriem, mám menej závažný
priebeh. Napríklad v prípade ochorenia
COVID-19 máme rastúce množstvo
dôkazov, že tí, čo po očkovaní prvou
dávkou ochoreli, mali len veľmi mierny
alebo mierny priebeh,“ uvádza veci na
pravú mieru.

Na margo bezpečnosti vakcín
proti COVID-19
Vývoj vakcín bežne trvá niekoľko rokov.
Ako je možné, že vakcíny proti COVID-19
boli vyvinuté tak rýchlo? „Treba si
uvedomiť, že vakcíny proti koronavírusu
neboli vyvíjané ,na zelenej lúke‘. Ich vývoj
totiž stavia na známych technológiách,
ktoré sa v medicíne využívajú už
desaťročia. To však nič nemení na veci, že
vakcíny, ktoré schválila Európska lieková
agentúra a Štátny ústav pre kontrolu
liečiv, museli splniť prísne bezpečnostné
kritériá. Z procesov sa tak urýchlili len
tie, pri ktorých to šlo – to znamená
laboratórny výskum a administratíva
schvaľovania. Klinické skúšanie na ľuďoch
prebehlo a naďalej prebieha tak ako
u všetkých predchádzajúcich vakcín, teda
vakcíny boli odskúšané na desaťtisícoch
ľudí vrátane pacientov s viacerými
chronickými ochoreniami, pričom sa
účinnosť a bezpečnosť vakcín naďalej
sleduje a vyhodnocuje,“ zdôrazní.
A čo prípady ľudí, ktorí krátko po
zaočkovaní skolabovali? Nesvedčia

o tom, že vakcína – napriek testovaniu –
nie je bezpečná? „Vakcína proti ochoreniu
COVID-19 môže mať – tak ako všetky
ostatné vakcíny – vedľajšie účinky, ako
bolesť, začervenanie v mieste vpichu,
zvýšenie teploty, bolesť svalov či kĺbov,
zimnicu či únavu. Všetky tieto prejavy
odznejú väčšinou za pár hodín až niekoľko
dní. Prípadný, veľmi zriedkavý kolaps je pri
očkovaní spojený skôr so strachom z ihly,
dehydratáciou a podobne,“ vysvetľuje.
Je teda očkovanie úplne bez rizika?
„Úplne bez rizika nie je ani očkovanie,
tak ako väčšina medicínskych postupov.
Okrem spomínaných lokálnych alebo
celkových reakcií je jeho najzávažnejším
vedľajším účinkom alergická reakcia
na konkrétnu zložku vakcíny alebo tzv.
anafylaktický šok – pri očkovaní na
COVID-19 bolo pozorovaných zhruba
10 prípadov na milión zaočkovaných,“
hovorí, upozorňujúc, že aj tieto prejavy
sa dajú zvládnuť vhodnou a rýchlo
poskytnutou liečbou. Presne preto sa
po zaočkovaní ešte ľudia v očkovacom
centre istý čas sledujú, aby v prípade
náhlej alergickej reakcie mohli lekári
zasiahnuť. Okrem toho očkovanie podľa
nej nemá podstúpiť ten, kto má akútne
prejavy ochorenia – horúčku, kašeľ,
bolesti. „Naďalej však platí, že prínos
očkovania násobne prevyšuje jeho možné
vedľajšie účinky,“ uzatvára docentka
Bražinová.

Ak by ste stále váhali, či je očkovanie
naozaj tou najefektívnejšou
intervenciou, ako zabrániť šíreniu
infekčných chorôb a v konečnom
dôsledku i zamedziť ich návratu,
pomôžme si konkrétnym príkladom
z histórie.
Určite ste už počuli o pravých kiahňach.
Ak nie, tak vedzte, že ak existuje niečo
také ako panteón najobávanejších
a najsmrteľnejších ochorení, pravé
kiahne – nazývané aj variola – v ňom
majú viac než len čestné miesto. Toto
mimoriadne infekčné ochorenie,
ktoré sužovalo ľudstvo celé tisícročia,
dokázalo totiž usmrtiť až štvrtinu
nakazených. (Mimochodom, práve
variola, ktorá sa vinou španielskych
conquistadorov v 16. storočí dostala
aj do Ameriky, vykynožila – s nemalým
prispením európskych dobyvateľov –
takmer celú civilizáciu Mayov, Aztékov
a Inkov.) Ochorenie sa prejavovalo
najprv horúčkou a následne vznikom
boľavých a často i mokvajúcich
pľuzgierov – najčastejšie na tvári
a končatinách, tiež v ústach a hrdle.
U tých šťastnejších, ktorí prežili, sa po
dvoch týždňoch rast pľuzgierov zastavil
a pľuzgiere sa premenili na chrasty.
Chrasty však za sebou nezriedka
zanechávali doživotné následky
v podobe hlbokých jaziev na tvári.
Niektorí dokonca v dôsledku prekonania
pravých kiahní oslepli.
Hoci majú pravé kiahne podľa odhadov
len v 20. storočí na svedomí 300
miliónov obetí, čo je mimochodom
niekoľkonásobne väčšie číslo, ako sa
zvykne pripisovať obom svetovým
vojnám dokopy, dnešní medici toto
ochorenie poznajú len z učebníc.
V 60. rokoch minulého storočia totiž
Svetová zdravotnícka organizácia
prijala program celosvetovej eradikácie
varioly, založený na očkovaní, a vyzvala
všetky členské štáty, aby podľa svojich
možností prispeli k uskutočneniu
tohto cieľa. Výsledok? V roku 1977 bol
v Somálsku zaregistrovaný posledný
prirodzený výskyt varioly na svete. Práve
systematické očkovanie vo všetkých
krajinách sveta prispelo k tomu, že WHO
mohla v roku 1980 vyhlásiť pravé kiahne
za vyhubené ochorenie. Krátko nato sa
tak ustúpilo aj od povinného očkovania
proti nim. Tvrdenie, že očkovanie je
jedným z najväčších zázrakov medicíny,
sa vo svetle týchto informácií už vôbec
nezdá prehnaným.
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Rok 2012 považuje za rok, keď
sa pokazil internet. Sociálne
siete sa vďaka tlačidlu „zdieľať“
premenili z kanála, kde si ľudia
primárne vymieňali fotky
z výletov, na hlavný zdroj
spravodajstva pre obrovskú
časť sveta. Na tom by nebolo nič
zlé, keby nástroje, ktoré mali
k dispozícii predtým len novinári
a editori, automaticky nedostali
do rúk miliardy ľudí na celom
svete: zrazu mohli informácie
tvoriť, vyberať a šíriť. Toto
bol kľúčový moment, aby sa
celosvetovo začalo viac hovoriť
o hrozbe dezinformácií. To si
myslí Jakub Goda, absolvent
Fakulty managementu UK,
ktorý sa do širšieho povedomia
verejnosti dostal pred tromi
rokmi po zverejnení článku,
v ktorom opisuje, ako pod
falošným menom publikoval
na Hlavných správach hoaxy.
Momentálne pracuje pre
ministerstvo zdravotníctva,
kde má na starosti boj
s dezinformáciami. Prezradil
nám, akou stratégiou sa riadi,
ale i to, čo si myslí o regulácii
sociálnych sietí.

ABSOLVENT

NEPRENECHAJME
INTERNET
KONŠPIRÁTOROM
A HEJTEROM

Kedy a prečo ste sa vlastne rozhodli
téme dezinformácií aktívnejšie
venovať?
V tomto smere bol pre mňa kľúčový
rok 2016. Jednak ma vydesil
výsledok parlamentných volieb na
Slovensku, keď sa do parlamentu
dostala extrémistická strana.
Jednak to bol výsledok referenda
o vystúpení Spojeného kráľovstva
z EÚ. Oba výsledky totiž v rôznej
miere súviseli aj s dezinformáciami
šírenými prostredníctvom sociálnych
sietí. Vtedy som si naplno uvedomil,
ako dezinformácie dokážu ovplyvniť
spoločenské procesy a v konečnom
dôsledku až ohroziť demokraciu. Okrem
spoločensko-politického rozmeru tu
však svoju rolu zohral aj osobný rozmer.
Začal som si totiž všímať, že na produkty
dezinformačnej scény sa chytajú aj ľudia
v mojom okolí, ponárajúc sa do toho
čoraz hlbšie a hlbšie.

Váš záujem a skúsenosti vás
v auguste minulého roka
priviedli k práci pre ministerstvo
zdravotníctva. Čo presne je vašou
úlohou?
S kolegami zo sekcie reformnej
agendy a v spolupráci s komunikačným
odborom sa snažíme transformovať
komunikáciu ministerstva tak, aby
sa v oblasti informácií o zdraví stalo
silným komunikačným hráčom
v digitálnom priestore. Mojou úlohou
je predovšetkým prichádzať s nápadmi
a plánom, ako by ministerstvo čo
najlepšie a najefektívnejšie malo
reagovať na nebezpečné dezinformácie
o zdraví, ktoré sa na internete šíria. Nie
je to však len o vyvracaní konkrétnych
dezinformácií. Okrem toho má totiž
ministerstvo aj vlastné témy, ktoré chce
verejnosti aktívnejšie komunikovať.
V oboch prípadoch tak hľadáme spôsob,
ako to robiť tak, aby to rezonovalo
a dostalo sa čo najďalej.
Dezinformácií týkajúcich sa zdravia
musíte denne nájsť obrovské
množstvo. Podľa akých kritérií
vyberáte, na čo budete reagovať?
Tie kritériá sú tri. Prvé je
kvantitatívneho charakteru – ide
o rýchlosť šírenia alebo virálnosť.
Vyhodnocujeme teda zásah
dezinformácie v danom čase. Číslo, od
ktorého sa dá odraziť, je počet interakcií
(zdieľaní, lajkov a komentárov), ktoré
daný príspevok získal na sociálnej sieti.
Okrem toho sa však snažíme odhadnúť
i potenciál ďalšieho šírenia. Ide o niečo
chytľavé, presvedčivo spracované, veľmi
emotívne? Má dezinformácia vplyvných
šíriteľov? Ak sa napríklad Rytmus
rozhodne zdieľať niečo vo svojom
príbehu, tak je to vážna vec, lebo je to
silný hráč, ktorý má veľké publikum.
Druhé kritérium je kvalitatívne. Snažíme
sa posúdiť možný vplyv nebezpečnosti
danej dezinformácie, t. j. či má potenciál
nejakým spôsobom ovplyvniť správanie
ľudí a ohroziť verejné zdravie. To, že
niekto verí na to, že je Zem plochá, je
síce bizarné, ale pravdepodobnosť,
že to narobí reálnu škodu a masovo
ovplyvní správanie ľudí, je nízka. Iným
prípadom sú mýty o škodlivosti rúšok
v čase pandémie. Na to treba reagovať.
Reakcia sa síce nemusí nevyhnutne
dostať ku všetkým, ktorí videli pôvodnú
dezinformáciu, ale môže zastaviť jej
ďalšie šírenie. V neposlednom rade
bude takáto reakcia predstavovať
vygoogliteľný záznam užitočný pre
každého, kto si bude chcieť informáciu
overiť alebo upozorniť známych, ktorí

ju šíria.
Tretím kritériom je náročnosť
a presvedčivosť potenciálnej reakcie.
Vieme vyvrátiť dezinformáciu
dostatočne rýchlo a presvedčivo? Máme
k dispozícii dôveryhodné zdroje, na
ktoré sa vieme odvolať? Iba ak si na
tieto otázky vieme odpovedať kladne,
má pre nás zmysel sa do toho pustiť.
Nie tak dávno sa napríklad objavila
informácia, že pre nosenie rúšok
odpadli dve deti v škole v Piešťanoch
a musela ich odviezť sanitka. Zistiť, či
ide o hoax, je v tomto prípade veľmi
jednoduché. Zavolali sme do tamojšej
nemocnice a zistili sme, že žiadny
takýto prípad tam neevidujú. Inokedy
sú však veci zložitejšie, dezinformácia
má skôr charakter dezinterpretácie,
mieša pravdy a polopravdy, nedá sa
jednoducho a jednoznačne poprieť.
Skúste dať príklad.
To sú prípady globálnejších hoaxov,
napríklad sporné vyjadrenia
zahraničných odborníkov, kde sa
miešajú nepodložené tvrdenia so
špekuláciami, niekedy až konšpiračnými
teóriami. Rozpliesť to tak, aby sme
vedeli každé tvrdenie podložiť odkazom
na dôveryhodný zdroj, by nás stálo
množstvo energie. Áno, niekedy má
zmysel sa tomu venovať, zvlášť, ak sú
zvyšné dve kritériá na maxime. No na
mieste je tiež otázka, či sme práve my
tá správna entita, ktorá by na to mala
reagovať, a či to vôbec vieme urobiť
dostatočne dôsledne. Odfláknutá
reakcia na dezinformáciu, ktorá bude
pokrivkávať v argumentácii alebo,
nebodaj, bude obsahovať faktické
chyby, bude mať totiž úplne opačný
efekt, než sme chceli dosiahnuť.
Tým sme vyriešili, kedy reagovať.
Teraz skúsme zodpovedať otázku,
ako reagovať na hoax. Čo sa vám
osvedčilo?
Vždy to závisí, samozrejme, od
konkrétneho prípadu, ale platí niekoľko
základných pravidiel. Čím kvalitnejšími
zdrojmi podložená reakcia, tým
presvedčivejšie pôsobí a tým väčší
je predpoklad, že bude mať efekt.
Preto intenzívne spolupracujeme
s odborníkmi. Prednedávnom sme
napríklad riešili úmrtie, ktoré nastalo
po očkovaní. Internetom sa šíril hoax,
že práve očkovanie bolo jeho príčinou.
Preto sme sa spojili s patológom
z Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, ktorý nám potvrdil,
že úmrtie s očkovaním nesúviselo,
a zároveň vysvetlil, čo presne ho
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spôsobilo. Overovanie faktov je totiž
efektívnejšie práve vtedy, keď nielen
neguje dezinformáciu, ale zároveň
ponúka i skutočný príbeh, ktorý
„nahrádza“ ten pôvodný nepravdivý.
Takáto reakcia pôsobí totiž silnejšie
a dôveryhodnejšie, ľudia si ju skôr
zapamätajú. Okrem toho sa vždy, keď
to ide, snažíme doplniť i kontext: koľko
mal hoax zdieľaní, prečo je dôležité
reagovať, prípadne ako vznikol a kade
sa šíril.
Okrem apelu na vedecké argumenty
sa do reakcie na dezinformáciu
snažíme dostať aj emóciu – napr.
príbeh konkrétneho človeka. Len tak
môžeme súperiť s virálnym potenciálom
dezinformácií, ktoré sa nešíria tak
rýchlo preto, lebo prinášajú originálne
myšlienky či dôležité fakty, prehliadané
mainstreamom, ale práve preto, že
podnecujú nejaký typ silnej emócie.
Často sú šokujúce alebo vzbudzujú hnev
či pohoršenie. Z toho pre dezinformácie
vyplývajú hneď dve výhody: emócia
je silnejšia než fakty, preto sa na
dezinformácie extrémne ťažko reaguje;
okrem toho ich tak v šírení podporujú
algoritmy sociálnych sietí, ktoré
dávajú prioritu obsahu s polarizujúcim
potenciálom, teda povzbudzujú ostré,
vyhranené, emóciami nabité postoje.
Ďalším zlatým pravidlom je vyhýbať sa
štipľavému alebo agresívnemu jazyku.
Zosmiešňovať tých, ktorí hoaxu uverili,
môže byť atraktívne vo vnútri vlastnej
bubliny, ale bude pôsobiť odpudzujúco
na ľudí, od ktorých chceme zmenu
postoja.
Pokiaľ ide o formu, keďže na
komunikáciu s verejnosťou využívame
primárne facebookový a instagramový
účet ministerstva, musíme dbať aj
na vizuálnu stránku, aby naša reakcia
bola v online prostredí životaschopná.
Snažíme sa preto o invenčnejšiu
formu podania – používame rôzne
audiovizuálne formáty, videá,
infografiky a podobne.
V jednom z rozhovorov ste
spomenuli, že je dôležité i to, aby sa
k dezinformáciám nepristupovalo len
reaktívne.
Áno, výskumy ukazujú, že keď ľudí
preventívne upozorníte na to, že sa
k danej téme budú šíriť dezinformácie,
pričom vopred ponúknete i argumenty
voči nim, dokáže to časť populácie
„zaočkovať“ voči neskôr šíreným
nezmyslom. Vezmete im tak tú pre
mnohých príťažlivú auru tajomna
a pocit, že odhaľujú niečo špeciálne.
Istou malou výhodou v boji proti
dezinformáciám totiž je, že sa
v niektorých prípadoch dajú predvídať.
Zvlášť pri veľkých udalostiach typu

teroristický útok, veľký požiar, ako
bol ten v Notre-Dame, alebo nebodaj
ďalšia pandémia. Preto je dôležité,
aby verejní činitelia v takýchto
prípadoch už na začiatku spravili krok
navyše – okrem upokojenia verejnosti
a poskytnutia potrebných informácií
by vopred mali upozorniť na hrozbu
dezinformácií, ktoré sa v tejto súvislosti
pravdepodobne vynoria. Preto sme
už v novembri minulého roku, teda
predtým, než sa u nás reálne začalo
očkovať proti koronavírusu, avizovali,
že sa hoaxy určite nevyhnú ani tejto
téme. Zároveň sme vopred upozornili
na možné vedľajšie účinky očkovania,
ilustrujúc to aj na konkrétnych
príkladoch zo zahraničia, kde sa
s očkovaním začalo skôr. Verím, že to
aspoň v očiach časti populácie zobralo
antivakcinačným dezinformáciám vietor
z plachiet.
Ďalším nereaktívnym prístupom
z pozície ministerstva zdravotníctva
by bolo ponúknuť obyvateľom
komplexný zdroj dôveryhodných
informácií o zdraví. Príde mi totiž
pokrytecké nadávať na doktora Googla,
keď verejnosť nechávame v rukách
neoficiálnych článkov, diskusných
fór alebo pochybných portálov.
Vzorom nám môže byť web britského
National Health Service, kde sa pod
záložkou „Zdravie od A po Z“ nachádza
prehľadný abecedný zoznam chorôb
so zrozumiteľným vysvetlením,
opisom príznakov a adekvátnej liečby.
Na Slovensku máme síce Národný
portál zdravia, ten však zatiaľ takýmto
spôsobom nefunguje. Jeho prerobenie
je ďalšou veľkou úlohou, do ktorej by
sme sa radi pustili.
Pristavme sa pri sociálnych sieťach,
ktoré pri momentálnych nastaveniach
šíreniu hoaxov práve nebránia.
Práve naopak. Hoci sú tu nejaké
náznaky „dobrej vôle“ (napr. Twitter
a Facebook po útoku na Kapitol na
istý čas zablokovali Trumpovi účet,
hoci mu ako volenému činiteľovi
dovtedy šírenie ľahko vyvrátiteľných
klamstiev tolerovali, len výnimočne
pri nich uverejňujúc upozornenia),
ako vidíte budúcnosť sociálnych sietí
a ich úlohu – či už dobrovoľnú, alebo
vynútenú reguláciou zo strany štátu
– v boji proti dezinformáciám?
Vplyv sociálnych sietí je široký,
preto je zrejmé, že aj to, čo si
predstavujeme pod skratkou „boj proti
dezinformáciám“, bude kombináciou
rôznych vecí a iba časť z nich sa týka
štátu a len časť z toho sa týka represie.
Ale áno, o regulácii sociálnych sietí
a technologických platforiem sa vedie
intenzívna diskusia všade vo svete.

I keď regulácia samotná vo vzťahu
k šíreniu dezinformácií v širšom zmysle
určite stačiť nebude. V Európskom
parlamente sa momentálne pripravuje
nový legislatívny balík, ktorý má
vytvoriť nové právne mantinely pre
moderovanie obsahu na sociálnych
sieťach. Aby definícia toho, čo je už
„za hranou“, nebola len na svojvôli
daných platforiem, ale aby na to mal
dosah aj štát. A aby sa vytvoril účinný
mechanizmus, aby to, čo je nelegálne
(a teda aj trestno-právne postihnuteľné)
v oﬄine prostredí, bolo nelegálne aj
v online prostredí. Znie to jednoducho,
pravdou však je, že vôbec nejde
o triviálny problém. Základná otázka
znie, ako efektívne obmedziť šírenie
dezinformácií tak, aby sa zároveň
výraznejšie nezasiahlo do slobody
slova. Zvlášť pre naše končiny, ktoré
zažili totalitu, je totiž sloboda prejavu
nesmierne dôležitá. Je dobré, že ľudia
môžu slobodne vravieť, čo chcú, no
sloboda slova sa na sociálnych sieťach
už dávno „utrhla z reťaze“ a je jasné,
že to treba regulovať. Nastaviť to však
citlivo je veľká úloha.
Z pohľadu Slovenska je však dôležité
i to, aby tých pár vymožeností, ktoré
„v boji proti dezinformáciám“ sociálne
siete z vlastnej iniciatívy zavedú,
fungovalo čo najskôr aj u nás. Lebo
aj keď Facebook ohlási novinky ako
nahlasovanie falošných správ alebo to,
že nebude odporúčať extrémistické
skupiny vo vyhľadávaní, k nám to zvykne
prichádzať veľmi neskoro. Napríklad
overovač faktov pre Slovensko bol
priradený relatívne nedávno. A je
jeden. Je práve na zástupcoch štátu,
aby na Facebook v tomto smere vyvíjali
politický a mediálny tlak. Je to veľmi
dôležité, lebo práve Facebook je u nás
absolútne dominujúcim kanálom na
šírenie dezinformácií.
Aké ďalšie strategické prístupy by
podľa vás mal štát vytasiť v boji proti
dezinformáciám?
Rôzne rezorty majú rôzne úlohy, bolo
by preto výborné, ak by sa každý z nich
zapojil do tohto boja podobne, ako
sa to snažíme robiť na ministerstve
zdravotníctva my, aby sa nám tak
spoločnými silami podarilo zlepšiť
komunikáciu štátu na viacerých
úrovniach, zvlášť tú v online prostredí.
Výbornú prácu v tejto oblasti robí
Polícia SR.
Samozrejme, aj tu z dlhodobého
hľadiska zohráva kľúčovú úlohu
vzdelávanie. Do škôl sa musí
dostať moderná mediálna výchova
s dôrazom na prax. Ďalšou výzvou je
potom do vzdelávania v tejto oblasti
zapojiť aj tých, ktorí sú už mimo

školského prostredia. Veľmi dôležitá
je preto aj mediálna komunikácia
o dezinformáciách ako takých.
Prial by som si, aby sa politickí lídri
intenzívnejšie a častejšie venovali
tejto téme. Pomôcť môže aj štátom
financovaná mediálna kampaň
upozorňujúca na nástrahy internetu.
Ďalšou dôležitou úlohou štátu
v postfaktickej dobe je aktívne
podporovať a budovať nezávislé
a dôveryhodné verejnoprávne médiá,
ktoré by dokázali v éteri pri dôležitých
témach vyvažovať dezinformačné
naratívy.
Pri odhaľovaní zahraničných vplyvov
na šírenie dezinformácií by zas mali
zohrávať aktívnejšiu úlohu tajné služby
alebo špecializované štátne útvary.
Tiež je dôležité prepájanie
a koordinovanie aktivít, ktoré
už prebiehajú v občianskom
a mimovládnom sektore. Je skvelé,
že u nás už dlhšie existuje množstvo
iniciatív a projektov, ktoré sa stali
inšpiráciou aj v zahraničí, napr.
konspiratori.sk alebo blbec.online.
Čo sa vám zdá na tejto práci najťažšie
a čo vás dokáže stále prekvapiť?
Výzvou je udržať si nádej, že to má
zmysel, aj keď človek len málokedy vidí
okamžitý efekt v zmysle, že niekto,
kto bol o niečom až dosiaľ hlboko
presvedčený, na základe jedného nášho
príspevku zrazu o 180 stupňov otočí.
Hoci z príbehov konkrétnych ľudí, ako
i dlhodobejších prieskumov verejnej

mienky vieme, že názory ľudí sa dokážu
meniť v čase, táto práca naozaj nie je
instantných víťazstvách, čo si žiada
nemalú dávku trpezlivosti.
A čo ma stále dokáže prekvapiť? Asi
to, aké je i dnes banálne a jednoduché
vytvoriť virálnu nepravdivú správu.
V čase, keď sa vo veľkom diskutuje
o nástrahách deepfake videí a rôznych
veľmi sofistikovaných spôsobov
manipulácie verejnej mienky, sa ešte
stále dokáže stať virálnou správou
obyčajný niekoľkoriadkový text bez
autora, stojaci na vode. A to aj po
rokoch snahy, čo sa téme dezinformácií
intenzívne venujú novinári a rôzni
aktivisti. Z toho jasne vyplýva, že táto
téma sa očividne ešte stále nedotkla
miliónov. A k tým miliónom sa
dostaneme jedine cez verejnoprávnu
televíziu a i v tomto smere uvedomelých
politických lídrov.
Čo môže podľa vás v tomto smere
urobiť obyčajný človek?
V prvom rade sa na internete –
a sociálnych sieťach obzvlášť – oplatí
spomaliť. Nemusíme hneď zdieľať
všetko, čo vidíme. Ak by sa touto veľmi
jednoduchou radou riadila aspoň časť
používateľov, tak by to veľmi pomohlo.
Druhá vec je, že si treba dať pozor na
zdroje. Zistiť si niečo o autorovi, médiu,
odkiaľ to je, overiť si, na čo sa správa
odvoláva, či to niekto ďalší potvrdil a či
to píšu aj ďalšie médiá. Vo všeobecnosti
platí, že ak žiadne zo známych médií
– slovenských alebo zahraničných –

o niečom nepíše, pravdepodobne to
nie je preto, že by chceli niečo tajiť, ale
preto, že sa to nestalo a je to hlúposť.
Tiež si myslím, že má zmysel
neignorovať šíriacu sa hlúposť
a nenávisť a neprenechať internet
konšpirátorom a hejterom. Má zmysel
zapojiť sa do diskusie s pozitívnym
odkazom alebo vyvrátiť nezmysel.
Treba mať na pamäti, že to nerobíte
primárne pre fanúšikovské jadrá
dezinformačných webov, ale pre
otvorenejšie stredové publikum a pre
to, aby sa bludy či nenávisť nešírili
ďalej do mainstreamu. Ak je človek
administrátorom stránky, oplatí sa
dohliadať na diskusiu a čistiť ju od
agresívnych komentárov. Ak sa šíri
nejaký nezmysel, skúste na to upozorniť
novinárov alebo to nahláste rovno
Facebooku, pričom treba nahlasovať
konkrétne príspevky, nie celé stránky.
Tiež nemá zmysel organizovať masové
nahlasovanie jednej konkrétnej veci
(počet nahlásení na jeden konkrétny
príspevok alebo stránku Facebook pri
vyhodnocovaní neberie do úvahy), ale
má zmysel vyzývať ľudí, aby nahlasovali
čo najviac problémových príspevkov
vo všeobecnosti. Čím viac príspevkov
Facebook stiahne, tým väčšia je šanca,
že pôjde dole celá stránka.
Zároveň treba podporovať seriózne
médiá. Bolo by skvelé, ak by čoraz viac
ľudí pochopilo, že sa oplatí platiť si
nielen za Netflix alebo Spotify, ale aj za
kvalitné a dôveryhodné informácie.

Mgr. Jakub Goda, MA
Publicista, oceňovaný bloger a dlhoročný aktivista
v boji s dezinformáciami. V r. 2012 úspešne ukončil
štúdium manažmentu na Fakulte managementu UK.
Následne študoval filozofiu, politológiu a ekonómiu
na Univerzite v Yorku v Spojenom kráľovstve.
Za svoje blogy v r. 2016 získal Novinársku cenu
Nadácie otvorenej spoločnosti. Od augusta 2020
spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva,
kde má na starosti digitálnu komunikáciu a boj
s dezinformáciami. Živí sa tiež tvorbou reklamných
vizuálov, animácií a vizuálnych efektov.
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Ale ako tieto vlny vnímajú živé
organizmy? Energia sa vlnami šíri
vo forme fotónov. „Rozhodujúce je,
či má fotón dosť energie na to, aby
ionizoval molekuly v tele, a teda mohol
vyvolať nežiaduce chemické reakcie,
napríklad poškodenie bunky alebo jej
genetickej informácie. Touto hranicou je
ultrafialové žiarenie. Ultrafialové žiarenie,
röntgenové žiarenie, jadrové gama
žiarenie a vysokoenergetické kozmické
žiarenie môžu takéto poškodenie buniek
spôsobiť,“ vysvetľuje docent František
Kundracik z Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky UK a dodáva: „Fotóny
žiarenia sietí 5G majú veľmi malú energiu
(1000-krát menšiu než viditeľné svetlo),
nedokážu preto ionizovať látku.“
Žiarenie v mikrovlnnej rúre napríklad
účinne preniká do tkaniva až do hĺbky
cca 10 cm, takže jedlo sa ohrieva
v celom svojom objeme súčasne
a rýchlo. Milimetrové vlny povolené
v 5G sieťach nedokážu ohrievať hlbšie
uložené tkanivo ani do takej miery ako
vlny starších generácií sietí. S rastúcou
frekvenciou rádiových vĺn klesá aj ich
schopnosť prenikať do organizmu.

Citliví jedinci

STRAŠIAK MENOM 5G
Zvláštna zhoda náhod (skeptici
by povedali, že náhody
neexistujú) priniesla v jednom
období niekoľko noviniek
naraz – nový koronavírus,
novú technológiu 5G a k tomu
omnoho viac času doma a na
internete. Spoločný menovateľ
– strach – urobil svoje a na scénu
sa dostali teórie, ktoré pospájali
veci bez kauzálnej súvislosti.
Pandémia len posilnila rolu virtuálneho
priestoru v tom, že množstvo aktivít sa
prenieslo z reálneho do online sveta.

„Sociálne siete a ,priatelia‘ z nich sa stali
dostupnejšími než reálni ľudia. Ukazuje
sa, že významnú rolu v podľahnutí
dezinformáciám hrajú názory ľudí,
ktorých sledujeme na sociálnych sieťach,“
približuje psychologička Viera Cviková
z Filozofickej fakulty UK.

Rýchlejší prenos dát
O čo vlastne ide pri novej technológii?
Moderná 5G sieť dokáže zabezpečiť
pripojenie na internet s takou
rýchlosťou, na akú sme boli doteraz
zvyknutí iba pri použití káblového
pripojenia. Vyššie frekvencie znamenajú
vyššie prenesené množstvo dát. Na
rozdiel od wifi, ktorá využíva frekvencie
2,4 – 5 GHz, môže 5G sieť využívať

aj pásma s vyššími frekvenciami
26 – 28 GHz a 39 – 41 GHz, ktoré sú
na hranici milimetrových vĺn. Dôležité
je, že takéto vlny sa dajú veľmi dobre
smerovať a na spojenie preto stačí
menší výkon. Takéto vlny sa však od
prekážok odrážajú a neprenikajú
cez ne, čo obmedzuje ich využitie na
vnútorné priestory – preto sa hovorí
o ich inštalácii napríklad v nákupných
centrách. V najbližšej dobe sa však s ich
využitím neráta. Na Slovensku sa budú
využívať najmä uvoľnené nevyužívané
frekvencie po analógových televíznych
vysielačoch. Staršie siete 2G, 3G a 4G
využívali podobný rozsah frekvencií,
ale nemali prístup k takému širokému
spektru vysokofrekvenčných vĺn ako 5G.

Netepelné účinky vysokofrekvenčného
elektromagnetického žiarenia sa
u niektorých ľudí prejavujú viacerými
nešpecifickými príznakmi (bolesťami
hlavy, zvýšeným potením, poruchami
spánku, koncentrácie, zmenami nálady
a pod.). „Prejavia sa pravdepodobne až
po veľmi dlhej expozícii pri spolupôsobení
ďalších faktorov (genetiky, iných
ochorení, životného štýlu, záťaže
organizmu toxickými látkami a pod.),“
hovorí hygienička profesorka Ľubica
Argalášová z Lekárskej fakulty UK,
ale zároveň upozorňuje, že možné
negatívne vplyvy elektrosmogu na
organizmus človeka bude možné
definitívne potvrdiť až po dlhom
časovom období. Štúdia, ktorá skúmala
elektromagnetickú hypercitlivosť,
zverejnená minulý rok v časopise
Environmental Health, v závere uvádza,
že žiadnu z hypotéz sa nepodarilo
dostatočne potvrdiť. Diskusia o pôvode
symptómov ľudí, ktorí si hovoria
elektrohypersenzitívni, zostáva teda
otvorená.
„Ľudia sa niekedy sťažujú, že cítia vysoké
elektromagnetické žiarenie. Keď ho
však štátom uznané odborne spôsobilé
osoby na meranie elektromagnetického
poľa s cieľom vyhodnotiť jeho vplyv
na zdravie premerajú, jeho hodnota
dosahuje maximálne jedno až tri percentá

akčnej hodnoty, takže hlboko pod
normou,“ uvádza hygienička Ľubica
Argalášová. Tí, ktorí vnímajú používanie
mobilných telefónov, počítačov, wifi
vysielačov, ako aj samotnú prítomnosť
elektrických rozvodov ako problém, sa
môžu chrániť psychologicky, napríklad
vypínaním wifi vysielača na noc.
„Nebojte sa, strach je hlavnou príčinou
hypersenzitivity. Dôverujte orgánom
verejného zdravotníctva pri sledovaní
limitov expozície, bezpečnosť občanov
je na prvom mieste a všetky riziká musia
byť náležite posudzované,“ odkazuje
hygienička a odborníčka na riadenie
verejného zdravotníctva.

Bezpečnejšie než 4G
Ani po mnohých vykonaných výskumoch
nebol s vystavením sa bezdrôtovým
technológiám príčinne spojený žiadny
nepriaznivý vplyv na zdravie. WHO
uvádza, že ak celková expozícia zostane
pod medzinárodnými smernicami,
neočakávajú sa žiadne dôsledky pre
verejné zdravie. Navyše Svetová
zdravotnícka organizácia reagovala aj na
hoax o koronavíruse: „5G žiarenie nemá
nič spoločné s koronavírusom a ochorením
COVID-19. Vírusy sa neprenášajú na
rádiových vlnách a mobilných sieťach. Ide
o respiračnú infekciu.“
Siete 5G budú bezpečnejšie než
predošlé generácie. „Čím je frekvencia
elektromagnetického žiarenia vyššia,
tým menší má vplyv na ohrievanie
ľudskej pokožky. Spomínané výkony
budú také malé a vysielače budú od nás
fyzicky umiestnené tak ďaleko, napríklad
v chodbách veľkých priestorov, že nie je
reálne, aby k ohrievaniu pokožky vôbec
došlo,“ vysvetľuje Ľubica Argalášová.
Technológia 5G má aj širší význam,
umožní vláde budovanie moderných
služieb pre občanov a prepájanie
všetkých štátnych systémov, čo má
prispieť k digitálnej transformácii
Slovenska.

Rakovina
Môže časté telefonovanie spôsobiť
rakovinu? Karcinogénnosť, podobne
ako neurologické ochorenia, vplyv na
DNA či plodnosť boli už tiež predmetom
skúmania. Medzinárodná agentúra
pre výskum rakoviny (IARC) zaradila
elektromagnetické polia do skupiny 2B
(možný humánny karcinogén). Patria
sem aj iné zlúčeniny a okolnosti, ktoré
treba preskúmať, ale zatiaľ nie sú
hodnoverné dôkazy o ich škodlivosti.
Napríklad aj extrakt z aloy pravej (Aloe
vera), ginka dvojlaločného (Ginkgo

biloba) či povolanie požiarnika.
Vážnym argumentom proti obavám
zo vzniku nádorových ochorení mozgu
je fakt, že hoci sa za ostatných 40
rokov počet používateľov mobilných
telefónov zvýšil z prakticky nuly na
niekoľko miliárd, incidencia nádorových
ochorení mozgu má napríklad v USA
podľa Národného inštitútu pre výskum
rakoviny stagnujúci trend, dopĺňa fyzik
František Kundracik.
Výsledky súčasného vedeckého
skúmania ukazujú neexistenciu zjavných
škodlivých zdravotných účinkov, ak
elektromagnetická expozícia ostáva pod
úrovňami odporúčanými legislatívou EÚ.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR
dokonca stanovuje prísnejšie limity, než
odporúča Rada Európy. To, či sú normy
dodržané, kontroluje Úrad verejného
zdravotníctva alebo aj neštátne
subjekty. „Merania sa v terénnej praxi
realizujú v časoch najvyššej prevádzky
vysielačov a približne vo výške hlavy
a hrudníka dospelej osoby v exteriéroch
a verejných priestranstvách v miestach
najčastejšieho výskytu obyvateľstva alebo
priamo v domácnostiach,“ vysvetľujú
doktor Ladislav Mihalčík a inžinier Ján
Šimonovič zo SKY-ECO, ktorí sú odborne
spôsobilí na vykonávanie meraní
elektromagnetického poľa.

Očkovanie alebo čipovanie?
A ako to je s ovládaním ľudí
prostredníctvom technológie 5G vďaka
čipom, ktoré vám naočkujú spolu
s vakcínou proti COVID-19? „Obávam
sa, že autori tohto hoaxu si mýlia sci-fi
s realitou. V súčasnosti ešte nemáme
technológiu na výrobu nanobotov, ktoré
by sa vedeli pripojiť na nervovú sústavu
a riadiť činnosť človeka,“ objasňuje
František Kundracik. Ovládanie ľudí
sa pritom zaobíde aj bez akýchkoľvek
čipov. „Ak vylúčime používanie
psychotropných látok a podobné metódy,
tak mimoriadne účinnou metódou na
manipuláciu ľudí sú dezinformácie,“ myslí
si. Mali by sme sa poučiť z minulosti,
keď dezinformácie viedli napríklad
k sedliackemu povstaniu počas morovej
epidémie alebo k zmanipulovaniu
celého nemeckého národa pred druhou
svetovou vojnou, dodáva.
„Zaujímavú rolu pri šírení fake news
môže hrať vzdelanie. Vzdelanejší ľudia
majú tendenciu nešíriť dezinformácie bez
toho, aby si ich overili. Rozvíjať schopnosť
kritického myslenia by mala byť spoločnou
výzvou pre študentov aj pedagógov
univerzity v boji proti konšpirácii,“
uzatvára psychologička Viera Cviková.
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UNIVERZITA
V SIETI
Historicky najúspešnejší príspevok
na univerzitnom Facebooku!

prof. MUDr. Ľubica
Argalášová, PhD., MPH

doc. RNDr. František
Kundracik, PhD.

Mgr. Viera
Cviková, PhD.

Pôsobí na Ústave hygieny
Lekárskej fakulty UK ako
zástupkyňa prednostky.
Vedecky sa zameriava na
primárnu prevenciu a sledovanie
vplyvu environmentálnych,
behaviorálnych
a psychosociálnych faktorov na
zdravie populačných skupín, vplyv
hluku na zdravie či nesluchové
účinky environmentálneho hluku.

Pôsobí na Katedre
experimentálnej fyziky Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky
UK, kde sa dlhodobo venuje
popularizácii vedy medzi mladými
ľuďmi. Vo výskume rieši najmä
monitorovanie a modelovanie
svetelného znečistenia.

Pôsobí na Katedre psychológie
Filozofickej fakulty UK, kde sa
podieľa na výučbe sociálnej
psychológie a klinickej
psychológie. V praxi sa venuje
psychoterapii dospelých a párovej
terapii.

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

Prvé celouniverzitné testovanie zamestnancov. Ďakujeme všetkým
medikom a dobrovoľníkom, skvelá práca!
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NA MARGO ÚČINNOSTI
ALTERNATÍVNYCH METÓD
„Zväčša neškodná“ – tak sa mimozemšťanovi Fordovi Prefektovi, ktorý 15 rokov študoval našu planétu,
podarilo rozšíriť pôvodne jednoslovné heslo o Zemi v encyklopédii Stopárov sprievodca galaxiou. (Minimálne
v populárnej sci-fi sérii anglického spisovateľa Douglasa Adamsa.) Ako to súvisí s témou medicínskych hoaxov?
Napríklad tak, že i v prípade mnohých z nich je vyjadrenie „zväčša neškodné“ absolútne nevystihujúce –
bojovníci proti reálnej medicíne, ktorí za všetkým vidia farmaceutickú či inú loby, totiž odmietaním jej vedecky
overených postupov často riskujú život. Alebo tým, že nimi deklarované princípy fungovania patria do ríše
vedecko-fantastickej literatúry. Na tri z nich sa pozrieme bližšie. Článok je skrátenou verziou vybraných
kapitol z knihy Príručka zdravého rozumu z dielne vydavateľstva Artis Omnis, ktorej autormi sú Lovci
šarlatánov, skupina odborníkov, ktorí vyvracajú rozšírené bludy o medicíne.
Homeopatia – riedenie do
nekonečna a ešte ďalej
Jedným z jej základných pilierov má
byť „liečba podobného podobným“
v zmysle „klin sa klinom vybíja“. Čo
sa tým myslí? Predstavte si situáciu,
že sa za homeopatom vyberiete
s horúčkou. Homeopat – na rozdiel od
lekára – nezisťuje, či je vaša horúčka
príznakom chrípky, reumatoidnej
artritídy alebo nádorového ochorenia.
Na každú jednu chorobu, ktorá si žiada
samostatnú liečbu, by vám práve
pre horúčku odporučil s najväčšou
pravdepodobnosťou rovnaké

homeopatikum. Už na tomto vidno,
že homeopatia vychádza z chybného
chápania – nesnaží sa liečiť ochorenie
cielene podľa mechanizmu jeho vzniku,
ale „lieči“ len príznak. Pričom v prípade
horúčky má zabrať podanie látky, ktorá
horúčku vyvoláva. Samuel Hahnemann,
ktorý sa považuje za otca homeopatie,
k tomuto „objavu“ dospel po tom, ako
po konzumácii kôry chinovníka na sebe
spozoroval príznaky pripomínajúce
maláriu – horúčku, triašku, bolesti
v kĺboch. A keďže sa neskôr dokázalo,
že alkaloid chinín, ktorý sa v kôre
vyskytuje, je efektívny pri liečbe malárie,
vyvodil z toho nasledovné: liek je účinný

vtedy, ak vyvoláva symptómy podobné
chorobe, ktorú lieči.
Ďalším špecifikom je používanie
extrémne nízkych až nulových
koncentrácií deklarovanej účinnej látky
v homeopatiku. Ide o špeciálny spôsob
riedenia, ktorý homeopati nazývajú
„potencovanie“. Často používané
riedenie v homeopatii je 30 CH, čo
zodpovedá riedeniu 1: 1060.
Aby ste získali lepšiu predstavu,
ponúkame návod na prípravu správne
koncentrovaného homeopatika. Do
fľaše s čistou vodou vlejte sirup tak, aby
sirup predstavoval iba jednu stotinu
objemu vzniknutého „roztoku“. Fľašu

poriadne pretrepte, ideálne manuálne.
(Homeopati totiž tvrdia, že tak
dochádza k prenosu bioenergie, ktorá
lieku dodá silu. Proces má úzko súvisieť
s pamäťou vody – pri pretrepávaní
roztoku po každom riedení totiž údajne
dochádza k vzniku odtlačku účinnej
látky v molekulách vody, tá si látku
potom pamätá a ďalším zriedením
sa roztok zbaví nebezpečných látok.)
Potom z fľaše odoberte jednu stotinu
objemu a tú prelejte do novej fľaše,
ktorá obsahuje len čistú vodu. Opäť
pretrepte a tento postup opakujte 30x.
Výsledok? Silnejšie ramená a vysoký
stupeň zriedenia s nedetegovateľným
množstvom sirupu.
Na druhej strane, ako Lovci šarlatánov
trefne upozornili, má to aj isté výhody.
Napríklad to, že pri homeopatii nehrozia
žiadne nežiaduce účinky. A to aj napriek
tomu, že homeopatiká – aspoň podľa
informácie na obale – často obsahujú
aj toxické látky. „Homeopatickým liekom
sa môže stať prakticky každá substancia
či sila“ – túto vetu máme priamo zo
stránky propagujúcej homeopatiká.
Preto medzi účinnými látkami nájdete
aj také bizarnosti ako Berlínsky múr,
modrú farbu, röntgenové žiarenie, TNT,
mačaciu blchu, pozitrón, svetlo Saturna
či vrak lode.
Nevýhoda? Homeopatia nemá ani
žiadne žiaduce účinky. Účinnosť
tejto metódy ani jej princípov sa
dosiaľ nepodarilo vedecky potvrdiť
– homeopatické prípravky v testoch
nepreukázali vyššiu efektivitu než
placebo. Summa summarum: ak sa
niekto rozhodne liečbu, naordinovanú
lekárom, len „poistiť“ homeopatikami,
v konečnom dôsledku to uškodí len
jeho peňaženke. Problém nastáva,
ak sa pacient rozhodne uprednostniť
homeopatiká, spoliehajúc sa na ich
účinok, pred riadnou, účinnou liečbou.
Nemálo ľudí takýto hazard so zdravím
stál už život.

Biorezonancia: fyzikálno-medicínsky zázrak?
Prečistenie organizmu od vírusov,
parazitov, plesní a baktérií, ale aj
odstránenie alergie či efektívna
antinikotínová terapia – to neskromne
sľubujú rôzne biorezonančné
centrá. O čo ide? Údajná účinnosť
biorezonancie má vychádzať z princípu,
že patogény a choré bunky ľudského
tela majú vysielať striedavý prúd, resp.
nejaké vlnenie s nejakou konkrétnou
frekvenciou, ktorú prístroj odmeria
a podľa hodnoty jej priradí diagnózu.
Následne je možné do tela vyslať
striedavý prúd, ktorého frekvencia bude

opäť presne stanovená podľa diagnózy,
pričom tento prúd presne zacieli a zničí
len bunky a patogény s rovnakou
frekvenciou.
Ak by to fungovalo, bolo by to
skvelé, ale, žiaľ, momentálne je táto
predstava len ďalšou z ríše sci-fi. Pokiaľ
ide o účinnosť terapie, realizované
vedecké štúdie nenašli rozdiel medzi
biorezonanciou a placebom. Slávne
to nedopadlo ani s úspešnosťou
biorezonančnej diagnostiky.
Ako to teda je? Naše bunky, a nielen
naše, sú skutočne elektricky nabité.
Príčinou je rozdielna koncentrácia
niektorých iónov (najmä sodíka
a draslíka) vo vnútri bunky a mimo
nej. Na plazmatickej membráne,
ktorá obaľuje bunky, vzniká elektrický
potenciál. Tento potenciál je veľmi
dôležitý. Pomocou neho dochádza
napríklad k prenosu informácie
medzi nervovými bunkami. Ak chcete
zodvihnúť ruku, nervová bunka v sivej
hmote mozgu vyšle signál, ktorý
sa šíri dráhami do miechy cez nerv
na nervovosvalovú platničku až do
svalových buniek, a to práve vďaka
existencii elektrického potenciálu.
Elektrický potenciál bunky je približne
-60 až -80 mV. Týka sa to však všetkých
buniek – aj chorých, aj zmutovaných, aj
buniek parazitov či baktérií.
Áno, slabučké elektrické prúdy môžeme
reálne využiť v diagnostike – najlepším
príkladom sú EKG a EEG. Keď v tesnej
blízkosti srdcového a mozgového
tkaniva umiestnime elektródy, teda
na hruď a hlavu, citlivým voltmetrom
dokážeme merať ich súhrnné zmeny
v čase. Aj v tomto prípade však snímame
len zmeny tkaniva ako celku, nie
jednotlivých buniek.
Ak sa pozrieme na reálne terapeutické
využitie elektriny v medicíne, ide buď
o presne cielené elektródy priamo
v tkanive v prípade kardiostimulátorov
a neurostimulátorov, alebo
o nešpecifické pôsobenie elektrického
prúdu na orgán ako celok v prípade
elektrickej kardioverzie alebo
elektrokonvulzívnej terapie (ľudovo
nazývanej elektrošoky). Aj v týchto
prípadoch ide o pôsobenie prúdu
na orgány, resp. tkanivá (srdce,
mozog), ktoré sú pôsobením
elektriny a striedavého prúdu výrazne
ovplyvniteľné. To však neplatí
o akomkoľvek tkanive a už vôbec nie
o bunkách mikroorganizmov či dokonca
o vírusoch, ktoré žiadnu bunku nemajú.
Biorezonancia tak opäť nie je ničím
iným ako biznisom na dôverčivých
ľuďoch, ktorí sa snažia nájsť liek na svoje
ťažkosti.

MMS či CDS? SOS!
Ďalším univerzálnym liekom na
čokoľvek – od prechladnutia cez
akné až po maláriu, autizmus, AIDS
či rakovinu – má byť MMS alebo CDS.
Ide o akronymy z „Miracle Mineral
Solution“ (Zázračný minerálny roztok)
a „Chloride Dioxide Solution“ (Roztok
oxidu chloričitého). Predávajú sa vo
forme dvoch zložiek: jednou je chloritan
sodný (čo je, mimochodom, hlavná
zložka dezinfekčného prostriedku
predávaného pod značkou Savo)
a druhou kyselina citrónová, prípadne
hydrogénsíran sodný. Ich zmiešaním
vznikne oxid chloričitý, ktorý patrí
medzi priemyselné bielidlá. Pýtate sa,
prečo by ho niekto chcel mať v domácej
lekárničke?
Jim Humble, ktorý má tento nezmysel
na svedomí, totiž argumentuje, že oxid
chloričitý umožní telu uzdraviť sa, a to
tak, že v tele zabije patogény. Vychádza
z toho, že oxid chloričitý sa používa na
dezinfekciu pitnej vody. V MMS je však
koncentrácia oxidu chloričitého 24 mg/l,
čo je stodvadsaťnásobok maximálnej
povolenej koncentrácie v pitnej vode na
Slovensku (0,2 mg/l)!
Problém však nie je „len“ v zle
nastavenej koncentrácii. Je totiž
rozdiel, či sa chceme zbaviť plesne
v kuchyni alebo pľúcnej mykózy. Kým
na dezinfekciu neživých predmetov
a povrchov možno použiť látky, ktoré
sú po požití či vdýchnutí jedovaté,
pri liečbe infekčného ochorenia sa
zas odporúča zvoliť postup, ktorý
pacient prežije. To znamená siahnuť po
liekoch s antibiotickým, antivirotickým
či antimykotickým účinkom, ktorých
účinnosť a bezpečnosť boli – na rozdiel
od MMS a CDS – overené v mnohých
klinických skúškach.
V prípade MMS a CDS tak zďaleka nejde
len o neškodný zmysel. Ich užívanie
preukázateľne poškodzuje zdravie.
Zatiaľ čo v koncentrácii 0,2 – 0,8 mg/l
je oxid chloričitý ešte bezpečný,
v množstve 24 mg/l spôsobuje ťažkú
nevoľnosť, bolesti brucha, zvracanie,
hnačku, dehydratáciu a až život
ohrozujúci pokles tlaku krvi. Pri užití
vyššej dávky alebo dlhodobom podávaní
môže nastať rozvrat vnútorného
prostredia a zlyhanie obličiek. Oxid
chloričitý ovplyvňuje aj schopnosť
krvi prenášať kyslík, v dôsledku čoho
dochádza k nedokysličeniu tkanív
a orgánov. Nedostatok kyslíka sa
najskôr prejaví v mozgu. Ten, aby
ochránil centrá riadiace životné funkcie,
začne vypínať menej podstatné veci:
videnie, koordináciu, neskôr aj myslenie
a vedomie. Ak sa ihneď nepristúpi
k liečbe, môže nastať aj smrť.
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ROZHOVOR

STE ZÚFALÍ Z HOAXOV?
SKÚSTE SOKRATOV TEST!
Dnešná doba je ako stvorená na bleskové šírenie rôznych neoverených
správ, a to najmä prostredníctvom sociálnych sietí. No kým niektoré
dezinformácie sú možno len bizarné, iné majú potenciál nebezpečne
polarizovať spoločnosť či dokonca môžu – zvlášť v čase pretrvávajúcej
pandémie – doslova zabíjať. Dezinformačné weby u nás sleduje
takmer 200-tisíc ľudí, čo je v tomto kontexte alarmujúce číslo. Čím
to je? Prečo ľudia bez problémov uveria virálnemu anonymnému
statusu bez zdrojov, ale neštítia sa spochybniť tvrdenia odborníkov
z renomovaných vedeckých inštitúcií? Ako komunikovať s blízkymi,
ktorí sa dali „nachytať“ dezinformačnou scénou? A prečo by bolo
naivné namýšľať si, že nám sa niečo také nemôže stať? Aj o tom sme
sa porozprávali s docentkou Vladimírou Kurincovou Čavojovou,
psychologičkou z Centra spoločenských a psychologických vied SAV,
ktorá sa posledných päť rokov venuje výskumu vedeckého myslenia,
nepodložených presvedčení či kognitívnych omylov.
SAV v roku 2018 skúmala, aký postoj
k vede majú Slováci. Viac ako
32 % ľudí uviedlo, že k vedcom a ich
práci nemá dôveru, a až dve tretiny
mali skôr „antivedecké postoje“.
Kde sa v nás berie tá nedôvera voči
práci vedcov? A čo sú podľa vás tie
najvýraznejšie faktory, ktoré sa pod
tento výsledok podpísali?
V tomto výskume nešlo o nedôveru voči
vedcom a ich práci, ale skôr o nedôveru
v to, že veda dokáže priniesť presnejšie
poznanie než napríklad intuícia. Miera
antivedeckých postojov odhalila, že
ľudia nerozumejú tomu, ako veda
funguje a prečo sú vedecké zistenia
spoľahlivejší spôsob poznávania. Na
druhej strane, v období, keď výskum
prebiehal, mali ľudia vysokú dôveru voči
SAV ako inštitúcii. Preto za najvýraznejší
faktor považujem neznalosť toho,
ako sa tvorí, ale i overuje vedecké
poznanie. Nie je to tak, ako si niektorí
ľudia predstavujú, že skupinka vedcov
si prekrúti fakty podľa potreby – máme
veľa mechanizmov kontroly, hoci nie
všetky sú dokonalé. Na druhej strane,

mnohé vedecké postupy sú pomerne
kontraintuitívne, lebo vznikli aj preto,
aby overovali našu intuíciu a vyvažovali
rôzne kognitívne omyly, ku ktorým je
naša myseľ náchylná. To vedie k tomu,
že človek, ktorý vede nerozumie a má
k nej podozrievavý postoj, nebude
dôverovať ani jej výsledkom.
Vďaka internetu sa konšpirácie,
hoaxy a iné nepravdivé informácie
šíria neuveriteľne rýchlo. Ich
studnicou je najmä Facebook, ktorý
je na Slovensku stále najsilnejšou
sociálnou sieťou. Prečo sú – z pohľadu
psychológie – niektorí ľudia ochotní
uveriť skôr ľahko vyvrátiteľným
tvrdeniam, šíreným na sociálnych
sieťach bez často identifikovateľného
autora, než vyjadreniam vedcov
z renomovaných inštitúcií, ktorí
sa danej téme venujú často celé
desaťročia?
Trochu to súvisí s tým, čo som už
načrtla v predchádzajúcej odpovedi.
Mnohé konšpiračné vysvetlenia či
hoaxy využívajú sklony našej mysle

k jednoduchým vysvetleniam, jasnému
označeniu vinníka a podobne.
Navyše tu zohráva podstatnú rolu
sklon k sebapotvrdzovaniu, keď
informácie, ktoré sú v súlade s našimi
predchádzajúcimi presvedčeniami,
hodnotíme ako dôveryhodnejšie
než informácie spochybňujúce naše
presvedčenia a videnie sveta. Aj keď
sa to zvonku javí bizarne, pre človeka,
ktorý je nastavený podozrievavo voči
autoritám a je presvedčený, že všetci
klamú, je presvedčivejšie vysvetlenie
také, ktoré potvrdzuje toto videnie.
Čím hlbšia konšpirácia, tým väčšie
uspokojenie z toho, že ju „prekukol“.
To mi pripomenulo, ako sa
slovenským Facebookom pred
Vianocami úspešne šírilo zostrihané
video austrálskej političky, ktorej
počas verejného očkovania proti
chrípke priložili k ramenu ihlu, ktorá
bola obalená plastovým krytom.
Odporcovia očkovania tak začali šíriť
dezinformáciu, že sa v skutočnosti
nezaočkovala. Ako však upozornilo
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naše ministerstvo zdravotníctva,
išlo pritom o PR prešľap, ktorí
spôsobili novinári v kombinácii
s tímom austrálskej političky – na
kompletnom videu je totiž vidieť,
že zdravotníčka najskôr političku
zaočkovala veľmi rýchlo a fotografi
to nestihli odfotiť, preto poprosili,
aby len pre novinárov zapózovala pri
očkovaní ešte raz. Lekárka druhýkrát
političku už očkovať nechcela, preto
skutočne použila ihlu s krytom.
Je istým spôsobom fascinujúce,
ako však tým istým ľuďom nevadí
zdieľať posty človeka, ktorý najprv
vyhlasoval, že COVID-19 je výmysel,
potom naň ochorel, dokonca prišiel
s vlastnou „liečbou“, aby sa pri
mutácii vírusu ozval opäť, pričom za
jeho príčinu označil očkovanie. Ako
funguje ľudská myseľ, keď dokáže
bez problémov odfiltrovať veľké
prešľapy a argumentačné saltá
svojho názorového favorita, ale
neúprosne si všíma každé pochybenie
názorovej opozície?
Presne toto je ukážka sklonu
k sebapotvrdzovaniu, resp. zaujatosti
vlastného pohľadu (myside bias),
keď používame dvojitý meter na
informácie a argumenty podľa toho,
či sú v súlade s našimi presvedčeniami
alebo ich spochybňujú. Ak sme o niečom
presvedčení, že je to pravdivé, každá
nová informácia v súlade s týmto
presvedčením predstavuje ďalší
dôkaz o jeho pravdivosti. Ak sa však
vyskytne informácia, ktorá by ho mohla
spochybniť naše presvedčenie, vždy
si vieme nájsť dostatok argumentov,
aby sme sa nemuseli vzdať svojho
pôvodného presvedčenia.
A ako sa voči tomu môžeme brániť?
V prvom rade si začnime všímať, že sa
toho dopúšťame všetci – nielen naši
názoroví oponenti. No ľudia ľahšie
vidia existenciu takýchto sklonov
myslenia u druhých než u seba – to
sa nazýva tiež efekt slepej škvrny.
Keďže je pre nás také náročné vidieť
nedostatky vo vlastnom myslení, mali
by sme sa obklopovať ľuďmi, ktorí
majú rôzne názory a nezdieľajú všetky
naše presvedčenia – inými slovami,
neuzatvárať sa v názorových bublinách,
kde si vzájomne len posilňujeme svoje
presvedčenia. Dá sa v tom inšpirovať aj
mechanizmami, ktoré používa veda, ako
je recenzné konanie (angl. peer-review),
keď sa niekto kriticky a nezávisle pozrie
na naše výsledky alebo argumenty,
čiže ide o proces kontroly. Je však
dôležité, aby diskusia nebola útočná
a polarizovaná, ale niesla sa v duchu,
že všetci hľadáme čo najlepšie riešenie
na komplexné problémy, kde zriedka
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existuje len jednoduché čierno-biele
riešenie. Lebo aj to je často klam tzv.
falošnej dilemy – buď sme za, alebo
proti, je len jedno alebo druhé riešenie.
Podľa jednej štúdie uverejnenej
v časopise Science Advances je
pri ľuďoch starších ako 65 rokov
oveľa väčšia pravdepodobnosť,
že budú zdieľať na Facebooku
dezinformácie častejšie než ostatní
dospelí používatelia sociálnych sietí.
Prečo je to tak? Alebo inak: akú
úlohu v náchylnosti ľahšie uveriť
dezinformáciám, hoaxom a fake news
zohráva vek?
Áno, hoci mladých užívateľov sociálnych
sietí je oveľa viac a tiež podliehajú
nezmyslom, ukazuje sa, že starší
ľudia majú sklon zdieľať nepravdivé
informácie na Facebooku častejšie.
Jeden z faktorov môže byť aj to, že
tieto technológie sú pre nich nové a ani
v minulosti sa v našom vzdelávacom
systéme neprikladala veľká váha
vyučovaniu kritického myslenia.
Naopak, dnešní dôchodcovia vyrástli
v spoločnosti, v ktorej naozaj existovala
cenzúra, takže určitá nedôvera vo
vládne inštitúcie môže mať u nich
aj tento pôvod. A napokon, mnohé
dezinformácie majú ideologický
podtón, ktorý pravdepodobne viac
korešponduje s presvedčeniami starších
ľudí – napr. oslovuje konzervatívne
a tradičné hodnoty, vyvoláva strach
z nového a neznámeho a podobne.
Výskum ukazuje, že ľudia zdieľajú viac
obsahu, s ktorým súhlasia bez ohľadu
na to, či je pravdivý. Ako som spomínala,
informácie, ktoré podporujú náš
názor, považujeme za hodnovernejšie
a neoverujeme si ich, kým informácie
v protiklade s naším názorom buď
automaticky odmietame, alebo
hodnotíme kritickejšie a ľahko nájdeme
alternatívne vysvetlenia. To vysvetľuje,
prečo sa niektoré dezinformácie tak
ľahko šíria.
Je niečo, čo by si z tohto mohli
odniesť vedci či seriózne médiá,
aby ľuďom, vyhľadávajúcim
spravodajstvo prevažne na
sociálnych sieťach, komunikovali
vedecké fakty efektívnejšie/
zrozumiteľnejšie/prijateľnejšie,
zvlášť v takýchto pandemických
časoch, keď dezinformácie môžu
doslova zabíjať?
Bolo by dobré, aby aj sociálne siete
prevzali zodpovednosť za šírenie
nezmyslov a obmedzili vyslovene
nepravdivý obsah. Ďalším problémom
sú však naše sociálne bubliny, do
ktorých sa uzatvárame – práve preto je
dôležitá súčinnosť so sociálnymi sieťami,

aby sa ľuďom nezobrazoval len obsah
podľa toho, na čo klikali v minulosti,
ale bol im ponúknutý aj obsah s iným
uhlom pohľadu. Seriózne médiá však
budú vždy ťahať za kratší koniec, lebo
clickbaitové nadpisy budú vždy strhávať
viac pozornosti než faktické opisy
udalostí, nehovoriac o tom, že napísať
článok s overovaním informácií trvá
oveľa dlhšie, než si niečo vymyslieť.
Ako vlastne komunikovať s ľuďmi,
ktorí uverili (potenciálne)
nebezpečnej dezinformácii?
Predpokladám, že ich nestačí len
konfrontovať s faktmi.
Je to veľmi náročné, najmä keď ide
o blízkych ľudí. Treba sa obrniť veľkou
mierou trpezlivosti a empatie. Hoci
to občas vyzerá tak, že ľudia, ktorí
podľahnú dezinformáciám, nereagujú
na fakty, nie je to celkom tak. V prvom
rade musíme zistiť, na základe čoho
človek danej informácii verí, aké má
argumenty a dôkazy, prečo je to pre
neho dôležité. Potom môžeme citlivo
poukazovať na medzery v argumentácii,
nedostatok dôkazov, fakty a podobne.
Dezinformácie sú úspešné, lebo cielene
manipulujú s emóciami ľudí, najmä so
strachom a hnevom. Preto je dôležité
diskusiu viesť čo najviac fakticky,
neútočiť a nezosmiešňovať.
Výskum tiež ukazuje, že efektívny
spôsob, ako sa brániť pred
dezinformáciami, je poskytnúť ľuďom
protiargumenty ešte pred tým, než sú
vystavení dezinformácii či konšpiračnej
teórii. Znie to náročne, ale vzhľadom
na to, že konšpiračné teórie sa vynárajú
vždy, keď nejaká situácia otrasie
spoločnosťou, a veľmi často sa opakujú,
je potrebné aktívne komunikovať fakty
ešte skôr, než sa vynoria dezinformácie.
Je to podobný princíp ako s očkovaním.
Tiež to však poukazuje na dôležitosť
kultivácie kritického myslenia už od
detstva, aby ľudia vedeli odlišovať
hodnoverné a nedôveryhodné
informácie, aby vedeli hodnotiť kvalitu
dôkazov a argumentov a podobne,
pretože naprávať škody, keď už človek
podľahne škodlivej dezinformácii, je
náročnejšie než prevencia.
Čomu by sme sa v takejto
komunikácii určite mali vyhnúť, aby
sme nedosiahli opačný efekt, teda
to, že človeka len utvrdíme v jeho
presvedčení?
Na každého funguje niečo iné, ale určite
by sme sa mali vyhnúť zosmiešňovaniu
a útočeniu. Napríklad jeden výskum
internetovej komunikácie poukázal
na to, že do veľkej miery atmosféru
diskusie pod príspevkom ovplyvňuje
práve prvý komentár – keď je

agresívny, celá nasledujúca diskusia má
tendenciu deteriorovať, teda uberať
sa k čoraz väčšej agresivite. V jednom
experimente napríklad poukázali na
to, že ak do nenávistných diskusných
skupín infiltrovali botov (internetových
robotov) s profilom belochov, ktorí sa
aktívne vymedzovali voči rasistickým
komentárom (napr. „Hej, kámo, mysli
na to, že sú to tiež ľudia, ktorým ubližuje,
keď používaš takýto slovník“), tak to
dramaticky znížilo počet nenávistných
rasistických komentárov v skupine. Tu si
môžeme všimnúť, že menšiny sa zastal
príslušník väčšiny, komentár mal za cieľ
zvýšiť empatiu a neútočil osobne na
autora výroku.
Predstavme si teda konkrétnu
situáciu, že som adminom
facebookovej stránky a pod
niektorým z postov sa mi rozbehne
diskusia, ktorá veľmi rýchlo prestane
byť konštruktívna a začnú v nej
padať dezinformácie miešané
s nenávistnými komentármi. Čo by
ste ako psychologička odporúčali,
ak nechcem stratiť tú mlčiacu
nerozhodnutú väčšinu, ktorá diskusiu
sleduje? Reagovať zdržanlivo na
každý jeden z nich, hoci tým riskujem
nekonečnú debatu? Nechať to tak,
i keď si z toho náhodný „okoloidúci“
môže odniesť práve ten nezmyselný
argument? Alebo nenávistné
komentáre zmazať, čo môže vyvolať
dojem, že ako cenzor mažem
komentáre, ktoré mi názorovo
nevyhovujú?
Ako som spomenula pri experimente
s kooperatívnymi botmi, je potrebné
kultivovať diskusiu, to znamená,

aktívne sa vymedzovať voči urážlivému,
dehonestujúcemu a agresívnemu
slovníku. Tým nastavujeme normy
diskusie – že sme ochotní diskutovať
o myšlienkach, ale za podmienok, ktoré
nebudú pre nikoho urážlivé.
Čo ak v diskusii narazím na naozaj
zarytého nadšenca dezinformačnej
scény? Má zmysel s ním viesť debatu
na túto tému?
Ako optimista verím, že aj zarytý
nadšenec dezinformačnej scény môže
prísť na to, že sa mýli, no je pravda, že
vynaložená námaha a frustrácia nám
nie vždy za to stoja. Človek by si mal
vyberať, na čo je ochotný vynakladať
energiu, preto chápem rezignáciu
na diskusiu so zarytými nadšencami
dezinfoscény.
Z prieskumu SAV na prelome januára
a februára vyplynulo, že sa proti
koronavírusu nechá zaočkovať len
40 % ľudí. Ako komunikovať
s človekom, ktorý sa nechce očkovať
a verí, že vakcínou sa mu do tela
dostanú nebezpečné látky a pod.? Čo
by sme mali mať na pamäti?
Rôzne výskumy z poslednej doby
prišli k rôznym číslam – aj v závislosti
od konkrétnej formulácie otázky.
Treba si uvedomiť, že ľudí, ktorí sú
radikálne proti očkovaniu, je relatívna
menšina. Komunikáciu treba zacieliť
na zhruba 40 – 60 % ľudí, ktorí sa
zatiaľ nerozhodli, majú obavy alebo
váhajú. V prieskumoch vystupujú
proti očkovaniu, ale ako sa ľudia
nakoniec zachovajú, závisí aj od
mnohých ďalších faktorov. Napríklad
od toho, že očkovanie pravdepodobne

doc. PaedDr. Vladimíra
Kurincová Čavojová, PhD.
V r. 2003 úspešne ukončila štúdium učiteľstva psychológie
a anglického jazyka a literatúry na Univerzite Konštantína
Filozofa v Nitre, kde následne absolvovala aj doktorandské
štúdium. Od r. 2009 pôsobí v Centre spoločenských
a psychologických vied SAV, s ktorým Fakulta sociálnych
a ekonomických vied UK úzko spolupracuje na spoločnom
doktorandskom štúdiu v programe sociálna a pracovná
psychológia. V r. 2018 sa habilitovala v odbore pedagogická,
poradenská a školská psychológia. V súčasnosti sa vo svojej
vedeckovýskumnej práci venuje problematike kognitívnych
omylov a tomu, ako spoločnosť prijíma a rozlišuje dezinformácie,
mýty a fakty.

umožní ľahší návrat „do normálu“,
k cestovaniu a podobne, hoci treba
zdôrazňovať aj to, že ani očkovanie
nezaručuje úplný návrat k životu, ako
ho poznáme pred pandémiou, ale to
je súčasť zmien, s ktorými sa treba
vyrovnať. V komunikácii je teda opäť
dôležité najskôr zistiť, čo vedie človeka
k odmietaniu očkovania, rozprávať sa
s ním o jeho obavách a poskytovať mu
potrebné informácie. Niekoho možno
viac presvedčia pragmatické argumenty
a prísľuby výhod, iného zas dôraz na
kolektívnu zodpovednosť. Ak sa niekto
obáva nebezpečných látok, môžeme mu
poskytnúť informácie o obsahu látok
vo vakcíne v kontexte s tým, aké látky si
dávame do tela bežne.
Aké otázky by si každý z nás mal
položiť predtým, než sa rozhodne
šíriť nejakú informáciu?
Často ako odborníci odporúčame, aby
si ľudia overili, či je informácia pravdivá
a či pochádza zo spoľahlivého zdroja, ale
ľudia najčastejšie zdieľajú informácie,
ktoré sú v súlade s ich presvedčením
a necítia potrebu si ich overovať.
Celkom užitočný môže byť tzv. Sokratov
test troch otázok, ktoré si položíme
predtým, než niečo zdieľame: 1) Sme si
istí, že daná informácia je pravdivá?
2) Je daná informácia dobrá? 3) Bude
to, čo chcem zdieľať, niekomu užitočné?
Často sa ukáže, že veľké množstvo
vecí, ktoré by sme zdieľali, sú vlastne
neoverené senzácie, ktoré nie sú ani
užitočné a šíria skôr negatívne emócie.
Je na každom z nás, či chceme k šíreniu
takýchto správ prispievať.
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text: Dominika Vajdová, FSEV UK
foto: Tomáš Madeja
V prvom rade by sme si však mali
zadefinovať, čo si predstaviť pod
pojmom „nedôveryhodné správy“.
Ide o zavádzajúce informácie rôznej
povahy – od účelových manipulácií cez
komerčný obsah až po chyby spôsobené
nedostatočným overovaním faktov,
nedôslednosťou či neskúsenosťou
autora, príp. kognitívnymi skratkami
a skresleniami. No nech sa za ich
nedôveryhodnosťou ukrýva čokoľvek,
nič to nemení na veci, že ich šírením
môžeme nielen zamoriť svoju sociálnu
bublinu, ale i „prispieť“ k polarizovaniu
spoločnosti či dopracovať sa k názorom
alebo rozhodnutiam, ktorých by sme
sa vyvarovali, ak by sme disponovali
pravdivými informáciami.
Pri overovaní kvality informácií nám
ako pomôcka môže poslúžiť metóda
HRANA. Vychádza z tzv. CRAAP testu,
ktorý vyvinula Sarah Blakeslee s tímom
knihovníkov na Kalifornskej štátnej
univerzite v Chico. Test sa krátko nato
stal obľúbeným a efektívnym nástrojom
akademikov pri výučbe hodnotenia
spoľahlivosti zdrojov. Metóda HRANA,
ktorú sme spolu s kolegami z UK
a SAV upravili a otestovali v rámci
výskumu Sociálnej analýzy Slovenska,
pozostáva z piatich základných kritérií
s pomocnými otázkami, ktoré slúžia na
vyhodnotenie nájdených informácií. Už
uplatňovanie tejto hodnotiacej škály
vám pomôže úspešne identifikovať

nemálo hoaxov a dezinformácií šíriacich
sa slovenským internetom.

okrem toho upozorňuje aj na stránky
s extrémistickým obsahom.)

KRITÉRIÁ HODNOTENIA

Referencie

Hodnovernosť

Kritérium sa zameriava na to, z čoho
správa vychádza a o čo sa autori
v správe opierajú. Pri overovaní
referencií sú dôležité odpovede na tieto
otázky:
• Uvádzajú autori dôkazy o svojich
tvrdeniach?
• Opisujú, akou cestou k informácii
dospeli – robili výskum, boli na
mieste, hovorili s ľuďmi, uznávanými
odborníkmi v danej oblasti a pod.?
• Odlišujú názory od faktov?

Predstavuje spoľahlivosť
a dôveryhodnosť média, ktoré
informáciu podáva. Pri zisťovaní
hodnovernosti je potrebné zamerať sa
na nasledujúce oblasti:
• Aké dôveryhodné sú ďalšie správy,
ktoré toto médium (časopis,
webstránka, televízia, kanál)
publikuje?
• Potvrdzujú informáciu aj ďalšie
spoľahlivé zdroje?
• Vytvára redakcia vlastný obsah
alebo ho len preberá?
(Pri webových stránkach môže byť
v tomto smere nápomocný aj web
konspiratori.sk, za ktorým stojí
hodnotiaca komisia zložená zo
žurnalistov, vedeckých pracovníkov,
členov mimovládnych organizácií,
zástupcov médií a vydavateľov. Ide
o verejnú databázu webových stránok
s neserióznym, klamlivým, podvodným,
konšpiračným alebo propagandistickým
obsahom. Web blbec.online sa
zas zameriava na monitoring
facebookových stránok, ktoré šíria
konšpirácie či medicínske nezmysly,

UŽITOČNÉ INFO

AKO POSTUPOVAŤ PRI
OVEROVANÍ KVALITY
INFORMÁCIÍ?
Ak používate sociálne siete, veľmi dobre viete, že na to, aby ste vyslali do sveta akúkoľvek informáciu, vám
v súčasnosti stačí pár klikov. Je jedno, či sa so svojimi známymi rozhodnete podeliť o fotky z dovolenky,
vtipnú príhodu, čo sa vám stala na pošte, alebo najnovšiu teóriu o zavraždení Kennedyho. Prostredníctvom
tlačidla „uverejniť“ dokážete osloviť masu ľudí a to sa nemusíte ani pohnúť z obývačky. Rovnako tak si dnes
jednoducho viete vytvoriť aj vlastný web, kde môžete bez akejkoľvek externej kontroly uverejňovať texty od
výmyslu sveta. Nuž a tie isté nástroje, ako i množstvo iných má na dosah ruky aj zvyšok populácie. Myslieť si,
že to časť z nej nezneužije na vlastné ciele, by bolo naivné. Ako teda efektívne zistiť, či sú desiatky nových
a nových informácií, s ktorými dennodenne prichádzame do kontaktu, dôveryhodné? Práve na to sa pozrieme
v nasledujúcom článku.

Mgr. Dominika Vajdová pôsobí ako
interná doktorandka na Ústave
aplikovanej psychológie Fakulty
sociálnych a ekonomických vied UK.
V rámci výskumu k svojej dizertačnej
práci pomáha stredoškolákom
v procese výberu vysokej školy
alebo profesie.

Autor
Zisťuje kvalifikáciu a skúsenosti autora
správy. (Ak pod článkom nie je uvedené
meno autora, príp. sa neviete dopátrať,
kto vlastne tvorí redakciu, mali by
ste spozornieť.) Overiť si to môžete
prostredníctvom vyhľadania týchto
informácií:
• Má autor dostatočnú kvalifikáciu,
vzdelanie či skúsenosti, aby sa
k téme (zvlášť odbornej) vyjadroval?
• Venuje sa téme dostatočne dlho?
• Je zo štýlu písania a gramatiky
jasné, že má autor s písaním textov
skúsenosti?
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Nezávislosť
Sleduje odstup autora a média od témy
alebo zaujatosť a predpojatosť. Je
potrebné si všímať nasledujúce znaky:
• Sú autor/médium v téme priamo
zainteresovaní, zaujatí, majú
konflikt záujmov? (Tu sa oplatí zistiť
aj to, kto je vlastníkom daného
média.)
• Snaží sa informácia podnietiť
emóciu – napríklad hnev?
• Spomína autor/médium aj
argumenty druhej strany, cituje aj
kritické názory?

Aktuálnosť
Overuje sa čas publikovania správy, príp.
jej zdroja, aby sme mohli zistiť, či nejde
o starú (a tak i možno dávno vyvrátenú)
informáciu. Sledujú sa tri kľúčové veci:
• Existujú novšie zdroje?
• Stali sa medzitým ďalšie zmeny/
udalosti, realizovali nové výskumy?
• Nevytiahol autor/médium
informáciu, ktorá už bola
publikovaná skôr alebo v inom
kontexte?
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Význam jednotlivých kritérií sa môže
líšiť v závislosti od konkrétnej správy.
Ak však pri overovaní spoľahlivosti
správ využijete metódu HRANA,
každé kritérium môžete hodnotiť na
päťbodovej škále (1 = nespoľahlivý
zdroj z hľadiska kritéria, 5 = excelentný
zdroj z hľadiska kritéria), pričom súčet
jednotlivých bodov tvorí výsledné
hodnotenie správy:
25 – 20 = excelentný zdroj;
19 – 15 = dobrý zdroj;
14 – 10 = priemerný zdroj;
9 – 5 = na hrane prijateľnosti;
menej ako 5 = neprijateľný zdroj.

BONUS: ako overiť pôvod fotky
Niekedy celý dôkazový materiál
publikovanej správy stojí a padá na
priloženej fotografii. Aj tu si však
treba dávať pozor. Fotka môže byť
často zasadená do mylného kontextu,
nezobrazuje situáciu, ktorú článok
opisuje, príp. je z pôvodnej fotky
účelovo použitý len výrez, ktorý
nezachytáva celú jej atmosféru, alebo
je snímka stará, pochádza z iného
miesta a pod. V online priestore môžete
skutočný pôvod fotografie odhaliť

pomerne jednoducho:
• Kliknite pravým tlačidlom na
fotku, ktorej pôvod chcete overiť,
a z ponúkaných možností vyberte
„Kopírovať adresu obrázka“.
• Potom na stránke
images.google.com
kliknite na ikonku fotoaparátu,
zvoľte záložku „Vložte webovú
adresu obrázka“ a učiňte tak
prostredníctvom klávesovej skratky
Ctrl + V.
• Stlačením tlačidla „Hľadať podľa
obrázka“ sa dostanete ku všetkým
možným výstupom, v ktorých bola
daná fotka použitá, vďaka čomu
môžete odhaliť jej pôvod.
Samozrejme, nástroj nie je dokonalý,
a ak rovnakú fotku použilo milión
konšpiračných webov, tak existuje
šanca, že vám Google ponúkne výsledky
najmä z nich, no ak medzi nimi nevidíte
relevantné zdroje, oplatí sa ešte zvážiť,
či je fotka vôbec pravá.
Schválne, čo si myslíte o pravosti tejto
snímky?

text: Lenka Miller
foto: Tomáš Madeja

PLANÉTE JE TEPLO,
ALE S NAMI TO NIČ NEMÁ
JE KLIMATICKÁ ZMENA SKUTOČNÁ?
AKO SA MÔŽE OTEPĽOVAŤ, KEĎ SNEŽÍ?
JE TAM VONKU VŠETKO V PORIADKU
A NAOZAJ S TÝM NIČ NEMÔŽEME ROBIŤ?
Ľudstvo potrebuje na život určité
optimálne podmienky, inak zahynie.
Planéta, na ktorej žijeme, nám tieto
podmienky poskytuje. Veľké výkyvy od
normálu v minulosti znamenali masové
vymieranie. Ľudstvo dnes má však jednu
nesmiernu výhodu. Informácie. Vieme
ich správne využiť?
1. Zmeny v klíme sa diali aj
v minulosti, v čom by tie súčasné mali
byť iné?
Klimatické výkyvy patria k histórii Zeme.
Počas celého vývoja našej planéty
sa príroda musela prispôsobovať
teplým alebo chladným výkyvom.
Tieto výkyvy sú prirodzené. „Z rôznych

ľadovcových a sprašových vrtov vieme,
že takéto výkyvy, ktoré nazývame
glaciály a interglaciály, sa pravidelne
opakovali. Zmeny klímy však neprebehli
za pár desaťročí, ale dochádzalo k nim
raz za niekoľko tisíc až desaťtisíc rokov,“
vysvetľuje pedologička doktorka
Malvína Čierniková. Posledná takáto
výrazná zmena sa udiala približne
pred 11 300 rokmi, keď sa skončila
posledná doba ľadová. Nastalo tzv.
klimatické optimum, počas ktorého
došlo k rozmachu rastlinnej a živočíšnej
ríše. Toto obdobie už z hľadiska histórie
Zeme trvá dlho. Preto možno očakávať
určitú zmenu.
„Táto zmena klímy sa až neuveriteľným

pôsobením človeka na prírodu, vplyvom
priemyslu či vyrubovaním lesov urýchlila
a jej dopady môžeme vidieť každý deň,“
dopĺňa doktorka Čierniková. Od čias
priemyselnej revolúcie na prelome
18. a 19. storočia dochádza k rozvoju
priemyslu a techniky a obrovskému
zásahu človeka do prírody. Súčasné
zmeny sú príliš rýchle a príliš výrazné.
2. Prečo sa klíma dáva do súvisu
s priemyslom?
V 18. storočí, v čase rozmachu
vynálezov, bolo potrebné nájsť nové
palivo namiesto dreva či dreveného
uhlia, ktorého bol nedostatok. Touto
náhradou sa stali fosílne palivá – ropa,

AKO ZNÍŽIŤ SVOJU UHLÍKOVÚ STOPU
Odpovedzte si na otázky:
•
•
•
•
•
•

Ako efektívne využívam energie?
Na čom varím?
Aké zdroje svetla používam?
Aké druhy dopravy používam?
Šetrím na správnych miestach?
Keď ušetrím, ako využijem ušetrené peniaze?

Tip:
www.worldometers.info/sk
Údaje o svetovej populácii, emisiách, ťažbe, úmrtiach z rizikových dôvodov
atď. v reálnom čase.

42 naša univerzita
uhlie a zemný plyn, čo sú vlastne
pozostatky dávno uhynutých živočíchov,
tisícročia odpočívajúce pod zemským
povrchom. Odrazu sa začalo s ich
masívnym spaľovaním, čoho vedľajším
produktom je oxid uhličitý CO2. Polovicu
tohto nového uhlíka pohltili oceány
a biosféra a druhá polovica sa začala
hromadiť v atmosfére. Toto hromadenie
dnes predstavuje tretinu všetkého CO2
v atmosfére, ktorý otepľuje Zem.*
Za normálnych okolností sa po odumretí
rastlín a živočíchov rozkladom väčšina
uhlíka stabilizuje v pôdnom prostredí
alebo uniká do atmosféry vo forme
plynov – metánu CH4 i oxidu uhličitého
CO2, ktoré sú významnými skleníkovými
plynmi. Fotosyntetizujúce organizmy
následne viažu CO2 z atmosféry do
svojich tiel vo forme novej organickej
hmoty. „Uhlík sa v rôznych formách na
planéte neustále recykluje a migruje.
Hovoríme tomu uhlíkový kolobeh,“
vysvetľuje pedológ doktor Peter
Hanajík. Problém však nastal, keď túto
citlivú rovnováhu narušilo masové
spaľovanie fosílnych palív, ktoré boli
dovtedy ukryté pod zemou. Obsah
skleníkových plynov v atmosfére
dosiahol hodnoty, aké by prirodzeným
kolobehom neboli možné.
3. Množstvo CO2 v atmosfére
neovplyvňuje teplotu na Zemi.
Jedinou príčinou klimatickej zmeny
je Slnko. Pravda?
Oponenti klimatickej zmeny často
argumentujú práve týmto výrokom.
„Ak pojem klimatická zmena zúžime na
globálne otepľovanie, tak to principiálne
znamená porušenie rovnováhy príjmu,
pohltenia a spätného vyžiarenia slnečnej
energie. Čiže Slnko je samozrejme
v hre, ale nie je príčinou. Ak teda príjem
slnečnej energie Zemou považujeme
za kvázi konštantné (čo plus-mínus
môžeme), najviac sa mení množstvo
energie vyžiarenej naspäť do atmosféry,“
uvádza geochemik docent Ján Milička.
To znamená, že žiarenie odrazené od
zemského povrchu má pre prítomnosť
skleníkových plynov v atmosfére zúžené
možnosti uniknúť. Takéto žiarenie sa
odrazí späť k Zemi a povrchová teplota
sa zvyšuje.
Ako vinník skleníkového efektu sa
najviac spomína oxid uhličitý. „Z hľadiska
kvantity snáď aj oprávnene, ale z hľadiska
účinnosti treba ešte spomenúť obyčajnú
vodnú paru a metán. Najmä metán sa
považuje za oveľa účinnejší skleníkový
plyn než CO2, len objemovo ho je oveľa
menej,“ hovorí geochemik doktor
Ľubomír Jurkovič. Práve metánu
však do atmosféry uniká stále viac,
napríklad počas topenia permafrostu,
čo súvisí s globálnym oteplením.
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A následne v atmosfére oteplenie
spätne podporuje. Množstvo uhlíka
v atmosfére má preto jednoznačne
vzťah s teplotou na Zemi.
Okrem toho nie je uhlík ako uhlík. Na
Zemi sa nachádzajú tri izotopy uhlíka –
C12, C13 a C14. Sopečná činnosť produkuje
C13, rastliny obsahujú C14 a fosílne palivá
takmer vôbec neobsahujú C13 a C14.
Pomer izotopov C13 a C14 v oceánoch
a atmosfére klesá. Nahromadený uhlík
C12 teda určite pochádza zo spaľovania
fosílnych palív a nie z prirodzených
procesov (zahynutá živá hmota, sopečná
činnosť).*
4. Prečo sa hovorí o otepľovaní, keď
existujú extrémne zimy, suchá alebo
záplavy? Nie je to len počasie?
„Nebolo by zlé mať trochu z toho starého
dobrého globálneho oteplenia,“ povedal
minulý rok bývalý prezident USA Donald
Trump, keď v niektorých častiach krajiny
nastali extrémne snehové búrky. Je
známy svojím odmietavým postojom
k otázke klimatickej zmeny.
Keďže Zem sa ohrieva, zo zemského
povrchu sa odparuje viac vody, čo vedie
k vyššej vlhkosti vzduchu. Tá za určitých
podmienok kondenzuje a následne
vznikajú zrážky. „Keďže meraniami je
preukázateľné, že teplota ovzdušia sa
v posledných dekádach zvyšuje, je zrejmé,
že niekde by sa mal prejaviť aj efekt
zvýšených zrážok (dážď, sneh). Sme však
skôr svedkami toho, že po vlnách horúčav
nenastane adekvátny úhrn zrážok.
Vzájomný vzťah medzi teplotou ovzdušia
a zrážkami teda nie je jednoznačný a je
zrejmé, že ešte niečo do tejto pomyselnej
rovnice vstupuje,“ vysvetľuje ekologička
docentka Eva Pauditšová.
Tepelné žiarenie sa pre koncentráciu
skleníkových plynov nedostane do
vyšších (kozmických) sfér, ako by to
bolo potrebné a ako sa to dialo pred
desiatkami rokov. „Napriek vyššej teplote
ovzdušia a výparu neprichádza vždy
k žiaducej kondenzácii vlhkosti a k jej
premene na zrážky. Ale i tak vplyvom
ďalších faktorov nastanú situácie, že sa
napokon vlhkosť vyzráža aj za podmienok,
ak je teplota ovzdušia vysoká. Vytvoria
sa zrážky a z nakumulovanej vlhkosti
sa vytvorí taký veľký objem zrážok,
že hovoríme o extrémnych dažďoch,
prívalových dažďoch, extrémnom
množstve snehu a pod. Takéto javy sa
môžu stať súbežne s presunmi vzdušných
hmôt, čoho následkom je, že vysoké úhrny
zrážok spadnú aj v oblastiach, kde to býva
nepravdepodobné,“ dodáva docentka
Pauditšová.
5. Aký vplyv má na tieto procesy
zvyšujúci sa počet obyvateľov Zeme?
Chtiac-nechtiac si musíme uvedomiť, že

populácia rastie. Spotreba výroby jedla,
oblečenia, stavieb, ťažba, dopyt po
doprave rastú a budú rásť. „Dôsledkom
je rast produkcie skleníkových plynov.
Rastúca populácia prispieva ku klimatickej
zmene aj nepriamo, a to najmä
prostredníctvom deforestácie a rozmachu
poľnohospodárstva. Ekologická stopa
ľudstva už dávno prekročila kapacitu
jednej planéty, a preto súčasné výskumy
naznačujú, že zmena životného štýlu
pri súčasnom trende rastu obyvateľstva
nemusí stačiť,“ upozorňuje ekologička
doktorka Martina Zvaríková. V opačnom
prípade dosiahne populácia v roku 2100
počet 11 miliárd, čo je o 40 % viac ako
dnes.
Navyše, čím sme bohatší, tým viac
emisií produkuje náš životný štýl. Viac
lietame, používame viac technológií,
viac nakupujeme, viac energie sa použije
na výrobu našej potravy atď. Šetrenie
však môže byť väčšia výzva, než by
sa mohlo zdať. Ušetrené peniaze za
nákup spotrebiča s menšou spotrebou
energie môžeme utratiť za ďalšie tovary
a služby, ktoré by sme si inak nekúpili.
Naša uhlíková stopa tak môže byť
koniec-koncov oveľa väčšia.
Téma klimatickej zmeny je pre
niektorých ľudí natoľko iluzórna, že si
nevedia predstaviť, ako by ich konanie
mohlo ovplyvniť takú komplexnú vec,
akou je klíma. Najmä, ak ich názor
podporia aj vplyvné osobnosti. „Ja
osobne vždy spozorniem, ak sa niekto na
verejnosti vyjadruje v závažných otázkach
bez toho, aby svoje tvrdenia a vyhlásenia
podporil odbornými názormi a vyťahuje
fakty a vysvetlenia doslova na počkanie
z rukáva. Najmä na sociálnych sieťach sa
neoverené nezmysly začnú veľmi rýchlo
šíriť a spôsobujú zbytočnú polarizáciu
spoločnosti a vyvolávajú strach či
nenávisť,“ myslí si pedológ doktor Peter
Hanajík.
Známym kritikom tohto fenoménu bol
aj John Coleman, spoluzakladateľ TV
kanála o počasí The Weather Channel.
V roku 2015 sa preslávil vyhlásením, že
klimatická zmena je „najväčšie klamstvo
v histórii“. Polárneho ľadu podľa neho
pribúda, nie naopak, a počet polárnych
medveďov rastie. Na rozdiel od neho sa
celosvetovo 97 % klimatológov zhodlo,
že zvyšovanie teploty našej planéty
za posledných 100 rokov je veľmi
pravdepodobne dôsledkom ľudskej
činnosti. A ľudia sa nezvyknú len tak na
niečom zhodnúť.

* YouTube: Is It Too Late To Stop
Climate Change? Well, It's Complicated.

doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.
Pracuje na katedre
environmentálnej ekológie
a manažmentu krajiny, kde sa
venuje environmentálnemu
hodnoteniu a plánovaniu krajiny
s dôrazom na aktuálne globálne
megatrendy, ku ktorým patrí aj
zmena klímy.

RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.
Je vedúcim katedry geochémie.
Vedecky sa zameriava
na geochemický výskum
kontaminovaných pôd,
sedimentov a antropogénnych
materiálov environmentálnych
záťaží a opustených banských
lokalít.

Mgr. Peter Hanajík, PhD.
Na katedre pedológie sa
zaoberá prejavmi pôdnych
mikrobiocenóz v ekosystémoch
ovplyvnených antropogénnou
činnosťou, ako aj pôsobením
pôdnych mikroorganizmov
na pedochemické parametre
v pôde.

RNDr. Malvína Čierniková, PhD.
Pôsobí na katedre pedológie,
kde sa vedecky venuje
paleopalynológii, rekonštrukcii
vegetácie v minulých
geologických obdobiach,
prítomnosti človeka v krajine
a zmenám klímy na základe
prítomných peľových zŕn.

RNDr. Martina Zvaríková, PhD.
Na katedre environmentálnej
ekológie a manažmentu krajiny
sa venuje aplikovanej ekológii
hmyzu, biologickým inváziám
a hodnoteniu ekologickej stability
ekosystémov.

Všetci odborníci pôsobia na Prírodovedeckej fakulte UK.

Na fotografii z oslovených odborníkov chýba ešte
doc. RNDr. Ján Milička, CSc. Pôsobí na katedre geochémie,
kde sa výskumne venuje štúdiu organickej hmoty
v horninách, vzniku prírodných uhľovodíkov a interakcii
uhľovodíkov so zložkami životného prostredia.
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text: Ivan Kamenec, Historický ústav SAV

O NIEKTORÝCH
MÝTOCH
V DEJINÁCH
VOJNOVEJ
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
PhDr. Ivan Kamenec, CSc., pracuje ako vedecký
pracovník na Historickom ústave SAV, okrem
toho externe prednáša aj na Fakulte sociálnych
a ekonomických vied UK. Vo svojom výskume sa
zameriava na politické a kultúrne dejiny Slovenska
v 20. storočí, najmä obdobie vojnovej Slovenskej
republiky (1939 – 1945) a problematiku holokaustu na
Slovensku. (Foto: Denník N/Tomáš Benedikovič)

Máloktorý úsek slovenských moderných dejín je objektom takých
vášnivých diskusií a diametrálne rozdielneho hodnotenia ako
krátke obdobie trvania Slovenskej republiky z rokov 1939 – 1945.
Diametrálne odlišné interpretácie existencie tohto štátu vytvárajú
ideálne podmienky, aby sa o jeho dejinách, o charaktere jeho
vnútropolitického režimu alebo o jeho najvyšších predstaviteľoch rodili
alebo konštruovali najrôznejšie mýty a antimýty. Ich autormi boli najmä
súdobí politici, propagandisti, režimoví publicisti, niekoľkí historici
a ich povojnoví názoroví nasledovníci. Tí sa grupovali najmä v prostredí
ľudáckeho politického exilu. Je istým paradoxom, že v domácom
prostredí získali tieto legendy akýsi „druhý dych“ po Nežnej revolúcii,
teda po páde červenej totality, ktorá dovtedy výklad moderných dejín
hrubo deformovala a tiež legendarizovala na svoj obraz.
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Najprv však stručne k mýtom ako takým.
Mýty sú trvalou súčasťou dejín ľudstva.
Formujú sa v historickom vedomí
národov, štátov, v rámci sociálnych,
vzdelanostných, národnostných či
náboženských skupín, ale aj v myslení
jednotlivcov. Upevňujú, ale tiež
spochybňujú a relativizujú historické
poznanie. Do historickej pamäti
spoločnosti prenikajú omnoho ľahšie
než racionálne výsledky vedeckého
bádania. Je to fenomén, s ktorým
sa musí vyrovnávať aj profesionálna
historiografia – v zmysle ich citlivého
akceptovania, ale zároveň (a najmä!)
ich racionálneho prekonávania. Nie
je to ľahká ani vďačná úloha, lebo
legendy sú lákavé, podliehajú vkusu
a prianiam verejnosti. Práve preto v nej
takmer vždy nachádzajú veľmi prajné
podmienky a ústretové prostredie.
Mytologizácia histórie neobišla žiadnu
dejinnú epochu, ani jedno národné
či inak štruktúrované spoločenstvo.
Legendy sa totiž rodia spontánne,
predovšetkým zo snahy o idealizáciu
vlastnej minulosti, ale aj programovo
– z mocensko-politických, resp.
obranárskych potrieb. Vo svojej
„ospravedlňujúcej“ podobe prenikajú aj
do tzv. dvorného dejepisectva, ktoré ich
dočasne alebo trvale legitimizuje.
Inak to nebolo ani v prípade
vojnovej Slovenskej republiky.
Žiada sa však dodať, že legendy
o nej sa nevytvárajú iba účelovo
z politických či z ideologických príčin.
Rodia sa tiež v prostredí a mysliach
súčasníkov, svedkov mýtizovaných
udalostí, sú generačne prenosné
a majú prekvapujúco dlhý život
a vplyv. Pamätníci a ich generační
či názoroví dedičia totiž hodnotili
a hodnotia vojnový slovenský štát cez
prizmu svojich osobných pozitívnych
či negatívnych skúseností alebo
emocionálnych zážitkov. Všetky
spomínané faktory treba síce brať
do úvahy, no nemožno ich povýšiť na
objektívne hodnotiace kritérium.

Samostatné Slovensko nebol
dlhé roky budovaný sen
Mýtus o vojnovej Slovenskej republike
sa začal rodiť hneď v prvý deň
existencie nového štátu – 14. marca
1939. Jeho prvý premiér Jozef Tiso
tlmočil poslancom slovenského
snemu výhražné ultimátum Adolfa
Hitlera na odtrhnutie sa od Prahy
a „bleskové“ vyhlásenie samostatnosti.
Nový štát vznikol teda ako vedľajší
produkt nacistickej agresie voči Česko-Slovensku. Pavol Čarnogurský, jeden
z priamych účastníkov tohto aktu, vo
svojich spomienkach napísal: „Každý
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z nás vedel, že vyhlásením slovenskej
samostatnosti sa staneme len nástrojom
Hitlera, nie vyjadrovateľom vôle národa.“
Napriek tomu premiér J. Tiso už vo
svojom večernom rozhlasovom prejave
vedome začal vytvárať legendu, keď
občanom tvrdil, že „štát sa zrodil
z politickej vôle národa vládnuť sám
nad sebou na celej čiare, neodvisle od
kohokoľvek“. Citované zdôvodnenie bolo
účelovým propagačným klamstvom.
Napriek tomu sa v nasledujúcich šiestich
rokoch systematicky a nespočetnekrát
opakovalo v najrôznejších podobách.
Stalo sa hlavným ideologickým
a propagandistickým pilierom
zdôvodňovania existencie samostatnej
Slovenskej republiky. Mimochodom,
sám J. Tiso v novembri 1942 v užšom
kruhu funkcionárov Hlinkovej
slovenskej ľudovej strany (HSĽS)
pred prekvapenými účastníkmi
zhromaždenia vyhlásil: „Za bývalej
Česko-Slovenskej republiky nikdy Slováci
o štátnej samostatnosti nehovorili,
ani za ňu nebojovali. V minulosti bol
poctivý Slovák ten, ktorý za samostatný
slovenský štát nepracoval, lebo každý
bol presvedčený, že by takto národ
prišiel do nešťastia. Nefalšujme históriu,
pridržiavajme sa pravdy! Za samostatný
slovenský štát bojovali v minulosti len
janičiari a zradcovia a tých sme všetci
odsudzovali.“

Ak by štát nevznikol, Slováci by
zanikli. Naozaj?
So vznikom slovenského štátu sa
spája nielen oslavný, ale aj obranársky
mýtus. Podľa neho, ak by v marci 1939
neboli vtedajší vládni činitelia splnili
Hitlerovo ultimátum, viedlo by to vraj
k fyzickému zániku slovenského národa.
Možno konštatovať, že vyhlásenie
samostatného štátu bolo vtedy asi
jediným reálnym, hoci vynúteným
riešením vtedajšej neistej a frustrujúcej
politickej situácie. Potenciálne
rozparcelovanie slovenského územia
jeho tromi neprajnými susedmi
(Nemeckom, Maďarskom a Poľskom)
by prinieslo tunajším obyvateľom veľa
utrpenia a poníženia, no rozhodne by
neznamenalo zánik slovenského národa.
Apokalyptický mýtus o hroziacom
zániku národa sa v ľudáckej propagande
výrazne oživil v posledných dvoch
rokoch existencie slovenského
štátu. Intenzita tohto mýtu rástla
priamoúmerne s približujúcou sa
vojenskou porážkou nacistického
Nemecka, jeho spojencov a satelitov,
medzi ktorých patrila aj vojnová
Slovenská republika. Spomínaný mýtus
sa hojne využíval aj v nenávistnej
propagande voči protifašistickému

odboju a osobitne proti Slovenskému
národnému povstaniu. Tragickým
paradoxom je, že v utajovaných
nemeckých dokumentoch sa
predpokladalo, že v prípade víťazstva
tretej ríše vo vojne nacisti nerátali
s ďalším trvaním satelitného štátu
ani s existenciou slovenského
národa. Ten mal byť podľa šialených
likvidačných plánov germanizovaný
pomocou tunajšej nemeckej menšiny.
Nevyhovujúci príslušníci z radov
inteligencie alebo rasove menejcenní
a neprispôsobiví slovenskí obyvatelia
sa mali vysídliť na práce do východných
území. V dobovej nacistickej
terminológii a praxi to znamenalo
„konečné riešenie“, t. j. fyzickú
likvidáciu, v lepšom prípade zotročenie.

Na margo údajnej kapitulácie
Z hľadiska štátoprávneho sa rodili
aj ďalšie mýty. Jeden z nich tvrdí, že
protifašistický odboj, ktorý vyvrcholil
povstaním na jeseň 1944, bol zradou
slovenského národa, keďže vraj
zapríčinil zánik slovenského štátu.
Ten však bol predurčený k zániku
prinajmenšom už od roku 1941, keď
mocnosti antihitlerovskej koalície
za jeden zo svojich vojnových cieľov
označili aj obnovu Československa.
(Nehovoriac o tom, že okrem
zahraničného odboja malo práve SNP
veľký podiel na tom, že sa Slovensko
mohlo po vojne zaradiť medzi víťazné
krajiny.)
Do tohto okruhu mýtov patrí aj umelá
konštrukcia, ktorú sformuloval prvý
minister zahraničia ľudáckej vlády
Ferdinand Ďurčanský. Vo svojich
povojnových prácach tvrdil, že slovenský
štát po právnej stránke vlastne nikdy
nezanikol a jestvuje ďalej. Zrejme tak
sa zrodila aj legenda, že jeho viacerí
ministri na čele s posledným
premiérom Štefanom Tisom
v rakúskom Kremsmünsteri
8. mája 1945 podpísali kapitulačný
akt medzi Slovenskou republikou
a vládou Spojených štátov amerických.
Treba povedať, že je to nezmysel, lebo
USA nikdy neuznali diplomatickou
alebo nejakou inou cestou existenciu
slovenského štátu. Takže s ním nemohli
ani uzavrieť žiadny medzinárodne
platný diplomatický kapitulačný akt.
Dokonca nezobrali na vedomie ani fakt,
že v decembri roku 1941 Slovenská
republika vyhlásila Spojeným štátom
americkým vojnu. Okrem toho,
zverejnený text tohto „kapitulačného“
dokumentu neobsahuje žiadnu zmienku
o údajnej kapitulácii. Jeho slovenskí
signatári v ňom iba žiadali prítomného
amerického generála Williama A.

Colliera, aby americká armáda vzala pod
ochranu autorov dokumentu a ďalších
slovenských politických utečencov
s rodinami. Ani tejto požiadavke sa však
nevyhovelo, lebo americké okupačné
vojenské i civilné úrady v Nemecku
vydali do Československa (pokiaľ sa
im nepodarilo skryť) takmer všetkých
vysokých reprezentantov ľudáckeho
režimu vrátane signatárov spomínaného
dokumentu.

Hospodársky zázrak sa nekonal
Iná obľúbená legenda zas predstavuje
ľudácky štát ako „ostrov pokoja
a hojnosti“ vo vojnou zachvátenej
Európe. Dokonca domácu peňažnú
menu nazýva „stredoeurópskym
dolárom“. Je pravdou, že z hľadiska
ekonomického a sociálneho bola
na Slovensku – oproti mnohým
satelitným a najmä priamo okupovaným
krajinám – relatívne stabilizovaná
situácia, aj keď sprevádzaná rastúcimi
zásobovacími ťažkosťami. Odstránil
sa aj dlhodobý problém spoločnosti
– masová nezamestnanosť, prijali sa
niektoré populárne sociálne opatrenia.
Treba si však uvedomiť, že to bolo
možné len jednak vďaka stúpajúcej
vojnovej konjunktúre, jednak preto,
že každý rok odchádzali zo Slovenska
desaťtisíce slovenských robotníkov na
trvalé alebo sezónne práce do tretej

ríše. Ich mzda bola oproti domácim
podmienkam omnoho vyššia, lebo platy
im vyplácala Slovenská národná banka,
ktorá musela rešpektovať nacistami
nanútený pomer medzi ríšskou
markou (RM) a slovenskou korunou
(Ks) v nevýhodnom pomere 1 RM
k 10 Ks, hoci reálny pomer bol
1 : 5. Tento faktor ovplyvňoval aj
všetky oficiálne nemecko-slovenské
hospodárske a obchodné vzťahy,
ktoré trvale poškodzovali slovenskú
ekonomiku, lebo nemecká strana
neplatila za dovezené tovary zo
Slovenska, ale svoje dlhy voči
satelitnému štátu pripisovala na tzv.
clearingový účet. Na konci existencie
vojnovej Slovenskej republiky jej
Nemecko dlhovalo obrovskú sumu –
11 miliárd korún, čo bežní obyvatelia
vtedy ešte nemohli vedieť a bezprostredne pociťovať. K spomínanej
sume treba prirátať ešte 280 miliónov
korún, ktoré štát musel zaplatiť
Nemecku ako tzv. osídľovací príspevok
za deportáciu slovenských židov do
nacistických vyhladzovacích táborov.
Za každú osobu sa platilo 500 ríšskych
mariek (5000 slovenských korún).
Hospodárske straty štátu prudko rástli
v poslednom roku vojny, hlavne od
jesene 1944, keď nacistické jednotky
obsadili slovenské územie. Odvtedy
Nemecko svojvoľne rekvirovalo
a násilne odvážalo z krajiny rôzne

tovary, suroviny, potraviny, celé
továrenské zariadenia, živý i mŕtvy
inventár – vyhlásiac to všetko za vojnovú
korisť, hoci satelitný slovenský štát bol
zmluvným spojencom tretej ríše, ktorá
prevzala nad ním ochranu. Navyše,
nemecké jednotky pri svojom ústupe
systematicky ničili tunajšie komunikácie
a dopravné prostriedky, kde došlo
k stámiliónovým škodám.

Režim slovenského štátu nebol
mierny
Mýty sa, prirodzene, dotkli aj charakteru
režimu, ktorý sa idealizoval protirečivým
politologickým novotvarom „vojnová
autoritatívna demokracia“ (niečo ako
kvadratúra kruhu!). V skutočnosti
sa v Slovenskej republike nastolil
totalitný režim s viacerými špecifickými
fašistickými prvkami, prebranými
z iných totalitných režimov – najmä
z hitlerovského Nemecka.
Bola povolená iba jedna slovenská
politická strana – HSĽS, ktorá
kontrolovala celý verejný život v štáte
a svoju vedúcu úlohu si zakotvila
aj v ústave. Podľa zahraničných
fašistických vzorov vznikali
administratívne a represívne mocenské
inštitúcie, akými boli napríklad
Ústredný hospodársky úrad na riadenie
arizačného procesu, osobitné židovské
oddelenie pri ministerstve vnútra,

Prvý transport slovenských židov do vyhladzovacieho tábora bol vypravený zo železničnej stanice v Poprade
25. marca 1942. Do vagónov, pôvodne určených na prepravu dobytka, muselo nastúpiť 1000 mladých žien
a dievčat zo Šarišsko-zemplínskej župy. Ich konečnou stanicou sa stal Osvienčim, ktorý podľa svedectiev
pamätníkov prežilo len 20 z nich. Počas prvej vlny transportov zo Slovenska, ktorá trvala až do 20. októbra 1942,
sa ľudácky režim zbavil spolu viac ako 57 500 židovských spoluobčanov. Druhá séria transportov odštartovala
počas okupácie Slovenska nacistickými vojskami. Prvý z nich bol vypravený 30. septembra 1944 zo Serede.
Do konca vojny bolo vyvezených ďalších asi 13 500 židov. Celkovo tak v koncentračných táboroch v dôsledku
transportovania z územia Slovenska zahynulo viac ako 70-tisíc židovských občanov. (Zdroj: www.uzzno.sk)
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Úrad propagandy, Hlinkova garda, sieť
koncentračných táborov internačného,
resp. pracovného charakteru, kde boli
bez riadneho súdneho rozhodnutia a na
neurčitý čas väznení skutoční alebo
iba fiktívni či potenciálni odporcovia
režimu, resp. občania s „nevhodným“
rasovým pôvodom. Vládna garnitúra
vydávala a v praxi realizovala desiatky
antidemokratických právnych noriem,
ktorými diskriminovala a prenasledovala
nielen jednotlivých občanov, ale aj
celé skupiny obyvateľov. Hrubo tak
porušovala ústavu vlastného štátu.
Otvorene to vyjadril Jozef Martinka,
vedúci legislatívneho odboru pri
predsedníctve vlády: „Rovnaké zákony
pre všetkých ľudí môžu platiť len vtedy, ak
sú všetci toho istého náhľadu a tých istých
mravných zásad. Preto nemôžu platiť
rovnaké zákony pre židov a ostatných,
lebo židia nie sú viazaní piatym Božím
prikázaním ,nezabiješ‘.“
Citované slová uverejnila oficiálna tlač
v septembri 1941, bezprostredne po
vydaní vládneho nariadenia 198/1941
Sl. z., známeho pod menom Židovský
kódex, ktorý je považovaný za jednu
z najsurovejších antisemitských
právnych noriem v moderných dejinách
Európy, porovnateľnú so známymi
nacistickými norimberskými zákonmi.
Kódex, podobne ako celý proces
holokaustu na Slovensku v rokoch
1939 – 1945, je vari najčastejším
objektom, okolo ktorého opakovane
vznikajú najrôznejšie, ako aj tie
najabsurdnejšie či najbizarnejšie mýty
dotýkajúce sa dejín vojnovej Slovenskej
republiky a jej prezidenta.

Tiso ako záchranca židov?
Medzi nimi sa sústavne živí napríklad
legenda, že J. Tisovi v Jeruzaleme
odhalili sochu či pamätnú tabuľu
ako prejav vďaky za údajnú záchranu
slovenských židov. Toto cynické tvrdenie
doteraz nikto nezdokumentoval
nejakým dokladom alebo fotografiou.
Legenda však už žije vlastným životom
a plodí ďalšie mýty. Medzi nimi sa
objavuje tvrdenie, že J. Tiso nepodpísal
Židovský kódex na znak nesúhlasu
s jeho obsahom. To, že ho nepodpísal,
je pravda – táto legislatívna norma totiž
mala formu vládneho nariadenia, ktoré
prezident ani nemal právo popisovať. J.
Tiso však ako premiér podpísal všetky
antisemitské vládne nariadenia a po
zvolení za prezidenta (26. októbra 1939)
všetky protižidovské zákony – vrátane
ústavného zákona o vysťahovaní židov
z územia Slovenskej republiky a zbavení
ich štátneho občianstva.
Iným veľmi šíreným mýtom je hrubé
falšovanie počtu výnimiek spod
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Židovského kódexu, ktoré prezident
udelil prenasledovaným osobám. Často
sa tvrdí, že výnimkami chránil 30- až
40-tisíc prenasledovaných obyvateľov.
Je to legenda nezodpovedajúca
historickým faktom, ktoré dokazujú,
že prezidentských výnimiek bolo
okolo 1000 a chránili asi 4- až 5-tisíc
osôb, lebo výnimka sa vzťahovala aj na
najbližšiu rodinu jej nositeľa. V tejto
súvislosti sa však vynárajú otázky:
Pred akým režimom a štátom chránili
prenasledovaných prezidentské
výnimky? Kto stál na čele režimu
tohto štátu a verejne schvaľoval kruté
antisemitské opatrenia, zdôvodňujúc
ich navyše tým, že sú v úplnom súlade
s kresťanským učením?

O hromadnom vraždení
deportovaných sa vedelo
Mýty sa dotýkajú tiež najcitlivejšej
a najbolestnejšej stránky holokaustu
na Slovensku: deportácií židov
do nacistických táborov smrti.
Tvrdenie, že vtedajší predstavitelia
slovenského štátu nevedeli, aký
osud čaká deportované osoby v ich
„nových domovoch“, je prinajmenšom
alibistické, nepravdivé. Na Slovensku
sa vtedy síce ešte nemohlo vedieť
o mechanizme a detailných spôsoboch
doslovne priemyselného vyvražďovania
v táboroch smrti. Prezident, vláda,
poslanci či iní vysokí funkcionári režimu
však dostávali prinajmenšom od roku
1941 priamou alebo nepriamou cestou
informácie o hromadnom vraždení
židov na území obsadeného Poľska a na
okupovaných územiach vtedajšieho
Sovietskeho zväzu. Tieto hrozné správy
prinášali vysokí dôstojníci i obyčajní
slovenskí vojaci nasadení na východnom
fronte. Aj diplomatická pošta z Vatikánu
tvrdo kritizovala slovenskú vládu za
jej antisemitskú politiku, ktorá dostala
rasový základ. Protestovala aj proti
násilnému vysťahovaniu židovských
obyvateľov, naznačujúc ich skutočný
tragický osud „v nových domovoch“.
Nie je žiadny dôkaz o tom, že vláda
a prezident v októbri 1942 zastavili
deportácie, lebo sa dozvedeli
o skutočnom osude vysťahovaných
slovenských židov. Režim medzi marcom
a októbrom roku 1942 násilne vysídlil
takmer 58-tisíc židovských obyvateľov,
ktorí sa po strate príjmu a majetku zrazu
stali nepríjemnou sociálnou záťažou pre
štát. Navyše, je šokujúce, že v novembri
1944 J. Tiso vo svojom liste pápežovi
Piovi XII. tvrdil, že židia sa mali počas
existencie slovenského štátu dobre,
no napriek tomu vyvolali proti nemu
ozbrojené povstanie. Ich vysťahovanie
odôvodňoval ďalšou lžou, lebo židia

podľa jeho slov vraj odchádzali iba na
práce, podobne ako slovenskí robotníci.
Na Slovensku zostalo po prvej vlne
deportácií v roku 1942 asi 22-tisíc pre
štát ekonomicky dôležitých židov,
ktorí tu do jesene 1944 žili zväčša pod
ochranou hospodárskych výnimiek
alebo v tunajších pracovných táboroch
a strediskách, ale aj ilegálne s falošnými
dokumentmi. Kde teda bolo tých 30- až
40-tisíc prezidentských výnimiek?!

Antisemitmi len na nátlak
hitlerovského Nemecka?
Pri téme riešenia židovskej otázky sa
často vyťahuje ďalší ospravedlňujúci
mýtus: všetky antisemitské opatrenia
sa vraj robili iba na nátlak hitlerovského
Nemecka, lebo keby sa mu slovenský
štát nepodvolil, tak nacisti obsadia
jeho územie už v roku 1941 alebo
1942. Je nesporné, že nemecký vplyv
a nátlak nepochybne existoval, ale
rozhodujúcu úlohu tu zohrala iniciatíva,
„nadpráca“ a záujmy totalitného režimu.
Spomedzi nepreberného množstva
dôkazov o primárnej zodpovednosti
vojnového štátu za tragédiu jeho
židovských občanov možno uviesť citáty
z vystúpení poslancov, ktoré odzneli pri
schvaľovaní jedného z antisemitských
zákonov na pôde slovenského snemu
v roku 1940: „Celý kultúrny (sic!) svet na
čele s veľkým Nemeckom radikálne rieši
židovskú otázku, v čom nesmie zaostať
ani Slovensko. Nastúpili sme túto cestu
pri plnom vedomí toho, čo v tejto veci
podnikáme, nastúpili sme ju s pevným
odhodlaním, že sa nebudeme pozerať
na postoj, ktorý k nášmu podnikaniu
zaujímajú rôzni pseudohumanisti.
Nebude nás mýliť ani nesprávne a falošné
argumentovanie, že naše počínanie
v tejto veci je nekresťanské.“ Podobných
argumentov dokumentujúcich
jednoznačnú zodpovednosť vládnej
garnitúry ľudáckeho režimu, vrátane
prezidenta, nevraviac už o nenávistnej
propagande, sa dá nájsť nespočetne
veľa. Je až nepochopiteľné, že
Alexander Mach ako minister vnútra
a hlavný veliteľ Hlinkových gárd ešte
po vojne tvrdil, že slovenský národ mal
jediný právo vysťahovať židov z územia
štátu. Ťažko mohol niekto viac poškodiť
meno národa ako tento politik, ktorý
sám seba pokladal za jeho ochrancu.
(Takéto prípady však dobre poznáme aj
zo súčasnosti.)
Nakoniec už iba výstižné slová
spisovateľa Stefana Zweiga:
„V niektorých prípadoch víťazí legenda
nad skutočnosťou. Nebezpečenstvom
každej legendy však je, že zamlčiava
skutočnú tragiku v prospech plytkej
dojímavosti.“

text: Erika Hubčíková
foto: Tomáš Madeja

PRÁVNE MÝTY NIELEN
V ČASE KORONY
Asi nikoho z nás špeciálne
netešia obmedzenia spojené
s protipandemickými
opatreniami. Samozrejme,
mohli by sme debatovať o tom,
či sú nastavené efektívne a či
ich predstavitelia exekutívy
vedia vhodne komunikovať
verejnosti. No nech si už o nich
myslíme čokoľvek, pri ich kritike
by sme jednak nemali zabúdať,
pred čím sa nás snažia chrániť,
jednak by sme mali vychádzať
zo správnych informácií. A to
aj ohľadom ich právneho
zastrešenia. Na internete sa
totiž aj v tomto smere vyrojilo
množstvo zavádzajúcich
výkladov, ktoré si z právnych
predpisov vyberajú len to, čo
sa im hodí. Pri viacerých z nich
sa pritom natíska otázka, či
ide len o neznalosť ich autorov
a šíriteľov (tá však v práve
neospravedlňuje) alebo účelovú
manipuláciu. Druhá možnosť
vyznieva o to nebezpečnejšie, že
by jej aktéri v snahe získať lacné
politické body vlastne úmyselne
ohrozovali zdravie jednotlivcov
i celej spoločnosti, osobitne sa
priživujúc na nešťastí tých, ktorí
zúfalo chcú vidieť v ich verzii
svetlo na konci pandemického
tunela. Preto sme sa obrátili
na doktora Vincenta Bujňáka
z Právnickej fakulty UK, ktorý
nám pomohol uviesť veci na
pravú mieru.
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Nemálo dezinformácií sa týka práve
núdzového stavu, ktorý vláda na
základe ústavného zákona č. 227/2002
Z. z. o bezpečnosti štátu môže vyhlásiť
vtedy, ak došlo alebo bezprostredne
hrozí, že dôjde k ohrozeniu života
a zdravia osôb, a to v dôsledku
pandémie, priemyselnej havárie či
inej katastrofy. Jeho hlavným cieľom
je umožniť vláde rýchlejšie reagovať
na vzniknutú situáciu. Najvyšší
predstavitelia štátu tak môžu robiť
rozhodnutia, ktoré by za bežných
okolností robiť nemohli. Pripomeňme
si, že núdzový stav umožňuje vláde
napríklad obmedziť slobodu pohybu
zákazom vychádzania v určenom
čase. Rovnako jej poskytuje právomoc
presúvať podľa potreby zdravotnícky
personál z jednej nemocnice do inej.
Štát dokonca môže obsadiť budovu
v súkromnom vlastníctve a využiť
ju na výstavbu poľnej nemocnice
alebo ubytovanie osôb v karanténe.
Podobných „vymožeností“ núdzového
stavu je však ešte oveľa viac. Keďže
ide o nemalý nárast právomocí úzkej
skupiny ľudí, ústava krízové režimy
časovo limituje. Práve časový limit má
vytvárať formálnu prekážku zneužitia
štátnej moci. Inak to nie je ani v prípade
núdzového stavu. A tu sa dostávame
k prvému problému.

PROTIÚSTAVNÝ NÚDZOVÝ
STAV?
Ústavný zákon totiž ešte do
28. decembra hovoril, že „núdzový stav
možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu
a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní“.
Bodka. Ani slovo o (ne)možnosti jeho
opakovaného vyhlásenia či predĺženia.
V roku 2020 však boli na Slovensku
v súvislosti s pandémiou vyhlásené
až dva núdzové stavy, jarný a jesenný,
pričom každý z nich trval 90 dní. Toho
sa chytili viacerí jedinci, vyhlasujúci tak
núdzový stav trvajúci od 1. októbra
2020 za protiústavný, čím spochybňovali
aj z neho vyplývajúce vládne nariadenia.
Niektorí dokonca ľudí priamo vyzývali na
ich nedodržiavanie.
Keďže sa aj medzi právnikmi našli
rozdielne názory na to, či núdzový
stav možno vyhlásiť viackrát po sebe,
generálny prokurátor, zastúpený prvou
námestníčkou, a skupina poslancov
Národnej rady SR iniciovali v tejto
veci konanie na Ústavnom súde.
Zopakujme si, že práve Ústavný súd
je u nás rozhodujúcou inštitúciou
v oblasti výkladu ústavy, ústavných
zákonov a ochrany ústavnosti. Výsledok?
„Ústavný súd nálezom pléna 22/2020
zo 14. októbra 2020 rozhodol o súlade
uznesenia vlády z 30. septembra 2020,
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ktorým bol vyhlásený núdzový stav
na 45 dní,“ približuje doktor Vincent
Bujňák. Inými slovami: Ústavný súd tým
potvrdil, že vyhlásenie núdzového stavu
od 1. októbra bolo v súlade s ústavou
a zodpovedajúcim ústavným zákonom.
„V odôvodnení nálezu Ústavný súd
zdôraznil, že primárnu zodpovednosť za
bezpečnostnú situáciu v štáte nesie vláda
a nie súdna moc. Generálny prokurátor
a skupina poslancov Národnej rady
neposkytli také argumenty, ktoré by mu
umožnili konštatovať zjavné vybočenie
z ústavných mantinelov či možnosť
zneužitia núdzového stavu,“ objasňuje
argumentáciu súdu. Zároveň dodáva,
že od vydania tohto nálezu sa žiadny
z oprávnených subjektov (okrem
skupiny aspoň 30 poslancov NR SR
a generálneho prokurátora medzi ne
patrí aj hlava štátu) neobrátil na Ústavný
súd s ďalším návrhom na preskúmanie
ústavnosti núdzového stavu alebo
nadväzujúcich povinností a obmedzení.

Poistkou proti zneužitiu nie je
len časový limit
Keďže bolo zrejmé, že pandémiu
nového koronavírusu sa nepodarí zdolať
ani do konca druhého núdzového stavu,
vládny kabinet predostrel parlamentu
novelu ústavného zákona, podľa ktorej
môže vláda predlžovať núdzový stav
vždy o 40 dní, pričom do 20. dňa od
vyhlásenia núdzového stavu zároveň
musí požiadať o dodatočný súhlas
Národnú radu SR. Dňa 28. decembra
poslanci novelu schválili a hneď na to
vláda núdzový stav predĺžila.
Na mieste je otázka, či povinnosť
hlasovať o súhlase s predĺžením
núdzového stavu nie je pre vládnu
koalíciu, ktorá má v parlamente
prirodzenú väčšinu, len formálnou
a ľahko zdolateľnou prekážkou. Podľa
ústavného právnika Vincenta Bujňáka
však stále platí, že každé jedno
vyhlásenie či predĺženie núdzového
stavu možno napadnúť na Ústavnom
súde, ktorý ho následne preskúma
v zrýchlenom konaní do 10 dní od
doručenia návrhu. „Samozrejme, možno
uvažovať o vylepšeniach: nie dodatočný,
ale predchádzajúci súhlas parlamentu,
podmienka širšej zhody (trojpätinová
väčšina poslancov) a posilnenie systému
bŕzd a protiváh tým, že by konanie vo veci
núdzového stavu mohla pred Ústavným
súdom iniciovať aj verejná ochrankyňa
práv,“ myslí si.

O práve zhromažďovať sa
Druhým rozšíreným „evergreenom“
dezinformačnej scény je dovolávanie sa
práva pokojne sa zhromažďovať, ktoré

im predsa – podľa ich slov – aj počas
núdzového stavu garantuje ústava. Čo
na to právnik? „Áno, je pravda, že právo
pokojne sa zhromažďovať garantuje
ústava v čl. 28 ods. 1. Ústava v čl. 51
ods. 2 však taktiež uvádza, že podmienky
a rozsah obmedzenia základných práv
a slobôd a rozsah povinností v čase
núdzového stavu ustanoví ústavný zákon.
Je ním už spomínaný ústavný zákon č.
227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu, ktorý
v čl. 5 ods. 1 upresňuje podmienky pre
vyhlásenie núdzového stavu. Táto ústavná
úprava umožňuje v nevyhnutnom rozsahu
a na nevyhnutný čas obmedziť alebo
zakázať uplatňovanie práva pokojne sa
zhromažďovať alebo zhromažďovanie
na verejnosti podmieniť povoľovaním,“
hovorí doktor Bujňák.
Zároveň však upozorňuje, že uvedené
neznamená, že optimálnym stavom je
obmedzenie zhromaždovacieho práva
počas pandémie automaticky iba na šesť
osôb (okrem členov jednej domácnosti).
Podľa neho by bolo možné uvažovať
aj o miernejších obmedzeniach, ktoré
by sa prejavili vo vyššom limite účasti,
ďalej formou rozostupov, dodržiavaním
respiračnej etikety či nosením
respirátorov. „Ako však ukazuje prax
(napríklad zhromaždenia zvolané na
17. novembra 2020 napriek
obmedzeniam), je málo pravdepodobné,
že by sa na zhromaždení podarilo
počas celého jeho priebehu udržať
nevyhnutnú disciplínu všetkými jeho
účastníkmi. V každom prípade platí,
že napriek výrazným obmedzeniam
zhromažďovacieho práva sa doposiaľ
žiadny z oprávnených subjektov
neobrátil na Ústavný súd s návrhom na
preskúmanie ústavnosti. A Ústavný súd
nemôže ani v tejto veci konať bez návrhu,“
dodal.

AKO JE TO S POKUTAMI ZA
POVINNÉ OČKOVANIE?
Uplynulé mesiace, vyplnené čakaním
na vakcínu proti COVID-19, opätovne
oživili aj debaty o tom, či je naozaj
protiústavné, ak za odopretie
povinného očkovania dostanete pokutu.
Tu však nezabudnime podotknúť,
že radno rozlišovať medzi povinným
a dobrovoľným očkovaním, pričom
v prípade ochorenia COVID-19
momentálne nič nenasvedčuje tomu, že
by sa malo zaradiť na zoznam ochorení,
proti ktorým sa na Slovensku treba
povinne očkovať. [Na tomto zozname
je v súčasnosti 10 závažných infekčných
ochorení: záškrt, tetanus, čierny kašeľ,
vírusový zápal pečene typu B (žltačka
typu B), hemofilové invazívne nákazy,
detská obrna, pneumokokové invazívne
ochorenia, osýpky, ružienka, mumps.]

A ako to je právne ošetrené?
„Povinnosť podrobiť sa povinnému
očkovaniu fyzickým osobám ukladá
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia,
konkrétne § 51 ods. 1 písm. d). Podľa
§ 56 ods. 3 druhej vety zákona možno za
nepodrobenie sa povinnému očkovaniu
uložiť pokutu v súhrnnej výške 331 eur.
Podrobnosti uvádza vyhláška ministerstva
zdravotníctva č. 585/2008 Z. z., napríklad
v § 6 upravuje povinné očkovanie osôb,
ktoré dosiahli určitý vek, a patrí sem aj
preočkovanie dospelých proti záškrtu
a tetanu každých 15 rokov,“ vysvetľuje.

Stret dvoch základných práv
Mohlo by sa zdať, že otázku z úvodu
by sme tým uspokojivo zodpovedali.
Ako však doktor Bujňák upozornil,
isté problémy môžu nastať v súvislosti
s tým, že pri povinnom očkovaní
dochádza k stretu dvoch základných
práv: „Na jednej strane stojí telesná
integrita človeka, ktorej ochrana spadá
pod právo na súkromie. Na druhej
strane stojí ochrana života a zdravia
obyvateľstva pred vznikom a šírením
prenosných smrteľných ochorení.“
Objektívne nie je možné zachovať
obidva chránené záujmy popri sebe
bez akéhokoľvek obmedzenia jedného

z nich. Preto sa ústavnosť právnej
úpravy povinného očkovania už
v minulosti stala predmetom konania
o súlade právnych predpisov. „Ústavný
súd v roku 2014 na právnu úpravu
aplikoval test proporcionality, pri ktorom
zohrala kľúčovú úlohu tzv. Alexyho
vážiaca formula,“ poznamená. Test
proporcionality by sme našli v učebnici
vysvetlený tak, že pri ňom dochádza
k váženiu pozitív aj negatív, ktoré
obmedzenie jedného záujmu prinesie
pre kolidujúci (druhý) záujem a opačne:
posudzujú sa negatíva a pozitíva,
ktoré prinesie uprednostnenie
druhého záujmu. Hľadá sa spravodlivá
rovnováha medzi právom a slobodou
jednotlivca a oproti nemu stojacemu
účelu obmedzenia v podobe verejného
záujmu alebo práv a slobôd tretích
osôb.
Podľa Ústavného súdu bola intenzita
zásahu do práva na súkromie
vyhodnotená ako stredná až podstatná.
„Nebolo možné opomenúť, že právna
úprava ukladala lekárovi povinnosť
urobiť pred vykonaním očkovania
príslušné lekárske vyšetrenia očkovaného,
ďalej povinnosť zohľadniť zdravotné
kontraindikácie a poučiť ho o všetkých
aspektoch očkovania a dosahoch na
zdravotný stav,“ vysvetľuje doktor
Bujňák. Miera uspokojiteľnosti

verejného záujmu prostredníctvom
povinného očkovania, ktoré
preukázateľne predchádza vzniku
a šíreniu prenosných smrteľných
ochorení, bola vyhodnotená ako
podstatná. „Ústavný súd tým zdôraznil,
že zásahom do súkromia sa tak reálne
umožňuje dosiahnuť legitímny cieľ
spočívajúci v ochrane života a zdravia
obyvateľov,“ dodal. Súd ďalej
konštatoval, že v súlade so stupňom
poznania v danej oblasti a technickým
a praktickým možnostiam vedného
odboru medicíny neexistuje účinnejší
spôsob predchádzania vzniku a šírenia
prenosných smrteľných ochorení ako
očkovanie.

Nemôžu vás zaočkovať proti
vašej vôli
Ak sa preto fyzická osoba v rozpore
so zákonom nepodrobí povinnému
očkovaniu a štátny orgán jej za to uloží
pokutu v medziach ústavy, takýto stav
nemožno vyhodnotiť ako protiústavný.
„Samozrejme, štát nemôže voči občanom
odmietajúcim povinné očkovanie použiť
násilie a vykonať očkovanie proti ich vôli.
Sankcie, ktoré sú s nedodržaním zákona
spojené, musia byť primerané a takou je
aj zákonom ohraničená pokuta 331 eur,“
uzatvoril právnik Vincent Bujňák.
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Tesne po prezidentských voľbách v USA, v ktorých zvíťazil kandidát
Demokratickej strany Joe Biden, oslovil denník Washington Post
predstaviteľov Republikánskej strany. Chcel vedieť, čo hovoria na to, že
ich kandidát – v tom čase stále ešte úradujúci prezident Trump – odmietol
výsledky volieb uznať, vyhlasujúc o nich, že boli zmanipulované. „Čo stratíme
tým, že ho v tom chvíľu podporíme?“ zveril sa Postu nemenovaný člen
Trumpovej administratívy. „Nikto si nemyslí, že sa výsledok volieb zmení.
(Trump) pošle pár tweetov o tom, ako napadne výsledky volieb na súde, a tieto
žaloby sa skončia neúspechom. A potom napíše niekoľko ďalších o tom, ako boli
voľby ukradnuté. A potom odíde.“

Doc. Mgr. Erik Láštic, PhD., je vedúcim Katedry politológie
Filozofickej fakulty UK. Vyučuje kurzy o vláde a politike v USA a na
Slovensku. V posledných rokoch sa výskumne venuje dosahom zberu
osobných údajov (angl. surveillance) na demokratické spoločnosti.

KOMENTÁR

HOAXY, KTORÉ RAZ MÔŽU
ZABIŤ DEMOKRACIU

Súboj o legitimitu prezidentských
volieb v USA sa viedol mesiace pred
ich uskutočnením. V snahe (de)mobilizovať voličov či spochybniť prípadné
víťazstvo demokratického kandidáta
Joea Bidena prezident Trump
a významná časť Republikánskej strany
bez dôkazov spochybňovala volebné
pravidlá, hlasovanie poštou či úpravu
volebných pravidiel v čase pandémie. To
všetko v situácii, keď moc v krajine na
federálnej a štátnej úrovni držali práve
samotní republikáni.
Trumpove argumenty
o „zmanipulovaných prezidentských
voľbách“ narážajú na volebný systém
prezidentských volieb v USA. Ten
v skutočnosti tvorí 50 volebných
systémov v správe jednotlivých štátov
federácie. Každý štát tak nastavuje
vlastné pravidlá, akým spôsobom
sa volí, ako sa tieto hlasy zrátavajú
a podobne. Z tohto pohľadu je prakticky
nemožné voľby zmanipulovať. Na úrovni
jednotlivých štátov súčasne funguje
to, čo poznáme aj zo Slovenska, a to
krížová kontrola politických strán a ich
zástupcov vo volebných komisiách. Vo
všetkých fázach volieb – od distribúcie
hlasovacích lístkov až po vyhlásenie
výsledkov ich zrátavania – sú tak
prítomné obe strany: Republikánska aj
Demokratická.

Dlhé rátanie hlasov má
jednoduché vysvetlenie
A čo Trumpom také spochybňované
hlasovanie poštou? Ide o tradičný
spôsob hlasovania, ktorý dlhé roky
využívali mnohé štáty USA. Ostatne,
v minulých voľbách ho využil aj samotný
prezident Trump. V roku 2020 sa viaceré
štáty rozhodli hlasovanie poštou zaviesť
ako alternatívny spôsob k osobnému
hlasovaniu z dôvodu pokračujúcej
pandémie. V mnohých štátoch túto
zmenu presadili práve republikánske
väčšiny v štátnych kongresoch. Preto
USA zaznamenali taký nárast hlasovania

poštou a s ním spojené predĺženie
sčítavania hlasov. Na rozdiel od
osobného hlasovania, kde sa identita
voliča overuje ešte pred tým, ako mu
je vydaný hlasovací lístok, v prípade
hlasovania poštou je potrebné overovať
identitu voličov počas samotného
sčítavania hlasov (napr. porovnaním
podpisov). To je časovo náročnejšie.
Čiže jeden z mýtov, ktorý hovoril o tom,
že nezvyčajne dlhé počítanie hlasov
je dôkazom toho, že sa dialo niečo
nekalé, je nezmyslom. Bolo jednoducho
výsledkom expanzie hlasovania
poštou, ktoré podľa dostupných dát
a registrácie využívali najmä voliči
Demokratickej strany.

To, čo sa hovorí, nemusí byť to,
čo sa deje
Rozdiel medzi tým, čo sa hovorí, a tým,
čo sa deje, azda najlepšie ilustrujú
desiatky e-mailov, ktoré Trumpov
tím rozposielal priaznivcom po
novembrových voľbách so žiadosťou
o finančné príspevky na boj proti
ukradnutým voľbám. Tie mali ísť na
financovanie žalôb, ktoré mali ukázať
„pravdu“ a zvrátiť výsledok volieb. Aby
väčšina z týchto prostriedkov skončila
v rukách vytvoreného politického
výboru, cez ktorý bude Trump
financovať svoje politické pôsobenie po
skončení úradu.
Aj samotná snaha napadnúť výsledky
volieb súdnou cestou ilustrovala
rozdiel medzi tým, čo sa hovorí, a tým,
čo je skutočnosťou. Prezident Trump
a jeho právnici využili právo napadnúť
výsledky volieb v desiatkach žalôb,
ktoré predložili v mnohých štátoch
USA i pred Najvyšším súdom USA. Ani
jedna zo žalôb nebola úspešná. Viacero
z nich sudcovia zmietli zo stola ako
neodôvodnené bez toho, aby nariadili
ústne pojednávanie. Bez ohľadu na to,
kým boli sudcovia do úradu nominovaní,
Trump a jeho tím jednoducho
nedokázali predložiť relevantné dôkazy

o tom, že pri prezidentských voľbách
došlo k ich manipulácii a falšovaniu
výsledkov. Kým prezidentovi právnici
na tlačových konferenciách opakovane
hovorili o rozhodujúcich dôkazoch,
kľúčových svedkoch a zvrátení výsledkov
volieb, v skutočnosti súdom predkladali
úzko postavené žaloby, ktoré sa často
obmedzovali iba na procedurálne
aspekty hlasovania, sčítavania či
certifikácie hlasov.

Sociálne platformy
a oportunistickí lídri
Jedným z dedičstiev pôsobenia
prezidenta Trumpa je práve to, ako do
„mainstreamu“ vpustil okrajové časti
politického diskurzu, ktoré sú v zajatí
konšpiračných teórií. V ponímaní tej
najvplyvnejšej – QAnon – bol práve
Trump jediným lídrom schopným
zastaviť masové „satansko-pedofilné“
sprisahanie voči USA, ktorého lídrami
sú politické a ekonomické elity
spojené s Demokratickou stranou.
Vplyv, ktorý na politickú komunikáciu
majú technologické spoločnosti a ich
algoritmy, v kombinácii s cynickými
a oportunistickými lídrami viedol
k tomu, že desiatky miliónov voličov
mali (a stále majú) pocit, že výsledky
prezidentských volieb v USA boli
zmanipulované. V januári 2021 stovky
z nich uverili, že jediným spôsobom, ako
víťazstvo Trumpa dosiahnuť, je zaútočiť
na Kongres USA, ktorý mal formálne
certifikovať výsledky hlasovania.
Aj keď po útoku na Kapitol nastalo
relatívne „upokojenie“ situácie, USA
zostávajú polarizovanou krajinou, ktorej
obyvatelia nie sú schopní zhodnúť sa
na verzii reality, v ktorej žijú a ktorá
je čoraz významnejšie formovaná
algoritmami. Práve táto „realita“
v podobe minimálnej zhody na tom, kto
vyhral voľby, či tom, ako prebieha náš
zápas s pandémiou COVID-19, je však
nevyhnutným predpokladom na to,
aby demokratické režimy prežili. Nielen
v USA.
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PRÍBEH ŠTUDENTKY

RADA BOJUJEM
ZA SPRÁVNE
VECI, AJ KEĎ TO
ZNAMENÁ ÍSŤ
PROTI PRÚDU
Keby Zuzana vyrastala medzi Indiánmi, jej meno by v preklade iste
znamenalo „Tá, ktorá sa nebojí postaviť za druhých“. Už na strednej sa
ako predsedníčka študentskej rady so svojimi spolužiakmi podieľala
na zvyšovaní kvality školy. Aj vďaka tejto skúsenosti pochopila, aká
dôležitá je angažovanosť študentov a mladých vo všeobecnosti, ale aj
to, že sociálne a spoločenské vedy sú cesta, po ktorej chce kráčať. Preto
nie div, že ďalšie kroky Zuzany Hozlárovej viedli pred dvomi rokmi
práve na Fakultu sociálnych a ekonomických vied UK, kde jej učarovali
európske štúdiá. S talentovanou harfistkou, členkou predsedníctva
Študentskej rady vysokých škôl SR a slovenskou delegátkou
v Európskom dialógu s mládežou v jednej osobe sme sa porozprávali
o štúdiu, o jej rozmanitých školských i mimoškolských aktivitách, ale
i o tom, aké to je, keď sa znepáčite extrémistom.
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Začalo sa to animátorským
nadšením
Už počas základnej školy ako animátorka
ochotne venovala svoj voľný čas
mladším deťom. Spolu so sestrou pre ne
organizovali stretnutia v rámci farského
spoločenstva pod záštitou eRka –
Hnutia kresťanských spoločenstiev
detí. „Našla som sa v tom. Bavilo ma
byť súčasťou tímu, ktorý pre deti chystal
rôzne výlety a podujatia,“ spomína si
na tie časy. Animátorské nadšenie ju
neopustilo ani s pribúdajúcim vekom.
Namiesto rebélie, ktorá je v tom veku
príťažlivá pre nejedného stredoškoláka,
sa Zuzka snažila čas investovať do
aktivít, ktoré dávali zmysel nielen jej
tínedžerskej duši: „Záleží mi na zapájaní
ľudí do života komunít, pretože si myslím,
že každý človek má veľký potenciál
a má čo priniesť do konverzácie. Nerada
vidím znevýhodňovanie ľudí a vadí mi
nespravodlivosť, preto by som sa chcela
v budúcnosti venovať aj ochrane ľudských
práv. Rada bojujem za správne veci, aj keď
to znamená ísť proti prúdu.“ Začala sa
preto ešte viac angažovať.
Na cirkevnom konzervatóriu
v Petržalke, kde študovala spev, sa
stala predsedníčkou študentskej rady.
„Už tu som pocítila, aká potrebná je
angažovanosť študentov. Skúsenosti,
ktoré som vďaka tejto funkcii a s ňou
spojeným povinnostiam získala počas
strednej, prispeli k vízii, že by som chcela
študovať sociálne a spoločenské vedy,“
hovorí o rozhodujúcom momente
svojho života.

Keď prax nie je prázdnym
prísľubom
Jasný cieľ, pozitívne referencie od
známych aj inšpirácia absolventmi, ktorí
pôsobia vo verejnom sektore. To všetko
doviedlo Zuzanu k tomu, že z mnohých
možností zostala len tá najlepšia –
podať si prihlášku na FSEV UK. Ako
sama hovorí, štúdium na fakulte nielen
splnilo, ale i prekonalo jej osobné
očakávania, a to hneď v niekoľkých
smeroch.
Za veľké plus považuje najmä
množstvo príležitostí na uplatňovanie
nadobudnutých poznatkov v praxi,
ktoré fakulta študentom aktívne núka
už od začiatku štúdia. Zuzka bola na
fakulte len niekoľko mesiacov, keď
sa začiatkom roka 2020 rozhodla
prihlásiť na Modelovú Európsku úniu
(MEU). Ide o simuláciu rozhodovacieho
procesu EÚ. Netradičný formát
konferencie každoročne umožňuje
cca 200 mladým ľuďom z celého sveta
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vyskúšať si priamo v Štrasburgu,
sídle Európskeho parlamentu, rôzne
roly. Zatiaľ čo poslanci Európskeho
parlamentu a ministri Rady EÚ simulujú
riadny legislatívny postup, lobisti sa
snažia ovplyvňovať obidve inštitúcie.
Novinári podávajú správy o vývoji
prebiehajúcich diskusií a tlmočníci
majú na starosti tlmočenie príspevkov
do svojho materinského jazyka alebo
do angličtiny. Keďže sa Zuzane ušla
rola europoslankyne, jej úlohou bolo
aktívne sa zapájať do diskusie o dvoch
skutočných sporných legislatívnych
návrhoch, ktoré vypracovala Európska
komisia. „Týkali sa udržateľnej mobility
a znižovania emisií CO2,“ približuje.
Napriek neľahkým témam, ktoré si z jej
strany žiadali dôslednú prípravu, sa
so svojou úlohou úspešne popasovala
a účasť na konferencii, hoci už len
online, si užila. „Cítim, že sa na tom
značne podpísali aj vedomosti, ktoré som
už za taký krátky čas stihla získať na FSEV
UK,“ dodá povzbudivo.
Možno je to aj tým, že za skúsenosťami
tohto druhu študentom netreba chodiť
ďaleko. „Na pôsobenie v Európskom
parlamente, kde majú politici iba
obmedzený čas na prednesenie svojho
návrhu, nás v rámci jedného z predmetov
pripravoval aj náš vyučujúci – pán Gabriel
Weibl. Skúška bola postavená presne
na takomto princípe – za minútu sme
mali predniesť vyhlásenie, ktoré malo
obsahovať pádne argumenty a návrhy
riešenia daného problému, no okrem toho
malo i zaujať. Mohli sme si tak precvičiť,
ako zaujímavo a bez zbytočnej slovnej
vaty vystihnúť podstatu problému,“
pochvaľuje si.
Bez zbytočných rečí a s rovnakou
vervou sa Zuzana púšťa aj do rôznych
fakultou odporúčaných projektov na
Slovensku. Napríklad na workshope
o interkultúrnej stratégii pre Slovensko
z cyklu vzdelávania ku globálnemu
občianstvu, ktorý prebiehal pod
taktovkou Platformy rozvojových
organizácií – Ambrela, si vyskúšala
zastupovanie rómskej menšiny,
dovolávajúc sa dodržiavania ich práv.
„Jednou z mojich hlavných požiadaviek
bolo zmeniť prístup slovenského školstva
k vzdelávaniu rómskych detí. Náš
vzdelávací systém si s nimi často nevie
poradiť inak ako tým, že ich automaticky
– a často bez toho, aby sa deti vôbec
stretli s pediatrom – zaradí do špeciálnych
škôl pre deti s ľahkým mentálnym
postihnutím,“ načrtáva problematiku.
Podľa informácií Inštitútu SGI majú
rómske deti v špeciálnych školách
na Slovensku až 60 % zastúpenie,
v špeciálnych triedach dokonca až

85 %. „Pritom existuje množstvo
dôkazov, že veľká časť týchto detí je tam
neodôvodnene a žiadnym mentálnym
postihnutím netrpí. Smutné je, že tento
prístup podporuje vlastne aj štát – škola
totiž dostáva viac financií práve za deti,
ktoré sú v špeciálnych triedach,“ neskrýva
rozhorčenie.
A či si stihla overiť, či vie nadobudnuté
skúsenosti využiť aj mimo školských lavíc
a simulovaných podmienok? „Takmer
rok som pracovala v časopise .týždeň,
kde som ako traffic manager mala na
starosti správu reklamného systému.
Moja pracovná náplň si vyžadovala
nemalú dávku efektívnej komunikácie
a časového manažmentu. A hoci sa stále
mám kam posúvať, dovolím si tvrdiť, že
práve na našej fakulte som sa v týchto
schopnostiach výrazne zlepšila,“ myslí si.

Fakulta otvorená dialógu
Okrem na prax zameraného štúdia
si Zuzka na fakulte pochvaľuje aj
záujem zo strany vyučujúcich a to, že
so študentmi naozaj komunikujú ako
s rovnocennými partnermi. Práve to
považuje za jeden z najpodstatnejších
faktorov dobrého fungovania vysokej
školy, zvlášť teraz počas dištančného
vzdelávania. „Pre nikoho to nie je
jednoduché. Preto si veľmi vážim, že
nám vyučujúci ochotne venujú svoj čas
aj nad rámec povinnej výučby, ústretovo
pristupujú k našim hodnoteniam,
pomáhajú nám s projektmi a vítajú našu
iniciatívu akéhokoľvek druhu. Silným
momentom bolo pre mňa to, keď sa na
futbalový turnaj, ktorý spolužiak Marián
s pomocou fakulty zorganizoval koncom
júna, prišla pozrieť aj pani dekanka. Toto
osobné stretnutie bolo pre nás všetkých
nesmierne dôležité, keďže sme sa dovtedy
už štyri mesiace vídavali len cez obrazovky
počítača,“ spomína s úsmevom.
A ako teda spätne hodnotí svoj výber
štúdia? „Žiadne poctivé vysokoškolské
štúdium nie je ľahké a FSEV UK nie je
výnimkou. Ak si však vyberiete odbor,
ktorý vás zaujíma, tak vás štúdium baví
a ide to jednoduchšie. S výberom odboru
i fakulty som veľmi spokojná, ale ak by
som mala stroj času, išla by som na vysokú
školu v takom čase, aby som mohla
celé štúdium absolvovať prezenčne,“
povzdychne si. Aj tento čas sa však
rozhodla využiť zmysluplne – prihlásila
sa ako dobrovoľníčka do karanténneho
zariadenia pre ľudí bez domova.

Hlas mladých v Európskom
dialógu s mládežou
Hoci je len druháčka, nezaháľa

a hodiny štúdia sa už teraz snaží využiť
čo najlepšie aj mimo školy a školou
ponúkaných aktivít. Ako inak, aj
v prospech druhých. Od októbra je
podpredsedníčkou Študentskej rady
vysokých škôl SR pre akademické
záležitosti. Okrem toho sa jej na
začiatku tohto akademického roka tiež
podarilo prejsť výberovým konaním
a získať post delegátky, ktorá zastupuje
Slovensko v Európskom dialógu
s mládežou. Ide o projekt, vďaka
ktorému sa hlas mladých ľudí dostane
na najvyššie poschodia európskej
politiky. „Do mojej agendy spadá
komunikácia, v rámci ktorej sa snažíme
organizovať napríklad rôzne diskusie
s mladými. Celý proces má však viac fáz.
Okrem komunikácie bude neskôr mojím
cieľom aj zber dát pomocou rôznych
dotazníkov, ktorý by som rada rozšírila aj
o marginalizované skupiny a odľahlejšie
regióny Slovenska,“ vysvetľuje.
Zástupcovia Európskej komisie
potom na základe odpovedí mladých,
zohľadňujúcich ich názory a aktuálne
potreby, vytvoria odporúčania pre
členské štáty, ktorých úlohou je
zavádzať tieto odporúčania do praxe.
Ako delegátka je v pravidelnom
kontakte s ostatnými mládežníckymi
zástupcami. Začiatkom októbra
sa zúčastnila na online Európskej
konferencii s mládežou, ktorá sa mala
podľa pôvodných plánov uskutočniť
v Berlíne. „V rámci diskusných panelov
i mimo nich sme mali možnosť debatovať

s delegátmi z iných členských štátov EÚ,
povymieňať si skúsenosti či názory na
rôzne témy,“ priblížila. Ako vyzdvihla,
spolu s ďalšími dvomi delegátmi za
Slovensko kládli dôraz predovšetkým
na lepšie životné príležitosti pre
mládež v odľahlých alebo menších
sídlach a väčší podiel mladých ľudí
na rozhodovaní v spoločnosti. Na
konferencii nechýbali ani zástupcovia
európskych ministerstiev školstva
či pracovníci veľkých mládežníckych
organizácií. „Rozprávali sme sa dokonca
aj s viacerými vysoko postavenými
politikmi v rámci Európskeho
parlamentu,“ dodáva Zuzana, ktorá si
nenechala ujsť debatu s predsedom
výboru pre právne veci Adriánom
Vázquezom Lázarom.
V roku 2021 ju ako mládežnícku
delegátku čaká takáto konferencia
v Portugalsku a Slovinsku. „Dúfam, že
Pán Boh a pandemická komisia dá, aby
som sa ich tentokrát mohla zúčastniť
osobne,“ nevzdáva sa nádeje na skoré
lepšie časy.

Stíha byť aj bežnou
smrteľníčkou
Ak ste si práve povzdychli, ako to Zuzka
všetko stíha, pre úplnosť by sme mali
dodať, že si robí ešte aj MBA v oblasti
medzinárodných vzťahov na Academii
Rerum Civilium v Kutnej Hore. Popri
štúdiu a množstve aktivít jej veľa
voľného času nezostáva, no o to viac sa
ho snaží využiť naplno. „Vždy si nájdem

chvíľu na stretnutie s priateľmi či čítanie
dobrých kníh. Rada sa venujem šitiu alebo
úprave a upcyklácii šiat alebo štrikovaniu.
Medzi moje voľnočasové aktivity sa
zaradilo aj sledovanie správ a rôznych
tlačoviek, keďže to patrí k všeobecnému
prehľadu, bez ktorého by sa mi študovalo
len veľmi ťažko. Väčšinu môjho voľného
času však venujem cvičeniu na harfe,
ktorú študujem na štátnom konzervatóriu
na Palisádach,“ spomenie ďalšiu zo
svojich radostí a povinností zároveň.
Hráva na svadbách i plesoch, ale hrala už
aj na večeri pre ministrov zahraničných
vecí z celého sveta na Bratislavskom
hrade.
Duša umelkyne sa však v Zuzke
snúbi s občianskou uvedomelosťou
a odhodlaním. A tým ani zďaleka
nemyslíme len to, že chodieva voliť
a triedi odpad. „Organizovala som
protesty aj proti nenávisti a extrémizmu,
kde som si vyskúšala, aké to je, keď na vás
podá politická strana trestné oznámenie
za údajné zvážanie protestujúcich
z okolitých dedín,“ hovorí, baviac sa
na komickom obraze, ako šoféruje
autobus plný ľudí a platí im, aby prišli
povedať „nie“ nenávisti. „Druhá strana
jednoducho nevedela prijať fakt, že je
proti extrémizmu také množstvo ľudí. Som
rada, že sme dali jasne a hlavne slušne
najavo, že extrémizmus a nenávistné
praktiky v našom meste neobstoja a že
aj keď sme mladí, vieme, čo je správne,“
uzatvára Zuzana.
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Mikiny, čiapky či ponožky s vyobrazením velikána Amosa,
ktoré vás zahrejú počas chladných dní. To je nová
limitovaná edícia KomenSKI! Všetky nové produkty, ako
aj naše univerzitné stálice nájdete na vynovenom webe
nášho internetového obchodu:
E-SHOP.UNIBA.SK

DIŠTANČNE S ĽAHKOSŤOU
uniba.sk/elearning
Stále bojujete s technickou stránkou dištančného vzdelávania? Alebo sa v ňom chcete zdokonaliť?
Na uniba.sk/elearning nájdete nielen metodické príručky či textovo-obrázkové návody k používaniu MS Teams a Moodle, ale i ponuku
aktuálnych školení. Pod dohľadom skúsených lektorov oprášite už nadobudnuté zručnosti, objavíte nové funkcionality jednotlivých
softvérových nástrojov či tipy a triky pre pokročilých používateľov, ktoré zefektívnia a nakopnú vašu online výučbu. Už onedlho pribudnú
aj kurzy a ďalšie materiály určené výhradne pre študentov!

Centrum podpory informačných
technológií (CePIT):
02/90 10 4444
uniba.sk/cepit
Trápi vás MS Teams, Moodle či AIS, zlyhalo vám pripojenie na Eduroam, zabudli ste heslo alebo máte otázku k fungovaniu univerzitného
e-mailu?
V prípade akýchkoľvek technických problémov či požiadaviek v súvislosti s IT službami, ponúkanými univerzitou, sa neváhajte obrátiť na
Centrum podpory informačných technológií (CePIT). Stačí zavolať na: 02/90 10 4444.
Zamestnanci tohto celouniverzitného pracoviska vám formou telefonickej podpory ochotne pomôžu pri riešení IT problémov cez
pracovné dni (od 8.00 do 20.00) i počas víkendov (od 9.00 do 12.00).
Viac informácií nájdete na: uniba.sk/cepit
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