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Známa Kantova fascinácia vesmírom
a mravným konaním človeka vyjadrená
obdivom k dvom veciam – „hviezdnemu
nebu“ nad ním a „mravnému zákonu“ v ňom
– právom charakterizovala nielen tohto
mysliteľa, ale mnohých veľkých učencov,
vedcov, filozofov i teológov minulosti
i súčasnosti. Vesmír a človek predstavujú
totiž dva fenomény, ktorých pochopenie
je navzájom podmienené, lebo aj ich
existencia je nerozlučne spojená. Spojivom
je ich „evolučná história“, ktorú stále viac
odkrývame a spoznávame ako pýtajúce
a spytujúce sa bytosti, ako bytosti hľadajúce
zmysel všetkého bytia, ako bytosti, ktoré
kladú otázky o vzniku vesmíru, života v ňom,
o svojom vlastnom pôvode a budúcom
evolučnom smerovaní a napredovaní.
Pozorovanie mnohých kozmických javov,
skúmanie prírodnej usporiadanosti ako
„poriadku“, cyklickosti, ale aj nepredvídaných
a náhlych zmien, hľadanie kauzálnych väzieb,
prvotných príčin alebo princípov samotného
bytia, to všetko je od úsvitu ľudských dejín
prirodzenou súčasťou človekovho zápasu
o porozumenie sveta (prírody, vesmíru)
i seba samého a určenia svojho miesta
v ňom. Akoby kozmologická a antropologická
otázka boli iba dve stránky jednej a tej istej
mince. Človek ako kozmický pozorovateľ,

objaviteľ, vynálezca, konštruktér, tvorca,
no aj ničiteľ, dobyvateľ a podmaniteľ. Je to
akýsi „paradox“ človeka, ktorého podstata
je ambivalentná. Sám človek je tak nielen
hodný rešpektu a úcty, ale niekedy tiež
zatratenia a odsúdenia. Na jednej strane sú
schopnosti človeka, ktorý prenikol priam
do útrob vesmírneho diania, začal epochu
astronomických objavov, kozmonautiky
a ciest do vesmíru a (vďaka závratnému
technologickému rozvoju) otvoril nové
možnosti poznania, naozaj hodné obdivu.
Na strane druhej však mnohé riziká v podobe
dôsledkov tejto činnosti – prejavujúce
sa dnes okrem iného už aj v podobe
produkcie „kozmického odpadu“ a následnej
environmentálnej záťaže – takýto obdiv už
nezasluhujú.
Ale toto všetko k bytosti, akou je človek,
jednoducho patrí. Sú to prejavy jeho
slobody a zodpovednosti, je to onen
mravný zákon, ktorý nás môže ťažiť, ale
tiež chrániť a viesť. Je to ono hviezdne
nebo, ktoré nás môže desiť svojou
nekonečnosťou a neprebádanosťou, ale
tiež inšpirovať, tešiť, ba priam „oslepovať“
svojou krásou, veľkoleposťou a možno aj –
einsteinovsky povedané – „nepochopiteľnou
pochopiteľnosťou“ vesmíru, v ktorom človek
„prebýva“ a má svoje nezastupiteľné miesto.
Zlatica Plašienková,
predsedníčka Akademického senátu UK
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Doktorandka Diana Rusňáková
zo sekvenovacieho tímu UK, ktorý
vedie doktor Tomáš Szemes

januára publikovaná v jednom
z najprestížnejších časopisov v oblasti
biochémie Nucleic Acids Research,
pracovali vedci pod vedením doktorky
Silvie Bágeľovej Polákovej zo SAV
a doktora Tomáša Szemesa z Vedeckého
parku UK. Vďaka rozsiahlej analýze
bioinformatikov z našej univerzity
sa podarilo získať poznatky o vplyve
nesprávnej núdzovej opravy DNA na
génovú expresiu.

Znalosti o variantoch vírusu
využijeme aj pri očkovaní

AKTUALITY
Pandémia sa podpísala aj na
psychickom zdraví študentov
Výskum psychického zdravia študentov
a zamestnancov našej univerzity
počas pandémie, na ktorom sa
podieľali psychológovia a psychiatri
z rôznych pracovísk pod hlavičkou
Centra výskumu psychických porúch
UK, odhalil, že tretina študentov
pociťuje závažnejšie príznaky depresie
a dlhodobo zvýšenou úzkosťou trpí
každý piaty vysokoškolák. Oproti roku
2018 ide o dvojnásobný nárast. Do
výskumu sa počas decembra 2020
prostredníctvom vyplnenia online
dotazníka zapojilo 1786 študentov

a 166 zamestnancov. Výskumníci
hodnotili s použitím štandardizovaných
metód najmä oblasti prežívanej
depresie, úzkosti, sociálnej úzkosti,
prítomnosť psychotických symptómov,
rizikové užívanie alkoholu, subjektívne
vnímaný stres, osamelosť, fungovanie
v bežnom živote a problémy so
spánkom. Okrem toho sledovali, ako
študenti zvládajú dištančné vzdelávanie
a ako pedagógovia vnímajú pedagogický
proces realizovaný touto formou.
Univerzita venuje pozornosť
psychickému zdraviu študentov od
začiatku pandémie, keď v spolupráci
s odborníkmi spustila online
poradenstvo v Psychologickej poradni

UK a rovnako poskytovala aj online
duchovné poradenstvo.

Významný objav pre
onkologický výskum
Slovenskí vedci zistili, že proteíny
homologickej rekombinácie, čo je
druh núdzovej opravy DNA rozsiahlych
poškodení, regulujú zapínanie
a vypínanie viac ako 500 génov. Doteraz
si vedci mysleli, že sa podieľajú len na
oprave DNA. U človeka môže tento
mechanizmus zohrávať úlohu aj pri
onkologických ochoreniach. Tento objav
otvára potenciál pre ďalší onkologický
výskum. Na štúdii, ktorá bola koncom

Vedcom z Univerzity Komenského
a Biomedicínskeho centra SAV,
ktorí sa už viac než rok zaoberajú
sekvenovaním genómov vírusu
SARS-CoV-2, sa od polovice marca
podarilo významne navýšiť kapacitu
sekvenovania vzoriek pozitívnych na
koronavírus – týždenne ich úspešne
sekvenovali až 500, pričom monitorovali
sekvencie vírusu z celého územia
Slovenska. Ide o veľmi dôležitý proces,
na základe ktorého vedci pozorujú
zmeny v genóme vírusu, čiže sledujú
evolúciu vírusu takpovediac v priamom
prenose. S istým oneskorením potom
sekvencie registrujú v špecializovaných
medzinárodných databázach, aby boli
známe pre celý svet. Genóm vírusu sa
postupne mení rýchlosťou približne
dve mutácie za mesiac a tieto mutácie
ovplyvňujú jeho vlastnosti. Zmeny
v sekvencii môžu negatívne ovplyvniť aj
používané diagnostické metódy, napr.
PCR alebo antigénne testy. Monitoring
mutácií preto pomáha zistiť, kedy
a ako je potrebné upraviť diagnostické
postupy, aby boli testy schopné zachytiť
aj jedincov infikovaných rôznymi
variantmi vírusu a včas ich izolovať
v karanténe. Znalosti o variantoch
vírusu v populácii zároveň umožňujú
lepšie zvoliť a optimalizovať stratégiu
očkovania, prípadne pomôžu rozhodnúť,
kedy bude potrebné pripraviť a použiť
nové verzie vakcín. Vedci z UK a SAV
identifikovali začiatkom marca u nás
viacero línií vírusu, no v súčasnosti úplne
dominuje tzv. britský variant, ktorý
však už má 35 až 50 mutácií. Okrem
toho sa zriedkavo vyskytli tzv. „český“ či
„juhoafrický“ variant, ale aj rôzne ďalšie
kmene. Sekvencie vzoriek vírusu okrem
toho umožňujú zistiť nielen to, kde daný
variant vznikol, ale aj to, ako sa šíri do
rôznych častí sveta.

Vykopávky z Moravy odhalili
vývoj kostnej drene
Rozhodli sa nadobro skoncovať so
životom vo vode a za svoje nové
prostredie si zvolili súš. Obojživelníky,
ktoré pred 340 miliónmi rokov

podstúpili túto radikálnu zmenu, čakalo
niekoľko nevyhnutných anatomických
transformácií. Okrem zmeny rybích
plutiev na končatiny štvornožcov či
zmien orgánov umožňujúcich dýchanie
bola významnou adaptáciou tvorba
krvných buniek, ktoré sú nevyhnutné
pre život. Medzi prvými, u ktorých sa
v ich dlhých kostiach objavili zhluky
kostnej drene, boli permské štvornožce.
(Z dnes žijúcich stavovcov k nim
patria vtáky, plazy a cicavce.) Zistila
to medzinárodná skupina vedcov
vrátane profesora Jozefa Klembaru,
evolučného biológa z Prírodovedeckej
fakulty UK, a to pomocou štúdia
mikroarchitektúry dlhých kostí raných
obojživelníkov, predkov plazov, ako
i najranejších plazov. Na štúdium použili
fosílie raných štvornožcov, medzi
nimi aj jedince rodu Discosauriscus
pochádzajúce z vykopávok v Boskovickej
panve na Morave, ktoré sú uložené
v Prírodovedeckom múzeu Slovenského
národného múzea v Bratislave. Ich
publikácia vyšla začiatkom marca
v časopise eLife, ktorý patrí k top
najprestížnejším „open access“
časopisom vo svojej oblasti.

V Martine vyrastie národná
biobanka
Vďaka projektu financovanému zo
štrukturálnych a investičných fondov EÚ
v celkovej výške približne 18 miliónov
eur sa na pôde Jesseniovej lekárskej
fakulty UK v Martine začína s výstavbou
národnej biobanky. Pôjde o systémové
úložisko už diagnostikovaných
biologických vzoriek (tkanív, buniek,
krvi a iných telesných tekutín) od
pacientov i zdravých ľudí z celého
Slovenska. Neoddeliteľnou súčasťou
novovybudovanej biobanky
bude aj komplementárny projekt
digitálnej biobanky, zabezpečujúcej
bioinformatickú časť, ako aj archiváciu
digitálnych záznamov a využívanie
algoritmov umelej inteligencie,
ktoré umožnia prepájať a nachádzať
súvislosti medzi výsledkami analýz
a klinickými dátami. Infraštruktúra,
ktorá na Slovensku dlhodobo
chýbala ako v jednej z mála krajín EÚ,
pomôže vedcom nachádzať súvislosti
vzniku ochorení a efektívnejšie im
predchádzať. Biobanka ako zdroj dát,
expertízy a klinických súvislostí môže
posilniť a rozvíjať aj inovačné aktivity
výskumníkov a nových firiem na
Slovensku i v kontexte medzinárodnej
spolupráce. Ako základný
predpoklad pre rozvoj excelentného
biomedicínskeho výskumu má
biobanka veľký potenciál viesť k vývoju
unikátnych nových postupov či liekov,

ktoré zviditeľnia Slovensko na inovačnej
mape v oblasti zdravia.

Bezplatný kurz umelej
inteligencie
Ak chcete lepšie porozumieť tomu, ako
funguje umelá inteligencia, bezplatný
online kurz Elements of AI je určený aj
vám. Kurz prináša Centrum pre umelú
inteligenciu na Slovensku AIslovakIA
a vytvorili ho partneri z Univerzity
v Helsinkách a spoločnosť Reaktor
Innovations, Ltd., s podporou fínskej
vlády a Európskej komisie. Odborným
garantom kurzu je tím z Katedry
aplikovanej informatiky Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky
UK pod vedením profesora Igora
Farkaša. Kurz sa skladá zo šiestich
častí, ktoré objasňujú rôzne aspekty
AI, ako napríklad definície, základy
pravdepodobnosti, neurónové
siete, strojové učenie a implikácie na
spoločnosť. Počas výučby sa študenti
vžívajú do roly pracovníkov, voličov,
ako aj konzumentov médií a rôznych
produktov. Predpokladaná časová
náročnosť kurzu je 25 až 50 hodín,
v závislosti od vzdelania účastníka.
Interaktívnym vzdelávaním si môžu
nielen študenti, ale aj bežní ľudia
a zamestnanci zvyšovať svoje digitálne
zručnosti a celkovú IT gramotnosť.
Úspešný absolvent získa certifikát.
Prihlásiť sa je možné cez webstránku
národnej platformy AIslovakIA:
www.aislovakia.com/elementsofai.

Nominácie do ESET Science
Award
Udalosti uplynulého roka sa podpísali
aj na vnímaní vedy a vedcov na
Slovensku širokou verejnosťou. Ukázal
to prieskum agentúry 2muse, podľa
ktorého sú pre verejnosť práve vedci
najdôveryhodnejšími osobnosťami
spomedzi tých, ktorí sa k téme
pandémie vyjadrujú. Vzbudiť v ľuďoch
záujem o vedu, poukázať na rolu
vedcov v spoločnosti a predstaviť
výnimočné osobnosti vedy je už tretí
rok aj cieľom ocenenia ESET Science
Award, ktoré vzniklo z iniciatívy Nadácie
ESET. Jeho súčasťou sú tri kategórie –
Výnimočná osobnosť slovenskej vedy,
Výnimočný mladý vedec do 35 rokov
a Výnimočný vysokoškolský pedagóg.
Laureátov ocenenia, medzi ktorými
v minulosti nechýbali ani odborníci
z UK, aj tento rok vyberie medzinárodná
komisia na čele s nositeľom Nobelovej
ceny. Nominovať výnimočných
vedcov a pedagógov môžu vedecké
a vzdelávacie inštitúcie do 17. mája na:
www.esetscienceaward.sk.
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Univerzitná verejnoprávnosť
ako súčasť služby verejnosti

PROTESTUJEME
PROTI POLITIZÁCII
VYSOKÝCH ŠKÔL
Univerzita Komenského vstúpila 1. marca 2021 do protestu proti politizácii vysokých škôl. Vyjadruje tým svoje
mimoriadne sklamanie z téz pripravovanej novely zákona o vysokých školách, ktoré ministerstvo školstva
postúpilo na rokovanie vysokoškolských reprezentácií. Univerzita, reprezentovaná Vedením UK a Akademickým
senátom UK, protestom zároveň reaguje na materiál ministerstva financií Plán obnovy a odolnosti SR, ktorý
bol bez akejkoľvek diskusie s akademickou obcou predložený 8. marca do medzirezortného pripomienkového
konania a ktorý chce (na základe svojho súčasného znenia) postaviť akademickú obec do roly pasívneho
prijímateľa zmien. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu a obmedzenia s ňou spojené sa univerzita
rozhodla protest v prvej fáze realizovať sériou online prednášok v podaní našich odborníkov. Tí širokej verejnosti
priblížili podstatu a zmysel akademickej samosprávy či koncept verejnoprávnosti a verejnej služby. Okrem
toho na konkrétnych príkladoch z nedávnej histórie demonštrovali, kam obmedzovanie slobody akademického
prostredia v minulosti viedlo a prečo takáto snaha vždy svedčí o upadajúcich demokratických princípoch.

S prvou prednáškou vystúpila docentka
Anna Sámelová z Katedry žurnalistiky
FiF UK. V úvode objasnila pojmy, ktoré
si na Slovensku zvykneme zamieňať:
verejnoprávnosť a službu verejnosti.
Verejnoprávnosť označuje organizačno-právnu formu inštitúcie, ktorá je vyňatá
spod vplyvu excesov súkromného,
ako aj štátneho sektora a ktorá sa
primárne orientuje na potreby a záujmy
verejnosti. V univerzitnom prostredí
to znamená, že svoj obraz v akadémii
nemá nachádzať štát, ale práve
verejnosť. Práve tej sa univerzita ako
verejnoprávna inštitúcia zodpovedá.
Služba verejnosti neoznačuje
organizačno-právnu formu inštitúcie,
vôbec nesmeruje k vlastníctvu ani
k správe. Verejnú službu totiž môže
praktizovať ktokoľvek. Služba verejnosti
tak označuje ideovú, obsahovú
a formálnu, skrátka hodnotovú náplň
činnosti v prospech verejnosti, ktorej
podstatou je vyšší princíp.
Ako však docentka Sámelová
upozornila, na Slovensku dosiaľ
nevznikla žiadna ucelená koncepcia
služby verejnosti, teda filozofický
rámec, ktorý by ustanovil, čo je vo
verejnej službe štandard, ako i to, čo
predstavuje odchýlku od normálu.
Služba verejnosti a verejný záujem
zostali iba ako deklarácie v legislatíve
vzťahujúcej sa na verejnoprávne
inštitúcie. Celospoločenskú koncepciu
verejnoprávnosti a služby verejnosti
pritom potrebujeme z praktických
dôvodov. Mali by sme vedieť, čo si
v štáte môžu dovoliť verejnoprávne
inštitúcie a ich zástupcovia, ale aj to,
čo si voči verejnoprávnym inštitúciám
môže dovoliť samotný štát, jeho
predstavitelia, súkromní aktéri, iné
verejnoprávne subjekty a napokon aj
verejnosť. Potrebujeme, aby definícia
a výklady verejnoprávneho štandardu
a odchýlky od štandardu nespočívali
v dobových predstavách politikov,
manažérov, regulátorov alebo
rôznych samosprávnych funkcionárov
vrátane funkcionárov akademickej
obce. Takto sa normatívna regulácia
verejnoprávnosti stáva nástrojom na
riešenie ad hoc situácií, ktoré sleduje
len partikulárne záujmy rôznych aktérov
verejného života. Práve preto si štát
môže dovoliť navrhnúť verejnej službe
neprijateľnú a nevyhovujúcu novelu
vysokoškolského zákona.

Stredoveké základy
univerzitnej samosprávy
a akademických slobôd
Docent Vincent Múcska z Katedry
všeobecných dejín FiF UK v prednáške
priblížil, kam až siahajú korene
univerzitnej autonómie. Univerzity
označil za vynález západoeurópskeho
stredoveku, ktorý bol neodmysliteľne
spätý so západným kresťanstvom. Práve
vďaka cirkevnému zmyslu pre poriadok,
systém a autoritu získali univerzity
svoju organizačnú štruktúru. I keď sa už
pred nimi Európa mohla pýšiť elitnými
vzdelávacími inštitúciami, ako napríklad
kláštornými či katedrálnymi školami, vo
vývoji starého kontinentu predstavoval
vznik prvých univerzít v 11./12. storočí
výnimočný míľnik.
Vidno to už na slovnom spojení in
unum vertere (z lat. obrátiť v jedno,
zjednotiť), z ktorého vznikol výraz
universitas. Universitas magistrorum et
scholarum (z lat. spoločenstvo učiteľov
a študentov) bolo totiž dobrovoľne
zhromaždeným spoločenstvom, ktoré
zjednocoval spoločný cieľ – vzájomne sa
podporovať pri kultivovaní a rozširovaní
vzdelania. Takýmto spoločenstvom je
univerzita dodnes.
Samosprávna a súdna autonómia,
výsadné právo na udeľovanie
akademických hodností,
nedotknuteľnosť akademickej pôdy
mestskými či štátnymi mocenskými
zložkami a právo slobodného učenia –
to sú akademické slobody, ktoré mali
vpísané do svojej DNA už stredoveké
univerzity. Hoci im tieto privilégiá
udeľovali a garantovali najvýznamnejšie
autority vtedajšej doby, teda panovníci
a pápeži, v prípade ich ohrozenia sa
univerzity od začiatku neštítili aktívne
postaviť na ich obranu. Nástrojmi
na zachovanie akademických slobôd
boli predovšetkým štrajk (cessatio)
a odchod do iného mesta (dispersio)
– v roku 1209 takto po odchode časti
učiteľov a študentov z Oxfordu vznikla
Univerzita v Cambridgi.

Univerzity vo vzťahu
k politickým autoritám
Docent Miroslav Lysý z Katedry
právnych dejín a právnej komparatistiky
PraF UK hneď v úvode zdôraznil,
čo je skutočnou podstatou každej
samosprávy. Pripomenul, že keď sa
v 13. storočí začala formovať mestská
samospráva so svojimi inštitúciami,
základom mestských privilégií neboli
hospodárske výsady, ale voľba richtára

a ostatných úradníkov a tiež nezávislosť
od lokálnych autorít. Presne na tom
stojí a padá aj akademická samospráva.
Do množiny predpokladov, ktoré
univerzitná samospráva aj z historického
hľadiska potrebuje, okrem kontroly nad
vnútorným životom zaradil nezávislosť
učiteľov v pracovnom pomere a slobodu
bádania a vyučovania. Aby sme mohli
hovoriť o naozaj slobodnej univerzitnej
samospráve, tieto predpoklady musia
byť splnené kumulatívne, teda všetky
naraz.
Následne objasnil, ako sa v tejto oblasti
darilo UK počas storočia jej existencie.
Naša univerzita nebola založená
ako typ stredovekej korporácie, ale
išlo o koncept delegovanej správy.
To znamená, že štát rozhodovanie
o vnútorných pomeroch preniesol na
profesorský zbor. Práve ten spočiatku
volil funkcionárov univerzity. Súčasne
vydával návrhy na obsadzovanie
profesúr a disponoval i disciplinárnou
právomocou nad študentmi a učiteľmi.
Vzápätí na niekoľkých príkladoch
z turbulentného 20. storočia (počnúc
rokom 1938) ukázal, ako likvidácia
akademickej slobody na našej univerzite
nastala de facto ešte predtým, než bol
zmenený zákon, na čom demonštroval,
aká krehká akademická samospráva
je. Návrat k akademickým slobodám
označil za dôležitý (ale zároveň
prirodzený) výdobytok novembra 1989.

Načo je dobré samosprávne
spravovanie?
Zmysel a prínos samosprávneho modelu
riadenia pre zúčastnených aktérov aj
pre organizáciu priblížila profesorka
Gabriela Lubelcová z Katedry sociológie
FiF UK. Vyzdvihla, že pojem spravovanie
vystihuje nielen spôsob organizácie
univerzitného prostredia, ale i jeho
poslanie. Tento typ organizácie totiž
vytvára sebaregulujúci a sebareferenčný
systém, ktorý je schopný reflektovať
svoju pozíciu a zodpovedne formovať
svoje smerovanie a aktivity. Súčasne
vytvára organizačnú štruktúru, ktorá
stimuluje schopnosť a možnosť voľby
spôsobu kolektívnej akcie. Vyplýva
to práve z kolektívneho prijímania
rozhodnutí.
Zapojení aktéri (v prípade univerzity je
to akademická obec, teda pedagógovia
aj študenti) si totiž uvedomujú,
že im účasť na správe organizácie
umožňuje reflektovať ich potreby
a záujmy, čo prirodzene podporuje
ich zainteresovanosť spolupodieľať
sa na cieľoch a aktivitách organizácie,
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ale i posilňuje ich zodpovednosť
za jej smerovanie a výsledky.
Nezanedbateľným prínosom je
pre nich aj rozvoj kompetencií
(predovšetkým rozhodovacích) či
priestor pre sebarealizáciu a profesijný
rast. Organizácia zas profituje z toho,
že na základe tohto usporiadania
disponuje kontinuálnym mechanizmom
spätnej väzby zdola, umožňujúcim
korekciu a adaptáciu na zmeny, ako
i kolektívnym rozumom, ktorý stavia
na synergii poznatkov a kompetencií
aktérov motivovaných zapojiť sa do
procesu správy. Vzhľadom na charakter
kľúčových profilových činností, ktoré
sa v akademickom prostredí realizujú,
je preto dôležité uchovať práve tento
model samosprávy pre napĺňanie
verejného záujmu, ktorý sa od vysokých
škôl očakáva.
Ako na záver zdôraznila, zvyšovať kvalitu
vysokých škôl (čo je proklamovaný
cieľ pripravovanej novely) nepomôže
vrchnostenský prístup ministerstva
školstva (v návrhu zákona stelesnený
najmä v pozícii a kreovaní správnej rady)
ani nekonzistentné obmedzovanie
samosprávnych kompetencií. Pomôže
iba reálne prepájanie vysokého
školstva so spoločenskou praxou, ale
za súčasného zachovania svojbytného
rozhodovania vysokých škôl o vedeckom
a odbornom smerovaní, ktoré umožňuje
posúvať poznanie a ponúkať tak
inšpirácie pre prax.

Samospráva ako ďalšia vrstva
deľby moci
Docentka Martina Gajdošová z Katedry
teórie práva a filozofie práva PraF UK
univerzitnú samosprávu predstavila
z pohľadu práva a usporiadania moci
v štáte. Definovala ju ako subsystém
záujmovej samosprávy, ktorá je
dôležitým znakom demokratického
a právneho štátu. Predstavuje totiž
jeden zo spôsobov decentralizovaného
výkonu verejnej moci.
Vyzdvihla predovšetkým jej vnútorný
normatívny systém, teda vlastnú
tvorbu vnútorných predpisov, ktorý
akademickej samospráve nielen
umožňuje, ale dokonca ukladá
v súčasnosti platný zákon o vysokých
školách. Vzniká tak vzájomný priestor
prelínania sa všeobecne záväzného
práva s vnútorným normatívnym
systémom daného spoločenstva, čím sa
zvýrazňuje podstata autonómie, teda
možnosť dávať si sám sebe zákon.
Ako zdôraznila, udržať si samosprávu
so všetkými znakmi predstavuje
pre univerzitné prostredie veľmi
zodpovednú úlohu. A to nielen pre
naplnenie vlastných cieľov, nielen
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pre historický odkaz, nielen preto,
že vo vnútri je najlepší predpoklad
zvládať svoje úlohy samostatným
spôsobom. Ale aj preto, že len
udržaním inštitucionálnej nezávislosti
a apolitickosti vysokého školstva
dokážeme samospráve ako takej
zabezpečiť postavenie, ktoré jej
v demokratickom a právnom štáte
prináleží.

Od Komenského k Slovenskej
univerzite
Razantné zásahy ľudáckeho režimu
do akademických slobôd sa podujala
objasniť doktorka Eva Škorvanková
z Katedry všeobecných dejín FiF UK.
Pripomenula, že pod silnejúcim vplyvom
populistickej rétoriky ľudákov už
v druhej polovici 30. rokov postupne
narastalo etnické napätie aj na pôde
univerzity. Už v novembri 1938 bolo
z pôdy UK vylúčených viac ako 450
židovských študentov a v decembri boli
na základe rozhodnutia vlády Slovenskej
krajiny a na základe dohody s ústrednou
vládou v Prahe fakticky prepustení prví
českí učitelia.
Tlaky na univerzitu s cieľom dosiahnuť
jej definitívne slovakizovanie
a ovládnutie jej akademických funkcií
a štruktúr sa vystupňovali po vzniku
Slovenského štátu v marci 1939.
Symbolom novej univerzity sa stal jej
nový rektor – Vojtech Tuka, ktorý bol
v tom čase ministrom vnútra a neskôr
vykonával funkciu predsedu vlády.
Z pozície rektora výrazne zasiahol aj
do legislatívneho procesu – podieľal
sa na príprave nového univerzitného
zákona z roku 1940. Ten oficiálne
potvrdil už od januára 1939 používaný
názov univerzity (po novom sa volala
Slovenská univerzita, pričom oficiálny
latinský názov znel: Universitas Slovaca
Istropolitana), deklarujúc tak rozchod
s ideami ČSR aj na akademickej pôde.
Zákon predstavoval aj prvý komplexný
zásah do akademických slobôd:
rušil voliteľnosť rektora a ostatných
akademických funkcionárov, ktorých
po novom menoval prezident
republiky. Akademická autonómia bola
obmedzená na právo vydávať štatúty,
udeľovať akademické hodnosti, tituly
a habilitovať súkromných docentov,
rozhodnutia akademického senátu
však podliehali schváleniu ministerstva
školstva. V ideologickej oblasti sa od
univerzity čakalo, že bude študentov
vychovávať v duchu kresťanského
svetonázoru so zreteľom na „slovenskú
kultúru, reč a dejiny“. Režim dokonca
prišiel s návrhom na obmedzenie
vzdelávania žien – na štúdium práva
ženy nemali byť vôbec pripustené, na

ostatných fakultách sa mali zaviesť
kvóty. Návrh sa však po odmietavom
stanovisku verejnosti a predstaviteľov
fakúlt realizácie nedočkal.
Dôsledná slovakizácia mala so sebou
priniesť aj odstránenie všetkých českých
profesorov a učiteľov, vďaka čomu
univerzita trpela akútnym nedostatkom
kvalifikovaných vyučujúcich. Ľudáci to
chceli riešiť zrušením systému habilitácií
a zavedením systému jednoduchého
vymenovania. Tak by mohli dosadiť
na uprázdnené miesta sympatizantov
či dokonca vysokých predstaviteľov
ľudáckeho režimu bez patričného
vzdelania a požadovanej vedeckej
činnosti, čím by sa posilnil prorežimný
a slovenský charakter univerzity.
Toto sa im podarilo dosiahnuť
až zákonom z januára 1945, keď
prezident republiky mohol vymenovať
profesora i bez predchádzajúceho
návrhu profesorského zboru. Členovia
akademického senátu univerzity sa
v reakcii na to vzdali funkcií.

Docentka Martina Gajdošová
z Právnickej fakulty UK

Právnikom bez univerzity?
O budovaní komunistickej justície po
februári 1948 prednášal docent Ondrej
Podolec z Katedry právnych dejín
a právnej komparatistiky PraF UK. Po
prevrate vo februári 1948 sa jednou
zo základných priorít komunistického
režimu stalo – z pochopiteľných príčin
– ovládnutie justície. Keďže v tých
časoch boli komunisti v radoch justície
zastúpení len minimálne, problém
jej rýchleho obsadenia vlastnými
kádrami, teda sudcami oddanými
komunistickej ideológii, riešili (okrem
čistiek a zastrašovania) najmä dvoma
základnými spôsobmi.
Prvým z nich bola nová právna úprava
laického prvku v súdnych senátoch,
ktorej výsledkom bolo zavedenie
funkcie tzv. sudcov z ľudu. Na jej
základe mohli orgány štátnej správy od
roku 1948 nominovať do tejto funkcie
režimu vyhovujúceho laika. Kľúčové
pritom bolo, že sudcovia z ľudu mali
až na výnimky v súdnych senátoch
väčšinu, takže mohli prehlasovať sudcov
z povolania.
Druhým riešením bolo zavedenie
zrýchleného právnického školenia,
ktoré zabezpečilo „rýchlovýrobu“
nových sudcov a prokurátorov, a to
tak, že sa účelovo obišlo časovo
náročnejšie univerzitné vzdelávanie.
Rýchlokurzy práva poskytovala
Právnická škola pracujúcich (PŠP) pri
ministerstve spravodlivosti, pričom
jedinou kvalifikáciou jej absolventov
(nazývaných „péešpáci“) bola oddanosť
režimu. Často nemali ani riadnu
maturitu, takže sa stávalo, že cesta

napríklad od sústruhu do talára sudcu
trvala dva roky – za jeden rok si spravili
maturitu, za druhý rýchlokurz práva.
Tieto opatrenia viedli k obmene sudcov
z povolania a odchodu príslušníkov
justície pochádzajúcich z medzivojnovej
ČSR. V polovici 50. rokov už boli
kľúčové miesta v súdnictve obsadené
péešpákmi. V druhej polovici 50. rokov
prichádzajú do systému už aj absolventi
nového komunistického vysokého
školstva, teda právnických fakúlt
ovládnutých komunistickým režimom
a jeho ideológiou. Rýchlovýroba
právnikov, kde sa odbornosť nahrádzala
straníckou lojalitou, bola typickým
príkladom snahy o účelové obídenie
univerzitného vzdelávania nastupujúcim
komunistickým režimom.

Akademické slobody medzi
februárom 1948 a začiatkom
normalizácie
Doktor Tomáš Černák z Katedry

slovenských dejín FiF UK priblížil, ako
komunisti s pomocou tzv. akčných
výborov už po nástupe k moci zasiali aj
na pôde vysokých škôl prvé semienka
atmosféry strachu a kádrovania, a to
tak medzi pedagógmi, ako i študentmi.
Iné ako režimu poplatné názory
neboli tolerované, slobodná diskusia
sa nepripúšťala. Samozrejmosťou sa
stali pravidelné previerky. Tí, ktorí
nevyhovovali novým kritériám, museli
vysoké školy opustiť.
Komunisti okrem toho začali hneď
pretvárať celý systém výchovy
a vzdelávania podľa sovietskeho
vzoru. Ten v prípade univerzitného
štúdia staval na dvoch rovnocenných
princípoch – dôslednej straníckosti
a uplatniteľnosti. Po novom tak už
univerzita nemala slúžiť zvyšovaniu
intelektuálnej a kultúrnej úrovne celého
národa; jej primárnou úlohou mala byť
produkcia náležite indoktrinovaných
expertov okamžite využiteľných
v systéme národného hospodárstva.
Túto veľmi radikálnu zmenu vo vzťahu

štátu k vysokým školám oficiálne
zakotvil nový zákon o vysokých
školách z roku 1950. O akademickej
samospráve v tom čase nemohlo byť
ani reči. Podľa nového zákona hlavná
správa vysokých škôl a dozor nad nimi
prislúchal ministrovi školstva. Zákon
zároveň zrušil povinné habilitácie,
takže sa docentom reálne mohol stať
aj človek, ktorý neprešiel riadnym
habilitačným konaním. Ďalším prvkom
sovietizácie bolo zavádzanie marxizmu-leninizmu do štúdia, a to bez rozdielu
odborného zamerania.
V 60. rokoch došlo k výraznému
uvoľneniu, a to aj v oblasti
akademických slobôd, čo naštartoval
Chruščovov referát o Stalinových
zločinoch ešte v roku 1956. Augustová
okupácia v roku 1968 však socializmu
s ľudskou tvárou zasadila smrteľný
úder. Začiatok normalizácie znamenal
aj koniec akademických slobôd
a opätovné zavádzanie centralizačných
opatrení do riadenia vysokých škôl.

Videozáznamy všetkých prednášok, ako i ďalšie informácie
o našom univerzitnom proteste nájdete na:
www.protest.uniba.sk.
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TÉMA

KAM
NÁS
POSUNUL
VESMÍRNY
VÝSKUM?

ZORIENTUJTE SA
VO VESMÍRNYCH
OBJEKTOCH
KOMÉTA
Vesmírne teleso zložené z ľadu, hornín a prachu. Zväčša sa pohybuje po veľmi výstredných
elipsovitých dráhach okolo Slnka (alebo inej hviezdy) s periódou niekoľkých rokov až
tisícročí. Asi najznámejšou periodickou kométou je Halleyho kométa s obežnou dobou
76 rokov. Kométa sa skladá z jadra, komy (plynného obalu) a chvosta, ktorý tvorí voda, prach
a plyny. Jadro kométy je teleso s typickým rozmerom rádovo jeden až desať kilometrov.
Oveľa väčšia koma a chvost vznikajú ako prachovo-plynné útvary len v blízkosti Slnka
vplyvom sublimácie materiálu z jadra pôsobením slnečného žiarenia. Ďaleko od Slnka je
jadro kométy neaktívne, vďaka čomu sa kométa vtedy môže podobať na asteroid.
Astronómovia sa domnievajú, že kométy pochádzajú z dvoch rozličných oblastí slnečnej
sústavy. Prvou je Kuiperov pás, disk zmrznutých telies rozprestierajúci sa vo vzdialenosti
30 až 50 AU od Slnka (1 AU = priemerná vzdialenosť Zeme od Slnka, asi 150 miliónov
kilometrov). Druhou je sférický Oortov oblak, ktorého „najhustejšia“ časť leží vo
vzdialenosti asi 50 000 AU od Slnka.
ASTEROID/PLANÉTKA
Prevažne kamenný objekt, ktorý je pozostatkom po sformovaní planét slnečnej sústavy
pred cca 4,6 miliardy rokov. Je menší než planéta (typicky desiatky metrov až stovky
kilometrov) a na rozdiel od kométy ho netvorí ľad. Asteroidy totiž vznikli vo vnútorných
oblastiach slnečnej sústavy, kde boli teploty vyššie. Kométy sa však formovali ďalej od
Slnka, kde vládli teploty dostatočne nízke na uchovanie prchavých látok v ich vnútri. Väčšina
známych planétok v našej slnečnej sústave sa nachádza v hlavnom páse asteroidov medzi
Marsom a Jupiterom. V roku 2017 astronómovia objavili prvý medzihviezdny asteroid, ktorý
pochádza z inej planetárnej sústavy.
Asteroidy obiehajú okolo Slnka, no na ich trajektórii sa nepodpisuje len gravitácia Slnka
a jednotlivých planét, ale aj tzv. negravitačné efekty (napr. Jarkovského efekt), ktoré môžu
v meradle stoviek tisíc rokov významne zmeniť dráhu planétky.
METEOROID
Pevná častica s rozmerom od cca niekoľkých milimetrov po zhruba jeden meter, pohybujúca
sa v medziplanetárnom priestore, pochádzajúca najmä z komét a asteroidov. Niektoré
meteoroidy sú úlomkami materiálu vymršteného do vesmíru pri dopade telies na povrch
Marsu či Mesiaca. Týmto pojmom označujeme malý vesmírny objekt pred tým, než vstúpi do
atmosféry Zeme (alebo iného telesa).

Pre fanúšikov vesmíru je rok 2021 malým zázrakom. Vo februári po viac ako polročnej ceste pristál na Marse v rámci
planetárnej misie NASA robotický prieskumník Perseverance. V júli sa do kozmu chystá sonda DART, ktorej úlohou
bude otestovať jednu z techník obrany našej planéty pred potenciálnou zrážkou s blízko letiacim asteroidom –
zmenu pohybu planétky kinetickým nárazom. Koncom októbra Zem opustí infračervený teleskop Jamesa Webba,
ktorý nám umožní pozorovanie tých najvzdialenejších objektov vo vesmíre. A zachytili ste, že od marca okolo našej
planéty obieha druhá slovenská družica GRBAlpha? O tom, ako vesmírny výskum ovplyvnil rozvoj vedy a techniky
či ako sme pokročili v pátraní po odpovediach o pôvode života na Zemi, sa dočítate viac na nasledujúcich stranách.

METEOR
Viditeľný svetelný jav v atmosfére, ktorý vzniká preletom meteoroidu atmosférou Zeme
(alebo iného telesa) a vytvára pri tom vo vzduchu ionizovanú stopu, ktorá žiari. Meteor sa
hovorovo nazýva „padajúca hviezda“, i keď s hviezdami nemá nič spoločné. Meteorický
roj nastáva vtedy, keď Zem (alebo iné teleso) pri svojom pohybe prechádza cez pás
meteoroidov, ktoré v dôsledku pôsobenia slnečného žiarenia za sebou zanechala kométa
či asteroid a ktoré naďalej kopírujú dráhu materského telesa. Veľmi známym meteorickým
rojom sú Perzeidy, ktoré na Zemi možno pozorovať každý rok v júli až auguste.
METEORIT
Pozostatok meteoroidu, ktorý pri prechode atmosférou Zeme (alebo iného telesa) úplne
nezhorel a dopadol na povrch planéty. Na základe zloženia rozlišujeme železné, kamenné
a kamenno-železné meteority. Najčastejšími meteoritmi, ktoré nachádzame na Zemi, sú
kamenné chondrity a achondrity.

text: redakcia
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VEDELI STE, ŽE...?

NA SLOVENSKU
MÁME METEORIT
S RODOKMEŇOM

Doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., pôsobí ako vedecký pracovník na Katedre astronómie, fyziky Zeme
a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Vo výskume sa sústreďuje na fyziku
meteorov a interakcie meteoroidných telies s atmosférou, štúdium meteoritov a vývoj nových širokouhlých
zobrazovacích astronomických prístrojov na pozorovanie meteorov a ich spektier, ako aj asteroidov a komét.

V marci uplynulo presne 11 rokov od pádu a nálezu meteoritu Košice, prvého meteoritu s rodokmeňom
na našom území. Na jeho objavení významne participovali aj astronómovia z Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky UK.
Hoci sa košický meteorit pýši jedným
prvenstvom (o tom viac neskôr), nie
je prvým meteoritom, ktorý sa na
Slovensku našiel. Dokonca ani prvým
čerstvým meteoritom, teda meteoritom
objaveným krátko po dopade. Už v roku
1895 totiž obyvatelia liptovskej dediny
Veľké Borové pozorovali jasný meteor
(bolid) na oblohe a následne aj našli
takmer 6 kg kamenný meteorit.
V 20. storočí sa podarilo nájsť na našom
území len jeden „starý“ meteorit,
a to v roku 1994 v obci Rumanová
(okres Nitra), kde naň natrafili pri
poľnohospodárskych prácach počas
žatvy. Keď v roku 2000 u susedov
zaznamenali denný bolid a následný pád
meteoritu Morávka blízko česko-slovenských hraníc, podnietilo to snahu
mladých astronómov a študentov
z našej fakulty o nález prvého meteoritu
v 21. storočí u nás. Odvtedy sme
sa snažili v spolupráci s kolegami
z Astronomického ústavu Akadémie
vied ČR v Ondřejove (AsÚ AV ČR)
nájsť pozorované a vypočítané pády
meteoritov na Slovensku. Vykonali sme
desiatky expedícií, avšak bezvýsledne.
Keďže sa však medziplanetárne
telesá pomerne často zrážajú s našou
planétou, stačilo si počkať na výnimočný
prípad nad Slovenskom. V noci
28. februára 2010 o 23:24:46 SEČ

veľmi jasný bolid osvetlil nočnú oblohu
nad strednou Európou s následným
pádom meteoritov. Išlo o takzvaný
superbolid s jasnosťou -18 magnitúd,
čo je približne tisícnásobok jasnosti
Mesiaca v splne. Svetlo z tohto jasného
meteoru prelietajúceho atmosférou
osvetlilo krajinu a dalo sa vidieť aj cez
okná bytov a domov. Výjav sprevádzalo
dlhotrvajúce viacnásobné dunenie
podobné hromu alebo výbuchu.

Asistovali aj bezpečnostné
kamery
Najprv to však vyzeralo tak, že nám
o prelete nezvyčajne jasného bolidu
budú chýbať vedecké údaje. Pre vysokú
oblačnosť a dážď v čase preletu bolidu
totiž nepracovali optické záznamové
zariadenia Európskej bolidovej siete
(EN) v správe AsÚ AV ČR a ani Slovenskej
videometeorickej siete pod patronátom
našej fakulty. Našťastie, počasie
z prevádzky nevyradilo rádiometrické
senzory na siedmich automatických
bolidových staniciach EN v Česku
a Rakúsku. Vďaka nim sme tak mohli
presne určiť čas, trvanie a jasnosť
bolidu. Následne sa 1. a. 3. marca
objavili videozáznamy zo súkromných
bezpečnostných kamier z dvoch miest
v Maďarsku, ktoré priamo zachytili
prelet bolidu a dali sa použiť na výpočet

jeho dráhy.
S kolegami v Maďarsku som koordinoval
kalibrácie videozáznamov, ktoré
sme následne zaslali doktorovi
Jiřímu Borovičkovi z AsÚ AV ČR,
špecialistovi na výpočet dráh bolidov
z neštandardných záznamov. Po
detailnej analýze a výpočtoch určil
trajektóriu bolidu a parametre
samotného telesa. Zistil, že pôvodný
meteoroid bol podľa súčasnej definície
malý asteroid s priemerom približne
1,2 m a hmotnosťou 3500 kg a že toto
teleso vstúpilo do atmosféry pod uhlom
60 stupňov rýchlosťou 15 km/s
v okolí Rožňavy a letelo smerom na
Košice. Vo výške 17,5 km nad zemou
západne od Košíc pohaslo a voľným
pádom padali jednotlivé meteority,
ktoré prežili tavenie a fragmentáciu
v atmosfére. Pádové pole sa
rozprestieralo severozápadne od Košíc
medzi obcami Vyšný Klátov a Kavečany
na území približne 5 x 3 km.

Desiatky fragmentov
Vyzbrojení informáciami z analýz
sme sa spolu s docentom Leonardom
Kornošom, kolegom z katedry, už
12. marca vybrali do pádovej oblasti
a konfrontovali sme desiatky svedkov
s našimi výpočtami. Žiaľ, v tom čase
lokalitu pokrývalo 20 cm čerstvého

snehu. Museli sme tak počkať na
vhodnejšie počasie na hľadanie
meteoritov.
Prvú spoločnú expedíciu, na ktorej
jednu skupinu viedol docent Ján Svoreň
z Astronomického ústavu SAV a druhú
ja, sme tak mohli zrealizovať až
20. marca po roztopení snehu v okolí
obce Vyšný Klátov. Ešte predtým, ako
sme spojili sily s druhou skupinou, sa
mi len po polhodine hľadania podarilo
objaviť na okraji pádového poľa prvý
nález malého meteoritu. Po týždňoch
až mesiacoch neúspechov pri iných
prípadoch som to vnímal ako zaslúženú
odmenu za vytrvalosť. Skorý nález
bol však dôležitý aj z iného dôvodu.
Mnohí kolegovia a študenti v expedícii
nemali dostatok skúseností a nevedeli
jednoducho rozlíšiť meteority od iných
pozemských hornín. Takto mohol každý
vidieť, ako čerstvý meteorit vyzerá.
Po asi hodine ďalšieho hľadania
študentka biofyziky z Košíc Diana
Buzová našla aj druhý meteorit, a to
len 100 m od prvého. Ďalšie dni
a týždne náš príklad nasledovali mnohé
expedície, ktorým sa podarilo nájsť
dokopy 78 meteoritov s celkovou
hmotnosťou 4,3 kg v rozpätí od 0,5 g do
2,19 kg.

Obyčajný, a predsa unikát
Pri analýze prvého fragmentu
meteoritu naši jadroví fyzici pod
vedením profesora Pavla Povinca
odhalili prítomnosť kozmogénnych

izotopov, čím jednoznačne potvrdili
jeho mimozemský pôvod. Ďalšia
promptná mineralogická analýza
v podaní doktora Jakuba Halodu
z Českej geologickej služby určila, že
ide o obyčajný chondrit typu H5, čo je
jeden z najbežnejších typov kamenných
meteoritov. Túto skutočnosť dosvedčili
aj detailné mineralogické analýzy, ktoré
uskutočnili doktor Patrik Konečný na
Štátnom geologickom ústave Dionýza
Štúra a doktor Daniel Ozdín a profesor
Pavel Uher na Prírodovedeckej fakulte
UK. Analýza rádionuklidov stanovila
vek meteoritu na 4,5 miliardy rokov
a takzvaný kozmický radiačný vek
(informujúci nás o tom, kedy sa teleso
oddelilo od väčšieho asteroidu) na
5-7 miliónov rokov. Tak dlho trvalo,
kým tento „vesmírny posol“ doputoval
z centrálnych oblastí hlavného pásu
asteroidov medzi planétami Mars
a Jupiter až k nám na Zem.
Napriek tomu, že je to najbežnejší

typ meteoritu, z vedeckého hľadiska
ide o veľmi výnimočný prípad. Našej
vedeckej komunite sa totiž len zriedka
naskytne možnosť skúmať čerstvý
meteorit so známou dráhou. Na svete
sa už našlo okolo 70 000 rôznych
meteoritov, ale len pri 36 z nich sa
dosiaľ podarilo určiť dráhu, na základe
ktorej vieme povedať, z ktorej časti
slnečnej sústavy k nám prišli. Meteorit
Košice bol v čase svojho nálezu len
15. prípadom meteoritu s rodokmeňom
vo svete, prvým na Slovensku. Podrobili
sme ho ďalším chemickým a fyzikálnym
analýzam a publikovali o ňom šesť
karentovaných článkov v spolupráci
s domácimi aj zahraničnými odborníkmi
z jednotlivých oblastí. Niektoré
úlomky meteoritu našli čestné miesto
v slovenských múzeách a hvezdárňach
a planetáriách, kde ich ľudia môžu vidieť
na vlastné oči. Mnohé iné fragmenty
z košického meteoritu čakajú v našich
depozitoch na ďalšie analýzy.

Prvý nájdený fragment meteoritu Košice
z 20. marca 2010 (Foto: archív J. Tótha)
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Kedysi planéta bohatá na
vodu, dnes vyprahnutá púšť.
Čo sa stalo s Marsom, ktorého
vývoj sa začal podobne ako
vývoj Zeme? Prinášame
vám rozhovor s profesorom
Jozefom Masarikom
z Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky UK, ktorý sa
dlhodobo venuje výskumu
Marsu a iných nebeských telies.

ROZHOVOR

KEĎ CHCEŠ POZNAŤ
STARÚ ZEM, MUSÍŠ
CESTOVAŤ NA MARS

V súčasnosti sa dejú úžasné veci
v oblasti kozmického výskumu. Na
Marse pristálo niekoľko sond a ďalšie
družice sa dostali na jeho obežnú
dráhu. Okrem toho sa na orbitu Zeme
dostala prvá slovenská družica. Skôr
než si tieto novinky rozoberieme,
ako prežívate toto obdobie? Koľko
času denne venujete sledovaniu
vedeckých noviniek z kozmu?
Sledovanie noviniek z kozmu je
vzrušujúce v každom čase. Vypustenie
Sputnika 4. októbra 1957 otvorilo
epochu nových objavov a skúšania
nových technológií. To do značnej
miery rozšírilo možnosti pozemských
astronomických pozorovaní, ktoré
boli aj samy osebe veľmi zaujímavé.
V dôsledku prírodných zákonov, ktoré
určujú obežné doby planét slnečnej
sústavy, sa pravidelne zvyšuje záujem
o Mars. Toho sme svedkom aj teraz. Je
to preto, že Mars obehne okolo Slnka za
dobu približne dvakrát dlhšiu ako Zem,
a preto má len v určitých obdobiach
zmysel posielať misie k Marsu. Mars ma
zaujíma, preto si dnes pozriem správy
o Marse, ale i z iných misií a objektov.
Poznatkov z vesmíru každý deň pribúda
toľko, že človek si musí stanoviť nejaký
časový limit, aby v dôsledku ich štúdia
nezanedbával iné veci a hlavne priateľov
a kolegov.
Zaujali vás správy o slovenskej
družici GRBAlpha? Je to druhý
pokus Slovákov o vlastnú družicu na
obežnej dráhe. Prvý pokus sa udial
v roku 2017, v súčasnosti je však
už táto družica nefunkčná. Čo je
poslaním novej družice?
Všetko sa sledovať nedá a možno aj
preto som túto misiu vypustil zo svojho
záujmu. Viem len, že okrem skúšania
technológií je cieľom družice merať
spektrum elektromagnetického žiarenia
a vedci sa nádejajú aj na zaznamenanie

gama zábleskov. Ak by sa to podarilo,
tak by to bolo vôbec prvýkrát, čo by
pozorovanie tohto typu zvládli aj takéto
malé satelity. Kolegom z Technickej
univerzity v Košiciach želám úspech.
Centrom vedeckého záujmu je
momentálne Mars. Najnovší výskum
NASA ukazuje, že voda je ukrytá
v mineráloch. Ako sa môže voda
skrývať v kryštálových štruktúrach
minerálov?
Pred viac ako 3,7 miliardy rokov bolo
na povrchu Marsu veľké množstvo
vody. V období formovania sa
marsovskej kôry časť vody unikla
do vesmíru a časť bola zachytená
v tzv. hydratovaných mineráloch,
teda v mineráloch, ktoré majú vodu
zabudovanú do svojej kryštalickej
štruktúry. Tieto minerály vznikajú preto,
že prvky v nich obsiahnuté interagujú
s vodou a v dôsledku postupnosti
rôznych komplexných reakcií vznikajú
hydratované minerály. Takéto procesy
prebiehajú aj na Zemi a nazývajú sa
chemickým zvetrávaním. Simulácie
ukazujú, že takto bolo zachytených
minimálne 30 % vody na Marse.
Táto teória je založená na meraniach
izotopického zloženia vody na Marse. Čo
to znamená? Voda pozostáva z dvoch
atómov vodíka a jedného atómu
kyslíka. Vodík viazaný vo vode môže byť
buď ľahký – jeho jadro pozostáva len
z jedného protónu, alebo ťažký – jeho
jadro pozostáva z jedného protónu
a jedného neutrónu. Voda z Marsu
unikala do vesmíru v dôsledku toho,
že Mars prišiel o svoje magnetické
pole a atmosféru. V dôsledku nižšej
hmotnosti by prednostne do vesmíru
unikala voda obsahujúca v molekule
ľahký vodík, čo by viedlo k podstatnej
zmene pomeru ľahkej a ťažkej vody na
Marse. Toto však nepozorujeme, z čoho
vyplýva, že podstatná časť vody ostala
na Marse a je buď voľná pod povrchom,
alebo viazaná v mineráloch.
Pri hľadaní vody na Marse ide vlastne
o detekciu vodíka, ktorá sa vykonáva
pomocou merania prítomnosti
pomalých a rýchlych neutrónov
nachádzajúcich sa v určitých
oblastiach nad povrchom Marsu.
Môžete to vysvetliť bližšie?
Meranie prítomnosti vody na povrchu
a pod povrchom Marsu sa môže robiť
dvomi spôsobmi. Prvým je vysadenie
experimentálnych sond na povrchu
Marsu, ktoré sa využívajú na už
spomenutú detekciu vody v mineráloch.
Druhá možnosť je skúmať globálny

obsah vody na Marse pomocou
diaľkového prieskumu. Vaša otázka
mieri k tomuto druhému prístupu.
Ten je založený na tom, že na družici
krúžiacej okolo Marsu máme detektor
neutrónov, ktorý dokáže rozlíšiť
termálne neutróny od epitermálnych
a rýchlych neutrónov, t. j. neutrónov
s vyššími energiami. Ďalej využívame
skutočnosť, že vodík je najľahší prvok.
V povrchových vrstvách vznikajú
neutróny v dôsledku jadrových reakcií
vyvolaných kozmickým žiarením, ktoré
ožaruje všetky objekty nielen v našej
slnečnej sústave, ale aj v dôsledku
premien rádioaktívnych prvkov.
Časť týchto neutrónov po zrážkach
s atómami okolitého prostredia unikne
do voľného kozmu a niektoré z nich
zaznamená detektor neutrónov na
družici. Ak sa neutrón počas transportu
do detektora zrazí s ľahkým atómom
vodíka, stratí časť svojej energie. Je
to analógia zrážky pohybujúcej sa
biliardovej gule so stojacou guľou.
Pohybujúca sa spomalí a stojaca guľa
sa pohne, lebo musia platiť zákony
zachovania energie. Ak sa neutrón na
svojej dráhe zrazí s ťažkým atómom,
svoju energiu nezmení. Je to podobné
odrazu pružnej tenisovej loptičky od
tvrdej steny. Loptička nezmení rýchlosť
(kinetickú energiu), len smer pohybu.
Preto ak detektor zaznamenáva
neutróny pochádzajúce z oblasti
obsahujúcej vodu, je pomer tepelných
neutrónov k neutrónom s väčšími
energiami vyšší. Z veľkosti tohto
pomeru vieme stanoviť koncentráciu
vody. Keďže neutróny dokážu uniknúť
z hĺbky zhruba jeden meter, získavame
pomocou nich informáciu o obsahu
vody na povrchu a tesne pod ním.
Niekoľko výskumov v minulosti
už potvrdilo prítomnosť vody na
povrchu Marsu. Dokazujú to aj
najnovšie štúdie NASA. Plánuje sa
však výskum, ktorý by skúmal Mars
do hĺbky? Budú aj aktuálne misie
realizovať vŕtanie do väčších hĺbok?
Misia Perseverance, ktorá pristála na
Marse v polovici februára, urobí aj vrt
a odoberie vzorky, ktoré ďalšie misie
dopravia na Zem. Tento vrt však bude
len plytký – približne 60 mm.
Zámerom tohto experimentu s vŕtaním
je otestovať technológie pre budúce
misie. V minulosti misie Apollo
realizovali vrty hlboké niekoľko metrov.
Misie realizujúce hlbšie vrty plánuje
v budúcnosti aj NASA aj Európska
vesmírna agentúra.
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Funguje na Marse počasie?
Odparovanie vody, tvorba oblakov
a niečo ako dážď?
Áno, počasie tam funguje, aj keď je
podstatne iné ako na Zemi. Hlavnou
príčinou odlišnosti je skutočnosť, že
atmosféra Marsu je oveľa menšia
než atmosféra Zeme. Jej hrúbka je
v priemere 6,4 g/cm2, na Zemi je to
1033 g/cm2. Pozorované zmeny
tlaku sa pohybujú na úrovni 40 %
priemernej hodnoty. Taká variácia
tlaku by v pozemských podmienkach
spôsobovala niekoľkonásobne
silnejšie hurikány, než sa vyskytujú
v súčasnosti. Rýchlosť vetra na Marse
bola pozorovaná v rozmedzí 2 – 30 m/s.
Vietor spôsobuje na Marse prachové
búrky. Stredná hodnota teploty je
-63 oC, pričom sa mení v rozpätí od -89
do -31 oC. V rovníkovej oblasti však
môžu byť v lete teploty okolo 0 oC,
v polárnych oblastiach dosahujú teploty
oveľa nižšie hodnoty. Obsah vody
v atmosfére je veľmi nízky – z milióna
molekúl rôznych plynov, z ktorých
pozostáva atmosféra Marsu, je 210
molekúl vody, takže dážď, ako ho
poznáme na Zemi, na Marse nehrozí.
Vieme, že voda na Marse má rôzne
prímesi. Čo sa v nej nachádza?
Všeobecne by sa dalo povedať, že voda
na Marse je špinavá. Pod špinou treba
rozumieť, že voda, ktorá sa nachádza
tesne pod povrchom Marsu vo forme
ľadu, obsahuje veľké množstvo prachu,
ktorým je pokrytý povrch Marsu. Tento
prach pozostáva z oxidov a hornín,
aké poznáme väčšinou aj na Zemi.
V rovníkových oblastiach, kde v lete
môže byť voda aj v tekutom stave,
obsahuje bežné soli a tiež prach.
V polárnych oblastiach pozorujeme ľad,
ktorý je zmesou vodného ľadu a oxidu
uhličitého v pevnom stave. Sumárne
možno povedať, že znečistenie vody na
Marse závisí od lokality.
Často sa hovorí o vode, ale čo taký
kyslík? Existujú aj ďalšie takzvané
biogénne prvky, ktoré sa nachádzajú
vo všetkých živých organizmoch –
napríklad uhlík, dusík, sodík, fosfor
alebo vápnik. Aké sú ich hodnoty na
Marse?
Atmosféra Marsu pozostáva z 95,3 %
z oxidu uhličitého. Na úrovni percent sú
v nej ešte dusík (2,7 %), argón (1,6 %),
kyslík (0,13 %) a oxid uhoľnatý (0,08 %).
V letnom období bol pozorovaný
v atmosfére Marsu v malých
koncentráciách aj metán, čo indikovalo
možnú prítomnosť života na Marse,
no vysvetlilo sa to iným spôsobom.
Z chemických analýz povrchu Marsu
vyplynulo, že v najväčšom množstve sa
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v kôre Marsu vyskytujú kremík, kyslík,
železo, horčík, hliník, vápnik a draslík.
Tieto prvky sa, samozrejme, vyskytujú vo
forme rôznych hornín tak ako aj na Zemi.
V menšej koncentrácii sú prítomné prvky
titán, chróm, mangán, síra, fosfor, sodík
a chlór. V septembri 2017 rover Curiosity
zaznamenal prítomnosť bóru, ktorý je
veľmi dôležitý pre život na Zemi.

„Všetko potrebné
na udržanie a rozvoj
ľudského života na
Marse už je. Len
musíme vyvinúť
environmentálne
akceptovateľné
technológie na
spracovanie
lokálnych zdrojov.“
Rover Perseverance pristál v Jezere,
v kráteri s názvom, ktorý v mnohých
slovanských jazykoch znamená jazero.
Očakávali sa práve tam významné
nálezy?
Výber lokality pristátia vždy súvisí
s očakávaniami od misie a s tým,
aké prístroje misia obsahuje. Oblasť
Jezero vybrali so zámerom podrobne
preskúmať podmienky na život
v minulosti, ale aj v súčasnosti. Ďalej
budú detailne skúmať klimatické
pomery v oblasti pristátia, ako aj
geologické pomery. Odlišnosť tejto
misie od predchádzajúcich spočíva
aj v tom, že má rozsiahly program na
testovanie nových technológií, ktoré sa
v budúcnosti využijú na pristátie človeka
na Marse a jeho prežívanie na ňom. Sú
to technológie zamerané na vylepšenie
pristávacieho manévru, pohyb po
povrchu Marsu, ako aj výrobu kyslíka
z marťanských hornín.
Rover Curiosity najazdil od roku 2012
42 kilometrov. Nie je to málo?
Je to najviac zo všetkých pohyblivých
modulov, ktoré sa pohybovali po
povrchoch nebeských objektov mimo
Zeme. Pohyb je len prostriedkom
na realizáciu stanovených cieľov.
Curiosity sa presunie a tam potom
robí dostatočne dlho naplánované
analýzy. Závažnejšou otázkou je, ako
dlho bude tento rover pohyblivý, čo je
limitované nielen možným mechanickým
poškodením, ale hlavne získavaním

dostatočného množstva potrebnej
energie. Na preteky v rýchlosti
a nabehané kilometre si ešte budeme
musieť nejakú dobu počkať.
Ako vyzerá práca rovera. Pracuje
24/7?
Na to je problém odpovedať. Je to
vec pohľadu na to, čo je práca. Rover
určitú dobu pracuje a pod prácou si
treba predstaviť pohyb a vykonávané
analýzy. Na to treba dostatok energie
a ten sa zo solárnych panelov získava cez
marsovský deň. V noci je intenzita práce
nižšia, hlavne z energetických dôvodov.
Ďalším druhom práce je komunikácia
s orbiterom, cez ktorý sa prenášajú
získané údaje na Zem. V skratke to
znamená, že činnosť rovera nie je
nepretržitá, ale je optimalizovaná podľa
jednotlivých činností na rôzne obdobia
počas dňa. Samozrejme, že súčasne
nepracujú všetky prístroje, ale tiež je tam
určitý manažment ich výkonnosti.
Prečo mnohé misie na Mars zlyhajú?
Sú dva dôvody. Prvým je skutočná
náročnosť pristávacieho manévru, ktorý
sa aj s pomerne dokonalou technikou
a aj napriek práci zohratých a skúsených
tímov z riadiacich stredísk nemusí vždy
podariť. Druhým sú náhody a zbytočné
chyby. Príkladom môžu byť softvérové
chyby v programoch riadiacich
automatické pristávanie. Ešte horšie
bolo používanie dvoch rôznych systémov
jednotiek pri riadení družice (jedni
používali metrický systém, iní imperiálny)
alebo zlyhanie súčiastok, ktorým
extrémne podmienky Marsu dávajú
zabrať. Zlyhanie môže nastať aj počas
letu. To sa stalo aj počas mojej prvej misie
Mars Observer, keď došlo k strate družice
v okamihu jej navádzania na obežnú
dráhu okolo Marsu. Ako posledný príklad
spomeniem pristátie modulu niekde
v kaňone s anténou nasmerovanou nie na
riadiacu družicu, ale do steny priehlbiny,
v ktorej pristál, čo znamená, že z neho
nedostávame žiadne informácie.
Spolu s americkým roverom
Perseverance na Mars v približne
rovnakom čase dorazila aj sonda
Spojených arabských emirátov Amal
(Nádej) a čínska sonda Tianwen-1.
V čom sú ich misie špecifické?
Misia Amal sa sústreďuje primárne
na prieskum atmosféry Marsu a v nej
prebiehajúce procesy z orbitera. Ide
o pochopenie procesov, ktoré vedú
k zmene atmosféry a jej úniku do
kozmu, a z neho vyplývajúce vytvorenie
modelu atmosféry v ďalekej minulosti.
Čínska misia je veľmi podobná misii
Perseverance, hlavne pokiaľ ide
o prieskum povrchu Marsu. Táto misia

pozostáva z dvoch častí. Šesť prístrojov
je na orbiteri a šesť na roveri. Podobne
ako americká misia aj čínska má veľkú
časť experimentov zameranú na
testovanie technológií. Tiež má za cieľ
otestovať technológie umožňujúce
návrat vzoriek z Marsu na Zem niekedy
po roku 2030.
Komunikujú spolu tieto misie?
O komunikácii medzi čínskou
a americkou misiou neviem nič, resp.
som si takmer istý, že neexistuje. Amal
a Perseverance majú určité prepojenie
už aj v tom, že túto misiu pripravili
vedci zo SAE v spolupráci s kolegami
z univerzity v Boulderi v americkom
štáte Colorado.
Akým výskumom spojeným s Marsom
sa momentálne venujete?
V súčasnosti sa venujem výskumu
meteoritov z Marsu, čo sú zatiaľ
jediné vzorky z Marsu, ktoré sa dajú
analyzovať v pozemských podmienkach.
Momentálne nie som zapojený
v aktívnej misii na Marse, podieľam sa
však na príprave jednej budúcej.
Čo by sme ešte o Marse potrebovali
vedieť predtým, než začneme
uvažovať o osídlení?
Je toho viac, no ja za primárne
považujem testovanie technológií na
bezpečné pristátie na Marse, ako aj
technológií umožňujúcich získavanie
surovinových zdrojov potrebných na
budovanie osídiel, získavanie čistej
vody, kyslíka a iných potrieb na udržanie
a rozvoj ľudského života na Marse. Už

aj so súčasnými poznatkami o Marse
vieme, že všetko potrebné tam je,
len musíme vyvinúť environmentálne
akceptovateľné technológie na
spracovanie lokálnych zdrojov.
Skúmali ste nielen Mars, ale aj
Mesiac, Merkúr, kométy a asteroidy.
Ktorý objekt si získal váš najväčší
záujem?
Jednoznačne Mars. Je
najkomplikovanejší, ale súčasne
poskytuje aj najväčšie nádeje na jeho
zmysluplné využitie ľudstvom. Navyše,
keďže Zem a Mars si boli v období po
svojom sformovaní veľmi podobné, tak
pochopenie vývoja Marsu nám pomáha
pochopiť aj mnohé z vývoja našej Zeme.
Na Zemi máme oveľa silnejšie geologické
procesy, ktoré Zem neustále pretvárajú,
a preto stopy z počiatočných štádií
vývoja našej planéty už boli zničené,
čo nie je prípad Marsu. Stačí tam
prísť a prečítať si informáciu uloženú
v neporušených geologických archívoch
starých miliardy rokov. Keď chceš poznať
starú Zem, musíš cestovať na Mars.
Vo svojej kariére ste určite dostali
mnohé ponuky na spoluprácu.
Podľa čoho sa rozhodujete – podľa
medzinárodného tímu alebo skôr
objektu skúmania?
Do úvahy beriem jedno aj druhé. Ono
to spolu súvisí, a keď človek akceptuje
prvú ponuku, tak sa začnú otvárať
možnosti ďalších spoluprác, pretože
sa zoznámi s komunitou pôsobiacou
v danej oblasti. Z tohto dôvodu sú veľmi
podstatné osobné kontakty získané na

medzinárodných konferenciách, ktoré
nie sú len vedeckou turistikou, ako si
myslia mnohí domasedi.
Hovoríme o potenciálnom osídľovaní
Marsu, hoci vieme, aké výzvy to
prinesie. Nebolo by jednoduchšie
spojiť sily a zamerať sa na to, aby sme
si neničili planétu, na ktorej žijeme?
Ako sa na to pozeráte ako vedec?
Toto je už skôr aj filozofická otázka,
ale hlavne otázka o spoločenskej
zodpovednosti. Takéto otázky riešime aj
v rámci APVV projektu „Paradigmatické
zmeny v nazeraní na vesmír a človeka
z filozofickej, teologickej a fyzikálnej
perspektívy“, kde sme sa spojili
kolegovia z piatich fakúlt našej
univerzity. Môj názor je, že ľudia by
nemali ničiť nič. Ľudia by mali tvoriť.
Sme živé tvory a tvory by mali tvoriť.
Žiaľbohu, hlúposť, chamtivosť, honba za
ziskom, túžba po presadení silnejšieho
jedinca či štátu na úkor iného, chýbajúca
pokora a úcta k prostrediu, v ktorom
žijeme (prírodnému a spoločenskému),
ako aj nezmyselný konzum a vyznávanie
teórie neustáleho rastu môžu viesť
k tomu, že na Mars nebudeme chcieť
ísť zo zvedavosti a uspokojenia našich
túžob po poznaní, ale budeme musieť
ísť kvôli prežitiu. Ak sme naozaj rozumní
ľudia, musíme sa spojiť a správať sa
tak, aby sme si našu planétu nezničili
a mohli na nej spokojne a zdravo žiť
až do okamihu, keď sa presťahujeme
niekam inam, lebo naša planéta „umrie“
v dôsledku pôsobenia objektívnych
prírodných zákonov na „starobu“.
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MAGNETICKÁ
REZONANCIA, GPS ČI
RÝCHLEJŠÍ INTERNET
Z VESMÍRNYCH TECHNOLÓGIÍ PROFITUJEME VŠETCI
Financie vyčlenené na poznávanie vesmíru bývajú pomerne často
terčom kritiky laickej verejnosti. Nečudo, nejde o malé sumy. Za
uplynulý rok na svoje aktivity minula iba NASA – asi najznámejšia, ale
stále len jedna z mnohých vesmírnych agentúr – takmer 23 miliárd
amerických dolárov. Na druhej strane práve vesmírnemu výskumu
ľudstvo vďačí za mnohé vymoženosti, bez ktorých si dnes už nevieme
predstaviť náš každodenný život.
Keďže sa pod viacero z nich podpísala
existencia umelých družíc, začnime nimi.
Tritisíctristo – približne toľko funkčných
satelitov rôzneho zamerania i veľkosti
momentálne krúži okolo Zeme. Hoci
nosné rakety dokážu do vesmíru vyniesť
aj materiál s celkovou hmotnosťou
16 ton, pod najčastejšie využívaným
štandardom medzi umelými družicami
si predstavte zariadenia s hmotnosťou
nad jednu tonu. Z dôvodu nižšej ceny
a čoraz vyššej efektívnosti sa však stále
populárnejšími stávajú tzv. mini- a malé
satelity vážiace 100 až 1000 kg.
Menšie a vzdelávacie organizácie často
využívajú tzv. mikrosatelity (10 až
100 kg) a nanosatelity s hmotnosťou
pod 10 kg. Sem napríklad patria aj
tzv. CubeSat satelity v tvare kocky
s rozmermi 10 x 10 x 10 cm. Dostupné
sú tiež tzv. pikosatelity s hmotnosťou
menšou než 1 kg a femtosatelity, ktoré
vážia dokonca menej než 100 g. Len
pre porovnanie: Sputnik 1, prvá umelá
družica, ktorá v roku 1957 odštartovala
kozmickú éru ľudstva, vážil 83,6 kg
a v súčasnosti by sme ho zaradili medzi
mikrosatelity.

Na ceste okolo Zeme
Satelity by sme pritom našli na dráhach
v rôznych výškach (prevažne 200 až

35 786 km nad zemským povrchom)
a s rôznymi sklonmi voči zemskému
rovníku. Zvolená orbita vždy priamo
súvisí s funkciou, ktorú satelit vykonáva.
Najefektívnejšie je vyslať satelity na
tzv. nízke orbity, t. j. dráhy vo výške
do 2000 km nad zemským povrchom,
ktoré sú ľahko dostupné. Ich nevýhodou
je však pokrytie malej časti zemského
povrchu jednou družicou. Husto
osídlenou podskupinou nízkych dráh
sú najmä tzv. heliosynchrónne dráhy
so sklonom voči rovníku väčším než 90
stupňov. Nie sú teda úplne polárne –
rovina polárnej dráhy je kolmá k rovníku,
čo znamená, že teleso na polárnej dráhe
prelieta okolo pólov našej planéty.
Typická heliosynchrónna dráha má však
sklon voči rovníku okolo 98 stupňov.
A keďže sa zvyčajne nachádza vo výške
600 až 800 km, satelit na nej obehne
Zem za cca 100 minút. Heliosynchrónna
obežná dráha pritom kombinuje výšku
a sklon takým spôsobom, že satelit
prechádza nad určeným miestom
povrchu Zeme vždy v rovnakom
miestnom strednom slnečnom čase.
Ďalšou výhodou tohto typu obežných
dráh je, že ich roviny sú počas roka
synchronizované tak, že satelity z nich
stále „dovidia“ na Slnko. V praxi to
znamená, že objekt vôbec nevchádza
do tieňa Zeme a môže tak neustále

profitovať z prísunu solárnej energie.
Výnimočným typom obežných dráh sú
geostacionárne dráhy vo výške
35 786 km a sklonom 0 stupňov, čo
znamená, že rotujú okolo rovníka.
V tejto výške im obeh trvá 24 hodín,
takže družica obieha okolo Zeme
rovnakou uhlovou rýchlosťou, akou
sa otáča ktorýkoľvek bod na rovníku.
V dôsledku toho sa geostacionárna
družica neustále „vznáša“ nad rovnakým
miestom rovníka – pozorovateľom
na Zemi sa tak javí ako nehybná. To
umožňuje danému satelitu stabilne
pokrývať tú istú oblasť, pričom –
vzhľadom na výšku orbity – jedna
družica dokáže komunikovať približne
so ¼ Zeme.
Medzi nízkymi a geostacionárnymi
dráhami sa nachádzajú tzv.
semisynchrónne (stredné obežné)
dráhy so sklonmi v rozpätí od 60
do 80 stupňov voči rovníku, pričom
satelity umiestnené na týchto
dráhach Zem obehnú za cca 12 hodín.
Semisynchrónne orbity slúžia na
kompletné pokrytie Zeme, a preto
sú ideálnou voľbou pre konštelácie
navigačných družíc. Výnimočne sa tiež
využívajú tzv. silne výstredné dráhy
s veľkými strednými výškami nad
povrchom, kde by sme našli najmä
vedecké družice.

Extrémne pracovné prostredie
Aby družica dokázala vzdorovať
drsným podmienkam vo vesmíre,
je nevyhnutné, aby ju tvorili odolné
materiály. Skoro každý objekt, ktorý
obieha okolo Zeme, je totiž vystavený
neustálej zmene teploty, keď prechádza
do tieňa a z tieňa Zeme, čo predstavuje
výkyv na úrovni 250 až 300 °C. Tieto
zmeny teploty nežiaduco vplývajú
na veľkosť, tvar a ďalšie vlastnosti
väčšiny materiálov. Povrch satelitov vo
vesmíre musí okrem toho čeliť aj vákuu,
interakcii so slnečným a kozmickým
žiarením, ako i potenciálnym
(a vôbec nie zriedkavým) zrážkam
s meteoroidnými časticami a časticami
kozmického odpadu. Navyše počas
štartu nosnej rakety a vynesenia objektu
na obežnú dráhu Zeme sú satelity
vystavené gravitačnému zrýchleniu,
ktoré je tri- až štyrikrát väčšie než na
Zemi. Materiálmi, ktoré dokážu vyhovieť
z toho vyplývajúcim extrémnym
nárokom, sú hliník (resp. jeho zliatiny)
a titán. Oba kovy sú dostatočne ľahké,
pevné a odolné. Na tepelnú ochranu
satelitov sa zas zvykne používať tzv.
kevlar, čo je syntetické vlákno vyrobené
z polyméru, schopné odolávať veľmi
nízkym aj vysokým teplotám. Taví
sa až pri 600 °C. Vďaka mimoriadnej
pevnosti a pružnosti pri zachovaní nízkej

hmotnosti by sme kevlar našli aj inde –
vystužujú sa ním pneumatiky lietadiel,
používa sa pri výrobe ochranných
pracovných pomôcok, nepriestrelných
viest, lán či kanoe.
Neodmysliteľnou súčasťou väčšiny
satelitov sú solárne panely, ktoré
účinne vyriešili problém ich zásobovania
elektrickou energiou. Technológia,
ktorá dokáže premeniť zachytenú
slnečnú energiu na elektrickú, rýchlo
našla uplatnenie aj v pozemských
podmienkach. Slnečné panely tvorené
fotovoltaickými článkami sa umiestňujú
nielen na strechy budov, ale budujú sa
i celé slnečné elektrárne. V posledných
rokoch sa tiež realizujú experimenty
s využitím slnečnej energie ako zdroja
na pohon automobilov, riečnych lodí
a malých lietadiel.

Do výslužby už po pár rokoch
Vo väčšine prípadov umelé družice vo
vesmíre operujú 5 až 15 rokov, čo závisí
od ich misie, ale najmä životnosti. Tú
určuje hlavne množstvo paliva, ktorým
družica disponuje na vykonávanie
potrebných korekcií dráhy, alebo to,
či došlo k poškodeniu primárnych
systémov, ako je napájanie solárnych
panelov či schopnosť komunikácie
s pozemským terminálom. Po ukončení

misie sa družica presunie na dráhu
mimo dosahu funkčných satelitov
a stáva sa kozmickým odpadom.
V prípade, že sa družicu nepodarí
presunúť na menej využívanú dráhu,
ohrozuje funkčné satelity, s ktorými sa
môže zraziť. (Viac o kozmickom odpade
a výzvach s ním spojených sa dočítate
na str. 22 – 23.)
V tejto súvislosti sa nemožno nezmieniť
o tom, že odnedávna má funkčný satelit
na obežnej dráhe opäť aj Slovenská
republika. Ide o 1,2 kg nanosatelit typu
CubeSat s názvom GRBAlpha, ktorý
je výsledkom spolupráce Technickej
univerzity v Košiciach a iných (nielen
slovenských) subjektov. Misia satelitu,
ktorý na polárnu dráhu so strednou
výškou 550 km vyniesla v marci ruská
raketa Sojuz 2, sa zameriava na výskum
zábleskov gama žiarenia. Ide o druhú
družicu, ktorú Slováci úspešne vyslali do
vesmíru – prvou bol nanosatelit skCUBE
v roku 2017, ktorý je dnes už nefunkčný.

Odštartovali novú éru
komunikácie
Podľa zamerania môžeme civilne
využívané družice rozdeliť do niekoľkých
skupín.
Začnime telekomunikačnými
družicami. Do tejto kategórie totiž
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detailné informácie o stave miestnej
atmosféry. Meteorologické družice sa
však umiestňujú aj na geostacionárne
dráhy, vďaka čomu majú potom
meteorológovia k dispozícii snímky
o pohybe oblačnosti na veľkej časti
územia, takže si môžu trúfnuť aj na
dlhodobejšiu predpoveď počasia. To je
aj prípad satelitov Meteosat, skupiny
známych európskych meteorologických
družíc, ktoré využíva aj Slovenský
hydrometeorologický ústav.

Nápomocné pri požiaroch
i záplavách

spadá takmer polovica funkčných družíc.
Nie div. Veď práve ony zabezpečujú
prenos televízneho signálu, telefónnej
a rádiovej komunikácie aj internetu.
Samotný prenos dát medzi zdrojom/
vysielačom a prijímateľom signálu
pritom prebieha – veľmi zjednodušene
– nasledovne: pozemský terminál
vyšle signál k družici (uplink), tá ho
zachytí prostredníctvom prijímacej
antény, transponuje na inú frekvenciu,
zosilní ho a s pomocou vysielacej
antény pošle späť na Zem (downlink).
Telekomunikačné družice teda slúžia
ako komunikačné relé.
Operujú na rôznych orbitách, čo
závisí od ich zamerania. Na televízne
vysielanie pre individuálnych
používateľov sa využívajú
geostacionárne dráhy – keďže sa tak
družice stále vznášajú nad rovnakým
miestom, signál z nich sa dá prijímať
pevnou parabolickou anténou. Na
geostacionárnej orbite by sme tak našli
aj družicu Astra 3B z konštelácie Astra,
ktorú využíva RTVS. Na nízkej dráhe
je zas umiestnená napríklad sústava
Iridium NEXT, ktorá sa zameriava na
oblasť satelitnej komunikácie, teda
satelitné telefóny a dátové riešenia.
Veľkému rozmachu sa v súčasnosti
teší prenos internetu pomocou tzv.
megasústav nachádzajúcich sa nízkych

dráhach. Jednou z nich je tzv. Starlink
sieť z dielne SpaceX, spoločnosti Elona
Muska. Vďaka veľkému počtu družíc
(niekoľko desaťtisíc) a relatívne malej
vzdialenosti od prijímateľa dokážu
tieto sústavy pokryť každé miesto
na Zemi s veľmi malou latenciou
(oneskorením) signálu. Tieto konštelácie
však prispievajú k prudkému zvýšeniu
umelých objektov na nízkej dráhe,
čo zvýši pravdepodobnosť zrážky
s kozmickým odpadom. Okrem toho
negatívne ovplyvnia aj astronomické
pozorovania zo Zeme. (Viac na str. 27.)

Správa o stave atmosféry
Meteorologické družice slúžia na
pravidelné monitorovanie počasia
na Zemi. Sústreďujú sa na sledovanie
oblačnosti, búrok, aktivity bleskov
či rozloženia atmosférického ozónu.
Využívajú pritom prevažne snímkovanie
vo viditeľnej a infračervenej oblasti
svetla, čím odborníkom poskytujú
podstatné dáta na modelovanie vývoja
a stavu atmosféry, zvlášť jej teploty
a vlhkosti, a to s veľkým horizontálnym
aj vertikálnym rozlíšením. Okolo Zeme
obiehajú najmä po nízkych obežných
dráhach, najčastejšie polárnych,
takže nad určitým územím preletia
niekoľkokrát za deň, poskytujúc

Ďalším typom sú družice na sledovanie
Zeme, ľudskej činnosti a prírodných
katastrof, ktoré na snímkovanie
zemského povrchu (pevniny aj oceánov)
využívajú radar. Nimi dodané dáta
pomáhajú vedcom, ktorí výstupy
ich meraní v podobe výšky hladiny
oceánov, stavu ľadovcov či atmosféry
vedia využiť pri vyhodnocovaní
vplyvov klimatických zmien či
environmentálnom monitorovaní
daných oblastí. Pomocou analýzy
ich fotografií sa dá sledovať aj stav
vegetácie či zmeny v rozlohe vodných
plôch, čo je užitočná informácia nielen
pre poľnohospodárstvo, ale napríklad
aj pre členov záchranných zložiek. Tí pri
záplavách, požiaroch či ekologických
katastrofách typu rozširujúca sa ropná
škvrna vedia vďaka získaným snímkam
dospieť k prognóze ďalšieho vývoja
a prijať relevantné rozhodnutia na
efektívnu elimináciu vzniknutých škôd.
Tento typ družíc ma tiež potenciál
pomôcť pri monitorovaní dodržiavania
dohôd o znižovaní emisií CO2 či kontrole
odlesňovania na našej planéte. Známou
sústavou takýchto satelitov sú družice
z európskeho projektu Copernicus.

Namiesto atlasu len ikonka
v mobile
Nie je to tak dávno, čo by ste pri
zablúdení v neznámom meste
s najväčšou pravdepodobnosťou siahli
po klasickej mape. Dnes vám stačí
vytiahnuť mobil, naťukať cieľ cesty
do navigácie a v priebehu niekoľkých
sekúnd sa vám zobrazí najkratšia trasa.
Aby to nebolo málo, dokáže sa dokonca
pohotovo prispôsobiť tomu, či ste na
výlete autom, pešo alebo plánujete
využiť mestskú hromadnú dopravu.
Touto vymoženosťou disponujeme
vďaka navigačným družiciam, resp.
ich sieťam, keďže systém navigácie
vyžaduje, aby z jedného konkrétneho
miesta na Zemi bol v každom okamihu
viditeľný väčší počet družíc. Z tohto
dôvodu sa konštelácie desiatok

navigačných družíc nachádzajú väčšinou
na semisynchrónnych dráhach s rôznymi
sklonmi rovín. Iba tak družice vedia
určiť presné priestorové umiestnenie
a lokálny čas prijímača signálu. Základný
princíp fungovania navigačných
systémov je, že satelit neustále vysiela
svoju súčasnú polohu s vysokou
presnosťou a spolu s ňou aj presný čas,
ktorý merajú atómové hodiny. Signál
s týmito informáciami vysiela na Zem
pomocou mikrovĺn. Prijímač je schopný
pri prijatí signálu z troch družíc zistiť
svoju polohu v intenciách zemepisnej
šírky a dĺžky. V prípade signálu zo
štyroch družíc dokáže určiť už aj
nadmorskú výšku.
Navigačné systémy sa z pochopiteľných
príčin považujú za strategické, preto
má každá krajina záujem operovať
vlastný navigačný systém. Existuje ich
tak niekoľko, napr. známy americký GPS
(z angl. Global Positioning System),
ruský GLONASS, európsky GALILEO či
čínsky BeiDou. Navigačné družice však
okrem vládnych organizácií či verejnosti
využíva aj vedecká komunita, napr.
geofyzici, ktorí využívajú dáta týchto
sústav na modelovanie gravitačného
poľa Zeme.

Blízky vesmír pod
drobnohľadom
Astronomické družice sa na rozdiel od
predchádzajúcich typov zameriavajú na
monitorovanie blízkeho okolia Zeme
(najmä z dôvodu bezpečnosti a ochrany
pred blízkozemskými asteroidmi), Slnka,
telies slnečnej sústavy a vesmíru vo
všeobecnosti. Ide o vedecké družice,
ktoré disponujú detektormi na meranie
elektromagnetického žiarenia v rôznych
oblastiach spektra.
Pozorovania v röntgenovej oblasti
spektra robí napríklad americká družica
Chandra X-ray Observatory, ktorá
skúma veľmi horúce časti vesmíru ako
klastre galaxií, supernovy, pulzary či
hmotu v okolí čiernych dier. Družica sa
nachádza na veľmi výstrednej orbite
s výškou apogea (t. j. najvzdialenejšieho
bodu na dráhe) 135 000 km. Vo
viditeľnej oblasti už od roku 1990 skúma
objekty slnečnej sústavy aj mimo nej
Hubblov vesmírny ďalekohľad, ktorý sa
vyskytuje na dráhe so strednou výškou,
konkrétne 570 km nad povrchom.
V infračervenej oblasti spektra objavil
vyše 2600 extrasolárnych planét
americký Keplerov ďalekohľad, ktorého
misia sa skončila v roku 2018.

Črtá sa ťažba z asteroidov
Okrem toho sa v súčasnosti niekoľko
firiem venuje vývoju experimentálnych

družíc zameraných na ťažbu surovín
z asteroidov. Ich úloha by pozostávala
predovšetkým z „odchytenia“
blízkozemského asteroidu a jeho
nasmerovania na geocentrickú obežnú
dráhu. Následne by z neho vyťažili
potrebné suroviny. Aj keď sú asteroidy
vo všeobecnosti bohaté na kovy ako
napríklad nikel, nie je to primárny
prvok, ktorý by sme z asteroidov chceli
ťažiť. Ide najmä o vodu, ktorú by sme
tak vedeli využiť priamo na obežnej
dráhe okolo Zeme, na Mesiaci alebo na
Marse – napríklad na reguláciu teploty
na družiciach, ale aj ako palivo po jej
pretransformovaní na atomárny vodík
a kyslík. Tým by sa totiž značne znížili
náklady oproti súčasnému riešeniu, keď
vodu do vesmíru vysielame raketami zo
Zeme.

spracovaniu obrazu v medicíne,
čo využívajú napríklad CT (z angl.
computed tomography = počítačová
tomografia) a MRI (z angl. magnetic
resonance imaging = zobrazovanie
magnetickou rezonanciou) skenery.
Vesmírnemu výskumu vďačíme aj za
infračervený ušný teplomer, ktorý
stavia na infračervenom senzore
vyvinutom pre NASA misiu IRAS, čo
bol satelit skúmajúci teploty hviezd
a planét. A istým spôsobom aj za
bezfarebné strojčeky na zuby vyrobené
z polykryštalického oxidu hlinitého.
NASA totiž potrebovala vytvoriť
priezračný materiál, ktorý by zároveň
dostatočne ochránil raketové hlavice
s infračerveným navádzaním.

Objavy, ktoré zmenili medicínu

Z výdobytkov vesmírneho výskumu
však ťažia aj mnohé iné odvetvia. Vo
všeobecnosti možno povedať, že
kozmonautika urýchlila rozvoj mnohých
technológií vrátane miniaturizácie
a automatizácie. Napríklad vďaka tomu,
že vesmírna misia Apollo potrebovala
efektívne pozbierať vzorky hornín
z povrchu Mesiaca, svetlo sveta
uzrel populárny bezdrôtový vysávač
Dustbuster, ktorý naštartoval éru
akumulátorových prístrojov.
Tragédia v roku 1967, keď na palube
kozmickej lode Apollo 1 zhorela
trojčlenná posádka pripravujúca sa
na let do vesmíru, NASA doviedla ku
skonštruovaniu požiarnych hlásičov
a detektorov úniku plynu, ktorými sú
dnes vybavené všetky verejné budovy
na svete. S tým úzko súvisel aj vývoj
nehorľavých textílií, z ktorých sa teraz
šijú aj hasičské kombinézy.
Pôvod v kozmickom výskume má aj
termoizolačná fólia, ktorá sa v angličtine
stále hovorovo nazýva „vesmírnou
prikrývkou“ (angl. space blanket). Hoci
je u nás už niekoľko rokov súčasťou
povinnej výbavy každej autolekárničky,
najprv ju využívali len satelity, a to ako
tepelný štít vo vesmírnom vákuu, keďže
je veľmi ľahká a dokáže odraziť až 97 %
vyžiareného tepla.
Za zmienku stojí aj technológia na
čistenie vody vyvinutá pre potreby ISS,
ktorá našla ďalekosiahle využitie aj na
Zemi, obzvlášť v odľahlých oblastiach.
Vymožeností, za ktoré vďačíme
kozmickému výskumu, by sme však
našli omnoho viac. S určitosťou tak
môžeme povedať, že bez kozmonautiky
by niektoré technológie boli
dodnes v plienkach. Nie však v tých
jednorazových – aj tie totiž vznikli,
aby pomohli astronautom zvládnuť
niekoľkohodinový pobyt mimo
vesmírnej stanice.

Špecifickým typom umelých družíc sú
orbitálne či vesmírne stanice. Hoci
ich od prvej orbitálnej stanice Saľut 1,
ktorá začala fungovať v roku 1971, na
obežnej dráhe Zeme operovalo viacero,
v súčasnosti je funkčná iba jedna, a to
Medzinárodná vesmírna stanica (angl.
International Space Station – ISS). Od
roku 2000 sa na nej približne každého
polroka menia posádky, ktorých
cieľom sú vedeckovýskumné aktivity
v beztiažovom stave.
Práve dlhodobejší pobyt ľudí vo vesmíre
a objavy uskutočnené na vesmírnych
staniciach v mnohom obohatili modernú
medicínu. Počas monitorovania zdravia
astronautov sa zistilo, že v dôsledku
absencie gravitácie u nich dochádza
k rednutiu kostí. To, že sa tomu dá
zamedziť kombináciou užívania
bisfosfonátov, intenzívneho tréningu
a nízkosodíkovej diéty, je nanajvýš
užitočná informácia využiteľná hlavne
pre staršiu populáciu s vysokým rizikom
osteoporózy.
V medicíne našiel uplatnenie aj systém
robotických ramien, prostredníctvom
ktorých posádka na ISS dokáže zachytiť
kozmickú loď so zásobami zo Zeme
a následne ju pripojiť k staničnému
modulu. Ukázalo sa, že ich zmenšená
verzia vie chirurgom efektívne asistovať
pri veľmi citlivých zákrokoch, ako
je napríklad odstránenie nádoru na
mozgu.
Veľké objavy, z ktorých dnes
profitujeme všetci, sa však
kozmonautike podarili už dávno
predtým. Na to, aby Američania vedeli,
kde na Mesiaci budú môcť bezpečne
pristáť, potrebovali disponovať
kvalitnými snímkami mesačného
povrchu. S týmto cieľom vyvinutá
technológia dala neskôr základy

A výpočet pokračuje

naša univerzita 23
text: Matej Zigo, FMFI UK
foto: Tomáš Madeja

NAŠU PLANÉTU
OBKLOPUJE
KOZMICKÝ
ODPAD

aktualizuje v tzv. NORAD katalógu pod
unikátnymi identifikačnými číslami.

tvarmi pritom taktiež predstavujú
vysoké riziko pre nové alebo už
funkčné misie. Medzi drobné predmety
obiehajúce v blízkom okolí Zeme patria
úlomky solárnych panelov, útržky
náterov, kondenzáty zo spaľovacieho
procesu rakiet, ale aj rôzne rarity.
Jednou z nich bola napríklad taška
so špecializovaným náradím, ktorá
astronautke Heidemarie Stefanyshyn-Piperovej nešťastne uletela v roku
2008 pri práci na solárnych paneloch
Medzinárodnej vesmírnej stanice.
Vážnejšie riziko však predstavuje
americký pokus z čias studenej vojny.
USA vtedy chceli vytvoriť umelú
ionosféru, ktorá by umožnila odraz
rádiových vĺn, a teda komunikáciu na
veľké vzdialenosti prostredníctvom
malých objektov na obežnej dráhe.
Preto v roku 1963 vypustili na
obežnú dráhu Zeme 480 miliónov
bronzových ihiel, predpokladajúc,
že sa prirodzenými mechanizmami
rozdistribuujú rovnomerne okolo celej
planéty. To sa však nestalo a tento
nepodarený pokus nám zanechal
mnoho malých vysoko prierazných
objektov na obežnej dráhe až do
dnešnej doby pod názvom Westford
Needles. Najnovšie sa medzi tieto rarity
zapísalo aj vypustenie Tesla Roadstera
firmou SpaceX v roku 2017, ktorý slúžil
ako testovací náklad pre ich raketový
nosič. Tento kus odpadu však skončil
až na obežnej dráhe okolo Slnka
a opätovne sa priblíži do blízkeho okolia
Zeme približne v roku 2091.
Kumulovanie veľkého počtu objektov
a fragmentov môže v konečnom
dôsledku v danom regióne viesť až
k nekontrolovateľnej situácii, ktorú
nazývame Kesslerov syndróm. V roku
1978 vyslovil americký astrofyzik
Donald J. Kessler teóriu o tom, že
existuje limitný počet objektov na
nízkych dráhach. Pri dosiahnutí
privysokej hustoty populácie by
prípadná zrážka dvoch telies mohla
spôsobiť nezastaviteľnú kaskádovitú
reakciu množstva ďalších zrážok.
Takáto reťazová reakcia by mohla
v regióne nízkych dráh ochromiť veľkú
časť funkčných satelitov a na dlhý čas
znemožniť ich využitie.

Malý neznamená neškodný

Najlepším riešením je prevencia

Nepoznáme však presný počet menších
úlomkov, ktorých je pravdepodobne
omnoho viac, no sú prístrojmi prakticky
nepozorovateľné. Tieto fragmenty so
svojimi vysokými rýchlosťami (rádovo
v kilometroch za sekundu) a ostrými

Napriek tomu množstvo nových misií
štartujúcich na obežnú dráhu okolo
Zeme v priebehu rokov konštantne
rástlo. V dnešnej dobe však vidíme
prudké zrýchlenie hlavne na najnižších
dráhach. Primárnym záujmom výskumu

Mgr. Matej Zigo je interným doktorandom na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Vo svojej dizertačnej práci sa zameriava na kategorizáciu
a charakterizáciu povrchových vlastností a materiálov kozmického odpadu a blízkozemských asteroidov.

ČAKÁ NÁS VESMÍRNE UPRATOVANIE?
Preteky v kozmickom výskume v druhej polovici 20. storočia odštartovali novú éru dobývania vesmíru a s ním
spojené využívanie najbližších obežných dráh okolo Zeme. Geocentrické dráhy ľudstvo využíva dodnes, a to
v prvom rade pre funkčné satelity, ktoré plnia úlohy najrôznejšieho druhu – od meteorologických staníc
a telekomunikačných satelitov až po satelity sledujúce terén a javy na zemskom povrchu, ako aj vesmír.
Avšak už po prvých štartoch sa začalo ukazovať, že priestor v blízkom okolí Zeme nie je neobmedzený. Hoci
sú objekty na obežnej dráhe Zeme prirodzenými mechanizmami priťahované späť a časom zhoria v zemskej
atmosfére, tento čas silne závisí od výšky orbít. Pre geostacionárne družice, ktoré sa pohybujú v priemernej
vzdialenosti približne 35 000 kilometrov od povrchu Zeme, predstavuje aj milióny rokov. Preto sa vedci začali
zaoberať problémom tzv. kozmického odpadu.
Podľa definície Európskej vesmírnej
agentúry (ESA) sú kozmickým odpadom
všetky človekom vytvorené objekty,
ktoré už stratili alebo naplnili svoju
primárnu funkciu. Z tejto definície
vyplýva, že sem patria objekty
všetkých veľkostných kategórií vrátane
nefunkčných satelitov či použitých
nosných rakiet a zároveň objekty
najrôznejších tvarov, ktoré vznikli

zrážkami, explóziami alebo inou
fragmentáciou kompaktných telies.
Momentálne je katalogizovaných
necelých 22 000 objektov s rozmermi
nad 10 centimetrov, ktoré sú dobre
pozorovateľné, a to s presne určenými
dráhami vďaka optickej a radarovej
astronómii. Severoamerické veliteľstvo
vzdušno-kozmickej obrany informácie
o týchto objektoch združuje a priebežne

kozmického odpadu je udržať túto
turbulentnú populáciu stabilnú, aby
nedochádzalo ku katastrofickým
zrážkam a znefunkčneniu aktívnych
misií. Na to potrebujeme určovať
presné polohy a dráhy objektov
kozmického odpadu a udržovať ich
katalógy aktuálne. Vďaka nim existuje
aj systém včasného varovania. Ten má
za cieľ predpovedať potenciálne zrážky,
ktoré by vytvorili tisíce nových úlomkov,
a upozorniť na ne operátora satelitov.
Takýto prístup však možno uplatniť iba
pri funkčných satelitoch s dostatkom
paliva na daný manéver. Pre nefunkčné
objekty kozmického odpadu treba
zvoliť iné prístupy. Prvým krokom
je prevencia už počas funkčného
obdobia života objektu. V snahe znížiť
riziko zrážok alebo fragmentácie
satelitov a nosných rakiet boli prijaté
medzinárodné dohody, ktoré určujú
výrobcom a operátorom, v akom
stave a na akej dráhe je možné teleso
zanechať po skončení jeho misie. Tieto
normy napríklad prikazujú vypustenie
prebytočného paliva z nosných
rakiet po dosiahnutí finálnej orbity,
aby sa zabránilo ich explózii, alebo
umiestnenie nosičov na dráhy, ktoré
objekt v čo najkratšom možnom čase
navedú do atmosféry Zeme. Takisto
definujú koncové dráhy pre vysoké
geostacionárne dráhy, kam objekt
umiestnia na konci jeho misie.

Pomôcť by mohli siete či
harpúny
Ak však k znefunkčneniu prišlo
nečakane počas „života“ satelitu,
ten ostáva na svojej dráhe ako
nekontrolovateľné mŕtve bremeno.
Takýmto príkladom je satelit Envisat,
ktorý ESA do kozmu vypustila v roku
2002. Jeho primárnym cieľom bolo
pozorovanie Zeme a zbieranie ďalších
dát pre klimatické štúdie v rámci
programu Európsky satelit diaľkového
snímania (angl. European RemoteSensing Satellite). Táto misia sa však
nečakane predčasne skončila, keď
po vyše 10 rokoch operátori stratili
kontakt s ovládaním satelitu. Nefunkčný
Envisat sa odvtedy neaktívne pohybuje
v oblasti s najvyššou koncentráciou
objektov. Podľa výpočtov sa do tesnej
blízkosti 200 metrov k Envisatu dostanú
priemerne dva kompaktné objekty za
rok. Preto sa tento satelit považuje za
horúceho kandidáta na zneškodnenie
a momentálne sa intenzívne pracuje na
plánovaní misie, ktorá by ho dokázala
odstrániť z obežnej dráhy. Takéto misie

nazývame misiami aktívneho odberu
odpadu (angl. Active Debris Removal).
ESA paralelne študuje niekoľko
mechanizmov zachytávania, aby sa
minimalizovalo riziko misie. Prvým
návrhom sú vrhacie siete, ktoré majú
výhodu škálovateľnosti – dostatočne
veľká sieť dokáže zachytiť čokoľvek
bez ohľadu na veľkosť a prístup
k cieľu. Robotické rameno s úchopom
má schopnosť zachytiť vystupujúce
komponenty na povrchu alebo iné
výčnelky na kozmickej lodi. Ďalšou
možnosťou sú harpúny. Tie nie sú
ovplyvnené tvarom cieľu a zároveň
môžu byť schopné operovať aj z väčšej
vzdialenosti než ostatné mechanizmy,
avšak s rizikom vytvorenia drobných
úlomkov.

Explózia prinesie viac škody
ako úžitku
Veľmi nešťastným príkladom
demonštrácie zneškodnenia telesa na
orbite sú tzv. antisatelitné testy (ASAT).
Počas nich sa vystrelí balistická strela
typu zem-vzduch na presnú dopredu
vypočítanú polohu, kde by sa mala
stretnúť s cieľovým satelitom. Spôsoby
eliminácie sú dva: buď raketa priamo
trafí satelit, alebo exploduje krátko
pred stretom a explózia satelit zničí.
Naposledy tento pokus uskutočnila
India v roku 2019, keď sa pokúsila
odpratať vlastný satelit na veľmi nízkej
dráhe. Výsledky jej snažení možno
považovať za úspech – minimálne
v porovnaní s čínskym testom z roku
2007. Ten sa uskutočnil vo výške 865
kilometrov a vyprodukoval oblak
fragmentov s približne 3000 objektmi,
ktorý môže zotrvať vo vesmíre po
celé desaťročia. Indická demonštrácia
vyprodukovala len 400 fragmentov,
z ktorých bolo asi 270 sledovaných
a väčšina z nich už aj klesla a zanikla
v atmosfére. Vo všeobecnosti sa však
tento typ testov nedá použiť vo veľkom
meradle, keďže je jeho vedľajším
efektom vytvorenie veľkého množstva
drobných úlomkov.
Populácia na všetkých typoch zemských
obežných dráh neustále rastie a s ňou
rastie aj riziko zrážok a kumulácie
malých fragmentov, ktoré môžu ďalej
spôsobovať katastrofálne reťazové
reakcie. Výskum kozmického odpadu sa
zaoberá zberom a podrobnou analýzou
nevyhnutných dát, potrebných pre
navrhnutie systémov a protokolov,
ktoré zabezpečia stabilnú situáciu
v turbulentnom blízkozemskom
prostredí.
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ASTROBIOLÓGIA PÁTRA
PO VEĽKÝCH ODPOVEDIACH
Búrlivé 20. storočie prinieslo napriek globálnej ľudskej aj ekonomickej apokalypse v podobe svetových
vojen aj mnoho fundamentálnych objavov v najrôznejších vedných disciplínach vrátane astronómie, fyziky,
chémie, biológie či geológie. Práve prelomové zistenia v spomenutých oblastiach v kombinácii s nástupom
kozmonautiky vytvorili približne pred 70 rokmi základy pre syntézu nadobudnutých poznatkov do podoby
novej medziodborovej vednej disciplíny – astrobiológie. Za cieľ si nestanovuje nič menšie ako zodpovedať
principiálne otázky, aké si Homo sapiens kladie, odkedy sa jeho život neobmedzuje len na holé prežitie:
Čo je život? Kde a ako na Zemi vznikol? Môže existovať aj inde vo vesmíre a ako ho nájdeme? Volaniu tejto
výzvy neodolali desaťtisíce vedkýň a vedcov z najrôznejších odborov. Predstaviť celú šírku aktuálneho
astrobiologického výskumu je v rámci krátkeho článku takmer nemožné, preto si vyberieme najmä dve
kľúčové oblasti – astronómiu a biológiu, po ktorých dostal odbor meno.

OD VZNIKU ŽIVOTA
NA ZEMI PO HĽADANIE
MIMOZEMSKÝCH
CIVILIZÁCIÍ

Predstava o výnimočnej polohe
a povahe nášho miesta vo vesmíre,
ktorá ľudstvo sprevádzala celé veky,
sa v predchádzajúcom storočí celkom
rozplynula. Pochopili sme podstatu
hviezd, ich životný cyklus a zdroj ich
energie. S tým prišlo poznanie, že Slnko
je priemerná trpasličia hviezda, akých
sú v Mliečnej ceste miliardy. Ako navyše
ukázal Edwin Hubble, aj naša Galaxia
je len jednou z nepredstaviteľných
miliárd hviezdnych sústav vo viditeľnom
vesmíre. Detailne sme preskúmali
náš planetárny systém. No zistili
sme, že podobné, dokonca oveľa
zaujímavejšie a pestrejšie existujú
prakticky všade okolo nás. Dnes
poznáme takmer päťtisíc planét pri
iných hviezdach a vstupujeme do éry
poznávania nielen vlastností ich dráh
a fyzikálnych parametrov, ale napríklad
aj prítomnosti atmosféry a existencie
(pod)povrchových oceánov v tzv.
obývateľnej zóne okolo ich materskej
hviezdy. Dospeli sme ďaleko a dnes sa
len pousmejeme naivným predstavám
o civilizáciách Lunariánov či zelených
marťanských mužíčkov. Aktuálne
prebiehajú podstatne sofistikovanejšie
pokusy zachytiť rádioteleskopmi
signály inteligentných mimozemšťanov
z ďalekého kozmu. Zdá sa však, že
také ľahké to rozhodne s nájdením
akéhokoľvek (nieto ešte inteligentného)
života mimo Zeme nebude.

Sľubne to vyzerá nielen na
Marse
RNDr. Tomáš Paulech, PhD., pôsobí ako vedecký pracovník na Katedre astronómie,
fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, kde prednáša
astrobiológiu. Tej sa venuje aj v rámci APVV projektu „Paradigmatické zmeny v nazeraní
na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy“. Zároveň je
správcom Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK v Modre-Piesku.
Vo svojom výskume sa zameriava na malé telesá slnečnej sústavy.

Okrem dôkladného poznávania
života pozemského vrhli sme teda
svoje sily do systematického hľadania
toho prípadného mimozemského
v bezprostrednom vesmírnom
okolí. Najlogickejšie by bolo začať
Zemi najpodobnejším telesom –

Venušou. Preskúmaním jej súčasnej
hustej toxickej atmosféry, žeravého
nehostinného povrchu, ako aj
geologickej minulosti tejto planéty,
ktorá zrejme nikdy nebola kompatibilná
so životom, ako ho poznáme, sa tieto
aktivity sústredili na ďalšieho nádejného
vesmírneho suseda – Mars.
Na jeho orbite a povrchu operuje aj
dnes hneď niekoľko ľudských sond
a skúmajú zloženie, povrch, atmosféru
a seizmiku tohto telesa. Vieme, že
geologická história Marsu bola aspoň
zo začiatku veľmi podobná Zemi. Počas
noachianu, epochy spred 4 miliárd
rokov, bola na jeho povrchu zrejme
kvapalná voda a pomerne teplá vlhká
klíma. Stratou magnetického poľa
došlo počas ďalších stoviek miliónov
rokov k postupnému vytrácaniu sa
atmosféry a vody – Mars „krvácal“ do
vesmíru. Preto sme dnes našli na dne
kedysi mohutných marťanských jazier
a riek zväčša už len nehostinný suchý
slaný povrch značne toxický pre väčšinu
pozemských foriem života. Možno sa
opýtate: prečo zväčša a väčšinu? Zväčša
je totiž marťanský povrch púšťou, no
pod povrchom sa pravdepodobne
nachádzajú aj dnes veľké rezervoáre
vody v podobe ľadu, ale možno aj stále
kvapalných jazier. No a pre väčšinu
známeho života je síce takýto povrch
neobývateľný, ale niektoré mimoriadne
odolné, prevažne mikroskopické, formy
pozemského života sa v extrémoch
teplôt, tlakov, salinity, pH, radiácie
a ďalších nástrah priam vyžívajú
a spokojne v nich prosperujú. Sú také
odolné, že prežijú aj v primárnych
okruhoch jadrových reaktorov či
mesiace vystavené vákuu a smrtiacemu
žiareniu kozmu na vesmírnej stanici.
A práve také by sme radi našli na Marse
– fosílne, ale ešte radšej stále živé. Žiada

sa parafrázovať motto najnovšej misie,
ktorá len pred niekoľkými týždňami
pristála na prašnom povrchu červenej
planéty – roveru Perseverance: trúfame
si na veľké veci.
S nadšením sme však zistili, že
najbližšími planétami sa to zďaleka
nekončí. Vďaka fenomenálnym
sondám Galileo a Cassini sa ukázalo,
že aj telesá, u ktorých sme o existencii
života ešte pred niekoľkými dekádami
vôbec neuvažovali – ako mesiace
Jupitera Európa a Ganymedes alebo
Saturna Enceladus a Titan – obsahujú
veľmi pravdepodobne pod ľadovým
povrchom vodný oceán so stopami
organických molekúl a možno aj
hydrotermálne komíny. Práve ony
aj na Zemi zásobujú energiou tie
najjednoduchšie živé ekosystémy veľmi
podobné tým, ktorými sa život krátko
po vzniku našej planéty začal. Nečudo,
že tam v najbližšej dobe posielame
hneď niekoľko sond s primárne
astrobiologickým zameraním. Hľadáme
vodu, organické látky a biosignatúry
– chemické a štrukturálne svedectvá
o súčasnom či minulom živote.

Po stopách evolúcie
Darwin sa snažil svoje epochálne
dielo O pôvode druhov domyslieť do
dôsledkov, medzi ktorými nevyhnutne
figurovala aj otázka o pôvode evolučne
sa vyvíjajúceho života. Vyslovil
(príznačne britsky) predstavu o „teplom
malom rybníčku“, kde sa to všetko
za vhodných okolností mohlo začať.
Reálnejšiu predstavu o abiogenéze –
vzniku života z neživej prírody – sme
získali o viac ako polstoročie neskôr
vďaka Oparinovi a Haldaneovi s ich
koncepciou chemickej „primordiálnej
polievky“. Dejiny vedy mohli byť iné,
keby sa bol Darwin za života
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dozvedel o skromných pokusoch
augustiniánskeho opáta Gregora
Mendela s krížením hrachu, na
základe ktorých vyslovil slávne zákony
genetiky. Takto musela biologická
revolúcia kulminovať až v polovici
dvadsiateho storočia „veľkou syntézou“
evolúcie a genetiky vrátane odhalenia
molekulárnej povahy dedičnej
informácie – dvojzávitnice DNA – prácou
Franklinovej, Watsona a Cricka. Ale tu sa
to rozhodne neskončilo.
Lynn Margulis nám ukázala, že
niektoré bunkové organely dnešných
eukaryotických buniek boli kedysi
samostatnými baktériami, Urey
s Millerom experimentálne dokázali,
že organické molekuly (napr.
aminokyseliny – základné jednotky
reťazcov bielkovín) mohli vznikať za
prekvapivo jednoduchých geologických
podmienok prvotnej Zeme. A nielen
to. Dnes už poznáme stovky rôznych
molekúl, dokonca aj aminokyselín,
ktoré sú prítomné okrem Zeme na
iných planétach či mesiacoch, ale
aj v medzihviezdnych oblakoch,
v kométach, v meteoritoch a mohli
byť teda „surovinovou základňou“ pre
prvotný život na Zemi.
Molekulárna biológia, evolučná
vývojová biológia, epigenetika a ďalšie
nové disciplíny obohatili medzitým
svet o poznanie nádhery mikro- aj
makroskopických živých foriem a ich
nepredstaviteľnej rôznorodosti tvarov,
foriem a funkcií, ku ktorým ich priviedlo
štyritisíc miliónov rokov evolučného
zdokonaľovania. Podobne ako pri
kvantovej mechanike, aj v biológii
sme objavili celkom nový mikrosvet
– gigantický oceán živých foriem,
z ktorých sme dodnes stihli opísať len
zlomok. Len celkom nedávno sme začali
prepájať práve spomenutú kvantovú
mechaniku s biológiou. Sme schopní
vidieť tie najhlbšie deje na atomárnej
úrovni: vrenie aktivity v cytoplazme,
cytoskeleton, po ktorom doslova
kráčajú molekuly nesúce vezikuly,
fascinujúcu orchestráciu enzýmov pri
kopírovaní, prepise a preklade DNA,
iónové kanály pri šírení nervového
vzruchu, protónové pumpy a turbíny
ATP syntáz v dýchaní mitochondrií
a fotosyntéze chloroplastov. Celé to
predstavenie naraz v triliónoch buniek
tvoriacich jediný živý organizmus vyráža
dych.

Kompletnú mozaiku máme na
dosah
Slovami Newtona, stojíme teda na
ramenách obrov, ktorí za uplynulé
desaťročia od základov zmenili naše
poznanie o živote a vesmíre do
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nádhernej mozaiky, ktorej prvý raz
v dejinách máme možnosť hlbšie
porozumieť. Máme plné právo byť
pyšní na tento fenomenálny pokrok,
no ako vždy je na mieste aj pokora.
Veď ešte stále sme nezodpovedali
základnú otázku z úvodu, ktorú v titule
svojej knihy položil už v roku 1944 aj
zakladateľ kvantovej mechaniky Erwin
Schrödinger: „Čo je život?“ Je ako
voda, ktorá je taká všedná a každému
známa, že sa ju ani neunúvame
exaktne opisovať? Kvapalná, bez chuti,
farby, zápachu. Je to, čo nachádzame

text: Lenka Miller

v jazerách, moriach aj slzách. Mrzne
pri 0 a vrie pri 100 ºC. Vieme opísať
jej anomáliu aj povrchové javy. Nič
z toho však vodu neopisuje tak
presne, ako pochopenie chemických
a fyzikálnych vlastností jej skutočnej
podstaty – trojatómovej molekuly
H2O. Na podobné prenikavé a úplné
pochopenie života na Zemi a vo vesmíre
ešte len čakáme. Astrobiológovia po
celom svete však dúfajú, že ho môžeme
dosiahnuť. Sme k tomu bližšie než
kedykoľvek predtým.

PRE SATELITY VIDÍME
HORŠIE NA HVIEZDY
Pozorovanie nočnej oblohy je pre astronómov čoraz ťažšie. Kozmický odpad totiž vyžaruje až o 10 % viac
žiarenia než prirodzené pozadie. Také vysoké svetelné znečistenie pochádzajúce zo satelitov prekvapilo
aj samotných vedcov. Štúdia Slovákov z Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej akadémie vied
i španielskych a amerických vedcov vyšla koncom marca v londýnskom časopise Kráľovskej astronomickej
spoločnosti – Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

Pozeráte sa na unikátne astronomické zariadenie AMOS (All-sky
Meteor Orbit System), ktoré vyvinuli naši vedci na Astronomickom
a geofyzikálnom observatóriu FMFI UK v Modre. Slúži na pozorovanie
celej oblohy a určovanie dráh meteorov, vďaka čomu sa zvyšuje
schopnosť odborníkov presne určiť miesto dopadu i menších telies
v prípade mimoriadnej udalosti. Meteoroidné častice sú zároveň aj
dôležitými – a pre astrobiológiu potenciálne zaujímavými – „správami
vo fľaši“ o stave slnečnej sústavy na jej počiatku, ako aj o jej ďalšom
vývoji. Astronómovia z FMFI UK prevádzkujú systém AMOS aj na
observatóriách vo svete – našli by ste ho aj na Havajských a Kanárskych
ostrovoch a púšti Atacama v Čile. Ďalšie zariadenia čoskoro poputujú
do Austrálie a následne aj na juh Afriky. Jedna kamera ročne
zaznamená približne 10 000 meteorov, 50 atmosférických svetelných
úkazov a iných udalostí. Aj vďaka systému z dielne našich matfyzákov
tak majú astronómovia v súčasnosti možnosť sledovať severnú aj južnú
oblohu spolu až 21 hodín denne.

Jas z množstva malých úlomkov
pochádzajúcich zo zrážok satelitov
je pritom na úrovni limitu, ktorý
pre svetelné znečistenie stanovila
Medzinárodná astronomická únia
(IAU). Pozemných zdrojov svetelného
znečistenia je možné sa strániť, preto sa
observatóriá umiestňujú na stanovištia
vzdialené od miest. Únik pred žiarou
z kozmického odpadu je naproti tomu
oveľa väčšou výzvou.
„Našou prvotnou snahou bolo stanoviť
potenciálny vplyv vonkajších zdrojov, ako
sú vesmírne objekty, na svetlosť nočnej
oblohy. Očakávali sme, že zvýšenie
svetlosti bude nepatrné, ak vôbec. Naše
prvé teoretické odhady nás však veľmi
prekvapili,“ priznáva vedúci výskumu
doktor Miroslav Kocifaj, pôsobiaci
súčasne na Fakulte matematiky,
fyziky a informatiky UK a v Slovenskej
akadémii vied.

Kozmický odpad
V súvislosti s využívaním kozmického
priestoru narastá aj množstvo
kozmického odpadu obiehajúceho okolo
Zeme. (Téme kozmického odpadu sa
podrobnejšie venujeme na str. 22 – 23.)
Tvoria ho staré satelity, stupne rakiet,

ale aj veľké množstvo veľmi malých
objektov. Objekty na nízkych dráhach
sa pohybujú v oblasti, kam zasahuje
veľmi riedka atmosféra, preto sa pre
trenie o atmosféru postupne spomaľujú
a klesajú k Zemi. Motory ich preto musia
neustále „postrkovať“ na vyššiu obežnú
dráhu a po skončení ich prevádzky
postupne samy klesajú do hustejších
vrstiev atmosféry, kde zhoria. Objekty
na vyšších dráhach však ostávajú
obiehať veľmi dlho, často desiatky až
desaťtisíce rokov.
„Je preto dobrým zvykom využiť pri
starých satelitoch posledné zvyšky
paliva na ich pribrzdenie, takže zhoria
v atmosfére. Takto však nemožno
odstrániť tie kusy odpadu, ktoré
nemáme pod kontrolou,“ vysvetľuje
docent František Kundracik z Katedry
experimentálnej fyziky FMFI UK, ktorý
je tiež spoluautorom štúdie. Väčšie
kusy kozmického odpadu predstavujú
problém aj pre samotné satelity.
S ich narastajúcim počtom stúpa
pravdepodobnosť zrážky.
Astronómom komplikujú prácu, keďže
na snímkach s dlhšou expozíciou
vytvárajú svetlé čiary. Svoje pozorovania
musia preto starostlivo plánovať, čo je
stále zložitejšie. Pri niektorých druhoch

pozorovaní vytvára množstvo malých
úlomkov súvislú žiaru. Tento efekt
je podobný žiare z množstva slabo
žiariacich hviezd tvoriacich Mliečnu
cestu.

Biznis na orbite
Okrem hrozby nárazov, ktoré
spôsobujú nárast počtu úlomkov na
orbite, je komplikáciou aj prudký rast
počtu satelitov, ktorý je plánovaný
v najbližšej dobe. Veľkú diskusiu medzi
astronómami rozprúdil napríklad zámer
firmy SpaceX vypustiť sieť desaťtisícov
komunikačných satelitov Starlink.
Ide o malé satelity, ktoré spoločnosť
plánuje predať na armádne, vedecké
či prieskumné účely. Na orbite ich je
v súčasnosti už okolo 1400, ale ich
počet bude stúpať.
Vedci nepochybujú o potrebe
a užitočnosti využívania kozmického
priestoru. Regulácii kozmického odpadu
však bude podľa nich potrebné venovať
výraznejšiu pozornosť. Inak bude pohľad
na nočnú oblohu aj pre ostatných
pozorovateľov čoskoro vyzerať úplne
inak.
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Ing. Mgr. Eva Zahradníková, PhD., pôsobí na Katedre
botaniky Prírodovedeckej fakulty UK. Vo svojom
výskume sa zameriava na starnutie drevín a rozdiely
v genóme v rámci jedného stromu.

text: Eva Zahradníková, PriF UK
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poslalo riadiace centrum spolu so
zásobami aj tulipány a kalanchoe na
zvýšenie klesajúcej morálky posádky.
Rastliny na vesmírnych staniciach majú
totiž rovnaký psychologický efekt,
akým na nás pôsobí zeleň a izbové
rastliny na Zemi: ich prítomnosť vedie
k zníženiu stresu, zvýšeniu pozornosti,
nárastu kreativity či skráteniu doby
rekonvalescencie po chorobe či
operácii. Hortikultúrna terapia, založená
na starostlivosti o rastliny, je účinná pri
depresii, úzkosti či posttraumatickej
stresovej poruche. Obklopiť sa
rastlinami teda prospieva nielen
kozmonautom, ale aj nám ostatným,
najmä v čase nútenej izolácie.

Čo na to rastliny?

to boli pokusy so zeleninou, no na
obežnej dráhe už vykvitli aj okrasné cínie.

Pestovanie rastlín v kozme je dobrým
nástrojom na zistenie, ktoré procesy
v nich sa riadia gravitáciou a ako sa
prispôsobia beztiažovému stavu.
Napriek tomu, že vo svojej evolúcii
beztiažový stav nikdy nezažili, dokážu
sa mu pozoruhodne dobre prispôsobiť.
Na rozdiel od väčšiny živočíchov
sú totiž viazané na jedno miesto,
a keďže nedokážu odísť a nájsť si iné
podmienky, musia veľmi citlivo reagovať
na tie aktuálne a prispôsobiť im svoj
metabolizmus. Napríklad smer rastu:
mohli by sme očakávať, že rastlina,
ktorej koreň na Zemi rastie primárne
v smere a stonka proti smeru gravitácie,
nebude na obežnej dráhe vedieť,
ktorým smerom má rásť. Opak je
pravdou – na zorientovanie sa jej stačí,
že z určitého smeru prichádza svetlo.
Tomu zodpovedá aj rozdielna expresia
génov. Gény pre detekciu svetla sú
aktívne aj v koreňoch, zatiaľ čo gény pre
hormonálnu signalizáciu zodpovednú
za geotropizmus (t. j. pohyby
rastlinných orgánov – koreňov, stoniek
– ovplyvnené zemskou príťažlivosťou)
sú potlačené, podobne ako gény
podporujúce tvorbu pevných bunkových
stien. Veď načo by boli rastline, ktorá
nepotrebuje oporu voči gravitácii?

Psychologický efekt

Zemiaky na Marse

Primárnym dôvodom pestovania
rastlín v kozme je zabezpečenie výživy
a čerstvých vitamínov pri dlhých
kozmických letoch a misiách, na ktoré
sa ľudstvo ešte len chystá. Iný dôvod
je však aktuálny už od začiatku, keď sa
starostlivosť o klíčiace semená ľanu stala
pre kozmonautov Volkova a Pacajeva na
stanici Saľut 1 obľúbenou časťou dňa. Pri
prvej dlhodobej misii na Saľute 6

Kniha Marťan od Andyho Weira, podľa
ktorej natočili rovnomenný film, veľmi
realisticky zobrazuje možnosti i výzvy
pestovania plodín na červenej planéte.
Hlavnému hrdinovi sa v nej podarilo
vypestovať zemiaky. Marťanská pôda
by naozaj mala byť na to vhodná:
jediné, čo jej chýba, sú nitráty, ktoré
sa dajú dodať vo forme hnojiva. Od
vydania knihy sa dokonca podarilo

NÁJDEME ŽIVOT,
AKO HO POZNÁME,
AJ MIMO ZEME?
BEZ RASTLÍN TO NEPÔJDE
Väčšina ľudí si pod prvým živým vesmírnym cestovateľom predstaví sučku Lajku, ktorú Sovietsky zväz vyslal
na obežnú dráhu Zeme na palube družice Sputnik 2 v roku 1957. No vedeli ste, že 11 rokov pred jej, žiaľ,
jednosmerným letom sa do vesmíru a späť úspešne podarilo dostať semienka niektorých rastlín? Prečo by
sme na ﬂóru a jej nezastupiteľnú úlohu nemali zabúdať ani pri predstavách o hypotetickom živote na iných
planétach, prezradia nasledujúce riadky.
Prvé semienka vo vesmíre
Prvým živým organizmom, ktorý
sa dostal zo Zeme do vesmíru, boli
semienka v americkej rakete V-2, ktorá
ich 9. júla 1946 vyniesla do výšky
137 km. Ich návrat na Zem nebol
úspešný, no už 30. júla sa z podobnej
misie vrátili semená kukurice a neskôr
aj raž a bavlna. S misiou Apollo 14
sa semienka piatich druhov stromov
dostali až na obežnú dráhu Mesiaca
a mnohé z nich po návrate na Zem
doteraz rastú bez toho, aby ich toto
dobrodružstvo nejako poznačilo.

S érou vesmírnych staníc sa začala aj
éra pestovania rastlín vo vesmíre. Prvé
pokusy sa odohrali na sovietskych
staniciach Saľut: od semienok ľanu,
ktorým sa podarilo vyklíčiť na stanici
Saľut 1, no dlho neprežili, až po úspešné
zavŕšenie životného cyklu arábky
(Arabidopsis thaliana) vytvorením
semien na stanici Saľut 7 v roku 1982.
Po nájdení odpovede na otázku, ako
spoľahlivo dostať ku koreňom vodu
i vzduch, pestovanie rastlín v kozme
už nepredstavuje problém a na
Medzinárodnej vesmírnej stanici takto
vypestovali už viacero druhov. Väčšinou

potvrdiť aj malé množstvo nitrátov
v pôde Marsu. Horšou správou je, že
sa v pôde našli aj toxické perchloráty.
Tie sa však dajú jednoducho odstrániť
premytím. V experimentoch na Zemi sa
podarilo vypestovať rastliny na simulácii
marťanskej pôdy (rástli dokonca lepšie
než na chudobnej ílovitej pôde, ktorá
slúžila ako kontrola). Na pozemskom
substráte, no v simulácii marťanskej
atmosféry sa podarilo vypestovať aj
zemiaky. Teraz to už len stačí spojiť
a skutočne ich zobrať na Mars...

Flóra na iných planétach
Keď premýšľate o tom, ako by mohol
vyzerať hypotetický život na inej
planéte, predstavíte si pravdepodobne
tvory podobné ľuďom alebo zvieratám,
možno s inými črtami či počtom
končatín. Málokto však venuje rovnakú
pozornosť predstavám o možných
podobách flóry cudzej planéty, hoci
organizmy podobné živočíchom by
nemohli existovať bez organizmov
podobných rastlinám. Pre život, ako ho
poznáme, je totiž kľúčová fotosyntéza
– schopnosť rastlín ukladať energiu
slnečného žiarenia do chemických
väzieb, ktorá je využiteľná pre iné
organizmy. Táto práca, ktorú rastliny
vykonávajú, ich však stojí určitú
cenu. Samotná fotosyntéza nie je
dostatočným zdrojom energie na
rýchly pohyb a reakcie, aké poznáme zo
živočíšnej ríše (ktorá už, mimochodom,
nie je jednou z hlavných evolučných
skupín života, iba jednou z vetiev
komplikovaného stromu). Na to, aby
sa takéto reakcie mohli vyvinúť, musia
živočíchy získavať energiu konzumáciou
rastlín alebo iných živočíchov. V tomto
zmysle sú rastliny v nevďačnej úlohe
toho, kto odvádza väčšinu práce, no
neužije si jej výsledky.
Ďalšou podmienkou komplexného,
možno aj inteligentného života je
kyslík. Anaeróbne podmienky opäť
neposkytujú dostatok energie na to,
aby sa život rozvinul do podoby, v ktorej
ho poznáme. Preto je pravdepodobné,
že ak by u nás pristáli mimozemšťania,
nemali by problém dýchať kyslík, hoci
bol tento plyn pre väčšinu primitívnych
životných foriem na našej planéte
počas prvých niekoľkých miliárd rokov
jedom. A komu vďačíme za kyslík v našej
atmosfére? Presne tak, rastlinám
a ich schopnosti fotosyntézy. Na inej
planéte by mohli byť rastliny iných
farieb, s fotosyntetickými pigmentami
prispôsobenými svetlu hviezdy, okolo
ktorej obieha, no určitá forma rastlín

by tam byť musela, ak chceme planétu
v predstavách obývať živými, pohyblivými
a možno aj mysliacimi tvormi.

Prečo sú rastliny zelené
Na to, aby sme vedeli odhadnúť,
akú farby by mali rastliny na planéte
obiehajúcej okolo inej hviezdy, musíme
najprv poznať odpoveď na otázku, od
čoho závisí farba rastlín na Zemi. Keď
sa vás dieťa opýta, prečo sú rastliny
zelené, odpoviete mu najskôr, že
obsahujú zelené farbivo chlorofyl,
ktorý im umožňuje fotosyntetizovať.
Pri druhej otázke „prečo?“ môžete
siahnuť po vedomostiach z fyziky
a odpovedať, že predmety majú takú
farbu, aké svetlo odrážajú. Rastliny sú
teda zelené, lebo pohlcujú iné farby
a práve zelené svetlo im „nechutí“. Ale
prečo? Fotosyntetický aparát je systém
jemne vyladený podľa svetla, ktoré naň
dopadá. V tom je najenergetickejšou
zložkou modré svetlo s krátkou vlnovou
dĺžkou. V slnečnom spektre je však
viac červeného svetla, a tak sa modré
svetlo oplatí využívať z kvalitatívneho
hľadiska a červené z kvantitatívneho.
Zelené svetlo sa využívať neoplatí. Na
ďalšej úrovni „prečo?“ sa už dostávame
do komplikovaných výpočtov efektivity
fotosyntetických pigmentov. Tie
vychádzajú optimálne presne pri
hodnotách, ktoré pozorujeme pri
skutočných fotosyntetických pigmentoch.
Na to, aby sme našli rastliny inej farby,
nemusíme ani opustiť našu planétu. Stačí
sa pozrieť pod vodu. Červené svetlo
preniká do najmenšej hĺbky, a preto sa
v určitej hĺbke stáva najmenej užitočnou
časťou spektra. Presne tam nájdeme
červené riasy.
A ako by teda vyzerali rastliny pod iným
slnkom? To naše je hviezda typu G.
Hviezda typu M je menšia a menej jasná,
so spektrom posunutým k infračervenej
oblasti. Rastliny by sa nám tu
pravdepodobne javili ako čierne, pretože
by sa snažili využiť na fotosyntézu celé
dostupné spektrum. Naproti tomu
hviezda typu F je jasnejšia, s väčším
zastúpením energetického modrého
svetla. Fotosyntetickým pigmentom
by pravdepodobne stačilo pohlcovať
túto zložku a rastliny by tak mali žlté až
červené zafarbenie, aké poznáme z lístia
na jeseň. Ak by však toto žiarenie bolo
príliš silné, pravdepodobne by si vyvinuli
modré ochranné pigmenty, ktoré by jeho
prebytok odrážali – podobne ako červeno
sfarbené listy niektorých rastlín, ktoré
rastú na priamom slnku.

Aj takto môže vyzerať okno do vesmíru. Ide o zrkadlový teleskop s priemerom
zrkadla 70 cm, ktorý by ste našli v Astronomickom a geofyzikálnom
observatóriu FMFI UK v Modre. Naši matfyzáci ho aktuálne využívajú na
sledovanie kozmického odpadu na nízkych aj vysokých obežných dráhach Zeme
v rámci medzinárodného vedeckého programu. Ďalší astronomický prístrojový
skvost v ich správe sme vám ukázali na str. 10. Tento 60 cm ďalekohľad
s unikátnou historickou konštrukciou, no moderným prístrojovým vybavením
v súčasnosti slúži najmä na pozorovanie asteroidov.
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ABSOLVENTKA

FASCINÁCIA KOMÉTAMI
JU DOVIEDLA AŽ DO NASA
Keď ako čerstvá postdoktorandka po 20 hodinách letu pristála v Oahu na Honolulu, nemohla tušiť, že na
Havaji, kde mala stráviť pôvodne len 12 mesiacov na študijnom pobyte, zostane nakoniec 13 rokov. Hoci
priznáva, že začiatky v USA boli aj náročné, na Havaj nedá dopustiť. Vďaka tamojším ideálnym podmienkam na
astronómiu a kolegom, ktorí ju naučili všetko, čo dnes o pozorovaní vie, sa jej podarilo upútať pozornosť NASA
i spoznať budúceho manžela. Po presťahovaní sa do Kalifornie začala v NASA dokonca pracovať – zameriava sa
na pozorovanie komét a asteroidov, ktoré by mohli znamenať vážnu hrozbu pre našu planétu. S Janou Chesley-Pittichovou, absolventkou UK, ktorá s astronómiou prakticky vyrastala, sme sa porozprávali o jej nesmierne
zaujímavej práci i časoch, keď kométy pre ňu boli len vesmírnymi vílami s rozviatymi vlasmi.

Keď som sa pred pár rokmi pýtala
Petra Vereša (absolventa FMFI
UK, ktorý tiež istý čas pracoval pre
NASA a dnes pracuje v Centre pre
astrofyziku Harvard & Smithsonian
– pozn. red.), čo ho priviedlo
k astronómii, bez zaváhania
odpovedal, že to bola kniha Obloha
na dlani, ktorú spoločne napísali
Dušan Kalmančok a váš otec – Eduard
Pittich. Aké to bolo vyrastať v rodine
známeho astronóma? A zvažovali ste
vlastne niekedy inú kariéru ako tú
v oblasti astronómie?
Otec ma vraj ešte v kočíku brával do
svojej pracovne na Astronomickom
ústave SAV a v nosiči nosieval na chrbte
hore na observatórium na Skalnatom
Plese, ale to si reálne nepamätám.
Pamätám si však, ako mi rozprával
na dobrú noc rozprávky o gréckych
bohoch a súhvezdiach. Čítali sme si
spolu Oblohu na dlani a mňa vždy veľmi
fascinovalo, aký je vesmír tajomný.
Keď som bola na základnej škole, otec
sa podieľal na vyberaní miesta pre
hvezdáreň v Modre a my sme tam vtedy
strávili letné prázdniny. Celá rodina
stanovala na lúke pod hvezdárňou.
Hore, kde teraz stojí observatórium,
bolo v tom čase iba plno skál a husté
malinčie a ja som sa cez deň hrala
na stavbyvedúcu a nosila všetkým
pracovníkom maliny napichnuté na
steblách trávy. V mojich detských
predstavách bola hvezdáreň niečo
ako zámok pre princeznú astronómku.
Večer sme si opekali, sledovali západ
slnka a súťažili, kto ako prvý zbadá
blikajúcu hviezdu. V auguste sme sa
počas meteorického roja Perzeíd zas
pretekali, kto zbadá viac meteorov,
a ja som bola vždy taká nadšená, že
vidím padajúcu hviezdu, že som si
zabudla niečo želať. S astronómiou
som teda bola v neustálom kontakte
prakticky odmalička, ale keďže som sa
od šiestich rokov intenzívne venovala
aj plávaniu, mojím druhým domovom
sa stal plavecký bazén. Na gymnáziu
som dokonca chvíľu rozmýšľala, že by
som rada robila športovú redaktorku.
V skutočnosti som si však nevedela
predstaviť, že by som robila niečo iné
ako astronómiu.
Váš otec sa vo vedeckej práci venoval
(okrem iného) dynamike a vývoju
komét. Kométy učarovali aj vám.
V rámci svojho postdoktorandského
pôsobenia na Havajskej univerzite
v rokoch 1999 – 2011 ste dokonca
robili pozorovania pre tri kometárne

vesmírne misie NASA: Stardust, Deep
Impact a Stardust-NExT. O čom tieto
misie boli a čo si astronómia vlastne
sľubuje od skúmania komét? A čo na
nich najviac fascinuje vás?
Kométy ma od detstva fascinovali
tým, aké sú nepreskúmané a tajomné.
Vidieť ich žiariť na oblohe voľným
okom je nezabudnuteľný zážitok.
Ako dieťa som si predstavovala, že
kométa je vesmírna víla letiaca po
oblohe s rozviatymi vlasmi. Takže keď
som ich začala pozorovať na Mauna
Kea (ide o najvyšší vrch Havajských
ostrovov, kde sa nachádza observatórium
v správe Havajskej univerzity s najväčšími
ďalekohľadmi na svete – pozn. red.)
a pracovať na misiách Stardust, Deep
Impact a Stardust-NExT, bolo to ako
naplnenie sna.
Kométy sa totiž od vzniku vesmíru veľmi
nezmenili a stále v sebe uchovávajú
informácie o tom, z čoho sa pred
biliónmi rokov počiatočný vesmír
skladal. Ich podrobným štúdiom
sa tak môžeme dozvedieť, ako sa
v prvopočiatkoch formovala celá naša
slnečná sústava. Zmrznuté prachové
jadrá komét nám dokonca môžu veľa
povedať o tom, ako vznikol život na
Zemi. Posledné štúdie totiž ukazujú, že
práve kométy mohli – ako akísi vesmírni
kuriéri – na našu planétu priniesť nielen
vodu, ale aj potrebné minerály na vznik
života, najmä fosfor.
Pozorovanie komét sa líši od
pozorovania asteroidov hlavne tým,
že nikdy nevieme, čím nás kométa
prekvapí – ako bude vyzerať jej jadro,
kedy sa začne jej aktivita a ako dlho
bude trvať, t. j. pri akej vzdialenosti od
Slnka sa jej povrch zahreje natoľko, že
unikajúce plyny začnú so sebou strhávať
prachové častice a vytvoria obrovské
chvosty. Z dynamického hľadiska sa jej
dráha môže náhle zmeniť v dôsledku
negravitačných efektov či výbuchov
na jadre. Neprebádané sú hlavne
dlhoperiodické kométy, ktoré k nám
prichádzajú z Oortovho mraku (pozri
slovníček astronomických pojmov na
str. 11) – tie nám totiž len na chvíľu dajú
možnosť preskúmať, čo v sebe skrývajú,
a potom sa zase stratia do neznáma.
Pokiaľ ide o spomínané misie pod
patronátom NASA, misia Stardust
v roku 2004 preletela chvostom kométy
81P/Wild 2 a za dva roky priniesla na
Zem vzorky jej prachu. Misia Deep
Impact sa v roku 2005 priblížila blízko
k jadru kométy 9P/Tempel 1, vystrelila
projektil, vytvorila v nej kráter a odhalila
aj hlbšie usadený prach. Posledná misia

Stardust-NExT využila stále fungujúcu
Stardust družicu a v roku 2011 preletela
okolo kométy 9P/Tempel 1 a dôkladne
preskúmala, ako vytvorený kráter
vyzerá a ako sa vyvrhnutý prach naspäť
usadil na povrchu kométy. Išlo o naozaj
výnimočné projekty, takže stovky
nocí strávených na Mauna Kea pri
pozorovaniach, ktoré dopomohli k ich
úspešnému naplneniu, boli pre mňa
obrovským zadosťučinením. Nehovoriac
o tom, že tá posledná misia bola pre
mňa osudová, keďže som sa práve
pri nej zoznámila so svojím – dnes už
manželom – Stevom. Ten ma ráno
14. februára 2011, v deň preletu
Stardust-NExT okolo kométy
9P/Tempel 1, dokonca požiadal o ruku.
Krátko nato sme sa vzali a ja som sa
presťahovala do Pasadeny v Kalifornii.
A tam už osem rokov spoločne
pracujete v Laboratóriu prúdového
pohonu (angl. Jet Propulsion
Laboratory – JPL). Čo presne je vašou
úlohou?
V JPL som momentálne súčasťou
dvoch NASA projektov zameraných
na pozorovanie asteroidov a komét.
Jedným z nich je projekt NEOWISE.
Ide o infračervený ďalekohľad, ktorý
z vesmíru už od roku 2013 neustále
pozoruje a vyhľadáva blízkozemské
telesá. Ním nasnímané dáta prichádzajú
trikrát do týždňa do Kalifornského
technologického inštitútu a k nám
do JPL, kde ich musíme spracovať
a vyhodnotiť. Ide o obrovské množstvo
snímok – zvyčajne niekoľko tisíc. Hoci za
nás ich prvotnú kalibráciu a spracovanie
automaticky urobia dômyselné a zložité
matematické algoritmy, v každej
skupine nimi vytriedených dát sa nájde
cca 500 trackletov (ide o automatické
zoskupenia piatich a viacerých snímok,
na ktorých by malo byť to isté teleso),
ktorými si automat nie je istý, takže
sa na to musí pozrieť odborník. To je
práca pre skúsených pozorovateľov.
Na väčšine z týchto 500 trackletov nie
je žiadne teleso alebo sú to chybné
snímky. Asi 10-15 trackletov zachytáva
už známe vesmírne telesá, ktoré však
algoritmy nedokázali nájsť v katalógu
všetkých dosiaľ zaznamenaných
asteroidov, komét, planét a ich
mesiacov. No väčšinou objavíme
i jeden-dva nové objekty, ktoré treba
okamžite začať pozorovať, aby sa
nestratili. Za posledné dva roky, čo
mám práve vyhodnocovanie týchto
problematických trackletov na starosti,
sa nám tak s kolegami podarilo objaviť

34 naša univerzita
niekoľko stoviek nových asteroidov
a komét. Medzi nimi aj kométu
C/2020 C3 NEOWISE, ktorá sa 3. júla
2020 priblížila k Slnku iba na 0,3 AU
(45 000 000 km) a ľudia ju mohli vidieť
na oblohe voľným okom. Ako jedna
z mála komét mala tri rôzne chvosty:
veľký biely prachový chvost, úzky modrý
plynový chvost a veľmi vzácny červený
sodíkový chvost. Objavili sme ju
27. marca 2020 a na našich prvých
snímkach mala iba malú sférickú komu
(plynný obal) okolo jadra.
Môj druhý projekt sa zameriava
na pozorovanie novoobjavených
blízkozemských asteroidov, aby sa
nám nestratili „z dohľadu“ a mohla sa
upresniť ich dráha. Len tak budeme
môcť vyhodnotiť, či nepredstavujú
reálnu hrozbu, teda či sa v skorej alebo
neskoršej budúcnosti nedostanú
k Zemi nebezpečne blízko, resp. či sa
so Zemou dokonca nezrazia. Objekty,
ktoré počas noci pozorujem metrovým
ďalekohľadom na Observatóriu Table
Mountain, si vyberám z databázy
novoobjavených potencionálnych
blízkozemských telies. Túto databázu
spravuje a na základe nových
pozorovaní a objavov nepretržite
aktualizuje Medzinárodná astronomická
únia, konkrétne jej centrum pre
pozorovanie malých telies slnečnej
sústavy (angl. Minor Planet Center).
Práca pozorovateľa je tak veľmi
zaujímavá a nepredvídateľná, ale
dokáže byť aj náročná a stresujúca.
Ja ju mám však veľmi rada a vždy sa
teším na to, čo nové sa mi podarí
objaviť alebo nasnímať. Je to úžasný
pocit radosti, ale aj hrdosti a úspechu,
keď sa mi uprostred noci po hodinách
hľadania podarí objaviť a zmerať
pozície asteroidu, ktorý nebol dlhšie
pozorovaný a nenachádzal sa tam, kde
sa predpokladalo.
Otázka, ktorej sa pri tejto téme
asi nedá vyhnúť: hrozí Zemi
v dohľadnej dobe nejaká potenciálne
nebezpečná zrážka s asteroidom?
A môže sa stať, že sa o nejakom
asteroide nedozvieme včas? Resp.
poznáme vôbec všetky blízkozemské
asteroidy?
Z hľadiska rizika môžeme blízkozemské
asteroidy rozdeliť na tri skupiny.
Prvú skupinu tvoria asteroidy menšie
ako 20 metrov, ktoré nepovažujeme
za nebezpečné, lebo tie sa pri prelete
zemskou atmosférou rozpadnú/zhoria
a na zemský povrch dopadnú už len
ako malé, zväčša niekoľkocentimetrové
meteority. V ich prípade najviac škody
urobí tlaková vlna vyvolaná explóziou,
ktorá môže v širšom okolí rozbiť okná,
narušiť statiku stavieb či pováľať

naša univerzita 35
stromy. Hneď po objavení takýchto
asteroidov sa preto snažíme získať čo
najviac pozorovaní, aby sme v prípade
zrážky so Zemou mohli vypočítať
miesto ich dopadu s presnosťou
na niekoľko sto metrov. Ak by tak
asteroid takýchto rozmerov mieril na
obývanú plochu a my by sme to zistili
minimálne deň vopred, mohli by sme
odtiaľ ľudí aspoň evakuovať. Našťastie,
10- až 20-metrové asteroidy, ktoré sa
v uplynulom storočí zrazili so Zemou,
dopadli najmä do oceánov alebo do
neobývaných častí sveta. Výnimkou
bol 18-metrový asteroid, ktorý v roku
2013 vybuchol v atmosfére nad
ruským mestom Čeľabinsk, pričom
sa v dôsledku tlakovej vlny (najmä
úlomkov rozbitého skla) zranilo cca
1000 ľudí.
Druhou skupinou sú kilometrové telesá,
ktoré dopadajú na Zem pravdepodobne
každých niekoľko miliónov rokov. Práve
zrážka s asteroidom veľkým asi päť
kilometrov pred 65 miliónmi rokov
viedla k vyhynutiu dinosaurov. Ďalšie
dôkazy o dopadoch veľkých meteoritov
poskytujú krátery v oceánoch, ale aj
na pevnine. Keďže sme však doteraz
objavili už viac ako 95 % všetkých
asteroidov väčších ako jeden kilometer,
môžem povedať, že pravdepodobnosť
zrážky Zeme s takýmto veľkým
asteroidom je v blízkej budúcnosti
veľmi malá.
Najväčšie nebezpečenstvo pre nás
momentálne predstavujú stredné
asteroidy, teda tie niekoľkostometrové.
A to najmä preto, lebo nie sú také jasné
ako kilometrové telesá a potrebujeme
na ich hľadanie veľké ďalekohľady.
I keď takmer denne objavíme niekoľko
nových stometrových asteroidov,
predpokladá sa, že doteraz poznáme
len okolo 30 % asteroidov väčších ako
140 metrov. Hoci sa totiž blízkozemské
asteroidy pozorujú už dlho, iba v roku
1998 začal fungovať organizovaný
program na ochranu našej planéty
s ďalekohľadmi vyčlenenými iba na
objavovanie a ďalšími na okamžité
pozorovanie, ktorý sa stále vylepšuje
a zdokonaľuje. Kongres USA spolu
s NASA robia všetko preto, aby sme
do 10 rokov poznali 90 % asteroidov
väčších ako 140 metrov. NASA
v súčasnosti financuje štyri programy,
ktoré prehľadávajú oblohu a snažia
sa nájsť nové blízkozemské asteroidy:
tri optické programy so siedmimi
ďalekohľadmi na Zemi a jeden program
s infračerveným ďalekohľadom vo
vesmíre. Ďalší osemmetrový optický
ďalekohľad na vyhľadávanie by mal
začať pracovať za dva-tri roky. Potom
je tu sieť 15-20 skupín s menšími
ďalekohľadmi po celom svete, ktoré

hneď po objavení začnú tieto telesá
pozorovať, aby sa mohla upresniť ich
dráha.
Skúsme to na konkrétnom príklade.
Dočítala som sa, že pred pár
týždňami v blízkosti našej planéty
preletel asteroid 99942 Apophis
s priemerom 370 metrov, ktorý
v decembri 2004 nakrátko znepokojil
vedcov, lebo na základe prvých
pozorovaní to vyzeralo na takmer
3 % zrážku so Zemou alebo
Mesiacom, ku ktorej by došlo
13. apríla 2029. Akú škodu by
asteroid takejto veľkosti mohol
napáchať?
Takýto veľký asteroid by pri zrážke so
Zemou dokázal zničiť územie s rozlohou
niekoľkých európskych krajín. Veľkosť
krátera po dopade meteoritu je totiž 5až 10-krát väčšia než samotný asteroid.
V dôsledku tlakovej vlny by však došlo
k obrovským škodám a stratám na
ľudských životoch v omnoho väčšom
okruhu. Ak by mal asteroid niekoľko
kilometrov, jeho dopad by vedel z mapy
prakticky vymazať napríklad celú
Európu.
Ako dlho vlastne trvá, kým sa
vypočíta presná dráha asteroidu?
A čo všetko sa musí brať pri výpočte
dráhy do úvahy?
Najdôležitejšie je, aby sa asteroidy
začali pozorovať hneď po objavení.
Ideálne v priebehu pár hodín, aby sa
nestratili, keďže chyba v počiatočnom
výpočte dráhy, hlavne pri rýchlo sa
pohybujúcich telesách, sa každým
dňom exponenciálne zvyšuje. Čím
viac pozorovaní a väčší časový odstup
medzi nimi máme, tým presnejšie vieme
vypočítať dráhu telesa. Pri väčšine
asteroidov sa tak vieme dopracovať
k dostatočne presnej trajektórii za
pol roka. Vypočítať dráhu nebeského
telesa je totiž veľmi komplikované –
okrem viacerých dráhových parametrov
totiž treba zohľadniť i množstvo
iných faktorov. Keď to však veľmi
zjednoduším: ak máme aspoň tri
pozície, iba na základe rýchlosti pohybu
telesa vieme vypočítať, kde sa bude
dané teleso nachádzať v budúcnosti.
Pri prvom priblížení berieme do úvahy,
že sa teleso pohybuje priamočiaro
a obieha iba okolo Slnka. Samozrejme,
takéto jednoduché to v skutočnosti nie
je, a preto treba dostať čím skôr ďalšie
pozorovania. Ak už máme pozorovania
aspoň z troch dní, začíname počítať
presnejšiu dráhu, kde už do rovnice
vstupujú aj pôsobenia iných planét
a negravitačné sily ako napríklad
Jarkovského efekt (pozri str. 11).

Spomenuli ste, že sa vám podarilo
objaviť už stovky nových asteroidov.
Asteroid 20187 dokonca nesie
vaše meno – v roku 2015 ho po vás
pomenovali vaši kolegovia. Planétku
s menom má aj váš manžel a otec.
Aký to je pocit? A ako to vlastne
funguje s pomenovaním asteroidov?
S asteroidmi je to iné ako s kométami.
Tie automaticky nesú meno po
objaviteľovi. Pri asteroide navrhuje jeho
meno objaviteľ, ale návrh musí schváliť
komisia. Asteroid totiž nestačí iba nájsť,
ale musí mať aj dostatočné množstvo
pozorovaní, aby sa upresnila jeho dráha.
To chvíľu trvá, keďže musíme mať
k dispozícii pozorovania počas dvoch
obehov okolo Slnka. Samozrejme,
ďalšie nové pozorovania už nemusia byť
(a väčšinou ani nie sú) iba od toho, kto
asteroid objavil.
To, že jedna planétka nesie aj moje
meno, je výnimočný až magický pocit.
Zo žartu si môžem predstavovať, že
je plná drahých kovov. Vždy ma veľmi
poteší, keď vidím nové pozorovania
planétok pomenovaných po ľuďoch,
ktorých osobne poznám. Naposledy to
bola planétka nazvaná po mojom otcovi.
Ja len dodám, že asteroid
Janapittichova svoje meno získal
na počesť vašich vedeckých
a športových úspechov. Našim
čitateľom treba povedať, že sa
plávaniu nielenže odmalička
venujete, ale počas strednej školy ste
dokonca boli členkou československej

reprezentácie. Láska k vode vás
neopustila ani v USA. V roku 2005
sa vám dokonca podarilo zdolať
Havajského Ironmana (ide o svetový
šampionát, ktorý je zavŕšením série
kvalifikačných pretekov triatlonu
Ironman, ktoré sa konajú po celom
svete – pozn. red.). Ako sa vám
momentálne darí v tejto oblasti?
Musím sa priznať, že odkedy mám dve
deti, tak mi na športovanie veľa času
neostáva. Keď som sa v roku 2011
vydala a presťahovala do Kalifornie,
vrátila som sa ku klasickému plávaniu.
Som členkou plaveckého klubu Rose
Bowl. Zúčastnila som sa viacerých
majstrovstiev USA, v roku 2013 som
sa dokonca umiestnila na 3. mieste na
1500 m kraul vo vekovej kategórii
40 – 44 rokov. No kým po narodení
prvej dcérky som ešte stíhala občas
trénovať, po príchode tej druhej v roku
2015 sa situácia trošku zmenila. Teraz
vodím na plavecké tréningy iba deti, ale
verím, že sa čoskoro do bazéna vrátim
aj ja.
Na Havajskej univerzite ste mali
prístup k najväčším ďalekohľadom
na svete, a to na vôbec najvyššie
položenom astronomickom
observatóriu. Momentálne pracujete
v NASA. Je vôbec v astronómii ešte
nejaká vyššia méta, na ktorú by ste
mohli siahnuť? Ak by sa naskytla tá
možnosť, chceli by ste ísť napríklad
do vesmíru?
Pracovať pre NASA na kometárnych

Mgr. Jana Chesley-Pittichová, PhD.
V r. 1995 úspešne ukončila štúdium fyziky na Fakulte
matematiky, fyziky a informatiky UK, kde následne
pokračovala v doktorandskom štúdiu astronómie. Počas
doktorandúry absolvovala ročný študijný pobyt v Európskom
južnom observatóriu v Mníchove. V r. 1999 získala ročné
štipendium z americkej Národnej vedeckej nadácie, ktoré
jej umožnilo pôsobiť na observatóriách v správe Havajskej
univerzity v USA. Čoskoro dostala ponuku pracovať na troch
kometárnych vesmírnych misiách pre NASA a na Havaji
nakoniec zostala 13 rokov. V r. 2011 sa presťahovala do
Kalifornie, kde o dva roky nato začala pracovať v Laboratóriu
prúdového pohonu, ktoré vlastní NASA a spravuje Kalifornský
technologický inštitút. Ako astronómka sa špecializuje na
pozorovanie blízkozemských asteroidov a komét. Minulý rok
získala ocenenie JPL za vedúcu úlohu na spustení teleskopu
na Observatóriu Table Mountain.

misiách, v kolektíve najlepších
planetárnych astronómov, zúčastniť
sa na mnohých medzinárodných
konferenciách, to všetko považujem
za úžasnú príležitosť. Mala som veľké
šťastie, že sa mi moje sny splnili, a to
tak pracovné, ako aj osobné. Aj keď
v inom poradí, ako je bežné. Najprv
som si budovala kariéru, deti prišli
neskôr, takže sa teraz, kým sú ešte malé,
môžem viac venovať rodine. A aj keď
je vesmír veľmi lákavý, lepšie sa cítim
vo vode než vo vzduchu. Vesmír radšej
pozorujem, než by som v ňom chcela
lietať.
Čo by ste poradili študentom, ktorí
snívajú o práci v NASA? Bude im
stačiť základ získaný na Univerzite
Komenského?
Nebáť sa snívať a veriť, že sa vaše sny
naplnia. I keď k úspechu potrebujete
aj kúsok šťastia, treba si ho najmä
tvrdo odpracovať. Nesnažiť sa hľadať
skratky alebo obísť prekážky a určite
sa nevzdávať pri prvých neúspechoch.
Nebáť sa urobiť chyby a poučiť sa
z nich. Po odbornej stránke dostávajú
študenti na Univerzite Komenského
určite dostatočný základ na to, aby
sa presadili aj na medzinárodnej
úrovni. Čo im však môže chýbať, sú
skúsenosti a medzinárodná spolupráca
s inými odborníkmi. Preto, ak môžu,
nech využijú akúkoľvek ponuku ísť na
konferenciu či stáž do zahraničia. Tam
nech sa neboja pýtať čo najviac otázok
a ukázať všetko, čo vedia.
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AKO JE TO
S OCHRANOU
ĽUDSKÝCH
PRÁV
VO VESMÍRE?

text: Bibiana Bajzová, FSEV UK
foto: Tomáš Madeja

Mgr. Bibiana Bajzová je
internou doktorandkou
vo Výskumnom centre
pre ľudské práva na
Fakulte sociálnych
a ekonomických vied
UK. V rámci doktorandského štúdia sa
zameriava na európske
právo, medzinárodné
právo, medzinárodné
organizácie, ale najmä
medzinárodné vesmírne
právo a vesmírne politiky.

Pri debatách o vesmíre sa zvyknú – z pochopiteľných príčin – najčastejšie riešiť najnovšie misie, výskumy či
pozorovania astronómov, no už menej sa hovorí o právnom aspekte využívania kozmického priestoru. Napriek
nedostatočnému záujmu o túto tému aj zo strany nadnárodných autorít pritom nejde o zanedbateľnú záležitosť.
Aktuálne platná medzinárodná právna úprava, ktorej základ stále tvorí Kozmická zmluva z roku 1966, totiž
nereﬂektuje potenciálne hrozby vyplývajúce z čoraz expanzívnejšieho využívania kozmického priestoru ani
v oblasti ochrany ľudských práv.
Ak chceme hlbšie preniknúť do
problematiky medzinárodného
vesmírneho práva, musíme sa vrátiť
v čase, a to konkrétne do roku 1966, keď
Valné zhromaždenie OSN prijalo viacero
medzinárodných zmlúv a rozhodnutí.
Jedným z nich bola totiž aj rezolúcia
z 19. decembra ustanovujúca prijatie
Zmluvy o zásadách činnosti štátov pri
výskume a využívaní kozmického priestoru
vrátane Mesiaca a iných nebeských
telies, ktorá sa zvykne označovať aj ako
Kozmická zmluva. Mimochodom, len
tri dni predtým prešli schvaľovacím
procesom v OSN aj prvé medzinárodné
ľudskoprávne zmluvy: Medzinárodný
pakt o hospodárskych, sociálnych
a kultúrnych právach a Medzinárodný
pakt o občianskych a politických právach.
Hoci bol koncept ľudských práv známy
už dlhšie, práve tieto medzinárodné
pakty znamenali posun v kolektívnej
akcii členských štátov a normatívne
doplnenie medzinárodného systému
ich ochrany, ktorý stavia na Všeobecnej
deklarácii ľudských práv. Text uvedených
medzinárodných zmlúv reagoval na

vtedajšie potreby a spoločný konsenzus
štátov, deklarovaný prijatím týchto
zmlúv, udal smerovanie tak vesmírnemu
skúmaniu, ako aj konceptu ochrany
ľudských práv.

Keď spoločný záujem zostane
na papieri
Kozmická zmluva, ktorá sa stala súčasťou
zmluvného systému OSN necelých šesť
rokov po tom, čo sa do vesmíru dostal
prvý človek – sovietsky kozmonaut Jurij
Gagarin, a platí dodnes, vesmír označuje
ako „spoločné dedičstvo ľudstva“, uznáva
dobývanie vesmíru ako „spoločný
záujem ľudstva“, všetky aktivity v tejto
oblasti by preto mali byť „pre blaho
celého ľudstva“. V tomto duchu zmluva
apeluje na medzinárodnú zodpovednosť
za činnosť štátov a mimovládnych
orgánov v kozme. Spomína i zákaz
rozmiestňovať v kozmickom priestore
objekty s jadrovými či inými druhmi
zbraní hromadného ničenia. Podľa
tejto medzinárodnej zmluvy sú kozmos
a nebeské telesá prístupné objavovaniu

všetkým štátom na základe princípu
rovnosti a nepodliehajú národnému
vlastníctvu žiadneho štátu.
V čase, keď mali vesmírne preteky
len dvoch vážnejších súperov a to,
kam sa kozmický výskum posunie už
v najbližších rokoch, tušila asi len sci-fi
literatúra, boli takto naformulované
základné princípy a zásady asi
postačujúce. (I keď formulácia
o konaní v prospech celého ľudstva už
vtedy mohla vyznievať vágne.) Počas
poslednej dekády sa však skúmanie
a využívanie vesmíru stalo dostupným
aj pre menšie krajiny. A vďaka
spoločenskému, technologickému či
vedeckému pokroku sa podmienky
skúmania a využívania vesmíru
neustále menia. Nič z toho však
súčasná medzinárodná právna úprava
nereflektuje adekvátne. Novodobé
využívanie kozmického priestoru
pritom zohráva zásadnú úlohu aj
v našom každodennom živote (napr.
pri geografickej lokalizácii, predpovedi
počasia či prenose signálu pre TV,
internet a pod.). Aj preto sa ochrana

kozmického priestoru a infraštruktúry
stala integrálnou časťou vesmírnych
aktivít, či už ide o ochranu pred
prírodnými hrozbami, alebo ľudskými
aktivitami.

Nové možnosti, nové výzvy
Ďalšou novodobou výzvou
súvisiacou s kozmickým priestorom
je existencia nefunkčných satelitov
či rôznych iných objektov, ktoré
nekontrolovateľne obiehajú okolo
Zeme a môžu tak ohroziť funkčné
misie. (Téme kozmického odpadu,
ako i možnostiam jeho eliminácie
sa podrobnejšie venuje článok na
str. 22 – 23.) Hoci štáty disponujúce
potrebnými technologickými kapacitami
a prostriedkami prichádzajú s rôznymi
riešeniami na odstránenie vesmírneho
odpadu, mnohé z týchto riešení zároveň
predstavujú aj potenciálne nebezpečnú
technológiu, ktorá by mohla poškodiť
aktíva iných aktérov.
Nemálo otáznikov sa vynára aj
v súvislosti s absenciou právnej úpravy
medzinárodného práva pre využívanie
kozmického priestoru súkromnými
spoločnosťami. Niekoľko spoločností
tak veselo predáva pozemky na
Mesiaci a iných vesmírnych telesách.
Argumentujú tým, že štát, v ktorom
je ich spoločnosť zaregistrovaná,
nepristúpil ku Kozmickej zmluve, takže sa

naň (a ani na ich spoločnosť) nevzťahujú
z toho vyplývajúce záväzky. Podobne
ako predaj pozemkov, problematickou
sa môže stať aj ťažba nerastných
surovín vo vesmíre, ktorá už nie je až
takou vzdialenou hudbou budúcnosti.
Spoločnosti avizujúce záujem o tento
typ ťažby sa obhajujú, že si neplánujú
privlastniť žiadne vesmírne teleso ani
nechcú nadobudnúť suverenitu nad
žiadnou časťou vesmíru. Na spomenuté
výzvy, ako ani na množstvo prípadných
ďalších aktuálna medzinárodná právna
úprava neprináša odpovede.

Satelity odkryjú genocídu
i súkromie
Odborná diskusia o vzťahu medzi
využívaním vesmírneho priestoru
a ochranou ľudských práv sa zameriava
najmä na vplyv vesmírnych aktivít
a použitia vesmírnych technológií na
individuálne ľudské práva na Zemi.
Príkladom je využívanie satelitov
na získavanie dôležitých informácií,
ktoré nájdu uplatnenie napríklad
vo forme spomínaného televízneho
vysielania, telekomunikačných služieb
či globálneho navigačného systému.
Prostredníctvom týchto technológií
si ľudia uplatňujú svoje právo na
informácie, ale neustále sledovanie
satelitmi môže aj vážne naštrbiť právo
na súkromie.
Ľudské práva sú neodmysliteľne spojené
aj s konceptom ľudskej bezpečnosti,
pričom tá sa spája tak s existenciou
jednotlivca, ako aj s existenciou
sociálnych skupín, keďže je to základná
podmienka našej existencie, rozvoja
aj prežitia. Skúmanie a dobývanie
vesmíru je však v medzinárodnom práve
koncipované ako tzv. štátocentrické,
keďže Kozmická zmluva ustanovila
zodpovednosť štátov za všetky národné
aktivity vo vesmíre, teda aj vrátane
aktivít súkromných aktérov alebo
mimovládnych organizácií. Rovnakým
spôsobom je však v medzinárodnom
práve určená aj zodpovednosť štátov
za dodržiavanie ľudských práv. Ako však
presadiť či uplatniť ochranu ľudských
práv vo veľmi špecifickom vesmírnom
prostredí?
Vesmírne technológie je možné
využívať v boji za environmentálnu
bezpečnosť, na sledovanie migračných
tokov alebo pri dosiahnutí potravinovej
bezpečnosti, a to vďaka monitorovaniu
plodín. Chcete konkrétny príklad?
Medzinárodná mimovládna organizácia
Amnesty International využila satelitné
snímky na monitorovanie dodržiavania

ľudských práv v Burundi. Vďaka
tomu sa roku 2016 podarilo potvrdiť
a lokalizovať masový hrob v regióne
Buringa. Podobne aj organizácia Human
Rights Watch analyzovala satelitné
snímky s cieľom upozorniť na možnú
genocídu Rohingov v Mjanmarsku
v súvislosti s ich násilným presunom
mimo územia domovskej krajiny.

Úloha pre spoločenské vedy
Spoločenský aj technologický vývoj
aj ďalej napreduje a vesmírne
veľmoci pracujú na vývoji nových
zbraní, antisatelitných strelách
či možnostiach ďalšieho využitia
informačných technológií. Tu vzniká
potreba udržateľnej bezpečnosti vo
vesmíre a nevyhnutnosti dodržiavania
medzinárodného práva, a to tak
v oblasti vesmírneho práva, ako aj
ľudských práv. Keďže čoraz viac vidíme,
že niektorí aktéri (nielen štáty, ale aj
súkromné spoločnosti) sa odkláňajú
od viac ako 50-ročnej kooperácie
vo vesmíre založenej na Kozmickej
zmluve a začínajú presadzovať svoje
národné záujmy, ochrana kozmického
priestoru pre blaho ľudstva aj na Zemi
a predchádzanie potenciálnym útokom
či negatívnym vplyvom na ľudské
práva je čoraz dôležitejšou výskumnou
otázkou práve pre spoločenskovedné
disciplíny.
Ako postupovať, keď neexistuje
lex specialis v oblasti ľudských práv
aplikovateľný vo vesmíre, ktorý má
prednosť pred všeobecným predpisom?
Môžeme využiť lex generalis ako
napríklad Chartu OSN, Všeobecnú
deklaráciu ľudských práv, Medzinárodný
pakt o hospodárskych, sociálnych
a kultúrnych právach a Medzinárodný
pakt o občianskych a politických
právach? Ak áno, ktoré články
týchto dokumentov sú relevantné
a aplikovateľné aj v právnom režime
pre vesmír? Môžeme z pohľadu
aplikačnej praxe nájsť inšpiráciu pri
využívaní iného spoločného priestoru
ľudstva? Výzvy technologického
výskumu, ekonomických záujmov
štátov a súkromných organizácií majú
zásadný vplyv na koncept ľudskej
bezpečnosti a ochranu ľudských
práv na Zemi. Z tohto pohľadu práve
spoločenskovedný výskum môže
rámcovať využívanie kozmického
priestoru a definovať pravidlá nielen
normatívne, ale aj s konkrétnymi
odporúčaniami pre prax.
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PRE STAROGRÉCKYCH
UČENCOV BOL VESMÍR
OZDOBOU

Mgr. Zuzana Zelinová, PhD.,
pôsobí na Katedre filozofie
a dejín filozofie Filozofickej
fakulty UK. Je členkou
riešiteľského kolektívu APVV
projektu „Paradigmatické zmeny
v nazeraní na vesmír a človeka
z filozofickej, teologickej
a fyzikálnej perspektívy“, na
ktorom spolupracujú odborníci
z piatich fakúlt Univerzity
Komenského.

Keď započujeme vo vedeckej diskusii s astrofyzikom či astronómom spojenia ako „kozmické žiarenie“,
„kozmické teleso“ alebo „kozmická rýchlosť“, väčšinou im intuitívne rozumieme a vieme, že daný odborník má
na mysli všetko to, čo sa spája s vesmírom. V prírodných vedách sa latinizovaný starogrécky termín „kozmos“
používa ako alternatívny výraz pre slovo „vesmír“. Ak by sme sa však pozreli na pôvodný význam starogréckeho
výrazu kosmos (κόσμος), zistili by sme, že v dávnych dobách označoval niečo celkom iné.
Prvýkrát sa toto slovo vyskytuje
v Homérových eposoch, ktorých vznik
datujeme približne do 8. storočia
pred Kristom. Najvýznamnejší grécky
básnik však nehovorí o vzniku sveta,
neopisuje vesmír a nehľadá ani nijakú
prvotnú príčinu, z ktorej mohlo
vzniknúť univerzum. Básnik „len“ spieva
o Achillovom hneve a Odyseovom
návrate z trójskej vojny. To, akú mal
predstavu o svete vtedajší Grék, sa
dozvedáme len okrajovo. Homér síce
naznačuje, že celý svet obmýva svetové
vodstvo Ókeanos, že Zem je plochá
a nachádza sa presne medzi Olympom
a podsvetím, teda ríšou, kde vládne
Hádes a Persefona, ale nikde nepoužíva
výraz kosmos ako označenie pre svet
alebo vesmír.

Kozmológia či kozmetika?
Homér tento termín využíva, keď
hovorí o rade zbraní, ktorý je krásne
usporiadaný a symetrický. Taktiež ho
uvádza napríklad pri opise šperkov,
ktorými sa ozdobila Odyseova manželka
Penelopa, či na označenie reči, ktorá
nie je slušná, teda nie je vyrieknutá
„podľa poriadku“. Na inom mieste
zas dané slovo označuje stavbu,
konkrétne stavbu legendárneho
trójskeho koňa. Čo majú všetky tieto
výrazy spoločné? Homér vo svojich
básňach jednoducho predznamenáva
budúci význam slova kosmos. Používa
ho všade tam, kde chce naznačiť, že
ide o poriadok a usporiadanosť, ktorá
je symetrická, a teda aj krásna. Pre
starovekého Gréka všetko to, čo bolo

usporiadané, symetrické a v istom
zmysle slova harmonické, bolo zároveň
aj krásne a predstavovalo tak akúsi
výnimočnú ozdobu – či už hovoríme
o hérooch, teda hrdinoch, ktorí sú
svojimi usporiadanými rečami a činmi
ozdobou a pýchou achájskeho vojska,
alebo o usporiadanosti prírodných
živlov, ktoré vytvárajú jednotný celok,
teda vesmír. S istou dávkou nadhľadu by
sme tak mohli povedať, že Homérovo
použitie slova kosmos má oveľa bližšie
k nášmu výrazu kozmetika. Kozmetika
je činnosťou alebo možno aj umením,
ktorého úlohou je zdobenie. Homérsky
výraz kosmos vo väčšine prípadov
implikuje rovnako proces zdobenia či
dekorácie. Kedy sa teda začal tento
starogrécky výraz používať na označenie
sveta, svetovej usporiadanosti
a vesmíru?

Prechod od chaosu ku kozmu
V západnej tradícii myslenia sa za
akéhosi tvorcu prvých kozmogónií
považuje básnik Hésiodos z Askry. Jeho
báseň Theogónia rozpráva síce o pôvode
bohov, ale zrodenie bohov v tomto
prípade predstavuje istú alegóriu
na vznik sveta. Hésiodove prvotné
božstvá sú vlastne kozmické zložky
(zem, voda, vzduch atď.). Hésiodos
je tak kľúčovou postavou, vďaka
ktorej dokážeme v gréckom myslení
identifikovať prechod od chaosu ku
kosmu, teda od akejsi neusporiadanosti
k svetovému poriadku. Logicky by
sme teda očakávali, že básnik bude
používať na viacerých miestach
termín kosmos v zmysle svetovej

usporiadanosti. Opak je však pravdou
a termín kosmos Hésiodos dokonca
vôbec nepoužíva – ani v zmysle ozdoby,
ani v zmysle poriadku, usporiadanosti
či ozdoby. Hoci básnik s týmto výrazom
nepracuje, mohli by sme povedať, že
pôvodné usporiadanie sveta vníma ako
dokonalé, teda opäť ako istú ozdobu.
Tento názor vyplýva najmä z jeho
druhej básne – z didaktického eposu
Práce a dni. V tejto epickej skladbe
sa nachádza známy mýtus o štyroch
kovoch, ktorý zobrazuje rôzne štádiá
vývoja sveta. Fiktívne dejiny ľudstva
Hésiodos vykresľuje ako degeneračné.
Na počiatku dejín stojí zlatý vek Krona,
ktorý všetko dokonale usporiadal,
vytvoril svetový poriadok a nastolil
tak božskú spravodlivosť. Ďalšie etapy
v dejinách sveta sú zakaždým už len
horšie a horšie a smerujú k úpadku.
Je zaujímavé, že práve Hésiodos
anticipoval mnohé neskoršie filozofické
myšlienky – či už ide o koncepciu
univerzálnej odplaty u Anaximandra
z Milétu, alebo o predstavu Empedokla
z Akragantu, že vesmír sa riadi
princípom sváru, teda odpudivosti
(aj vo fyzikalistickom význame, ktorý
odmieta všetko, čo nie je uchopiteľné
metódami fyziky a čo sa nedá vyjadriť jej
jazykom). V danej súvislosti sa napríklad
v Theogónii dočítame, že Uranos, po
tom, ako ho zbavil jeho najmladší syn
Kronos prirodzenia, sa s hnevom obrátil
na všetkých Titanov: za ich morálne
odpudivý čin ich v budúcnosti neminie
odplata.
Viacerí bádatelia zaoberajúci sa
dejinami antickej filozofie uvádzajú, že
sú to práve predsokratovskí myslitelia,

ktorí začali používať termín kosmos
na označenie sveta či vesmíru. Prijatie
tejto hypotézy je však náročné. Výraz
kosmos v predsokratovskej literatúre
sa veľmi ťažko textovo dokladá.
Problém je v tom, že na rozdiel od
homérskych a hésiodovských diel sa
nám práce predsokratovcov nezachovali
priamo, ale iba v odpisoch a citáciách
mladších autorov, často doxografov,
teda zberateľov filozofických poučiek
a zostavovateľov takýchto diel, žijúcich
o päť až šesť storočí neskôr.

Originálne riešenia kozmickej
hádanky
S gréckymi prírodnými filozofmi
sa spájajú viaceré – z pohľadu
dneška – podivuhodné či obskúrne
kozmologické názory. Hoci sa úvahy
prvých kozmológov neraz opierali
o panpsychizmus (hlásajúci názor,
že duševno je základom akejkoľvek
skutočnosti) alebo panteizmus (učenie
stotožňujúce prírodu s Bohom/
božstvom), ich pokusy vysvetliť
svet z jedného základu a pomocou
mechanizovaných procesov boli
mimoriadne originálne a podnetné pre
ďalší rozvoj kozmológie a prírodných
vied. Slovami niektorých moderných
bádateľov sa tak prví filozofi snažili
zodpovedať „kozmickú hádanku“
a skúmali pôvod, štruktúru a zloženie
univerza. Každý filozof prišiel
s originálnym riešením: za akési prvotné
príčiny (archai) sa považovali nielen voda
(Tháles), ale aj vzduch a svetový dych
(Anaximenés); to, čo je nevymedzené,
neohraničené (Anaximandros); oheň

(Hérakleitos); číslo (pytagoreizmus) či
svetová myseľ (Anaxagorás).
Každá nová teória o arché však
postulovala odlišné tézy a premisy.
Thalés mohol označiť za arché vodu,
pretože voda predstavovala základ
života: mŕtvoly vysychajú, pretože ich
opustila duša – voda. Anaximandros
vyhlásil za arché božský apeirón,
teda kvalitatívne nediferencovanú
a priestorovo neobmedzenú pralátku.
Keďže je bytie všetkých vecí obmedzené
časom, domnieval sa, že je odsúdené
zaplatiť pokutu za to, že vstúpilo do
bytia vystúpením z toho, čo je apeirón,
a musí sa časom prinavrátiť do svojho
pôvodného, apeironického stavu.
Anaximenés rozpoznal vo vzduchu,
vanutí vetrov a meteorologických javoch
základný oživujúci princíp, ktorý oživuje
ľudí, ale aj celú prírodu. Hérakleitos
vyhlásil oheň za kráľa, ktorý sa chce aj
nechce nazývať Diom a ktorý vytvára vo
svete harmóniu protikladov. Pytagorovci
uvažovali o čísle vo figurálnom význame
ako o individualizovanom čísle, ktoré
je vlastné pre každú bytosť a vec vo
svete a ktoré sa preto dá vyjadriť
matematicky, resp. geometricky.
Anaxagorás napokon vyhlásil svetovú
myseľ za hegemóna celého univerza,
ktorý ho ovláda a riadi všetky procesy:
od pohybu planét cez rast rastlín až
po ľudské myslenie. Títo filozofi však
pravdepodobne pracovali s výrazom
kosmos a s jeho odvodeninami skôr
v pôvodnom homérskom význame,
teda v zmysle nejakého poriadku,
usporiadanosti či štruktúry, ktorá sa
však nevyhnutne ešte nemusela spájať
s prívlastkom „svetová“.

Harmónia hodná obdivu
Zdá sa, že starogrécky termín kosmos
v zmysle svetovej usporiadanosti
či vesmíru používa až sokratovská
tradícia, konkrétne Platón. Jedným
z najznámejších antických diel
zaoberajúcich sa vznikom sveta je
Platónov dialóg Timaios. Práve tam
sa stretávame s prvým použitím
predmetného starogréckeho
výrazu v tom zmysle, v akom ho
bežne používame dnes. Božský
remeselník demiurgos vytvára celý
svet prostredníctvom aktu zvaného
diakosmesis, teda usporiadaním entít
a živlov do harmonického poriadku,
resp. celku. Výraz diakosmesis však stále
nemá ďaleko od homérskeho myslenia.
Tak ako je Homérov Agamemnón
kosmétorom, teda usporiadateľom
ľudu a bojových šíkov, tak je Platónov
demiurgos usporiadateľom celého
vesmíru. Ten predstavuje krásnu
ozdobu, podľa ktorej vzoru má byť
usporiadaný nielen ideálny štát, ale aj
ľudská duša. Mohli by sme tak povedať,
že starogrécka filozofia sa v rámci
kozmologických úvah nikdy nedokázala
oslobodiť od pôvodného významu,
ktorý v sebe termín kosmos skrýval.
Vesmír pre učencov tohto obdobia
nebol iba výsledkom zlučovania
elementov, pôsobením rôznych príčin
a zákonov. Bol pre nich vzorom ideálnej
usporiadanosti a nádhernou ozdobou,
ktorú treba nielen skúmať, ale aj
obdivovať.
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a príkladmi dobrej praxe vyplývajúcimi
zo spolupráce medzi členmi projektu
a regionálnymi aktérmi, medzi ktorými
nechýbajú mestá, regióny a podniky.

ROZHOVOR

BUDUJEME EURÓPSKU
UNIVERZITNÚ SIEŤ
Deväť univerzít z deviatich krajín Európy, päť celospoločenských výziev
a nepreberné množstvo možností spolupráce a podujatí, konferencií,
kurzov či mobilít. To je európska „superuniverzita“ ENLIGHT, ktorej
súčasťou je od novembra 2020 aj Univerzita Komenského. Čo je cieľom
tohto ambiciózneho projektu? Čo má spoločné s programom Erasmus+?
A aké konkrétne výhody prinesie študentom a zamestnancom našej
univerzity v blízkej budúcnosti? O tom nám povedali viac zamestnanci
rektorátneho oddelenia pre európske projekty a Erasmus+: Milan
Remiš, vedúci oddelenia, a projektové manažérky Petra Javorčíková
a Kateryna Yakovenko.

Alianciu európskych univerzít
ENLIGHT tvorí okrem Univerzity
Komenského aj Univerzita v Gente,
Univerzita v Bordeaux, Univerzita
v Uppsale, Univerzita v Groningene,
Univerzita v Baskicku, Univerzita
v Göttingene, Írska národná
univerzita v Galway a Univerzita
v Tartu. Prečo práve týchto deväť
univerzít?
PJ: Niektoré univerzity v aliancii
spolupracovali už dlhšie, iné sa pridali
až k projektu ENLIGHT. Pri výbere
partnerov bolo dôležité, aby sa
univerzity dobre dopĺňali obsahom
štúdia a výskumu. Rozhodujúcim
faktorom bola aj geografická poloha
univerzít. Ambíciou „Európskych
univerzít“, iniciatívy Európskej komisie,
je totiž vytvoriť univerzitné siete
pokrývajúce celú Európu. Preto sme
v aliancii s univerzitami z Belgicka,
Francúzska, Švédska, Holandska,
Španielska, Nemecka, Írska a Estónska.
Čo je hlavným cieľom alebo
myšlienkou projektu? Je to práve
spojenie európskych univerzít
a medzinárodná spolupráca alebo
rieši ENLIGHT aj iné oblasti či

otázky?
MR: Už samotný názov aliancie
dokonale vystihuje podstatu tohto
spojenectva. ENLIGHT totiž nie je len
akronym z angl. „European University
Network to Promote Equitable Quality
of Life, Sustainability and Global
Engagement through Higher Education
Transformation“ (voľný preklad:
Sieť európskych univerzít s cieľom
podporovať spravodlivú životnú úroveň,
udržateľnosť a globálnu angažovanosť
prostredníctvom transformácie
vysokého školstva). Jeho význam možno
hľadať aj v slove „Enlightenment“
(osvietenstvo), čo bolo myšlienkové
hnutie vyzdvihujúce silu rozumu
a poznania.
V tomto zmysle je spojenie univerzít
a vytvorenie spoločného akademického
priestoru pre našu alianciu iba
nástrojom. Hlavným cieľom projektu
je vytvoriť viac možností pre rozvoj
študentov a zamestnancov zapojených
univerzít, zvýšiť kvalitu vzdelávania
a lepšie pripraviť študentov na riešenie
najväčších výziev, ktorým spoločnosť
čelí. Ako? Najmä odstránením prekážok
pri mobilitách, tvorbou spoločných
študijných programov a pestrou

ponukou online vzdelávania. Aliancia
umožní tiež zdieľať materiálne
zdroje, systémy zabezpečenia kvality
a investovať do spoločnej výskumnej
infraštruktúry. ENLIGHT je tak vskutku
vizionárskym projektom, z ktorého
sa pomaly rodí nová, moderná tvár
našej univerzity. Dlhodobá vízia je,
aby sa aliancia ENLIGHT do roku
2030 transformovala na integrovaný
európsky systém vysokých škôl bez
prekážok v štúdiu, výučbe a spolupráci.
Pokiaľ ide o aktuálne spoločenské
výzvy, projekt sa zameriava primárne
na týchto päť oblastí: zdravie a pohodu,
digitálnu revolúciu a vplyvy digitalizácie,
energetiku a obehové hospodárstvo,
klimatickú zmenu a rovnosť.
Ako chce ENLIGHT pomôcť práve
v otázke klimatickej zmeny?
KY: Jednou z ambícií projektu je
vychovať novú generáciu odborníkov,
ktorá by vďaka kontinuálnemu
interdisciplinárnemu vzdelávaniu
vedela komplexnejšie obsiahnuť
veľké spoločenské problémy vrátane
environmentálnych a prísť tak
i s účinnejšími riešeniami. Aliancia
chce tiež prispieť vlastnými riešeniami

Načrtli ste, že projekt predpokladá
zjednodušený postup pri študijnom
alebo pracovnom pobyte na
ktorejkoľvek z partnerských
univerzít. Ako teda bude vyzerať
mobilita v rámci ENLIGHT? Bude
fungovať podobne ako pri programe
Erasmus+?
MR: Spolupráca partnerských inštitúcií
ENLIGHT prinesie v oblasti mobilít nové
možnosti pre študentov i zamestnancov
– či už pôjde o semestrálne pobyty,
regionálne akadémie, letné školy, alebo
krátkodobejšie podujatia typu krátke
kurzy, workshopy či konferencie, a to
tak v prezenčnom, ako aj virtuálnom
režime. Väčšina fyzických mobilít
pôjde naďalej cez Erasmus+, ale
vďaka ENLIGHT bude ich realizácia
jednoduchšia. Avizované zjednodušenie
bude spočívať hlavne v odstránení
zbytočnej byrokracie – t. j. ubudne
potvrdení, zjednoduší sa proces
uznávania dokladov a podobne.
Dobrou správou je, že sa postupne
zjednodušujú aj administratívne
procesy v rámci programu Erasmus+.
Budúci akademický rok sa naplno
prejde na Erasmus Without Paper, čo
prinesie elektronickú výmenu mnohých

dokumentov spojených s mobilitou
v zahraničí.
Mobility v rámci ENLIGHT však budú
mať oproti tomu ešte jednu veľkú
výhodu. Súčasťou partnerstva je
totiž zbližovanie kvality vzdelávacích
a vedeckých postupov medzi
zapojenými univerzitami. Alebo inými
slovami: projekt ENLIGHT predpokladá,
že štúdium na všetkých partnerských
univerzitách bude mať porovnateľnú
kvalitu, preto bude – doteraz
niekedy pomerne komplikované –
uznávanie kreditov a titulov omnoho
jednoduchšie.
Budú sa môcť mobility zúčastniť
študenti všetkých ročníkov? Môže
napríklad vycestovať na Univerzitu
v Tartu študent v prvom ročníku
s priemernými známkami alebo musí
splniť isté podmienky?
PJ: Keďže budú fyzické mobility
v rámci projektu naďalej financované
z programu Erasmus+, takejto mobility
sa bude môcť zúčastniť študent až
od druhého ročníka bakalárskeho
stupňa štúdia. Ostatné aktivity v rámci
ENLIGHT – ako napríklad online kurzy,
konferencie či letné školy – budú však
dostupné pre všetkých študentov.
Samozrejme, prezenčné podujatia
majú vždy obmedzenú kapacitu, a ak
bude záujemcov viac, bude sa to riešiť
cez výberové konanie. Aj pri výbere

na Erasmus+ je viac kritérií, priemer
známok je jedným z nich.
Dočítala som sa, že študenti si budú
môcť vďaka projektu ENLIGHT
vyskladať štúdium na viacerých
univerzitách súčasne. Čo presne si
pod tým máme predstaviť? Bude
môcť napríklad študent práva na UK
študovať zároveň úplne iný odbor na
univerzitách v Gente či Bordeaux?
A na koľkých univerzitách sa bude
dať vlastne naraz študovať?
MR: Víziou ENLIGHT je podpora
multidisciplinárneho štúdia a výskumu.
Študenti si budú môcť zapísať kurzy
v ponuke partnerských univerzít,
pričom kombinácia navolených kurzov
bude musieť v rámci študijného
programu daného študenta spolu
korešpondovať. Postupne budeme
pracovať na pravidlách, aby študenti
mohli získať spoločné a dvojité
tituly. Návrh praktických zásad pre
organizáciu štúdia je však stále
jednou z riešených aktivít projektu.
Podrobnosti napríklad o maximálnom
počte univerzít, ktoré by študent
v rámci štúdia mohol navštevovať,
tak ešte nie sú dohodnuté. Rovnako
nie je zatiaľ isté ani to, či bude takéto
štúdium prebiehať dištančne alebo či
budú musieť/môcť študenti, študujúci
na viacerých univerzitách súčasne,
absolvovať prednášky, semináre

RNDr. Milan Remiš
V r. 2000 absolvoval štúdium biomedicínskej
fyziky na Fakulte matematiky, fyziky
a informatiky UK, o dva roky neskôr
zložil na rovnakej fakulte aj rigoróznu
skúšku z fyziky. Po štúdiu pracoval
v telekomunikačnom sektore v oblasti
systémov riadenia kvality. V r. 2004 – 2015
pôsobil v Európskej komisii, najmä v oblasti
uznávania kvalifikácií a európskej podpory
pre výskum, inovácie a vzdelávanie
výskumníkov. Od r. 2020 je vedúcim
Oddelenia pre európske projekty
a Erasmus+ na Rektoráte UK.
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a skúšky – aspoň sčasti – prezenčne. Isté
je len to, že kvalita online vzdelávania
v rámci ENLIGHT musí byť rovnaká ako
pri prezenčnej výučbe. Preto teraz
akademickí pracovníci v spolupráci
s regionálnymi partnermi pripravujú
pravidlá a podmienky pre všetky formy
vzdelávania.
Aké ďalšie výhody okrem mobilít
a dvojitých titulov ENLIGHT ponúka
študentom?
KY: ENLIGHT považuje študentov
za jadro projektu, a preto všetky
aktivity majú za cieľ zlepšiť kvalitu
vzdelávania, aby boli po absolvovaní
štúdia mladí ľudia pripravení na prácu
a aktívnu účasť pri riešení problémov
spoločnosti. Projekt predpokladá
zahrnutie študentov do rôznych
spoločných medzinárodných aktivít,
akými sú napríklad účasť na rôznych
konferenciách a kurzoch, spoločné
projekty a jednoduchšie nadväzovanie
kontaktov a partnerstiev.
Odkedy a ako sa môžu študenti do
aliancie zapojiť?
PJ: Zástupcovia študentov z každej
univerzity sú už teraz prostredníctvom
ENLIGHT Student Network zapojení aj
do riadenia celého projektu. Za našu
univerzitu je to Viliam Ostatník, ktorý
je doktorandom na Filozofickej fakulte
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UK, a Dominik Juračka, doktorand na
Prírodovedeckej fakulte UK. Projekt
je však stále na začiatku, a preto sa
podujatia zameriavajú hlavne na
akademických pracovníkov zapojených
priamo do riešenia projektu. Podujatia
pre študentov budú pribúdať postupne.
Pilotné kurzy by sme chceli ponúknuť už
budúci akademický rok.
Ako ENLIGHT vlastne funguje počas
pandemickej situácie?
MR: Keďže sa ENLIGHT zameriava aj na
rozvoj fyzickej mobility, je pochopiteľné,
že nás pandémia v tomto smere výrazne
zasiahla. Našťastie, žiadne aktivity sme
doteraz rušiť nemuseli. Iba sa presunuli
do online priestoru. Prvý marcový
týždeň takto prebehol ENLIGHT Kick-off
Week. Samozrejme, všetci sa už tešíme
na to, keď sa bude dať aj cestovať.
O čom bol spomínaný Kick-off
Week a čo priniesol študentom
a verejnosti?
MR: Bolo to prvé väčšie podujatie
celého projektu. Celý týždeň sa niesol
v znamení podnetných prednášok
a diskusií, nechýbali ani sprievodné
aktivity, napríklad kvízy pre študentov
či virtuálne prestávky „na kávu“ ako
stvorené na neformálne rozhovory. Za
prejav uznania a veľkú česť považujeme,
že jednu zo štyroch hlavných prednášok

mal zástupca našej univerzity – docent
Andrej Findor z Fakulty sociálnych
a ekonomických vied UK, ktorý rozprával
o rozmanitosti, inklúzii a rovnosti vo
vysokom školstve. Veľmi zaujímavé
boli i príklady spolupráce niektorých
univerzít s magistrátom alebo
podnikateľským sektorom.
Vraveli ste, že ENLIGHT sa netýka
len študentov, ale aj pedagógov
a výskumníkov. Predstavme si teda
mladého začínajúceho výskumníka
na Prírodovedeckej fakulte UK. Aké
výhody mu ENLIGHT ponúka na
skvalitnenie práce?
PJ: Výhod bude viacero. Napríklad
sa bude môcť zúčastňovať na
konferenciách či podujatiach pre
mladých výskumníkov, ktoré do
ENLIGHT pribudnú budúci rok. Keď
bude hľadať partnerov na výskumný
projekt, bude potrebovať využiť
špeciálne vybavenie alebo mu
budú v tíme chýbať výskumníci so
špecifickými skúsenosťami, ENLIGHT
mu uľahčí kontakt a nadväzovanie
spolupráce s ostatnými univerzitami
aliancie. Hoci bol na začiatku
ENLIGHT projektom financovaným
iba z programu Erasmus+, ktorého
hlavným cieľom je lepšia príprava
študentov, nedávno sa našej univerzite
spolu s ostatnými partnermi v aliancii

Mgr. Petra Javorčíková
V r. 2015 získala bakalársky diplom
z európskych štúdií na Univerzite
v Maastrichte v Holandsku. Počas
magisterského štúdia na Masarykovej
univerzite v Brne sa špecializovala na
medzinárodné vzťahy a energetickú
bezpečnosť Európskej únie. Po skončení
štúdia v r. 2017 stážovala šesť mesiacov
v Európskom hospodárskom a sociálnom
výbore v Bruseli. Po stáži pracovala dva roky
ako personalistka v Prahe v energetickej
firme. Od r. 2020 pôsobí na rektorátnom
oddelení pre európske projekty a Erasmus+.

podarilo uspieť s ďalším projektom –
ENLIGHT RISE. Ide o projekt financovaný
z európskeho programu Horizont 2020
zameraného na výskum a inovácie. Práve
tento nový pilier ENLIGHT prinesie ďalšie
možnosti pre mladých výskumníkov.
Aké výhody a možnosti prinesie
ENLIGHT ostatným zamestnancom
našej univerzity?
MR: Zamestnanci – vyučujúci, výskumníci
aj administratívni zamestnanci – sú
základom práce univerzity, a preto
ENLIGHT predpokladá nastavenie
spolupráce medzi partnerskými
inštitúciami aj pre nich. Pôjde o rôzne
druhy pobytov, spoločné projekty,
možnosti zapojenia sa do online kurzov
a konferencií, výmenu skúseností, cykly
vzájomného hodnotenia (peer review)
či spoluprácu pri vzdelávacích aktivitách,
napríklad vo forme učenia spoločného
kurzu pedagógmi z rôznych univerzít.
Samozrejme, vyžaduje si to snahu
komunikovať v cudzích jazykoch.
Koľko ľudí z UK pracuje na projekte
ENLIGHT a čomu sa konkrétne venujú?
KY: Aj v tomto smere je ENLIGHT
naozaj výnimočným projektom, pretože
ako jediný už teraz prepája takmer
celú univerzitu naprieč fakultami. Do
projektu je len na UK zatiaľ zapojených
– okrem nás troch – približne 50 kolegov

z 12 fakúlt. Sú to hlavne akademickí
pracovníci, ktorí v pracovných skupinách
riešia konkrétne projektové úlohy.
Ide napríklad o prípravu ENLIGHT
Doctoral Network, ponuky vzdelávania
v jednotlivých kľúčových oblastiach či
plánovanie podujatí. Účasť univerzity
na projekte ENLIGHT zastrešuje
prorektor UK pre medzinárodné vzťahy
Jozef Tancer, pod ktorého spadá naše
rektorátne oddelenie pre Erasmus+
na čele s Milanom Remišom. Ja
s Petrou máme na starosti koordináciu
pracovných skupín a prípravu výstupov
projektu, ako i organizáciu stretnutí
a sledovanie rozpočtu.
Čo považujete za doterajší
najväčší úspech pre UK v súvislosti
s ENLIGHT?
MR: Už to, že aliancia ENLIGHT
uspela vo výzve Európskej komisie na
podporu „Európskych univerzít“, je
samo osebe veľkým ocenením našej
práce. Túto podporu získala iba veľmi
malá časť univerzít v Európe. V rámci
ENLIGHT je Univerzita Komenského
spoločne s Univerzitou v Bordeaux
zodpovedná za riadenie pracovnej
skupiny WP2, ktorá sa zameriava na
vytvorenie ponuky ENLIGHT kurzov na
základe tzv. učenia sa cez výzvy (angl.
Challenge-based Learning), aliančný
think-tank a regionálne akadémie. Ide
o najdôležitejšiu časť projektu.

Think-tank spojí kľúčových
odborníkov, zdroje a najmodernejšie
výskumné postupy z deviatich
univerzít. Regionálne akadémie,
zložené z interdisciplinárnych tímov
študentov a akademikov, spoločností
a podnikateľských inkubátorov a tiež
zástupcov vlády a občanov, budú
spoločne pracovať na riešeniach
zložitých výziev, s ktorými sa dnes boria
mestá a komunity. Je to veľmi ťažká
úloha, ale považujeme za úspech, že
nám partneri v rámci aliancie dôverujú,
že ju výborne zvládneme.
Čo našu univerzitu čaká v rámci
ENLIGHT do konca roka?
PJ: Do konca roka máme naplánované
vedecké výstupy, konferencie a v novom
akademickom roku aj ponuku prvých
ENLIGHT kurzov. Všetky ponuky môžete
sledovať na webstránke projektu
enlight.uniba.sk v časti „Online kurzy
a podujatia“. Zatiaľ sú plánované
iba online podujatia, ale po zlepšení
epidemickej situácie, samozrejme,
pribudnú aj tie prezenčné. Máme tiež
naplánované podujatia s asociovanými
partnermi projektu na Slovensku –
Magistrátom hlavného miesta SR
Bratislavy a spoločnosťou ESET, ktoré
sa týkajú mapovania regionálnych
problémov a hľadania krokov k ich
riešeniu.

Mgr. Kateryna
Yakovenko, PhD.
V r. 2006 vyštudovala žurnalistiku a cudzie
jazyky na univerzitách vo Francúzsku a na
Ukrajine. V r. 2012 – 2016 absolvovala
doktorandské štúdium na Katedre
politológie Filozofickej fakulty UK, kde
dodnes pôsobí. Vo výskume sa aktuálne
zameriava na otázky legitimity a národnej
identity v súvislosti s demokratickou
konsolidáciou. V r. 2017 – 2020 ako
postdoktorandská výskumná pracovníčka
pracovala na projekte ENERGIES,
v súčasnosti je členkou projektu GLocalEAst.
Od r. 2016 pôsobí na rektorátnom oddelení
pre európske projekty a Erasmus+.
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PRÍBEH

KEĎ VIEM POMÔCŤ,
NEVIEM SEDIEŤ
DOMA
Vo svete bez pandémie by Veronika Haššová v týchto dňoch učila
budúcich farmaceutov, ako používať a vyhodnocovať EKG, merať
hladinu cukru v krvi a ďalšie praktické činnosti. Ako vedúca skupiny
laborantiek na Katedre farmakológie a toxikológie Farmaceutickej
fakulty UK zabezpečuje cvičenia z patológie a medicínskej
propedeutiky. Tento semester však namiesto toho nastupuje na
dvanásťhodinové služby ako dobrovoľníčka na covidovom oddelení
nemocnice na Kramároch. „Stále som v médiách počúvala, ako chýbajú
zdravotníci, vyzývali ľudí, aby sa zapojili – tak som sa prihlásila,“ hovorí.
Veronika Haššová je pôvodným
povolaním zdravotná sestra,
v nemocnici po škole aj pracovala. Jej
druhý syn sa však narodil s postihnutím
a starostlivosť oňho by nedokázala
skĺbiť s prácou na zmeny. Svoje
zdravotnícke vzdelanie tak uplatnila
na farmaceutickej fakulte: „Je to skvelá
práca v tom, že nestrácam zručnosti, učím
sa nové techniky, metódy, mám kontakt
s prístrojovým vybavením, robíme výskum.
A zároveň mám pracovnú dobu, ktorá mi
umožnila starať sa o syna.“
Vyučovanie študentov dištančne však
v jej prípade nefunguje. „Niektoré veci
dištančne nenaučíte, študenti potrebujú
držať v ruke prístroj, na odmeranie
glykémie potrebujete pacientovi
odobrať vzorku krvi tak, že mu pichnete
do prsta. Dištančne im nanajvýš
vysvetlím, aké sú referenčné hodnoty
vybraných laboratórnych parametrov.
Pri práci z domu môžem akurát vybaviť
papierovú robotu a maily.“ Rozhodla
sa preto prihlásiť ako zdravotnícka
dobrovoľníčka.

Od testovania na oddelenie
Najprv v jeseni pomáhala ako
zdravotníčka pri „vytieraní nosov“
počas celoplošného testovania, neskôr
v rôznych MOM-kách. Vo februári
nastúpila ako dobrovoľná pomocná
zdravotná sestra do nemocnice na
Kramároch v Bratislave. Pre vysoký

počet infikovaných pacientov tam
neurochirurgické oddelenie prerobili na
covidové.
Oddelenie, na ktorom slúži, sa stará
o pacientov, ktorí potrebujú kyslíkovú
liečbu. „Vozia k nám prevažne starších
ľudí, zvyčajne po dvojtýždňovej domácej
neúspešnej liečbe a v štádiu, keď
majú ochorenie už veľmi rozvinuté.
Majú zvyčajne obojstranný zápal pľúc
a dostávajú buď základnú kyslíkovú
liečbu, alebo tzv. high-flow, čo je už vyššia
podpora dýchania. (Ide o ventilačnú
podporu vysokým prietokom plynov
aplikovaným nazálne – pozn. red.) U nás
nie sú pacienti v umelom spánku na
pľúcnej ventilácii, čo je možno niekedy
ešte horšie, lebo naši pacienti sú pri
vedomí, sú nepokojní, v strese, vyľakaní,“
vysvetľuje. Veronika Haššová ako
pomocná zdravotná sestra má na
starosti namiešanie správnej infúznej
liečby podľa pokynov lekára, podáva
lieky per os, teda cez ústa, sleduje
prístroje, v pravidelných intervaloch
meria tlak, saturácie, glykémie. „Beriem
to aj ako príležitosť oživiť si skúsenosti,
naučiť sa niečo nové, byť v kontakte
s pacientom.“ Na mladšieho syna počas
služieb dozrie starší brat vysokoškolák,
ktorý je doma na dištančnej výučbe.

Krásne aj cez skafander
Dvanásťhodinovú službu musí Veronika
a jej kolegyne absolvovať v plnom
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ochrannom oblečení. Na sebe majú
chirurgický plátenný odev, na tom
celotelový overal, sieťku na vlasy, prvé
rukavice, ktoré siahajú až po lakte, na
nich druhé rukavice, návleky na nohy,
respirátor FFP3, na ňom chirurgické
rúško a štít. „Ešte ani poriadne nie som
oblečená a už som spotená,“ hovorí.
Pri vyzliekaní ju musí kolegyňa najprv
celú a zo všetkých strán postriekať
dezinfekciou, potom sa môže začať
vyzliekať podľa presne určeného
postupu. Všetko ide do tzv. medicínskeho
odpadu. Osobitne sa dezinfikuje štít
a okuliare. Obliekanie a vyzliekanie
z ochranných odevov je takou zdĺhavou
procedúrou, že zdravotníci si dobre
rozmyslia, koľkokrát za zmenu si dajú
prestávku. „Ak je nás v zmene dostatok
a vieme sa vystriedať, tak ideme dvakrát.
Ak nie, tak zvyčajne máme len jednu dlhšiu
prestávku na obed.“
Oddelenie je rozdelené na tzv. čistú
a covidovú stranu. Na čistej strane majú
izbu sestier, kde sú dokumenty, tlačia sa
tu chorobopisy a správy. Na covidovej

strane sú izby infikovaných pacientov.
„To, čo donesiete na covidové oddelenie,
sa už nesmie zobrať späť,“ objasní.
Ako reagujú pacienti na sestričky, ktoré
pripomínajú postavy zo sci-fi filmov?
„Niektorí sú veľmi vystrašení už len z toho,
ako vyzeráme. Musíme ich upokojiť,
začať sa s nimi rozprávať, aby sme ich
ubezpečili, že v skafandroch sú ľudia, že
sa im snažíme pomôcť.“ Ale niekedy je
aj veselo. „Stalo sa, že sa nám pacient
sťažoval: ,Také pekné baby a v takých
skafandroch, nič z toho nemám!‘ Smiali
sme sa, že predsa nemôže vedieť, či sme
pekné, ale trval na tom, že sme.“
Návštevy pacientov sú, samozrejme,
zakázané, jediný kontakt s blízkymi
je cez mobily či tablety, ktoré
dezinfikujú germicídnymi žiaričmi.
„Zvyčajne nemáme veľmi čas na
to, aby sme obsluhovali pacientom
mobily, ale je jasné, že ak počujeme
niekomu z imobilných pacientov zvoniť
mobil a máme čas, tak ho zdvihneme
a podáme, prípadne odovzdáme odkaz
od príbuzných. Ľudia sú vystrašení, treba

im pomôcť. Je skvelé vidieť, že pacient sa
má o trochu lepšie, že som mu – možno
aj takouto malou službou – spríjemnila
pobyt.“
Ako vníma Veronika debatu o liekoch
ako ivermektín či izoprinozín, ktoré
vraj u nás nepodávame dostatočne?
Hovorí, že sa príbuzní pacientov niekedy
dožadujú, aby to ich blízkym podali.
„Rozčuľujú sa najmä tí, ktorí si niečo
naštudovali z googlu. Význam ivermektínu
je však sporný, do úvahy prichádza možno
tak na začiatku ochorenia. K nám však už
vozia pacientov so zápalom pľúc, prípadne
s inými pridruženými ochoreniami, takže
je úplne zbytočné dávať im ivermektín.
Liečime kortikoidmi, zápal antibiotikami.
S čistým svedomím hovorím, že pacientov
liečime naozaj adekvátne, podľa
najlepšieho vedomia a svedomia, robiac
všetko preto, aby to s nimi dopadlo dobre.
Žiaľbohu, nie vždy to stačí.“

Ak prepúšťame pacienta, chce
sa mi lietať
Za pár týždňov dobrovoľníckej služby
zažila smrť pacienta už veľakrát. „Je
to zlé. Najmä nočné, keď sa stane, že za
jednu noc umrú aj traja pacienti. Aj moje
kolegyne sestričky, ktoré už dlhé roky
pracujú na neurológii či neurochirurgii,
hovoria, že za celý ich profesionálny život
im nezomrelo toľko pacientov ako teraz
za niekoľko týždňov. Ak sa mi podarí, že
počas služby prepustím troch pacientov
domov, tak sa mi chce lietať, usmievam sa
pod maskou,“ hovorí.
V prvej vlne pandémie vlani na jar
fungovali vo svete a čiastočne aj u nás
akcie na poďakovanie zdravotníkom,
ľudia tlieskali či trúbili na balkónoch,
vyjadrovali podporu. Ako sa pandémia
naťahuje, ľudia sú unavení, oveľa
nespokojnejší, ani kampane vďaky
zdravotníkom sa už veľmi nekonajú.
Podľa Veroniky Haššovej zdravotníci
nepotrebujú, aby ich ľudia nejako extra
oslavovali a uctievali, veľmi však zamrzí
neobjektívna kritika. „Nepotrebujeme
tlieskanie na balkónoch. Ale aby ľudia na
nás nenadávali, pokiaľ nevedia, o čom je
táto práca. Som presvedčená, že každý
zdravotník v tejto situácii robí naozaj
všetko, čo môže.“
Svoje rozhodnutie nastúpiť do
nemocnice neľutuje. „Keď viem pomôcť,
nedokážem sedieť doma. Moja hlava
a chrbtová kosť by mi to nedovolili. Mám
dobrý pocit, keď viem, že som urobila
všetko, čo som mohla. Je to tiež pre mňa
príležitosť akoby niečo vrátiť. Aj ja možno
budem raz potrebovať, aby sa o mňa
postarali, a verím, že sa potom niekto
nájde.“

VÝSKUM
PODNIKATEĽSKEJ
ETIKY NEPRINIESOL
POTEŠUJÚCE ZISTENIA
BEZ ETIKY SA PRITOM NEDÁ
UDRŽATEĽNE PODNIKAŤ

text: Paulína Stachová, FM UK; Ivan Skaloš, SCC
foto: Tomáš Madeja

Vedeli ste, že program ochrany oznamovateľov nekalej činnosti – tzv. whistleblowerov – na Slovensku zatiaľ
zaviedlo len minimum firiem? A že najčastejším spôsobom porušovania etiky v podnikaní u nás je neplatenie
záväzkov? To sú len dve z mnohých zistení, ku ktorým sa výskumníci na Fakulte managementu UK pod vedením
profesorky Anny Remišovej od júla 2017 dopracovali pri riešení projektu „Rozvoj podnikateľskej etiky
v slovenskom podnikateľskom prostredí“ (APPV-16-0091).
Výskum, ktorý v tejto oblasti dlhodobo
chýbal, pozostával z kvalitatívnej
a kvantitatívnej časti. Hlavnými
cieľom kvalitatívnej časti bolo zistiť,
aké neetické praktiky sa vyskytujú
v slovenskom podnikateľskom prostredí
a aké sú, naopak, osvedčené etické
praktiky a mechanizmy, ktorými
organizácie implementujú etiku do
svojho fungovania. Kvantitatívna časť
potom skúmala mieru rozšírenia týchto
neetických praktík a rozsah aplikácie
základných etických mechanizmov. Na
empirickom výskume sa zúčastnilo 1295
organizácií, z hľadiska regiónu a veľkosti
podnikov mal výskum reprezentatívny
charakter.
Hoci sa projekt skončí až v júni tohto
roka, už teraz možno skonštatovať,
že výskum priniesol veľmi zaujímavé,
i keď, žiaľ, nie celkom potešujúce
zistenia. Veľmi výrazne poukázal aj na
potrebu etického vzdelávania, o čo sa
kolektív okolo profesorky Remišovej na
Fakulte managementu UK dlhodobo
usiluje. Výskumníci úzko spolupracovali
s praxou, predovšetkým s expertmi
podnikateľskej etiky z komerčného
sektora, ktorí nielen asistovali pri
získavaní respondentov výskumu, ale
priniesli aj rôzne pohľady a skúsenosti

do interpretácie získaných dát. Samotný
výskum sa podarilo zrealizovať pred
rozšírením ochorenia COVID-19.
Výsledky kvalitatívnej aj kvantitatívnej
časti tak napomohli k identifikácii
slabých miest rozvoja podnikateľskej
etiky v slovenskom podnikateľskom
prostredí a dávajú priestor na vedomé
snahy o zlepšenie situácie.

Rebríčku neetických praktík
kraľuje neplatičstvo
Napriek tomu, že sa potreba rozvoja
podnikateľskej etiky môže javiť ako
samozrejmá, výskum ukázal, že je to
priam nevyhnutnosť. Porušovanie
etických pravidiel v podnikaní spôsobuje
jednotlivým podnikateľom, ale aj
ekonomike ako celku veľké materiálne
škody a do spoločnosti vnáša
pochybnosti o tom, že podnikať sa dá
etickým spôsobom.
Spomedzi 26 skúmaných neetických
praktík, ktorým sú vystavení
podnikatelia na Slovensku, sa na
prvom mieste umiestnilo neplatičstvo.
Výsledky výskumu potvrdzujú
dlhoročne komunikované sťažnosti
hlavne malých a stredných podnikov
na neplatenie faktúr za poskytnuté

služby a tovary a na nedodržiavanie
zmlúv medzi obchodnými partnermi.
V situácii nízkej vymáhateľnosti
práva môžu podnikatelia skĺznuť
k hľadaniu vlastných východísk (často
však neetických alebo nelegálnych)
z tejto situácie, čo „podporuje“ aj
ďalšia z rozšírených neetických praktík
– zneužívanie postavenia veľkých
podnikov voči malým či nedodržiavanie
zmlúv ako také. Neetické praktiky však
nachádzame aj v iných oblastiach:
vo vzťahu podniku k zákazníkom
(napr. klamlivá reklama a zavádzanie),
vo vzťahu k zamestnancom (napr.
nezákonné praktiky pri vyplácaní miezd)
či vo vzťahu ku konkurencii (napr.
zneužívanie silného postavenia na trhu,
kartelové dohody). V neposlednom rade
treba pomenovať aj neetické praktiky
vo vzťahu k štátu či spoločnosti ako
takej (napr. nekalé praktiky pri získavaní
verejných zákaziek, zdrojov, eurofondov
či zneužívanie kontaktov na politikov/
úradníkov vo svoj prospech).

Rozvoj zamestnanosti
či regiónu v motivácii
podnikateľov nehrá rolu
Výskumníci sa rovnako zaoberali aj
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TOP 10 NEETICKÝCH PRAKTÍK V PODNIKANÍ NA SLOVENSKU
STRETLI STE SA PRI PODNIKANÍ S TÝMITO PRAKTIKAMI? (N = 1295)

Neplatičstvo

53 %

Zneužívanie postavenia veľkých
podnikov voči malým

41 %

Nedodržiavanie zmlúv

41 %

Zneužívanie silného postavenia
na trhu, kartelové dohody

34 %

Rodinkárstvo
v podnikateľskom prostredí

33 %

Nekalé praktiky pri verejnom
obstarávaní

34 %

Klamlivá reklama, zavádzanie

33 %

Vyhýbanie sa zodpovednosti za
reklamácie a chyby

Zľava hore: doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., prof. PhDr. Anna Remišová, CSc., prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
Zľava dole: Ing. Ivan Skaloš (SCC), doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD., Mgr. Alexandra Skalská, PhD.,
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc., Mária Mrázová

28 %

24 %

28 %

27 %

22 %

25 %

26 %

Predaj nekvalitných výrobkov
alebo služieb

Výskumný tím projektu

30 %

27 %

Zneužívanie kontaktov
na politikov/úradníkov vo
vlastnom ekon. záujme

25 %

25 %

0%

10 %

24 %

20 %

30 %
Áno

hodnotami, ktorými sa podnikatelia
v našej krajine riadia pri spravovaní
a rozvoji vlastných podnikov či ktoré
ich motivujú k podnikateľskej činnosti.
Výskum sa zameral na 10 hodnôt,
ktoré vychádzali z ekonomickej i etickej
racionality v podnikaní a týkali sa tak
individualistickej, ako aj spoločenskej
orientácie podnikateľov. Neprekvapilo,
že takmer pre každého slovenského
podnikateľa je dôležitý zisk (98 %
respondentov považuje zisk za
dôležitý/skôr dôležitý). Nasledujú
hodnoty vlastnej obživy, dobrého
mena podnikateľa a sebarealizácie
podnikateľa skrz podnikanie. Nie celkom
potešujúce je zistenie, že orientácia na
prospech pre druhých a spoločnosť ako
takú má v hodnotovom rebríčku nižšie
priečky. Napríklad len 40 % opýtaných
si myslí, že k hlavným záujmom
podnikateľa patrí rozvoj zamestnanosti.
Podobný podiel respondentov vníma,
že k hodnotám podnikateľa patrí

spoločenské blaho; nízku pozornosť
má rozvoj regiónu a ochrana životného
prostredia.
Obdobné sú aj výsledky o vnímaní
podnikania ako služby pre druhých.
Z uvedeného je teda zrejmé, že
vzdelávanie v oblasti podnikateľskej
etiky má svoje opodstatnenie nielen,
ale nevyhnutne práve vo vzdelávaní
budúcich manažérov či podnikateľov,
ktorí sa v praxi nevyhnú etickým
dilemám. Potrebujeme ich pripraviť
na tieto výzvy a naučiť ich, ako etické
princípy na úrovni podniku možno
úspešne iniciovať a zavádzať a ako
etiku implementovať do kultúry
a spôsobu vedenia organizácie.
Základným predpokladom však je,
aby pochopili, prečo majú etickým
spôsobom riadiť spoločnosti,
v ktorých budú v budúcnosti pôsobiť.
Všeobecné vnímanie súčasného
stavu podnikateľského prostredia na
Slovensku ich totiž môže, naopak,

viesť skôr k presvedčeniu, že úspech
v podnikaní sa dá dosiahnuť neetickými
praktikami. Tento pohľad napokon do
určitej miery potvrdili aj respondenti
výskumu v už spomínaných výsledkoch.

V priamom kontakte s praxou
už počas štúdia
A tu sa opäť ukazuje potreba
sprostredkovať študentom kontakt
s praxou. Kto ho prináša? Na výskume
priamo participovali aj zástupcovia
združenia Slovak Compliance Circle
(SCC), ktoré vzniklo s cieľom podporovať
a propagovať úlohy dodržiavania
predpisov (angl. compliance)
a etického správania v rámci
slovenskej podnikateľskej komunity.
A to predovšetkým prostredníctvom
vzájomnej výmeny skúseností,
propagácie profesie manažéra pre
etiku (angl. ethics officer) a manažéra
pre dodržiavanie predpisov (angl.

19 %

compliance officer), ako i propagácie
etického správania v podnikaní na
Slovensku.
Spolupráca Fakulty managementu UK
s SCC trvá už od roku 2014. Zástupcovia
združenia, ktorými sú odborníci
z komerčnej praxe, odvtedy na
fakulte prednášajú v rámci predmetov
podnikateľská etika a manažérska
etika. Spolupráca je obojsmerná –
združenie pravidelne pozýva zástupkyne
z fakulty na podujatia (workshopy,
konferencie), ktoré SCC organizuje.
Ani počas posledného roka to nebolo
inak, i keď s ohľadom na pandemickú
situáciu podujatia prebiehali,
samozrejme, prevažne v online režime.
Dlhoročná spolupráca medzi Fakultou
managementu UK a SCC sa tento rok
podpisom memoranda o vzájomnej
spolupráci stala oficiálnou, čo vytvára
nielen dobré predpoklady na ďalšie
skvalitňovanie etického vzdelávania
budúcich manažérov, ale aj na ďalší

40 %

50 %

60 %

70 %

Skôr áno

rozvoj spolupráce v iných oblastiach.

Zo zdravého trhového
prostredia neprofituje len
spoločnosť
V súvislosti s formovaním postoja
budúcich manažérov k otázke etiky
v podnikaní treba spomenúť ešte
jednu vec. To, prečo je dôležitá
z celospoločenského hľadiska, zväčša
netreba bližšie vysvetľovať. Zdravé,
nedeformované konkurenčné trhové
prostredie sa spoločnosti vracia
v predvídateľnej zamestnanosti,
lepšom výbere daní, nižších nákladoch
kontroly a regulácie, ako i vyššej kvalite
poskytovaných tovarov a služieb.
Väčšou výzvou je však objasniť, prečo
je aplikácia etického podnikania
výhodná aj pre organizácie ako také.
Príklady systémov riadenia etiky
v organizácii, ktoré prinášajú manažéri
pre dodržiavanie predpisov a etiku

z praxe, poukazujú predovšetkým na to,
že neetickým spôsobom, bez rešpektu
k zákonu a morálnym štandardom,
sa nedá podnikať udržateľne, t. j.
s dlhodobou schopnosťou zvyšovať
hodnotu firmy. Nejde tu pritom iba
o možné právne dôsledky porušovania
zákona, obchodnoprávne dôsledky
alebo tie vyplývajúce z trestnej
zodpovednosti právnických osôb.
Podnik, ktorý ide touto cestou, čelí
reputačným rizikám, ktoré majú
priamy vplyv na jeho dôveryhodnosť
v očiach vlastníkov, finančného
trhu, zamestnancov, regulačných
orgánov, partnerov a dodávateľov, ale
predovšetkým zákazníkov. Vyplývajúce
obchodné a prevádzkové problémy skôr
či neskôr podnik položia.
Ak platí, že spolupráca s praxou je pre
akademický sektor veľmi dôležitá, platí
to aj opačne. Potvrdí vám to aj rozhovor
na nasledujúcich stranách.
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text: Erika Hubčíková
foto: Tomáš Madeja

Všetko sa to začalo pred
siedmimi rokmi na odbornom
workshope Slovak Compliance
Circle (SCC) – združenia,
ktoré na Slovensku vzniklo
koncom roka 2013 z iniciatívy
nadnárodných spoločností.
„Už vtedy nás veľmi príjemne
prekvapilo nadšenie mladých
predstaviteľov z praxe
pre podnikateľskú etiku,
ako aj ich rozhľadenosť
v tejto oblasti,“ spomína si
profesorka Anna Remišová
z Fakulty managementu
UK na začiatky obojstranne
prínosnej spolupráce, z ktorej
od začiatku ťažia aj študenti
našej univerzity. O partnerstve,
ktoré obe inštitúcie vo februári
oficiálne stvrdili podpisom
memoranda o spolupráci,
ale aj o ďalších zisteniach
štvorročného APPV projektu
o rozvoji podnikateľskej etiky
u nás sme sa porozprávali
nielen s vedúcou riešiteľského
tímu, ale i inžinierom Ivanom
Skalošom z SCC.

ROZHOVOR

KEĎ AKADEMICKÉ
VÝSKUMY POMÁHAJÚ
PODNIKATEĽSKEJ PRAXI

Fakulta managementu UK so
združením SCC spolupracuje už od
roku 2014. Ktorých oblastí sa táto
spolupráca týka?
AR: V rámci predmetu podnikateľská
etika sa jeden seminár venuje aplikácii
podnikateľskej etiky do organizačnej
kultúry v konkrétnej organizácii. Do
každého krúžku vtedy príde jeden
manažér pre etiku a dodržiavanie
predpisov (angl. compliance)
z podnikov, ktoré sú združené v SCC,
aby prezentoval vlastný program
implementácie podnikateľskej etiky
do praxe. U študentov sa tieto
prednášky stretli s obrovským záujmom,
čomu sa veľmi tešíme. Lebo ak náš
poslucháč vidí, ako sa zavádza etika
do organizačnej kultúry v takých
spoločnostiach ako HB Reavis, Slovak
Telekom, Mercedes-Benz, Siemens,
Atos, Tatra banka, Osram, Jaguar Land
Rover, Slovnaft, Matador či Lansky,
Ganzger & Partner, je to najlepší
dôkaz praktického využitia vedomostí
získaných na predmete podnikateľská
etika. Zároveň majú možnosť vidieť,

že sa v manažmente vyprofilovala nová
špecializácia manažéra pre etiku, ktorú
môžu v budúcnosti vykonávať aj oni.
Druhou formou spolupráce je naša
aktívna účasť na konferenciách
veľkého rozsahu, ktoré každoročne
organizuje SCC. Naše prednášky sa
zameriavajú na teoretické vysvetlenie
niektorých teoretických otázok z oblasti
podnikateľskej etiky a veľký priestor
poskytujú prezentácii výsledkov našej
výskumnej práce. Veľmi si vážime
ich úprimný záujem o obsah výučby
podnikateľskej etiky, reakcie študentov,
ako aj o to, s akými problémami sa
stretávame na akademickej pôde.
Tretia forma spolupráce je pomoc
SCC v konkrétnych výskumných
projektoch. V prvých rokoch mala
podobu skôr aktívnej pomoci so
zbermi dát, v ďalšej fáze sme však už
pozvali pána Skaloša ako zástupcu
SCC priamo do výskumného tímu.
A nielen to. SCC sa stalo jedným z našich
aktívnych odberateľov výsledkov
výskumu. Obzvlášť si ceníme podporu
pri organizovaní workshopov, kde sa
diskutovalo o priebežných záveroch
a pripomienkovali sa navrhované modely
dlhodobého rozvoja podnikateľskej
etiky. Tieto stretnutia s členmi SCC boli
nadmieru efektívne.
Čo prináša toto partnerstvo vám,
teda medzinárodne uznávanej
odborníčke v oblasti manažérskej
a podnikateľskej etiky a etických
kódexov a manažérovi pre
dodržiavanie predpisov pôsobiacemu
v komerčnej praxi?
AR: Jednoznačné potvrdenie, že teória
podnikateľskej etiky a reálna ekonomická
a podnikateľská činnosť sú navzájom
podmienené. Naše akademické zistenia
sa verifikujú praxou a dokazujú, že
teoretické poznatky sú nevyhnutným
predpokladom pre dlhodobý rozvoj
podnikateľskej etiky v organizáciách. Na
druhej strane treba otvorene priznať, že
prax v tejto oblasti sa mnohokrát rozvíja
rýchlejšie než teória, predovšetkým pri
zavádzaní konkrétnych mechanizmov
etického programu. Napríklad
overovanie spoľahlivosti obchodného
partnera (angl. due diligence) vzniklo
najprv v praxi, až potom sa stalo
objektom vedeckého výskumu.
Podobne ako spomínaná špecializácia
manažéra pre etiku, ktorá už ani v našom
podnikateľskom prostredí nie je takou
novinkou.
IS: Z pohľadu SCC by som mohol veľa
rozprávať. Všetky partnerstvá združeniu

pomohli kvalitatívne rásť a partnerstvo
s FM UK je jedno z kľúčových. Veľmi,
naozaj veľmi si ho vážime. Ak mám však
vašu otázku zodpovedať priamo za
seba, začnem tým, že sa ako pôvodným
povolaním finančný expert, audítor
a manažér rizík podnikateľskej etike
naplno venujem už 12 rokov. Za ten
čas som si uvedomil, že nemôžem
„uviaznuť“ v mikrosvete svojej
organizácie, pretože úroveň etiky
mojej organizácie nedeterminuje iba
naše interné prostredie, ale všetky
zložky spoločnosti – verejný sektor,
akademický sektor, trhové prostredie,
ako aj všeobecná občianska spoločnosť.
Každou interakciou s rôznymi ľuďmi
z týchto oblastí rastiem osobne aj
profesijne. Spolupráca s tímom pani
profesorky Remišovej mi umožnila
interakcie s ľuďmi z akademického
sveta. Ich náhľad na tému ma niekedy
núti vracať sa vo svojom vnímaní
k teoretickým základom, ktoré som
si v praxi otesal a prispôsobil podľa
vlastnej potreby, a to niekedy až
k filozofickej podstate etiky ako takej.
Umožnila mi však aj prístup k mladým
ľuďom, študentom, ktorým primárne
prinášam svoje skúsenosti z praxe, ale
zároveň si niečo odnášam ja sám – nový,
svieži pohľad na tému a jej význam.
Možnosť prednášať týmto mladým
ľuďom si nesmierne vážim a ich reakcie
sú pre mňa cenným nastaveným
zrkadlom.
Skúsme teraz prejsť k APVV
projektu „Rozvoj podnikateľskej
etiky v slovenskom podnikateľskom
prostredí“. Hoci sme o tomto
najväčšom výskumnom projekte
realizovanom na našom území
prezradili čitateľom Našej univerzity
už mnoho (na str. 47 – 49), zaujímalo
by ma, v čom vidíte jeho najväčší
prínos vy.
AR: Výskumom sme chceli upozorniť
všetky podnikateľské subjekty,
ale aj celú spoločnosť na fakt, že
každý podnikateľský subjekt nielen
podlieha vplyvu už sformovaného
podnikateľského prostredia, ale je aj
jeho spolutvorcom. Preto musí niesť
zodpovednosť za svoju činnosť, ktorá
vplýva aj na jeho akcionárov a na etiku
a kultúru podnikania na Slovensku
vo všeobecnosti. Keď si predstavíme,
že etické či neetické konanie
podnikateľských subjektov (v roku 2018
ich bolo 560 521) ovplyvňuje minimálne
jedného človeka, celkove však milióny
konkrétnych ľudí na Slovensku, tak
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nemôžeme viac zľahčovať úlohu etiky
v podnikaní. Preto bolo jedným z našich
základných cieľov získať konkrétne údaje
o správaní podnikateľských subjektov,
a to z ich pohľadu a na základe ich
vlastnej skúsenosti. Na tejto báze sme
v projekte mali ako dva hlavné výstupy
jednak vytvoriť praktický integrovaný
model na aplikáciu podnikateľskej
etiky do organizácií, pričom sme brali
zreteľ na veľkosť organizácie, a jednak
pripraviť personálne a administratívne
podmienky pre vytvorenie Centra pre
podnikateľskú etiku na FM UK.
IS: Pre mňa ako človeka z komerčnej
sféry predstavuje tento výskum novú
skúsenosť. Vedecká práca je postavená
na silných teoretických základoch
a exaktnej práci s dátami. Snažím sa
odniesť si niečo z tohto prístupu do
svojej praxe vo firme, kde toto často
preskakujeme a snažíme sa prakticky,
efektívne naplniť cieľ, pričom sa potom
dopúšťame chýb. Za jeden z kľúčových
momentov výskumu však považujem
najmä to, že združenie SCC mohlo
prispieť poskytnutím rôznych pohľadov
na interpretáciu jeho výsledkov.
Darí sa napĺňať vytýčené ciele
projektu?
AR: Robíme všetko preto, aby sme ich
splnili. Práve v týchto dňoch vychádza
odborná monografia Integrovaný model
dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky
v slovenskom podnikateľskom prostredí.
Vedieme tiež rozhovory o formálnej
a administratívnej podobe Centra
pre podnikateľskú etiku, ktoré sa
bude zameriavať predovšetkým na
vzdelávanie a tréningy z podnikateľskej
etiky a na poradenstvo. Poradenskú
činnosť sme si už v minulosti vyskúšali,
takže môžeme zúročiť nadobudnuté
skúsenosti. V roku 2019 nám totiž
vedenie FM UK vytvorilo podmienky
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na založenie Etickej poradne pre
študentov.
Ktoré z výsledkov výskumu boli pre
vás osobne najväčším prekvapením?
AR: Milo nás prekvapil už samotný
zber údajov: stretli sme sa s veľkou
podporou a ochotou vyplniť dotazník
(našou úlohou bolo získať minimálne
1022 podnikateľských subjektov, reálne
sme dosiahli n = 1295 respondentov).
Jedným z veľkých prekvapení bolo
odhalenie negatívneho vzťahu
podnikateľov k štátu. Obzvlášť
v skupine živnostníkov, mikro- a malých
podnikov išlo o otvorenú averziu voči
štátnym inštitúciám a ich spôsobu
riadenia podnikania, ktoré nazvali
diskriminačným. Diskrimináciu však
pociťujú nielen zo strany štátu, ale aj
veľkých podnikov.
Nebolo prekvapením, že na 1. mieste
z 26 skúmaných neetických praktík sa
umiestnilo neplatičstvo – až 72 %
respondentov sa stretlo s týmto
neetickým konaním (odpovede „áno“
a „skôr áno“). Výskum potvrdil to,
o čom sa v spoločnosti dávno hovorí,
že mnohé podniky nedostávajú platby
za dodané služby alebo tovary načas
a niekedy vôbec. Prekvapujúcim
bolo, že na 3. mieste sa umiestnilo
nedodržiavanie zmlúv – stretlo sa
s tým 65 % respondentov (odpovede
„áno“ a „skôr áno“). Spoločným
menovateľom obidvoch týchto
neetických praktík je nedodržanie sľubu
a zavádzanie obchodného partnera,
ktoré spôsobujú podnikateľom
ekonomické problémy a pre
živnostníkov, mikro- a malé podniky
sú často likvidačné. Neplatičstvo
a nedodržiavanie zmlúv vyvolávajú
a živia nedôveru v podnikateľskom
prostredí, čo potvrdil ďalší výsledok
výskumu – najrozšírenejším etickým

mechanizmom, ktorý aplikujú
podniky na Slovensku, je overovanie
spoľahlivosti obchodného partnera.
Na rozdiel od zahraničných výskumov,
v ktorých prvé miesto tradične patrí
etickým kódexom.
Aj keď sa na Slovensku veľmi často
hovorí o rodinkárstve a klientelizme,
predsa sme len neočakávali, že tento
jav je u nás natoľko rozšírený a že
bude piatou najčastejšou neetickou
praktikou.
IS: Osobne som bol zvedavý na spätnú
väzbu respondentov k otázke prekážok
rozvoja podnikateľskej etiky v ich firme.
Až 37 % z nich sa stotožnilo s tým, že
rozvíjaním etiky sa nič nezmení, 38 %
firiem sa považovalo za také eticky
vyspelé, že sa témou nepotrebujú viac
zapodievať, 43 % respondentov uviedlo,
že na tému nemá čas, resp. nemá o nej
dostatočné informácie. Parketou SCC
ako združenia je práca presne s týmito
postojmi v rámci podnikateľskej
komunity a toto bola cenná spätná
väzba.
A pokiaľ ide o to, čo naznačila pani
profesorka, rodinkárstvo je jeden zo
spúšťačov konfliktu záujmov, ktorý ako
samostatná téma podnikateľskej etiky
naberá na pozornosti a dôležitosti.
Každý neriešený konflikt záujmov sa
skôr či neskôr v organizácii negatívne
prejaví na plnení cieľov, dosahovaní
výsledkov, v právnych dôsledkoch alebo
vnútornej spolupráci, komunikácii,
naštrbení či úplnej strate dôvery.
Konkrétnych prípadov z praxe je
množstvo a nesúvisí to iba s úrovňou
etiky organizácie. Je tu aj objektívny
faktor, a to ten, že slovenský trh je
maličký a skutočne tu v konečnom
dôsledku „každý každého pozná“. Pri
posudzovaní jednotlivých situácií je
preto veľmi dôležitá neutralita, nemali
by sme skĺznuť do prirýchlych záverov

prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.
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a skúmaniu integrácie etickej a ekonomickej racionality.

a čierno-bielych pohľadov. Je potrebné
podotknúť, že tu nejde iba o väzby
vo vnútri organizácie. Rodinkárstvo
ako konflikt záujmov vyplývajúci zo
súkromných vzťahov sa pre komerčnú
organizáciu oveľa rizikovejšie prejavuje
v obchodnoprávnych vzťahoch, teda
vo vzťahu s dodávateľmi a zákazníkmi,
kde môže viesť k významným
stratám finančného, právneho, ale aj
reputačného charakteru.
Ktoré neúspechy vás v súvislosti so
snahou o rozširovane podnikateľskej
etiky najviac trápia?
AR: Asi to, že ani mnoho vzdelaných
ľudí stále nevie doceniť podnikateľskú
etiku ako spoločenskú disciplínu,
ale považuje ju za niečo zbytočné.
Sú presvedčení, že ľudia sú takí, ako
ich vychovali rodičia, škola či cirkev,
a zamestnávateľ s tým už nemôže nič
urobiť. Je to jeden z najrozšírenejších
mýtov, ktorý vyvraciame vo výučbe
budúcich manažérov. Učíme ich, že
ich profesijnou úlohou je vytvárať
také pracovné prostredie, ktoré bude
podporovať etické správanie. A naopak,
že nesú zodpovednosť za vznik
neetického prostredia, ktoré zvádza
ľudí k neetickému správaniu. Vedieme
ich k tomu, aby si uvedomovali, že
rozvoj etiky v organizáciách v prvom
rade závisí od vedenia organizácie.
Pri riešení eticko-ekonomických dilem
získavajú zručnosti identifikovať etické
problémy na pracovisku a riadiť rozvoj
podnikateľskej etiky v organizácii. Do
praxe ich vyprevádzame s tým, že kvalita
života veľkého počtu ľudí závisí od
toho, do akej miery sú v manažérskom
rozhodovaní zakotvené univerzálne
etické princípy. To platí pre manažérov
v každej oblasti, nezávisle od toho, či
ide o ekonomiku, vzdelávanie alebo
politiku.

IS: Ako tu už zaznelo, úroveň etiky
v spoločnosti je jemný mechanizmus,
ktorého chod ovplyvňuje mnoho
faktorov. Keď sa z pohľadu manažéra
pre dodržiavanie predpisov
u telekomunikačného operátora
pozriem na „svoj“ trh, nemyslím
si, že úroveň férovosti, zákonnosti
a čestnosti odráža moje snahy smerom
dovnútra mojej firmy aj smerom
do konkurenčného prostredia. Žiaľ.
Samozrejme, ako firmy, ktoré tému
podnikateľskej etiky rozvíjajú, môžeme
pre to určite robiť výrazne viac, než
robíme dnes. Ale ak ruka v ruke s tým
nezačnú s témou pracovať všetci
trhoví hráči, ak sa nezlepší regulačné
prostredie, trhový dohľad a všeobecná
vymožiteľnosť práva, ak sa nesprehľadní
a nesprofesionalizuje oblasť verejného
obstarávania, trh ako taký sa bude
v tomto ohľade hýbať veľmi pomaly. Sú
to v zásade faktory, na ktoré poukazujú
aj výsledky prieskumu.
Ako vidíte rozvoj podnikateľskej
etiky v budúcnosti?
AR: Toto nie je jednoduchá otázka.
Rozvoj podnikateľskej etiky totiž
závisí od úrovne rešpektovania
etických princípov v celej našej
spoločnosti. A rovnako tak úzko
súvisí s prehodnotením chápania
podnikania. Na Slovensku je podnikanie
jednoznačne primárne spájané
so ziskom. To, že podnikanie je
dôležitou spoločenskou inštitúciou,
ktorej primárnym poslaním je služba
ostatným, si uvedomuje len malý počet
podnikateľov. Zisk sa tak stáva mantrou
podnikania a opantáva celú spoločnosť.
A nakoniec sa musí zmeniť vzťah
k humanizácii vzdelávania. Na každej
vysokej škole by sa mala vyučovať
profesijná a aplikovaná etika. Práve
preto je pre mňa jedným z najväčších

úspechov práve zavedenie predmetu
podnikateľská etika ako povinného
predmetu v 5. ročníku štúdia na FM UK
a jeho veľmi priaznivé hodnotenie zo
strany študentov. Treba však objektívne
povedať, že pri zavádzaní podnikateľskej
etiky do učebných programov ma
výrazne podporovali kolegovia z fakulty,
najmä súčasná prorektorka UK Zuzana
Kovačičová, profesorka Anna Pilková,
profesorka Anna Lašáková, docent
Marian Holienka a docent Ján Papula,
prodekan FM UK, ktorí poukazovali na
to, že tento predmet sa učí na všetkých
svetových renomovaných ekonomických
univerzitách, a preto by nemal chýbať
ani na FM UK.
IS: Keďže verím, že napriek zlyhaniam
a nedokonalostiam je dobro našou
ľudskou podstatou, spomeniem
len to, čo vnímam pozitívne. Téma
podnikateľskej etiky sa čoraz
viac a hlbšie prepája s oblasťou
spoločenskej zodpovednosti, ktorá
dnes nie je o prvoplánovom PR
imidži, ale čoraz viac sa v nej skloňujú
slová ako zmysel a udržateľnosť.
Nezostávame pri ekonomických
faktoroch, čoraz intenzívnejšie v nej
hovoríme o environmentálnych
a spoločenských faktoroch, kde má
etika svoje nezastupiteľné miesto.
Etická firma prestáva byť nálepkou
a potrebuje úplne hmatateľný obsah,
pretože pre zákazníka sa čoraz viac
stáva parametrom dôveryhodnosti
a stability nás ako poskytovateľa tovaru
či služby. Ruka v ruke s tým ide čoraz
väčšia citlivosť občianskej spoločnosti
na tému etiky v súkromných vzťahoch,
verejnom živote aj podnikaní. Máme
zodpovednosť držať túto tému živú
a pracovať na jej rozvoji tam, kde sme,
v tom konkrétnom prostredí, na ktoré
máme dosah.
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INTERVIEW

ARE YOU SERIOUS
ABOUT PSYCHOLOGY?
STUDY IT IN ENGLISH
According to the data of the
Slovak Centre of Scientific and
Technical Information the study
of psychology attracted more
than 2,500 new applicants in
2019 alone, half of whom were
admitted. Interest in the study
of the "science of the soul"
began to grow about ten years
ago. At that time psychology
at Comenius University could
only be studied in Slovak.
Today, however, the situation
is different. The recently
established study programme
of Social and occupational
psychology at the Faculty of
Social and Economic Sciences
of CU (FSES CU) is celebrating
its first birthday. It is taught
entirely in English and aims
to prepare its graduates for
work in any area of psychology
not just in our own country,
but abroad. In this interview,
the programme’s advisor Dr.
Katarína Greškovičová speaks
about the course which is
unique in more ways than just
the world language in which it is
taught.
What makes this new English-based
study programme, ‘Social and Work
Psychology’ distinctive – apart from
the fact that it is taught in a world
language?
The programme is unique because of
the subjects it includes and because
the teachers are all experienced
practitioners and researchers who
studied or taught abroad – in the U.S.,

in China, Germany, Ireland or Australia.
Another distinguishing feature is the
fact that an entire semester of the
final year is set aside for a 13-week
internship, which allows the students
to become more completely involved
in the secrets of practical psychology
at an institution of their choice, acting
as more than a mere "visitor". The style
of teaching, likewise, is exceptional.
Because this English-based programme
has fewer students, those of us who
teach it (and myself as the mentor) can
devote more focussed and individual
attention to the students. We have
more room for communication,
discussion and targeted feedback. All of
that means our students can progress
faster and acquire more knowledge and
skills.

do an English SCIO test. The admission
procedure fee needs to be paid and
a proof of graduation of a secondary
school is also required. If the applicant
studied at a secondary school outside
the Slovak Republic, they need to have
the certificate of graduation recognized
by the Slovak Ministry of Education.

Who is the primary intended
audience for the program? Does it
accept applicants from abroad?
Yes, foreign applicants are welcome
just like young people from Slovakia
who want to continue studying or
working abroad after graduating from
university. These are our two main
target groups. In general, however, the
program is designed for anyone who
is interested in psychology and wants
to study it in English. To be honest, if
one’s really serious about psychology
it is impossible to avoid English later
anyway – it is basically the language of
communication among psychologists.
Without English, one would find it
very difficult to navigate the field of
psychology or keep up with the latest
trends.

What if I'm interested in psychology
but I'm not sure my English is
sufficient? What advice will you give
me?
At the moment English proficiency of
our students is diverse. In our case,
the language is not the goal but a tool
of communication. Similarly to the
course in Slovak, students in the English
programme receive assignments and
need to elaborate reflection papers,
seminar papers and give presentations
in English. Consequently they need to
master English at a certain level (B1
or higher) from the start in order to
communicate their ideas and acquire
knowledge, both in writing and orally.
However, our teachers are patient
and imperfect English should not
discourage anyone from studying
with us. You can be sure that your
communication skills will improve
immensely every week from the very
first seminar. At the beginning your
study may seem difficult but with every
completed task you will be able to
express yourself in the foreign language
with greater ease and communication
will gradually become second nature
to you. Improved command of English
will be a beneficial side-effect of your
studies.

What are the conditions of
admission?
An application needs to be sent in
by 31 August, 2021, accompanied by
a language certificate (FCE, TOEFL,
etc.). As an alternative one can elect to

How many students are currently
studying in this program?
We only opened the programme in this
academic year, and all our students
are in the first year of their bachelor
studies. The fact that we obtained

56 naša univerzita
accreditation fairly recently and then
the pandemic struck means we there
are now 11 students including one
foreign student. This year, however,
we expect an increased number of
applications from abroad and one of
our goals is to end up with a balanced
group in which foreign students might
even be a majority. Yet another unique
aspect of the English program is the
student diversity. It helps introduce
new insights and experiences into the
teaching process, allowing the students
to share in the growth together.
What makes the study of psychology
in English in Slovakia attractive to
foreign applicants?
We already mentioned some unique
traits of this programme which strives
to reflect the needs of society and
focuses on building a connection
among theory, practice and research,
but Comenius University could be an
attraction in its own right. After all,
we are a modern European institution
which usually makes top 2% of world
universities in international rankings.
In addition, although FSES CU was only
formed in 2002, it has already managed
to establish itself as the best faculty
in the field of 'other social sciences' in
Slovakia, while also enjoying a good
reputation abroad. We may be one of
the smaller faculties in terms of student
numbers but that simultaneously leads
to a friendly and open atmosphere
in which students are more than just
anonymous statistics. Their creative
activities have made our faculty
particularly dynamic. Last but not least,
the location of our university in the
heart of Europe might be attractive to
foreign applicants who will have many
opportunities for discovery.
What about the content of the
study programme – which areas
of psychology (apart from social
and work psychology) will the
students encounter during their
studies? Which subjects are the most
popular?
Students will study general psychology,
developmental psychology,
neurophysiology, cognitive psychology,
organizational psychology, educational
and school psychology, clinical
psychology, counselling psychology and
research in psychology.
Our first year students complete
five compulsory subjects in the first
semester. Their feedback tells us
that they were most interested in
neurophysiology which studies the
functions of the central nervous system.
Interesting subjects are planned for
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this semester, including, among others,
social and psychology skills training,
which is one of the gold standards
in the study plan. I would also like to
mention the psychology of health,
psychology of language, psychology of
drug use, psychology of creativity or
a career club to name a few.

plan the entire internship and be aware
of the expected outcomes early on.
This planning takes place in the winter
semester of the second year. Students
choose the area of psychology in which
they would like to serve as an intern
and subsequently we communicate
with the chosen institution and resolve
all documentary formalities.

How would you describe the system
of the study? What can students
expect – apart from the five
compulsory subjects, give or take,
per semester?
Every week, students have classes
where they receive various
assignments. They are expected to
turn them in on time. We place a great
emphasis on discussion and feedback
because we know that this is how their
abilities and skills improve. They often
solve real-world problems and need
to handle controversial topics, honing
their scientific and critical thinking. Both
assessment and knowledge acquisition
in the subjects are continuous. In some
subjects, however, students will not be
able to avoid end of term exams during
which we’ll verify the level and quality
of their knowledge. In the second year,
they choose the topic of their thesis.
At the end of their studies in the third
year, they defend the thesis and take
state exams in three subjects: general,
social and work psychology.

I read that the program focuses on
practical experience, critical thinking
and research. How has the current
pandemic affected teaching and how
can practical experience be acquired
online?
Online teaching is a challenge for us
who teach the English programme
but it is challenging for education in
general. We are fortunate to have the
maximum support of our institution
and various other organizations. This
applies to distance tuition training
which is available to us, teachers.
That is a very important element. The
dynamics and flow of online tuition
are different and exercises need to
be converted or reinvented, but we
can manage just fine. In our case, we
can focus on practical experience
even online because psychology is not
so much about physically travelling
and being present somewhere else.
The concept of practice involves the
solution of real-world issues, analysis
of specific situations, teaching through
case studies and such. Apart from that,
our current world operates largely
online anyway, so online is actually
a great space for practice, right? As for
research, that can also be designed
and implemented online. Whether it is
possible and appropriate to carry out
research online depends, of course, on
the type and goal of that research.

Do students select a specialization
during their studies?
No, they do not specialize in this
programme. The subject curriculum
is standard and allows the graduates
to further specialize in any area of
psychology, i.e. occupational, clinical,
counselling, forensic, transport,
psychotherapy, school psychology, etc.
At the beginning of the interview
you mentioned that the students
complete a 13-week internship in the
final year. What is the internship like
and where can it be performed?
We are very open and flexible about
the students’ internships. Students can
go virtually anywhere their hearts take
them as much as the situation permits.
Of course, they can also stay in Slovakia.
The internship can be in Slovak, English
or any other language. Students also
have the opportunity to choose an
internship through the Erasmus+
programme. The country of their
internship is less important than what
they want to learn in practice, what
their goal is and whether the chosen
institution can deliver it. Therefore,
the first important step is to carefully

Since we mentioned research –
please give us an example of what
you or your colleagues are currently
researching in collaboration with the
students.
There is an ongoing research into the
confidence of Slovaks in COVID-19
measures, but also into how citizens
perceive the threat of the coronavirus
and how are they coping with the
pandemic from a psychological point
of view. There is also a project studying
how secondary school students
discern credible news, a project
examining intercultural aspects of
compassion, self-compassion and
self-criticism, a project which studies
the relationships and organizational
behaviour in the workplace or a study
into women's experience of maternity
care. As you can see, the topics we

cover are really diverse.
What are my chances in the real
world after I graduate from this
programme? Will my degree from
Comenius University be valid in other
countries of the world?
By completing the bachelor level the
student acquires theoretical knowledge
of basic and applied psychological
disciplines and basic methodological
procedures in psychological sciences.
The content and form of the curriculum
lead the students to acquire knowledge
and skills which they can later apply
both in the practical world and in
continued study towards a Master
degree. The graduate can choose
to continue studying for a Master
of psychology or related fields,
specializing in any area of psychology.
If you want to study abroad you need
to know the study recognition criteria
of your chosen country. However, the
feedback from our graduates confirms
that they encounter little problems
with that. Our graduates also find work
in both the public and private sectors.
They are qualified for the area of
human resources and can consequently
participate in the development of staff
policies and procedures, contributing
to the stabilization and development
of employees in various jobs. They can
manage and develop the social and
organizational aspects which then
affect the quality of life of individuals,
teams and organizations.
Can a graduate of this programme
continue with doctoral studies at the
faculty?
Yes, the continuation is seamless. We
are working on an accreditation for
a Master programme in English and the

accreditation of an English doctoral
programme is advancing as well. This
will give our bachelors a chance to
continue their studies easily.
Let’s say I am an undecided
secondary school student who
considers going for psychology. What
do you think I should consider before
applying to avoid studying just for
the sake of studying?
In the first place, give yourself an
honest answer to the question whether
you enjoy working with people, or
have had any experience where you
could see if you’re cut out for a helping
profession. At the same time be
aware of the fact that a psychologist
uses himself or herself as a tool and
faces the prospect of continuous self
improvement. This process begins at
school and continues after graduation.
A psychologist should be open to new
options and should creatively seek
solutions. At the same time they should
approach ideas, thoughts, theories and
experiences critically. They should have
a strong moral bearing in life.
I expect you need to explain the
difference between a psychologist,
a psychotherapist and a psychiatrist
quite often. Do you remember any
other such misunderstandings or
myths that the lay public associates
with psychology?
A frequent myth is that a psychologist
sees inside the peoples’ heads and
can evaluate them instantly while
automatically forming a professional
opinion about them and diagnosing
them. This prejudice can make people
feel vulnerable, threatened and
distrustful. Or quite the opposite –
they will tell you everything about

themselves right away, because they
expect advice and immediate help. That
is another typical expectation of clients
– they want to hear advice, get a quick
and simple solution and they expect
the psychologist to produce a miracle
pill which solves all their issues. But the
truth is, we have neither pills nor X-ray
vision, nor laser eyes.
How did you get attracted to
psychology? Will you tell us how the
study of psychology changed you?
When I was in the third grade
of secondary school I selected
psychology as a subject of the IB
Diploma Programme (which is a twoyear educational program in a foreign
language for students aged 16 to
19, culminating in an internationally
recognized qualification for university
studies – editor's note) at the Juraj
Hronec Gymnasium in Bratislava. During
that course we studied many great
psychologists. It definitely caught my
interest and since I gravitated towards
the helping professions anyway,
I thought the choice was fairly logical.
During my study I gradually moved
away from the clinical specialisation
(which is probably the first choice
for many students) and focused on
working with the general population
instead. The study definitely changed
me because by definition it makes
one get to know oneself and develop
one’s own personality. Apart from
learning a lot and developing myself
I had the chance to meet many great
people who enriched me immensely be
it my teachers or classmates. And last
but not least, the university gave me
a great husband, with whom we have
been walking the path of life together
since our final exams.
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