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aktuálne číslo Našej univerzity, ktorým práve listujete
alebo scrollujete, je venované univerzitnému športu.
Pred pár dňami prebehlo pod záštitou práve našej UK,
v spolupráci so Slovenskou asociáciou univerzitného
športu, azda najvýznamnejšie univerzitné športové
podujatie, Zimná univerziáda Slovenskej republiky
2022. Som nesmierne rád, že sa nám napriek
reštrikciám spôsobeným (dúfajme) doznievajúcou
pandémiou podarilo univerziádu zorganizovať.
Chcem využiť aj túto príležitosť a poďakovať sa
všetkým, ktorí s nefalšovaným nadšením, takým
charakteristickým práve pre zanietených športovcov
a fanúšikov športu, pomohli dotvoriť atmosféru tohto
výnimočného podujatia. Nechcem nikoho osobitne
vyzdvihovať a už vôbec nie na niekoho zabudnúť,
ale predsa. Univerziáda by určite nebola možná bez
nasadenia... Martina Mokošáka a ľudí z kancelárie
rektora. Za vedenie univerzity sa organizácie zhostil
pán prorektor Masarik, ktorý sa natoľko osvedčil, že
vážne uvažujem o jeho menovaní za koordinátora
univerzitného športu na UK.
Žarty však bokom. Problematika univerzitného športu
je u nás neprávom zaznávaná alebo aspoň stojí
bokom záujmu v diskusii o vysokých školách (tých
ostatne v poslednom období zažívame požehnane).
Všade vo svete je pritom táto problematika inherentne
spojená so štúdiom na vysokej škole. Na našej
univerzite sa to snažíme naprávať, ale nebudem tajiť,
že je to mimoriadne náročné. Dôvody sú z kategórie
tých, ktoré nepočúvame radi. Zúfalý nedostatok
financií, ktorý už hraničí s kritériami prežitia bez štipky
pomyslenia na rozvoj, nepochopiteľné správanie sa
štátnej administratívy v oblasti dotácie na vysoké
školy, makroekonomické
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ukazovatele ako inflácia, zvyšovanie cien energií,
investičný dlh.
Keďže sme tu však na riešenia, a nie na nariekanie,
v rámci možností sa snažíme univerzitný šport
podporovať. A hoci chápem rozdielne postavenie
inštitucionálneho zázemia športu v Európe a zámorí,
alebo práve preto, že ho chápem, bez systémových
opatrení na úrovni štátu bude univerzitný šport na
Slovensku skrátka živoriť. Plánujeme síce zriadiť
pozíciu koordinátora univerzitného športu na UK
a parciálne podporujeme v rámci možností množstvo
športových aktivít našich študentov i zamestnancov,
nezainteresovanému pozorovateľovi sa to stále
môže zdať málo. Verte mi, buďte radi, ak nepoznáte
zázemie amatérskeho športu v tomto štáte. Mal som
tú česť viesť jeden z národných športových zväzov
(Slovenskú boxerskú federáciu) a mohol by som
rozprávať desiatky príhod karikujúcich toto prostredie
z hľadiska podpory štátu a verejných autorít vôbec.
Na druhej strane, aj táto skúsenosť mi pripomína,
že šport bude žiť vždy najmä vďaka nadšeniu
jednotlivcov, ktorí si namiesto rečí vyhrnú pomyselené
rukávy a makajú. Nielen v telocvični, na dvorci či
štadióne, ale topiac sa v nezmyselnej administratíve
a leštiac kľučky u sponzorov, aby zabezpečili „svojim“
športovcom“ aspoň základné pomôcky.
Našťastie takých nadšencov máme aj na našej
univerzite.
Šport má človeka predovšetkým osviežiť, má mu
robiť radosť ako jedna z foriem prípustnej a žiaducej
závislosti. Želám si, aby naša Univerzita Komenského
vychovala čo najviac takých „závislákov“.
Športu zdar!
Marek Števček
Rektor
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AKTUALITY
UK chce v letnom semestri návrat
k prezenčnej výučbe
Krízový štáb UK na svojom zasadnutí
25. januára 2022 odporučil na
letný semester akademického roka
2021/2022 prezenčnú výučbu. Na
základe predikcií výskytu variantu
omikron a súčasne chrípky odporučil
do 6. marca ešte využiť dištančnú/
online výučbu, neskôr však už návrat
k prezenčnému vyučovaniu. Bližšie
detaily určia dekani a dekanky fakúlt.
V odôvodnených prípadoch môžu
niektoré vzdelávacie činnosti naďalej
prebiehať online.
Krízový štáb zároveň odporúča
študentom, aby v prípade príznakov
ochorenia zostali doma. Vyučujúci
by mali zohľadniť odôvodnenú
neprítomnosť študentov zo zdravotných
dôvodov aj počas prezenčnej výučby.
Internáty budú fungovať ako doteraz
v režime OTP. Ďalšie pravidlá sa budú
upravovať podľa závažnosti situácie.
Študenti, ktorí v septembri odišli
z internátov, môžu opätovne požiadať
o ubytovanie v rámci voľných kapacít.
Študenti a zamestnanci sú povinní
nosiť rúška alebo respirátory v súlade
s nariadeniami ÚVZ SR. Študentom
aj zamestnancom krízový štáb UK
dôrazne odporúča očkovanie proti
COVID-19.

Slovenské univerzity vyjadrujú
obavy o svoju budúcnosť
Slovenské univerzity stáli dva roky
v popredí boja proti pandémii, rok
2022 však začínajú s vážnymi
obavami o vlastné prežitie. Avizované
a opakované znižovanie výšky
štátnej dotácie, výpadky iných
príjmov a najmä radikálne zvýšenie
cien energií prichádzajú v čase, keď
musia s vypätím všetkých síl zvládnuť
bezpečný návrat k prezenčnej výučbe,
naplnenie prísnych požiadaviek nových
akreditačných štandardov v podobe
vnútorného systému kvality a prípravu
zásadných zmien v systémoch
vnútornej správy. To všetko v situácii,
keď do parlamentu prichádza
kontroverzná novela zákona o vysokých
školách. Univerzita Komenského
a Slovenská technická univerzita preto

vyzývajú Národnú radu Slovenskej
republiky, aby dobre zvážila negatívny
potenciál súbehu dosahov navrhovanej
novely a silných ekonomických reštrikcií
v oblasti vysokých škôl na slovenskú
spoločnosť.
Slovenské univerzity v roku 2022
dostanú zo štátneho rozpočtu o 27
miliónov eur menej ako vlani, pričom
ďalších 18 miliónov je v rozpočte
viazaných na excelentné pracoviská.
Priamu podporu excelentných
pracovísk samozrejme vítame, malo
by však ísť o dodatočné zdroje, nie
viazanie existujúcej dotácie. Ďalším
problémom je prudký nárast cien energií
a materiálov, ktoré komplikujú bežnú
prevádzku univerzít a výrazne ohrozujú
aj rozbehnuté projekty európskej úrovne.
V sumári podľa prvotných výpočtov
chýba verejným vysokým školám viac
ako 12 miliónov eur iba na energie. Len
Univerzita Komenského zaplatí tento rok
na energiách o vyše 5 miliónov eur viac
ako počas minulého roka. K znižovaniu
dotácie a radikálnemu nárastu cien
energií sa pridávajú výpadky príjmov
z podnikateľskej činnosti v dôsledku
pandémie COVID-19.
Univerzity tak čaká škrtanie rozvojových
projektov a rekonštrukcií, zvyšovanie
cien za bývanie na internátoch, rušenie
študijných programov a prepúšťanie
zamestnancov. Ekonomická situácia
slovenských vysokých škôl je alarmujúca
a bude mať nemalé sociálne dosahy
predovšetkým na študentov. To všetko
v čase, keď musia vysoké školy nasadiť
všetky sily na zvládnutie nových,
prísnejších podmienok akreditácie.
V Národnej rade SR je zároveň novela
vysokoškolského zákona, proti ktorej
verejné vysoké školy ostro protestovali.
„Výpadok financovania verejných
vysokých škôl môže spôsobiť nenávratné
škody celej slovenskej spoločnosti. Ak
raz niektorý odbor či program zanikne
v dôsledku ekonomických reštrikcií,
pravdepodobne sa ho už nikdy nepodarí
obnoviť. To platí predovšetkým pre
veľkostne lokálne odbory, ktoré sú
však v slovenských podmienkach
nezastupiteľné. Ak raz zaniknú, na
Slovensku sa už nebudú dať študovať
vôbec – čo spôsobí iba ďalší odlev
slovenských študentov do zahraničia, no

i zákonitú absenciu internacionalizácie,
keďže ani k nám nebudú prichádzať
zahraniční študenti,“ povedal Marek
Števček, rektor UK. „Politici deklarovali
túžbu reformovať vysoké školy.
V takýchto podmienkach sa však nedá
zabezpečiť rozvoj, len bojovať o holé
prežitie,“ dodal rektor.
Obavy o situáciu slovenských verejných
vysokých škôl okrem rektorov UK
a STU už vyjadrili aj všetky tri zákonné
reprezentácie vysokých škôl: Rada
vysokých škôl, Slovenská rektorská
konferencia a Študentská rada vysokých
škôl.

Prezidentka vymenovala
troch profesorov z Univerzity
Komenského
Prezidentka SR Zuzana Čaputová
vymenovala 18. januára 2022 33 nových
profesorov vysokých škôl. Z Univerzity
Komenského boli traja:
• prof. MUDr. Alexandra Bražinová,
PhD., MPH, epidemiológia, Lekárska
fakulta UK;
• prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.,
vnútorné choroby, Jesseniova
lekárska fakulta UK;
• prof. Ing. Vladimír Frecer,
DrSc., farmaceutická chémia,
Farmaceutická fakulta UK.
Blahoželáme!

Prírodovedecká a právnická fakulta
podpísali memorandum s Úradom
jadrového dozoru
Dekani Prírodovedeckej fakulty UK
a Právnickej fakulty UK Peter Fedor
a Eduard Burda podpísali memorandum
o spolupráci s Úradom jadrového dozoru
SR. Predmetom dohody je vzájomná
spolupráca najmä v oblasti vzdelávania,
vedy, výskumu a skúmanie otázok
súvisiacich s činnosťou a pôsobnosťou
Úradu jadrového dozoru SR.
Spolupráca bude zahŕňať konzultácie
medzi odborníkmi jednotlivých inštitúcií,
umožnenie výskumnej, vývojovej
a inej tvorivej činnosti pri spracovaní
záverečných prác,
spoluprácu na vedeckých projektoch
a grantoch a možnosti odbornej praxe
a stáží pre študentov.

Študenti ošetrovateľstva v JLF UK
v Martine pomáhali v tretej vlne
pandémie
Študenti študijného programu
ošetrovateľstvo na Jesseniovej lekárskej
fakulte Univerzity Komenského v Martine
aktívne pomáhali pacientom počas tretej
vlny pandémie ochorenia COVID-19.
V uplynulom zimnom semestri 24
študentov 3. ročníka bakalárskeho
študijného programu ošetrovateľstvo
absolvovalo plný rozsah svojej
semestrálnej ošetrovateľskej praxe
na klinikách Univerzitnej nemocnice
Martin, na pracoviskách chirurgických,
internistických, pediatrických disciplín
a psychiatrie. Pri postupne zhoršujúcej
sa epidemiologickej situácii sa
viaceré ošetrovacie jednotky museli
reprofilizovať. Prax študentov je
stanovená v rozsahu 28 dní, 8 hodín
denne, mnohí študenti však pomáhali aj

mimo stanoveného harmonogramu svojej
praxe, napr. v poobedných službách a na
covidových pracoviskách.
Všetci študenti 1. a 2. ročníka
magisterského programu ošetrovateľstvo
počas svojej semestrálnej
ošetrovateľskej praxe v zimnom
semestri rovnako flexibilne reagovali
na reprofilizáciu jednotlivých pracovísk
a poskytovali ošetrovateľskú starostlivosť
aj pacientom s ťažkým priebehom
ochorenia COVID-19. V skúškovom
období študenti ošetrovateľstva v rámci
zimnej praxe pokračovali v Univerzitnej
nemocnici Martin v poskytovaní
starostlivosti pacientom na pracoviskách
chirurgických, internistických,
pediatrických disciplín a psychiatrie
(vrátane covidových pracovísk) pod
individuálnym vedením sestier-mentorov.
Študenti tak absolvovali plný rozsah
stanovenej praktickej výučby v prezenčnej

forme štúdia, a to v priamom kontakte
s pacientmi. Fyzická aj psychická
náročnosť praxe a postupná únava
sa odrazili aj na zdravotnom stave,
niektorí študenti sa aj napriek
prísnemu dodržiavaniu hygienickoepidemiologických opatrení nakazili
koronavírusom.
„V mene pedagógov Ústavu
ošetrovateľstva JLF UK sa chceme
poďakovať študentom ošetrovateľstva
za zodpovedné plnenie si svojich
povinností v rámci prezenčnej praktickej
výučby, často aj nad stanovený rámec
a rozsah praxe. Rovnako ďakujeme
všetkým sestrám-mentorom Univerzitnej
nemocnice Martin, ktoré sa aj
v tomto náročnom období podieľajú
na individuálnom vedení študentov
ošetrovateľstva,“ uviedla prof. Katarína
Žiaková, vedúca Ústavu ošetrovateľstva
JLF UK v Martine.
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TÉMA

UNIVERZITA V POHYBE

Dva roky sme počúvali o potrebe znižovať mobilitu. Samozrejme, malo to svoj vážny dôvod. V tomto čísle Našej univerzity
sme sa však rozhodli hýbať sa! Hlavnou inšpiráciou bola Zimná univerziáda 2022, ktorú Univerzita Komenského
úspešne zorganizovala. Dočítate sa, ako sa darilo našim študentom v súťažiach, ako to vyzeralo s vysokoškolským
športom kedysi a na čo spomínajú absolventi svetových univerziád. Počuli ste už o novom olympijskom športe
breakingu? My sme sa s ním zoznámili práve na univerziáde a vyzeralo to veru chvíľami krkolomne. Pre všetkých,
ktorí majú chuť sami sa začať hýbať, prinášame tipy športovej psychologičky, ako na to – a hlavne ako vydržať!
Príkladom nám môžu byť naši predkovia – v článku o archeológii mobility sa dozviete, ako sa kedysi ľudia pešo
presúvali na neuveriteľne dlhé vzdialenosti. Vedeli ste, že ich cesty dnes môžeme zistiť skúmaním zachovaných
zvyškov vlasov? Študentom prinášame návod, ako sa po dvoch rokoch online vzdelávania zdvihnúť a vyraziť do sveta
na Erasmus. Hýbať sa dá však budeme naďalej aj virtuálne, ako zistili naši odborníci v projekte MOVE. Pre koho to
bude výhodné? Pozreli sme sa tiež na nové vedecké objavy, ktoré posúvajú vpred naše poznanie. Napríklad aj toho,
ako to vyzeralo pod oknami našich internátov v Mlynskej doline pred tisíckami rokov.
Praveký jašter, ktorého tiež nájdete v tomto čísle, síce navždy znehybnel v kvapkách jantáru, naša univerzita je však
v pohybe!

ZIMNÁ
UNIVERZIÁDA
2022 OŽIVILA
RADOSŤ ZO
ŠPORTOVÉHO
SÚŤAŽENIA
Univerziáda je najvýznamnejším
športovým podujatím vysokoškolákov.
Koná sa každé dva roky, striedajú sa
letná a zimná časť. Svetové univerziády
bývajú veľkým športovým sviatkom
s atmosférou podobnou tej olympijskej.
Národné univerziády umožňujú vždy
jednej z univerzít privítať na svojej pôde
hostí z celej krajiny.
Svetová zimná univerziáda sa mala
konať v decembri 2021 v Luzerne vo
Švajčiarsku, aj to už v posunutom
termíne, ten pôvodný bol naplánovaný
na január 2021. Organizátori sa však
aj náhradný termín rozhodli zrušiť len
niekoľko dní pred začiatkom. Mohol
za to omikron, zmutovaný variant
koronavírusu, ktorý sa šíril veľkou
rýchlosťou.
Univerzita Komenského, ktorá mala
usporiadať národnú Zimnú univerziádu
2022, stála pred dilemou – odvolať
alebo nie? Rozhodla sa tiež na „poslednú
chvíľu“, v januári 2022. A rozhodla sa
ísť do toho. Od Žilinskej univerzity,
ktorá organizovala Letnú univerziádu
2020, symbolicky prevzala putovnú
vlajku slovenského univerzitného
športu a zorganizovala podujatie,
počas ktorého vyše 500 mladých
športovcov a športovkýň z 13 vysokých

škôl znova mohlo zažívať súťažný
adrenalín, nadopovať sa endorfínmi
a bojovať o cenné kovy. „Som veľmi
rád, že sa táto ,podivnáʼ doba, keď
športoviská zívali prázdnotou, pomaly
končí a športoviská sa zapĺňajú,“ povedal
počas slávnostného otvorenia rektor UK
Marek Števček.
Odvahu a nasadenie organizačného
tímu ocenili aj partneri, s ktorými UK
na univerziáde spolupracovala. „Do
posledných chvíľ nebolo nič úplne isté.
Ďakujeme, že sme mohli participovať,
podujatie malo skvelú atmosféru,“
povedala rektorka Akadémie Policajného
zboru SR Lucia Kurilovská, ktorej
škola zorganizovala súťaže v karate.
„Úspešný priebeh univerziády je
znakom, že sa vraciame do normálneho
života, kam patrí aj šport,“ vyjadril
potešenie predseda Bratislavského
samosprávneho kraja Juraj Droba.
„Pred dvoma rokmi to bola práve naša
Univerzita Komenského a Bratislavský
samosprávny kraj, ktorí sa zodpovedne
postavili k začínajúcej pandémii.
Som rád, že rovnako zodpovedne sa
staviame aj teraz k jej koncu, začali sme
znova športovať,“ uviedol predseda
organizačného výboru univerziády
prorektor UK Jozef Masarik.

Univerziádu u nás zastrešuje Slovenská
asociácia univerzitného športu, člen
Medzinárodnej federácie univerzitného
športu (FISU). Jej predseda Július
Dubovský sa poďakoval organizátorom,
rozhodcom a športovcom za to, že
v zložitých podmienkach zorganizovali
excelentné podujatie.
Univerzita Komenského si okrem
úspechu v organizácii odnáša aj
prvenstvo v medailovej bilancii. Je to
samozrejme spôsobené tým, že máme
zo slovenských vysokých škôl najviac
študentov a zároveň fakultu špeciálne
zameranú na šport a telesnú výchovu.
Podľa pravidiel SAUŠ sa univerziády
môžu zúčastniť aj študenti maturitných
ročníkov stredných škôl. Budúci
vysokoškoláci zabojovali a umiestnili
sa v celkovej bilancii na 2. mieste. Na
treťom skončili reprezentanti Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Protipandemické pravidlá limitovali
účasť divákov na súťažiach, preto
aspoň prostredníctvom Našej
univerzity chceme akademickej obci UK
sprostredkovať atmosféru jednotlivých
športovísk a predstaviť víťazov.
Kompletné výsledky a ďalšie informácie
k Zimnej univerziáde 2022 nájdete na
webe univerziada.uniba.sk.

Ďakujeme našim sponzorom Kaufland a PremiumBrands, ktorí prispeli pozornosťami do balíčkov pre súťažiacich a výhercov.
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Headis

Biatlon

V telocvični ŠDĽŠ v Mlynskej doline
sa v pondelok 7. februára súťažilo
v skutočne netradičnom športe,
kombinácii stolného tenisu a futbalu
s názvom headis. Tento šport má na UK
už tradíciu – v roku 2019 sa majstrom
Slovenska stal vtedajší študent UK Denis
Kurek.
Z dvanástich súťažiacich sa na stupni
víťazov umiestnili až dvaja študenti
Univerzity Komenského – strieborný
Marián Badár, študent FMFI UK,
a bronzový Alek Ivan, študent FM UK.
Hráči boli veľmi draví a svojim súperom
nič nedarovali. V rozhodujúcom
zápase porazil „matfyzáka“ Mariána
Badára študent Fakulty elektrotechniky
a informatiky Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave Juraj Žabka, ktorý
skončil na prvom mieste.

Typický zimný šport kombinujúci beh na
lyžiach a streľbu zo zbrane sa uskutočnil
29. a 30. januára v Osrblí. Pretekali muži
na 10 kilometrov a ženy na 7,5 kilometra.
Mužskú kategóriu ovládli študenti
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Najlepší výsledok podal Matej Gregor,
striebro patrí Damiánovi Cesnekovi
a bronz si odniesol Viliam Kostelník.
V ženskej kategórii to bolo podobné
– prvé dve miesta obsadili študentky
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Alena Kešeľáková a Michaela Hubačová.
Na treťom mieste sa umiestnila Stela
Šavelová z Ekonomickej univerzity
v Bratislave.

Stolný tenis
Bedminton
V tejto športovej disciplíne boli
najúspešnejší študenti a študentky
Univerzity Komenského. V dvojhre
mužov zvíťazil Viliam Turcsányi, ktorý
zdolal strieborného Adama Bibika
z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach. Tretí bol Peter Kovač z UK.
Majsterkou v bedmintone sa stala
Alžbeta Peruňská z UK, na druhom
mieste skončila Ema Pelechová, rovnako
z UK. Treťou bola Katarína Csonková
z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach.
V štvorhre mužov zlato vybojovali
stredoškoláci Boris Karpják a Lukáš
Kudláč. Na druhom mieste skončili
naši študenti – Peter Kovač a Viliam
Turcsányi, bronz si odniesli Adam
Bibik z UPJŠ v Košiciach a študent
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dominik Boris.
Štvorhru mix ovládli zástupcovia UK –
Viliam Turcsányi a Alžbeta Peruňská, za
nimi skončili stredoškolák Boris Karpják
a reprezentantka UK Ema Palachová.
Tretiu priečku obsadili Peter Kovač,
súťažiaci z UK, a Katarína Csonková
z UPJŠ v Košiciach.

Stolný tenis sa hral v stolnotenisovej
hale v Rači 7. februára, študenti súťažili
v štyroch kategóriách – dvojhra mužov,
dvojhra žien, štvorhra mužov a štvorhra
mix. Víťazom dvojhry mužov sa stal
stredoškolák Adam Brat, na druhom
mieste skončil Daniel Oráč z Akadémie
Policajného zboru a tretí bol Martin
Truska zo Žilinskej univerzity v Žiline.
Ženskú dvojhru vyhrala Nikoleta
Puchovanová z Univerzity Komenského

v Bratislave, na druhom mieste
skončila stredoškoláčka Júlia Dzelinská
a s bronzom odchádzala Natália
Divinská zo Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave. „Veľmi sa
z víťazstva na univerziáde teším. Hoci
viaceré spoluhráčky vyradila choroba
alebo karanténa, turnaj nebol ľahký,
musela som do toho dať všetko,“
povedala po finále Nikoleta, ktorá
popri štúdiu kondičného trénerstva na
FTVŠ UK reprezentuje SR v stolnom
tenise. Spolu s Adamom Bratom si
z univerziády odniesla aj zlato v mixe.

bolo až dvanásť súťažiacich. Prvé
miesto obsadil Ján Marek Trebichavský
z Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici, ktorý získal 340,318 bodov.
Strieborná medaila patrí študentovi
druhého ročníka odboru kondičné
trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
FTVŠ UK Milanovi Koniarikovi, ktorý
získal 308,544 bodov. „Vzhľadom na
to, že som v poslednom týždni nevedel
vyraziť viac ako 130 kilogramov, tak si
myslím, že som podal veľmi dobrý výkon,
no vždy to môže byť aj lepšie,“ zhodnotil
svoje vystúpenie. Vzpieraniu sa venuje
už od roku 2016, pričom viac ako desať
rokov ho striedal s crossfitom. Na
treťom mieste so ziskom 291,312 bodov
skončil študent z Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici Samuel Paulus.

Vzpieranie
V posilňovni Fakulty telesnej výchovy
a športu UK si v utorok 8. februára
študenti zmerali sily v súťažnej disciplíne
vzpieranie, pričom sa súťažilo v dvoch
kategóriách – muži a ženy a v dvoch
disciplínach – trh a nadhod. V ženskej
kategórii nad 71 kilogramov súťažili
len tri študentky. Absolútnou víťazkou
sa stala Nina Rondziková z Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici so ziskom
220,675 bodov, strieborná skončila
študentka UK Natália Hušťavová
so ziskom 218,473 bodov a na
treťom mieste bola Miriama Žiaková
z Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka, ktorá získala celkom 177,370
bodov. „Aj keď tréningový proces nebol
úplne stopercentný, súťaž som si veľmi
užila,“ zhodnotila druháčka FTVŠ UK
Natália Hušťavová, ktorá sa vzpieraniu
venuje približne štyri roky.
V mužskej kategórii nad 96 kilogramov

- Julián Enrik Smoliga, ktorý skončil prvý
rovno v dvoch kategóriách, a Tomáš
Kósa, ktorý prvenstvo získal v kategórii
KUMITE nad 84 kg muži. V kategórii
KUMITE do 55 kg ženy skončila prvá
študentka UK Natália Vargová.

Futsal
Futsal sa podobá futbalu, len na rozdiel
od neho sa hrá v hale. Futsalisti na
univerziáde otestovali zrenovovanú
telocvičňu ŠDĽŠ v Mlynskej doline
v Bratislave. Na prvom mieste skončili
hráči Ekonomickej univerzity v Bratislave,
druhé miesto patrí tímu z Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hneď
za nimi sa umiestnili reprezentanti
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach.

Hokej
Turnaj v ľadovom hokeji sa hral na
Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu
v Ružinove, kde to poriadne vrelo. Svoje
tímy postavilo päť univerzít, zo zlata
sa tešil „domáci“ tím usporiadateľskej
Univerzity Komenského. Strieborní
boli hokejisti z Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici, bronzovú medailu
získal tím z Ekonomickej univerzity
v Bratislave. Štvrtí skončili súťažiaci
z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
na piatej priečke sa umiestnili študenti
zo Žilinskej univerzity.

Karate
Súťaže v karate prebehli 8. februára
na pôde Akadémie Policajného zboru
v Pezinku, študenti súťažili v jedenástich
kategóriách - KATA muži, KATA ženy,
KUMITE do 60 kg muži, KUMITE do 67
kg muži, KUMITE do 75 kg muži, KUMITE
do 84 kg muži, KUMITE nad 84 kg muži,
KUMITE do 50 kg ženy, KUMITE do 55 kg
ženy, KUMITE do 68 kg ženy a KUMITE
nad 68 kg ženy.
Zlatú medailu získali dvaja naši študenti

zástupkyňa Technickej univerzity
v Košiciach, ktorá skončila na prvom
mieste. Za ňou sa umiestnila Zuzana
Hlaváčová, reprezentantka Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici, tretie
miesto obsadil David Kováč z EU
v Bratislave.
V disciplíne jazz sólo sa na prvej
priečke umiestnila Barbora Obložinská,
študentka UK. Svojím vystúpením
ozdobila aj záverečný ceremoniál
univerziády.

Tanečné športy
Vo štvrtok 10. februára prebehla súťaž
v tanečných športoch, tanečníci medzi
sebou súperili v disciplínach štandardné
tance, latinsko-americké tance, disco
dance sólo, hip-hop sólo a jazz sólo.
V štandardných tancoch stáli na každom
stupni víťazov reprezentanti UK. Zlato
si odniesol pár Gabriel Korpás (UK)
a Vanessa Murajdová (STU), striebro
Jaroslav Ihring a Natália Varechová
(obaja UK) a bronz Viktor Plačko (UK)
a Nina Ratkovská (stredná škola).
V latinsko-amerických tancoch chýbali
zástupcovia UK len na tom najvyššom,
kde sa umiestnili Artem Oberemok (EU
Bratislava) a Ema Tomášová (stredná
škola). Striebro znova získali Jaroslav
Ihring a Natália Varechová (obaja UK)
a bronz Marek Klič a Dominika Belková
(obaja UK).
V tanečnej disciplíne disco dance
sólo odchádzala so zlatou medailou
stredoškoláčka Rebecca Augustínová,
striebro si vybojovala stredoškoláčka
Andrea Ponechalová a bronz patrí Laure
Šestákovej z UK.
Hip-hop sólo ovládla Petra Krbaťová,

Crossfit
O zlaté medaily v crossfite sa bojovalo 9.
februára v priestoroch posilňovne FTVŠ.
Ide o šport, pri ktorom sa hodnotí výdrž
jednotlivcov v rôznych disciplínach (napr.
zhyby, kľuky, drepy a ďalšie). Súťažiaci
vydali zo seba úplné maximum.
V ženskej kategórii boli štyri súťažiace,
rovnaký počet bol aj v mužskej kategórii.
Zlatá medaila patrí Monike Fainovej,
ktorá reprezentovala Katolícku univerzitu
v Ružomberku. Strieborná skončila
študentka psychológie na FSEV UK
Veronika Korim. Na tretej priečke sa
umiestnila Linda Valová zo Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave.
V mužskej kategórii zvíťazil Jerguš
Brečka, reprezentant UPJŠ v Košiciach,
druhý bol Filip Mitrovič z UK. Bronzovú
medailu si vyslúžil Peter Jančík,
reprezentant Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici.

Florbal
Posledný univerziádny deň v Bratislave
patril florbalu. O víťaznú medailu sa
pobili štyri tímy. Zlato si vybojovali
florbalisti zo Žilinskej univerzity v Žiline.
Na druhom mieste skončili študenti
UK v Bratislave. S bronzovou medailou
odchádzali zástupcovia Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Štvrtý sa
umiestnil tím z Technickej univerzity
v Košiciach.

10 naša univerzita

naša univerzita 11

Bežecké lyžovanie
Zimná univerziáda 2022 odštartovala 22.
a 23. januára 2022 pretekmi v bežeckom
lyžovaní v Skalke pri Kremnici. Súťažilo
sa v dvoch kategóriách – voľná technika
a klasicky, preteky sa konali v rámci
Slovenského pohára v behu na lyžiach.
V takmer rozprávkových zimných
podmienkach si víťazstvo medzi
akademikmi v behu na 10 km voľnou
technikou vybojoval Denis Tilesch
z Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Striebornému Jánovi Mikušovi
z Univerzity Komenského ušlo zlato
o jednu sekundu. Na druhý deň v behu
klasicky sa však poradie na stupňoch
víťazov obrátilo – Denis Tilesch získal
striebro a Ján Mikuš zlato. Ján je
študentom 1. ročníka kondičného
trénerstva na FTVŠ UK, preteká za
bežecký klub Látky pri Detve. Bol tiež
členom slovenskej výpravy na svetovú
zimnú univerziádu v Luzerne. O tom, že
sa ruší, sa dozvedel týždeň pred štartom.
Potešil ho aspoň úspech na slovenskej
univerziáde. „Bežalo sa super, boli veľmi
dobré snehové podmienky,“ povedal.
Bronzovú medailu v pretekoch voľnou
technikou medzi mužmi získal Martin
Čillík, študent všeobecného lekárstva
z Jesseniovej Lekárskej fakulty UK
v Martine. Zaujímavosťou je, že bežecký
štadión na Skalke, kde sa preteky konali,
nesie meno Rudolfa Čillíka, Martinovho
starého otca, kedysi vynikajúceho bežca
na lyžiach. „Som nadmieru spokojný,
nečakal som, že takto dobre skončím.
Som už v 5. ročníku, nemám toľko
priestoru na tréning, prišiel som si viacmenej zašportovať. O to viac ma medaila
teší, aj to, že som ju získal na štadióne,
ktorý sa volá po starkom,“ povedal.
Výborný výsledok dosiahol Martin Čillík
aj na druhý deň, v pretekoch klasickou
technikou skončil piaty. Umiestnenia
v prvej desiatke medzi mužmi získali
aj študenti z UK Marko Grnáč, Juraj
Michalička a Tomáš Matuška.
Medzi ženami zvíťazila v oboch
disciplínach (6 km voľne aj klasicky)
Kristína Sivoková z Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici, striebro rovnako
v oboch disciplínach získala Mária
Danielová z Prešovskej univerzity. Zo
študentiek UK v oboch disciplínach
skončili v prvej desiatke Michaela
Maxová, Barbora Pavlikovská, Zuzana
Pavlikovská a Tamara Minárová.

Študenti FTVŠ UK Jaroslav Ihring a Natália Varechová
reprezentovali našu univerzitu v tanečných športoch. Získali
striebro v štandardných aj latinskoamerických tancoch.
Foto: Stanislav Griguš

6X
UNIVERZIÁDNE
NAJ
Martina Mokošáka, člena
organizačného výboru univerziády,
predsedu športovo-technickej komisie
a vedúceho Katedry telesnej výchovy na
Prírodovedeckej fakulte UK

Najväčšia výzva organizátorov?
Asi všetko. O zorganizovanie univerziády
sme sa na UK snažili 8 rokov, ale keď
sme pred tromi rokmi od Slovenskej
asociácie univerzitného športu získali
právo ju usporiadať, oblial nás pot, keď
sme si uvedomili, čo to všetko obnáša.
Ale úspešne sa podarilo hneď na

začiatku vytvoriť dobrý základ – skvelý
organizačný tím. Zapojili sa ľudia, na
ktorých sa dá spoľahnúť, ktorí si dobre
urobili svoju prácu. Celé to výborne riadil
pán prorektor Jozef Masarik, predseda
organizačného výboru.
Najťažší moment počas príprav?
Chvíľa, keď sa zvažovalo, či univerziáda
vôbec prebehne. Bolo veľmi frustrujúce
organizovať podujatie, o ktorom sme
vlastne nevedeli, či nakoniec bude.
Univerziáda sa robí najmä pre študentov,
ale študenti už druhý rok nemôžu
poriadne chodiť do školy, stretávať sa
s kamarátmi, športovať. V decembri
2021, keď sa začínala ďalšia silná vlna
pandémie, bolo zasadnutie vedenia
UK, na ktorom sa zvažovalo ako ďalej.
Rozhodlo sa, že podujatie neodvoláme,
ale počkáme, ako sa situácia vyvinie.
Na ďalšom stretnutí v januári 2022 sa

definitívne rozhodlo, že univerziáda
bude, pričom od začiatku sme rátali
že bude v režime OP. Mali sme viac
šťastia ako svetová zimná univerziáda,
ktorá sa mala konať v decembri 2021
vo Švajčiarsku, v Luzerne. Tú sa
organizátori rozhodli zrušiť týždeň pred
začiatkom.
Najpozitívnejší zážitok?
Najviac ma teší, že všetky športy
prebehli veľmi dobre. Je to zásluha
najmä riaditeľov jednotlivých súťaží,
ktorí mali na starosti „svoje“ športy.
Skvele zorganizované boli viaceré športy,
niektoré boli aj v priamom prenose na
Joj Šport, takže to bola pekná reklama
na vysokoškolský šport. Ako predseda
športovo-technickej komisie môžem
potvrdiť, že všetkých 13 športov
prebehlo po organizačnej stránke, aj
výkonmi športovcov, na veľmi dobrej

úrovni. Účastníkom sa veľmi páčili aj
medaily, účastnícke balíčky a grafické
vizuály podujatia.
Najkrajšia odmena?
Záujem a nasadenie študentov.
Veľmi milo nás prekvapil už záujem
o prihlasovanie medzi športovcami na
celom Slovensku. Prihlásilo sa ich asi
o 20 percent viac, ako bol náš odhad.
Síce viacerých potom na poslednú chvíľu
vyradila choroba alebo karanténa, ale na
tých, ktorí mohli prísť a športovať, bolo
vidieť, ako sa tešia, že sa konečne niečo
deje.
Najväčšie sklamanie?
Že chýbali diváci, fanúšikovia. Tí
by dodali tú pravú atmosféru. Keby
univerziáda prebiehala v „normálnom“
čase, bola by dlhšia, nechýbali by
večerné spoločenské akcie, sprievodné

programy, športovci by sa mohli viac
zoznámiť, socializovať.
Najtrvácnejší výsledok?
Skvelá zrekonštruovaná telocvičňa
v Mlynskej doline. Vďaka univerziáde
UK získala kapitálové výdavky, za ktoré
sme po 50 rokoch poriadne opravili
telocvičňu, ktorú využívajú najmä
študenti prírodovedeckej fakulty a fakulty
matematiky, fyziky a informatiky. Dnes
vyzerá neporovnateľne, čo ocenili aj
kolegovia z iných škôl, ktorí ju poznali
predtým. Na fakulte telesnej výchovy
a športu zase zostane dovybavená
posilňovňa, v ktorej prebehli súťaže
v crossfite a vzpieraní. Zároveň si aj
ostatné katedry telesnej výchovy zlepšili
svoje športové vybavenie, nakúpili sme
lopty na futbal, florbal, reproduktory
s mikrofónom, lekárničky, dresy. Z tých
budú mať naši študenti úžitok ešte dlho.
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pre telesnú výchovu na vysokých
školách v Bratislave. Sídlil v suteréne
budovy univerzity na Šafárikovom
námestí, kde mal k dispozícii provizórnu
telocvičňu, ktorá sa používala na hodiny
boxu, džuda a streľby.

Slávia Medik, Slávia Prírodovedec,
Slávia Pedagóg

ŠPORTOVANIE
VYSOKOŠKOLÁKOV MÁ
U NÁS VYŠE STOROČNÚ
TRADÍCIU
Text: Barbora Tancerová
Foto: Archív FTVŠ UK

Univerziády ako šanca postaviť
športoviská

Tohtoročná zimná univerziáda udržiava dlhú tradíciu vysokoškolského
športu na Slovensku, ktorá sa začala písať práve na Univerzite
Komenského hneď po jej vzniku v r. 1919.
„Ostudné hřiště před palácem“
Prvým športom na pôde Univerzity
Komenského bol tenis. Iniciatíva pri
zakladaní športu na akademickej pôde
vyšla z kruhov učiteľov a študentov
Lekárskej fakulty UK. Publikácia 90
rokov vysokoškolského športu na
Slovensku uvádza, že Spolok asistentov
a klinických sekundárov požiadal v r.
1920 akademický senát o prepožičanie
miesta v univerzitnej záhrade (dnešná
Medická záhrada) s cieľom vybudovať
dva tenisové dvorce. Akademický
senát plán odsúhlasil, spolok v r.
1921 tenisové dvorce postavil, a tak
sa na lekárskej fakulte od skorého
rána hrával tenis. Neskôr pribudli aj
volejbalové a basketbalové ihriská.
Paradoxne ihriská viedli ku konfliktu
medzi profesormi fakulty. Boli veľmi
prašné, viacerí profesori preto žiadali,
aby boli zrušené a preložené ďalej
od budovy fakulty. V r. 1927 dekan

lekárskej fakulty profesor Chlumský
žiadal odstrániť „ostudné hřište před
palácem.“ Naopak, profesori Kostlivý
a Vážný bránili existenciu dvorcov s tým,
že dovoľujú študentom a asistentom
vyvažovať sedavý spôsob zamestnania.
Ako uvádza športový historik František
Seman, Lekárska fakulta UK už v r. 1935
„volala“ po povinnej telesnej výchove pre
študentov.

Beh, volejbal aj streľba na
Šafárikovom námestí
V prvom desaťročí fungovania
univerzity bol zriadený lektorát telesnej
výchovy, ktorý organizoval telesnú
výchovu ako nepovinný predmet na
jednotlivých fakultách UK. V roku 1928
vznikla organizácia Vysokoškolský
šport Bratislava (VŠB) a pod touto
značkou bratislavskí vysokoškoláci
úspešne súťažili až do roku 1948. VŠB

Po vojne sa začalo zavádzanie
povinného športovania na všetkých
školách – telesná výchova mala byť
jedným zo základných preventívnych
prostriedkov znižovania chorobnosti
obyvateľstva. Súčasťou výučby boli
tiež testy telesnej zdatnosti, letné
a zimné telovýchovné sústredenia. Po
komunistickom prevrate v r. 1948 mal
šport slúžiť „pre výchovu všestranne
rozvinutej socialistickej generácie.“
Vysokoškolský šport kopíroval
organizačnú štruktúry sovietskej
telovýchovy. Nedostatky – najmä slabé
materiálne a priestorové vybavenie – sa
odstraňovali rôznymi reorganizáciami,
nariadeniami a uzneseniami.
Od päťdesiatych rokov sa po rôznych
reorganizáciách vysokoškolské
telovýchovné jednoty na fakultách
začali nazývať Slávia, fungovala Slávia
Prírodovedec, Pedagóg, Medik a pod.
Telovýchovné jednoty mali na vysokých
školách zabezpečovať nielen masovú
telesnú výchovu, ale aj špičkový šport.

vychoval vynikajúcich športovcov,
ktorí boli majstrami ČSR, účastníkmi
Hier XI. olympiády v r. 1936 v Berlíne
a svetových akademických hier
v Paríži v r. 1937. VŠB mal spočiatku
futbalový, atletický, pästiarsky, plavecký
a šermiarsky oddiel, neskôr pribudol
hokejový a stolnotenisový. K rozvoju
vysokoškolského športu významne
prispelo dobudovanie internátu
a telovýchovných objektov na Lafranconi
v r. 1930. Odborné práce k dejinám
športu na UK uvádzajú, že sa v tomto
období tešil veľkej pozornosti i podpore
zo strany profesorského zboru i vedenia
UK. V roku 1932 rektor UK Dobroslav
Orel venoval krištáľový putovný pohár
cestnému behu Devín – Bratislava,
jeho kópia sa používa dodnes.
K najpopulárnejším športom medzi
študentmi patril vtedy volejbal.
Po druhej svetovej vojne a obnovení
Československa vznikol v r. 1946 Ústav

Skôr, ako sa začali organizovať na
území Československa univerziády,
predchádzalo im dvojo vysokoškolských
hier (1949 a 1950), na ktorých sa však
zúčastnilo málo študentov. V roku
1957 Povereníctvo školstva a kultúry
zorganizovalo 1. celoslovenské
dni telesnej výchovy a športu na
vysokých školách. Ako uvádza
publikácia 100 rokov akademického
športu na Slovensku, celkom bolo
zorganizovaných 5 ročníkov tohto
podujatia. Bolo priamym predchodcom
československých univerziád, ktoré
sa organizovali od r. 1961. Okrem
prezentácie organizátorských,
športovo-technických a trénerských
schopností vysokoškolských učiteľov
boli tiež lákavým cieľom súťažiacich
vysokoškolákov. Organizovanie
univerziád bolo tiež príležitosťou pre
výstavbu športových objektov na

vysokých školách, ktoré boli poverené
ich organizovaním.
Spomenuté diela k dejinám
vysokoškolského športu uvádzajú,
že počas socializmu panovala
v Československu nedôvera
funkcionárov najvyšších štátnych
telovýchovných orgánov k zástupcom
vysokoškolského športu. Politickí
aparátnici videli v pracovníkoch
vysokoškolského športu odbojnú
a samostatne mysliacu zložku, ktorá
nebola ochotná slepo a poslušne
plniť ich často neodborné a politicky
nadiktované rozhodnutia. Na konferencii
Československého vysokoškolského
športu v októbri 1968 delegáti
konferencie jednoznačne odsúdili
okupáciu ČSSR armádami Varšavskej
zmluvy a vysokoškolskí športovci
sa odmietli zúčastniť na súťažiach
so športovcami okupačných krajín.
Po nástupe normalizácie tak mnohí
pedagógovia telesnej výchovy museli
z fakúlt odísť. Na druhej strane, najmä
v sedemdesiatych a osemdesiatych
rokoch sa pri stavbe nových budov
vysokých škôl masovejšie stavali aj
nové športoviská, hoci stále pretrvával
problém s ich kapacitou, najmä krytých
objektov – telocviční a plavární.

Chýbajú peniaze na športoviská
Demokratizácia pomerov po r. 1989
paradoxne spôsobila na mnohých
fakultách úpadok vysokoškolského
športu. O zaradení telesnej výchovy
do študijných programov fakúlt začali
rozhodovať akademické senáty

jednotlivých fakúlt, a tak je tomu
v zásade dodnes. Niektoré fakulty
majú stále šport povinne zaradený do
študijných programov v prvých troch,
resp. štyroch ročníkoch. Na iných je
športovanie na dobrovoľnosti študentov.
Komplikované je tiež fungovanie
vysokoškolských športových klubov.
Univerzity nie vždy majú pre šport
adekvátne podmienky a dostatok peňazí.
Mnohé športoviská chátrajú, nové,
najmä kryté športoviská nepribúdajú,
aj telovýchovný proces zápasí
s ekonomickými problémami.

Čakanie na koniec pandémie
Ako však dokazuje práve skončená
univerziáda a napríklad aj úspech
športovcov UK na medziuniverzitných
hrách vlani v Ríme, akademický šport
stále žije. Od roku 1997 ho zastrešuje
Slovenská asociácia univerzitného
športu (SAUŠ), ktorej cieľom podporovať
a zabezpečovať rozvoj vysokoškolského
športu na všetkých výkonnostných
úrovniach a napomáhať rozvoju
športu v duchu vysokoškolského
života. Zabezpečuje tiež reprezentáciu
univerzitného športu na podujatiach
organizovaných Medzinárodnou
federáciou univerzitného športu (FISU)
a Európskou federáciou univerzitného
športu (EUSA).
Pandémia koronavírusu, žiaľ,
športovanie (a najmä súťaženie) riadne
narušila. Zostáva dúfať, že už o pár
týždňov sa študenti zase budú môcť
vrátiť na športoviská.

Vedeli ste, že...?
•

Študenti vysokých škôl boli medzi prvými organizovanými športovcami na
svete. Moderný šport sa vyvinul v priebehu 19. storočia v Anglicku, prvé
športové tímy vznikli na tamojších školách. Anglická tradícia sa preniesla aj do
USA a Kanady, kde sa pri vysokých školách zakladali športové kluby a stavali
sa telocvične a športoviská. Harvardova univerzita v roku 1900 mala dvanásť
tenisových kurtov.

•

Univerziáda (zimná a letná) je vrcholné svetové športové podujatie pre
vysokoškolských študentov, ktoré má dvojročnú periodicitu. Na národnej úrovni
to platí obdobne. Organizuje ho Medzinárodná federácia univerzitného športu
(FISU). Okrem toho ešte FISU organizuje univerzitné majstrovstvá a súťaže
univerzitného svetového pohára.

•

Na území Československa, resp. Slovenska, sa svetová letná univerziáda ešte
neorganizovala. Zimná však už niekoľkokrát (1964 a 1978 Špindlerův Mlýn,
1987 Štrbské Pleso, 1999 Poprad/Tatry, 2015 Štrbské Pleso/Osrblie)

•

Aj prvým olympijským víťazom modernej doby sa stal vysokoškolák – študent
Harvardovej univerzity James Brendan Connolly. Na Hrách I. olympiády
v Aténach v r. 1896 zvíťazil v súťaži trojskokanov.

Pramene:
•
BOBRÍK, Miroslav, et al. 90 rokov vysokoškolského športu na Slovensku.1. vyd. Bratislava: Slovenská asociácia univerzitného športu. 2010. ISBN 978-80970777-6-1.
•
BOBRÍK, Miroslav et al. 100 rokov akademického športu na Slovensku. Bratislava: Slovenská asociácia univerzitného športu. 2019. ISBN 978-80-570-1268-9.
•
BOBRÍK, Miroslav, DUBOVSKÝ, Július a František SEMAN. 100 rokov akademického športu na Slovensku. In: Telesná výchova a šport, 2019, roč. 29, č. 4, s. 2-4.
•
SEMAN, František. Branná výchova na Univerzite Komenského v Bratislave v období prvej Československej republiky. In: Telesná výchova a šport, 2012, roč. 22, č. 4, s. 24-28.
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Text: Barbora Tancerová
Foto: archív športovcov

majstrovstvách. Mala som možnosť zažiť
aj majstrovstvá Európy či majstrovstvá
sveta a tam to býva oveľa napätejšie,
športovci sú maximálne sústredení
na svoj výkon, na svoju disciplínu. Na
univerziáde sme mali možnosť a priestor
vnímať aj kolegov z iných športových
odvetví, chodili sme ich povzbudzovať.
Samozrejme aj na univerziáde sme pri
pretekoch zažívali ten športový stres, keď
chcete podať čo najlepší možný výkon,
ale v celom dianí prevládala vynikajúca
atmosféra športovej pohody a priateľstva
a fantastického povzbudzovania divákov.“

UNIVERZIÁDY UDRŽIAVAJÚ
„DUCHA“ ŠPORTU
AKO SI SPOMÍNATE NA SVOJE UNIVERZIÁDY? OPÝTALI SME SA
ŠPORTOVCOV, KTORÍ ABSOLVOVALI NIELEN TIE DOMÁCE, ALE AJ
SVETOVÉ. LETNÉ AJ ZIMNÉ UNIVERZIÁDY SA KONAJÚ KAŽDÉ DVA
ROKY A SÚ ŠPORTOVÝM SVIATKOM S JEDINEČNOU ATMOSFÉROU.

Marcel Lopuchovský: Na
univerziáde som robil výmenný
obchod
Atlét Marcel Lopuchovský má zážitky
z viacerých svetových univerziád, ako
aktívny športovec aj ako tréner. Najlepšie
vlastné univerziádne umiestnenie získal
v Pekingu v roku 2001, 10. miesto na
400 metrov cez prekážky. „Finále mi
vtedy tesne ušlo, aj preto, že v tejto
disciplíne sa vtedy na univerziáde zišla
svetová špička,“ spomína.
Za jednu z top univerziád považuje tú
v Kazani v 2013, kde bol ako tréner so
svojím zverencom Jozefom Repčíkom,
ktorý tam vybojoval striebro v behu na

800 metrov. „Bola to moja prvá trénerská
medaila. S Ivetou Putalovou som potom
bol ako tréner v Gwang Ču v roku 2015,
kde bola štvrtá. Univerziádou sa Iveta
vtedy nominovala na majstrovstvá sveta
a otvorili sa jej brány do veľkej atletiky.“
Marcel Lopuchovský zažil aj niekoľko
olympiád, okrem letných aj zimnú, kde
súťažil ako člen družstva bobistov.
Univerziády sú podľa neho priateľskejšie
ako olympiády, ľahšie sa nadväzujú
priateľstvá s ľuďmi z iných krajín. Na
všetkých, ktoré absolvoval, bola skvelá
atmosféra. „Univerziáda má tiež otvárací
ceremoniál, kde bývali tisícky ľudí.
V Kazani bolo 30 000 ľudí v hľadisku.

Bola to úplná paráda. Takže ak športovec
nezažil olympiádu, na univerziáde
má možnosť zažiť takmer olympijskú
atmosféru.“
Výborné spomienky má na univerziádnu
výmennú burzu tričiek, odznakov a iného
„merchu“. „Býva to na záver a vyzerá to
ako taký malý blší trh. Keď som išiel na
svoju tretiu univerziádu, už som vedel,
ako to chodí a pripravil som sa. Zobral
som si z predchádzajúcich univerziád
odznaky, tričká, ale aj vešiaky, stolík nemal som to rozložené niekde na zemi
- a vo veľkom som robil výmenný obchod.
Fakt som si to užíval. Na olympiáde
takéto niečo nezažijete.“
Univerzitný šport by podľa neho
potreboval impulzy na väčší rozvoj, ako
napríklad štipendiá pre študentov, ktorí
zároveň súťažne športujú, a samozrejme
kvalitnú športovú infraštruktúru na
školách. „Keď som študoval ja, mali
sme možnosť získať športové štipendiá.
Študent si tak športovaním vedel pomôcť
s finančnými nákladmi na štúdium. Mal
väčšiu motiváciu nejsť po prednáškach
večer na pivo, ale na tréning, lebo vedel,
že ak dobre dopadne v súťaži, oplatí sa
mu to. Táto motivácia teraz často chýba.
Univerzity by sa mali snažiť prilákať
študentov aj tým, že okrem kvalitného
štúdia poskytnú aj mimoškolské vyžitie
– posilňovne, fitnes, plavárne, telocvične.
V zahraniční je to bežné.“

Ľubica Böhmerová: Univerziáda
mala istú kultúru
„Univerziáda bola pre mňa krásny
a vznešený sviatok športovcov –
študentov, dnes hovorím, že táto
súťaž bola pre mňa ako gymnastku za
odmenu,“ spomína športová gymnastka
Ľubica Böhmerová, účastníčka letných
svetových univerziád v Japonsku vo
Fukuoke v r. 1995 a na Sicílii v r. 1997,
dnes trénerka a odborná asistentka na
FTVŠ UK.
Športová gymnastika je špecifická,
vrcholy u pretekárok prichádzajú
v mladom veku. O to viac bola pre Ľubicu
Böhmerovú univerziáda výnimočná.
„Keďže univerziády sa môžete zúčastniť,
až keď ste na vysokej škole, musela
som sa jej takpovediac športovo
‚dožiť‘. Naše súťaže boli veľmi dobre
zastúpené, súťažili vtedy také mená ako
Shannon Miller či Henrietta Onodi, čo
boli olympijské medailistky, to zvyšovalo
prestíž, lebo nie vždy sú medailistky
aj vysokoškoláčky.“ V r. 1997 sa jej
fotografia dostala do magazínu FISU,
Svetovej federácie univerzitného športu.
V porovnaní s inými súťažami spomína
najmä na skvelú priateľskú atmosféru.
„Možno aj tým, že športovci sú všetci
na univerzitách, malo to istú kultúru.
Všetky výpravy sme sa stretávali v jedálni,
bola tam veľmi priateľská a príjemná
atmosféra. Dodnes mi odtiaľ zostali
kamarátstva, stretávame sa na rôznych

bolo to také priateľské. Bývali sme
v akoby olympijskej dedine, na izbe
som bol s vodnými pólistami, tenistami,
džudistom – dnes je to reprezentačný
tréner a dodnes sme priatelia. Bola tam
s nami Martina Moravcová, moja dnešná
kolegyňa Ľubica Böhmerová... Ako
súťažiaci a ako tréner som absolvoval
aj viaceré olympijské hry a v porovnaní
s univerziádou je atmosféra na olympiáde
viac napätá, každý je viac zameraný na
svoj výkon. Na univerziáde sme sa viac
družili, ľahšie vznikali priateľstvá, dodnes
som v kontakte s Novozélanďanmi.“
Organizovať univerziády má podľa
neho význam. Svetová univerziáda je
stále druhá najväčšia športová udalosť,
svetová federácia FISU združuje druhý
najvyšší počet športovcov po MOV.
Šport na vysokých školách má dlhú
tradíciu a nesnažiť sa v nej pokračovať
by nebolo dobré. „Univerziáda akoby
udržiavala toho starého ‚ducha‘ športu.
Nerobiť šport len profesionálne. Som za
to, aby vysokoškoláci mali organizované
súťaže, zamerané nielen na výkon,
ale aj na tú sociálnu stránku – vznik
priateľstiev. Práve preto dúfam, že sa táto
tradícia udrží.“

Marián Vanderka: Na univerziáde
ľahšie vznikajú priateľstvá
Marián Vanderka, dnes dekan FTVŠ
UK, sa ešte ako aktívny atlét zúčastnil
svetovej letnej univerziády vo Fukuoke
v Japonsku v r. 1995. Súťažil vtedy
v šprintoch na 100 a 200 metrov a pred
univerziádou mohol na základe svojej
aktuálnej výkonnosti dúfať v dobrý
výsledok. „Mal som dosť vysoké ambície,
v tom roku sa mi darilo, podľa tabuliek
som mohol byť na medailu. Ale na
tréningu som sa zrazil s reportérom
japonskej televízie. Nevšimol som si, že
vošiel do dráhy, on ma tiež nevidel... Pri
bežnej chôdzi som síce vtedy nič necítil,
ale akonáhle som odštartoval v súťaži,
zranil som si chodidlo. Dobehol som, aj
som zo svojho rozbehu postúpil, ale na
ďalšie behy som už nemohol nastúpiť.
Veľmi som bol sklamaný,“ spomína.
Napriek vlastným nenaplneným
športovým ambíciám má na podujatie
dobré spomienky. Japonská organizácia
bola podľa neho na úrovni olympijských
hier, v niektorých športoch súťažili
špičkoví športovci, ktorí o rok neskôr
na olympiáde v Atlante získali medaily.
„Bola tam veľmi dobrá atmosféra,

Barbora Mokošová: Športujeme,
ale aj študujeme
Pomerne čerstvé spomienky na
univerziádu má gymnastka Barbora
Mokošová, ktorá sa ako študentka
FTVŠ UK zúčastnila univerziád v Taipei
a v Neapole. „Na univerziádach je veľmi
príjemná komunita – všetci vieme, že
nielen športujeme, ale aj študujeme,
že máme rovnaké ciele,” hovorí. „Ak
je gymnastka aj vysokoškoláčka, ale
nedostala šancu v národnom tíme na
majstrovstvách sveta či Európy, je pekné,
že má šancu zažiť vrcholové podujatie.
Sú to preteky na výbornej úrovni, ale
máme tam viac času ísť povzbudzovať
na iné športy, prejsť sa do mesta, spoznať
nových ľudí.”
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Text: Radka Rosenbergová
Foto: ilustračné

AKO SA ZAČAŤ HÝBAŤ –
A VYDRŽAŤ PRI TOM?
Jedna vec je sledovať výkony športovcov na univerziáde či na olympijských hrách,
tlieskať skvelým výkonom a obdivovať ich vytrvalosť. Úplne inou záležitosťou je
však naše vlastné športovanie. Ako sa dokázať zdvihnúť z gauča? A nielen raz, ale
pravidelne?

Z každej strany počúvame odporúčania
odborníkov, aby sme sa čo najviac
hýbali. Ale niekedy jednoducho nemáme
chuť na žiadnu pohybovú aktivitu. Po
dni plnom prednášok či učenia sme
radi, že si môžeme akurát tak ľahnúť do
postele. Počas učenia na skúšky je oveľa
jednoduchšie ako športovanie leňošenie
či vyjedanie rôznych dobrôt. Teraz
v zime nás tiež odrádza chlad, rýchlejšie
stmievanie sa či pohodlnosť. Lenivosť
by však v žiadnom prípade nad nami
nemala zvíťaziť.

Disciplína je kľúčom k úspechu
Podľa športovej psychologičky,
pedagogičky a prodekanky pre vedu,
výskum a medzinárodné vzťahy na
FTVŠ UK Petry Pačesovej by si mal
každý študent stanoviť aspoň jeden
malý cieľ týkajúci sa pohybu alebo
zdravšieho životného štýlu denne. „Je
nezmysel čakať, kým sa nám bude
chcieť ísť si von zabehať alebo zacvičiť

si do posilňovne. Je na mieste nahradiť
čakanie na motiváciu disciplínou, lebo
jedine tú môžeme mať skutočne pod
kontrolou. Náš mozog sa potom sám
postará o odmenu – v podobe dobrého
pocitu, spokojnosti a lepšej nálady po
cvičení,“ vysvetľuje. V takomto smere
môžu pozitívne pôsobiť aj rôzne
technológie. Skvelým pomocníkom
sú napríklad smart hodinky, pomocou
ktorých si môžete odsledovať svoje
pokroky, zapájať sa do určitých výziev
a kontrolovať svoju aktivitu počas dňa.

Majte parťáka
Veľkou nevýhodou je tiež to, ak
športujete sám. Najlepšie je zacvičiť
si s trénerom. „Ten dokáže celý proces
optimálne nastaviť, zreálniť ciele
z časového hľadiska a pomôže tak vyhnúť
sa frustrácii človeka z nenaplnených
očakávaní.“ Psychologička zároveň
dodáva, že by nás aktivita mala baviť.

„Niekto preferuje cvičenie v skupine,
kde je významný sociálny aspekt, niekto
rád cvičí pri hudbe a podobne. Dôležité
je aj to, aby sme si na pohyb vyhradili
čas, ktorý patrí iba nám a počas ktorého
nebudeme riešiť nič iné.“

Vysoké ciele nie sú ideálne
Prekonávanie lenivosti je súčasťou práce
na sebe samom, ktorá zahŕňa významný
podiel vnútornej motivácie, teda akejsi
túžby byť lepším v ktorejkoľvek oblasti.
Pokiaľ je lenivosť silnejšia ako my, zo
začiatku by sme si mali stanoviť menšie
ciele. Čím máme vyššie športové ciele,
tým sme menej motivovaní vykonávať
ich a tým pádom je ich splnenie oveľa
náročnejšie. „Zo začiatku by sme mali
postupovať skôr po malých krokoch,
čiastkových cieľoch. Pri extrémnych
cieľoch máme totiž tendenciu po
prvotnom zlyhaní viac v procese
nepokračovať, lebo nadobudneme dojem,

že ak sme cieľ nesplnili, nemá už cenu sa
viac snažiť,“ vysvetľuje psychologička.

Dôležitá je aj rozcvička
Samozrejme, je oveľa ťažšie športovať,
ak majú študenti online vyučovanie
v pohodlí domova. Avšak ani v tomto
prípade neexistujú žiadne väčšie
prekážky. Sedavý spôsob života dnes
predstavuje veľké nebezpečenstvo
v oblasti fyzického i mentálneho zdravia.
„Pandémia nás doslova posadila za
obrazovky počítačov, čím netrpí len náš
pohybový aparát, ale i naše srdce či
hlava. Preto je namieste takto strávený
deň kompenzovať pohybom,“ upozorňuje
Petra Pačesová. Samozrejme, vhodná
voľba pohybovej aktivity závisí od
aktuálnej kondície človeka. Pokiaľ so
športom len začínate, skúste napríklad
rýchlu chôdzu či beh na kratšie trate.
„Ako ľudia máme rôzne preferencie, avšak
na začiatok sa hodí aktivita, ktorá človeka

neodradí tým, že je pre telo i myseľ
príliš náročná. Pre človeka, ktorý nemá
žiadnu skúsenosť s cvičením, je dobrá
rýchla chôdza, prípadne beh založený na
striedaní tempa. Zabúdať by sme nemali
ani na to, že každej aktivite by malo
predchádzať rozcvičenie.“

Nechajte si poradiť
Najmä začiatočníkov môžu pri športe
odradiť prvotné neúspechy. Nesplnia si
cieľ, ktorý si stanovili – namiesto dvoch
kilometrov odbehnú napríklad len jeden.
V takomto prípade je dôležité opakovať
si, prečo sme začali. „To, že sme zmenili
životný štýl a začali pravidelne športovať,
hoci nenapredujeme tak rýchlo ako
sme očakávali, nemožno považovať za
neúspech. Práve v tomto nám pomôže
nastavenie vhodných parciálnych
cieľov, ktoré by nemali byť zamerané na
výsledok, ale na samotný proces.“ Ak
už s pocitom frustrácie bojujeme, je na

mieste stanoviť si nové, reálne ciele,
zamerať sa na to, čo sa nám už podarilo
dosiahnuť a užívať si, že môžeme robiť
to, čo je pre nás najprirodzenejšie –
hýbať sa.
Ak si nemôžete dovoliť navštíviť rôzne
športoviská či fitnescentrá, postačí vám
pohyb vonku, na čerstvom vzduchu.
„Odporúčam napríklad prechádzku, beh
či cyklistiku. Avšak dobrý tréning sa dá
dnes zvládnuť už aj doma a nepotrebujete
k tomu stroje ako v posilňovni. Najmä
v začiatkoch však odporúčam spoluprácu
s odborníkom – trénerom,“ radí Petra
Pačesová. V dnešnej dobe je známych už
viacero výskumných zistení o pozitívnom
vplyve pohybu na viaceré aspekty
zdravia. „Okrem benefitov v oblasti
fyzického zdravia nám pohyb pomáha
cítiť sa lepšie, byť kreatívnejší, mať
dobrú náladu alebo pomôže zefektívniť
kognitívne procesy človeka. Inými slovami
– rozhýbať telo a tým aj myseľ – sa
oplatí,“ dodáva psychologička.
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ANKETA

DARÍ SA VÁM AJ POČAS
PANDÉMIE DOSTATOČNE
ŠPORTOVAŤ/HÝBAŤ SA?

UNIVERZITA
V SIETI

Michal Šimera
Ústav lekárskej biofyziky, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Nemám pocit, že by sa moje pohybové aktivity významne zmenili počas pandémie. Veľmi rád chodím pešo aj na
dlhšie vzdialenosti v meste (samozrejme len vtedy keď je to dovolené), prevetrám si tak hlavu a prídem na nové
myšlienky. V lete občas behám a v zime je to hlavne lyžovanie a občasná zimná turistika.

Michal Káčerík
Útvar legislatívy a právnych služieb, Rektorát UK
Áno, vždy, keď to opatrenia dovolia, snažím(e) sa to využiť na športové aktivity (samozrejme v režime OP :) –
pravidelný pondelkový futbal, ale aj lyžovanie, lezenie, plávanie atď. A v čase lockdownu si zacvičím aspoň doma za
pomoci „appky“, prejdem sa so psom, či vyrazíme s rodinou do prírody pešo alebo na bicykli.

Ivan Lacko
Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozoﬁcká fakulta UK
Paradoxne áno. Všetky tie lockdowny človeka dokonca takmer nútia tráviť viac času vonku, takže mi pandémia
priniesla obnovenú radosť z obyčajného behu či bicyklovania. Bežky, lyže, trávenie času v horách – to všetko beriem
už ako bonus, ale o to viac som sa tešil, že som sa mohol hýbať a športovať. Online vyučovanie je náročné, pretože
človek sedí pred počítačom ešte dlhšie ako obyvkle (čo je už aj tak príliš dlho), a tak je akákoľvek aktivita fajn. Navyše
mám šťastie, že so mnou s radosťou športujú aj deti, takže vlastne už nemôžem chcieť viac.
Lucia Valjentová
študentka, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Hýbať sa počas lockdownu pre mňa bolo ťažšie, ale vždy sa nájde priestor, ako napríklad beh na autobus či
chodenie po schodoch s nákupom. Všeobecne som však z tých pohodlnejších ľudí, takže mi tento oddych od sveta
a každodenných naháňačiek padol dobre.

Beáta Brestenská
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, Prírodovedecká fakulta UK
Už ako študentka na UK som mala rada šport, na univerzite boli vždy vytvorené dobré podmienky na športovanie.
Vekom si stále viac uvedomujem, aký je dôležitý pre duševnú pohodu aj fyzický pohyb.
Pandémia je vážnou výzvou pre každého, mať vôľu športovať, aj keď sú obmedzenejšie možnosti. Na
Prírodovedeckej fakulte UK som chodila na jogu dvakrát do týždňa a veľmi mi chýbala, keď sme prestali. Tak som
poprosila kolegov z katedry telesnej výchovy, či by neurobili motivačné videá na cvičenie jogy. A stalo sa. Tak mám
doma moju obľúbenú cvičiteľku jogy a raz do týždňa si z chuti a pod odborným vedením zacvičím hodinu jogu a dvakrát do týždňa si na
stacionárnom bicykli dám pri správach za 35 minút 12 kilometrov. Potom mam v záhrade 75 schodov, ktoré si dám ráno a večer. A cez
víkend ideme aj niekam do prírody. Je to super, vôbec som nepribrala a mám stále optimistický pohľad na život.

Články z Našej univerzity nájdete aj na: uniba.sk/spravodajsky-portal/nasa-univerzita
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Vedu majú v rodine viacerí
zamestnanci našej univerzity,
pravidelne ich predstavujeme
na našich sociálnych
sieťach v obľúbenej rubrike.
U Mižičkovcov však majú v rodine
vysokoškolský šport. Milan
Mižičko bol dlhoročným členom
Katedry telesnej výchovy na
Filozofickej fakulte UK, jeho syn
Marko dnes vedie na tej istej
fakulte Stredisko telovýchovných
aktivít.
O športovaní filozofov v minulosti
a dnes sme sa rozprávali pri
spoločnom stretnutí v malom
kabinete na Gondovej, plnom
športových trofejí.
MILAN MIŽIČKO: BELMONDOVE
OKULIARE MI ODPLÁVALI DOLU
HRONOM

ROZHOVOR

MILAN A MARKO
MIŽIČKOVCI:
UNIVERZITNÝ ŠPORT
ZOSTÁVA V RODINE
Text: Barbora Tancerová
Foto: Tomáš Madeja

Ako ste sa dostali k telesnej výchove
na vysokej škole?
Vyštudoval som FTVŠ UK, som žiakom
Juraja Šamudovského, to bola osobnosť
vysokoškolského športu. On ma
priviedol k trénovaniu. Bol som – hoci
mám postavu ako šachovú figúrku –
hráčom a trénerom basketbalu. Pracoval
som ako učiteľ telesnej výchovy
a zároveň som trénoval basketbalistov
na základnej škole na Teplickej ulici
v Bratislave. Môžem sa pochváliť, že
som tam „objavil“ nášho basketbalistu
storočia Stanislava Kropiláka. Z plavca
som ho prerobil na basketbalistu.
Filozofická fakulta vtedy nemala vlastnú
telocvičňu, filozofi chodili cvičiť práve
na Teplickú. No a keď im vypadol jeden
učiteľ, vtedajší vedúci katedry telesnej
výchovy na fakulte, Jozef Bača ma
prehovoril, aby som k nim nastúpil. Bolo
to v roku 1977.
Ako vtedy vyzerala telesná výchova?
Bola povinná?
Áno, ale práve vďaka Jožkovi Bačovi
táto „povinnosť“ bola jedinečná. Každý
študent si mohol vybrať šport, aký chcel.
Mali sme veľmi širokú ponuku športov,
katedra telesnej výchovy mala niekoľko
kvalifikovaných učiteľov. Jožko bol
vodák, viedol tréningy vodákov v lodenici
v Karlovej Vsi. Hral sa volejbal, basketbal,
futsal, mali sme atletiku, turistiku.
Zaviedli sme napríklad cvičenie pri
hudbe, na to sme vybudovali na Mlynoch
z bývalých šatní malú tanečnú sálu, kde
sa cvičí dodnes. Telesná výchova mala
dobré meno, čo bola aj zásluha vedenia
fakulty.

Museli študenti robiť z telesnej výchovy
aj skúšky? Hodnotili ste ich?
Podľa nariadenia ministerstva školstva
sme museli študentom robiť vstupné
testy telesnej zdatnosti, aby sa ukázalo,
ako prichádzajú pripravení z gymnázií.
Museli niečo zabehnúť, doskočiť, zahrali
si volejbal, basketbal... Aj podľa týchto
výsledkov sme im ponúkli niektorý zo
športov. Ale rozhodnúť sa mohli sami.
Potom už nijaké skúšky ani známky
neboli, len zápočet. Prvé tri roky povinne,
posledné dva dobrovoľne. Pre učiteľské
smery bol tiež povinný letný a zimný
kurz.
Kam ste chodievali na kurzy?
V lete najčastejšie na Dedinky
v Slovenskom raji a na Richňavu pri
Banskej Štiavnici, tam mala UK svoje
zariadenia, alebo sa stanovalo na
Geravách v Slovenskom raji. Vodáci
chodili na splavy riek. V zime sa chodilo
na lyžiarsky kurz do Tatranskej Lomnice,
na Malinô Brdo, na Mlynky, Jezersko.
Aké športy ste vyučovali vy?
Basketbal a horolezectvo. Práve
horolezecký klub bol veľmi populárny,
funguje dodnes.
Filozofi a horolezectvo? Ide to dokopy?
Veľmi dobre. Možno práve tým, že to nie
je štandardný šport, pri horolezectve sa
nemeria výkon, ale je to o životnom štýle,
životnej filozofii.
Kam ste chodili liezť?
Základný výcvik sme robili na múre
židovského cintorína nad bývalým PKO
v Bratislave. Tam sa mimochodom chodí
dodnes. Potom na rôzne cvičné skaly
v okolí Bratislavy. Každý rok bol tiež
letný kurz, zvyčajne v Tatrách, na ktorý
sa hlásilo aj 50 ľudí. Chodievali sme
na Brnčalku (Chata pri Zelenom plese)
a na Popradské pleso. Už sme tam boli
povestní, keď prichádzali filozofi, bol to
riadne dlhý zástup! Zvyčajne sa rýchlo
vykryštalizovalo, kto má na naozajstné
lezenie, zvyšok absolvoval len základy,
robili skôr vysokohorskú turistiku.
Ako sa vám pracovalo so študentmi?
Veľmi dobre. Samozrejme, boli aj
„medvedíci“, ktorým sa hýbať nechcelo,
ale tým, že bol výber, mohol si každý
nájsť to svoje. Veľa študentov práve na
vysokej škole začalo so športom. Doma
sa venovali niečomu inému – alebo aj
ničomu – a na škole vyskúšali vodáctvo
alebo horolezectvo, na čo predtým
nemali príležitosť. Mali sme podporu
vedenia fakulty, veľmi slušné materiálne
vybavenie, študentom sme vedeli
požičať lyžiarsky alebo horolezecký
výstroj, stany...

Zažili ste aj nebezpečné chvíle?
Mal som na kurzoch „povestnú“
prednášku Nebezpečenstvo na horách.
Jej cieľom bolo naučiť študentov,
ako sa pohybovať vo vysokohorskom
prostredí. Ale našťastie nikdy sme
nezažili nič nebezpečné. Dokonca ani
jediný úraz, za celý čas, čo som učil! Ani
v horolezeckých a lyžiarskych kurzoch.
Ale napríklad ja sám som raz utrpel na
vodáckom kurze na Hrone veľkú škodu.
Čo sa stalo?
Mal som z Rakúska krásne slnečné
okuliare, čo bola v tej dobe veľká vec.
Bol som v nich úplný Belmondo. Ale
do člna som dostal študentku, ktorá
o vodáctve vedela asi toľko ako ryba
o divadle. Nedala si povedať, trvala na
tom, že bude sedieť vzadu, že vpredu „sa
bojí hĺbky.“ Samozrejme, po 10 metroch
sme sa prevrátili – a moje fantastické
okuliare odplávali...
Mali ste na starosti mladých ľudí, na
kurzoch určite nechýbala romantika...
Ak vznikli nejaké páriky, ja som o tom
nevedel (smiech). Ale viem, že vznikali
pekné športové kamarátstva. Telesná
výchova, najmä spomínané kurzy, mali
významný spoločenský aspekt. Študenti
sa zoznámili, nadviazali nové priateľstvá,
zažili niečo iné. Dodnes stretávam
bývalých študentov, ktorí sa ku mne
hlásia a spomínajú, kde boli so mnou na
kurze.
Spomínate si na nejaké známe mená,
ktoré s vami absolvovali kurzy?
Napríklad Magda Vášáryová, študovala
sociológiu. Pochádza z Banskej
Štiavnice a bolo vidieť, že je naučená
chodiť po vrchoch. Nemusel som ju
vôbec šetriť. Na basketbale som mal
Petra Bielika, moderátora TA3, novinára
a hovorcu Borisa Chmela...
Ako znášala vašu prácu rodina? Predsa
len, v zime aj v lete ste vždy boli
niekoľko týždňov so študentmi, chodili
ste liezť cez víkendy...
Ja som synov aj dcéru veľmi často
brával so sebou. A navyše mám
neuveriteľne tolerantnú ženu.
MARKO MIŽIČKO: OTEC MA OD
TELESNEJ VÝCHOVY ODHOVÁRAL
Nadviažeme na otázku pre vášho otca.
Aké to bolo, mať otca učiteľa telesnej
výchovy na vysokej škole? Nemali ste
pocit, že vás zanedbával kvôli práci,
keď bol v zime aj v lete na niekoľko
týždňov preč z domu?
Vôbec nie. Bolo to vynikajúce.
Už ako stredoškolák som hrával
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s otcovým basketbalovým oddielom
vysokoškolákov, aj som s nimi liezol.
A ako hovoril, na pobytové kurzy sme
chodili od malička veľmi často s ním. To
sa nám ako deťom veľmi páčilo, že nás
otec vypýtal zo školy.
Stihol sa venovať študentom a aj vás
strážiť?
Strážili sme sa sami (smiech). Pamätám
sa, že som dostal na lyžiarskom kurze
do ruky permanentku a jazdil som celý
deň sám na vleku. Študentov som bral
ako starších kamarátov. Ale uznávam,
bola iná doba, dnes by som to so svojimi
deťmi takto asi nerobil.
Kedy ste zistili, že by ste chceli kráčať
v otcových šľapajach?
Paradoxne, otec nechcel, aby som išiel
študovať telesnú výchovu. Keď som si
vyberal vysokú školu, chcel som ísť na
kombináciu telesná výchova a história.
Otec ma vtedy odhovoril. Vravel, že byť
telocvikárom nie je ľahký chlebíček.
Vyštudoval som teda estetiku a históriu,
z histórie som si urobil aj doktorát.
Niečo z dejín športu?
Vôbec nie, moja dizertačná práca sa
venovala otázke spoločenskej štruktúry
Longobardov v období od 1. do začiatku
8. storočia.
Ako ste sa teda dostali k výučbe
telesnej výchovy a trénovaniu?
Aj počas štúdia som aktívne športoval,
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hrával som za fakultu basketbal,
fungoval som v Horolezeckom
klube Filozof. Keď otec odchádzal
do dôchodku, hrozilo, že Stredisko
telovýchovných aktivít, ktoré na
filozofickej fakulte viedol, zanikne.
Dostal som vtedy ponuku z vedenia
fakulty ho dočasne viesť – že predsa
viem, ako šport na fakulte funguje. Bola
to viac organizačná práca ako výučba.
Telesnú výchovu som potom predsa
len vyštudoval – diaľkovo. Trénujem
basketbal, ako otec. To mi po ňom
nejako „prischlo.“ Vediem univerzitné
ženské basketbalové družstvo.
Vyhrali sme s ním aj vysokoškolskú
basketbalovú ligu. Momentálne máme
v univerzitnom výbore aj extraligovú
hráčku, Luciu Lutermingovú, študentku
psychológie.
Zažili ste, ako to bolo kedysi, vy
už musíte fungovať v dnešných
podmienkach. Ako by ste to porovnali?
Doba sa zmenila, fakulty v súčasnosti
nemajú také materiálne podmienky
na šport, ako spomína otec. Dnes
študentov nemôžeme nútiť, aby niečo
robili, ale stále sa snažíme im ponúkať
možnosti. Máme za sebou také „hluché“
obdobie, počas ktorého šport išiel do
úzadia, neboli peniaze, aj na filozofickej
fakulte zanikla katedra telesnej výchovy.
Ale som rád, že na väčšine fakúlt UK
šport stále v nejakej podobe funguje,
koniec koncov, aj túto zimnú univerziádu
organizovali kolegovia učitelia telesnej
výchovy z prírodovedeckej fakulty

Text: Daniel Sokol, Comenius esport

a „matfyzu“. Univerzita aj fakulta nás
napriek neľahkej dobe podporujú.
Akí sú dnešní športujúci
vysokoškoláci?
Športujú najmä tí, ktorí chcú zažiť
spoločenstvo, mať spoločné zážitky.
Je skvelé, že sa pri športe študenti
spoznávajú aj v neformálnych
situáciách.
Aké máte najbližšie plány?
Telesná výchova je na našej fakulte
nepovinný predmet, za jeden kredit.
Chceme znovu zaviesť, aby aspoň kurzy
pre pedagogické smery boli povinné. Dať
študentom na výber, či chcú ísť v lete,
alebo v zime. Učitelia predsa chodia
s deťmi v školách na výlety, na lyžiarske
– teda dúfam, že po pandémii zase budú
– a mali by ovládať základné zásady
pohybu v teréne. Myslím si, že študenti
aj dnes potrebujú istý „teambuilding.“
Dúfam, že sa to podarí presadiť.

TÍMOVÉHO DUCHA
BUDUJÚ AJ E-ŠPORTY
Počuli ste už o Comenius esport? Je to univerzitná organizácia venujúca sa elektronickým športom. Študentom
našej univerzity prináša najrôznejšie aktivity v rámci e-športu, tvorí reprezentujúce tímy a buduje komunitu. E-športy
môžeme charakterizovať ako profesionálne hranie počítačových hier.

Aj vy máte podobne tolerantnú
manželku, ako bola vaša mama?
Manželka najprv nebola nadšená, keď
som jej oznámil, že budem možno na
celé leto a časť zimy chodiť na kurzy, ale
keď som povedal, že budem brávať aj
deti aj ju, tak sa upokojila (smiech).

WE ARE

Ste druhou generáciou učiteľov
telesnej výchovy na filozofickej fakulte.
Budete mať pokračovateľa?
Moje deti už vyhlásili, že chcú byť
telocvikári!

COMENIUS ESPORT

PhDr. Milan Mižičko
(nar. 1942) vyštudoval telesnú výchovu na FTVŠ UK, promoval v roku 1966.
Takmer 40 rokov pôsobil vo vysokoškolskom športe, vyučoval telesnú výchovu na Filozofickej fakulte UK. Venoval sa
najmä basketbalu a horolezectvu. Trénoval viacerých slovenských reprezentantov, ako napríklad Stanislava Kropiláka,
Pavla Bojanovského a ďalších. Pre horolezectvo objavil Jozefa Justa, ktorý uskutočnil dodnes neopakovaný výstup
Bonigtonovou cestou na Mt. Everest. Bol tiež pri zakladaní Slovenskej asociácie univerzitného športu.

Mgr. Marko Mižičko, PhD.
(nar. 1980) vyštudoval históriu a estetiku na Filozofickej fakulte UK, za fakultu aj univerzitu hrával v basketbalovom
tíme. Vzdelanie v oblasti telesnej výchovy si doplnil v rámci externého štúdia na UMB v Banskej Bystrici. Ako hráč
pôsobil v ČR v družstvách SKB Zlín a Spartak Uherský Brod, kde dodnes zastáva funkciu hrajúceho trénera.
Od r. 2013 pôsobí ako vedúci Strediska telovýchovných aktivít na FiF UK, vedie ženské univerzitné basketbalové
družstvo. Ako tréner športového lezenia viedol viacerých detských majstrov Slovenska.

Comenius esport získava skvelé
meno
Naša organizácia vznikla v roku 2020
práve vďaka stúpajúcemu záujmu
študentov. Na Slovensku je mnoho
e-športových líg, ktorých sa ešte
predtým niektoré tímy zostavené
z našich študentov zúčastňovali
a prinášali škole veľmi pekné výsledky.
Príkladom je náš bývalý tím v League
of Legends, ktorý si odniesol v úplne
prvej sezóne ligy UniCup druhé miesto.
Aktuálne sme najviac hrdí na náš hlavný
CS:GO tím, ktorý už niekoľko sezón
dominuje na univerzitnej scéne. Stačí
spomenúť ich víťazstvo v turnajoch ako
UNI MSR či 3E:Akademické Mistrovství
alebo už spomínaný UniCup.
Najpopulárnejšie hry u nás sú League of
Legends, CS:GO a Dota, no samozrejme,
ak si študenti medzi sebou nájdu

spoločnú hru, nič im nebráni sa stretnúť
na Discord serveri našej organizácie
a zahrať si ju spolu. Tento server by mal
byť srdcom našej komunity, ktoré zatiaľ
vôbec nebije tak, ako by sme chceli.
Plánujeme sa preto v nadchádzajúcom
období sústrediť práve na jeho rozvoj,
organizovanie komunitných turnajov
a rôznych ďalších aktivít.

Oplatí sa pridať k tímu
Medzi najväčšie prínosy pridania sa
k našej organizácii, či už ako hráč,
alebo organizátor, patria možnosť
spoznať nových ľudí, ktorí radi
trávia čas rovnakým spôsobom,
odreagovanie sa od často náročného
štúdia a v neposlednom rade možná
reprezentácia univerzity v e-športových
ligách. Výhry v týchto ligách sú často
v stovkách eur v rámci vecných cien, tie

najvyššie z nich majú finančné výhry
prevyšujúce sumu tisíc eur a dokonca
tu nájdeme aj možnosť postupu do
zahraničných univerzitných líg.
Študenti nás môžu nájsť a pridať sa
k nám rôznymi spôsobmi. Na našej
facebookovej stránke Comenius esport
nájdu formulár, cez ktorý môžu posielať
prihlášky, ak sa chcú stať súčasťou
nášho tímu. Ak chce študent byť
súčasťou našej organizácie ako hráč
a reprezentovať tak univerzitu, môže sa
k nám pripojiť cez Discord server (odkaz
sa tiež nachádza na našej facebookovej
stránke) a kontaktovať admina Miniho.
Študenti sa nám tiež môžu ozvať
na e-mail comeniusesport@gmail.
com či napísať nám priamo cez naše
rovnomenné facebook či instagram
stránky.
Na všetkých nových členov sa veľmi
tešíme!
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Breaking, nie breakdance
„Brejkeri sami ako komunita trvajú
na tom, že je to breaking, nie
breakdance,“ vysvetľuje Hana Švehlová,
viceprezidentka Slovenského zväzu
tanečného športu. Vedie sekciu
moderných tanečných športov,
kam patrí aj breaking. Breaking je
súčasťou hip-hopovej kultúry, vyvinul
sa v sedemdesiatych rokoch v New
Yorku v komunite Afroameričanov
a prisťahovalcov z Jamajky a Portorika.
Vyznačuje sa hip-hopovým rytmom
a atraktívnymi figúrami, ako je krútenie
nohami vo vzduchu, točenie na jednej
ruke alebo na hlave. Zo subkultúry
sa v osemdesiatych rokoch dostal
do mainstreamovej populárnej
kultúry, aj zásluhou tanečných filmov
a videoklipov. Práve v médiách sa
najčastejšie označoval ako breakdance,
s čím tanečná komunita nesúhlasila,
podľa nich je to „komerčný“ názov. Pri
rokovaniach s MOV si breakeri presadili
breaking.

Breaking áno, valčík a tango nie

Text: Barbora Tancerová
Foto: Tomáš Madeja

B-BOYS, B-GIRLS, BATTLES.
BREAKING MIERI NA
OLYMPIÁDU
Na olympijských hrách v Paríži v r. 2024 sa budú po prvýkrát udeľovať medaily v breakingu. Tento tanečný šport
bol v r. 2019 rozhodnutím Medzinárodného olympijského výboru zaradený na program hier. Ukážky tohto nového
olympijského športu sme videli aj na záverečnom ceremoniáli Zimnej univerziády 2022. Čo to vlastne breaking je?
Prečo sa práve tento tanec ulice dostal na olympiádu?

Métou každého športu je dostať sa
na olympiádu. Tanečných športov je
veľa, prečo sa práve breakingu podarilo
dostať sa do olympijského programu?
Hana Švehlová vysvetľuje, že je za tým
vysoká športová politika. Párové tance –
štandardné a latinskoamerické vo svete
už desiatky rokov združuje World Dance
Sport Federation (WDSF), moderné
tance, ako džez, step a streetové
tance (breaking, hip-hop, disco, dicso
freestyle) mali vlastnú International
Dance Organisation (IDO). „WDSF chcela
roky presadiť na olympiáde niektorú zo
svojich tanečných disciplín, napríklad
štandardné a latinskoamerické tance.
V r. 2015 zobrala pod seba aj organizácie
moderných tancov, a skúsili aj tie presadiť
v MOV do programu hier. Sústredili sa
na breaking, v ktorom je potenciál zaujať
divákov aj sponzorov, a podarilo sa im
to,“ hovorí Hana Švehlová. Samotná
komunita breakerov bola podľa nej
z tohto vývoja zaskočená, pretože
olympiáda nebola ich cieľom. „Tancujem
vyše 20 rokov, a keby ste sa ma spýtali
vtedy, tak by som to veru neočakával,“
hovorí Roman „Dexter“ Šamudovský,
vedúci Školy Breaku v Dúbravke.
Dnes sa však slovenskí breakeri na
olympiádu tešia a začínajú sa poctivo
pripravovať. „Prinesie to pre nás nové
možnosti, vyššiu popularitu, pritiahne
to nové talenty, sponzorov, mediálny
záujem,“ hovorí Dexter.

Tanec alebo šport?
V breakingu sa už dnes súťaží na
všetkých úrovniach, vrátane svetových

šampionátov. Súťaže tradične organizuje
IDO, od roku 2016 aj WDSF, ale prestížne
sú aj súťaže, ktoré si robia samotné
komunity, u nás napríklad Legit
Blast. V breakingu súťažia oddelene
muži a ženy, väčšinou sólovo, ale na
niektorých festivaloch býva súťaž dvojíc
alebo skupiny tanečníkov, tzv. crew.
Je breaking šport alebo umenie?
Breakeri sa sami označujú za
tanečníkov. „Je to umelecko-športová
disciplína. Sú stanovené isté technické
parametre, ktoré musia byť zaradené, ale
hodnotí sa originalita, tvorivosť, umelecký
dojem. Tanečníci si vyberajú vlastnú
hudbu. Všeobecne streetové komunity
sú komplikované v tom, že si veľmi
zakladajú na svojej osobitosti, na tom,
že v ich prípade nejde len o tanečný či
športový výkon, ale je to ich celá kultúra.
Prílišné pravidlá sú pre nich limitujúce,
uberajú im z ich tvorivosti, slobody,“
vysvetľuje Hana Švehlová. Dá sa potom
objektívne posúdiť, ktorý tanečník
je lepší? Hodnotenie sa dá približne
prirovnať k hodnoteniu napríklad
krasokorčuľovania. Rozhodcami sú
samotní členovia brejkovej komunity,
ktorých súťažiaci uznávajú. Ako
rozhodca medzinárodných súťaží
pôsobí výrazná postava našej breakovej
scény Martin „Mg“ Gillian, organizátor
festivalov The Legit Blast, ktorý pôsobí aj
v USA, Brazílii a v Čechách.

Battles vo dvojiciach
Ako vyzerá breakingová súťaž? Tanečníci
sú nasadzovaní do „pavúka", podobne
ako v tenise, a vo dvojiciach zvádzajú
súboj, tzv. battle. Lepšieho z dvojice
rozhodcovia posunú do ďalšieho kola.
V Paríži bude súťažiť 16 chlapcov a 16
dievčat.
Breakingu sa venujú všetky vekové
kategórie, v Škole Breaku začínajú už
šesťročné deti. „Maximálny vek nie je,
cez víkendy si k nám chodia zatancovať

ZÁKLADNÉ ZLOŽKY BREAKINGU

aj šesťdesiatroční tanečníci,“ hovorí
Dexter. Na olympiáde stanovili vekové
rozhranie 16 až 35 rokov. Dobrým
predpokladom, ako začať s breakom, je
základná gymnastická alebo tanečná
príprava, tanečník musí nielen zvládnuť
akrobatické prvky, ale vedieť zatancovať
do hudby. Isté prvky však tanečníci robia
až od istého veku. Školený tréner vie,
aké sú limity. Deti nerobia isté figúry,
napríklad točenie na hlave. Vzdelávanie
trénerov robí Slovenský zväz tanečného
športu, kvalifikáciu si tréneri zvyšujú
aj na FTVŠ v študijnom programe
trénerstvo tanca.

Prezývky na súťažiach
Bude breaking novým slovenským
vodným slalomom a prinášať nám
olympijské medaile? Veľmocami
v breakingu sú v súčasnosti ázijské
krajiny (Japonsko, Kórea), silné komunity
sú tiež v USA, v Európe v Rusku, na
Ukrajine, vo Francúzsku, v Belgicku či
Poľsku.
„Možno nemáme veľkú členskú základňu,
ale máme veľmi šikovných tanečníkov.
A máme veľa mladých talentov,“ hovorí
Dexter. Potvrdením jeho slov je B-Girl
Ellie, 13-ročná Elissa Belobradová, ktorej
nerobí problém vydržať pred objektívom
nášho fotografa v krkolomných pózach.
B-Boy Majko, 18-ročný Marian Koiš, má
už za sebou úspechy na majstrovstvách
sveta a Európy.
Tradíciou v breakingu je, že tanečníci
(B-boys a B-girls) majú svoje
umelecké prezývky, pod ktorými
vystupujú. „Prezývky si tanečníci píšu
aj do medzinárodných prihlášok, aj vo
výsledkových listinách sú prezývky,“
potvrdzuje Hana Švehlová. Dúfajme
teda, že o dva roky na parížskej
olympiáde získa medailu napríklad
Twister, Slim Kein, Majko, Sonia alebo
El Prcinho, čo sú v súčasnosti najlepší
breakeri zo Slovenska.

TOPROCK
Vertikálna zložka, tancuje sa v stoji na nohách. Patrí medzi prvú a najstaršiu časť
tanečného štýlu breaking, napr. Indian Step, Salsa Step, Kick and Twist.
GO DOWN
Prechody z toprocku napríklad do footworku, čiže zo stoja na zem, napr. Knee Drop,
Front Sweep, Full Sweep.
FOOTWORK
„Horizontálna zložka“, skupina krokov, pri ktorých je telo na zemi opreté o ruky a nohy
vykonávajú rôzne kroky, napr. Hooks, Six Step, Zulu Spin.
FREEZE
Zastavenia („stop“) v určitých polohách – napríklad na hlave, ramene, rukách. Patria
sem aj rôzne pózy (napr. póza na kolene), zaraďujeme sem Baby Freeze, Chair
Freeze, Plank Freeze.
POWER MOVES
Najznámejšia zložka, hlavne u laického publika. Fyzicky mimoriadne náročné
pohybové väzby/triky – točenie na hlave, vrtuľníky, napr. Backspin, Windmill,
Headspin, Flare, Turtle.

Zimná univerziáda 2022, ktorej hlavným organizátorom bola Univerzita Komenského,
začala v mrazivom zimnom počasí pretekmi v bežeckom lyžovaní na Skalke pri Kremnici
22. a 23. januára 2022. Vysokoškolskí športovci a športovkyne boli súčasťou Slovenského
pohára v behu na lyžiach.
Foto: Martin Mokošák
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seaweed, some 840,000 years ago. This
early colonisation of Europe probably
included what is today Slovakia, so it
may be possible to make discoveries
from this time, perhaps deep in caves far
from the destruction of the intervening
ice ages.

Long-distance walking

THE ARCHAEOLOGY
OF MOBILITY

The Journal of World Prehistory
March 2021 cover, showing a Bronze
Age axe from northeast Thailand

To move from place to place, to
travel vast distances – that is
something our genus, Homo, has
been doing from the dawn of its
existence. Modern archaeological
techniques now allow us to
discover unique details about the
mobility of our ancestors.
Human prehistory is vast, extending
back as much as 300,000 years for
Homo sapiens and far longer if we
include all our upright-walking, toolusing ancestors. It was only at the very
end of this time – the 'yesterday' of
prehistoric archaeologists – that people
stopped being highly mobile. People
in Central Europe could not seriously
consider settling down in one place
until a mere seven thousand years
ago, when the introduction of farming
allowed it. But people still kept moving.
Major methodological and analytical
breakthroughs in scientific archaeology,
especially in chemical isotopes and
ancient DNA, can increasingly reveal

who was born where, and when they
moved or migrated. Sometimes we even
have a good idea of why.

Walking and tools
To begin at the beginning: the earliest
chipped stone tools ever discovered
(which are thus the first artefacts
– objects that primarily define the
discipline of archaeology) date back
3.3 million years. These tools, found in
Kenya, were made by creatures known
as australopithecines. Their brains were
chimpanzee-sized, but they habitually
moved around on two legs, with hands
free, and they somehow pioneered the
skills needed to fabricate weapons
and hunting gear. The combination
of walking and tools allowed greater
mobility, meaning that they could switch
from habitat to habitat as opportunity
arose.

Out of Africa
Successive generations were
increasingly successful and, by around

two million years ago, perhaps seven
different upright-walking species had
evolved, all tool- (or weapon-) using,
competing with one another. Three
of them can be classified in our own
genus, Homo, and the largest-brained
of them had such an effective adaptive
technological culture that it was able
to start spreading out of Africa into
new continental environments. Recent
excavations and high-precision Uraniumsequence dating show that these Homo
erectus had reached the Caucasus
and Spain by 1.8 million years ago.
A widespread colonisation of Europe
followed so that, by a million years ago,
we find the evidence of stone tools
from Monte Poggiolo (Italy), Vallonnet
(France), and Untermassfeld (Germany).
At Happisburgh (pronounced 'HeysBurrah' – a coastal village in Norfolk,
England, just a few miles away from
where I was born) spectacular tracks
of footprints have been preserved,
running along the sea edge: a group of
five adults and children (now evolved as
Homo antecessor) seem to have been
beachcombing, looking for crabs and

A long, complex, evolution followed
during which early humans withstood
immense climatic upheavals, and the
specialized, cold-adapted Neanderthals
emerged. But by around 30,000 years
ago they too were on the edge of
extinction, under pressure from another
species that had walked out of Africa: us,
Homo sapiens. That was certainly not
the end of movement, nor of successive
waves of population replacement. The
Gravettian people, who lived in Moravia
and Bohemia between 30,000 and
21,000 years ago, carving figurines,
hunting mammoth, and (judging by
their incredibly powerful thigh bones)
regularly walking very, very long
distances, had disappeared completely
by the time the very last Ice Age glaciers
melted. Their successors, the people
of the late Upper Palaeolithic, also did
not survive. Their most distant, partial
descendants, the hunter-gatherers of
the Mesolithic period, were themselves
finally swept away or, as new data from
France shows, enslaved, by incoming
farmers who moved progressively
north and west across Europe from the
Balkans.

Through Siberia on foot
As the Editor-in-Chief of The Journal of
World Prehistory I am privileged to be
the first to read much of the breaking
research news on this global human
diaspora, and to see how mobility has
been elaborated by successive periods
of technological innovation – how travel
between Europe and China became

augmented by the horse and chariot; and
how, when, and why our species crossed
vast oceanic expanses to reach almost
every inhabitable island on the planet
(the subject of a new major survey, in
press for this year). Walking, however,
will always remain fundamental, even
if it is not something we do much of
nowadays. Indeed, we may forget how
far it is possible to travel in a short time
without cars, trains or aircraft. One
of the best accounts of travel on foot
was given by John Cochrane, in his
Narration of a pedestrian journey through
Russian and Siberian Tartary from the
Frontiers of China to the Frozen Sea and
Kamchatka (1825), which documents
a long walk, taken (to avoid robbery)
without money. In Kamchatka Cochrane
married Ksenia Ivanova Loginova who
returned to England with him; after his
death she moved to St Petersburg where
she remarried. This is history; but just
these kinds of journeys, associations,
and back-migrations, can also be
followed using the new techniques of
archaeological science, without any
need for written records.

Ötzi: From Asia to the Alps
A genetic analysis of pathogens reveals
that Ötzi, the 'Ice Man', who died around
3300 BC in the Ötztal Alps, grew up
in western Asia; his kind of DNA had
spread into Europe during the later
Neolithic period only to be flooded out by
Bronze Age influxes; his closest genetic
relatives survive today on Sardinia. Just
how far people moved in the Bronze Age
is revealed by the so-called 'Amesbury
Archer', buried near Stonehenge around
2300 BC. Although this middle-aged
man could no longer walk properly due
to an injury to his left knee, the strontium
and oxygen isotopes preserved in his
teeth (which retain a childhood chemical
signature) prove that he grew up in
the Alps. In the following centuries,
Europe became even more networked

networked, with international elites
aspiring to show off precisely similar
jewellery whether living in Wessex,
Switzerland, or Mycenae. Their world
was connected by trade to Africa, India,
and China, with links even to Thailand,
where precisely the same Bronze Age
metal technologies were in use as in
Moldavia. We are also increasingly
able to spot people 'absent' from their
local communities: a recent study of
a cemetery at Mokrin in the Serbian
Banat shows that marriageable women
always married and moved out, while
young men stayed and passed on their
genes locally.

Movement recorded in hair
Whether people moved because they
wanted to, or because they were forced
to, is something modern archaeological
science can also determine. A research
team I am part of has analysed the
hair from Inca ('ice mummy') child
sacrifices, studying dietary isotopes
differentially preserved along the
length of their braided hair as it grew,
thus reconstructing life-events on
a weekly basis in the lead-up to death.
We can show how one twelve-year old
peasant girl, given as tribute to a temple
orphanage, was brought to the capital,
Cuzco, six months before her death;
she then travelled 2000 km south to die
on the 6739m peak of the Llullaillaco
volcano, the world's highest ancient
archaeological site.
Old-style archaeology was full of
cultures – migrating, invading, and
replacing one another. Such things
certainly happened, but the challenge
ahead is to understand scale and detail:
did whole populations move, or subsets,
or only individuals who were wealthy and
powerful, or, conversely, disempowered
and helpless? With the techniques now
at our disposal we aim to answer many
more of these questions.

Prof. Timothy Taylor
is a British archaeologist specialising in prehistory and
archaeological theory. He is Jan Eisner Professor of
Archaeology at the Department of Archaeology at the
Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava and
Editor-in-Chief of the Journal of World Prehistory.
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LET´S MOVE!
HÝBME SA NIELEN FYZICKY,
ALE AJ VIRTUÁLNE
Obrazoviek a online učenia, vyučovania a schôdzovania máme po dvoch rokoch pandémie už plné zuby. Fyzický
kontakt medzi spolužiakmi, učiteľmi či kolegami jednoducho chýba a nedá sa nahradiť. Ale ruku na srdce –
fungovať dištančne má aj isté výhody. To, čo sme sa naučili za počítačmi počas pandémie, netreba zahodiť.
Virtuálny život tu s nami zostane aj v budúcnosti. A bude to dobre.
Výhody online fungovania občas musel
uznať každý študent či učiteľ. Nejde len
o to, že si môžeme ráno prispať alebo
sa nemusíme „nahodiť“ do práce či
školy. Zistili sme, že sa dá pripojiť na
prednášku či konferenciu v miestach, na
ktoré by sme sa osobne nikdy nedostali,
a zúčastniť sa jej v rovnakej kvalite ako
ostatní účastníci.
Získavanie skúseností na diaľku tu
s nami určite zostane aj po pandémii
a Univerzita Komenského sa na to
pripravuje. V projekte MOVE (Mapping
Open Virtual Exchanges) počas
roka 2021 výskumníci z Fakulty

managementu UK zisťovali, ako do
nášho systému vyučovania a učenia
zapojiť virtuálne mobility a výmeny.
Čo sa dá predstaviť pod týmito dvoma
pojmami? „Virtuálna výmena nie je to
isté ako virtuálna mobilita,“ vysvetľuje
doktorka Lucia Vilčeková z Fakulty
managementu UK, ktorá projekt MOVE
koordinovala. „Virtuálna mobilita je
podobná tomu, čo poznáme z Erasmu
počas pandémie – študent síce študuje
na zahraničnej univerzite, z nej dostane
kredity, len zostáva doma a je online. Pod
virtuálnou výmenou rozumieme situáciu,
keď študent študuje u seba doma, aj

kredity dostane z domácej školy, ale
jeho štúdium má nejaký medzinárodný
prvok – napríklad zahraničného učiteľa
alebo kurz, v ktorom sú online prepojení
študenti podobných škôl v zahraničí.“

Sedím doma aj v Oxforde
Ako by teda mohol vyzerať predmet
vyučovaný v rámci virtuálnej výmeny?
Výborným príkladom je podľa Lucie
Vilčekovej vyučovanie cudzích
jazykov. „Keď sa študent učí povedzme
francúzštinu na Slovensku, prichádza
v kurze do kontaktu so svojimi
slovenskými spolužiakmi. Úplne inú

skúsenosť z učenia sa jazyka bude mať,
keď bude mať v kurze Španiela, Nemca či
Poliaka. Bude oveľa viac nútený používať
počas kurzu výlučne francúzštinu.
Virtuálne je pritom pomerne jednoduché
takýto kurz vystavať.“ Študent by teda
zostal doma, študoval online, ale
zároveň by získal skúsenosť s prácou
v medzinárodnej skupine. Kredity by mu
pripísala domovská škola.
Veľmi dobre využiteľné sú virtuálne
výmeny aj pre odbory, ktoré zo svojej
povahy nemôžu mať len dištančné
štúdium, ako napríklad medicína.
Teoretické prednášky študent sleduje
napríklad u profesora z Oxfordu,
praktické cvičenia a semináre robí doma
pod dohľadom slovenského učiteľa.
Virtuálna mobilita vyzerá trochu odlišne.
„Študent zo Slovenska by oficiálne
študoval svoj odbor doma, ale jeden
predmet z neho by absolvoval dištančne,
povedzme na univerzite v Bordeaux.
Potrebné kredity za tento predmet by
získal od tejto školy. Alebo môže študovať
svoj odbor na troch rôznych zahraničných
univerzitách – na každej iný predmet.
Virtuálna mobilita ponúka viac voľnosti
ako klasický Erasmus, v rámci ktorého
študent študuje jeden semester všetky
predmety na inej univerzite,“ vysvetľuje L.
Vilčeková.

Virtuálny pobyt – pomoc aj
príležitosť
Dalo by sa namietať – načo robiť veci
dištančne, keď pandémia sa predsa
raz skončí a bude sa dať znova fyzicky
cestovať? Prečo by niekto radšej sedel
doma za počítačom? „Nikto nehovorí,
že virtuálna mobilita je rovnocenný
ekvivalent skutočnej fyzickej mobility.
Je to úplne iná skúsenosť. Je to skrátka
iná forma. Ale aj tá v istej situácii môže
byť dobrá,“ hovorí Lucia Vilčeková. Je
pomerne veľa študentov, ktorí naozaj
nemôžu vycestovať. Napríklad už majú
malé deti alebo naopak sa starajú
o starších príbuzných, externí študenti
zase pracujú na plný úväzok a nie vždy
je zamestnávateľ ochotný ich uvoľniť na
zahraničný pobyt. Študujú tiež ľudia so
zdravotným znevýhodnením, pre ktorých
je zložitejšie absolvovať fyzickú výmenu.
Mnohí jednoducho nemajú dosť financií,
aby si sami doplnili, čo nepokryje grant.
Alebo si skrátka netrúfajú vyjsť zo svojej
komfortnej zóny ocitnúť sa v neznámom
prostredí.
„Tí, ktorí fyzicky idú na mobilitu, sú často
tí, ktorí to najmenej potrebujú, priebojní,
odvážni študenti. Ak chceme, aby každý
študent či vysokoškolský pedagóg mal

medzinárodnú skúsenosť, musíme
‚nakopnúť‘ tých, ktorí sedia doma. A
virtuálne mobility a výmeny by im to
umožnili,” vysvetľuje Lucia Vilčeková.

Naštartovanie internacionalizácie
Mnohé vysokoškolské pracoviská
zároveň u nás stále zaostávajú
v prepájaní svojich pedagógov
a študentov so zahraničím, čo už dlho
pociťujeme ako problém. „Vysoké
školy potrebujú naštartovať svoju
internacionalizáciu, zahrnúť do svojej
ponuky medzinárodný prvok. Začať
s virtuálnymi mobilitami je dobrý spôsob,
ako spolupracovať so zahraničím,“ hovorí
doktorka Vilčeková.
Virtuálne fungovanie by tiež mohlo
pomôcť v kariérnom raste našich
učiteľov. Ak má napríklad škola
v podmienkach kvalifikačného rastu
pedagóga podmienku, že musí
absolvovať pobyt spojený s výučbou
na zahraničnej inštitúcii, ale učiteľ
naozaj z rodinných dôvodov nemôže
odísť z domáceho prostredia, môže
zahraničnú skúsenosť získať vo
virtuálnej forme.

Problém – angličtina a domáca
podpora
Výskumníci v projekte MOVE pomocou
rozsiahleho prieskumu zisťovali, aký
je súčasný stav v oblasti virtuálnych
mobilít a výmen na Slovensku,
či už vysoké školy majú s nimi
nejaké skúsenosti. Zisťovali tiež, čo
bráni školám tieto formy využívať.
Z prieskumu vyplynulo, že jedným
z najväčších problémov mobilít
všeobecne je neovládanie angličtiny.
Nedostatočné jazykové znalosti brzdia
najmä učiteľov, aby išli do zahraničia na
mobilitu alebo vyučovali aj zahraničných
študentov. Tento problém majú najmä
menšie vysoké školy.
Prieskum tiež ukázal, že univerzitám
chýbajú podporné schémy. „Keď už
má niekto vycestovať na virtuálnu
mobilitu, tak by mal dostať podporu
vo forme času na prípravu, počítač,
pripojenie na internet. A v neposlednom
rade uznanie – ak učiteľ síce sedí na
Slovensku, ale učí online v Holandsku,
kto to ocení? Zatiaľ nefunguje systém,
ktorý by uznal virtuálne mobility ako
súčasť kariérneho rastu, prípadne úväzku,
nie sme na to úplne pripravení, “ hovorí
Lucia Vilčeková. Pre zatraktívnenie
virtuálnych vzdelávacích aktivít pre
študentov je zase dôležité poskytnúť im
nevyhnutnú podporu v oblasti uznávania

a akreditácie virtuálnych vzdelávacích
aktivít, aby študent realizujúci
medzinárodnú virtuálnu výmenu získal
jednoduchšie potrebné kredity.
Projekt MOVE na základe výstupov
z prieskumov spracoval súbor
štandardov a odporúčaní pre študentov,
učiteľov, vysoké školy (najmä ich
medzinárodné oddelenia) a pre
ministerstvo školstva. Každá z týchto
záujmových skupín dostala balíček
odporúčaní, prečo je dobré plánovať
a využívať virtuálne mobility a virtuálne
výmeny.
Aj po korone by teda online a dištančné
vzdelávanie a vyučovanie malo zostať
s nami, hoci všetci dúfame, že už nie ako
primárna forma získavania vedomostí
a skúseností. „Ak chceme, aby študenti
boli globálni občania, musíme skúsiť
rôzne formy. Ak nie fyzicky, tak aspoň
virtuálne ‚rozhýbať‘ celé Slovensko,
všetkých študentov a učiteľov vysokých
škôl,“ hovorí Lucia Vilčeková.

Virtuálna mobilita – forma
akademickej mobility, ktorá
• umožňuje študentom a učiteľom
študovať alebo vyučovať
pomocou digitálnych nástrojov
a platforiem bez fyzického
vycestovania na inú vysokú školu
v zahraničí;
•

je založená na formálnych
dohodách o spolupráci medzi
univerzitami;

•

umožňuje študentom, aby ich
kredity získané štúdiom na
zahraničnej univerzite mohli
byť akceptované na domácej
univerzite.

Virtuálna výmena – forma
akademickej mobility, v ktorej
• dve skupiny účastníkov z
(minimálne) dvoch rôznych krajín
realizujú prostredníctvom online
prostredia výmenu vedomostí,
skúseností a hľadísk;
•

je vyučujúci koordinátorom;

•

je pevne vymedzený jej obsah,
sú stanovené ciele a spôsoby
hodnotenia účastníkov.

Projekt MOVE prebiehal v spolupráci
s Technickou univerzitou v Košiciach
od januára do decembra 2021 a bol
podporený rozvojovým projektom
ministerstva školstva.
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Vďaka novým technológiám je
prihlasovanie na štúdium v zahraničí
oveľa jednoduchšie. V tomto
akademickom roku sa prihlásite cez
softvér Mobility online, kde vypĺňate
svoje údaje a informácie o zahraničnej
univerzite. Cez túto stránku zároveň
podpisujete všetky potrebné dokumenty,
čo vám nesmierne uľahčí celú prácu.
Cudziu krajinu tak môžete spoznávať
minimálne dva mesiace, maximálne
12 mesiacov v akomkoľvek stupni
štúdia. Pri študijných programoch, ktoré
pozostávajú z jedného cyklu (napr.
medicína), môžete v cudzine zotrvať za
celé štúdium až 24 mesiacov.

AKO SA PRIHLÁSIM NA
MOBILITU?
Krok 1
Najneskôr 6 týždňov pred plánovaným
začiatkom mobility musíte do systému
Mobility online nahrať nasledovné
dokumenty:
• Akceptačný list zo zahraničnej
univerzity (doklad o prijatí na
štúdium, môže byť aj forma e-mailu)

UŽITOČNÉ INFO

VYRAZTE NA ERASMUS!
VŠETKO IDE CEZ MOBILITY
ONLINE
Štúdium na vysokej škole nie je predsa len o učení. Najlepšie spomienky sa vytvárajú pri štúdiu v zahraničí,
ktoré ponúka najmä program Erasmus+. Nielenže sa zdokonalíte v cudzom jazyku či obohatíte svoj životopis,
ale aj vycestujete do vysnívanej krajiny a získate neuveriteľné množstvo zážitkov. Navyše môžete získať aj grant,
ktorého maximálnu možnú výšku stanovuje Európska komisia. V rámci programu Erasmus+ je možné absolvovať
buď štúdium, alebo stáž v zahraničí.

o zaradení do evidencie študentov
so špecifickými potrebami.

JEDNODUCHÉ PRIHLASOVANIE

• Learning agreement (LA) podpísaný
všetkými stranami (študent, domáca
fakulta, zahraničná univerzita)
- v prípade, že ho nemáte včas
podpísaný všetkými stranami,
kontaktujte Oddelenie programu
Erasmus+ na UK (OPE+). Ak
zahraničná univerzita požaduje
elektronický Online/Digital Learning
agreement (OLA/DLA), vytvorte
a podpíšte si ho v systéme Mobility
online, časť Before the mobility
- Digital Learning Agreement.
V takomto prípade nie ju nutný podpis
papierového LA, ani ho nemusíte
nahrávať do systému.
• Akademický kalendár zo stránky
zahraničnej univerzity platný pre
akademický rok 2021/2022. Nájdete
ho na webovej stránke zahraničnej
univerzity.
• Potvrdenie o návšteve školy na
akademický rok 2021/2022
• Kópiu európskeho preukazu
zdravotného poistenia (EPZP)
– prípadne doklad o komerčnom
poistení - poistenie musí platiť po
dobu celého pobytu v zahraničí
(pozor na dátum platnosti EPZP).
•

Ak ste držiteľom preukazu ŤZP alebo
ste registrovaný ako študent so
špecifickými potrebami a v prihláške
na mobilitu žiadate o navýšenie
grantu z dôvodu znevýhodnenia,
nahrajte kópiu preukazu/rozhodnutia

•

Ak v prihláške na mobilitu žiadate
o navýšenie grantu z dôvodu
poberania sociálneho štipendia
alebo hmotnej núdze, nahrajte
Rozhodnutie o pridelení sociálneho
štipendia alebo Rozhodnutie
o priznaní pomoci v hmotnej núdzi.
Ak ste držiteľom preukazu ŤZP aj
poberateľom sociálneho štipendia
stačí nahrať preukaz ŤZP, grant sa
navyšuje iba raz.

Krok 2
V systéme Mobility online si skontrolujte
a aktualizujte dátumy začiatku a konca
mobility. Ak sa plánujete zúčastniť aj
orientačného týždňa (welcome week),
prípadne jazykového kurzu, je potrebné
to uviesť v systéme. Výbornou správou
je, že finančnú podporu dostanete aj za
obdobie trvania orientačného týždňa
a jazykového kurzu (ak sa jazykový kurz
koná na univerzite). Nezabudnite si tiež
do celkovej dĺžky mobility započítať
skúškové obdobie.

Krok 3
Pred mobilitou ste povinný absolvovať
online jazykové testovanie. Možno
to znie hrozivo, no v skutočnosti
nejde o nič náročné. Link vám bude
zaslaný na e-mail, ktorý ste uviedli
v prihláške. V prípade, že ste uviedli iný
ako univerzitný e-mail, môžete e-mail
s linkom na kurz nájsť aj v priečinku
Spam. Ak e-mail nenájdete ani v Spame,
kontaktujte Oddelenie programu
Erasmus (OPE+).

Krok 4
Po vyplnení všetkých údajov v Mobility
online a nahratí potrebných dokumentov
vám príde na e-mail Zmluva o poskytnutí
finančnej podpory. Zmluvu vytlačíte
dvakrát, podpíšete a doručíte poštou,
do podateľne UK pre oddelenie OPE+
(budova rektorátu UK, Šafárikovo
námestie 6, vľavo) alebo po dohode
osobne na OPE+. Bez doručenia
podpísanej zmluvy nemáte nárok na
finančnú podporu. Financie dostanete
KRAJINA

najneskôr do 30 dní po podpise zmluvy
všetkými stranami.
Veľkým plusom programu Erasmus+
je aj to, že pred vycestovaním môžete
požiadať o grant. Ide o stovky eur, ktoré
sa navyše nezdaňujú. Okrem toho
môžete tiež dostať sociálne štipendium
a obohatiť sa tak o 200 eur mesačne.
V tabuľke dole máte pokope všetky
sumy grantov pre jednotlivé krajiny.

ČO AK SI CHCEM ŠTÚDIUM
V ZAHRANIČÍ PREDĹŽIŤ?
Chápeme, v cudzej krajine sa vám
zapáčilo a netúžite sa tak skoro vrátiť
domov. Je tu riešenie - môžete si
štúdium v zahraničí predĺžiť. O navýšenie
dĺžky pobytu však musíte požiadať
minimálne mesiac pred pôvodne
stanoveným termínom jeho ukončenia.
V prípade súhlasného stanoviska
UK musí predĺženie dátumovo
bezprostredne nadväzovať. V letnom
semestri môže ísť iba o:
• Krátkodobé predĺženie (jeden až šesť
týždňov): Týka sa študentov zimného
aj letného semestra, ak z objektívnych
príčin (napr. termín skúšky a pod.)
nemôžu v stanovenom termíne splniť
všetky náležitosti vyplývajúce z LA.
V takomto prípade predkladáte:
-

Žiadosť o predĺženie pobytu
(forma nie je určená) v písomnej
podobe s vlastnoručným
podpisom

-

Súhlas domácej fakulty
s predĺžením

-

Doklady potvrdzujúce dôvody, pre
ktoré študent žiada predĺženie (ak
sú k dispozícií).

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
Možno sa pýtate, ako je to teraz v čase
pandémie koronavírusu. Pokiaľ sa
hlásite na mobilitu do akejkoľvek krajiny,
vždy si najskôr musíte zistiť podmienky
vstupu do tejto krajiny. Tieto podmienky
si zisťujete vo vlastnej réžii. Podľa toho,
aké má daná krajina podmienky, si
musíte vybaviť Digitálny COVID preukaz
EÚ, respektíve musíte mať negatívny test
na koronavírus.
GRRANT NA MESIAC

SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko,
Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, Spojené
kráľovstvo

520 €

+ 200 €/mesiac

Belgicko, Cyprrus, Nemecko, Francúzsko,
Grécko, Holandsko, Malta, Portugalsko,
Rakúsko, Španielsko, Taliansko

520 €

+ 200 €/mesiac

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko,
Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Turecko, Srbsko

470 €

+ 200 €/mesiac
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Text: Lenka Miller
Foto: Michal Šujan

Výkop vo svahu
v Mlynskej doline

Lastúrnik
Lymnocardium

Lastúrnička Loxoconcha
granifera

univerzitným kampusom sa stretli
výskumníci z rôznych pracovísk. Okrem
vedcov z Univerzity Komenského,
Slovenskej akadémie vied a Štátneho
geologického ústavu Dionýza Štúra
tvorili medzinárodný tím aj kolegovia
z Francúzska a Rakúska. Boli medzi nimi
geológovia, paleontológovia, geofyzici
a geochemici.
Keď v roku 2005 vykopali základovú
jamu pre budovu FIIT STU, bahnité
vrstvy v nej preskúmali vedci zo
Slovenskej akadémie vied. Našli tu vtedy
faunu lastúrničiek. Oblasť mapovali aj
vedci Štátneho geologického ústavu
D. Štúra, ktorí indikovali, že v týchto
miestach by sa mali nachádzať
uloženiny Panónskeho jazera. Práve oni
inšpirovali našich geológov k ďalšiemu
pátraniu po histórii obrovského jazera.

typické pre morské pobrežia s prítokom
sladkej vody z potokov.
„Na hraniciach vrstiev boli dobre viditeľné
bioturbácie – stopy, ktoré vytvorili
živočíchy obývajúce paleodno jazera pri
hľadaní potravy a tvorení chodbičiek.
Našli sme tu aj fosílie nanoplanktónu
a lastúrničiek,“ opisuje Michal Šujan.
„Fosílna fauna naznačuje dynamické
podmienky v blízkosti pobrežia
s prítokom sladkej vody z potokov. Takéto
podmienky nie sú pre živočíchy ideálne,
ale mierne stresujúce, čo sa prejavilo na
neveľkej pestrosti fosílií,“ pokračuje.
Lastúrniky rodu Lymnocardium sú
charakteristickou endemickou faunou
Panónskeho jazera, vyvinutou po jeho
oddelení od okolitých morí. Kôrovce
s miskovitými schránkami – lastúrničky
– poukazujú na rôznorodosť prostredí
a blízkosť vôd mimo dosahu vlnenia
s pokojnou bahnitou sedimentáciou.
Naprieč mnohými miliónmi rokov sa tu
tiež vyskytoval nanoplanktón.
„Prekvapilo nás zistenie, že hoci
Panónske jazero existovalo v Podunajskej
nížine už pred 11,6 miliónmi rokov, svahy
Malých Karpát zaplavilo až o milión rokov
neskôr. Obmývalo ich však len pomerne
krátko, približne pol milióna rokov.
Z Mlynskej doliny ho vytlačila delta paleoDunaja,“ vysvetľuje Šujan.

Dažďom sa dostane do riek a morí,
kde na povrchu zrniek ílu alebo prachu
vytvára vrstvu. Keďže je tento izotop
berýlia rádioaktívny, vďaka jeho
postupnému úbytku je možné merať vek
uloženia sedimentov.
Koncentrácie kozmogénneho berýlia
v horninách sú však extrémne nízke.
Metódy na jeho meranie sa zdokonalili
len za posledných 30 rokov. Po tom,
čo v laboratóriu na katedre geológie
a paleontológie chemicky izolujú
berýlium zo skúmaných hornín,
vzorky skúmajú ich spolupracovníci
na spektrometri v Aix-en-Provence vo
Francúzsku. Laboratórium na katedre
geológie a paleontológie je jedným
z mála na svete, kde túto novú metódu
využívajú na datovanie. Nemalé
úsilie vynakladajú aj na jej rozvoj
a zdokonalenie.
Metóda má potenciál pre ďalší výskum
vývoja nížin a kotlín, ale aj výskum
výzdvihu pohorí v našom regióne.
Pracovisko sa zaoberá aj skúmaním
veku Jazera Turiec, ktoré existovalo
v Turčianskej kotline v tom istom čase
ako Panónske jazero. Presné údaje
o veku nám pomôžu pochopiť minulé
klimatické zmeny.
Naši vedci svoju pozornosť teraz
obracajú k výskumu výzdvihu Malých
Karpát, konkrétne na riečne štrkové
terasy, na ktorých je postavená napríklad
budova Prírodovedeckej fakulty UK. Vek
ich sedimentácie nie je známy, pričom je
dôležitý pre poznanie rýchlosti výzdvihu
pohoria, ktorý trvá dodnes. „Vývoj okolia
Bratislavy je z hľadiska najmladších
vertikálnych pohybov pomerne
komplexný a jeho poznanie je dôležité aj
pre rozvoj mesta,“ uzatvára Šujan.

MLYNSKÚ DOLINU KEDYSI
POKRÝVALO DÁVNE JAZERO
Keby sme pred viac ako 10 miliónmi rokov zavítali na územie dnešnej Bratislavy, ocitli by sme sa na brehu
obrovského jazera siahajúceho od Viedne až po Belehrad a Transylvániu. Vody Panónskeho jazera pokrývali
takmer celé územie Maďarska, sever Chorvátska a Srbska a časť Rumunska. Juhozápadná časť Slovenska sa tiež
na niekoľko miliónov rokov stala morským dnom či skôr dnom jazera, ale k tomu sa ešte dostaneme.

Dávne tvory z prehistorického
jazera

Panónske jazero zalievalo aj dnešnú
Záhorskú a Podunajskú nížinu. Siahalo
až do výšky dnešného univerzitného
kampusu v Mlynskej doline v Bratislave
a vrcholy Malých Karpát vytvárali
sústavu ostrovov. Mlynská dolina vtedy
tvorila uzavretý záliv. A práve vďaka
tejto polohe má potenciál ukrývať
v naukladaných vrstvách sedimentov
informácie o vývoji regiónu v dávnej
minulosti.

Poklad za humnami
Lokalita nebola ani zďaleka dobre
preskúmaná. O výskyte skamenelín
vedci vedeli len z geologických
prieskumov v čase budovania fakúlt
UK a STU v univerzitnom areáli na
kopci v Mlynskej doline. „Nemali sme
však v rukách fyzické exempláre. Opisy
z prevažne inžiniersky orientovaných
prieskumov nám nepomohli, aby sme

presnejšie určili, o aké fosílie išlo,“
hovorí hlavný autor vedeckého článku
Michal Šujan z Prírodovedeckej fakulty
UK. O svojich najnovších zisteniach
publikovali štúdiu v „open access“
časopise Rivista Italiana di Paleontologia
e Stratigrafia.
Ako to už býva, bez pomoci kolegov
z iných pracovísk sa výskum robí
ťažko. Aj pri skúmaní niekoľko
miliónov rokov starých vrstiev pod

Panónske jazero bolo vlastne
vnútrozemské more so slanou vodou
podobnou Kaspickému moru. Napriek
tomu ho odborníci volajú jazerom, keďže
išlo o vodnú masu úplne oddelenú od
svetového oceánu pevninou. Miestami
malo hĺbku cez jeden kilometer. Neskôr
bolo vyplnené prevažne dunajskými
sedimentmi a vytlačené na juh až
do oblasti Srbska, kde zaniklo pred 4
miliónmi rokov. Netreba si ho mýliť so
starším morom Paratethys, z ktorého
fosílie sa našli napríklad na Sandbergu
v Devínskej Novej Vsi.
Na ručne vykopanom odkryve vo svahu
univerzitného kampusu v Mlynskej
doline pozorovali naši vedci striedanie
vrstiev uložených pod hladinou
Panónskeho jazera. Prúd vody, vytvorený
na dne vlnením, tvoril podvodné duny,
ktoré sú zmenšeným ekvivalentom
púštnych dún a vznikajú podobným
procesom pod vodnou hladinou. Našli tu
lastúrniky, lastúrničky a ďalšie živočíchy

Berýlium vytvárané kozmickým
žiarením
Na Katedre geológie a paleontológie
PriF UK rozvíjajú novú metódu určovania
veku, a to pomocou kozmogénneho
berýlia. Využili ju aj pri stanovení veku
sedimentov z Mlynskej doliny. Pomocou
rádioaktívneho berýlia je možné určiť
čas uloženia ílu, ktorý je najbežnejším
sedimentom na planéte, zhruba do veku
14 miliónov rokov.
Kozmogénny izotop berýlia vzniká
v atmosfére, keď kozmické žiarenie
premieňa dusík a kyslík aj na berýlium.

Výskum podporila Agentúra na podporu
výskumu a vývoja prostredníctvom
grantov APVV-16-0121 a APVV-20-0120.
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Text: Radka Rosenbergová
Foto: archív Radky Slebodníkovej

KLIMATICKÁ KRÍZA:

LEUKOPLASTOM LIEČIME PORANENIE
Radka Slebodníková študuje
odbor všeobecné lekárstvo
na Lekárskej fakulte UK.
V budúcnosti sa túži venovať
chirurgii. Je zároveň klimatickou
aktivistkou. Minulý rok sa
zúčastnila ako zástupkyňa
mládeže šestnástej Klimatickej
konferencie OSN v Glasgowe,
ktorá sa konala pár dní pred
Konferenciou OSN o zmene klímy
(COP26).
Radka sa o ekológiu aktívne zaujíma
od roku 2017. Vtedy napísala prácu
na stredoškolskú odbornú činnosť
o fast fashion (rýchlej móde) a neskôr
sa stala členkou Svetového štrajku za
budúcnosť klímy Fridays For Future. Je
tiež súčasťou Valného zhromaždenia
OSN a členkou platformy Európskeho
klimatického paktu mládeže (European
Youth Climate Pact). Na summit do
Glasgowa sa dostala vďaka nominácii
OSN. Na konferencii sa zúčastnili všetci
svetoví lídri, aj naša prezidentka Zuzana
Čaputová.
COP je hlavným rozhodovacím orgánom
Rámcového dohovoru OSN o zmene
klímy. Tento dohovor uzavrelo 197
krajín s cieľom stabilizovať emisie
skleníkových plynov. Je to najdôležitejší
klimatický summit, ktorý nastaví
smerovanie všetkých krajín OSN počas
budúcich rokov. Najväčším cieľom
klimatickej konferencie bolo splniť si
záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody
(napríklad obmedzenie oteplenia na 1,5
stupňa Celzia do roku 2050).

Klimatická kríza ohrozuje zdravie
V Glasgowe Radka absolvovala
rôznorodé diskusie, stretla sa
tu napríklad s Alice Pataxóovou,
domorodou aktivistkou z Brazílie, ktorá
je spolu s ďalšími Brazílčanmi v prvej línii
klimatickej krízy. Brazília čelí masívnemu
odlesňovaniu a dvíhaniu hladiny
oceánov, čo spôsobuje zmenu života
a problémy mnohých obyvateľov. „Ťažšie
si zaobstarajú potravu či strechu nad
hlavou. Práve Brazília mala na konferencii
snáď najpočetnejšiu delegáciu, krajina
tak chcela dať najavo urgenciu a potrebu
radikálne klimatickú krízu riešiť,“ tvrdí
Radka. Ako študentku medicíny ju
zaujímal aj dopad klimatických zmien
na verejné zdravie a zdravotníctvo.
„Klimatická kríza ohrozuje zdravie ľudí
a ekosystémy, od ktorých sme závislí.
Týka sa najmä zhoršovania kvality
ovzdušia, rozptylu alergénov a rôznych
chemických látok z tovární či zvýšeného
výskytu ochorení, ktoré vznikli v dôsledku
klimatickej krízy. Mala som však pocit,
že práve v tejto oblasti nemáme žiadne
opatrenia.“

Riešenie nemáme
Radka sa spoločne s premiérmi
a ministrami ázijských ostrovných krajín
stala súčasťou podpisovania Nástroja na
financovanie systematických pozorovaní
v rámci klímy (SOFF), ktorý predstavuje
finančnú injekciu na rozvoj opatrení proti
klimatickej kríze v ázijských ostrovných
štátoch. „Zmeny sa teda dejú na istých
úrovniach, pričom k nim prispieva aj tlak
ľudí v uliciach, médiách a na sociálnych
sieťach. Je však potrebné pritvrdiť,
spojiť sa a vytvárať tlak na legislatívcov,

aby tieto dohody boli rámcovejšie,
komplexnejšie prepracované, ale zároveň
špecifické a s jasnými cieľmi.“
Radku potešilo, že v predsedníctve
klimatickej konferencie boli aj mladí
ľudia. „Mala som možnosť sa s nimi
rozprávať. Ich zapojenie do tejto časti
je kľúčové, najmä v hľadaní nových
východísk na komplexné problémy, ktoré
sa v plnej sile ukážu o niekoľko rokov.“
Radka sa v Glasgowe zúčastnila
aj rozmanitých protestov za klímu.
„Ľudia prišli z rôznych krajín, rozličnými
spôsobmi, niektorí dokonca na bicykli
precestovali pol Európy. Bolo skvelé
vidieť toľkú odlišnosť a zároveň názorovú
súmernosť na jednej ulici.“
Negatívum vidí v celkovej organizácii.
Akreditovaných bolo vyše dvadsaťtisíc
ľudí, ale často chýbala možnosť uložiť si
kabát a tašky, lebo v šatniach mali plno,
ministerka z Izraela sa nemohla dostať
do konferenčnej sály, pretože pre ľudí na
vozíčku nemali rampy. Problémom tiež
bolo „uchmatnúť si“ lístok na účasť na
niektoré mítingy.
Napriek tomu si však myslí, že
konferencia mala veľa pozitív. Mladí
ľudia sa často nedostanú na rokovania
s významnými politikmi. „Bola to pre
mňa veľká skúsenosť a vzdelávací
proces. Po konferencii som však zostala
ešte pesimistickejšia ako predtým. Na
klimatickú krízu nie je momentálne
žiadne riešenie. A v dohľadnej dobe ani
nebude. To, čo robíme teraz, existujúce
progresívne opatrenia v niektorých
krajinách sú stále len akoby náplasť,
leukoplast, ktorým liečime strelné
poranenie. Je naozaj dôležité počúvať
vedcov a aj podľa nich konať. Viac než
kedykoľvek predtým.“

V JANTÁRE NAŠLI
DOKONALE
ZACHOVANÉHO
JAŠTERA

Žil 45 miliónov rokov pred slávnym Tyranosaurom rexom, ale stále vyzerá, akoby ešte pred pár dňami behal
medzi stromami a lovil korisť. Telo plaza, ktorý žil na Zemi pred 110 miliónmi rokov, uchovala živica zo stromu
vrátane kože a kožných šupín. Dokonale zachovaného jaštera objavil v mjanmarskom jantáre evolučný biológ
a paleontológ Andrej Čerňanský z Prírodovedeckej fakulty UK.
Uväznený jašter z jantáru dostal názov
Retinosaurus hkamtiensis. Nedospelý
jedinec má zachovanú hlavu a prednú
časť tela spolu s lopatkovým pletencom
a prednými končatinami. Dĺžka lebky
je približne iba jeden centimeter. Išlo
teda o relatívne malého jaštera, avšak
v prípade jantáru sú menšie nálezy
bežné. Živica je prirodzená pasca
pre mnohé organizmy, ktoré potom
dokonale zakonzervuje.
„Nikdy nezabudnem na moment, keď
som sa v Bangkoku v decembri 2019
pozeral do mikroskopu a v jantáre som
uvidel jaštera, ktorý bol tak dokonale
zachovaný, že vyzeral, akoby zahynul
len pred pár dňami. I pre skúseného
paleontológa to totiž nebol bežný pohľad,“
opisuje Andrej Čerňanský začiatky
výskumu.
Nález má vo vnútri dokonale
trojrozmerne zachovanú kostru.
V porovnaní s ostatnými nálezmi
z mjanmarského jantáru má perfektne
zachovanú kompletnú kožu. Viditeľné

sú jednotlivé kožné šupiny, ich tvar, a to
ako na hlave, tak i na tele. Dokonca sú
zachované zvyšky oka a viečka. Vo vnútri
vedci prekvapivo našli priedušnicu a časť
priedušiek. Nález predstavuje jedinečnú
možnosť vidieť reálny výzor plaza, ktorý
chodil po Zemi pred 110 miliónmi rokov.
Ide o najzachovalejší nález, čo sa týka
mäkkých tkanív. Vo väčšine prípadov sa
zvykne zachovať len kostra.
Fosília od svojho objavu precestovala
svet. Z Ázie putovala do USA, kde
v Texase podstúpila CT. Následne
letela do Austrálie, kde vedci pri jej
štúdii použili veľmi výkonnú počítačovú
tomografiu – synchrotron. Táto metóda
im umožnila študovať každý drobný
detail tohto pravekého jaštera. Napokon
pocestovala do Švajčiarska, kde je dnes
uložená v múzeu.
O výsledkoch jej výskumu vo februári
vyšiel článok v prestížnom „open access“
časopise Scientific Reports, ktorý
patrí pod vydavateľstvo Nature. Andrej
Čerňanský je jeho hlavným autorom.

Fylogenetické analýzy vďaka
molekulárnym dátam zaradili plaza
Retinosaurus z jantáru ako príbuzného
línií Tepexisaurus a Xantusiidae. To
poukazuje na zaujímavú hypotézu,
že dnešná skupina známa výlučne
zo Severnej a Centrálnej Ameriky
mohla mať pôvod inde, než indikuje
ich doteraz známa biogeografia. To by
mohlo súvisieť s raným štiepením línií
jašterov počas spodnej kriedy. V tomto
prípade niekde v Gondwane (južné
kontinenty + India). Mikroplatňa Barma
Terrane (dnešné Mjanmarsko) totiž
pravdepodobne v čase, keď žil náš jašter,
nebola súčasťou Ázie. V danom čase
mohlo byť toto územie ostrovom, ktorý
sa oddelil od Austrálie a putoval smerom
na severozápad.
„Téma je stále dosť kontroverzná
a ponecháva priestor na ďalšie
interpretácie týkajúce sa pôvodu
živočíšnych línií vyskytujúcich sa počas
kriedy v tejto oblasti,“ približuje Andrej
Čerňanský.

PREDSTAVUJEME PRACOVISKO

II. GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA KLINIKA LF UK:
SLOVENSKÉ PÔRODNÍCTVO POSÚVAJÚ K EURÓPSKEMU
ŠTANDARDU

Text: Barbora Tancerová
Foto: Tomáš Madeja
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V období negatívnych správ
a vlečúcej sa pandémie o to
viac poteší návšteva pracoviska,
kde sa profesionálne venujú
prinášaniu radosti na svet.
Takým je II. gynekologickopôrodnícka klinika Lekárskej
fakulty Univerzity Komenského
a Univerzitnej nemocnice
Bratislava v Ružinove, kde sa
vlani narodilo 3 100 bábätiek.

„Stali sme sa najvyhľadávanejšou
pôrodnicou na Slovensku. Hoci
celoslovensky počet pôrodov klesá, u nás
vlani významne stúpol,“ hovorí prednosta
kliniky profesor Jozef Záhumenský. Čo
je dôvodom tejto obľúbenosti? Nie je to
budovou, ružinovská nemocnica má už
takmer 40 rokov, priestory pôrodnice
nevyzerajú ako na súkromných klinikách.
Tri klasické pôrodné stály, úzka chodba
pred nimi, dlhoročným problémom je
nedostatok spŕch a toaliet pre rodičky.
„Snažíme sa zlepšovať, ale stále, žiaľ,
nevieme rodičkám poskytnúť taký
komfort, aký by mal byť už štandardom,
napríklad samostatné pôrodné boxy
so sociálnym zariadením. Na väčšie
stavebné úpravy stále čakáme,“ hovorí
profesor Záhumenský. Zrekonštruované
je však už oddelenie šestonedelia, ktoré
ponúka izby s vlastným sociálnym
zázemím a klimatizáciou.

Menia prístup
Čakať však vedenie kliniky nemieni,
pokiaľ ide o zmeny prístupu. Od
svojho nástupu do funkcie sa profesor
Záhumenský snaží, aby všetci,
ktorí asistujú pri pôrodoch, zmenili
svoj pohľad na vedenie pôrodu.
Samozrejmosťou je, že lekári sa ženám
predstavia, vysvetlia, čo idú robiť
a prečo, snažia sa nezasahovať do
prirodzeného pôrodu, podstatnú časť
vedenia fyziologického pôrodu odovzdali
pôrodným asistentkám, ktoré poskytujú
individuálnu starostlivosť rodičkám.
Dôraz kladú na neustále zvyšovanie
odbornosti. Na klinike dnes pôsobia
traja profesori, štyria docenti, jedenásť
odborných asistentov. „Vytvorili sme
tímy, ktoré sa vysoko špecializujú
v niektorej problematike z nášho
odboru. Sme univerzitné pracovisko,
tak je potrebné, aby sa u nás každý
lekár venoval okrem zdravotníckej
a pedagogickej činnosti aj publikovaniu aj
vedeckému bádaniu.“
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Špičkou je české pôrodníctvo
Cieľom je, aby slovenské pôrodníctvo
držalo krok so svetovou špičkou. Tou je
podľa profesora Záhumenského české
pôrodníctvo. „Pokladám ho za najlepšie
na svete. Majú najlepšie výsledky na
svete, najnižšiu prenatálnu úmrtnosť,
veľmi nízku materskú úmrtnosť, veľmi
dobrú ultrazvukovú diagnostiku, pričom
finančné vstupy majú oproti západnejším
pracoviskám nižšie. České pracoviská
sú pre nás akýmsi vzorom, snažíme sa
k nim dostať.“ Dobre vie, o čom hovorí,
sám po štúdiu na Lekárskej fakulte UK
vyše dvanásť rokov pracoval v českých
pôrodniciach a pôsobil na Lekárskej
fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Vrátil
sa však na Slovensko a nebolo to len
z rodinných dôvodov. „Možno to bude
znieť ako nejaká floskula, ale naozaj mi
záleží na tom, aby sme sa na Slovensku
niekam posunuli. Myslím si, že posunúť
veci k lepšiemu môže najlepšie niekto,
kto bol vonku. Lebo ten, kto je len vo
vnútri, nepozná, ako sa veci robia inde
a prispôsobí sa tomu, čo pozná, čo je už
zabehnuté,“ vysvetľuje.
Čo sa týka vedeckej práce na pôrodnici,
venovali sa predovšetkým tzv. quality
improvement studies, teda overovaniu,
ako možno zlepšiť kvalitu poskytovanej
starostlivosti pre pacientky. V spolupráci
s Ústavom experimentálnej
psychológie SAV validovali zahraničné
psychometrické dotazníky pre tehotné.
Začínajú tiež spoluprácu s Ústavom
chémie SAV na stanovenie niektorých
xenobiotík v smolke plodu v závislosti
od životosprávy rodičiek a vplyvu týchto
nálezov na molekulárnu štruktúru
placenty. V spolupráci s Ústavom
molekulárnej biomedicíny SAV
stanovovali prítomnosť genetickej
informácie o spike proteíne. Skúmajú
tiež prítomnosť známok oxidačného
poškodenia v placente u žien, ktoré
v tehotnosti prekonali COVID-19 a u tých,
ktoré boli a ktoré neboli zaočkované.
V spolupráci s českými pracoviskami
práve rozbiehajú štúdiu na sledovanie
funkcie svalov panvového dna počas
druhej doby pôrodnej a výskyt tzv.
koaktivácie niektorých svalových skupín.

Myómy operujú laparoskopicky
Na II. gynekologicko-pôrodníckej
klinike sa venujú aj operačnej liečbe
nezhubných a zhubných nádorov
ženských pohlavných orgánov a prsníka.
„Sme jedno z najväčších pracovísk
na Slovensku, ktoré rieši pacientky
s problematikou gynekologických
nádorov, máme veľmi dobrú prístrojovú
techniku,“ hovorí vedúci tímu

onkogynekológov docent Mikuláš
Redecha. Majú tiež jedinečné skúsenosti
v konzervatívnej liečbe myómov
maternice embolizáciou prívodných
krvných ciev. Ak je potrebná operácia,
preferujú laparoskopický prístup. Patria
medzi popredné pracoviská, ktoré riešia
operácie myómov laparoskopickou
cestou. Onkologický tím pod vedením
docenta Redechu ročne vykoná viac
ako 200 onkologických operácií. Ich
snahou je zavádzať aj inovatívne
prístupy k onkologickej liečbe. Pacientky
s rakovinou vaječníkov nemusia posielať
na následnú chemoterapiu do iných
nemocníc, ale sú schopní zabezpečiť
ju u nich v nemocnici. Výborne im tiež
funguje spolupráca s klinikami v Prahe,
kam posielajú raritné ochorenia.
S Prahou nedávno uzavreli spoluprácu
na veľkej štúdii Sentix o rakovine
krčka maternice, zároveň už pracujú
na medzinárodnej štúdii Senticol 3
koordinovanej parížskou univerzitou
a na medzinárodnej štúdii Cervantes
zameranej na operačnú liečbu rakoviny
krčka maternice.

Úspechy mamologického tímu
Ďalším vedeckým tímom na II.
gynekologicko-pôrodníckej klinike je
mamologický tím, ktorý vedie zástupca
prednostu profesor Kamil Pohlodek.
Venujú sa diagnostike a liečbe
ochorení prsníka. Klinika dlhodobo
vykazuje najvyššie počty operovaných
zhubných nádorov prsníkov spomedzi
gynekologických oddelení a kliník
na Slovensku a úzko spolupracuje
s Biomedicínskym centrom SAV
a so zahraničnými pracoviskami na
vedeckých projektoch.
V r. 2019 publikovali článok v časopise
European Journal of Radiology, kde
predstavili novú metódu predoperačnej
lokalizácie nehmatných nádorov
prsníkov pomocou malých kovových
teliesok Magseed®, detekovateľných
špeciálnou magnetickou sondou.
Článok vyzdvihol aj americký internetový
spravodajský portál HealthImaging.
com, ktorý informuje odbornú verejnosť
o novinkách na poli zobrazovacích
metód a informačných technológií.
Tím profesora Pohlodka túto metódu
lokalizácie nádorov simultánne využil
s novou metódou lymfatického
mapovania prsníkov a detekcie
sentinelových lymfatických uzlín
u žien so zhubnými nádormi prsníkov
pomocou nanočastíc oxidu železitého
(Magtrace®). Výhodou tejto metódy je,
že sa nemusí pracovať s rádionuklidmi
ako pri štandardnom lymfatickom
mapovaní.

Moderná učebnica pôrodníctva
Ako fakultné pracovisko vzdelávajú
budúcich lekárov, študenti si počas
praxe na klinike postupne prejdú všetky
časti pracoviska, od ambulancie,
ultrazvukovej diagnostiky, operačných
sál až po pôrodnicu. Snažia sa, aby sa
študenti naozaj dostali k veciam zblízka
a zároveň bol zabezpečený komfort
pacientok, aby sa nestalo, že má žena pri
pôrode alebo na pooperačnej izbe desať
študentov. Delia ich teda na menšie
skupinky. Narážajú však na priestorové
limity nemocničnej budovy. „Nemocnicu
nenafúkneme. Nebola stavaná na to,
aby to bolo výučbové pracovisko. Ak štát
hovorí o tom, že potrebujeme vzdelávať
viac lekárov, tak by sme potrebovali
väčšie priestory a viac zamestnancov,“
hovorí profesor Pohlodek.
Problém sčasti rieši praktická výučba
v Ústave simulačného a virtuálneho
medicínskeho vzdelávania LF UK.
Obľúbeným sa u študentov stal hlavne
pôrodný simulátor Viktória. Veľký dôraz
kladú tiež na ďalšie vzdelávanie lekárov.
Renomovaná odborná spoločnosť
EBCOG (The European Board and
College of Obsterics and Gynaecology)
akreditovala ružinovské pracovisko
na vzdelávanie mladých lekárov po
skončení školy a pred atestáciou.
Klinika tiež spolupracovala na projekte
novej učebnice pôrodníctva, ktorá
vychádza v týchto dňoch. Je to prvá
učebnica pôrodníctva po viac ako
tridsiatich rokoch, pracoval na nej
kolektív 60 autorov zo Slovenska
a z Čiech, má vyše 1 000 strán. „Teším
sa, že naši študenti budú mať k dispozícii
modernú komplexnú učebnicu, ktorá

odráža našu situáciu. Je tu nádej,
že potom naozaj príde v našom
pôrodníctve k zmene, nastane nová
etapa,“ hovorí profesor Záhumenský.
Profesor Pohlodek nedávno zverejnil
pre potreby online štúdia tri učebnice
(z toho jednu v anglickom jazyku) pre
pre- a postgraduálne vzdelávanie, ktoré
sú voľne dostupné na webovej stránke
fakulty.

výskumu vo svojej oblasti.
„Predkladáme vedecké argumenty. Lekár
by sa mal oslobodiť od akýchkoľvek
ideologických nánosov a mal by sa
riadiť len vedeckými poznatkami a tieto
sprostredkovať pacientovi. Či ich
pacient akceptuje, alebo nie, je už na
ňom. Ak nie, nedá sa nič robiť,“ myslí si
profesor Záhumenský. Takýto prístup
je pre nich však veľmi vyčerpávajúci.
Popri lekárskej práci, vedení študentov,
vlastných výskumoch, publikovaní
a vlastnom štúdiu si veľmi radi odpustia
debaty s agresívnymi pacientkami a ich
príbuznými, ktorí si niečo prečítali na
internete.

Na lži reagujú faktami
Pandémia priniesla doteraz nevídanú
nedôveru verejnosti k medicínskym
poznatkom. Mnohí ľudia radšej veria
informáciám z internetu ako názorom
lekárov a vedcov. Kým epidemiológovia
alebo infektológovia na spochybňovanie
svojej odbornosti neboli zvyknutí,
gynekológovia, žiaľ, v tomto mali pred
nimi náskok. „V reprodukčnej medicíne
koluje obrovské kvantum fám, falošných
informácií a lží, či už o antikoncepcii,
alebo fetálnej medicíne. Bojujeme s nimi
už veľmi dlho. Ak je niekto ideologicky
nastavený proti antikoncepcii, je to
rovnaké, ako keď je antivaxer ideologicky
nastavený proti vakcinácii. Spôsob
komunikácie je úplne rovnaký,“ hovorí
profesor Záhumenský.
Ako sa teda gynekológovia bránia?
Vedeckými faktami. „Tvrdo sa opierame
o tzv. Evidence Based Medicine, teda
o medicínu založenú na dôkazoch. Nikto
z nás nerozpráva svoje dojmy, ale fakty,“
hovorí profesor Pohlodek. Zdôrazňuje,
že lekári sa neustále vzdelávajú, sledujú
overené informačné zdroje, najnovšie
štúdie, pravidelne medzi sebou
organizujú semináre, na ktorých sa
oboznamujú s aktuálnymi výsledkami

Gynekológia – ideálny odbor
Keď profesor Záhumenský hovorí
o svojej práci, neskrýva nadšenie
a zanietenie: „Myslím si, že gynekológia
je ideálny odbor. Je v ňom veľa internej
medicíny, chirurgie, robíme diagnostiku
pomocou prístrojov... A tiež je v ňom
veľa psychológie, pri príprave k pôrodu
a samotnom vedení veľmi záleží na
psychickom stave ženy.“
Kritické hlasy na slovenské pôrodníctvo
vníma, ale verí, že sa to podarí zmeniť
a ženy na Slovensku budú mať istotu, že
v našich pôrodniciach – a celkom určite
v tej ružinovskej – ich okrem špičkového
odborného prístupu čaká aj príjemný
ľudský prístup. „Dúfam, že jedného dňa
prestanú ženy zo Slovenska cestovať,
aby rodili v Hainburgu alebo v Břeclavi
či v Brne. A dokonca dúfam, že ženy
zo severného Rakúska prídu rodiť do
Bratislavy.“

Fakty o II. gynekologickopôrodníckej klinike LF UK a UNB
• jej história je spätá s pracoviskom II.
•
•

•
•

gynekologicko-pôrodníckej kliniky na
Šulekovej ulici v Bratislave, odkiaľ bola
presťahovaná do nemocnice v Ružinove.
zameriava sa na komplexnú
diagnostickú a liečebno-preventívnu
starostlivosť o ženu a plod
klinika má lôžkovú a ambulantnú
časť, lôžkové oddelenie má 96 lôžok,
súčasťou je pôrodnica, oddelenie
šestonedelia, oddelenie gynekológie,
operačné sály a JIS
výučbu poslucháčov LF UK realizujú
v slovenskom i anglickom jazyku
sú akreditovaným pracoviskom
pre postgraduálne vzdelávanie
v špecializačnom štúdiu
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Text: Barbora Tancerová
Foto: Archív Lívie Ludhovej (www.livialudhova.com)

ABSOLVENTKA
PREDSTAVILA UK
NA EXPO V DUBAJI

Lívia Ludhová je absolventkou UK, a to dokonca dvoch fakúlt. Na prírodovedeckej fakulte študovala geológiu a na
vtedajšej matematicko-fyzikálnej fakulte jadrovú fyziku. Hoci už roky svoju vedeckú kariéru rozvíja v zahraničí,
na svoje vedecké začiatky spomína s vďačnosťou. Aj preto prijala pozvanie, aby na EXPO 2020 v Dubaji vystúpila
v slovenskom pavilóne v rámci týždňa zameraného na poznanie a učenie - Knowledge and Learning.
Lívia Ludhová je sestrou operného speváka, tenoristu SND Ľudovíta Ludhu, tenorom
v Slovenskej filharmónii bol aj jej otec s rovnakým menom Ľudovít Ludha. Ako sa
dostala k prírodným vedám? „Otec a brat robili profesionálne umenia, mama Marta
bola učiteľka fyziky. Otec však okrem spevu bol aj nadšencom pre vedu a vzdelanie
ako také, ktoré na mňa preniesol. Moja súčasná profesia tak krásne odráža vplyv
oboch rodičov,“ hovorí.
Na Univerzite Komenského najprv začala študovať geológiu, prvé vedecké kroky
robila na katedre mineralógie a petrológie. Pod vedením Mariana Janáka skúmala
zloženie a vývoj hornín v Tatrách. „Vtedy som objavila, čo v praxi znamená vášeň pre
výskum, analytické myslenie a vytrvalosť pri hľadaní dôkazov vedeckých teórií.“ Pod
vedením Rudolfa Mocka, vedúceho katedry základnej geológie, sa zúčastnila svojej
prvej expedície, kde skúmala lávové jaskyne. Popri doktoráte z geológie začala
študovať aj fyziku na „matfyze“ a už počas písania diplomovej práce sa dostala do
tímu medzinárodného projektu na urýchľovači DAφNE vo Frascati v Taliansku, ktorý
skúmal exotické atómy.
Ponuka na doktorát z experimentálnej fyziky potom prišla už z univerzity vo
švajčiarskom Fribourgu, na projekte s cieľom zmerať veľkosť protónu s použitím
urýchľovača v Paul Scherrer Institute pri Zürichu. S experimentálnou neutrínovou
fyzikou začala v národnom talianskom inštitúte jadrového výskumu INFN v Miláne.
Po rokoch strávených na výskumných pracoviskách v Taliansku a vo Švajčiarsku
je v súčasnosti už šiesty rok profesorkou na univerzite v Aachene v Nemecku a vo
výskumnom centre Jülich je vedúcou skupiny, ktorá skúma neutrína. Od r. 2005
pracuje v medzinárodnom experimente BOREXINO v podzemnom laboratóriu Gran
Sasso v Taliansku, kde momentálne koordinuje analýzu dát. Tím tohto projektu
dostal vlani cenu Giuseppe and Vanna Cocconi Európskej fyzikálnej spoločnosti
za významný prínos v meraní neutrín vytvorených v jadrových reakciách na Slnku.
„Meriame energiu, ktorú zanechávajú neutrína prechádzajúce detektorom BOREXINO.
Cieľom je lepšie pochopiť mechanizmus produkcie energie v Slnku a samotné
vlastnosti neutrín, základných častíc vesmíru okolo nás. Skúmame tiež chemické
zloženie slnečného jadra,“ vysvetľuje profesorka Ludhová.
Do Dubaja cestovala ako členka delegácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Vo svojej prezentácii hovorila nielen o svojom aktuálnom výskume,
ale aj kvalite vzdelania, ktoré dosiahla na Slovensku. Predstavila odbory, ktoré
študovala, a spomenula svojich vysokoškolských učiteľov, ktorí najviac prispeli
k tomu, že dnes robí fyziku na medzinárodnej úrovni, ako boli profesor Ján Pišút či
docenti Vladimír Černý, Jozef Brestenský a Martin Mojžiš.
„Vedu robím mimo Slovenska, ale vždy rada vo svete ukazujem, že aj u nás máme
kvalitné školy, ktoré ma na vedeckú dráhu pripravili. Univerzita Komenského mi dala
vynikajúci základ. Je dôležité dať vedieť najmä mladým, že keď sa človek snaží, dá sa
aj na slovenských školách vyštudovať a robiť dobrú vedu kdekoľvek na svete,“ hovorí
profesorka Ludhová.

N
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Text: Lujza Zelenková, Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF UK
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JE SPRÁVNE POMENOVANIE
LAFRANCONI ALEBO
LANFRANCONI?
Názvy zastávka a Most Lafranconi sú známe nielen
pre mnohých obyvateľov Bratislavy. Zastávka je
prestupnou stanicou, v blízkosti ktorej sa nachádza
aj Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity
Komenského v Bratislave, športové centrum
a internát. Podľa koho dostali zastávka aj most svoje
pomenovanie? Získali ho podľa talianskeho staviteľa
a vynálezcu Enea Graziosa Lanfranconiho (1850 –
1895), ktorý žil a pôsobil v 19. storočí v Bratislave, vo
vtedajšom Prešporku. Prišiel sem spolu so svojou
rodinou, ktorá dala postaviť aj Lanfranconiho palác,
v ňom v súčasnosti sídli Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky.

E. G. Lanfranconi vypracoval návrh na reguláciu
Dunaja, aby Bratislavu ochránil pred povodňami,
a načrtol aj perspektívnu lodnú dopravu. Podarilo sa
mu zmapovať Dunaj a zostaviť hydrologickú mapu
rieky. Vlastnil aj devínske kameňolomy, v jednom
z nich vystaval lanovku a nechal si ju patentovať.
Okrem toho bol majiteľom kamenárskeho podniku,
ktorý na objednávku mesta spevnil dunajské brehy.
Počas pobytu v Bratislave žil v miestach, kde je
dnešná Fakulta telesnej výchovy a športu UK
a Botanická záhrada UK. Celú túto plochu zaberali
jeho pozemky, na ktorých vybudoval park. Práve
preto je táto oblasť pomenovaná po ňom – zastávka,
most aj internáty. Viac informácií o ňom nájdete
v Dvořákovej Piatej knihe o Bratislave z roku 2012.
Ako je to teda s jeho priezviskom? V Pravidlách
slovenského pravopisu z r. 2000 je v kapitole
III. Písanie slov cudzieho pôvodu (prevzatých
slov a cudzích vlastných mien) v časti 1. Hlavné
zásady písania slov cudzieho pôvodu napísané,
že „v slovenčine sa všeobecne prejavuje tendencia

písať aj slová cudzieho pôvodu po ich zdomácnení
podľa zásad, ktoré sa uplatňuje pri písaní slov
domáceho pôvodu.“ Ďalej sa tieto slová podľa
stupňa zdomácnenia rozdeľujú na tri skupiny, pre
potreby nášho príspevku je dôležitá ich 3. skupina,
a to nezdomácnené slová, čo „sú slová, ktoré sa
používajú v pôvodnej podobe.“ Takéto nezdomácnené
slová „sú predovšetkým vlastné mená, a to: a)
osobné mená, t. j. rodné (krstné) mená a rodinné
mená (priezviská), napr. Johann Wolfgang Goethe,
Friedrich Schiller, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig
van Beethoven, Georg Friedrich Händel, Victor Hugo,
Charles Gounod.“ Môžeme vidieť, že pravopis týchto
mien ostáva zachovaný, malo by to teda tak byť aj
pri priezvisku Lanfranconi. Ako sme mohli vidieť na
vyššie uvedených príkladoch, nedochádzalo v nich
k zmene alebo k vynechaniu nejakého písmena.
Teda aj správny názov zastávky a mosta by mal byť
Lanfranconi a nie Lafranconi, ktorý je zaužívaný.
Prečo vlastne došlo k tejto chybe? Pravdepodobne
sa tento nesprávny názov vytvoril vďaka ľuďom,
ktorí v danom mene prestali vyslovovať písmeno
n a zjednodušili si ho na Lafranconi. Vplyvom
rokov sa toto písmenko z daného mena vytratilo
úplne a zostala v platnosti jeho nesprávna podoba
Lafranconi.
Ako je to s uvedeným menom dnes? Hoci v bežnej
reči stále môžeme počuť pomenovanie Lafranconi,
Národná diaľničná spoločnosť spolu s Dopravným
podnikom Bratislava zmenili tento nesprávny názov
zastávky a mosta. Potvrdili, že došlo ku korektnému
zjednoteniu názvoslovia a taktiež, že zmenili
skomolený nesprávny názov Lafranconi na správne
pomenovanie Lanfranconi.
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Text: Ladislav Kováč
Foto: Tomáš Madeja

KOMENTÁR

ZDRAVIE SPOLOČNOSTI
JE PODMIENENÉ
ZDRAVÍM JEJ UNIVERZÍT
Je pre mňa poctou, že mi redakcia Našej univerzity ponúkla možnosť vysloviť sa k stavu našej spoločnosti. Robím
tak ako chemik a biológ. Ale aj ako človek, ktorý po páde komunizmu dostal príležitosť podieľať sa vo funkcii
ministra pre vzdelávanie na regenerovaní intelektuálne a mravne poškodeného spoločenstva.

Prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc., (nar. 1932) je emeritný profesor Katedry biochémie Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave. Vyštudoval biochémiu na Karlovej univerzite v Prahe, od r. 1956 pôsobil na Prírodovedeckej fakulte
UK, bol priekopníkom výskumu mitochondrií v kvasinkách, jeho výskum mal výnimočné ohlasy vo svete. V r. 1970
bol z politických dôvodov z katedry vyhodený. Hneď po Nežnej revolúcii sa stal ministrom školstva. Od r. 1992
znova pôsobil na Prírodovedeckej fakulte UK, venuje sa kognitívnej biológii.
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V decembrový deň roku 1989 som sa
chystal na autobus na svoje exilové
pracovisko v Ivanke pri Dunaji. Čakali
ma laboratórne experimenty. Zazvonil
mi telefón z úradu vlády: posielajú po
mňa auto, budem menovaný ministrom
novej vlády. Na otázku novinárov, čo
považujem za svoju hlavnú úlohu,
odpovedal som: narovnať skrivenú
chrbticu učiteľov. Po vstupe do pracovne
ministra padol mi zrak na nápadný
telefón. Spájal ministra s ústredným
výborom Strany, odkiaľ dostával príkazy.
Mojím prvým rozhodnutím bolo zriadiť
expertné skupiny odborníkov, ktoré budú
hľadať riešenia, ako veci ponaprávať.
Za pár týždňov ich vznikli desiatky.
S takouto víziou som zahájil svoju
novú laboratórnu prácu. Spôsobom,
akým ju my prírodovedci vždy robíme:
presvedčením o sile pokusov a omylov.
Nemala ľahké poslanie skupina, ktorá
mala navrhnúť, ako odstrániť krivdy
a zločin husákovských čistiek. Otvorili
sme brány do sveta. Z Bratislavy
každý deň vozil autobus študentov
na viedenské univerzity. Expertná
skupina pre zahraničie navrhla program
„Education for democracy“, v rámci
ktorého prichádzali cudzinci učiť
Slovákov anglický jazyk. (Úspech bol
fenomenálny, v rokoch 1990 – 1995 ho
prišlo na Slovensko učiť viac ako 1 500
dobrovoľníkov.) Keď som raz vyhlásil, že
by sme sa do konca storočia mali stať
bilingválnym národom, s angličtinou
ako druhým jazykom vzdelávania
a komunikácie, mal som ťažkosti
odmietnuť návrh skupiny študentov,
aby sme na jeden rok zastavili odbornú
výučbu a celú ju zasvätili iba štúdiu tohto
jazyka.
Jedna z expertných skupín bola určená
na prípravu nového zákona o vysokých
školách. Vychádzala z legislatívy
úspešných západných škôl. Musela však
aj rešpektovať nároky hlavných aktérov
politickej zmeny, študentov, ktorí sa
dožadovali podielu na riadení a moci.
Ale aj požiadavky fakúlt, ktoré chceli mať
autonómiu a nezávislosť rozhodovania.
Spoznal som, akú silu dáva
skupinovému živočíchovi politická
moc. Ale uvedomoval som si tiež svoju
zodpovednosť. Trápia ma chyby, ktoré
sa stali. Prijal som presvedčenie kolegov
intelektuálov, že pádom komunizmu
sme boli „odkliati“ a „zrodil sa občan“.
Ustupoval som kolegom politikom
rešpektovaním tézy, že prvým krokom
prechodu od komunizmu k normálnej
spoločnosti musí byť premena
ekonomiky. Ako prioritu priorít som mal
presadzovať výchovu a vzdelávanie.
V 20. storočí sme ako národ vyhúkli.
Nečudo, že veľká časť našej inteligencie

mala podobu „rýchlenej zeleniny“. Trval
som na tom, aby sme na Slovensku mali
len štyri univerzitné centrá. Neuspel som
v presviedčaní kolegov zo Slovenskej
akadémie vied, že vnútený sovietsky
duálny systém oddelenia vedeckého
bádania a vysokoškolskej výučby by
bolo treba opustiť a využiť intelektuálny
potenciál akadémie jej transformáciou
na jednu alebo viacero univerzít. Mohli
sme sa vyhnúť inflácii vysokoškolského
vzdelávania a tým aj nevyhnutného
poklesu jeho úrovne. Dnes máme na
Slovensku 20 verejných, 3 štátne a 12
súkromných vysokých škôl – univerzít
i pseudouniverzít.
Bolo mi ľúto, že sa predstavitelia
špecializovaných vysokých škôl
domáhali premenovania na univerzity,
ale podarilo sa mi odmietnuť návrhy
na zriadenie univerzít na etnickom
či religióznom základe. Veril som,
že všetky naše univerzity budú mať
čoskoro medzinárodný charakter. Naša
duchovná kapacita mohla narásť, keby
sa mi bolo bývalo podarilo presadiť,
aby v novostavbe na Hradnom vrchu
sídlila Stredoeurópska univerzita
s elitnými svetovými učiteľmi. Tá mohla
byť vzorom pre všetky ostatné. Ako na
nej, tak aj na iných našich univerzitách
by sa dnes na vedúce pozície,
počínajúc vedúcimi katedier, vypisovali
medzinárodné konkurzy. Bratislave
by dominovali z Hradného vrchu dve
budovy ako symboly: staroveký hrad
a moderná európska univerzita.
Ťaží ma zodpovednosť za to, že sme
v školstve rýchlo vhupli do demokracie.
Nerátali sme s tým, ako hlboko sme
na Slovensku klesli nie iba v morálke,
ale aj etikete. Nemohli sme ani tušiť,
do akej miery ľudia poškodení totalitou
dokážu demokraciu zneužívať.
V nedávnej diskusii o českom vzdelávaní
komentoval profesor biológie Jan Zrzavý
s trpkou iróniou: „Pokiaľ si námorníci
na lodi volia zo svojich radov kapitána
a spoločne rozhodujú, kam poplávajú, je
výsledok jasný: nikam, ide sa do krčmy.“
A dvojnásobný nobelista Linus Pauling
už v 1957 konštatoval, že výhoda vedy je
v tom, že sa v nej o pravde nerozhoduje
väčšinovým hlasovaním.
Ostatne, nedávne odhalenie stavu
nášho právneho systému, ktorý čoskoro
po vyslobodení z pazúrov riadenia
Stranou dostal veľkorysú samosprávu,
ukázalo, na akú frašku sa môže zmeniť
demokracia. A poviem rovno: Keď
traja z našich politikov boli odhalení,
že svoju školskú prípravu skončili
ako plagiátori, bolo komédiou, ako
svoj čin zľahčovali. Veď zmysel pre
česť, ba hádam obyčajná hanba, ich
mali pomknúť k tomu, aby z funkcií

odstúpili. Ale je tragédiou, že takéhoto
odstúpenia nehodných politikov sa
nedožadovali univerzity, na ktorých
k tomuto prečinu došlo (a vlastne sú zaň
aj spoluzodpovedné).
Ako si môžu občania vážiť inštitúcie,
ktoré by mali byť nervovým systémom
spoločnosti zaisťujúcim jej normálne
fungovanie? Žiaľ, na morálnom
odsúdení previnilcov netrvala ani prvá
a čelná slovenská univerzita. Pritom
jej prvý rektor pri jej vzniku koncom
roka 1919 definoval jej poslanie
„pomocou kultúrnych hodnôt viesť
mládež k inteligencii, teda k dosiahnutiu
najvyšších stupňov dôstojnosti osoby
v prvom rade v zmysle mravnom."
My, experimentálni výskumníci, si pri
svojich pokusoch píšeme laboratórne
protokoly. Takýmto protokolom
o dynamike našej kultúry je pre mňa
archív Našej univerzity. V roku 1955,
v prvom čísle prvého ročníka rektor
UK určil, že úlohou Našej univerzity
bude, aby „zabezpečovala vysokú
kvalitu a komplexnosť pôsobenia
učebno-výchovného procesu na báze
socialistickej ideológie, komunistického
presvedčenia." V roku 1970, keď sa
spustila husákovská normalizácia, v 4.
čísle 17. ročníka rektor UK vyhlásil:
„Chceli by sme, aby tento školský rok
a vyvrcholenie osláv narodenín Lenina
predstavovali skutočnú reštauráciu
výuky marxizmu-leninizmu na UK
a komunistickej výchovy na jednotlivých
fakultách, a to nielen cez katedry
marxizmu-leninizmu, ale i cez výuku
katedier jednotlivých vedných odborov.“
Vtedajší rektori nesmeli prichádzať
s vlastnými víziami – do funkcií boli
vybraní komunistickou stranou a museli
jej slúžiť.
Niečo s organizmom našej spoločnosti
nie je v poriadku. A nie iba s nami, ale
s ľudstvom ako celkom. Vo svete sa
dnes uvažuje o tom, akú rolu má mať
veda a vzdelanie v riešení akútnych kríz
21. storočia, energetickej, klimatickej,
migračnej a hodnotovej. Keď sme
končili s oslavou stého výročia založenia
Univerzity Komenského, uverejnil som
o jej poslaní úvahu „Na prahu stoprvého
roka“ (text je dostupný na www.
biocenter.sk). Súhlasím s tými kolegami,
ktorí vidia v našom spore o novom
vysokoškolskom zákone príležitosť
na širšiu celospoločenskú diskusiu
vzdelancov. Expertne, kompetentne –
ale s noblesou. Uvítal by som, keby sa
záznamy o tejto diskusii dostali aj do
archívu Našej univerzity 2022. Meno
Jána Amosa Komenského, ktorého
niektorí v cudzine označujú za „Galilea
pedagogiky“, nás zaväzuje pred svetom.
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PRÍBEH ŠTUDENTKY

ŠTUDENTKA
EVANJELICKEJ TEOLÓGIE:
TÚŽIM BYŤ NEMOCNIČNOU
FARÁRKOU
Pred štúdiom si myslela, že existuje len jeden správny pohľad na svet – ten, ktorý opisuje Biblia. Po piatich
rokoch na fakulte hovorí, že je dnes oveľa otvorenejšia iným názorom. Patrícia Sára Šimková, 23-ročná rodáčka
z Bojníc, študuje odbor evanjelická teológia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského.
O niekoľko mesiacov ju čakajú záverečné skúšky a ukončenie piateho ročníka. Popri štúdiu tiež vyučuje,
sprevádza umierajúcich, spravuje webový portál a prekladá Bibliu do posunkovej reči. O tom, ako to všetko zvláda
a za čo vďačí štúdiu, porozprávala pre Našu univerzitu.
Patrícia navštevovala Evanjelické
lýceum v Bratislave, kde jej učitelia
vnukli myšlienku, aby skúsila štúdium
v zahraničí. Štúdium na evanjelickej
strednej škole v USA jej sprostredkoval
revenant (pastor) Dušan Tóth, ktorý zo
Slovenska emigroval do Kanady, kde
momentálne stále slúži. Veriaci z jeho
cirkevného zboru jej finančne prispeli na
školné a náklady spojené so živobytím.
Ešte počas strednej školy tak študovala
jeden rok na farskej kresťanskej strednej
škole v Missouri v Spojených štátoch
amerických. „To, že som mohla študovať
v Amerike, by som nazvala akýmsi ‚Božím
vedením‘.“
Celý život túžila pomáhať ľuďom.
Pri výbere vysokej školy zvažovala
psychológiu, pomohol jej rozhovor so
stredoškolskou poradkyňou. „Rozprávali
sme sa, aké mám silné stránky a čomu
by som sa rada venovala. Povedala mi,
že si ma vie predstaviť ako farárku.“
V tej chvíli sa rozhodla pre štúdium na
Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK.
Najviac ju bavia predmety z katedry
praktickej teológie. Patrícia sa zaujíma
najmä o pastorálku. „Praktizujeme tu
pastorálne rozhovory, keď sa duchovný
rozpráva s ľuďmi zo svojho zboru.
Okrem toho ma veľmi bavia aj jazyky
ako gréčtina či hebrejčina. Ide o ich
staršie formy. V súčasnosti sa v Grécku

ani v Izraeli takýmito formami nehovorí.
Takouto gréčtinou a hebrejčinou bola
písaná Biblia a vďaka štúdiu ich viem aj
pasívne využívať,“ vysvetľuje študentka.
Práve jazyky predstavujú ten najtvrdší
oriešok, ktorý ale dokáže rozlúsknuť.
Vyučujúci vedia svojim študentom veľmi
dobre predať vedomosti, takže sa to dá
zvládnuť.

Pri online výučbe sa viac sústredí
Patrícia bola zvyknutá na kvantum učiva
zo strednej školy, navyše mala všetky
predmety v angličtine. Prvé skúškové
preto nebolo až také náročné. Navyše,
vysokoškolskí pedagógovia jej poskytujú
kvalitné vedomosti. Študenti s nimi majú
veľmi dobré vzťahy. „Môže za to aj fakt,
že sme menšia fakulta, máme menej
študentov, čiže je tu priestor tieto vzťahy
utužovať. Zároveň to beriem aj negatívne,
keďže je nás veľmi málo. Život na fakulte
by možno vyzeral inak, ak by mala viac
študentov. Nás je v ročníku okolo desať,
okrem toho niektorí študenti aj opakujú
predmety. Tým pádom je nás ešte menej.“
Piaty ročník začali prezenčnou formou,
momentálne majú online vyučovanie.
V „počítačovej výučbe“ vidí Patrícia
plusy aj mínusy. Keď je v triede, dokáže
sa veľmi ľahko rozptýliť, vďaka online
vyučovaniu, kde je zatvorená sama

v jednej miestnosti, sa lepšie sústredí.
Na druhej strane je však veľký extrovert
a veľmi jej chýba fyzický kontakt so
spolužiakmi.
Okrem teoretických vedomostí
potrebuje študent teológie aj veľa
praxe. Neoddeliteľnou súčasťou
výučby je teda aj tá praktická. Patrícia
vypomáhala v cirkevnom zbore
Zemianske Kostoľany či v bratislavskom
cirkevnom zbore Staré Mesto, kde píše
kázne alebo prednáša liturgie. Praxuje
aj v katechetike, v rámci ktorej chodí
učiť na materské či základné školy.
Praxi predchádzal na fakulte predmet
Katechetika. „Práve tieto prednášky nám
pomáhajú pri zostavení plánu hodiny,
ktorú následne odučíme v materskej
alebo na evanjelickej základnej či strednej
škole. Prax vždy vybavuje škola, ktorá
nás priradí do jednej evanjelickej školy
či škôlok. Absolvovala som ju ešte
v čase, keď sme fyzicky chodili do školy.
Minulý rok, keď nám to ešte pandémia
umožňovala, som v septembri učila na
evanjelickej základnej škole. Ale mali
sme napríklad praktikum z pastorálky,
v rámci čoho sa robia s deťmi pastorálne
rozhovory pod dohľadom našich
pedagógov. Tie sme už robili online, čo
pre nás všetkých predstavovalo veľkú
skúšku. Bolo to náročné, pretože sme sa
videli prvýkrát cez počítač.“
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Na fakulte vyrástla ako osobnosť

Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. pôsobí ako vysokoškolská učiteľka od
roku 2006, v súčasnosti na Fakulte sociálnych a ekonomických
vied Univerzity Komenského. Zaoberá sa diagnostikou osobnosti
v práci a v kariérovom poradenstve. Je autorkou kníh Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů (2019), Výcvik diagnostických
zručností I. (2019), Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků
1. stupně ZŠ (2010). V rámci projektu Požiadavky súčasných
zamestnávateľov na kariérové kompetencie zamestnancov usporiadala konferenciu, ktorej výstupom je zborník príspevkov Očakávania zamestnávateľov na kompetencie absolventov vysokých
škôl (2018). Nedávno úspešne ukončila projekt Kega Identifikácia
psychologického kapitálu na základe analýzy očakávaní zamestnávateľov na kariérové kompetencie absolventov, ktorého výstupom je monografia Psychologické aspekty zamestnateľnosti vysokoškolských študentov a absolventov v kontexte očakávaní
zamestnávateľov (2020). Participuje na projektoch (Workplace
attachment in the context of organizational behaviour and performance variables; Leadership in sport: Evaluating the efficacy of
coaches).

 

Aká je Patríciina vysnívaná práca? Vie si
samu seba predstaviť ako nemocničnú

KNIŽNÉ TIPY
VYDAVATEĽSTVA UK
Elena Lisá

Výcvik
diagnostických
zručností II.
Diagnostický rozhovor v práci

Keďže je Patrícia v piatom ročníku,
píše diplomovú prácu. Vybrala si tému
Pastorálne sprevádzanie umierajúcich.
Navrhla si ju sama a ide o náročnú
problematiku. „Keď som chodila na
strednú školu, jedna z mojich učiteliek
zomrela na rakovinu. Bola som jedným
z posledných ľudí, ktorí sa s ňou pred
smrťou stretli. Veľmi ma to zasiahlo. Keď
som ju navštevovala v nemocnici, mala
veľmi veľa otázok, čo sa týka napríklad
života po smrti – čo sa s ňou stane a ako
to bude všetko prebiehať. Toto bolo
prvým impulzom na výber témy mojej
záverečnej práce.“ Druhým bol pobyt
na letnej stáži v americkom cirkevnom
zbore. Spolu s jedným pastorom chodili
do rôznych domovov dôchodcov,
kde si všimla, že mnohých seniorov
blízki nenavštevujú. Tí sa potrebovali
vyrozprávať, túžili po tom, aby ich
niekto počúval. Tretí impulz pre výber
témy prišiel v čase, keď sama ležala
v nemocnici s koronavírusum. „Videla
som tu umierajúcich, ktorí sa nemohli
rozlúčiť so svojimi blízkymi. Vtedy som
si uvedomila, že je dôležité, aby pri
umierajúcich niekto bol.“

farárku. „V praxi by som využila to, o čom
píšem v diplomovej práci.“ Po štúdiu
ešte plánuje absolvovať kurzy klinického
pastorálneho vzdelávania v Amerike.
Štúdium na EBF UK jej dalo množstvo
nových vedomostí a skúseností.
Vysokoškolskí pedagógovia veľmi
pomáhajú študentom, aby rástli ako
osobnosti. „Keď to porovnám so
študentmi z iných
fakúlt, vidím, že naši
Viete, že v edícii Výcvik diagnostických zručností vyšiel v roku 2019 prvý diel
názvom Repertoárová mriežka? Tento učebný text poskytuje návod na používaučitelia majúsnieindividuálny
keďže
jednej z klasických metód prístup,
diagnostiky osobných
konštruktov ľudí. Test rolových
konštruktov predstavil v roku 1955 kognitívny psychológ a terapeut George Kelly.
je nás málo. Za
námpoužíva
odovzdali
Dodnespäť
sa všakrokov
okrem psychoterapie
aj v iných oblastiach, ako sú klinická
psychológia, psychológia trhu a marketingu, pracovná a organizačná psychológia,
v oblasti ľudských zdrojov,
výberov,iný
rozvoja
a tréningov, sebapoznania a kariérovéveľmi veľa vedomostí
a tiež
pohľad
ho rozvoja. S ohľadom na unikátnu schopnosť metódy preniknúť takpovediac do
iných ľudí, je repertoárová mriežka užitočným diagnostickým nástrojom aj pre
na veci. Keď hláv
som
nastupovala
na
fakultu,
nepsychológov. Výcvik diagnostických zručností I.: Repertoárová mriežka môžete
on-line.
myslela somzakúpiť
si, že
všetko, čo je v Biblii,
platí na sto percent, že existuje iba jeden
pohľad na svet, s ktorým musíme všetci
súhlasiť. Už vO autorke
prvom ročníku sme boli
konfrontovaní s tým, že toto tvrdenie
nie je úplne pravdivé. Existuje mnoho
iných názorov a pohľadov na svet. Vďaka
štúdiu prijímam názory iných oveľa
otvorenejšie.“
Potenciálnym uchádzačom o štúdium
evanjelickej teológie Patrícia odkazuje,
aby mali otvorené mysle a nebáli
sa pýtať. „Zapájajte sa do rôznych
mimoškolských aktivít. Nielenže vám
pomôžu s profesijným rastom, budete
mať veľa skúseností a zistíte, ako môžete
lepšie fungovať v živote.“

Diagnostický rozhovor v práci

Univerzita
Komenského
v Bratislave

Autor: doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
Rok vydania: 2021
Dostupnosť: v predaji
Vysokoškolská učebnica je už druhým príspevkom autorky v edícii Výcvik diagnostických
zručností. Kým prvý diel, Výcvik diagnostických zručností I: Repertoárová mriežka (2019),
bol venovaný jednej z klasických metód diagnostiky osobných konštruktov ľudí, druhý
diel sa venuje téme diagnostického rozhovoru v pracovnom kontexte. Táto metóda
je využiteľná v organizačnej a pracovnej oblasti, v manažmente ľudských zdrojov,
pedagogike, kariérovom poradenstve, sociálnej práci alebo v poradenstve osobného rastu.

Autorka publikácie docentka Elena Lisá pôsobí ako vysokoškolská učiteľka od roku
2006, v súčasnosti na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského.
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PROTEÍNY – ŠTRUKTÚRA A FUNKCIA. 2. DIEL – FUNKCIA PROTEÍNOV
Peter Kabát
Vladena Bauerová-Hlinková
Jacob Bauer

Autori: doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.; Mgr. Vladena Bauerová- Hlinková, PhD.; Jacob
Bauer, PhD.
Rok vydania: 2021
Dostupnosť: v predaji
Uvedená publikácia predstavuje druhý diel učebnice prezentujúcej základné poznatky
o proteínoch. Na rozdiel od prvého dielu, ktorý bol zameraný na štruktúru proteínov,
v tomto diele sa hlavnou témou stáva ich funkcia. Vzťah medzi štruktúrou a funkciou
môžeme pripodobniť k dvom stranám tej istej mince.
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Jacob Bauer

Božie slovo v posunkovej reči
Ako mnohí študenti, aj Patrícia popri
škole pracovala, na evanjelickom lýceu
učila anglický jazyk. Iniciovala tam vznik
zoskupenia Dobručko, ktoré sa venuje
príprave záujemcov evanjelického lýcea
na prijímacie skúšky. Dnes spolupracuje
s neziskovou organizáciou Ľudia ľuďom.
Ide o systém darcovstva, vďaka ktorému
môže ktokoľvek pomáhať rôznym
verejnoprospešným organizáciám,
rodinám či jednotlivcom v núdzi. Forma
pomoci je akákoľvek – či už finančná,
alebo aj dobrovoľnícka práca. Patrícia
spravuje fungovanie webového portálu.
„Snažíme sa získať peniaze a rôzne dary,
aby si mohli plniť svoje ciele. Okrem
toho mám tiež na starosti komunikáciu
s darcami.“ Je to náročná práca, často sa
stretáva s ťažkými osudmi,.
Aby toho nebolo málo, Patrícia je

VÝCVIK DIAGNOSTICKÝCH ZRUČNOSTÍ II:
DIAGNOSTICKÝ ROZHOVOR V PRÁCI

Učebnica je vhodnou pomôckou pre aplikačne orientovaný vysokoškolský
seminár. Študenti sa naučia na vlastnej skúsenosti techniky aktívneho počúvania
a diagnostikovania kompetencií rozhovorom. Učebnica je určená primárne pre študentov
psychológie, ale aj pre psychológov z praxe, či ďalšie profesie, ktoré vyžadujú kontakt
priamo s ľuďmi: personalisti, HR pracovníci, manažéri, pedagógovia, sociálni pracovníci,
kariéroví poradcovia, konzultanti osobného rastu a iné. Môže poslúžiť každému čitateľovi
so záujmom o prácu s ľuďmi a všetkým, ktorí sa zaujímajú o poznanie človeka.

Výcvik diagnostických zručností II.

Diplomovka inšpirovaná aj koronou

súčasťou projektu Božie slovo pre
nepočujúcich. Ide o komunitu ľudí, ktorí
prekladajú Bibliu do posunkovej reči.
Ona sama posunkovú reč neovláda,
v budúcnosti by sa ju rada naučila.
„V projekte vypomáham s organizáciou
stretnutí, pomáham tiež pri preklade
z pôvodných biblických jazykov –
hebrejčiny a gréčtiny do slovenčiny,“
ozrejmuje Patrícia. Na prekladoch
pracuje celý tím - teológovia, ktorí
prekladajú Bibliu z pôvodných jazykov
do slovenčiny, niekoľko nepočujúcich
či pani, ktorá prekladá výklad do
posunkovej reči. „Je to dosť náročný
proces, pretože v posunkovej reči je veľmi
ťažké vyjadriť emócie. Jeden verš z Biblie
sme napríklad prekladali tri hodiny, aby
sme ho mali biblicky správne, a zároveň
aby dával zmysel v posunkovej reči.
Následne sa biblické pasáže natočili na
video a sprostredkovali nepočujúcim
vďaka televízii Lux.“ Bibliu ešte nemajú
celú preloženú, no na internete už
môžeme nájsť niekoľko pasáží zo Starej
a Novej zmluvy.

Elena Lisá

Vyučovanie náboženstva na materskej
škole je viac hravé – s deťmi spievajú
piesne, hrajú s nimi hry, snažia sa im
prerozprávať biblický príbeh pomocou
obrázkov alebo iných interaktívnych
materiálov. Vďaka tomu si dokážu udržať
ich pozornosť. „Vyučovanie náboženstva
na školách – najmä na vyšších stupňoch
– je viac o skupinovej práci medzi
študentami a učiteľom, snažíme sa, aby
študenti mali priestor na kladenie otázok
a na diskusiu,“ vysvetľuje Patrícia.
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V úvodnej kapitole nás autori oboznamujú s rôznymi skupinami proteínov, pričom
základným kritériom ich rozdelenia je práve funkčnosť – ide o enzýmy, transportné
proteíny, zásobné proteíny, kontraktibilné (motorické) proteíny, štruktúrne proteíny,
obranné proteíny, regulačné (signálne) proteíny a receptory. Pozornosť je venovaná
proteázam – doteraz najlepšie charakterizovanej skupine enzýmov, ktoré v bunkách
zabezpečujú maturáciu proteínov alebo degradujú poškodené, nepotrebné proteíny. Ďalej
sú charakterizované vybrané multidoménové proteíny, ktoré plnia v bunke štruktúrnu
funkciu, či proteíny dôležité pri medzibunkovej a vnútrobunkovej komunikácii a proteíny
súvisiace s imunitnou odpoveďou organizmu. V závere monografie sú zhrnuté aktuálne
poznatky o proteínovom inžinierstve a dizajne proteínov.
V učebnici sa nachádza množstvo názorných obrázkov, ktoré uľahčujú pochopenie
výkladu, a rovnako ako v prvom diele ani tu nechýba zoznam skratiek a menný register.
Dielo je odrazom dlhoročných skúseností v oblasti kryštalizácie a určovania terciárnej
štruktúry proteínov spoluautorov Vladeny Bauerovej-Hlinkovej a Jacoba Bauera,
pôsobiacich v Ústave molekulárnej biológie SAV, ako aj Petra Kabáta, ktorý okrem svojej
vedeckej činnosti vo Virologickom ústave Biomedicínskeho centra SAV pôsobí ako
prednášateľ na Katedre mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty UK.
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