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Dlhé roky sa mi pri slove „vlna“ vybavilo more 
alebo klbko s pletacími ihlicami, prípadne 
zlatá éra francúzskeho či československého 
filmu – tzv. nová vlna. Dnes mi najprv zíde na 
um „druhá vlna“, v znamení ktorej sme práve 
ukončili semester. Už druhý raz sa väčšina 
učiteľov a študentov Univerzity Komenského 
na záverečných štátniciach nerozlúčila 
podaním si ruky, ale červeným tlačidlom 
„leave“. Slová cez obrazovku, akokoľvek 
úprimne a srdečne povedané, nehrejú tak 
než z očí do očí. Po takmer troch semestroch 
covidovej krízy má každý z nás niekoho, s kým 
sa nemohol rozlúčiť.
Korona prekódovala naše vnímanie sveta 
a náš jazyk. Slová ako „uvidíme sa“, „semafor“ 
či „zoomovať“ nadobudli iný zmysel. Do 
hovorovej slovenčiny pribudli vďaka novým 
komunikačným médiám aj nové výrazy: „byť 
mjútnutý“, „lívnuť“ či „odručičkovať sa“. 
Nezdieľame už iba názory, ale aj obrazovku. 
Ako človek Gutenbergovej galaxie si 
povzdychnem, že „Teamsy“ nie sú „Timesy“ 
a tímového ducha veľmi nepodporujú.
Priestor sa nám scvrkol na multifunkčný 
home office. Po troch semestroch dištančnej 
výučby nás až tak veľmi neprekvapí, keď 
znenazdajky niekomu prejde cez obrazovku 
mačka, do izby vojde stará mama alebo 
v pozadí počujeme dieťa. A keď sa zabudol 

„mjútnuť“, tak aj všeličo iné... Stalo sa mi, 
že po privítaní hostí na konferencii (ozaj, čo 
dnes znamená byť hosťom a hostiteľom?) 
si organizátorka zabudla vypnúť mikrofón, 
a tak sme si vypočuli dodatok – z úst jej 
manžela: „Chceš zemiaky alebo ryžu? A už to 
vypni. Stačí, že si to otvorila, nemusíš to aj 
počúvať!“ Vlastne, možno to nebol jej manžel. 
Počuli sme len mužský hlas. Konferencie, 
vyučovanie, mítingy – množstvo hlasov bez 
tváre.
Home office zotrel hranice medzi prácou 
a súkromím. Raz sa mi študent ospravedlnil, 
že sa musí neplánovane odpojiť, pretože mu 
„uleteli včely“. Utekal za otcom do záhrady 
chytať roj. Pravda, virtuálny svet mal aj svoje 
pozitíva. Mohli sme obohatiť spektrum 
účastníkov kurzov o študentov aj kolegov 
zo zahraničia. Moje prednášky ku Goetheho 
Faustovi „navštevovala“ 95-ročná Ilse z USA. 
Po úteku pred nacistami z Rakúska zostala 
nemecká literatúra jej jediným spojením 
s nemeckým jazykom.
Milé študentky a milí študenti, vážené 
kolegyne a vážení kolegovia, máme za sebou 
náročný školský rok a všetci potrebujeme 
oddych a offline ako soľ. Dúfajme, že na 
jeseň slovo „stretnúť sa“ nadobudne svoj 
pôvodný význam a z tretej vlny bude už iba 
vlnka.

EDITORIÁL

Jozef Tancer,
prorektor UK pre medzinárodné vzťahy

4

6

7

10

 14

16

18

22

26

29

32

36

40

42

46

47

 

Aktuality

Téma: Ako to vidia študenti? 

Vedeli ste, že...?

Nedostatok praxe, ale i urýchlenie digitalizácie či otvorenejšia komunikácia

Nudná výučba z domu?

Anketa: Čo by ste zmenili na svojom študijnom programe? 

Rozhovor: Rozhodnúť môže už jeden študentský hlas 

Zo zahraničnej stáže: Erasmus počas korony? Ide to! 

Interview: Knowing how the patient feels helps being a better doctor 

Užitočné info: Ste čerstvo po škole a hľadáte prácu? 

Príbeh študenta: Život seminaristov ľudia zvonku často vnímajú ako tajuplný 

Absolventky: Len odborná erudícia už farmaceutom na výkon povolania nestačí

Máte stres z konferencií? Skúste si stand-up

Rozhovor: Financovanie cirkví zo štátneho rozpočtu nie je principiálne zlé

Univerzita v sieti

Pozývame

NAŠA UNIVERZITA časopis Univerzity Komenského v Bratislave • ročník 67 • dvojmesačník vychádza 5-krát ročne • Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve 
kultúry SR pod číslom EV 2933/09 • ISSN 1338-4163 • Vydáva Univerzita Komenského v  Bratislave • IČO: 00 397 865 • Adresa: Šafárikovo nám. 6,  
P. O. Box 440, 814 99 Bratislava 1 • e-mail: nasa.univerzita@uniba.sk • Tel.: 02/901 09 346 • www.uniba.sk/nu • Predseda redakčnej rady: Radomír 
Masaryk, prorektor UK • Členovia redakčnej rady: Jozef Andraško, PraF UK; Marek Bačík, VM Ľ. Štúra – Mlyny UK; Adriána Belanji Biela, EBF UK; Eva 
Faithová, PdF UK; Soňa Gažáková, FMFI UK; Katarína Gubíniová, FM UK; Peter Hanajík, PriF UK; Tatiana Ilavská, CĎV UK; Peter Jackuliak, LF UK; Ľubomír 
Lauko, VI Družba UK; Lenka Levarská, VP UK; Juraj Mokrý, JLF UK; Milica Molitorisová, FaF UK; František Seman, FTVŠ UK; Alexandra Strážnická,  
FSEV UK; Michal Vivoda, RKCMBF UK; Miloslav Vojtech, FiF UK • Vedúca redaktorka: Erika Hubčíková • Redakcia: Nikoleta Janková, Lenka Miller, Tomáš 
Holička • Foto: Tomáš Madeja • Grafická úprava: Ivana Drozdová • Tlač: KO&KA, spol. s r. o., Bratislava • Uzávierky: 31. augusta, 31. októbra, 31. decembra, 
28. februára, 30. apríla • Vyšlo: jún 2021 • Náklad 1000 ks • nepredajné • Za obsah príspevkov zodpovedajú autori. Za obsah inzercie zodpovedá zadávateľ. 

O B S A H



AKTUALITY

Aktuálne umiestnenia 
v rebríčkoch

Počas uplynulého obdobia zverejnili 
výsledky viaceré významné akademické 
rebríčky hodnotiace kvalitu univerzít na 
základe rozličných kritérií.
V rebríčku Times Higher Education 
Impact Rankings 2021, zameranom 
na trvalo udržateľné ciele OSN, sa 
Univerzita Komenského ako jediná 
slovenská univerzita umiestnila na 
301. – 400. mieste a v niektorých 
indikátoroch jej patria popredné 
priečky. V oblasti kvality zdravia 
a života získala 29. pozíciu 
a v indikátore, ktorý hodnotí mier, 
spravodlivosť a silné inštitúcie, obsadila 
celosvetovo 37. miesto. Z hodnotených 
1115 univerzít z 94 krajín sveta 
dosiahla UK v regióne susedných krajín 
druhé najlepšie skóre.
UK je už tradične jedinou 
reprezentantkou zo Slovenska aj 
v aktuálnom vydaní rebríčka Round 

označuje zníženie počtu vysokých 
škôl ich núteným spájaním. Univerzita 
pozitívne prijíma stimuly pre spájanie 
univerzít do väčších klastrov, ktoré by 
však malo byť nenásilné, organické 
a evolučné.
Ministerstvo schválenie Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti spája 
s prijatím novely zákona o vysokých 
školách. Univerzita Komenského 
pokračuje v proteste proti tomuto 
návrhu novely a trvá na zachovaní 
akademických práv a slobôd. 
Pre univerzitu je zasahovanie do 
akademickej samosprávy neprípustné.

Vedci pomenovali najdlhšieho 
beznohého jaštera sveta

Medzinárodná skupina vedcov na čele 
s doktorom Danielom Jablonskim, 
zoológom z Prírodovedeckej fakulty 
UK, publikovala začiatkom apríla štúdiu 
o slepúchovcoch žltých v časopise 
Vertebrate Zoology. Vedci opísali nový 
poddruh tohto jaštera z Blízkeho 
východu – Pseudopus apodus levantinus. 
Na početnom materiáli prevažne 
z územia Izraela skúmali morfológiu, 
genetiku a biogeografiu tejto – 
dovtedy neznámej – evolučnej línie, 
porovnávajúc niekoľko stoviek jedincov. 
História novej línie slepúchovca 
z Levanty pravdepodobne siaha do 
obdobia pliocénu, má teda niekoľko 
miliónov rokov. S dĺžkou až 140 cm je 
nový slepúchovec najdlhším beznohým 
jašterom sveta.

CLARA môže nahradiť 
superpočítače

Vďaka Centru informačných technológií 
UK majú výskumníci k dispozícii prvý 
modul klastra vysokovýkonného 
počítača na našej univerzite. 
Ide o systém CLARA (CLustered 
Research Appliance), ktorý sa skladá 
z prepojených výpočtových uzlov 
klastra, systémového a aplikačného 
vybavenia. Projekt, ktorý vzhľadom na 
relatívne nízku energetickú náročnosť 
spĺňa aj predpoklady ekologického 
prístupu k vyžívaniu informačných 
technológií, je navrhnutý pre náročné 
technické výpočty, zamerané na riešenie 
problémov v chémii, farmácii, medicíne, 
genetike či biológii. Za pomerne krátky 
čas svojej existencie poskytol vedeckým 
a výskumným pracovníkom našej 
univerzity solídny základ na realizáciu 
analytických, simulačných a predikčných 
výpočtov. Okrem iného umožnil 
modelovať molekulové interakcie, 
ktoré prebiehajú od podania lieku cez 
ukotvenie na mieste účinku v tele až po 

jeho úplné vylúčenie z organizmu.
CIT UK ponúka voľné kapacity pre HPC 
výpočty všetkým záujemcom UK vrátane 
možnosti využiť ho na diplomové, 
rigorózne, ako aj dizertačné práce. 
Detailné technické informácie, ako aj 
pravidelne aktualizované grafy využitia 
nájdete na webovej stránke projektu: 
uniba.sk/hpc-clara.

Stredoškoláci spovedali 
vysokoškolákov

Aké zadania dostávajú vysokoškoláci? Dá 
sa zvládnuť bývanie na internáte? Ako 
prebieha povinná prax? Na tieto i ďalšie 
otázky stredoškolákov, rozmýšľajúcich 
o štúdiu na našej univerzite, odpovedali 
18. mája študenti trinástich fakúlt 
UK na online podujatí Zaži deň v koži 
vysokoškoláka. Vysokoškoláci počas 
živých vstupov prostredníctvom MS 
Teams a Facebooku okrem odpovedí 
na zvedavé otázky, ktoré im ich mladší 
kolegovia mohli poslať vopred cez 
aplikáciu Sli.do, priblížili i štúdium na 
fakulte a ponúkli aj rady a tipy, ako 
sa adaptovať na život univerzitného 
študenta. Záujemcovia o štúdium 
ocenili, že sa ich mohli pýtať aj na to, na 
čo by sa pedagógov spýtať neodvážili. 
Záznam z celého podujatia, ktoré má 
už šesťročnú tradíciu, je dostupný na 
univerzitnom YouTube kanáli a webovej 
stránke zaziden.uniba.sk.

Študentský po(d)chod na 
Hodžovom

Pochod bratislavských študentov, ktorí 
v novembri 1989 o deň predbehli 
 pražských kolegov, nám bude odteraz  
pripomínať názov podchodu, ktorý  
spája Poštovú, Panenskú, Palisády  
a Hodžovo námestie. Od 1. júna  
2021 sa volá „Podchod študentov  
16. novembra 1989“. Nový názov 
podchodu odkazuje na historickú 
udalosť, keď sa študenti bratislavských 
škôl vrátane vysokoškolákov 
z UK aktívne zapojili do procesu 
spoločenských zmien, na ktorých konci 
boli slobodné voľby v júni 1990. Práve 
na 31. výročie prvých slobodných volieb 
aktéri pochodu zorganizovali slávnostné 
umiestnenie orientačnej tabule na 
Hodžovom námestí, kde sa v novembri 
1989 pochod začal.

Medzinárodný úspech 
študentov FMFI UK

Spoločensky zodpovedné investovanie 
sa v poslednom desaťročí stalo jedným 
z megatrendov, ktoré ovplyvňujú 
finančný svet. Investori už nerozhodujú 

University Ranking, kde jej patrí 
404. miesto na svete. V indikátore 
„vzdelávanie“ sme sa umiestnili dokonca 
na 165. mieste, a teda patríme do zlatej 
ligy. V rebríčku, ktorý hodnotí 1150 
vedúcich univerzít z 85 krajín sveta, sa 
z českých univerzít vyššie umiestnila len 
Karlova univerzita v Prahe.
V čiastkových rebríčkoch Round 
University Ranking podľa predmetov 
patria UK dve významné pozície. 
V prírodných vedách získala 288. priečku 
sveta, čím sa zaradila do striebornej ligy, 
a v technických vedách obsadila  
337. miesto, čo ju radí do bronzovej ligy.
V rebríčku Center for World University 
Rankings (CWUR), ktorý hodnotí takmer 
20-tisíc inštitúcií na svete, Univerzita 
Komenského obsadila 609. miesto, čím 
sa zaradila medzi 3 % najlepších škôl na 
svete. Zároveň je najlepšie hodnotenou 
slovenskou vysokou školou.
UK oproti minulému roku stúpla o 50 
miest v rebríčku QS World University 
Rankings na rok 2022, kde obsadila 

o svojich investíciách len na základe 
výnosu a rizika, ale berú do úvahy 
aj etické ciele, reprezentované 
ukazovateľmi ESG (environmentálne, 
sociálne a správne riadenie). Na to 
sa zamerala aj medzinárodná súťaž 
Artificial Intelligence in Environmental-
Social-Governance Investing, ktorá 
prebiehala od marca do júna 2021.
Do súťaže, organizovanej CFA Society 
Poland, sa mohli zapojiť dvoj- až 
štvorčlenné tímy. Ich úlohou bolo 
navrhnúť tri vlastné originálne ESG 
kritériá, ktoré vychádzajú z finančných 
a nefinančných údajov o firmách, a na 
ich základe zostaviť kvantitatívne 
modely (založené na numerických 
metódach a metódach strojového 
učenia) a vyhodnotiť navrhované 
kritériá pre portfólio firiem. Tímu 
študentov ekonomickej a finančnej 
matematiky z Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky UK (v zložení 
Natália Gibasová, Lenka Košútová, 
Adriána Leginusová a Adam Martinka) 
sa v konkurencii 45 tímov z 28 rôznych 
univerzít z celej Európy podarilo vo 
finále, ktoré sa konalo 7. júna, obsadiť 
výborné štvrté miesto. Študentom pri 
príprave na súťaž pomáhali odborníci 
zo spoločnosti CFA Society Slovakia 
a doktorka Zuzana Chladná z Katedry 
aplikovanej matematiky a štatistiky 
FMFI UK.

Súťaž o Cenu Daniela Tupého už 
po jedenástykrát

V novembri uplynie už 16 rokov od 
vraždy Daniela Tupého, študenta 
Univerzity Komenského, ktorého 
zavraždili na nábreží Dunaja. Mal len 21 
rokov. Hoci páchatelia dodnes neboli 
právoplatne odsúdení, s najväčšou 
pravdepodobnosťou išlo o útok skupiny 
neonacistov. Pri príležitosti tohto 
smutného výročia organizuje Filozofická 
fakulta UK už po jedenástykrát súťaž 
študentských textov o Cenu Daniela 
Tupého. Hlavnou témou aktuálneho 
ročníka sú pozitívne príklady 
prekonávania predsudkov, nedôvery 
a strachu, plodiacich nenávisť a násilie. 
Práce do súťaže môžu prihlásiť študenti 
všetkých vysokých škôl zo Slovenska i zo 
zahraničia. Termín na ich odovzdanie je 
15. október 2021, slávnostné vyhlásenie 
víťazov sa uskutoční 4. novembra, v deň 
výročia Danielovej smrti. Tri najlepšie 
práce budú publikované a ocenené 
finančnou odmenou.

651. – 700. priečku. Okrem UK sa 
v rebríčku umiestnilo ďalších päť 
slovenských škôl.

Stretnutie s predstaviteľmi 
ministerstva školstva

Dňa 26. apríla sa zúžené Predsedníctvo 
Akademického senátu UK, Vedenie 
UK a dekani a dekanky fakúlt UK 
stretli so štátnym tajomníkom 
ministerstva školstva Ľudovítom 
Paulisom a riaditeľom odboru stratégií 
a koncepcií vedy, výskumu a vysokých 
škôl ministerstva školstva Martinom 
Kanovským. Predstavitelia univerzity 
tlmočili zástupcom ministerstva tri 
zásadné pripomienky: požiadavku 
o navýšenie objemu prostriedkov pre 
vysoké školy v rámci Plánu obnovy 
a odolnosti SR, zachovanie princípov 
akademickej samosprávy, hlavne pri 
voľbách akademických funkcionárov, 
ako i nesúhlas UK s pôvodnou 
formuláciou, ktorá za jeden z cieľov 

text: redakcia
foto: Tomáš Madeja
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Koncom apríla sa v Aule UK stretli k Plánu obnovy a odolnosti SR 
predstavitelia univerzity a ministerstva školstva – zľava: riaditeľ 

odboru stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl 
ministerstva školstva Martin Kanovský, štátny tajomník ministerstva 

školstva Ľudovít Paulis, predsedníčka Akademického senátu UK 
Zlatica Plašienková a rektor UK Marek Števček.



text: Martin Neumann, FiF UK
foto: Tomáš Madeja
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Vysokoškolskí študenti vždy patrili k najaktívnejšej a najprogresívnejšej vrstve spoločnosti, ktorá sa nebála 
otvorene prezentovať svoje postoje. Platí to dnes a platilo to i v minulosti. Dokladajú to i búrlivé udalosti roku 
1956, ktoré sa nezmazateľne zapísali do dejín Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

VEDELI STE, ŽE...?

PRED 65 ROKMI U NÁS
VYPUKLA MALÁ 
ŠTUDENTSKÁ REVOLÚCIA 

Fotografi a zachytáva študentský karnevalový sprievod v uliciach Bratislavy v máji 1956. Zúčastnil sa 
ho aj Rudolf Schuster (v prvom rade vpravo, v uniforme), vtedajší poslucháč Slovenskej technickej 
univerzity a neskorší prezident Slovenskej republiky. (Zdroj: noveslovo.sk)

Univerzita by bez študentov nemala veľké opodstatnenie. Práve oni sú zmyslom jej existencie a  najvernejším 
odrazom jej kvality. A práve ich nezávislosť, invenčná tvorivosť a mladícky elán dodávajú našej univerzite už viac než 
storočie tú správnu iskru a dynamiku. Preto sme posledné číslo univerzitného časopisu v tomto akademickom roku 
venovali práve študentskému pohľadu na veci so štúdiom a akademickým prostredím spojené. Ako hodnotia online 
výučbu? Čo by zmenili na svojom študijnom programe? Ako vnímajú vysokoškolskú politiku a miesto študentov 
v nej? A oplatí sa ísť na zahraničnú mobilitu počas korony? To, ale i oveľa viac sa dočítate na nasledujúcich stranách.

TÉMA 

AKO TO VIDIA 
ŠTUDENTI?
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aj na výbere a kvalite jedál. Vďaka 
sťažnostiam vieme, čo študentov 
najviac trápilo. Ako veľký problém 
vnímali nedostatok cukru v káve, 
malé prídely polievok, nevyhovujúci 
bol aj počet knedlí. Pranierované boli 
aj internátne a univerzitné bufety – 
počas dňa boli totiž často zatvorené. 
Ak sa aj študentom podarilo vystihnúť 
správny čas, mohli si vyberať len z veľmi 
obmedzeného sortimentu.
Nespokojnosť študentov sa dotýkala aj 
samotnej výučby. Tá v bežnom živote 
študenta zaberala v priemere 35 
hodín týždenne. Spolu s každodennou 
prípravou a samoštúdiom tak strávil 
študent nad knihami aj 14 hodín denne. 
Do toho pritom nie je započítaný čas 
vyhradený na oddych a spoločenský 
život. Navyše aj niektoré prednášky 
nedosahovali v očiach študentov príliš 
vysokú úroveň. Často spočívali len 
v predčítaní zo skrípt. Nadväzujúce 
semináre sa nevenovali otvorenej 
diskusii o riešenom probléme, skôr 
sa zameriavali na rekapitulovanie 
už známych právd. Takýto režim, 
sprevádzaný nevhodnými ubytovacími 

a stravovacími podmienkami, vyvolával 
v študentoch pocit, že majú z nich byť 
vychovávané iba „duševne a telesne 
obmedzené kreatúry“.

V pyžamách proti vojenskej 
službe

Pohár trpezlivosti pretiekol študentom 
v januári 1956, keď bola tajným 
rozkazom ministra národnej obrany 
zrušená vojenská príprava. Pre mužskú 
časť univerzitného študentstva to 
znamenalo, že namiesto dvojmesačnej 
prezenčnej vojenskej služby museli po 
skončení štúdia absolvovať plné dva 
roky základnej vojenskej služby. Táto 
správa, ktorá dorazila vo večerných 
hodinách aj do internátu „Suvorák“, 
vyvolala veľký rozruch. Študenti, oblečení 
v pyžamách, sa zišli v jedálni, kde viedli 
búrlivú diskusiu. Niekoľkohodinové 
stretnutie vyústilo do spísania rezolúcie 
prezidentovi republiky, v ktorej sa 
žiadalo anulovanie rozkazu ministra. 
Celý incident, nazývaný aj „pyžamová 
revolúcia“, vyšetroval fakultný výbor 
KSS, no študenti obišli len s miernymi 
trestami. 

Provokatívny karnevalový 
sprievod

V nasledujúcich týždňoch situácia 
zdanlivo utíchla. Zhodou okolností 
v apríli 1956 v tlači uverejnili kritiku 
kultu osobnosti J. V. Stalina, ktorú 
Chruščov predniesol na 20. zjazde 
Komunistickej strany Sovietskeho zväzu. 
To otvorilo dvere ďalšej vlne kritiky zo 
strany študentov. Slovenský ústredný 
výbor Československého zväzu mládeže 
(ČZM) sa preto rozhodol odviesť 
pozornosť študentov iným smerom. 
Na „odventilovanie“ ich potenciálne 
revolučných nálad mal v Bratislave 
v rámci tzv. Študentských dní slúžiť 
karnevalový sprievod. 
Sprievod sa uskutočnil v sobotu  
12. mája v podvečerných hodinách. 
Zástup študentov sa zhromaždil 
v záhrade vtedajšieho Pionierskeho 
paláca (dnes Prezidentský palác) a odtiaľ 
sa vybral dolu Poštovou ulicou na dnešné 
Námestie SNP a cez Jesenského ulicu 
k Dunaju a ďalej až po PKO. Sprievod 
bol plný alegorických masiek a vozov, 
ktoré zosmiešňovali či pranierovali 

najpálčivejšie študentské problémy. 
Na čele sprievodu išlo dymiace auto, 
ktoré prechádzalo z jednej strany 
cesty na druhú. Na ňom boli priviazané 
laná, ktoré držali študenti a snažili sa 
jeho dráhu ako-tak korigovať. Význam 
tejto scénky vysvetľoval nápis „Cvičná 
jazda ministerstva“. Jednoznačne 
tak odkazoval na nevydarenú 
školskú reformu. Svoje miesto našla 
v sprievode aj kritika stavu ubytovania 
na internátoch. Študentom sa podarilo 
zohnať drevené búdky na studený 
odchov teliat. Do každej z nich si sadol 
jeden študent a s nápisom „Neviete 
o byte?“ sa viezli bratislavskými ulicami. 
Ostrej kritiky sa dočkalo aj školské 
stravovanie. Skupina študentov sa totiž 
obliekla do bielych plachiet s maskou 
smrti na tvárach a spolu s heslom 
„Stravujeme sa v študentských jedálňach 
RaJ“ pochodovali mestom.

Hrozilo krviprelievanie

Atmosféra otvorenosti prispela k tomu, 
že študenti začali otvorene kritizovať 
prácu ČZM, ministerstvo školstva, 
školskú reformu a žiadali dokonca 

potrestanie jej autorov. Ako podklad 
pre ich požiadavky poslúžila rezolúcia 
poslucháčov z Českého vysokého 
učenia technického v Prahe, ktorá sa 
rozšírila medzi študentmi na internáte 
Mladá garda. Stranícke orgány sa však 
rýchlo postarali o jej odstránenie. 
Ako podporný hlas sa v tejto situácii 
ozvali študenti Filozofickej fakulty UK 
ubytovaní na „Suvoráku“. Diskusia, 
ktorá sa rozprúdila na protestnom 
zhromaždení, však presahovala hranice 
dovolenej kritiky. Začalo sa poukazovať 
na možnosti väčšej demokratizácie 
spoločnosti, kritizovali sa dokonca 
neúmerné prejavy náklonnosti k ZSSR.
Nasledujúci deň sa rezolúcia z Mladej 
gardy dostala aj na dievčenský internát 
v Horskom parku. Aj tu sa však stranícke 
orgány postarali o jej odstránenie, 
čo vyvolalo obrovský rozruch medzi 
osadenstvom internátu. Napätie 
eskalovalo do tej miery, že hrozil 
pochod študentov do ulíc. Naň už čakali 
príslušníci Ľudových milícií, ktorí boli 
pripravení na jeho násilné potlačenie. 
O tomto zámere sa zhodou okolností 
dozvedeli aj členovia študentského 
deklaračného výboru zo „Suvoráku“, 
ktorí sa rozhodli zabrániť prípadnému 
krviprelievaniu. Na internát v Horskom 
parku prišli doslova v hodine dvanástej. 
V dave študentov zrazu zaznel výkrik: 
„Na čo ešte čakáme? Do ulíc!“ Zástup 
študentov sa hrnul k východu, ktorý 
prehradili členovia deklaračného 
výboru. Po viacnásobných náporoch sa 
tlak davu zmenšil a študenti sa začali 
rozchádzať. Tak sa podarilo zabrániť 
stretu s Ľudovými milíciami.

Najhorlivejší sa nevyhli trestom

Udalosti v Horskom parku boli 
vyvrcholením študentských protestov 
v roku 1956. S príchodom skúškového 
obdobia sa pozornosť študentov 
odklonila inam. Letné prázdniny 
študentskú aktivitu úplne utlmili a po 
revolučných udalostiach v Poľsku 
a Maďarsku, ktoré v oboch krajinách 
násilne potlačila armáda, ju už nebolo 
možné obnoviť. Začalo sa s postupným 
trestaním najhorlivejších študentov. 
Disciplinárna komisia Filozofickej fakulty 
UK potrestala niektorých z nich odňatím 
štipendia či ubytovania na internáte. 
Študentská obec sa zmohla len na 
pasívny odpor, ktorého prejavom bolo 
napríklad odmietnutie participovať na 
stavbe nového internátu či malá účasť 
na oslavách VOSR 7. novembra. Tak 
sa skončila malá študentská revolúcia, 
ktorá svojou náplňou o niekoľko 
desaťročí predbehla dobu.

Povojnové vysoké školstvo muselo 
zápasiť s viacerými ťažkosťami. Jedným 
z najpálčivejších problémov bol 
nedostatok ubytovacích kapacít na 
internátoch. Internát na Suvorovej (dnes 
Dobrovičovej) ulici, ktorý v tom čase 
využívali najmä študenti Filozofickej 
fakulty UK, nebol práve vyhovujúcou 
stavbou. Odrážalo sa to napríklad aj na 
zvýšenej chorobnosti študentov. Nebolo 
zriedkavosťou, že internátne izby mali 
„dvojité obloženie“, teda boli vybavené 
poschodovými posteľami – aj tak sa dala 
jednoducho zvýšiť ubytovacia kapacita. 
Na ubytovanie sa využíval – žiaľ, niekedy 
aj na úkor zdravia – naozaj každý voľný 
priestor, dokonca aj suterén. Časté bolo 
aj ubytovávanie načierno.

Problémom boli obedy aj 
výučba

Ideálny stav nevládol ani v oblasti 
stravovania, ktorú zastrešoval štátny 
podnik Reštaurácie a jedálne (RaJ). 
Univerzitné jedálne neboli vôbec 
kapacitne prispôsobené na nápor 
množstva študentov. Odrážalo sa to 

Mgr. & Mgr. Martin 
Neumann, PhD., 
vyštudovaný archeológ 
a historik, pôsobí ako 
odborný asistent na 
Katedre archeológie 
Filozofickej fakulty UK. 
Vo svojej výskumnej 
práci sa zameriava na 
archeológiu krajiny 
a dejiny archeológie. Na 
fotografii pred internátom 
„Suvorák“ na Dobrovičovej 
ulici, kde v januári 1956 
poslucháči našej univerzity 
„pyžamovou revolúciou“ 
naštartovali vlnu 
študentských protestov. 
Internát v súčasnosti patrí 
pod správu Slovenskej 
technickej univerzity.
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NEDOSTATOK PRAXE, 
ALE I URÝCHLENIE 
DIGITALIZÁCIE 
ČI OTVORENEJŠIA 
KOMUNIKÁCIA

text: Nikoleta Janková
foto: Tomáš Madeja

Medicínu, farmáciu, chémiu či kondičné trénerstvo bez prístupu k špecifickým prístrojom a priestorom, 
o pacientoch ani nehovoriac, asi nevyštudujete. Prax z laboratória či kliniky sa nedá stiahnuť z internetu ani 
naštudovať v knižnici. Ako teda vyzeralo dištančné štúdium na fakultách, kde je podmienkou absolvovanie 
odbornej praxe? A priniesla korona a s ňou spojená nemožnosť osobného kontaktu do výučby aj niečo 
pozitívne? S dvomi študentkami a dvomi študentmi sme sa porozprávali o tom, ako sa oni, ale aj vyučujúci 
rôznych predmetov popasovali s netradičným rokom a sťaženými podmienkami pri vyučovaní.

ŠTUDENTI PREZRADILI, AKO VNÍMAJÚ DIŠTANČNÚ VÝUČBU

Chirurgia online

Len ťažko si predstaviť, že váš lekár 
vidí reálneho pacienta a používa 
fonendoskop prvýkrát v živote práve 
v momente, keď sa k nemu rozhodnete 
ísť na kontrolu. Čo však v prípade, že 
počas jeho vysokoškolských čias vo 
svete zúrila pandémia a študovať sa 
dalo len na diaľku? Ako potom vyzerala 
praktická časť jeho štúdia? „I keď 
sa nám niektorí lekári z Univerzitnej 
nemocnice v Bratislave prostredníctvom 
rôznych funkcionalít MS Teams snažili 
čo možno najlepšie predstaviť činnosť 
svojho oddelenia, je pochopiteľné, že sa 
výučba praktických predmetov, bohužiaľ, 
nedala plnohodnotne nahradiť. Niektoré 
zručnosti si dištančne jednoducho 
neosvojíte,“ približuje Victor Ibara, 

študent 3. ročníka medicíny na Lekárskej 
fakulte UK. „Z niektorých kliník sme však 
dostali len prezentáciu na samoštúdium 
a následne online test,“ vysvetľuje dva 
protichodné prístupy vyučujúcich. 
O to viac si so spolužiakmi cenili, že 
ani sťažené podmienky nezastavili 
niektorých pedagógov v tom, aby svojim 
študentom ukázali všetko, čo sa dalo. 
„Veľmi milo ma prekvapili online pitvy 
či prax z chirurgie, kde vyučujúci ukázali 
vynaliezavosť, vďaka čomu sa im podarilo 
niektoré veci, o ktoré nás online štúdium 
pripravilo, aspoň čiastočne kompenzovať. 
Medzi moje najobľúbenejšie hodiny patrila 
patológia s doktorom Pavlom Janegom, 
ktorý spravil pre dištančné vyučovanie 
maximum. Bol otvorený spätnej väzbe 
a svižnému aplikovaniu možných riešení,“ 
spomína. „S podobným prístupom som sa 

stretol na dánskej univerzite počas svojho 
predošlého štúdia. V Škandinávii vám 
dokonca nezapísali známku, kým ste im 
neposkytli spätnú väzbu na daný kurz, čo 
systematicky zvyšovalo kvalitu výučby,“ 
dodáva Victor, ktorého príjemne 
prekvapila aj trochu paradoxná 
výhoda dištančnej výučby – možnosť 
s vyučujúcimi viac interagovať a klásť im 
viac otázok.

Virtuálne pokusy

Podobne ako medici, ani študenti 
z prírodovedeckej či farmaceutickej 
fakulty bez pokusov a omylov 
„nacvičených“ na nečisto toho veľa 
nezmôžu. Svoje o tom vie napríklad aj 
Alica Lokajová, študentka analytickej 
chémie na Prírodovedeckej fakulte 

Alica Lokajová, 
študentka analytickej chémie

Victor Ibara, 
študent všeobecného lekárstva



UK. I do jej života priniesla dištančná 
výučba rôzne skúsenosti, a to tak 
pozitívneho, ako aj negatívneho 
charakteru. Ako však sama hovorí, veľkú 
úlohu v prežívaní celej situácie zohrával 
fakt, že patrí medzi tých šťastnejších 
študentov. „Bývame v rodinnom dome 
so záhradou, na štúdium som mala 
vyhradenú samostatnú izbu, núdza nebola 
ani o potrebné technické vybavenie. Aj 
preto som dištančnú výučbu – aspoň 
spočiatku – nevnímala ako niečo, čo 
by ma obmedzovalo alebo výraznejšie 
znižovalo kvalitu môjho štúdia,“ spomína 
na situáciu spred roka Alica. Aj ona si 
však po čase začala všímať nedostatky. 
Vadilo jej najmä to, že nemohla 
pracovať v laboratóriu, hoci to dovtedy 
bolo súčasťou jej takmer každodennej 
rutiny, ale i značne limitované 
príležitosti na osobné stretnutie sa 
so spolužiakmi i vyučujúcimi. „Naša 
katedra sa snažila v rámci možností 
nahradiť nielen teoretickú prezenčnú 
výučbu, ale aj prax v laboratóriách, a to 
prostredníctvom virtuálnych cvičení, na 
ktorých sme pracovali so špecializovaným 
simulačným programom.“ Keďže situácia 
naozaj nebola jednoduchá, vyžadovala 
si kompromisy tak zo strany vyučujúcich, 

Uvoľnenejšia atmosféra

S udržaním pozornosti spočiatku bojoval 
aj Julián Enrik Smoliga, ktorý štvrtý rok 
študuje kondičné trénerstvo a učiteľstvo 
telesnej výchovy. Online vyučovanie 
bolo preňho prínosom z toho dôvodu, 
že priebeh vyučovania bol podľa neho 
osobnejší a interaktívnejší. „Mám pocit, 
že počas online vyučovania učitelia javia 
o nás väčší záujem – asi aj vďaka neustále 
viditeľným profilom s našimi menami 
v MS Teams nie sme pre nich len veľkou 
skupinou študentov zhromaždených 
v posluchárni. To sa podpísalo na 
otvorenejšej komunikácii a uvoľnenejšej 
atmosfére. Na hodinách máme nielen 
väčší priestor na otázky, ale aj väčšiu 
odvahu podeliť sa s našimi názormi. 
Práve preto boli pre mňa online hodiny 
atraktívne,“ vysvetľuje  hlavné prínosy 
dištančného vzdelávania Julián. Keďže aj 
štúdium športových odborov si vyžaduje 
značne špecifickú prípravu, priestory 
a potrebné náradie, ale hlavne odborné 
vedenie, nie div, že aj v tomto prípade 
bola najväčším nedostatkom práve 
praktická výučba. Hoci sa niekedy dala 
nahradiť s ľahkosťou, v iných prípadoch 
to bolo naozaj náročné. Asi všetci sa 

ako i študentov. No Alica mala šťastie 
v oboch prípadoch. Okrem fakulty, 
ktorá sa snažila na nové podmienky 
pohotovo a často i kreatívne adaptovať, 
našla podporu aj u spolužiakov. „Napriek 
diaľke sme ako kolektív prejavili súdržnosť 
a každú situáciu sme nakoniec rozumne 
vyriešili,“ kvituje.

Sústredenie ako výzva

Michaelu Sklenárovú, študentku 
farmácie, zastihlo dištančné štúdium 
vo štvrtom ročníku. Ako pre všetkých 
ostatných, aj pre ňu to bolo niečo nové, 
nepoznané. „Domáce prostredie bolo 
zrazu plné vnemov, ktoré ma rozptyľovali. 
Musela som sa tak naučiť sústrediť sa 
len na vyučovanie a nájsť si systém, 
ako odolávať rôznym prokrastinačným 
lákadlám,“ opisuje Michaela svoju 
prvotnú skúsenosť so zmenou. Aj ona 
vnímala podporu zo strany svojich 
spolužiakov, s ktorými tvoria už niekoľko 
rokov skvelý tím. „Neviem si však úplne 
predstaviť, ako fungujú terajší prváci 
a druháci. Jednak čelia novému systému 
výučby, ktorý je nový nielen pre nich, ale 
stále sa v ňom učia chodiť aj samotní 
vyučujúci; jednak im, predpokladám, 

zhodneme, že imitovať plávanie výlučne 
na suchu nie je to pravé orechové 
a nijako tomu nepomôže ani kvalitná 
webkamera. „Naopak, predmet tance 
a rytmická príprava, ktorý sme mali tento 
semester, bol naozaj super. Na každej 
hodine sme tancovali pred kamerou 
a náš vyučujúci nás mohol vidieť, opraviť 
a ukázať nám správnu techniku,“ opisuje 
priebeh jednej z mnohých praktických 
hodín Julián. „Predpokladám, že až 
takýto individuálny prístup by sme na 
hodine, kde by nás bolo naraz viac, 
nedostali,“ pochvaľuje si. Kým na 
ostatných fakultách prebiehali skúšky 
z praktických predmetov prevažne 
v podobe testov, na Fakulte telesnej 
výchovy a športu UK to vybavili po 
svojom. „Keďže na väčšine predmetov 
máme fyzické zápočty, ako napríklad 
beh, naši vyučujúci to vyriešili tak, že 
sme im náš výstup museli natočiť na 
video a poslať. To nás motivovalo na 
sebe naďalej pracovať a rozvíjať naše 
kondičné schopnosti aj v čase pandémie. 
Samozrejme, ak sa nedali zápočty 
realizovať, ako napríklad v prípade 
plávania, prihliadalo sa na hodnotenie 
z predchádzajúcich ročníkov a na základe 
toho sa vytvorilo hodnotenie z praktickej 
časti,“  hovorí.

chýba užšie puto so spolužiakmi, ktorých 
zatiaľ pravdepodobne videli len online. 
Musí to byť pre nich veľmi náročné,“ 
vžíva sa Michaela do mladších kolegov. 
A keďže sa štúdium farmácie nezaobíde 
bez praxe v lekárni či laboratórnych 
prác, rovnako si uvedomuje, ako 
mimoriadne okolnosti postihli starších 
študentov. „Študenti končiacich 
ročníkov to tiež nemali ľahké. Či už 
s ukončením experimentálnej časti 
svojich záverečných prác, alebo so 
štátnymi skúškami,“ konštatuje. Keďže 
aj ju čochvíľa čaká ukončenie štúdia, 
patrila medzi študentov, ktorým sa 
v marci tohto roku podarilo vďaka 
rozhodnutiu Ministerstva zdravotníctva 
SR a Univerzity Komenského vrátiť do 
škôl a vykonávať prax. „Môcť vykonávať 
prax je podľa mňa kľúčové, pretože už 
o rok budem pracovať len sama za seba 
a absencia týchto hodín na to môže mať 
radikálny vplyv. Na našich predmetoch 
sa nám učitelia síce snažili poskytnúť čo 
najviac informácií a reálnych kazuistík 
z praxe, vytvárali videá, v ktorých 
nám ukazovali, ako by sme dané úlohy 
vykonávali v laboratóriu, avšak raz zažiť 
a skúsiť je lepšie než stokrát počuť,“ 
uzatvára Michaela.

Rôzne fakulty, jeden výsledok

Napriek všetkým strastiam, ktorým sa 
vyučujúci ani študenti pri prechode na 
dištančnú výučbu nevyhli, sa tí mladší 
zhodujú aj na jednom významnom 
pozitíve. Sťažené podmienky urýchlili 
digitalizáciu, ktorá by aj do budúcna 
mohla priniesť ďalšie výhody. „Hoci 
sme pocítili stratu osobného kontaktu 
s vyučujúcimi a prišli o množstvo hodín 
praxe, po roku online štúdia vidím 
rapídne zlepšenie v oblasti digitalizácie 
výučby na našej fakulte. Som si istý, že 
pandémia – hoci dobrovoľne nasilu – 
posunula modernizáciu na UK na vyšší 
level. Vďaka tomu by množstvo času 
stráveného na fakulte, najmä v prvých 
ročníkoch, mohlo byť v budúcnosti 
nahradené dištančnou výučbou,“ myslí si 
Victor a pridáva sa k nemu aj Alica. „Už 
v priebehu posledných dvoch semestrov 
pozorujem, že sa proces dištančnej výučby 
skvalitňuje. A hoci v plnom rozsahu nikdy 
nenahradí tú prezenčnú, má aj svoje 
výhody. Mne napríklad veľmi pomohlo, 
že niektorí vyučujúci nahrávali svoje 
prednášky, vďaka čomu som sa mohla 
k ich výkladom kedykoľvek vrátiť,“ 
dodáva.
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Julián Enrik Smoliga, 
študent kondičného trénerstva a učiteľstva telesnej výchovy 

Michaela Sklenárová, 
študentka farmácie
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NUDNÁ 
VÝUČBA 
Z DOMU?
PCHE, UŽ STE STRETLI MÔJHO BRATA/DIEŤA/MAČKU? 
O výhodách i nevýhodách online výučby, ktorej sa za uplynulý rok nevyhli ani tí najmladší žiaci, sa už – aj na 
stránkach nášho časopisu – popísalo mnoho. Na odľahčenie preto prinášame niekoľko úsmevných zážitkov 
zo štúdia v týchto neštandardných časoch, o ktoré sa s nami na sociálnych sieťach rozhodli podeliť študenti aj 
vyučujúci.

Tatiana Burjanivová
Mne počas výučby zahraničných študentov z Nórska a Islandu vbehla do izby moja 5-ročná dcérka, ja zapnutá kamera 
a mikrofón. Zrazu sa otvoria dvere a krik: „Cikááááť!“ Skoro ma porazilo...

Žofi a Kružliaková
Moja sestra a brat si vo vedľajšej izbe spravili párty počas toho, ako som mala ústnu skúšku z geometrie. Potom 
som ich bola spacifi kovať a stíchli, ale pustili mi do izby našu mačku, ktorá sa rozhodla prechádzať sa mi po stole 
a zhadzovať mi z neho ceruzky.

Jelka Nociarová
Počas nepovinných konzultácií cez MS Teams pred zápočtovou písomkou jednému študentovi (ktorý omylom nemal 
vypnutý mikrofón) zavolal kamarát. On to zdvihol a telefonát vybavil.      Keďže si tento študent počas telefonovania 
zložil slúchadlá, nepočul naše upozornenie, no my sme počuli celý ich rozhovor... On sa o tom dozvedel až o pár dní, 
keď sa pripravoval na test – konzultácia sa totiž nahrávala.  

KTVŠ FaF UK
Keď je reč o babičkách...      Nám na FaF UK mali posielať študenti časozberné videá, ako odcvičili naše workoutové 
zostavy. Jedna študentka nám k videu pripísala niečo v tomto zmysle: „Chvíľku tmy vo videu si nevšímajte, to babka 
vyhodila poistky v celom dome.“  

Denisa Cviková
Bývam v malej obci a v to ráno štartoval krásny slnečný deň. Práve keď sa mi začínala hodina, prišla veľká tatrovka 
(miešačka s betónom), ktorá mi pod oknom hučala súvislé dve hodiny, keďže sa oproti nám stavia nový dom. 
Medzitým sa iný sused pustil do pílenia niekoľkých kubíkov dreva, pričom zvuk cirkulárky sprevádzal aj krik, keďže 
na seba museli hlasno rozprávať. Krásne počasie sa rozhodol využiť aj sused z druhej strany, ktorý začal kosiť trávu.     
Keď som si hovorila, že tých náhod je už trošku priveľa, zo stĺpu, čo mám priamo pred oknom, sa rozozvučal ešte 
dedinský rozhlas. Ako inak, cez ten hluk píly, kosačky a miešačky som ani nepočula, čo hlásia. A aby toho nebolo málo, 
prečo by nešli aj smetiari v tú chvíľu? Jasné, že práve v tejto chvíli som bola menovite vyvolaná na zodpovedanie 
otázky.      Pokyn stlmiť rušivé vplyvy sa nedal uposlúchnuť, keďže okno som už dávno zatvorila. Ale prešlo to bez 
problémov, keďže nebolo v mojej moci s tým niečo spraviť.      A keď konečne vonku po hodine všetko stíchlo, tak mi 
ešte vypadol internet.      To som však ihneď zachránila zdieľaním mobilných dát.      Takže nakoniec to dopadlo super, 
akurát mne tú hodinu nervy vytáčalo na maximum. 

Jane Adams
Na jednej prednáške istá pani docentka začala rozprávať o danej téme, keď sa zrazu v pozadí za ňou objavil 
(predpokladám) pán manžel oblečený len v trenírkach, rozložil sa na gauči a začal tam jesť... Po asi piatich minútach si 
to všimla aj ona a vyhodila ho, nech ide z obrazu preč. 

Eva Mihálová
Ja mám hneď niekoľko vtipných zážitkov. Môjmu bratovi ako študentovi 6. ročníka medicíny evidentne chýbal 
kontakt so školou. Počas seminárov konsekutívneho cvičenia, kde sme museli mať pozapínané kamery, sa veľmi rád 
prechádzal za mojím chrbtom a robil „schodíky“. Tiež vždy netrpezlivo čakal, kým sa mi skončí každý seminár, aby 
mohol pozdraviť vyučujúcich, a keď počul, že sa zapájam do debaty, vošiel do izby a začal vydávať mačacie zvuky. Pre 
mojich spolužiakov vtipné, pre mňa však trápne bolo, keď som mala prekladový seminár z nemčiny a vyučujúca sa 
spýtala, či bol s prekladom nejaký problém. Zapla som si zvuk, chcela som odpovedať na otázku, no vtom brat na celú 
izbu vykríkol: „Kein Problem!“ Asi vtedy usúdil, že vyučujúca je milej povahy a že sa medzi nimi vytvorilo kamarátske 
puto, tak sa každý piatok posadil ku mne a čakal, kým ju na konci hodiny mohol pozdraviť. Toto sú asi tie najvtipnejšie 
a najtrápnejšie spomienky, ktoré mám s bratom a vyučujúcimi počas online výučby. 

niki_salvova
Počas seminára mi sedel na kolenách dvaapolročný brat (jemu sa nedalo vysvetliť, že mám nejakú školu     ), ja som so 
slúchadlami v ušiach počúvala, písala som si poznámky a akosi som si nevšimla, že mi zapol kameru (dovtedy sme ich 
mali všetci vypnuté          ). Pani doktorka, s ktorou som mala seminár, to zobrala veľmi dobre a ešte niekoľko týždňov 
sa ma pýtala, ako sa má drobec.  

V. Z.
Ja som minulý rok obhajovala bakalársku prácu. Pred obhajobou som starkú upozornila, že potrebujem pokoj, 
preto nech mi do izby vojde len vtedy, ak je to naozaj nevyhnutné. Obhajoba už bola na konci, keď mi do izby vošla 
starká a oznámila mi, že mi prišiel kuriér a že nevie, čo s tým má robiť. Balík bol zaplatený a stačilo ho len prebrať.   
Obhajoba však dopadla dobre a stále sa na tej historke doma bavíme. 

mimalinova
Mala som online štátnice z práva a večer predtým som poučila rodičov, aby mi nechodili od pol ôsmej do izby, no môj 
otec na to nejako zabudol a ráno o ôsmej do mojej izby nabehol celý natešený, že držím prsty, Mirečka!     Jasne som 
na tvárach svojich spolužiakov aj na tvári pána, ktorý nám robil dozor, videla, ako potláčali smiech.      Vtedy už bola 
príprava v plnom prúde, a tak to všetci zreteľne počuli.      Štátnice som nakoniec spravila, ale na tento zážitok budem 
ešte dlho spomínať. 

Denis Dufala
Raz urobil „nálet“ k nášmu vyučujúcemu jeho malý syn a začal nám počas prednášky kývať do kamery, tak sme začali 
aj my jemu.      Vysvitlo, že má prezývku Macko. Nie je to vtipné, ale bolo to ultra milé spestrenie hodiny.

szantovka
Mala som hodinu angličtiny a nejakým spôsobom sa mi – bez môjho vedomia – zapol mikrofón. V miestnosti bol 
aj môj priateľ. Ja som odišla na záchod, a keď som sa odtiaľ vrátila, začala som sa ho vypytovať, čo zas učiteľka 
hovorila, a komentovala som, ako ma bolí hlava (všetko so zapnutým mikrofónom). Všimla som si to asi až po piatich 
minútach, keď som otvorila náš triedny chat a všetci spolužiaci sa tam smiali a písali mi, že mám zapnutý mikrofón.     
Spolužiačka mi vraj dokonca aj nahlas povedala, že mám zapnutý mikrofón, ale ja som ju nepočula, keďže som sa 
rozprávala s priateľom a na hodinu som sa až tak nesústredila. 

viki_jefi 
Mne sa počas prezentovania prezentácie stalo, že mi mamina vbehla do izby a zvýšeným hlasom oznámila, že sa pes 
vykakal na stred izby a že to mám ísť pozbierať „hneď teraz“! Až neskôr, keď som sa ticho otočila, pochopila, prečo 
neodpovedám. 
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ANKETA

ČO BY STE ZMENILI 
NA SVOJOM ŠTUDIJNOM PROGRAME?

Dávid Vrána,
študent manažmentu na FM UK

„Ako študenti si veľmi dobre uvedomujeme, že vedomosti získané na vysokej škole nie sú 
všetko. Kľúčom k dosiahnutiu nami vytýčených cieľov je skorá identifikácia našich silných stránok 
a vytrvalá práca na ich zdokonaľovaní. Myslím si, že by nám v tom určite pomohla povinná 
stáž, kde by sme mohli získané vedomosti aplikovať v praxi. Nikto nás nezamestná len preto, 
lebo máme titul. Hoci Fakulta managementu UK ponúka študentom množstvo stáží, kde môžu 
nadobudnúť požadované skúsenosti, keďže však tieto stáže nie sú povinné, málo študentov 
sa naozaj odhodlá na niektorú z nich prihlásiť. Buď si neuvedomujú, čo by tým mohli získať, 
alebo to toľko odkladajú, že sa k tomu nakoniec vôbec nedostanú. Práve v tom vidím jednu 
z možností, ako zlepšiť štúdium manažmentu – fakulta by mala trvať na tom, aby študenti počas 
štúdia stáž absolvovali. Myslím si, že mnohí by takéto ,postrčenie‘ od fakulty spätne ocenili. 
Absolventi s praxou sa totižto väčšinou zamestnajú oveľa jednoduchšie a rýchlejšie než tí bez 
praxe.“

Dominik Lelkes,
študent európskych štúdií na FSEV UK

„Na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK sú forma štúdia, resp. rozsah študijného plánu, 
ako aj spôsob výučby veľmi efektívne a kvalitne vypracované. Zameriavame sa na rôzne odvetvia 
politiky vrátane európskej a svetovej. Študujeme politický systém SR, interpretujeme rôzne 
svetové udalosti pomocou teórií medzinárodných vzťahov, skúmame spoločensko-kultúrne 
vzťahy v rámci spoločnosti či zahraničnopolitické výzvy a pozíciu Slovenska v Európskej únii. 
Na magisterskom stupni máme rovnako široký okruh učiva ako na bakalárskom, no osobne 
by som uvítal užšie zameranie sa na environmentálnu diplomaciu a diplomaciu ako takú. Hoci 
sa na bakalárskom stupni vyučuje predmet úvod do diplomacie, podrobnejšie sa diplomaciou 
nezaoberáme. Na magisterskom stupni by som zas v rámci študijného plánu veľmi privítal 
možnosť špecializácie v oblasti politických vied.“

Katarína Jánošková,
študentka manažérskej matematiky na FMFI UK

„Môj študijný program má vysoký potenciál. Je zaujímavým skĺbením dvoch svetov – 
manažérskej praxe a matematickej teórie. Tieto dve disciplíny sa zaoberajú problémami 
našej spoločnosti z dvoch rôznych pohľadov. Obom sa treba venovať a rozumieť im. Keď sa 
preto spätne zamyslím nad svojím štúdiom, pomohlo by mi, keby sa v ňom tieto dva pohľady 
ešte viac prelínali. Manažérske zručnosti, ktoré sa učíme rozvíjať, často vyplývajú z výsledkov 
štúdia matematickej teórie a matematických zákonitostí. Bohužiaľ, nezriedka sa stane, že 
toto prepojenie nie je vo výučbe dostatočne zdôraznené a niektoré poznatky, potrebné na 
vysvetlenie praktických výsledkov, v teórii nadobudneme až neskôr. Užšie prepojenie týchto 
dvoch smerov by pritom mohlo viesť k zvýšeniu využiteľnosti vedomostí v praxi. Preto by som 
pedagógom z oboch odborov navrhla ešte intenzívnejší dialóg, a to tak v rámci prípravy na nový 
semester, ako i tvorby koncepcie pre celý stupeň.“

Erik Szöllösi,
študent zdravotníckych a diagnostických pomôcok na FaF UK

„Už viac ako štyri roky pracujem vo výdajni zdravotníckych potrieb a štúdiom na vysokej škole 
si zvyšujem kvalifikáciu. Práve skúsenosti z praxe mi pomáhajú vidieť isté nedostatky na úrovni 
štúdia. Študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky je sám osebe veľmi prospešný 
a študent si vďaka nemu dokáže nájsť uplatnenie vo viacerých oblastiach zdravotníctva. 
Bohužiaľ, jeho súčasné nastavenie, najmä čo sa týka jednotlivých predmetov a ich sylabov, 
nepovažujem za najšťastnejšie. Dovolím si tvrdiť, že tento program sa pohybuje v tieni veľkého 
brata – farmácie. Kladie sa v ňom neúmerný dôraz na predmety, ktoré majú v danom odvetví 
malý význam, a naopak, zanedbávajú sa dôležité predmety. Čerstvý absolvent tak síce disponuje 
širokým rozhľadom v chémii, mikrobiológii alebo analytickej chémii, ale obávam sa, že nebude 
vedieť pacientovi za tarou uspokojivo vysvetliť rozdiel medzi ortézou a bandážou. Netvrdím, 
že tento študijný program ako celok nemá význam, práve naopak. V posledných desaťročiach 
odvetvie zdravotníckych pomôcok zaznamenalo rozmach a iba erudovaný odborník dokáže 
správne pomôcť pacientovi. Práve preto treba tento študijný program logicky prepracovať, 
zvýšiť dôraz na odborné predmety, ktoré viac súvisia s praxou, a zároveň sa zamerať na 
praktickú časť.“

Miroslava Kmecová,
študentka evanjelickej teológie na EBF UK

„Na EBF UK som strávila päť rokov, čoskoro ma čakajú štátnice. Za ten čas som si našu fakultu 
aj teológiu veľmi obľúbila. Skladba predmetov tu je počas celého štúdia pomerne pestrá 
a obsiahla. Napriek tomu, ak by som si mala vybrať jednu vec, ktorú by som na svojom študijnom 
programe zmenila, súvisela by práve s predmetmi. Študijný plán obsahuje pomerne veľa 
predmetov týkajúcich sa cirkevných dejín, biblickej teológie spojenej so štúdiom biblických 
jazykov a podobne. Osobne by som však uvítala viac ako jeden semester psychológie, ktorý naša 
fakulta ponúka. Myslím si, že hlbšia znalosť psychológie predstavuje dôležitý predpoklad na 
kvalitné vykonávanie pastorálnej starostlivosti, ktorá je významnou časťou praktickej teológie. 
Rozsiahlejšie štúdium psychológie popri teológii by podľa môjho názoru absolventom pomohlo 
cítiť sa istejšie pri práci s ľuďmi, viac porozumieť ľudským emóciám a koniec koncov i sebe 
samému a predstavám o Bohu.“

Martina Melíšková,
študentka marketingovej komunikácie na FiF UK

„Výnimočnou črtou nášho KAMAKO (Katedry marketingovej komunikácie FiF UK – pozn. red.) je 
určite sloboda, ktorú nám poskytuje. Odzrkadľuje sa to aj v ,multižánrovosti‘ nás študentov 
– sme skupina kreatívcov, marketérov, grafikov, tanečníkov a mnohých ďalších talentov 
a zameraní, ktorú spája cit pre dobrú a poctivú reklamu. Zmena, ktorú by som však rada na našej 
katedre učinila, spočíva vo väčšej spolupráci nielen na katedrovej úrovni, ale aj smerom von 
k rôznorodým subjektom. Hoci v našom ročníku fungujeme fantasticky, nie vždy nám to funguje 
aj s ostatnými ročníkmi. Chýba nám akýsi jeden väčší sceľovací projekt. Možné zmeny vidím 
aj v spolupráci s inými katedrami, pokojne aj mimo našej univerzity, aby sme sa medzi sebou 
viac dopĺňali a pracovali na spoločných väčších projektoch. Síce sa u nás na katedre venujeme 
praktickým zadaniam, zväčša ide o fiktívne projekty, pritom Bratislava ponúka mnoho možností 
spoluprác s reálnymi zadávateľmi. Takéto spolupráce by nám priniesli okrem cenných skúseností 
aj mnoho kontaktov a priateľstiev. Príkladom by nám mohol byť napríklad projekt Zlin Design 
Week z dielne Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.“

foto: Tomáš Madeja



ROZHOVOR

ROZHODNÚŤ MÔŽE UŽ 
JEDEN ŠTUDENTSKÝ HLAS

text: Erika Hubčíková
foto: Tomáš Madeja

Začnime motiváciou: čo vás viedlo 
k angažovaniu sa v akademickom 
senáte?
MG: Túžba meniť veci okolo seba a chuť 
čeliť výzvam. Už na základnej a neskôr 
aj na gymnáziu som bol členom žiackej 
školskej rady a jej predsedom, čo bola 
pre mňa prvá – a veľmi cenná – „škola 
samosprávy“. Po príchode na univerzitu 
som sa najprv chvíľu „rozkukával“ 
a následne som sa rozhodol kandidovať 
do Študentskej rady vysokých škôl 
SR. Kolegyne a kolegovia na fakulte 
ma potom povzbudzovali, aby som 
vyskúšal samosprávu aj na fakultnej 
a univerzitnej úrovni.
FV: So správou vecí verejných som 
prichádzal do kontaktu vlastne 
už od detstva, keďže obaja moji 
rodičia majú skúsenosť s prácou vo 
verejnom sektore. V treťom ročníku na 
bakalárskom stupni štúdia na Právnickej 
fakulte UK ma oslovil kamarát, či by 
som nemal záujem participovať na 
univerzitnej samospráve, a to ako 
radový člen Komisie pre vysokoškolské 
internáty a ubytovanie Akademického 
senátu UK. Často som s ním totiž 
rozoberal otázky týkajúce sa ubytovania 
na UK. V tejto komisii som sa stal 
podpredsedom a neskôr to vyústilo až 
do môjho členstva v celouniverzitnom 
akademickom senáte. Podobne ako 
u Mateja, aj u mňa zohrala rozhodujúcu 
úlohu snaha prispieť svojou troškou 
k pozitívnym zmenám a nebyť len tým, 
kto sa večne sťažuje, že veci nefungujú 
a nič sa s tým nerobí.

Ako by ste vysvetlili – z hľadiska 
pôsobnosti či tém, ktoré sa na 
pôde senátu zvyknú riešiť – rozdiel 
medzi fakultným a celouniverzitným 
senátom?
FV: Na celouniverzitnej úrovni sú 
predmetom rokovaní akademického 
senátu záležitosti, ktoré sa týkajú UK 
ako celku – napr. ubytovanie, vnútorné 
predpisy UK, metodika financovania 
a rozpočet celej UK alebo záverečná 
správa týkajúca sa činnosti UK. Na 
prvý pohľad sa tak môže zdať, že ide 
o otázky, ktoré sa každodenného života 
študentov dotýkajú len vzdialene, i keď 
to tak úplne nie je. Na druhej strane 
na fakultnej úrovni sa prerokúvajú 
záležitosti, ktoré sú bežným študentom 
bližšie – napr. študijné a štipendijné 
poriadky či rozpočty jednotlivých fakúlt, 
ktoré významne ovplyvňujú podmienky 
a možnosti štúdia, postup priznávania 
štipendií či distribúciu finančných 
prostriedkov v rámci jednotlivých 
pracovísk danej fakulty.
MG: Inými slovami, témy na fakulte 
sú už zo svojej podstaty špecifickejšie. 

Napríklad u nás na Pedagogickej 
fakulte UK často riešime otázky, 
ktoré sa spájajú s prípravou budúcich 
učiteľov. Aktuálne sa boríme najmä 
s výzvou zabezpečovania študijných 
programov v kontexte blížiacich sa 
akreditácií. Celouniverzitná úroveň 
akademickej samosprávy je oproti 
tomu oveľa rozmanitejšia, zvlášť 
v prípade Univerzity Komenského s jej 
13 fakultami, a o to zaujímavejšie sú aj 
naše diskusie. Hľadanie kompromisu 
medzi všetkými fakultami je proces, 
ktorý sa môže zdať ťažkopádny, no 
domnievam sa, že výsledok stojí za 
to. Nemalú zásluhu na tom má práca 
v jednotlivých komisiách akademického 
senátu, napr. finančnej, právnej, 
pedagogickej a vedeckej či komisii 
pre rozvoj a informačné technológie. 
Hoci sa Univerzita Komenského 
môže navonok javiť nesúrodo, opak 
je pravdou. Aj preto ma pôsobenie 
v univerzitnom senáte ako platforme, 
kde sme „všetci“, obohacuje. Stretávam 
sa tu totiž s ľuďmi, ktorí sa síce odborne 
venujú odlišným oblastiam, ale majú 
spoločný cieľ – kvalitnú univerzitu – a to 
je fascinujúce.

Aké právomoci vám 
z podpredsedníckej funkcie vlastne 
vyplývajú?
FV: Podpredseda AS UK za študentskú 
časť najmä riadi a zodpovedá za činnosť 
Študentskej časti Akademického 
senátu UK, v ktorej sú zastúpení 
študentskí senátori z každej fakulty. 
Ako už Matej načrtol, je prirodzené, 
že študentskí zástupcovia z rozličných 
fakúlt majú na niektoré otázky často 
rozdielne pohľady. Vypočuť si a zvážiť 
argumenty každej strany a v ideálnom 
prípade dospieť k jednotnému 
stanovisku, to je to, o čo sa snažíme. 
Je mimoriadne dôležité, aby sme na 
pôde univerzitného senátu presadzovali 
a hájili záujmy všetkých študentov 
UK, ktoré sa v niektorých otázkach 
môžu dostať do rozporu s nazeraním 
univerzitných zamestnancov, čo je však 
úplne pochopiteľné. Podpredseda AS 
UK za študentskú časť je tiež súčasťou 
Predsedníctva AS UK, prostredníctvom 
ktorého študentskí zástupcovia 
participujú na riadení celouniverzitného 
akademického senátu. Táto skutočnosť 
tiež vytvára priestor na komunikáciu 
študentských záležitostí smerom 
k najvyšším predstaviteľom UK.
MG: Ako už Filip naznačil, nejde ani 
tak o špeciálne právomoci, ale skôr 
o zodpovednosť voči kolegyniam 
a kolegom v študentskej časti senátu. 
Okrem ich koordinovania je našou 
úlohou prezentovať názory, na ktorých 

sa ako študenti spoločne zhodneme, 
a to najmä na fórach, kde sme ako 
študenti v „menšine“.

Odkiaľ vlastne čerpáte témy, 
ktorým by ste sa – ako zástupcovia 
študentov – mali na pôde senátu 
venovať? Vychádzate len z vlastných 
skúseností alebo na pravidelnej báze 
aktívne komunikujete aj s bežnými 
študentmi mimo senátu?
FV: Študentský zástupca nemôže 
vykonávať svoj mandát bez 
pravidelného kontaktu s ostatnými 
študentmi. Práve oni sú častými 
„nositeľmi“ tém a problémov, ktoré 
študentskí senátori na ich podnet 
riešia a posúvajú smerom k vedeniu 
fakulty/univerzity. Samozrejme, 
niektoré dôležité témy prichádzajú 
i z mimouniverzitného prostredia – ako 
napr. pripravovaný zákon o vysokých 
školách.

Filip, vo funkcii podpredsedu AS UK 
za študentskú časť ste od decembra 
2019. Aké témy sa vám za ten čas 
podarilo na pôde senátu úspešne 
komunikovať akademickej obci?
FV: Za významný úspech, ktorý sa 
nám v senáte podarilo presadiť ešte 
v predchádzajúcom funkčnom období, 
považujem zrušenie papierových 
indexov. Bol to krok, ktorý UK 
jednoznačne posunul smerom 
k modernej univerzite. Súčasné 
funkčné obdobie akademického 
senátu, žiaľ, významne poznačila 
pandémia COVID-19. S ohľadom na túto 
skutočnosť som mimoriadne hrdý na 
to, ako UK dokázala prejsť na dištančné 
vzdelávanie, i keď to, samozrejme, 
nikdy nenahradí klasické prezenčné 
vzdelávanie. Práve na riešení mnohých 
otázok, ktoré so sebou táto výnimočná 
situácia priniesla a ktoré sa významne 
týkali študentov UK, musel participovať 
aj senát. Riešili sme napríklad 
odubytovanie študentov z internátov, 
platby bytného za internáty, keďže ich 
študenti v dôsledku epidemiologických 
opatrení nemohli reálne využívať, 
problémy súvisiace s dištančným 
vzdelávaním na jednotlivých fakultách 
či potrebu, aby v niektorých študijných 
odboroch (napríklad na medicíne) 
prebiehalo aj počas pandémie klasické 
prezenčné vzdelávanie za upravených 
podmienok a pod.

Sú veci, ktoré sa študentskej časti 
na pôde senátu zatiaľ dotiahnuť 
nepodarili?
FV: Je potrebné, aby sme sa ešte 
intenzívnejšie vložili do témy 
rekonštrukcie internátov UK. Kvalita 
ubytovania predstavuje jednu 

Skúsenosť s fungovaním akademickej samosprávy ich vytrénovala nielen v schopnosti lepšie artikulovať 
svoj názor, konštruktívnejšie diskutovať o rozličných problémoch, ale aj viac počúvať a zohľadňovať 
názory iných. Zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského (AS UK) so zástupcami z 13 fakúlt 
totiž nedostatkom názorovej rozmanitosti rozhodne netrpia. Svoje o tom vedia podpredsedovia AS UK 
za študentskú časť Matej Gajdoš z Pedagogickej fakulty UK a Filip Vincent z Právnickej fakulty UK. So 
študentskými senátormi sme sa porozprávali o lesku i biede vysokoškolskej politiky a viac než len čestnom 
mieste študentov v nej.
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musia byť v tomto smere lídrami, 
aby presvedčili bežných študentov 
na fakultách, že je dôležité, aby mali 
prehľad o tom, čo sa na ich univerzite 
a fakultách deje. Musíme zabrániť stavu, 
aby študenti univerzitu brali len ako 
nevyhnutnú cestu vedúcu k dosiahnutiu 
vysokoškolského vzdelania a stratili 
záujem o dianie na nej a o zlepšovanie 
jej mena. Je dôležité, aby bol študent 
hrdý na to, že študuje alebo študoval 
na UK. Tiež je dôležité, aby študentskí 
senátori svoj mandát vykonávali podľa 
najlepšieho vedomia a svedomia, majúc 
na zreteli predovšetkým hájenie záujmu 
ostatných študentov. Nemali by ísť do 
akademického senátu len preto, aby 
získali nejaký osobný prospech.

Aby som bola úprimná, sama 
som za svojich študentských čias 
vnímala študentov, ktorí sa rozhodli 
angažovať v senáte, ako ambicióznych 
a veľmi schopných mladých ľudí, 
ktorým však ide skôr o kariérny 
postup v akademických štruktúrach 
než o hájenie záujmov ostatných 
študentov. Možno to bolo práve tým, 
že mi chýbali konkrétne informácie 
o tom, ako zástupcovia študentov 
na pôde senátu reálne bojujú za 
zlepšenie situácie aj v môj prospech. 
Ako teda komunikujete tieto veci 
smerom k „radovým“ študentom?
MG: Predovšetkým prostredníctvom 
sociálnych sietí, ktoré sú bežným 
študentom aktuálne najbližšie. Vidím 
tu však roztrieštenosť komunikačných 
kanálov v rámci študentských častí 
jednotlivých fakultných senátov na 
univerzite. UK ako taká sa v tomto 
posledné roky zlepšila, ale ideálny 
stav to nie je. Túto formu komunikácie 

z kľúčových otázok, podľa ktorej si 
stredoškoláci vyberajú vysokú školu. 
I keď v tomto smere oproti minulosti 
badať výraznejší progres, naďalej máme 
čo doháňať, keďže v Mlynskej doline 
aktuálne stále nájdete aj izby, ktoré by 
sa už na internáte modernej univerzity 
nachádzať nemali.
Významným medzníkom, ktorý 
momentálne naplno zamestnáva 
akademické orgány, je však príprava 
nového zákona o vysokých školách. 
Súčasné vedenie Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR pripravuje 
reformu vysokoškolského prostredia, 
na ktorej tvorbe musíme aktívne 
participovať. Bol by som rád, ak by sa 
podarilo presadiť zmeny, ktoré zlepšia 
slovenské vysoké školstvo a postavenie 
študentov v ňom.

Keď ste už načali túto otázku, čo 
si myslíte o navrhovanej novele 
vysokoškolského zákona, ktorá 
výrazne okliešťuje akademickú 
samosprávu?
MG: Ja mám vždy hrôzu z toho, keď si 
chce štát posilňovať kompetencie na 
úkor akejkoľvek samosprávy. Stačí sa 
pozrieť na to, ako „zvláda“ pandémiu – 
to, čo bolo v gescii štátu, zatiaľ za veľa 
nestálo. Vidno to napríklad na očkovaní, 
ktoré stojí na samosprávach a štát tu 
skôr spôsobuje zmätky. Preto by som 
osobne privítal, ak by sa štát skôr snažil 
posilniť sebavedomie vysokých škôl 
prostredníctvom „štíhleho“ zákona, 
ktorý stanoví jasné mantinely, ale 
zároveň im dá aj priestor, aby si vysoké 
školy samy povedali, ako chcú vnútorne 
fungovať. Pretože ak dôjde k zmenám 
v takom rozsahu, ako to navrhuje 
ministerstvo, akademický senát 

nepochybne musíme zlepšiť.

Zástupcovia študentov jednotlivých 
fakúlt tvoria v AS UK 40 %. Je to 
podľa vás málo/veľa/akurát? Ako 
vnímate ich pozíciu v senáte?
MG: Je to akurát, ale viem si predstaviť, 
že by to rozloženie síl bolo aj 50 : 50. 
No nemyslím si, že to je dnes 
najpodstatnejšia otázka, ktorú ako 
študenti potrebujeme riešiť.
FV: Aktuálne zastúpenie študentov 
v senáte nie je marginálne a práve 
študentskí senátori vedia často 
ovplyvniť dôležité rozhodnutia 
akademických orgánov. Z princípu však 
nemôžem odmietnuť návrh, ktorý by 
študentským senátorom umožnil ešte 
vyššiu mieru zastúpenia v akademických 
senátoch.

Zo strany zamestnancov univerzity 
som sa stretla už aj s tvrdením 
čiastočne spochybňujúcim, či 
je akademická a profesionálna 
skúsenosť študentov dostatočná 
na rozhodovanie o tom, kto bude 
dekanom fakulty alebo rektorom 
univerzity. Čo si o tom myslíte vy?
MG: Študenti sú základom každej 
vysokej školy, bez nich by stratila 
svoj pôvodný zmysel. Sme síce 
nedobrúsené diamanty, ale to 
neznamená, že nevieme definovať, čo 
je pre našu univerzitu/fakultu dobré. 
Študenti vnímajú vysokú školu z iného 
uhla pohľadu ako zamestnanci, no 
dôležitosť tejto perspektívy by som 
nespochybňoval. Domnievam sa, že tí, 
ktorí chcú riadiť univerzitu či fakultu, 
si potrebujú vypočuť aj študentský 
názor, a teda nechať vo voľbách 
svoju víziu fungovania univerzity/

a vlastne aj akademická samospráva 
ako taká stratí svoje opodstatnenie. 
Veľký zmysel však nevidím ani v ďalších 
avizovaných zmenách, ktoré novela 
navrhuje. Zvlášť keď ešte nepoznáme 
výsledky poslednej zmeny, ktorá 
nám priniesla Slovenskú akreditačnú 
agentúru pre vysoké školstvo (SAAVŠ) 
a nový systém zabezpečovania 
kvality. Školstvo nie je hospodárstvo 
a ekonomika, kde sa zmena daňového 
a odvodového systému pomerne rýchlo 
odrazí na vývoji situácie. Na to by 
kompetentní nemali zabúdať.
FV: Je tiež smutné, že k príprave 
tohto právneho predpisu ministerstvo 
školstva pristúpilo bez počiatočnej 
diskusie s akademickou obcou. 
Nechápte ma zle – nejde o to, že by bol 
systém vysokého školstva na Slovensku 
nastavený bezchybne. Určite by sme 
spoločne ľahko identifikovali hneď 
niekoľko oblastí, v ktorých by správne 
realizovaná zmena vedela posunúť naše 
vysoké školstvo kvalitatívne vpred. Bez 
diskusie s akademickou obcou, ktorá má 
sama najväčšiu motiváciu veci zlepšovať, 
a analýzy jej návrhov a alternatív je 
však ťažko predstaviteľné, že sa podarí 
pripraviť taký zákon, ktorý bude pre 
slovenské vysoké školstvo naozajstným 
prínosom. Navyše, ako už uviedol Matej, 
vysoké školy momentálne realizujú 
činnosti smerujúce k rozbehnutiu 
fungovania vnútorných systémov 
zabezpečovania kvality pod dohľadom 
SAAVŠ, pričom ja osobne v tento proces 
vkladám veľké nádeje.

Matej, vás členovia AS UK zvolili 
do funkcie podpredsedu len 
nedávno. Môžete našim čitateľom 
priblížiť, čo si od svojho pôsobenia 

fakulty „ohodnotiť“ aj študentskými 
reprezentantmi.
FV: Študenti sú súčasťou akademickej 
obce rovnako ako jej zamestnanci, 
a preto prirodzene majú právo 
participovať na najvýznamnejších 
rozhodnutiach na univerzite alebo 
fakulte, ako je voľba dekana alebo 
rektora. Preto je veľmi dôležité, aby 
si študenti na pozície študentských 
senátorov volili ľudí, ktorí sa budú 
o fungovanie akademickej samosprávy 
aj reálne zaujímať a nebudú čakať 
od členstva v akademickom senáte 
len osobné výhody. To je však čaro 
a zároveň aj nedostatok demokracie, 
ale je potrebné, aby vysokoškolská 
demokracia bola pre študentov 
zachovaná a pristupovalo sa k nim na 
univerzitách ako k partnerom.

Čo by ste odkázali študentom, ktorí 
oznamy o voľbách do študentskej 
časti senátu dodnes prehliadajú?
MG: Nech si nehovoria veľmi populárnu 
lož: „Môj hlas nič nezmení.“ Pretože 
aj jeden hlas rozhoduje. My, ktorí sme 
zažili nespočetne veľa hlasovaní, vieme, 
čo je sila jedného hlasu. Ak majú pocit, 
že medzi kandidátmi chýbajú schopní 
adepti s víziou, nech sa neboja a idú do 
toho sami.
FV: Je dôležité, aby študenti 
participovali na činnosti akademických 
senátov, pretože v nich majú 
možnosť veľa vecí priamo alebo 
nepriamo ovplyvniť. Rovnako ich 
chcem opakovane povzbudiť, aby pri 
voľbách do akademických senátov 
nezohľadňovali len to, ktorý spolužiak 
je v ročníku populárny, ale najmä to, 
aké má schopnosti a aký je jeho záujem 
o fungovanie v týchto orgánoch.

v celouniverzitnom senáte sľubujete?
MG: Ako študent učiteľstva by som 
chcel v rámci univerzity viac spojiť 
študentov učiteľských študijných 
programov, ktoré na UK máme na 
viacerých fakultách. I keď sa líšime 
vo vybraných aprobáciách, spája nás 
množstvo spoločných tém a výziev, 
ktoré by sme mali aj spoločne riešiť. 
Okrem toho by som chcel zlepšiť 
komunikáciu s fakultnými študentskými 
senátormi a komunikáciu smerom ku 
všetkým študentom univerzity. Musíme 
nájsť spôsob, aby sme boli študentom 
bližšie, aby vnímali študentských 
senátorov ako oporu, ktorú má zmysel 
voliť a na ktorú sa oplatí obrátiť. 
Pravdepodobne to nevyriešim počas 
svojho pôsobenia, ale musíme niekde 
začať.

Nahrali ste mi na otázku. Nie je totiž 
žiadnym tajomstvom, že len málo 
študentov reálne využíva právo voliť 
si svojho zástupcu v akademických 
samosprávnych orgánoch. Čím to 
podľa vás je?
MG: Neponúknem komplexnú odpoveď, 
pretože tá je zložitejšia, ale dovolím si 
tvrdiť, že nemalú rolu v tom zohráva 
fakt, že na Slovensku sa vo všeobecnosti 
nepestuje návyk podieľať sa na správe 
vecí verejných. Tu zlyhávame už na 
základných školách, keď deti nevedieme 
k tomu, aby niektoré aspekty života 
na škole riadili samy. A to sa potom 
nabaľuje a nabaľuje cez strednú školu 
k vysokej a končí pasivitou pri voľbách 
rôzneho druhu. Z našej pozície bude 
preto základom zlepšiť komunikáciu 
a dať študentom vedieť, že sme tu pre 
nich.
FV: Súhlasím. Študentskí senátori 
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JUDr. Filip Vincent 
je interným doktorandom na Katedre trestného 
práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej 
fakulty UK. Funkciu podpredsedu AS UK za 
študentskú časť zastáva od decembra 2019.

Bc. Matej Gajdoš
na Pedagogickej fakulte UK študuje učiteľstvo 
výchovy k občianstvu a histórie. V súčasnosti je 
študentom 1. ročníka na magisterskom stupni 
štúdia. Do funkcie podpredsedu AS UK za 
študentskú časť bol zvolený v máji 2021. 
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ZO ZAHRANIČNEJ STÁŽE

ERASMUS POČAS KORONY? 
IDE TO! 

text: redakcia
foto: archív T. Horáčkovej 

a A. Zhydkova

Tamara Horáčková, ktorá na Pedagogickej fakulte UK študuje 
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, si Erasmus vyskúšala 
už pred pandémiou – v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, 
a to na Universidad Complutense de Madrid (UCM). Španielsku 
metropolu si zamilovala, preto sa tam – už ako druháčka na 
magisterskom stupni – rozhodla stráviť aj uplynulý zimný 
semester. „Teraz som bola pripravená poctivo si prejsť mesto, 
múzeá, galérie a kultúrne pamiatky. Jediné, z čoho som mala 
obavu, bol úplný zákaz vychádzania,“ spomína si.

Opatrenia miernejšie než u nás 

V čase, keď si podávala prihlášku, ani len netušila, ako sa 
situácia vyvinie. Vlastne stále čakala, že sa mobilita na poslednú 
chvíľu zruší. Uprostred leta však z madridskej univerzity 
prišiel akceptačný list. Viac Tamare nebolo treba: „Našla som 
si ubytovanie, pre istotu si priplatila za izbu s balkónom, kúpila 
letenku a začiatkom októbra vycestovala.“ Prezenčné uvítanie 
zahraničných študentov tak už síce nestihla, fakulta jej však 
prezentáciu a všetky potrebné informácie poslala e-mailom. 
Práve prostredníctvom e-mailu univerzita študentom 
s dostatočným predstihom komunikovala i všetky s pandémiou 
súvisiace obmedzenia.
Tamaru hneď po príchode trochu vystrašilo, že v Španielsku boli 

Na zahraničnú mobilitu v čase korony sa odhodlal aj Artem 
Zhydkov, študent informatiky na Fakulte matematiky, fyziky 
a informatiky UK. Hoci kvôli magisterskému štúdiu už k nám 
meral cestu z rodnej Ukrajiny, stále ho to ťahalo viac na 
západ. Pri podávaní prihlášky na zahraničnú mobilitu sa preto 
z dostupnej (a pandémiou, žiaľ, značne limitovanej) ponuky 
partnerských škôl rozhodoval medzi jednou holandskou a dvomi 
britskými univerzitami. Do úvahy bral najmä ich umiestnenia vo 
svetových rebríčkoch, jeho vysnívanou destináciou však bolo 
Spojené kráľovstvo. O to viac ho potešil verdikt, že ho očakávajú 
na Manchester Metropolitan University.

Kombinovaný režim 

I on však mal počiatočné obavy z toho, ako pandémia a s ňou 
spojené obmedzenia ovplyvnia kvalitu jeho mobility. „Očakával 
som, že nebude taká kontaktná, že tam takmer nikoho nestretnem 
a nenadviažem žiadne nové priateľstvá, ktoré k správnemu Erasmu 
patria,“ priznáva. „Našťastie, bál som sa zbytočne.“ V Manchestri 
spoznal viacero zaujímavých erasmákov, s ktorými je dodnes 
v kontakte. „Kiežby sme sa však vtedy mohli stretávať častejšie aj 
mimo univerzity, možno by sme tak spoznali aj viacero miestnych,“
dodáva.
Artemovi sa veľmi pozdávalo, ako fungovala komunikácia 
s univerzitou. Dojem naňho urobil už uvítací týždeň. „Hoci sa 

už vtedy rúška opäť povinné aj vonku: „Každým dňom sme tak 
očakávali ďalšie sprísnenie opatrení, so spolubývajúcimi z Rakúska 
a Talianska sme si preto nakúpili spoločenské hry a pripravili sa 
na uzavretie v byte. V Madride však po celý čas platili viac-menej 
tie isté opatrenia: všade sme nosili rúška, v podnikoch sa dalo 
sedieť v obmedzenom počte a zákaz vychádzania platil, myslím, 
až od polnoci. Takže nakoniec to tam bolo pomerne mierne (už 
v porovnaní so Slovenskom, kde sa v tom čase zatvárali podniky 
a hromadne sa testovalo) a dni sa dali užívať naplno. Tradičné 
erasmácke párty sa síce nekonali, ale vlastne mi to ani nechýbalo.“

Jasný systém 

A čo výučba? „Oproti ,normálnemu‘ chodeniu do školy to bolo dosť 
nejednotvárne. Prvé týždne sme fungovali najmä online, neskôr aj 
prezenčne – samozrejme, s rúškami a veľkými rozostupmi,“ hovorí. 
Ocenila, že v škole panoval jasný systém: každý si pri vchode do 
budovy, ako i jednotlivých učební do mobilu naskenoval QR kód 
na dverách, vďaka čomu mala univerzita prehľad o pohybe ľudí 
v kampuse.
Pochvaľovala si aj výrazne menej predmetov, ako i to, že boli 
poňaté inak ako na UK: „Napríklad na kurze anglickej literatúry 
sme za semester ani zďaleka neprešli toľko autorov ako u nás, ale 
v danom období sme sa sústredili len na tých najvýznamnejších. 
S vedomosťami, ktoré som mala z našej fakulty, sa to veľmi pekne 
dopĺňalo.“ A ako vlastne zvládala paralelné štúdium na UK a na 
UCM? „Pandemická situácia mi ho – paradoxne – uľahčila, keďže 
som niektoré hodiny na UK mohla absolvovať online, čím mi 
ubudlo z množstva restov, ktoré by ma doma čakali po mobilite,“ 
hovorí.

Cestovanie bolo výzvou  

Mrzí ju akurát to, že sa jej nepodarilo zrealizovať cestovateľský 
plán – precestovať juh Španielska. Platil totiž zákaz vychádzania 
z madridského regiónu. Príjemne ju však prekvapila návšteva 
neďalekých miest Buitrago del Lozoya či Alcalá de Henares, kde 
sa narodil Miguel de Cervantes. Komplikácie v podobe nie práve 
lacného PCR testu a zmätkov spojených s jeho vybavovaním 
sprevádzali aj jej decembrovú cestu domov. Okrem toho sa jej 
vianočný pobyt na Slovensku nečakane predĺžil – po Novom 
roku sa už totiž pre zrušený let do Španielska nedostala. 
V Madride jej tak ostalo aj niekoľko vecí. „Aspoň mám dôvod, 
prečo tam vyraziť hneď po štátniciach,“ nezaprie v sebe 
optimistku.
Ako teda hodnotí mobilitu? „Jednoznačne pozitívne. Išla som do 
nej s tým, že môže dopadnúť všelijako. Určite sa oplatí nemať príliš 
konkrétne očakávania, brať veci také, aké sú, a snažiť sa vidieť vo 
všetkom tie svetlé stránky,“ odporúča. I keď dúfa, že z pandémie 
máme to najhoršie už za sebou, študentom, ktorí by zo strachu 
pred ďalšou vlnou váhali nad zahraničnou mobilitou, radí, aby 
jej dali šancu: „Erasmus je za každých okolností skúsenosťou na 
celý život.“

konal len online, organizátori odviedli skvelú robotu. Pripravili 
si pre nás rôzne hry, predstavili nám univerzitu, rozprávali nám 
zaujímavosti o meste, miestnych špecialitách či kultúrnych 
pamiatkach, ktoré sa v Manchestri a blízkom okolí oplatí navštíviť. 
Všetci boli veľmi priateľskí a milí,“ spomenie s úsmevom. 
Pokiaľ ide o obmedzenia súvisiace s pandémiou, podľa 
Artemových slov v Anglicku neboli až také striktné ako u nás, 
aspoň nie väčšinu času. Na vývoj situácie univerzita fl exibilne 
reagovala, takže prevažoval režim kombinujúci online 
a prezenčnú výučbu. „Skvelé bolo, že i keď to okolnosti dovoľovali, 
nemusel som osobne chodiť na úplne každú hodinu. Univerzitný 
kampus sa totiž nachádzal pomerne ďaleko od štvrte, kde som 
si našiel ubytovanie,“ vysvetľuje. To považuje za jedno z mála 
mínusov svojej mobility – cena ubytovania priamo v kampuse 
totiž značne presahovala možnosti poskytnutého grantu.

Pôvodný plán poznačili zmeny 

Podobne ako Tamara, ani on sa nevyhol výraznejším zmenám 
v zmluve o štúdiu: „Moje štúdium v Manchestri pozostávalo 
z dvoch modulov, pričom v rámci každého z nich som si pôvodne 
mohol zvoliť dva predmety. Neskôr vysvitlo, že v každom module 
budem môcť mať len jeden predmet. Na jednej strane som bol 
rád, že toho budem mať menej, na strane druhej som si nebol istý, 
či tak nazbieram dostatok kreditov. V Manchestri sa nám však 
nakoniec rozhodli za každý kurz zdvojnásobiť počet kreditov a UK 
s ich uznaním nemala problém.“
Jeden z kurzov sa týkal databáz a druhý sietí. Databázy študoval 
ešte na bakalárskom stupni štúdia na Ukrajine, v Spojenom 
kráľovstve však vo výučbe išli viac do hĺbky, problematiku poňali 
komplexnejšie. „Štúdium bolo pomerne intenzívne, ale vyučujúci 
na nás neboli zbytočne prísni, takže to išlo celkom hladko. 
Veľmi som si užíval aj skladanie online skúšok na rozdiel od tých 
prezenčných v Bratislave,“ priznáva.
Anglickú univerzitu si však zamiloval aj z iného dôvodu. 
„V porovnaní s UK bola oveľa lepšie technicky vybavená 
a disponovala modernými priestormi na výučbu, štúdium aj 
relax,“ poznamená zasnene. Zároveň však priznáva, že hoci 
mal v Manchestri najmä britských pedagógov, jeden z nich bol, 
súdiac podľa výrazného akcentu, talianskeho pôvodu, pričom 
sledovať jeho prednášky s porozumením bola pre Artema 
celkom výzva. „Takmer všetci učitelia na FMFI UK majú totiž 
výbornú angličtinu,“ objasňuje.

Jeden semester nestačil  

„Študentský život má byť o skúšaní nových vecí a Erasmus 
k napĺňaniu tohto cieľa výrazne prispieva. Hoci na ten môj 
mala vplyv pandémia, stále to považujem za jednu z najlepších 
životných skúseností a každému ju môžem len odporúčať,“ hodnotí 
semester v zahraničí Artem, ktorý sa na mobilitu chystá aj 
v budúcom akademickom roku.

V SRDCI 
ŠPANIELSKA 

MESTO 
Z ČERVENÝCH 
TEHÁL  

Madrid a Manchester. Nie, to nie je predpoveď súperov v budúcoročnom fi nále Ligy 
majstrov, ale mestá, kde strávili uplynulý zimný semester Tamara a Artem, študenti 
našej univerzity. Chcete vedieť, ako vyzerá zahraničná mobilita cez Erasmus+ v čase 
pandémie? Oplatí sa ju zvažovať i za takýchto mimoriadnych okolností? S čím pri nej 
rátať? Nechajte si poradiť od tých, ktorí ju zažili na vlastnej koži.



Študenti majú u rektora Mareka Števčeka dvere vždy otvorené. Presvedčiť sa 
o tom mohli aj zástupcovia Slovenského spolku študentov farmácie, ktorý minulý 
rok oslávil 25 rokov od svojho založenia. Budúci lekárnici sa pri tejto príležitosti 
rozhodli vedeniu univerzity poďakovať za doterajšiu podporu a rektorovi venovali 
výročnú publikáciu a grafiku zobrazujúcu budovu Farmaceutickej fakulty UK, 
ktorej autorkou je grafička Marianna Kubova.
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INTERVIEW

KNOWING HOW THE 
PATIENT FEELS HELPS 
BEING A BETTER DOCTOR
His own illness inspired him 
to study medicine. A French-
Slovak student at the Jessenius 
Faculty of Medicine of CU 
in Martin, Hugo Maurice 
Dumortier, also dedicates his 
time researching stem cells that 
can potentially save lives. He 
is a regular participant of the 
faculty’s scientific competition, 
where he won 1st place (2018), 
3rd place (2019) and again 
participated this year with his 
project.

Where are you from?
I was born in Béthune which is a small 
town in Northern France. But I lived in 
Nice most of my life. I am very attached 
to my roots. In France, people are 
always proud of the region, where they 
were born.

Tell us more about your background. 
Do you have any medical doctors in 
your family?
I’m French from my dad’s side and 
Slovak from my mom’s. My parents met 
after the revolution and opened an art 
gallery together in Nice. My grandad 
was a respected general practitioner, 
but he died when I was young, and 
he never really had an opportunity to 
influence me into studying medicine.

So, what then, influenced you?
Finding what I wanted to do in life, was 
not very difficult since I always wanted 
to do something that has a meaning, 
and potentially being a doctor was 
very meaningful to me. When I was 
diagnosed with type 1 diabetes in 2012, 
was what finally convinced me that 
treating patients is what I want to do. 

Being in the hospital and seeing the 
hospital life while having to learn about 
my treatment, the diet changes and 
the pathomechanisms involved surely 
contributed to my decision. I knew that 
I wanted to save people the same way 
those doctors saved me. I also knew 
very well then that knowing how it feels 
to be a patient would help me become 
a better doctor.

When did you first hear about 
Comenius University?
I heard of Comenius University from my 
mom who knew that I wanted to study 
medicine. She proposed that I study 
abroad in Slovakia since it’s also my 
country and she thought it was a good 
idea for me to experience life here. 
She knew about the Jessenius Faculty 
of Medicine in Martin from her high 
school friends that mentioned its good 
reputation.

Had you been to Slovakia before?
I knew the country quite well from all 
the times I came on holiday to visit my 
grandmother in Bratislava. But I never 
had a chance to live here before. Also, 
I chose Martin over Bratislava because 
it is a small town. Everything is easily 
accessible there. Having lived in Nice 
for some years, I knew very well that 
I preferred smaller towns.

How do you like Martin?
Martin is a really great town for 
students. I love the fact that you can 
go anywhere you need by foot and 
that you don’t need to take public 
transportations. Local nature is easily 
accessible, and you can go biking in 
all directions. Also, students’ life is 
great here. There are many cafés and 
restaurants in town so it’s very easy to 
meet with friends.

Did you have any expectations 
before coming here?
I did expect nature around Martin to be 
very pretty and I was not disappointed. 
It’s the perfect balance between living 
in a small town that’s warm in the 
summer and living in the mountains in 
the winter.

Is there something about Slovakia 
that surprised you?
Even when I already knew about 
Slovakia and its people, I was still 
surprised by how kind everyone is 
here. When I speak Slovak, people 
always ask me where I’m from and how 
I ended up in a small town like Martin. 
Speaking Slovak surely helps to start 
a conversation with people.

At your faculty, you must be a big 
international group. What are your 
classmates like?
During my time in Martin, I was very 
lucky to always be in very international 
groups. I started my studies with 
a group of mostly Germans and 
Norwegians, and a Slovak friend with 
Cuban origins, as well. They were my 
second family for two years. We were 
all very close and we would always 
invite each other over for dinner. 
That’s also when I got to meet the most 
people from all around Europe. Thanks 
to that, I now also have friends in 
Italy, Portugal and even Finland! It was 
a great introduction to student life.
After that, I had to interrupt my 
studies for one semester because of 
my health and was very sad to change 
groups. When I came back, I was really 
happy to find a group with Germans, 
Norwegians and a French friend. It 
was nice to be with them for one year. 
I became very close with some of them. 
Finally, I changed groups one last time 
to study with students from all kinds 
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of countries and I don’t regret it since 
I found the love of my life in this group. 
Most of them are Norwegians but 
from diff erent origins: Russian, Thai, or 
Iranian. Also, there are students from 
the Czech Republic, Seychelles, and 
Iceland. So, it is quite international, to 
say the least.

What are the studies like at the 
Jessenius Faculty of Medicine of CU?
The studies at our faculty are great. All 
our teachers have so much knowledge 
and they are always ready to answer our 
questions. Being in small study groups 
really helps us to have this proximity 
with our teachers and develop nice 
bonds with our classmates. Also, I value 
the possibility to observe surgeries, 
since it’s something that’s not common 
in France until later years of studies. 
I also really appreciate the opportunity 
that is given to us to do research in 
parallel of our studies. This is something 
I would have never been able to do in 
France. 

You surely showed an interest 
in science. In April, you 
presented your research at the 
faculty’s Student’s Scientifi c 
Activities and you were awarded for 
it. What exactly are you working on?
I have been doing my research since my 
fi rst year in Martin. In our lab, we work 
on induced pluripotent stem cells. It is 
a Nobel prize-winning technology that 
allows us to create stem cells from any 
cell in the body. They work like regular 
stem cells, but must be created fi rst, 
since they cannot be found in our body 
naturally. In our lab, we take skin cells, 
turn them into stem cells, and then 

change them into neurons or retinal 
cells. This year, we presented lab grown, 
spontaneously beating heart cells. 
I was very lucky to meet Ing. Ján 
Strnádel quite early in my studies. He 
was the one to introduce me to this 
technology, has been my mentor, and 
a friend for the past fi ve years and 
taught me everything he knows on this 
topic. I really owe him a lot since I have 
always been interested in stem cells 
and wanted to work with them.

What is the application of these 
“artifi cial” stem cells?
In our research, we try to fully 
understand the implications which this 
new technology could have on modern 
medicine by changing our cells into 
diff erent cell types. Observing and 
analyzing those cells will allow us to use 
them in medical therapies soon, as they 
hold great promise for the future of 
personalized therapy. 
Since they arise directly from the 
patient, they will not be rejected once 
transplanted. Also, since our cells 
can be changed into any other cell 
type, we could one day see people 
with a transplanted pancreas that 
was developed from their own skin 
cells. You will understand that I didn’t 
randomly choose this example because 
I strongly believe that those cells might 
cure my diabetes one day.

It is also not typical that a student 
co-authors a paper in a scientifi c 
journal. But you did it. What was this 
research about?
In this article, we explain the creation 
of neurons from the skin of a patient 
with ALS (amyotrophic lateral sclerosis) 

in order to better describe the disease. 
I got the honour to be added as 
a co-author because I contributed by 
describing our cells on a fl uorescent 
microscope for which I was trained 
in our labs. It is also a great honour 
because this is the fi rst cell line of this 
kind that was made in Slovakia. This 
article was published in the renowned 
high impact factor journal – Stem Cell 
Research.

Do you see yourself more as 
a scientist or a doctor in the future?
That’s the big question, but I guess 
it’s possible to do both. I started 
studying medicine because I wanted 
to become a surgeon. But now, that 
I see how fast science progresses, 
I can imagine that in a few years, it will 
be possible to transplant organs to 
patients made with their own cells that 
I will have helped reprogram.

We have lived through a diffi  cult 
year of a global pandemic. How did 
you manage this time?
It has not been an easy year for anyone, 
but I think that I have managed well. 
The lockdown allowed me to focus on 
my studies and on writing my diploma 
thesis. It also gave me time to do sport, 
learn how to cook and relax a bit. 

How were you able to deal with the 
remote studies?
Remote learning requires some 
organization and it took some time 
for everyone to adapt, both teachers 
and students. It is hard to respect 
a schedule when you are at home and 
have so many distractions. Also, it is 
quite unfortunate that the pandemic 
happened during our fi fth year when 
we are supposed to be hands-on in 
hospital for our clinical training. But 
in my opinion, the faculty took the 
right decision to prioritize our safety 
and now that the pandemic is starting 
to stabilize, I’m sure that our summer 
practices will become even more 
benefi cial.

Is there anything positive that you 
can think of that comes out of this 
pandemic?
When I try to look at the good side of 
the pandemic, I see that it allowed me 
to enjoy being with my family and my 
girlfriend, which is great. Also, it gave 
us time to strengthen our theoretical 
knowledge to compensate for our lack 
of practice this year. Finally, I think it 
allowed our planet to rest from all the 
human activity and I hope that we all 
learnt from this experience.

UŽITOČNÉ INFO

STE ČERSTVO
PO ŠKOLE 
A HĽADÁTE
PRÁCU?

Viete, ako napísať zaujímavý motivačný list a životopis, ktorý vám zaistí miesto vo výberovom konaní? 
Zosumarizovali sme pre vás niekoľko tipov, ktoré nie sú prvoplánovo dostupné na internete a pramenia zo 
skúseností i nedávnych prieskumov očakávaní zamestnávateľov.

PORADÍME VÁM, AKO ZAUJAŤ 
POTENCIÁLNEHO ZAMESTNÁVATEĽA

text: Elena Lisá, FSEV UK
foto: Tomáš Madeja

MOTIVAČNÝ LIST

Motivačný list by mal byť v prvom rade 
krátky. Prvý, kto sa s ním dostane do 
kontaktu, je personalista či náborár, 
ktorého hlavnou pracovnou náplňou 
je vyselektovať vhodné životopisy 
na danú pozíciu. K charakteristikám 
náborárov patrí, že majú veľmi málo 
času na podrobné čítanie materiálov. 
Zväčša ich len prebehnú pohľadom. 
V žiadnom prípade preto neočakávajte, 
že prečítaniu vášho motivačného listu 
budú venovať viac ako dve-tri minúty. 
Preto by ste jeho limitovaný rozsah mali 
využiť čo najefektívnejšie.
V motivačnom liste by ste mali 
ukázať, že sa vaša motivácia zhoduje 
s motiváciou zamestnávateľa. Inými 
slovami, že máte radi presne to, čo aj 
zamestnávateľ. Mimochodom, vedeli 
ste, že rozhovor o tom, čo máme 
radi, nás najviac zbližuje s druhými? 
Už asi tušíte, prečo má motivačný list 
skutočne potenciál osloviť budúceho 
zamestnávateľa. Ale ako zistiť, čo 
máte so zamestnávateľom spoločné? 
V ďalšom texte budem tieto stavebné 
kamene motivačného listu označovať 
slovami hodnota, motivátor, zručnosť 
alebo vlastnosť. Pre motivačný list 
si stačí vybrať jednu, maximálne tri 
hodnoty.

Ako identifi kovať očakávania 
zamestnávateľa?

V prvom rade treba mať na pamäti, že 
hlavným cieľom každej spoločnosti, 
ktorá pôsobí na trhu, je produkovanie 
zisku, s čím úzko súvisí i snaha 
neustále rozširovať rady klientov či 
znižovať náklady. Spoločnosť si najíma 
zamestnancov, aby jej s týmto cieľom 
pomohli. Vždy, keď zamestnanec niečo 
od spoločnosti požaduje, je preto 
dobré, ak si položí otázku, čo na odplatu 
spoločnosti prinesie on. Ak ste trhovo 
a ekonomicky rozmýšľajúca osoba, 
môžete vo svojom motivačnom liste 
zdôrazniť vašu orientáciu na výsledky, 
zisk, efektívnosť alebo zmysel pre 
úspory.
Do tretieho sektora sa, naopak, nehodí 
človek s trhovým uvažovaním, pretože 
cieľom neziskovej organizácie nie je 
generovať zisk, ale skôr investovať 
získané zdroje do pomoci druhým. 
V tomto prípade sa oplatí poukázať na 
vašu schopnosť a ochotu pomôcť alebo 
postarať sa o zákazníka. Preto sa vždy 
oplatí porozmýšľať nad tým, aké rôzne 
hodnoty daná pracovná pozícia svojou 
náplňou vyjadruje.
Overeným zdrojom informácií 
o motivácii zamestnávateľa sú hodnoty, 
ktoré spoločnosť uznáva a verejne 

prezentuje. Práve tie môžete vo svojom 
motivačnom liste refl ektovať. Okrem 
toho z prieskumu zamestnávateľov, 
ktorý sme realizovali s kolegyňou 
Newman v roku 2020 (výsledky 
dostupné na: www.euroguidance.sk),
vyplýva, že zamestnávatelia vo 
všeobecnosti oceňujú hodnoty etiky 
a morálky, na ktoré možno refl ektovať 
takmer paušálne.
Ďalšou istotou sú, samozrejme, 
požiadavky uvedené v inzeráte na 
pracovnú pozíciu. Ideálne je, ak viete, 
na ktorú z nich zamestnávateľ kladie 
dôraz, a práve túto svoju prednosť 
v motivačnom liste zdôrazníte.

Skúsenosti v odbore sa zvyknú 
preceňovať

Náš posledný výskum očakávaní 
zamestnávateľov na zručnosti 
zamestnateľnosti absolventov vysokých 
škôl v tomto smere priniesol niekoľko 
zaujímavých zistení.
Kým študenti považovali za 
najdôležitejšie tieto tri zručnosti: 
skúsenosti v odbore, vedenie a autoritu, 
vedomosti z odboru; zamestnávatelia, 
naopak, považovali skúsenosti v odbore 
u absolventov za najmenej dôležitú 
zručnosť. Ako sa v tom vyznať? 



Chcú alebo nechcú zamestnávatelia 
absolventa s pracovnými skúsenosťami? 
Jednoznačne chcú. Otázkou však je, čo 
presne si pod skúsenosťami predstavujú 
zamestnávatelia a čo absolventi. Zdá 
sa, že nejde ani tak o to, či uchádzači 
vedia robiť presne to, čo sa na pracovnej 
pozícii vyžaduje. To sa dá naučiť. 
Ide skôr o skúsenosti s prácou ako 
takou. Mať skúsenosti z odboru môže 
znamenať aj to, že viete, ako to v praxi 
chodí – ktoré očakávania sú reálne a čo 
je odtrhnuté od reality.
Zamestnávatelia oproti absolventom 
považovali za dôležitejšiu angažovanosť 

náladou zvládnuť aj toho 
najnáročnejšieho klienta a byť 
dobrým tímovým hráčom.

• Hodnoty otvorenosti 
a transparentnosti budem veľmi 
rád využívať v práci s číslami pri 
tvorbe objektívnych reportov na 
pozícii XY vo vašej spoločnosti.

• Kritické myslenie a analytické 
schopnosti mi umožnia urobiť 
maximum pri príprave podkladov 
pre stavebnú dokumentáciu.

• Možnosti odborného 
a profesionálneho rastu sú ďalšie 
dôvody, prečo sa uchádzam 
o prácu vo vašej spoločnosti, 
v ktorej som pôsobil počas svojho 
štúdia ako brigádnik.

Pri písaní motivačného listu môžete 
staviť aj na jednoduché vyjadrenia 
svojej motivácie. Môžu to byť stručné 
odpovede na nasledujúce otázky:

• Čo vás presvedčilo uchádzať sa 
o prácu v tejto firme?

• Prečo by sme vás mali prijať? 
Prečo si myslíte, že ste tou 
pravou osobou pre túto prácu?

• V akých situáciách ste prejavili 
vlastnosti potrebné pre túto 
prácu?

• Ktoré z predošlých skúseností 
považujete v tejto novej práci za 
najdôležitejšie?

• Aké problémy budete musieť 
podľa vás na pracovnej pozícii 
riešiť a ako ste na to pripravený?

• Ktoré benefity firmy vnímate ako 
prínosné?

Ak sa v inzeráte na pracovnú pozíciu 
dopracujete k menu kontaktnej osoby, 
odporúčame vám osloviť túto osobu 
priamo vo svojom motivačnom liste. 
Je totiž veľmi pravdepodobné, že sa 
dostane k vášmu motivačnému listu, 
ktorý tak bude pôsobiť osobnejšie.

PRACOVNÝ ŽIVOTOPIS 

Začneme rovnako ako pri motivačnom 
liste. Dobrý pracovný životopis by mal 
byť v prvom rade krátky. Ideálne na 
jednu, maximálne dve strany formátu 
A4. Mal by byť štruktúrovaný a dobre 
prehľadný. Ktoré kategórie štruktúra 
pracovného životopisu obsahuje, asi 
netreba špeciálne vysvetľovať. My sa 
zameriame na najdôležitejšiu z nich: 
prax a pracovnú náplň na uvedených 
pracovných pozíciách. Práve táto 
kolónka zvykne „mátať“ čerstvých 
absolventov vysokej školy, keďže majú 
– z pochopiteľných príčin – zvyčajne 
menej praxe než ostatní pracujúci 

a ochotu urobiť niečo navyše, 
zodpovedný prístup k práci, morálku 
a etické správanie, učenie sa zo 
spätnej väzby, flexibilitu a schopnosť 
prispôsobiť sa zmenám. To všetko sú 
zručnosti alebo motivátory, ktorými sa 
nedá v motivačnom liste nič pokaziť. 
Schopnosť a ochota učiť sa nové veci 
zaujme pravdepodobne každého 
zamestnávateľa súčasnej doby.
Zamestnávatelia sú najviac spokojní 
u čerstvých absolventov so 
sebavedomím a sebaprezentáciou, 
optimizmom do budúcnosti, 
počítačovými zručnosťami 

uchádzači. Čo tam teda napísať, ak 
nemáte za sebou dostatok praxe 
v danom odbore?
Štruktúra životopisu zvyčajne vyžaduje 
uviesť miesto vášho bývalého pôsobenia 
(škola/zamestnávateľ), vašu pracovnú 
pozíciu (študent/asistent...) a stručne 
opísať pracovnú náplň. Princíp spočíva 
v tom, že do kolónky prax môžete uviesť 
a) zamestnávateľa, b) školu alebo  
c) názov projektu. Hoci ste neboli 
priamo zamestnancami na plný 
pracovný úväzok, tento model 
zabezpečí, aby ste zachovali kontinuitu 
práce od istého časového úseku. Počet 
uvedených pracovných skúseností by sa 
ideálne mal pohybovať v rozsahu troch 
až piatich.
Vychádzať by ste pritom mali 
opäť z dobrej znalosti očakávaní 
zamestnávateľa, ktoré by sa mali 
zhodovať s praktickými skúsenosťami 
vo vašom CV. Odraziť sa môžete od 
požadovaných pracovných skúseností, 
kompetencií, zručností, vlastností, 
schopností a vedomostí uvádzaných 
v inzeráte. Treba ich však dobre 
vyselektovať a porozmýšľať, či danými 
predpokladmi disponujete. Ak áno, 
v akých situáciách ste ich preukázali? 
A ďalej už asi tušíte, ako pokračovať. 
Pod jednotlivé miesta (škola/projekt/
zamestnávateľ) vášho pôsobenia v rámci 
pracovnej náplne jednoducho rozpíšete, 
čo ste robili a aké kvality ste pri tom 
získali. Je to dôležité obzvlášť v prípade, 
ak ste čerstvo po škole, pretože to 
poukazuje na vaše skúsenosti s prácou.

Pracovné predpoklady ukážete 
aj na školských zadaniach

Ak ste počas štúdia z rôznych 
príčin neparticipovali na žiadnych 
mimoškolských projektoch, nezúfajte. 
Veď počas štúdia ste boli súčasťou 
mnohých zaujímavých projektov 
a museli ste vypracovať veľké množstvo 
zadaní. Využite to a skúste sa na vaše 
minulé školské zadania pozrieť ako na 
špecifické projekty. Pri analýze svojich 
pracovných skúseností si môžete položiť 
nasledujúce otázky:

• Čo bolo vašou úlohou/hlavnou 
zodpovednosťou?

• Ako ste si prácu naplánovali?
• Koho ste v rámci spracovania 

zadania zorganizovali?
• Bolo potrebné prejaviť tímovú 

spoluprácu?
• Mali ste príležitosť preukázať 

vytrvalosť a samostatnú prácu na 
zadaní?

• Museli ste prekonať nejaké 
prekážky a komplikácie na ceste 
k dokončeniu zadania?

• Museli ste v rámci dokončenia 

a s presvedčením, že dokážu dokončiť 
úlohu. Dalo by sa povedať, že 
uvedené zručnosti môžu považovať 
za samozrejmosť. Preto je vhodné ich 
v motivačnom liste vyzdvihnúť snáď 
iba vtedy, ak potrebu týchto zručností 
zamestnávateľ intenzívne prezentuje.
Naopak, zamestnávatelia sú u čerstvých 
absolventov najmenej spokojní s ich 
predajnými zručnosťami, realistickým 
pohľadom na seba, vedením a autoritou, 
angažovanosťou a ochotou urobiť niečo 
navyše, rozhodovaním, schopnosťou 
pracovať samostatne, negociačnými 
zručnosťami, komunikačnými 
zručnosťami pri riešení konfliktov či 
zodpovedným prístupom k práci. Ak 
teda máte reálnu skúsenosť s danými 
kompetenciami v praxi a dokážete ju 
naformulovať do motivačného listu, je 
to vaša výhoda.

Reflektujte svoju skutočnú 
motiváciu

Ako si teda vybrať tie správne stavebné 
kamene do motivačného listu? 
Najistejší je výber motivátora, ktorý 
sa zhoduje aj s vašimi preferenciami. 
Môže reflektovať vaše hodnoty, vaše 
obľúbené činnosti, prostredníctvom 
ktorých dosahujete výsledky, vaše 
vlastnosti, ktoré sú zárukou efektívnosti, 
či vaše doterajšie skúsenosti, ktoré vám 
priniesli úspech.
Vo výbere tých správnych hodnôt 
do motivačného listu zohľadnite aj 
pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate. 
Presnosť a kvalitu detailnej práce ocenia 
v oblasti práva alebo účtovníctva. 
Angažovanosť a flexibilitu v práci 
orientovanej na zákazníka alebo v práci 
orientovanej na ľudí všeobecne. Pre HR 
sektor je dôležitou zodpovednosť, pre 
IT sektor sú to schopnosť dosiahnuť 
cieľ, angažovanosť, analýza a riešenie 
problémov, schopnosť získavať nové 
vedomosti a schopnosť učiť sa zo 
spätnej väzby.

Vymenovať motivátory nestačí

Keď už viete, na ktorých stavebných 
kameňoch chcete vystavať svoj 
motivačný list, rozvite každý z nich do 
jednej vety, kde budete verbalizovať, 
ako ste danú hodnotu/motivátor 
aplikovali v minulosti alebo ako ju 
plánujete aplikovať v budúcnosti 
u konkrétneho zamestnávateľa. Môže to 
vyzerať napríklad takto:

• Práca na pozícii XY ma naučila, 
ako si poradiť v situácii, keď treba 
flexibilne a rýchlo zareagovať na 
zmeny v zadaní úlohy.

• Svedomitá a prívetivá povaha mi 
umožňuje s ľahkosťou a dobrou 

úlohy urobiť niečo navyše?
• Čo ste sa z práce na tomto zadaní 

naučili a nabudúce by ste to 
spravili inak?

• Vypýtali ste si od niekoho spätnú 
väzbu a na jej základe zmenili svoj 
postup?

• Stalo sa vám, že veci nešli podľa 
plánu a museli ste to zvládnuť?

Ak ste aj doteraz nepracovali, skúste 
na seba pozerať ako na už pracujúceho 
človeka. Študenti, rovnako ako rodičia 
na rodičovskej dovolenke, sú zvyčajne 
plne vyťažení a svojimi povinnosťami 
zamestnaní ľudia. Stačí to len 
zrozumiteľne verbalizovať. Uvádzať do 
životopisu v rámci pracovnej náplne 
vaše zručnosti a skúsenosti je dôležité 
aj z toho dôvodu, že žijeme v dobe, keď 
prvý skríning často už nerobia ľudia, 
ale počítačové programy. V tomto 
prípade je ešte dôležitejšie vyjadrovať 
sa v životopise a motivačnom liste 
v rámci pojmov/slov, ktoré uvádza 
zamestnávateľ vo svojom inzeráte. 
Jednoduchý algoritmus porovná slová 
v životopise so slovami v inzeráte 
a podľa miery zhody vyhodnotí 
perspektívu uchádzača.
Formálna úprava životopisu môže 
vytvárať dojem o vašej organizovanosti 
a spoľahlivosti. Práve preto je vhodné 
sústrediť sa na prehľadnú štruktúru, bez 
rušivých elementov v podobe prílišných 
grafických úprav alebo chýb v štylistike 
či gramatike. Keďže sa dnes počítačové 
zručnosti u absolventov vysokých škôl 
berú ako samozrejmosť, chyby v úprave 
dokumentu môžu byť interpretované 
ako nedbalosť.

Malá rada na záver

Stáva sa, že sa absolventi niekedy 
uspokoja s prácou na tzv. dočasnej 
pracovnej pozícii. Napríklad chcem 
pracovať v danej spoločnosti, tak 
vezmem pozíciu recepčnej a dúfam, že 
časom sa mi podarí postúpiť. Takáto 
stratégia sa môže vyplatiť, ak vo firme 
ostanete a tento svoj zámer verejne 
komunikujete s adekvátnou spätnou 
väzbou a možno prísľubom. Ale 
nemusí sa vyplatiť, ak zamestnávateľa 
opustíte a zmeníte spoločnosť. 
Potenciálny zamestnávateľ si vás 
môže zaškatuľkovať a jednoducho 
vás zadelí do kategórie „recepčná“. 
Niekedy sa stane aj to, že človek si na 
danú pracovnú pozície zvykne a pre 
neho samého je potom ťažké urobiť vo 
svojom živote zmenu. Preto si dobre 
rozmyslite, na akom mieste a za akých 
podmienok sa rozhodnete pracovne 
„zakotviť“.
Veľa šťastia na výberovom pohovore!

Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD., pôsobí na Ústave aplikovanej 
psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. 
Zameriava na psychológiu osobnosti, psychodiagnostiku 
dospelých, psychológiu v manažmente ľudských zdrojov, 
pracovnú a organizačnú psychológiu.
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PRÍBEH ŠTUDENTA

ŽIVOT SEMINARISTOV 
ĽUDIA ZVONKU ČASTO 
VNÍMAJÚ AKO TAJUPLNÝ
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Iná ako ostatné

Nech sa už na našej univerzite 
rozhodnete študovať takmer 
čokoľvek, študentský život v priebehu 
akademického roka vyzerá v hrubých 
rysoch viac-menej rovnako: najprv 
semester, potom skúškové, cez deň 
škola, poobede/večer voľný program, 
s ktorým si vysokoškoláci sami nakladajú 
tak, ako uznajú za vhodné. Štúdium na 
RKCMBF UK je však veľmi špecifické. 
A nielen tým, že ide – podobne ako 
na medicíne – o spojené šesťročné 
štúdium, počas ktorého študenti 
musia absorbovať množstvo informácií 
z rôznych oblastí. Práve pre svoju 
náročnosť je rozdelené do menších 
blokov, ktoré sa každé dva roky končia 
štátnicami. Študovať tu však môžete 
len jeden študijný program – katolícku 
teológiu, a to buď ako budúci kňaz, 
alebo laik. „Prvé štátnice z filozofických 
predmetov nás čakajú v druhom ročníku. 
Druhé štátnice, kde sa preverujú naše 
vedomosti z pedagogického bloku, máme 
na konci štvrtého ročníka. Ide o takzvané 
pedagogické minimum, ktoré nám 
umožňuje učiť v školách. No a posledné 
veľké štátnice a obhajoba diplomovej 
práce sú v šiestom ročníku,“ približuje 
Martin. Či sa už teológiu rozhodnete 
študovať ako laik, alebo kandidát 
kňazstva, nevyhnete sa povinnej 
pedagogickej praxi, počas ktorej môžete 
nadobudnuté vedomosti uplatniť pri 
vyučovaní náboženskej výchovy. Budúci 
kňazi okrem toho chodia v rámci praxe 
vypomáhať aj do farností, nemocníc 
či iných inštitúcií. „Špecifikom nášho 
štúdia je napríklad aj to, že prednášky 
bývajú zásadne doobeda. Je to kvôli 
režimu seminaristov. Časovo je rozvrh 
hodín podobný tomu na základnej škole 
– vyučovanie máme od ôsmej do jednej 
poobede. V neskorších hodinách bývajú 
semináre len výnimočne,“ vysvetľuje 
fungovanie Martin. Kým študenti laici 
môžu po skončení doobedňajšieho 
rozvrhu svoj čas využiť napríklad aj na 
brigády či iné aktivity, u seminaristov to 
vyzerá úplne inak.

Byť kňazom nie je len 
o vedomostiach

Na to, aby sa niekto mohol stať 
katolíckym kňazom, sa totiž vyžaduje, 
aby okrem štúdia katolíckej teológie 
absolvoval aspoň štvorročnú formáciu. 
Kandidáti kňazstva počas nej bývajú 
v tzv. formačnom dome, nazývanom 
inak aj seminár, ktorý by sme my, 
bežní smrteľníci, mohli považovať 
za internát pre ašpirujúcich kňazov. 
Každý zo seminaristov má stabilne 
určený program dňa, ktorý – v pomere 
osvedčenom rokmi – mieša duchovný 
život, štúdium v škole, voľný čas, 
samoštúdium a vykonávanie služieb 
v seminári. „U nás to nefunguje tak, 
že sa do polnoci učíme na skúšku. Čas 
v seminári je prísne organizovaný,“ 
vysvetľuje. Ako teda vyzerá bežný deň 
seminaristu? „Ráno vstávame zavčasu, 
aby sme stihli rannú modlitbu, svätú omšu 
i raňajky ešte pred prednáškami, ktoré sa 
začínajú o ôsmej ráno. Po doobedňajších  
prednáškach mám dve hodiny voľného 
času, počas ktorého môžem ísť napríklad 
do mesta či robiť čokoľvek, čo uznám za 
vhodné. Približne od štvrtej do šiestej 
máme čas vyhradený na samoštúdium. 
Vtedy by mal každý seminarista sedieť 
u seba v izbe a venovať sa učeniu alebo 
čítaniu. O šiestej sa všetci presunieme do 
kaplnky, kde sa najprv venujeme čítaniu 
duchovnej literatúry – každý knihe podľa 
vlastného výberu. Po lektúre nasleduje 
spoločná modlitba vešpier. A po nej 
večera. Po siedmej máme opäť pár hodín 
voľno. Niekedy sedím so spolubratmi 
v spoločenskej miestnosti, rozprávame 
sa alebo si zahráme nejakú spoločenskú 
hru. Kto chce, môže si ísť čítať, zájsť 
do posilňovne alebo sa poprechádzať 
na Kapitulskú ulicu. Aby sme stihli 
optimálnych osem hodín spánku, náš deň 
sa končí o desiatej večer,“ objasňuje.
V takto rozdelenom dni Martinovi už 
neostáva mnoho času na mimoškolské 
aktivity. To však neznamená, že sa 
okrem štúdia ničomu nevenuje, práve 
naopak. Popri aktivitách spätých 

s činnosťou domácej farnosti stíha 
aj prácu s mládežou – zapája sa do 
organizovania letných táborov MINFA 
pre miništrantov. Okrem toho prispieva 
článkami do časopisu seminaristov 
Adsum. Svoje pedagogické vedomosti 
z predošlého štúdia i profesijného 
života využíva v prospech fakulty 
v jej rade pre kvalitu. „Od roku 2019 
som navyše aj študentským senátorom 
celouniverzitného akademického senátu 
za našu fakultu. Zapájam sa do práce 
pedagogickej a vedeckej komisie a som 
tiež členom volebnej a mandátovej 
komisie. Vďaka pôsobeniu v senáte som 
pochopil, že výučba a štúdium sú v rámci 
života vysokej školy len kvapkou v mori,“ 
hovorí Martin.

Nech ten deň stojí za to

Okrem štúdia a prípravy na svoje 
budúce povolanie sa však Martin snaží 
každý deň využiť naozaj na maximum. 
„Život je veľmi vzácny čas. Je obmedzený 
a nikto nevie, koľko ho má k dispozícii. 
Preto sa ho snažím využívať zmysluplne. 
Mojou túžbou je môcť si vždy večer 

povedať, že uplynulý deň stál za to,“ 
vraví, a kým ja premýšľam, či existuje 
na svete väčšie klišé, pokračuje: „Mal 
by to byť taký deň, v ktorom sa nejakým 
spôsobom prejavila láska k Bohu. No 
nielen v pekných rečiach, ale najmä 
v konkrétnych činoch. Láska bez skutkov 
je totiž mŕtva,“ hovorí, zdôrazňujúc, 
že láska k Bohu sa prejavuje láskou 
k ľuďom a takisto aj k sebe. „Nemôžem 
sa teraz tváriť, že ja nič nepotrebujem. 
Som normálny človek, ktorý potrebuje 
žiť, chodiť do obchodu, pobicyklovať sa 
a podobne. V tomto pandemickom čase 
sa doma v Skalici zapájam do činnosti 
miestnej farskej charity, kde pomáham 
chorým a starým. Veľmi rád tiež čítam 
a chodím sa poprechádzať do prírody,“ 
vyvádza ma z omylu a ja mu jeho 
presvedčenie naozaj uverím.

Rodinná atmosféra

Kým s ním sedím na lavičke v záhrade 
na Kapitulskej a rozprávame sa, okolo 
nás prechádzajú ľudia. Ľudia, ktorí sú 
súčasťou fakulty. Ľudia, ktorí sa medzi 
sebou poznajú a vyzerajú ako jedna 

veľká rodina, ktorá vás bez zbytočných 
otázok prijme medzi seba a žije, čo 
hlása. To mi ide v hlave, keď Martinovi 
kladiem jednu z posledných otázok. 
Ktoré slovo podľa neho najvýstižnejšie 
opisuje život na fakulte? „Fakulta 
mi ukázala nové možnosti, ako sa dá 
premýšľať o svete. Naučila ma, že sa 
netreba nechať unášať na vlne emócií, 
ale treba používať rozum, že pravda 
a názor nie je to isté. Vďaka nej sa rozšíril 
okruh skvelých ľudí, ktorých poznám. Ak 
by som však mal vybrať len jedno slovo, 
ktoré by definovalo fakultu a život na 
nej, bolo by to slovo ,rodina‘,“ povie a ja 
si pogratulujem k pozorovateľskému 
talentu. „Asi mi to nebudete veriť, 
ale všetkých zamestnancov fakulty 
v Bratislave naozaj osobne poznám – od 
vrátnika cez vyučujúcich až po dekana,“ 
dodá. A je niečo, čo mu štúdium na 
RKCMBF UK, naopak, vzalo? „Vzalo mi 
– v dobrom – ilúziu o svete, ktorú nám 
súčasná doba predkladá: že človek môže 
žiť len sám pre seba, podľa seba a že si 
za peniaze môže všetko kúpiť,“ uzatvára 
Martin.

Na počiatku bolo učenie

Po ukončení strednej školy prichádza 
na rad pre niekoho náročné, pre iného 
jednoznačné životné rozhodnutie. 
Martina to jeho zaviedlo do Nitry na 
Univerzitu Konštantína Filozofa, kde 
absolvoval štúdium učiteľstva histórie 
a náboženskej výchovy. Hoci ho škola aj 
následná dvojročná skúsenosť „v teréne“ 
bavili a aj veľa naučili, v jeho živote 
nastal zlom. „Učenie som mal rád, bol 
som však frustrovaný zo slabej motivácie 
žiakov a chýbajúcej disciplíny. Po dvoch 
rokoch učenia som preto začal premýšľať, 
či je učiteľská dráha pre mňa to pravé,“ 
začína rozprávať svoj príbeh Martin. Ako 
praktizujúci katolík sa rozhodol, že sa 
pri riešení takej dôležitej otázky, ako je 
táto, pôjde poradiť s blízkym kňazom. 
„Keďže sme sa dobre poznali, jedného dňa 
sa ma opýtal, či som niekedy premýšľal 
o tom, že by som sa stal kňazom. Bola to 
šokujúca otázka, avšak po istom čase som 
dospel k záveru, že by to mohlo byť moje 
životné povolanie. Miesto, kde mám byť 
a využívať svoj talent,“ približuje začiatky 
svojej novej cesty. I keď sa zdá, že to 
celé malo rýchly spád a Martin je z tých, 
ktorí zo sekundy na sekundu našli svoje 
životné poslanie, celý proces vedúci 
k veľkému rozhodnutiu v skutočnosti 
trval niekoľko mesiacov.
Stať sa rímskokatolíckym kňazom, to 
však – okrem iného – predpokladá mať 
vyštudovanú katolícku teológiu, ktorej 
štúdium trvá šesť rokov. „Dá sa teda 
povedať, že výber školy nebola moja 
vôľa, ale nutnosť. Za toto rozhodnutie 
som však veľmi rád,“ uvádza Martin na 
pravú mieru svoje odhodlanie študovať 
na Rímskokatolíckej cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulte UK. „Keďže sa 
seminár vyberá podľa miesta trvalého 
bydliska, ako Skaličan som sa dostal 
do toho v Bratislave. Skvelé je, že sa 
nachádza v tej istej budove ako fakulta. 
Ako prvák som si tak mohol dovoliť 
vyjsť z izby v papučiach o minútu osem 
a doraziť včas na začínajúcu sa prednášku 
do učebne na druhej strane chodby,“ 
spomína.

Štúdium teológie – zvlášť v prípade budúcich kňazov – si ľudia často 
spájajú s rôznymi stereotypmi. Neustále odriekanie modlitieb a čítanie 
Biblie, žiadny priestor pre záujmy bežných smrteľníkov, monotónnosť, 
nuda, ale i akási tajuplnosť. Je to naozaj tak? Porozprávali sme sa 
s Martinom Surovým, študentom štvrtého ročníka na Rímskokatolíckej 
cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK a seminaristom v jednej 
osobe. 

text: Nikoleta Janková
foto: Tomáš Madeja
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ABSOLVENTKY

LEN ODBORNÁ ERUDÍCIA UŽ 
FARMACEUTOM NA VÝKON 
POVOLANIA NESTAČÍ
Obe absolvovali štúdium farmácie na našej Farmaceutickej fakulte UK, obe dnes šéfujú Štátnemu ústavu pre 
kontrolu liečiv (ŠÚKL): kým Zuzana Baťová tomu na Slovensku, Irena Storová je riaditeľkou ústavu v susednom 
Česku. Ako si predstavujú budúcnosť farmácie? Čo ako zamestnávateľky očakávajú od budúcich farmaceutov, 
lekárnikov? Obe vrcholové predstaviteľky národných regulačných autorít sa rozhodla vyspovedať doktorka 
Milica Molitorisová z Katedry galenickej farmácie FaF UK.

text: Milica Molitorisová, FaF UK
foto: Tomáš Madeja, SÚKL/Petr Kořínek

aj o monoklonálne protilátky či iné 
inovatívne lieky.
IS: Rola farmaceuta sa od čias mojej 
promócie výrazne zmenila. Nepochybne 
to úzko súvisí s tým, koľko informácií 
sme mali k dispozícii pred dvadsiatimi 
rokmi a koľko ich máme k dispozícii 
v súčasnosti. Pacient dnes do lekárne 
často prichádza vyzbrojený množstvom 
rôznych informácií, najmä z internetu, 
čo kladie na expedujúcich lekárnikov 
omnoho väčšie nároky. Aby neprišli 
o pacientovu dôveru a boli pre neho 
naďalej unikátnym odborníkom 
a dobrým radcom v oblasti liečiv 
a zdravotníckych prostriedkov (podľa 
slovenskej legislatívy: zdravotníckych 
pomôcok – pozn. red.), nielenže musia 
sledovať aktuálne trendy a vývoj v danej 
sfére, ale potrebujú sa orientovať 
aj v šíriacich sa dezinformáciách, 
aby na ne v prípade potreby vedeli 
pohotovo reagovať. Zároveň potrebujú 
byť zdatní a vzdelaní v efektívnej 
komunikácii, pacientovi by mali vedieť 
sprostredkovať informácie v reči 
zrozumiteľnej aj laikovi, okrem toho by 
v sebe mali mať aj niečo zo psychológa 
s dostatočnou dávkou empatie.
V Českej republike vnímam ako 
veľmi užitočný nástroj – a vlastne 
prvý kvalitný prvok elektronizácie 
nášho zdravotníctva – elektronický 

Farmaceutické vedy sa dynamicky 
rozvíjajú, prudký posun vpred je 
evidentný aj v oblasti informačných 
technológií. Ako v tejto súvislosti 
vidíte budúcnosť farmácie na 
Slovensku/v Česku?
ZB: Som presvedčená, že sa bude 
upevňovať pozícia lekárnikov 
ako zdravotníckych odborníkov. 
Nezastupiteľná úloha farmaceutov a ich 
prínos v starostlivosti o pacienta sa 
ukazujú aj s klesajúcim počtom lekárov. 
Farmaceuti sú dlhodobo najdostupnejší 
zdravotnícki pracovníci a potvrdilo sa to 
aj počas pandémie.
Rozvoj informačných technológií 
môže priniesť automatizáciu určitých 
technických či administratívnych 
procesov, čo farmaceutom umožní ešte 
viac sa zameriavať na odbornú stránku 
ich práce. Viem napríklad o robotizácii 
v niektorých nemocničných lekárňach, 
podobné postupy sa môžu preniesť do 
celého lekárenstva.
V širšom kontexte dúfam, že sa na 
Slovensku v rámci farmácie viac 
zameriame na vedu a výskum a najmä 
na biotechnológie. V uplynulých 
mesiacoch sa začalo hovoriť napríklad 
o výrobe vakcín na Slovensku, čo 
je z môjho pohľadu v horizonte 
niekoľkých rokov reálne. Nemusí 
však ísť len o vakcíny, ale napríklad 

recept a jeho postupne pribúdajúce 
funkcionality. To, že kvôli jeho 
vystaveniu nemusíte navštíviť lekára, 
možno ho poslať prostredníctvom 
SMS, e-mailu alebo aplikácie, sme 
počas pandémie ochorenia COVID-19 
ocenili asi všetci. Elektronický recept 
zároveň znížil možnosť expedičného 
omylu pri výdaji v lekárni, ako i s tým 
súvisiacu administratívu, ako je 
napríklad retaxácia (preskúmanie 
náležitostí lekárskych predpisov pre 
akceptáciu zdravotnou poisťovňou – pozn. 
red.). Jednou z ďalších funkcionalít je 
zdieľaný liekový záznam pacienta, ktorý 
umožňuje lekárnikovi vidieť všetky 
pacientove lieky, čím sa opäť posilňuje 
rola farmaceuta. Môže tak pacienta 
v lekárni poučiť o možných liekových 
interakciách alebo odhaliť možné 
duplicity v preskripcii. Na elektronický 
recept budú môcť lekári čoskoro 
predpísať aj omamné a návykové látky 
na tlmenie bolesti, v elektronickej 
verzii budú dostupné aj poukazy na 
zdravotnícke prostriedky.
Veľký potenciál ďalšieho rozvoja vidím 
aj v oblasti klinickej farmácie, ktorá za 
posledných dvadsať rokov zaznamenala 
obrovský rozmach, pričom dôležitosti 
a užitočnosti odborníkov z tejto sféry už 
– našťastie – porozumeli aj lekári.
Nevyhnutne sa tiež potrebujeme 

PharmDr. Zuzana Baťová, PhD.
V r. 2000 úspešne ukončila štúdium farmácie na Farmaceutickej fakulte UK, kde krátko nato 
absolvovala aj rigoróznu skúšku a bol jej priznaný titul PharmDr. V r. 2004 získala na Slovenskej 
zdravotníckej univerzite v Bratislave kvalifikáciu v odbore lekárenstvo. V r. 2007 na FaF UK 
obhájila dizertačnú prácu v odbore farmakológia. V r. 2004 – 2012 pracovala vo verejnej lekárni 
v Trnave a neskôr v Bratislave. Následne pôsobila štyri roky ako vedúca sekcie vedeckých 
a regulačných procesov registrácie liekov v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv. Do funkcie 
riaditeľky a vedúcej služobného úradu ŠÚKL bola vymenovaná v r. 2016. 



zamyslieť nad tým, že každý pacient 
je iný, a tak má aj od našej práce iné 
očakávania a požiadavky. Domnievam 
sa, že so zvýšenou obľubou v online 
nakupovaní nám budú časom pribúdať 
pacienti, ktorí si i lieky na predpis 
budú chcieť objednať cez internet bez 
osobnej návštevy v lekárni, na druhej 
strane však stále budú aj takí, ktorí budú 
preferovať ľudský a osobný prístup 
„svojho“ lekárnika. To všetko musí 
novodobá farmácia vo svojom prístupe 
k pacientom a ponuke služieb vedieť 
reflektovať.

Obe ste našli svoje profesionálne 
zázemie v oblasti regulácie liekov 
a zdravotníckych pomôcok. Čo od 
budúcich absolventov farmácie 
očakávate ako ich potenciálne 
zamestnávateľky v pozícii 
vrcholových predstaviteliek 
regulačnej autority?
ZB: Absolventi farmaceutickej fakulty 
prichádzajú s dobrými poznatkami 
z teórie i praxe, ktorú nadobudli počas 
štúdia. Veľmi oceňujem, že si na fakulte 
študenti môžu vybrať aj predmet 
regulačná farmácia, a z môjho pohľadu 
by bolo prínosné, keby bol takýto 
predmet povinný. Štúdium farmácie 
ako také pokrýva najmä reguláciu 
lekárenstva, čo je úplne logické, 
predmet by teda mal byť zameraný 
na reguláciu veľkodistribúcie, výroby, 
klinických skúšaní a na registráciu liekov. 
Tieto poznatky sú prínosné nielen pre 
budúcich zamestnancov ŠÚKL. Aj keď 
absolvent nebude pracovať v štátnom 
ústave, určite sa ho regulácia dotkne 
bez ohľadu na to, kde vykonáva svoje 
farmaceutické povolanie a poslanie.
Práca v ŠÚKL je rôznorodá, a preto 
je dôležité, aby absolvent prišiel 
s otvorenou mysľou a bol pripravený 
učiť sa nové veci. Pracujeme na 
národnej i európskej úrovni a je tu 
priestor zlepšovať sa po odbornej 
stránke aj kariérne napredovať.
IS: Po absolvovaní bratislavskej 
farmaceutickej fakulty som pracovala 
dlhé roky v nemocničnej lekárni, kde 
som si postupne prešla všetkými 
činnosťami na jednotlivých stupňoch 
hierarchie vrátane jej riadenia. 
Následne som pôsobila na ministerstve 
zdravotníctva. V českom Štátnom 
ústave pre kontrolu liečiv pôsobím 
od roku 2014 – najprv som bola 
zástupkyňou riaditeľa, od roku 2018 
zastávam funkciu riaditeľky. Za všetky 
tieto skúsenosti som mimoriadne 
vďačná – dokopy mi ponúkli komplexný 
pohľad na to, akým výzvam u nás 
farmaceuti na rôznych postoch 
čelia. Aj preto si opakovane dovolím 
tvrdiť, že sa nároky na absolventov 

farmácie za posledné roky v niektorých 
oblastiach výrazne zmenili. I keď 
kľúčovou požiadavkou i naďalej 
ostáva odborná erudícia, repertoár 
požadovaných schopností sa rozšíril 
najmä o spomínané komunikačné 
zručnosti či zmenu pohľadu, že 
absolventi farmácie po štúdiu nájdu 
uplatnenie jedine v lekárni za tarou. 
Okrem toho by som zo svojej pozície od 
absolventov očakávala i určitú znalosť 
z oblasti zdravotníckych prostriedkov, 
fungovania zdravotného poistenia 
a regulačného rámca. Okrem toho sú mi 
vždy veľmi sympatickí absolventi, ktorí 
oplývajú zdravým sebavedomím, ale 
zároveň majú i primeranú dávku pokory 
pred skúsenejšími kolegami.

Ako by sa dalo verejnosti pomôcť 
lepšie sa orientovať v záplave 
rôznych (dez)informácií, ktoré sa 
v súvislosti s farmaceutickými 
produktmi pravidelne vynárajú? 
Vidíte v tomto smere príležitosť aj 
pre študentov farmácie?
ZB: V našom štátnom ústave sa 
dlhodobo snažíme prinášať do 
verejného priestoru overené a pravdivé 
informácie, ako i vyvracať hoaxy. 
Jediná cesta, ako predchádzať šíreniu 
dezinformácií, je učiť ľudí informácie 
rozlišovať a zároveň vyvažovať 
informačný priestor faktmi podanými 
v zrozumiteľnej reči. Dovolím si tvrdiť, 
že ŠÚKL je na Slovensku jednou z mála 
štátnych zdravotníckych inštitúcií, ktorá 
proaktívne komunikuje aj na tému 
vakcín, ich prínosov či nežiaducich 
účinkov. Ide o komunikáciu na 
sociálnych sieťach, prostredníctvom 
médií či pacientskych a iných organizácií.
Na výstupoch pritom spolupracuje 
komunikačné oddelenie s odbornými 
sekciami. A to je dôležité si uvedomiť 
– nestačí, aby informácia bola „len“ 
odborná či pravdivá, musí byť aj dobre 
odkomunikovaná. Pri komunikácii 
s laickou verejnosťou musíme upustiť 
od odborného žargónu a komunikovať 
zrozumiteľne. V tomto majú podľa 
mňa študenti farmácie obrovskú 
výhodu, keďže ešte nie sú zaťažení 
„akademickým slovníkom“. Študenti by 
sa tiež mali pripravovať na to, že veľká 
časť z nich raz bude v priamom kontakte 
s pacientom a bude mať množstvo 
príležitostí poskytnúť overené 
informácie a často až priamo ovplyvniť 
zdravie daného človeka. Popri štúdiu im 
teda odporúčam zameriavať sa nielen 
na získavanie odborných vedomostí, ale 
aj na budovanie tzv. mäkkých zručností, 
najmä komunikačných.
IS: Práve šíriace sa dezinformácie boli 
dôvodom, prečo sa náš ŠÚKL rozhodol 
aktívne zapojiť do informačných 

kampaní. Spolupracujeme s Asociáciou 
inovatívneho farmaceutického 
priemyslu alebo napríklad s pražským 
magistrátom. Naším cieľom je dostávať 
k ľuďom informácie v zrozumiteľnej 
podobe, ktoré im pomôžu obrniť 
sa pred rôznymi hoaxami. Do tohto 
procesu sme čiastočne zapojili aj 
študentov farmácie, ktorí v mene ŠÚKL 
komunikujú na našej informačnej linke. 
Práve tam nám volá i mnoho ľudí, 
ktorí si buď chcú informácie overiť, 
alebo nejakej dezinformácii už uverili. 
Keďže sa hoaxy šíria i prostredníctvom 
sociálnych sietí, ku ktorým majú blízko 
najmä mladí, obrovskú príležitosť pre 
študentov farmácie vidím práve v online 
prostredí. Oponovať dezinformátorom 
si žiada odvahu i trpezlivosť, ale len 
ponúknutím jasného vysvetlenia, 
podloženého vedecky overenými 
faktmi, sa môže šírenie hoaxov 
obmedziť.

Na záver už len otázka na odľahčenie: 
aká je vaša najkrajšia spomienka 
z čias štúdia farmácie na našej 
fakulte?
ZB: Dlhšie som nad tým premýšľala, 
ale naozaj neviem vybrať len jeden 
zážitok. Na celé štúdium spomínam 
veľmi rada a opakovane sa na svoju alma 
mater rada vraciam a teším sa takýmto 
príležitostiam.
IS: Aj ja mám na študentské roky 
a čas strávený v Bratislave mnoho 
pekných spomienok, pri ktorých sa 
neraz nevyhnem úsmevu s nádychom 
nostalgie. Dodnes si pamätám, ako 
som v čase delenia nášho spoločného 
štátu na Českú a Slovenskú republiku 
stála – už ako potenciálna cudzinka – 
pred rozhodnutím, či zostať študovať 
v Bratislave, alebo prestúpiť na 
niektorú z farmaceutických fakúlt do 
Česka. Tak vyučujúci na FaF UK, ako aj 
moje slovenské spolužiačky ma vtedy 
uistili o zotrvaní v Bratislave a toto 
rozhodnutie som nikdy neoľutovala. 
Z čias mojich bratislavských štúdií mi 
ostali úžasné priateľstvá na celý život – 
práve tu som spoznala jednu zo svojich 
najlepších kamarátok. S niekoľkými 
spolužiačkami, ktoré teraz žijú už 
v rôznych krajinách, si dokonca dodnes 
udržujeme tradíciu, že sa aspoň raz za 
rok alebo za dva stretávame na víkend 
v meste, kde niektorá z nás pôsobí. 
Naposledy sme absolvovali víkend 
v Budapešti a teraz už netrpezlivo 
čakáme, kým sa pandemická situácia 
zlepší a my budeme môcť naplánovať 
ďalšie stretnutie.
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Mgr. Irena Storová, MHA
Štúdium farmácie na Farmaceutickej fakulte UK úspešne ukončila v r. 1997. Špecializovanú 
kvalifikáciu v odbore lekárenstvo získala v r. 2003. V začiatkoch svojej kariéry pôsobila 
v nemocničnej lekárni v Prahe, a to najprv ako zodpovedná farmaceutka a neskôr ako vedúca 
farmaceutka. V r. 2010 – 2013 pracovala na odbore farmácie Ministerstva zdravotníctva ČR, pričom 
od r. 2013 vykonávala funkciu vedúcej oddelenia. V r. 2014 začala pracovať v českom Štátnom 
ústave pre kontrolu liečiv, kde zastávala najprv pozíciu zástupkyne riaditeľa, neskôr bola poverená 
riadením ústavu. Funkcie riaditeľky českého ŠÚKL sa ujala v r. 2018.
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MÁTE STRES 
Z KONFERENCIÍ? 
SKÚSTE SI STAND-UP
Docent – už nejaký čas priznaný akademický titul pred jeho menom, ale 
pôvodne len prezývka, ktorá mu prischla, keď prenikol do stand-upovej 
komunity. „Predbehol som dobu – neoprávnene som používal titul pred tým, 
než to bolo v móde. Raz darmo, bol som vizionár, ktorý by – nebyť neskorších 
predsedov parlamentu a ďalších pánov – zostal dodnes nepochopený,“ 
usmeje sa. Dámy a páni, privítajte na pódiu Milana Sedliaka, vedca 
a pedagóga z Fakulty telesnej výchovy a športu UK!

„Bývalý telocvikár, momentálne vedec 
a otec, teda človek bez budúcnosti. Ako 
vedec humoru nerozumie, preto humor 
skúma, a to priamo na pódiu,“ nešetrí 
Milana Sedliaka webstránka Silných 
rečí, ktorých je súčasťou od roku 2015. 
Sám však bez mučenia priznáva, že 
nie je rodený komik. „Ja som sa naozaj 
musel učiť od nuly,“ odmlčí sa, „od 
Jana Gorduliča,“ neodpustí si fór na 
adresu zakladateľa spomínanej show, 
dodávajúc, že v stand-upe je krásne to, 
že si môžete uťahovať zo šéfa, a keď to 
funguje, tak on vám za to ešte poďakuje 
a zaplatí, čo by v inej profesii asi nešlo.

V krajine tisícich jazier 
i komikov

Milan Sedliak sa však stand-upu 
v skutočnosti venuje už 11 rokov, „i keď 
poriadne asi len tretí rok“. K tomuto 
žánru sa dostal viac-menej náhodou, 
a to počas svojho doktorandského 
štúdia vo Fínsku. „V meste Jyväskylä, kde 
som chodil na univerzitu, mali študenti 
klub, kde bývali nielen fínske stand-upy,
ale pozývali si tam aj zahraničných 
komikov z Veľkej Británie či USA,“
vysvetľuje. „Na stand-upe ma zaujalo, že 
to je otvorený žáner a že aj stand-up
komici sú rôzni – od takých, ktorí vyzerajú 
ako Mr. Bean, až po pankáčov, ktorých 
by ste nechceli stretnúť v tmavej uličke, 
no prichytíte sa pri tom, že sa na ich 

Adrenalín pred vystúpením je 
návykový

Keďže stand-up musí byť autentický, 
inšpiráciou je mu to, čím žije – rodina, 
deti, práca vedca či rôzne každodenné 
situácie, ktoré sú každému z nás známe. 
Do politiky sa nepúšťa, niekedy si 
však neodpustí príležitostné narážky. 
„To, čo takmer nikdy nesklame, je aj 
robiť si srandu zo seba,“ prezradí a ja 
si s úsmevom spomeniem na jeden 
jeho stand-up, kde s vážnym výrazom 
rozpráva o tom, ako už dlhšie trpí 
fantómovými bolesťami – cíti v očiach 
ofi nu.
Ako to je uňho s trémou pred 
vystúpením? Hovorí, že hoci už nezažíva 
takú paniku ako na začiatku, stres 
tam stále je, hlavne vtedy, keď pred 
publikum vystúpi s novším materiálom. 
„Keď sme však na túre po rôznych 
mestách a používam overené materiály, 
už si to užívam. Ten adrenalín spojený 
s očakávaním smiechu je až návykový,“ 
priznáva. „Okrem toho mám dobrý pocit 
z toho, že som pre tých ľudí niečo urobil – 
zdvihol im náladu, uvoľnil ich a rozhýbal 
im bránicu, lebo ja verím, že smiech 
a pohyb liečia,“ nezaprie v sebe vedca.
Stresuje ho, keď ide na konferenciu? 
„Stand-up mi v tomto smere neskutočne 
pomohol. Vystúpiť s prednáškou 
na konferencii pre mňa dnes už 
nepredstavuje žiadny stres, lebo čo sa 
tam odo mňa čaká? Suché odprednášanie 
tvrdých dát, ktoré mám za sebou. To 

vtipoch nesmierne bavíte,“ hovorí. 
Keď sa v roku 2009 vrátil po takmer 
siedmich rokoch z Fínska na Slovensko, 
chvíľu otáľal, ale nakoniec reagoval na 
výzvu, aby si stand-up prišiel vyskúšať 
na tzv. open mic. „Prísť mohol hocikto 
a to bolo moje šťastie, lebo dnes by som 
už asi neprerazil,“ tvrdí skromne. Pred 
11 rokmi totiž na Slovensku stand-up 
len začínal, odvtedy sa však posunul 
míľovými krokmi vpred.
Priznáva, že materiál, s ktorým tam 
vtedy išiel, mal biedne pripravený. „Ale 
to sa veľmi ťažko robí, keď si človek nevie 
predstaviť, čo to obnáša. Hoci som vedec, 
stand-up som si vôbec nenaštudoval. To 
prišlo až neskôr,“ povie s iskrou v oku.

Scientometria na pódiu

To sa dá? Naštudovať si stand-up? 
„Čiastočne áno. Podobne ako vo vede, 
aj v stand-upe sa totiž dá kvalita 
výstupu vyhodnotiť na základe rôznych 
scientometrických parametrov – 
štatisticky môžete spracovať dáta ako 
frekvencia smiechov za minútu, trvanie 
smiechu či tzv. kategórie smiechu. 
Podľa toho sa rozlišujú áčkové, béčkové, 
céčkové a déčkové vtipy,“ začína. 
Kým pre déčkový vtip s minimálnym 
ohlasom od publika platí, že ho treba 
zo setu okamžite vyhodiť, áčkový vtip 
diváci ocenia nielen smiechom, ale 
aj potleskom. „To je najvyššia forma, 

je neporovnateľné so stand-upom, kde 
ľudia očakávajú, že ich rozosmejem.“ Čo 
by odporučil tým, ktorí stand-upovú 
kariéru zvažujú? „Skočiť do hlbokej 
vody, to je jediná účinná terapia, i keď 
na začiatku dosť bolestivá – treba rátať 
s tým, že človek si párkrát chlipne vody 
a potopí sa,“ hovorí, dodávajúc, že aj 
o tom je stand-up. Môžete mať set, 
ktorý veľmi dobre funguje, už desať ráz 
sa vám ľudia na danom vtipe zasmiali, 
no hovoríte to jedenástykrát úplne 
bohorovne, očakávajúc salvy smiechu, 
a zrazu nič. To nepripravených dokáže 
rozhodiť. „Problémom nie je ani tak 
napísať jeden dobrý set, ale opakovane 
s ním uspieť, ako i pravidelne prichádzať 
s ďalšími dobrými setmi. Preto si vážim 
ľudí, ktorí to robia roky, ako napríklad 
Tomáš Hudák,“ pochváli kolegu.

Humor a veda idú dokopy

Čo študenti, keď ho vidia prvýkrát 
– čakajú stand-up? „Hej, tí, ktorí ma 
poznajú ako stand-up komika, sú niekedy 
až sklamaní – na ich výraze vidím, ako 
si v duchu vravia, že veď toto, čo nám 
rozpráva o metabolitoch a leucínoch, 
predsa vôbec nie je smiešne. Stand-up je 
však klubová záležitosť, takže to striktne 
oddeľujem – pri prednáške sme na 
akademickej pôde, nerobím tam stand-up, 
i keď nevravím, že je to bez akéhokoľvek 
vtipu, veď humor do života patrí,“ povie.
To, že humor a veda idú dokopy, 
potvrdila pred dvomi rokmi aj jeho 

karent medzi vtipmi. Kedysi, keď som to 
za vystúpenie zažil raz, bol som unesený, 
teraz som sklamaný, lebo by som to 
chcel mať aspoň raz za minútu. A presne 
o tom to je – vyskladať set tak, aby 
ste zaznamenali uspokojivú frekvenciu 
smiechov,“ pokračuje. S tým úzko súvisí 
aj potreba minimalizovať počet slov, 
kým sa dopracujete k záverečnej pointe.
Ako ma však upozorní, na základe jeho 
pozorovaní až 80 % úspechu nestojí 
na vtipoch samotných, ale na spôsobe 
ich podania. „Keď ste uvoľnený, cítite 
sa na pódiu dobre, vidno, že vás to baví, 
tak vtedy to bude baviť aj ľudí. Keď budú 
vidieť, že tam nechcete byť a že pociťujete 
rozpaky, tak sa rozpačito budú cítiť aj oni. 
Funguje to ako zrkadlo,“ pokračuje.
Hoci sa prvú verziu každého svojho 
vystúpenia sám učí naspamäť, priznáva, 
že je to chyba: „Hrozí, že to na pódiu 
potom odrecitujete, a vtedy to ľudia veľmi 
neberú.“ Nepozná však na Slovensku 
stand-up komika, ktorý by sa spoliehal 
len na improvizáciu. „V poslednom 
čase sa však snažím o väčšiu interakciu 
s publikom – kladiem ľuďom otázky 
a pokúšam sa pohotovo reagovať na ich 
odpovede. Aj to sa dá čiastočne nacvičiť 
– pri uzavretej otázke, na ktorú je len 
odpoveď áno/nie, si viete pripraviť vtip 
na každú z reakcií. Opäť to však musí 
vyzerať, že to vzniklo v tej chvíli na pódiu, 
čo nie je jednoduché. Práca s publikom je 
tak akási profesúra zo stand-upu,“ dodá.

DocenTúra – zábavno-popularizačná 
prednáška o športovej výžive, s ktorou 
žal úspech nielen v Bratislave, ale aj 
v Brne. Jej ďalšie pokračovania stopla 
pandémia. Jedno z nich malo byť 
spojené s krstom knihy Telo v 21. storočí, 
ktorá je rozšírenou verziou čitateľsky 
úspešných rozhovorov Milana Sedliaka 
s redaktorom Michalom Červeným, 
uverejnených v Denníku N. Hoci sa 
primárne zameriava na športovú 
výživu, v ktorej sa Sedliak odborne cíti 
doma, rieši aj zdravotné aspekty výživy, 
preto knižku recenzovala doktorka 
Adela Penesová, lekárka a vedecká 
pracovníčka v Biomedicínskom centre 
SAV. Toto „dieťa korony“ sa môže 
pochváliť predhovorom od Sama Trnku, 
ďalšieho známeho stand-up komika.
Ako by vlastne charakterizoval 
slovenskú stand-up komunitu? „Väčšina 
z nich sa humorom živí, a to je dobre, 
lebo len tak môže ísť kvalita hore. I keď 
cez koronu im nebolo veľmi čo závidieť,“
povzdychne si. „Chodím medzi nich veľmi 
rád – keď sedíme v dodávke na cestách 
po Slovensku a počúvam celé hodiny tie 
ich reči, je to veľmi osviežujúce. Zrazu 
tam s nimi musím hrať inú hru, ktorá ma 
baví, musím inak reagovať, je to pre mňa 
tréning mozgu. Neviem, či som vďaka 
tomu lepší vedec, nemám na to dáta, ale 
určite som sa vďaka tomu naučil na život 
pozerať trochu inak, vidieť vo všetkom tú 
humornú stránku veci,“ uzatvára.

Doc. Mgr. Milan 
Sedliak, PhD., pôsobí 
na Katedre športovej 

kinantropológie FTVŠ 
UK. V oblasti výskumu 

sa špecializuje na 
akútne a dlhodobé 

nervovosvalové, 
hormonálne 

a molekulárne 
adaptačné zmeny 
vo svale vyvolané 

fyzickým zaťažením 
a/alebo doplnkami 

stravy. Stand-upová 
komunita ho pozná 

pod prezývkou 
„Docent“.
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ROZHOVOR

FINANCOVANIE CIRKVÍ ZO 
ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NIE 
JE PRINCIPIÁLNE ZLÉ

Je Slovensko krajinou, v ktorej 
vládne náboženská tolerancia? 
Aký ďalší osud čaká zmluvu 
o výhrade vo svedomí, na ktorej 
v roku 2006 pohorela vládna 
koalícia? Čo si myslí o novom 
zákone o financovaní cirkví 
a náboženských spoločností? 
Zdá sa mu cenzus 50 000 
členov, potrebný na registráciu 
novej cirkvi či náboženskej 
spoločnosti, primeraný? Aj na 
to ponúka odpovede a svoj 
právny názor profesor Matúš 
Nemec z Právnickej fakulty 
UK v nasledujúcom rozhovore. 
Uznávaného odborníka na 
rímske, kánonické i konfesné 
právo vyspovedal profesor 
Vojtech Vladár, jeho kolega 
z katedry a zároveň riešiteľ 
medzinárodného projektu Siete 
stredoeurópskych profesorov 
(Central European Professors' 
Network) koordinovaného 
Inštitútom komparatívneho 
práva Ferenca Mádla 
v Budapešti (Ferenc Mádl 
Institute of Comparative Law).

Vážený pán profesor, pôsobíte na 
Právnickej fakulte UK ako vedúci 
katedry rímskeho práva, kánonického 
a cirkevného práva a ste všeobecne 
uznávaným odborníkom v odbore 
rímskeho a kánonického práva. Vo 
vedeckej komunite ste však známy 
i ako vedec zaoberajúci sa konfesným 
právom a práve naň by som sa rád 
v našom rozhovore zameral. Ako ste 
sa k tomuto zaujímavému odboru 
dostali a čo vás na ňom najviac 
oslovilo? 
Výučbu tohto predmetu pôvodne 
zabezpečoval profesor Karol Rebro, môj 
vzácny učiteľ, ktorý do neho zahrnul 
i kánonickoprávne témy. Ja som istý 

čas postupoval rovnako, avšak po 
etablovaní pojmu „konfesné právo“ vo 
vedeckej spisbe propagovanej najmä 
pražskou Spoločnosťou pre cirkevné 
právo a po reformách predmetov na 
našej právnickej fakulte som ho na 
prelome tisícročí začal učiť ako osobitný 
predmet. V súčasnosti sa vyučuje pre 
študentov magisterského stupňa štúdia 
a ja sa spolupodieľam najmä na jeho 
skúšaní.

Aký je o tento predmet zo strany 
študentov záujem?
Konfesné právo je jedným z troch 
ponúkaných cirkevnoprávnych 
predmetov (popri kánonickom práve 
a cirkevnom práve na Slovensku) a teší 
sa stále veľkému záujmu. Študentov 
najviac púta ústavnoprávne vymedzenie 
náboženskej slobody, trestnoprávna 
ochrana náboženskej slobody 
a špecifiká pri uzatváraní manželstva 
cirkevnou formou podľa platného 
zákona o rodine v porovnaní s úpravou 
podľa kánonického práva. Na tieto, ale 
aj iné témy sa často píšu i záverečné 
práce.

Ako vnímate súčasnú 
konfesnoprávnu situáciu na 
Slovensku z pohľadu individuálnej 
i inštitucionálnej náboženskej 
slobody? 
Súčasná úprava je podľa môjho 
názoru optimálna, čoho dôkazom je 
neexistencia vážnejších konfliktov 
alebo právnych sporov v tejto oblasti. 
Tých pár, ktoré sa objavili, sa týkalo 
najmä správneho práva, predovšetkým 
registrácie cirkví alebo náboženských 
spoločností, resp. reštituovania 
cirkevného majetku, čo však nie je 
stricto sensu konfesnoprávna téma. 
Hlavným prameňom konfesného práva 
zostáva vhodne nastavený zákon č. 
308/1991 Zb. o slobode náboženskej 
viery a postavení cirkví a náboženských 
spoločností, s ktorého uplatňovaním 
sa v praxi taktiež nespájajú väčšie 
problémy. I keď diskutovať by sa dalo 
najmä o financovaní, no po prijatí 
zákona č. 370/2019 Z. z. o finančnej 
podpore činnosti cirkví a náboženských 
spoločností by išlo len o rýdzo 
akademickú debatu. 

Slovensko je známe náboženskou 
toleranciou. V čom nachádzate jej 
korene?
Naša krajina si nikdy neprešla 
dramatickými náboženskými 
revolúciami a ani reformácii sa u nás 
nepodarilo zapustiť korene v takej 
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miere, ako to spočiatku vyzeralo. 
Dôkazom toho je aj skutočnosť, že 
cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré 
vzišli z protestantskej reformácie, 
sú na Slovensku dodnes výrazne 
menšinové. Netreba taktiež zabúdať na 
to, že v časoch národného obrodenia 
predstavovali politickú a morálnu elitu 
národa katolícki či evanjelickí kňazi 
– vlastenci. Aj z toho dôvodu u nás 
prakticky nikdy neexistovali nejaké 
výraznejšie pnutia medzi náladami 
obyvateľstva a náboženstvom v zmysle 
vytýkania cirkvám, že sa o ľudí nestarali. 
Značný morálny kapitál si cirkvi priniesli 
aj z čias komunistickej diktatúry.

Viacerí odborníci dokonca tvrdia, 
že na Slovensku vládne jedna 
z najlepších konfesnoprávnych 
situácií v celej Európskej únii, čo 
sa prejavuje nielen v rozhodnom 
uplatňovaní náboženskej parity, 
ale aj v odmietaní prehnaného 
protekcionizmu voči malým cirkvám 
a náboženským spoločnostiam. Aký 
je váš názor?
S týmto záverom môžem len 
súhlasiť, i keď istý druh zvýšenej 
miery privilegovanosti možno vidieť 
v skutočnosti, že menšie cirkvi 
a náboženské spoločnosti dlhodobo 
dostávajú zo štátneho rozpočtu 
v pomere k počtu členov, ktorý 
vychádza zo sčítania obyvateľstva, 
viac než cirkvi väčšinové. Počtom 
najmenšia cirkev tak dostane na 
„hlavu“ viac eur než ktorákoľvek 
početnejšia cirkev, pričom najmenej 
„na hlavu“ dostane – trochu paradoxne 
– najpočetnejšia cirkev. Napriek tomu 
na Slovensku panuje vzácny konsenzus, 
keď si jednotlivé cirkvi a náboženské 
spoločnosti medzi sebou nič nevytýkajú, 
niet medzi nimi právnych sporov 
ani výrazných treníc, podaní či žalôb 
a ich vzťahy možno nazvať viac než 
korektnými.

V súčasnosti sa v celej Európskej 
únii stále viac množia konflikty 
súvisiace s používaním náboženských 
symbolov na verejnosti. Známych je 
viacero káuz riešených i Európskym 
súdom pre ľudské práva (ESĽS). Prečo 
si myslíte, že táto problematika nie je 
na Slovensku aktuálna? 
Podľa môjho názoru to súvisí 
s neprítomnosťou menšín, s ktorými sa 
väčšina takýchto žalôb spája. Na mysli 
mám najmä vyznávačov islamského 
náboženstva, ktorí nie sú na Slovensku 
registrovaní na spôsob uznanej cirkvi 
alebo náboženskej spoločnosti. Ak 
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aj stretneme na ulici na Slovensku 
ženu so šatkou, nemá na sebe burku, 
resp. nikáb, zakrývajúce celú tvár, 
ako to prikazujú niektoré prísnejšie 
islamské vetvy. Napriek tomu, i keď 
má naša krajina odlišné tradície, 
nemožno hovoriť o nejakej netolerancii. 
Dovolím si skôr povedať, že Slovensko 
patrí k jedným z najtolerantnejších 
krajín vôbec. Dôkazom toho je 
napokon aj neexistencia akéhokoľvek 
konfesnoprávneho predpisu, ktorý 
by zakazoval nosenie nejakého odevu 
súvisiaceho s náboženstvom, a už 
skôr spomínaný „právny pokoj“ v tejto 
oblasti.

Ak by sa takáto kauza vyskytla, 
myslíte si, že by si súčasné 
nastavenie štruktúry prameňov 
konfesného práva s ňou dokázalo bez 
problémov poradiť? Sú totiž známe 
ojedinelé prípady, ktoré sa zatiaľ na 
súdy síce nedostali, avšak spoločnosť 
sa o nich dozvedela prostredníctvom 
médií. 
Nemôžem prejudikovať prípadné 
rozhodnutie súdu, môžem však vyjadriť 
svoj právny názor. Je zrejmé, že práve 
súčasná situácia je dôkazom toho, 
že slovenské spoločensko-právne 
prostredie je nastavené na kvalitnej 
úrovni. Všetky takéto konflikty boli 
napokon vyriešené mimosúdne, 
a to najmä prostredníctvom zásahu 
kompetentných autorít pôsobiacich 
v rámci administratívneho aparátu. 
Podľa môjho osobného i právneho 
názoru však prítomnosť náboženských 
symbolov vo verejnom priestore 
nijakým spôsobom neobmedzuje 
iných v ich vlastnom názore. Vyvesenie 
krížu vo verejnej škole (čo sa však na 
Slovensku neuplatňuje, keďže zákon, 
ktorý by to umožňoval, neexistuje) 
by tak napríklad nebránilo tomu, 
aby rodičia večer čítali vlastnému 
dieťaťu z Marxových či Leninových diel 
a vysvetľovali mu, že Boh neexistuje. 
Takisto žiadny zákon u nás nebráni, 
aby sa niekto objavil na verejnosti 
v oblečení, ktoré vyžaduje napríklad 
židovské náboženstvo alebo islam. Ak 
sa predsa u dieťaťa objavia pochybnosti 
o náboženstve, k čomu skôr či neskôr 
aj tak príde, je na rodičoch, aby mu ich 
vysvetlili. Okrem toho, ako konštatoval 
i Európsky súd pre ľudské práva, kríž 
nemožno považovať len za rýdzo 
náboženský symbol. 

Mimochodom, ako hodnotíte 
vývoj a konečné rozhodnutie 
kauzy Lautsiová vs. Taliansko? 
[Ide o prípad, ktorý genézou siaha na 
začiatok tohto tisícročia. Soile Lautsiová, 
talianska občianka fínskeho pôvodu, sa 

sťažovala na kríže zavesené na stenách 
škôl v severnom Taliansku. Podľa nej 
prítomnosť náboženských symbolov 
v triedach porušovala sekulárne princípy, 
na ktorých by verejné školy mali fungovať. 
Lautsiová sa v tejto veci obrátila na ESĽS, 
ktorý jej v r. 2009 dal za pravdu. Taliansko 
sa však voči tomuto rozsudku odvolalo 
na Veľkú komoru ESĽS. Tá v r. 2011 
právoplatným rozsudkom rozhodla, že 
umiestnením krížov v triedach štátnych 
škôl nedošlo k porušeniu čl. 2 (právo 
na vzdelanie) Dodatkového protokolu 
k Dohovoru o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd – pozn. red.]
Ide doslova o kľúčovú kauzu. Trochu 
sa mi nepozdávalo len odôvodnenie 
rozsudku. Dôležitosť tejto kauzy 
spočíva aj v tom, že na stranu Talianska 
sa postavilo pri odvolaní sa na Veľkú 
komoru ESĽS desať iných štátov, a to 
najmä z východnej Európy, v ktorých nie 
sú kríže vo verejných budovách povinné.

Čo si myslíte o zmluvách o výhrade 
vo svedomí, ktoré predpokladá 
Základná zmluva medzi SR a Svätou 
stolicou, ako aj Dohoda medzi 
SR a registrovanými cirkvami 
a náboženskými spoločnosťami?
Z hľadiska vývoja v nedávnom období je 
prítomnosť takejto zmluvy v právnom 
poriadku jednotlivých štátov viac než 
dôležitá, keďže viaceré z nich zmenili 
v otázkach týkajúcich sa života a smrti 
postoj o 180 stupňov. Mám na mysli 
najmä normy upravujúce interrupcie, 
sterilizácie a asistovanú reprodukciu, 
ktorých adresátmi sú všetci občania 
štátu. V dôsledku takejto zmeny sú 
však mnohí zdravotnícki pracovníci, 
ktorí takéto konanie prirodzene 
odmietali, k takémuto konaniu 
teraz nútení, hoci je v rozpore s ich 
svedomím. Celkom iná je však otázka, 
akých ďalších oblastí by sa mala takáto 
zmluva týkať. Otázna je najmä práca 
v nedeľu, odmietanie lekára predpísať 
antikoncepciu či odmietanie sudcu 
rozviesť manželstvo, resp. advokáta 
asistovať akýmkoľvek spôsobom pri 
rozvodoch. Pokiaľ ide o našu krajinu, 
spomenuté tri najvážnejšie konania 
(umelé prerušenie tehotenstva, 
sterilizácia a asistovaná reprodukcia) sú 
už teraz expressis verbis zahrnuté v § 12 
ods. 2 písm. c) zákona č. 576/2004 Z. z. 
o zdravotnej starostlivosti, kde sa píše, 
že poskytovateľ môže odmietnuť návrh 
na uzatvorenie dohody o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti, ak 
poskytovaniu zdravotnej starostlivosti 
bráni osobné presvedčenie 
zdravotníckeho pracovníka, ktorý má 
zdravotnú starostlivosť poskytovať. 
V praxi to znamená, že zdravotnícky 
pracovník má právo odmietnuť 
vykonanie takéhoto zákroku.

Ako je všeobecne známe, 
práve uvedená zmluva viedla 
v roku 2006 k rozpadu vládnej 
koalície a vypísaniu predčasných 
parlamentných volieb. V súčasnosti 
ju opätovne otvára jedna zo strán 
vládnej koalície. Aký bude podľa vás 
jej ďalší osud? 
Podľa môjho názoru nemá z politického 
hľadiska táto zmluva v súčasnej koalícii 
žiadnu šancu. Otvorenie tejto otázky jej 
skôr uškodí a odporcov utvrdí v závere 
o jej zbytočnosti. Je otázne aj to, či 
vôbec a v akom znení bude predložená. 
Napriek tomu, s ohľadom na spomenuté 
vymedzenie najdôležitejších konaní 
spojených s inštitútom výhrady vo 
svedomí v zákone č. 576/2004 Z. z., 
považujem uvedený krok za otváranie 
už otvorených dverí.

Aký je váš názor na nový zákon 
o financovaní cirkví a náboženských 
spoločností (zákon č. 370/2019 Z. z. 
o finančnej podpore činnosti cirkví 
a náboženských spoločností)? 
Predmetný zákon považujem za dobrý. 
Z môjho pohľadu je však problémom 
tlak médií ovplyvňujúcich verejnú 
mienku v zmysle nevyhnutnosti 
zmeny modelu financovania. Často 
sa verejnosti podsúva záver, že 
financovanie cirkví zo štátneho 
rozpočtu je principiálne zlé. V tomto 
kontexte sa však zabúda na to, že tento 
model zodpovedá tradíciám našej 
krajiny, siahajúcim až do 19. storočia, 
a zároveň neodporuje princípom 
Európskej únie uznávajúcim právo 
voľby jednotlivých štátov v tejto oblasti. 
Odmietam predovšetkým tvrdenie, že 
tento model je nespravodlivý, lebo na 
jeho základe prispievajú na činnosť cirkví 
a náboženských spoločností taktiež 
ich nečlenovia (ak pracujú). Netreba 
však zabúdať na to, že rovnakým 
spôsobom sú zo štátneho rozpočtu 
dotované i mnohé ďalšie subjekty 
(venujúce sa napríklad kultúre alebo 
športu), ktoré nie sú štátnymi orgánmi 
ani verejnými inštitúciami. Pokiaľ ide 
o súčasné zaťaženie štátneho rozpočtu, 
ide o 40 miliónov eur určených pre 18 
registrovaných cirkví a náboženských 
spoločností, presnejšie pre 15, keďže tri 
subjekty si štátnu dotáciu nenárokujú. 
Ak by sa i zvažoval nový model, ten by 
sa musel zavádzať postupne, tak, ako 
k tomu momentálne dochádza v Českej 
republike.

Považujete tento zákon za 
nahradenie zmlúv o finančnom 
zabezpečení cirkví a náboženských 
spoločností predpokladaných 
Základnou zmluvou medzi SR 
a Svätou stolicou i Dohodou medzi 

SR a registrovanými cirkvami 
a náboženskými spoločnosťami?
Ťažko povedať, či v tomto prípade ide 
o akúsi formu jednostrannej náhrady. 
Jeho základná koncepcia je však odlišná 
oproti pôvodným návrhom zmluvy, 
keďže výška dotácie sa odvíja od počtu 
veriacich podľa posledného sčítania 
obyvateľstva, domov a bytov, a nie od 
počtu duchovných. Nepopieram však, 
že „kampaň“ pred sčítaním ľudu môže 
rozhodnutie človeka ovplyvniť, a to 
nielen v pozitívnom, ale aj v negatívnom 
smere. Veľkou výhodou a novinkou 
tohto zákona je možnosť registrovaných 
cirkví a náboženských spoločností tvoriť 
si vlastné rozpočty s tým, že zaplatiť zo 
štátnych prostriedkov môžu len to, čo 
zákon dovoľuje. 

Aký je váš názor na možné 
nahradenie súčasného modelu 
financovania cirkví a náboženských 
spoločností prostredníctvom 
systému daňovej asignácie 
podobného Taliansku? (Asignácia 
dane predstavuje mechanizmus priamej 
podpory mimovládnych organizácií 
a neziskového sektora zo strany 
daňovníkov. Daňová asignácia je sčasti 
implementovaná aj v súčasnej legislatíve 
SR – fyzické osoby, ktoré zaplatili 
daň z príjmu, môžu venovať 2 % z nej 
v prospech subjektov neziskového sektora 
– pozn. red.)
Práve pre spomenutý zákon je nad 
novým modelom momentálne úplne 
zbytočné uvažovať. Všetko však závisí 
od politických konštelácií. Viem si 
predstaviť, že ak by sa k moci dostala 
koalícia zložená zo strán, ktoré 
budú takýto zákon presadzovať, 
tak terajší model zmenia. Napriek 

tomu si však myslím, že v súčasnosti 
na to politická vôľa nie je. Ak by sme 
zvážili asignačný model, podmienky 
na Slovensku a v Taliansku vykazujú 
viaceré paralely. Na druhej strane však 
talianski veriaci neprešli 40-ročným 
obdobím komunizmu, v ktorom boli 
veriaci demotivovaní prispievať na 
akékoľvek účely. Za riziko asignovanej 
dane považujem však to, že ak by cirkvi 
boli len jedným z mnohých jej adresátov, 
výška vybratej sumy by bola vystavená 
nálade, resp. prioritám daňovníkov.

Čo si myslíte o stave trestnoprávnej 
ochrany v oblasti individuálnej, resp. 
inštitucionálnej náboženskej slobody? 
Podľa môjho názoru je terajšia 
trestnoprávna ochrana náboženskej 
slobody optimálna. Trestnoprávne 
následky by mali nastúpiť predovšetkým 
v prípade jej obmedzovania. Pokiaľ 
by však išlo napríklad o ochranu 
predstaviteľov cirkví alebo náboženských 
spoločností pred „hanobením“, je 
otázne, či by sa mala voliť trestnoprávna 
cesta a nie skôr cesta občianskoprávna, 
ako to vyznieva z rozsudku Európskeho 
súdu pre ľudské práva vo veci Klein 
vs. SR. [V r. 1997 uverejnil novinár 
Martin Klein v týždenníku Domino efekt 
pamflet „Sedí sokol na javori, Larry Flynt 
a sedem faciek pokrytcovi“. V ňom ostro 
kritizoval televízne vystúpenie katolíckeho 
arcibiskupa Jána Sokola, ktorý protestoval 
proti kontroverznému plagátu i distribúcii 
Formanovho filmu Ľud verzus Larry Flynt. 
Kleina vzápätí zažalovali dve súkromné 
občianske združenia za hanobenie rasy, 
národa a presvedčenia. Za pravdu im 
dal aj Krajský súd v Košiciach, ktorý v r. 
2001 potvrdil prvostupňový rozsudok, 
na základe ktorého bol novinár uznaný 

vinným zo spáchania predmetného 
trestného činu. Klein sa obrátil na ESĽS 
a ten v r. 2006 rozhodol, že zo strany 
Slovenskej republiky došlo k porušeniu čl. 
10 (sloboda prejavu) Dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd, 
keďže Klein v texte neútočil priamo na 
rímskokatolícku cirkev, ale na osobu Jána 
Sokola – pozn. red.]

Aký je váš názor na súčasné 
podmienky registrácie nových cirkví 
a náboženských spoločností? Zdá sa 
vám cenzus 50 000 členov primeraný? 
Slovenská republika je totiž v tomto 
ohľade často predmetom kritiky, 
keďže ide o objektívne najprísnejší 
zákon v tejto oblasti v celej 
Európskej únii. 
Inštitút registrácie možno označiť 
na Slovensku za tradičný, keďže sa 
v modifikovanej podobe uplatňuje 
prakticky už od 19. storočia. Z hľadiska 
proporcionality je však potrebné 
objektívne priznať, že toto číslo je 
na slovenské pomery privysoké. 
Dovolím si tvrdiť, že na jeho základe je 
predloženie návrhu na registráciu novej 
cirkvi skôr v rovine teórie. S ohľadom 
na počet obyvateľov Slovenska už 
totiž pomaly nie je ani koho osloviť, 
aby podpísal vyhlásenie o členstve, 
poznaní základných práv a povinností 
z neho vyplývajúcich vrátane vierouky. 
Na druhej strane však súhlasím s tým, 
že členstvo k cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti má byť výlučné. Prenesene 
povedané, nikto nemôže hrať zároveň 
za Real Madrid aj FC Barcelona. Okrem 
toho netreba zabúdať, že na to, aby 
niekto vyznával svoju vieru, nemusí 
byť členom štátom registrovanej cirkvi 
alebo náboženskej spoločnosti.

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
V r. 1993 úspešne ukončil štúdium práva na Právnickej fakulte 
UK, kde potom pokračoval v doktorandskom štúdiu. V r. 2002 
získal titul JUDr. na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. 
V r. 2005 sa habilitoval, v r. 2019 sa stal profesorom v odbore 
teórie a dejín štátu a práva. Je uznávaným odborníkom na 
rímske, kánonické i konfesné právo.
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MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM PRI PRÍLEŽITOSTI:

• vydania 50. zväzku zborníka SAS
• 100. výročia narodenia profesora Jozefa 

Mistríka, zakladateľa tejto edície a riaditeľa SAS 
v rokoch 1972 – 1991
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Viac informácií: www.fphil.uniba.sk/sas

STE ŠTUDENTOM ALEBO ZAMESTNANCOM 
NAŠEJ UNIVERZITY?

Využite možnosť bezplatného vstupu do Botanickej 
záhrady UK počas letných mesiacov júl a august.

denne od 9.00 do 18.00 hod.
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SLOVAKISTIKA A JEJ 
REFLEXIA V ZBORNÍKOCH 
STUDIA ACADEMICA SLOVACA

BEZPLATNÝ VSTUP DO 
BOTANICKEJ ZÁHRADY UK

UNIVERZITA 
V SIETI

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