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EDITORIÁL
Čokoľvek po tieto dni robíme, nad čímkoľvek
premýšľame, aj tak skončíme pri tej istej
téme: Ukrajina. Nech si vraví, kto chce, čo
chce, táto vojna bolí na Slovensku viac ako
iné konflikty, hoci rovnako kruté, neľudské
a neospravedlniteľné.
Ešte pred pár mesiacmi sme diskutovali
o tom, či bude svet po korone iný ako pred
koronou. Aký bude svet po tejto vojne?
Kedy sa vojna konečne skončí? Ako sa
vysporiadame s ruskou agresiou? Ešte
pred nedávnom sme sa báli vírusu. Čo nám
naháňa strach dnes?
Psychoanalytička Juana Danis, narodená na
Slovensku, napísala vetu, ktorej neúprosnú
logiku sa bojíme akceptovať: „Mier je stav
uprostred dvoch vojen.“ Mier sa skončil. Aj
pre nás – minimálne ten mier v duši. Dnes
sme oficiálnym nepriateľom Ruskej federácie.
Stali sme sa cieľom systematickej ruskej
propagandy, ktorá sa nás usiluje presvedčiť
o oprávnenosti „špeciálnej operácie“. Tá
„operácia“ je skutočne špeciálna. Ruská
spoločnosť (česť výnimkám!) si ňou
amputovala ľudskosť. UK ako inštitúcia, ktorá
si ctí slobodu, pravdu a ľudské práva, v tejto
chvíli spravila to, čo spraviť mala a musela:
prerušila spoluprácu s ruskými vysokými
školami a vedecko-výskumnými inštitúciami,
ktoré otvorene podporujú ruskú agresiu,
a podala pomocnú ruku našim ukrajinským
študentom a ich rodinám – štipendiá,
ubytovanie, strava, hodiny slovenčiny, pomoc

pri hľadaní škôlky, školy či lekára, koordinácia
dobrovoľníkov a mnohé ďalšie prejavy
empatie a solidarity. Sme pripravení prijať
na mobilitu ďalších ukrajinských študentov
a poskytnúť prácu ukrajinským vedcom
a vysokoškolským učiteľom.
Vo svojom prejave 24. februára 2022 varoval
Vladimír Putin všetkých prípadných spojencov
Ukrajiny, aby sa do konfliktu nemiešali. Vraj
inak uvidia, čo ešte vo svojich dejinách
nevideli. V tomto neklamal. Charkov, Kyjev,
Černobyľ, Černihiv, Cherson, Mariupoľ, Sumy,
Slovjansk, Buča, Boroďanka – nová geografia
ukrajinského utrpenia a ruskej obludnosti,
tisíce nevinných obetí a vojnové traumy pre
celé generácie.
Dokončujem tento text a kolega Tymofij
Havryliv, skvelý literárny historik a spisovateľ
v Ľvove, píše: „Rusi bombardujú vlakovú
stanicu v Kramatorsku, usmrtili nevinných
civilistov pripravených na evakuáciu.“ A na
nás paralelne chrlia argumenty o svojej
nevine. Akých beštiálností sa ešte dočkáme?
Kde nájsť slová, ktoré by adekvátne vyjadrili
hnev a hlboký smútok pri sledovaní tejto vojny
takpovediac v priamom prenose? V tomto
prípade neplatí slávny Wittgensteinov výrok
„O čom sa nedá hovoriť, o tom treba mlčať“,
ale jeho obmena, ktorú vyslovil Tymofij:
„O čom sa nesmie mlčať, o tom treba hovoriť.“
Hovorme teda o Ukrajine!
Tento text neobsahuje písmeno Z.
Jozef Tancer
prorektor UK pre medzinárodné vzťahy
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AKTUALITY

Voľby rektora Univerzity
Komenského sa budú konať 18.
mája 2022
Voľby rektora UK na funkčné obdobie od
1. februára 2023 do 31. januára 2027 sa
uskutočnia 18. mája 2022 o 9.00 hod.
v Aule UK. Rozhodol o tom Akademický
senát Univerzity Komenského
v Bratislave na svojom zasadnutí 23.
februára. Lehota na podávanie návrhov
na kandidátov je do 4. mája 2022 do
12.00 hod.
Právo navrhovať kandidáta na funkciu
rektora UK majú členovia akademickej
obce UK a členovia Správnej rady UK.
Návrhové listiny je potrebné adresovať
do rúk predsedu volebnej komisie Mgr.
Gašpara Fronca na adresu:
Mgr. Gašpar Fronc (predseda Volebnej
komisie na voľby kandidáta na funkciu
rektora UK)
Univerzita Komenského v Bratislave
Akademický senát UK
Šafárikovo námestie 6, P. O. Box 440
814 99 Bratislava 1
Kandidát na funkciu rektora UK
najneskôr v lehote do 4. 5. 2022, 12.00
hod., podá svoj písomný, maximálne
trojstranový, pracovný životopis na
vyššie uvedenú adresu predsedu
Volebnej komisie na voľby kandidáta na
funkciu rektora UK. Zároveň môže podať
aj stručné, maximálne dvojstranové,
programové tézy svojej kandidatúry.

UK a zhovárala sa so študentkami
a študentmi o ich pohľade na aktuálne
spoločenské udalosti. „Je iné vidieť vojnu
v televízii a je iné počuť o jej dôsledkoch
hovoriť niekoho, koho sa bezprostredne
dotýka,“ napísala prezidentka po diskusii.
„Som rada, že v tejto skúške ľudskosti
ako spoločnosť obstávame a že aj vďaka
otvoreným mladým ľuďom sme silnejší,
ako sme si mysleli.“

Právnická fakulta uzavrela
dohodu o vzájomnej spolupráci so
Slovenským pozemkovým fondom
Dekan PraF UK doc. Eduard Burda
a generálny riaditeľ Slovenského
pozemkového fondu Ján Marosz dňa
28. 3. 2022 na pôde Právnickej fakulty
UK v Bratislave podpísali Dohodu
o vzájomnej spolupráci medzi týmito
inštitúciami. Vyjadrili záujem aktívne
spolupracovať v oblastiach odborného
prieniku a uskutočňovať prepájanie
praktických skúseností zamestnancov
SPF ako odborníkov v oblasti jeho
pôsobnosti s teoretickými vedomosťami
z akademickej pôdy.

Voľby dekana Jesseniovej lekárskej
fakulty UK v Martine budú 19. mája
2022
Akademický senát JLF UK na svojom
zasadnutí dňa 21. 3. 2022 vyhlásil voľby
kandidáta na funkciu dekana JLF UK na
funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1.
2027.
Právo navrhovať kandidáta na funkciu
dekana JLF UK majú členovia AS JLF
UK a dekan JLF UK. Návrh kandidáta sa
predkladá do 11. 5. 2022 do 12.00 hod.
Zoznam kandidátov spolu so zoznamom
navrhovateľov bude zverejnený na
webovom sídle JLF UK a na úradnej
výveske JLF UK, najneskôr do štyroch
pracovných dní pred dňom konania
volieb.

Školenie študentov
o zabezpečovaní kvality
Oddelenie kvality Univerzity Komenského
v Bratislave v spolupráci so zástupcami
študentov v Akreditačnej rade UK
a so zástupcami Študentskej časti
Akademického senátu UK pripravili
1. - 2. 4. 2022 na pôde Kongresového
centra Družba UK školenie pre študentov

participujúcich na rôznych úrovniach
zabezpečovania kvality vzdelávania na
UK. Celkovo bolo oslovených cez 300
aktívnych študentov.
Študenti participovali v pracovných
skupinách, riešili prípadové štúdie či
negociovali rôzne požiadavky. Zúčastnili
sa prednášok o zabezpečovaní kvality,
o význame, pôvode a implementácii
Bolonského procesu a ESG štandardov,
o legislatíve v rámci zabezpečovania
kvality vzdelávania a o tvorbe štandardov
pre študijný program, vnútorný systém
kvality a habilitačné a inauguračné
konania na národnej úrovni, ktoré sú
v pôsobnosti SAAVŠ. Oboznámili sa
tiež s legislatívou na úrovni univerzity,
o pôsobnosti, právach a povinnostiach
jednotlivých štruktúr v rámci tvorby,
návrhu a schvaľovania študijných
programov na UK. Počas praktickej časti
si vyskúšali negociáciu v role vedenia
UK, ako aj v role študenta, posudzovali
na mieste spis študijného programu,
v ktorom hľadali chyby a mali možnosť
zanechať nielen spätnú väzbu ich
zapojenia, ale aj návrhy a odporúčania
na zlepšenia fungovania akreditačného
procesu na jednotlivých fakultách.

Milan Jurík bude dekanom EBF UK
aj v druhom funkčnom období
Dňa 27. marca 2022 nastúpil do funkcie
dekana Evanjelickej bohosloveckej
fakulty UK Mgr. Milan Jurík, PhD. Fakultu
povedie aj v druhom funkčnom období
do 27. marca 2026.
Akademický senát EBF UK v Bratislave
ho za kandidáta na dekana zvolil na
svojom zasadnutí dňa 18. februára
2022 v tajnom hlasovaní. Do funkcie
dekana ho menoval rektor UK Marek
Števček dňa 17. marca 2022. Pred
pôsobením vo funkcii dekana EBF
UK bol prodekanom tejto fakulty pre
vzdelávaciu činnosť. V minulosti bol tiež
duchovným správcom Teologického
domova ECAV. Od roku 2002 pôsobí na
Katedre praktickej teológie EBF UK.

Prezidentka navštívila FSEV UK
Prezidentka SR Zuzana Čaputová
navštívila 4. marca 2022 Fakultu
sociálnych a ekonomických vied

Zomrel Eduard Kukan
V stredu 9. februára 2022 zomrel právnik, diplomat, bývalý minister zahraničných vecí SR a poslanec Európskeho parlamentu
Eduard Kukan. Od r. 2019 pôsobil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bol významným členom katedry
medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov. Svoje diplomatické skúsenosti využíval a odovzdával ďalej na pozícii čestného
predsedu Diplomatickej akadémie – Inštitútu medzinárodných vzťahov Karola Rybárika, súčasti Právnickej fakulty UK, kde zároveň
pôsobil ako lektor niekoľkých predmetov.
Česť jeho pamiatke!
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Pomoc s ubytovaním ľudí
utekajúcich pred vojnou
Na dočasné ubytovanie pre
príbuzných študentov a zamestnancov
UK vyčlenila kapacitu na internáte
Družba UK a v kongresovo-rekreačnom
stredisku v Modre – Harmónii.
V priebehu troch týždňov od vypuknutia
vojny UK poskytla bezpečné útočisko
takmer 300 ľuďom.
Sledovanie žiadostí a komunikáciu
s fakultami a ubytovacími zariadeniami
prostredníctvom jednotného
kontaktného bodu ukrajina@uniba.sk
mal na starosti Úsek medzinárodných
vzťahov Rektorátu UK. V prvých
týždňoch fungovali sedem dní v týždni,
od rána do večera. Pomáhali ako
dobrovoľníci na Družbe, zabezpečovali
potraviny, hygienické potreby a lieky,
ale napríklad aj lopty či kolobežky pre
ubytované deti. Museli riešiť rôzne
výzvy, napríklad hľadali ubytovanie pre
mladú Ukrajinku so psíkom. Vytvorili
tiež dotazník v ukrajinskom jazyku,
ktorý poskytol informácie o potrebách
ubytovaných, ako sú škôlky, školy,
kurzy slovenského jazyka, zdravotné

problémy či profesia ubytovaných.
Z neho vyplynulo, že medzi ubytovanými
sú napríklad strojná i stavebná
inžinierka, advokátka, kaderníčka,
zdravotná sestra, plavecká trénerka,
ale aj stará mama s dvoma vnúčatami.
„Sme len jedni z mnohých, ktorí sa
snažia ľuďom z Ukrajiny zabezpečiť
nevyhnutné minimum a maximálny
možný komfort pre život na Slovensku.
Ukončenie konfliktu na Ukrajine sa zdá
byť v nedohľadne, preto každá pomoc
je aj naďalej potrebná a vítaná,“ uviedla
vedúca úseku Magdaléna Belková.

Pomoc v štúdiu študentom
z Ukrajiny
Pre súčasných študentov UK
zasiahnutých vojnovým konfliktom na
Ukrajine univerzita ponúkla mimoriadne
štipendium vo výške 200 eur a odpustila
im poplatky za ubytovanie v našich
internátoch do konca letného semestra.
Zároveň UK požiadala vyučujúcich, aby
zohľadnili zhoršenú možnosť účasti
týchto študentov na výučbe a hľadali
najústretovejšie možné riešenie ich

ďalšieho štúdia. Univerzita poskytne
študentom s ukrajinským štátnym
občianstvom, ktorí majú status
dočasného útočiska, a ostatným, ktorí
majú doplnkovú ochranu alebo azyl,
možnosť pokračovať v štúdiu vo forme
mobility. Počas prebiehajúcej mobility
môže študent požiadať o prijatie na
riadne štúdium.

UK pozastavila spoluprácu
s ruskými inštitúciami
Univerzita Komenského v Bratislave
pozastavuje spoluprácu s ruskými
partnerskými inštitúciami. Univerzita
nebude vysielať, ani prijímať
žiadnych zamestnancov a študentov
v rámci uzavretých zmlúv s ruskými
partnerskými inštitúciami. Toto
opatrenie sa nedotkne súčasných
študentov.

Kurzy slovenského jazyka
Viaceré súčasti UK pomáhajú
utečencom z Ukrajiny prostredníctvom
bezplatných kurzov slovenského
jazyka. Kurzy zorganizoval Útvar

TÉMA

POMÁHAME UKRAJINE
Hlavnú tému tohto čísla Našej univerzity priniesli aktuálne udalosti. 24. februára 2022 vojská Ruskej federácie napadli
Ukrajinu a Slovensko zažíva vojnu v bezprostrednej blízkosti.
Naša univerzita od vypuknutia konﬂiktu stojí na strane obetí a odmieta ruskú agresiu. „Ako inštitúcia vyznávajúca
slobodu, demokraciu a humanizmus považujeme za svoju povinnosť postaviť sa v týchto pre Ukrajinu ťažkých časoch
jednoznačne na stranu nášho suseda,“ uviedol rektor UK Marek Števček vo svojom vyhlásení.
Utrpenie našich susedov nás nenechalo chladnými a na univerzite vzniklo množstvo iniciatív na pomoc, do ktorých
sa zapojili všetky súčasti univerzity. Jednou z najvýznamnejších foriem pomoci bolo rozhodnutie poskytnúť
v univerzitných zariadeniach ubytovanie pre rodiny našich ukrajinských študentov, ktoré museli utiecť pred vojnou.
Bezpečné útočisko ich u nás našlo takmer 300. Prinášame vám príbehy niekoľkých z nich a tiež predstavíme ľudí,
ktorí im pomáhajú. Dočítate sa tiež, ako inváziu do svojej domoviny prežívajú ukrajinská študentka a ukrajinský
profesor na UK, ako sa v dnešnej situácii cítia Bielorusi, ale aj o historických paralelách medzi okupačnými vojakmi
na Ukrajine a v Československu v r. 1968.
Vedeli ste, že utečencov z Ukrajiny sme tu mali už aj pred 100 rokmi a na UK mali dokonca svoj spolok?
Univerzita tiež žila debatou okolo novely vysokoškolského zákona, ktorá bola nakoniec v parlamente prijatá
s množstvom pozmeňovacích návrhov. Čo schválené znenie zmení, vysvetľuje rektor Marek Števček. Prinášame
tiež informácie o virtuálnom covidovom oddelení, ktoré zriadili na JLF UK v Martine, príbeh našej študentky, ktorá sa
vznáša vo vzduchu v opernom predstavení a rozhovor s odborníkom na dezinformácie Jakubom Šrolom. Práve on
zdôraznil, že „pravda nie je uprostred,“ ako sa nám snažia nahovoriť internetoví trollovia. Pravda je v tejto vojne na
strane Ukrajiny.
Univerzita Komenského stojí za Ukrajinou.

Skupina odídencov z Ukrajiny, ktorí absolvovali intenzívny kurz
slovenského jazyka v SAS – Centre pre slovenčinu ako cudzí jazyk FiF UK

8 naša univerzita

naša univerzita 9

Vyhlásenie AS UK
Akademický senát Univerzity
Komenského v Bratislave oceňuje
a podporuje aktivity vedenia
Univerzity Komenského v Bratislave
a akademickej obce UK zamerané
na pomoc študentom a študentkám
zasiahnutým agresiou Ruskej federácie
voči Ukrajine. Akademický senát UK
odmieta aplikovanie princípu kolektívnej
viny, a preto vyzýva akademickú obec
UK k vzájomnému porozumeniu
a k zdržaniu sa akejkoľvek formy
diskriminácie študentov a akademikov
z Ruskej federácie a Bieloruskej
republiky. AS UK sa hlási k princípom
humanizmu, k obrane nevinných
a porozumeniu medzi národmi.

Podporné skupiny pre ukrajinské
a ruské študentky a študentov

Študenti JLF UK po nákupe humanitárnej pomoci
jazykovej a odbornej prípravy Centra
ďalšieho vzdelávania RUK, Studia
Academica Slovaca – centrum pre
slovenčinu ako cudzí jazyk FiF UK a tiež
Pedagogická fakulta UK v spolupráci so
Staromestskou knižnicou v Bratislave.
Všetky organizácie zaregistrovali
veľký záujem Ukrajincov o výučbu
slovenského jazyka, prvé turnusy sa
veľmi rýchlo naplnili.

Pomoc pri komunikácii
v ukrajinskom jazyku
Absolventka katedry rusistiky
a východoeurópskych štúdií na UK
Veronika Goldiňáková pripravila príručku
základov ukrajinského jazyka vrátane
základných fráz a slovnej zásoby, ktorá
je voľne dostupná na internete.
Studia Academica Slovaca z Filozofickej
fakulty UK pripravila brožúrku Prvá
pomoc v slovenčine v ukrajinskej verzii
aj ruskej verzii, ktoré zaslali priamo na
slovensko-ukrajinské hranice a aj na
ďalšie potrebné miesta. Príručky sú tiež
voľne prístupné na stiahnutie na stránke
SAS.

Bezplatná právna pomoc
Právnická fakulta UK poskytuje
ľuďom z Ukrajiny bezplatné právne
poradenstvo. Rozšírili tak činnosť
predmetu Študentská právna poradňa.
„Prvé prípady od ľudí z Ukrajiny
začali do poradne prichádzať od 10.

marca 2022, pričom sa im študenti
ihneď začali venovať. Ponúkame im
pomoc s riešením rôznych právnych
problémov súvisiacich s ich pobytom
a životnými udalosťami či potrebami
na Slovensku,“ opisuje fungovanie
poradne docentka Zuzana Mlkvá Illýová,
riaditeľka Ústavu klinického právneho
vzdelávania Právnickej fakulty. V rámci
Študentskej právnej poradne vypracujú
študenti pod dohľadom advokátov
a pedagógov právnu analýzu pre
záujemcov a poskytnú im asistenciu pri
komunikácii s orgánmi verejnej správy.
„V rámci poradne máme študentov,
ktorí ovládajú ukrajinský, anglický,
alebo aj ruský jazyk, takže analýza a je
vždy poskytnutá tak, aby jej adresát
porozumel. Na aktuálne pridelených
prípadoch pracuje 34 študentov,“ dopĺňa
Zuzana Mlkvá Illýová. Problémy klientov
sú skutočne rôzne, riešia tu napríklad
právne aspekty v súvislosti s udelením
dočasného útočiska, podnikania na
Slovensku, nároku na pomoc v hmotnej
núdzi, možnosti štúdia na vysokej škole,
a s tým súvisiacich otázok uznávania
dokladov o vzdelaní. „Na Študentskú
právnu poradňu sa však obrátil napríklad
aj slovenský zamestnávateľ, ktorý sa
informoval ohľadom právnych možností
zamestnávania ľudí z Ukrajiny,“ dodáva
riaditeľka ústavu.
Právnická fakulta tiež odpustí poplatky
a školné ukrajinským študentom,
ktorí sa zapíšu na študijné programy
v anglickom jazyku.

Katedra psychológie FiF UK ponúkla
podporné skupiny pre študentky
a študentov z Ukrajiny a Ruska, ktorí
študujú na fakulte. Doteraz túto možnosť
využili predovšetkým ruské študentky
a študenti, ktorí sú tiež zasiahnutí
vojnou v Ukrajine. Musia sa vysporiadať
s negatívnymi reakciami okolia
namierenými voči nim, hoci na politické
rozhodnutia svojej krajiny nemajú dosah.
Mnohých vojna zasiahla finančne alebo
potrebujú právnu či sociálnu pomoc.
Ukrajinské študentky a študenti viac
využívajú individuálne poskytovanú
podporu v Psychologickej poradni UK.

Utečencom pomáhali aj študenti
RKCMBF UK
Aj bratislavskí seminaristi, študenti
Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty UK v Bratislave,
sa pridali k pomoci ľuďom utekajúcim
pred vojnou. Viacerí z nich pomáhali
priamo na hraniciach s Ukrajinou a tiež
na železničnej stanici v Košiciach. Ich
úlohou bolo nielen pomôcť utečencom
s vybavovaním lístkov na ďalšie vlaky,
hľadaním správneho spoja a nástupišťa,
ale aj pomôcť im pochopením, úsmevom
a prítomnosťou v ich utrpení. Seminaristi
absolvovali tiež školenie o pomoci pre
utečencov a v dobrovoľníctve pokračujú
aj na hlavnej stanici v Bratislave.

Prírodovedecká fakulta
zorganizovala zbierku pomoci
Na Prírodovedeckej fakulte UK už
v prvých dňoch po vypuknutí vojny
študentská časť akademického senátu
spolu s vedením fakulty zorganizovali
zbierku materiálnej pomoci pre
Ukrajinu. „Vyzbierali sme hygienické

potreby pre deti, obväzy, power banky,
potreby pre deti, spacáky, zdravotnícky
materiál, lekárničky a ďalšie potrebné
veci. Zbierku sme koordinovali so
Slovenským červeným krížom, ktorý
tiež zabezpečil odvoz na hranice,“
uviedol Dominik Juračka, predseda
Študentskej časti Akademického senátu.
Zbierka pokračuje, záujemcovia môžu
materiálnu pomoc nosiť do vstupnej
haly v CH1, odkiaľ sa priebežne dodáva
Slovenskému červenému krížu –
územný spolok Bratislava-mesto.
Zbierku pomoci na PriF UK zorganizovali
aj doktorandi Samuel a Daniel Furkovci,
ktorí tiež pomáhali na hranici.

Volejbalom na pomoc Ukrajine
Aj športom sa dá prejaviť
spolupatričnosť. Dôkazom je iniciatíva
volejbalistov a volejbalistiek FiF UK. Ako
pomoc pre Ukrajinu zorganizovali 14.
marca charitatívny volejbalový turnaj
pod záštitou dekana FiF UK. „Bola to
spontánna akcia, máme spoluhráčov aj
z Ukrajiny, videli sme, že treba pomáhať,
tak sme sa rozhodli ísť na to aj cez
šport,“ uviedla za organizátorov Timea
Kážmérová, študentka dejín umenia,
ktorá pravidelne chodí hrávať volejbal do
telocvične FiF UK na Átriákoch. Turnaj
si zahralo osem tímov zložených zo
študentov, pedagógov a zamestnancov.
„Registračný poplatok bol 5 eur, no
niektorí prispeli aj viac. Všetky peniaze
sme v plnej výške venovali organizácii
Človek v ohrození, na jej konto na pomoc
na Ukrajine,“ hovorí Timea Kážmérová.

Medici zorganizovali darovanie krvi
pre Ukrajinu
Bratislavský spolok medikov z Lekárskej
fakulty UK zorganizoval darovanie krvi
pre Ukrajinu. Odbery krvi prebiehali
v Národnej transfúznej službe SR na
Kramároch od 21. 3. 2022. Bratislavský
spolok medikov tiež organizuje
materiálnu zbierku na pomoc pre
Ukrajinu.

Deti utečencov učí matematiku
online
Študentka Katedry didaktiky matematiky,
fyziky a informatiky FMFI UK Yuliia
Trotska učí ukrajinské deti matematiku.
Deti utečencov prišli o vyučovanie,
keďže väčšina ukrajinských škôl prešla
na dištančnú výučbu alebo úplne
prestala fungovať až do odvolania.
Práve im je určený bezplatný online
kurz matematiky, ktorý iniciovala Yuliia.
„Chcem pomôcť deťom v tomto ťažkom
období,“ hovorí. Kurzy pre žiakov 7. – 9.
ročníka a pre stredoškolákov prebiehajú
online cez Zoom.

Zahraniční študenti JLF UK
v Martine nakúpili tovar za vyše
10 000 eur
Aj na Jesseniovej lekárskej fakulte UK
v Martine prejavili solidaritu s trpiacimi
ľuďmi na Ukrajine. „Naši zahraniční
študenti sa zapojili do humanitárnej
pomoci a darovali peniaze a nevyhnutné
zásoby pre tých, ktorí utekajú pred
konfliktom na Ukrajine,“ povedal
prodekan fakulty Martin Janík. V prvej
zbierke za takmer 7 000 eur nakúpili
životne dôležité veci pre ženy a deti
v slovenských záchytných strediskách
pri ukrajinských hraniciach. V druhej
zbierke fakulta pomohla študentom
zorganizovať nákup zdravotníckeho
materiálu v hodnote 3 500 eur. Jeho
distribúciu koordinovali s iniciatívou
„Kto pomôže Ukrajine.“ „Chcel by som
poďakovať všetkým darcom za ich
príspevky a za ich štedrosť,“ povedal doc.
Janík.

EBF ponúka duchovné poradenstvo
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
zorganizovala modlitby za Ukrajinu
a ponúka tiež možnosť duchovného
poradenstva nielen pre ukrajinských

evanjelikov, ale pre všetkých hľadajúcich
svetlo v tme. Duchovné poradenstvo
nenahrádza psychologickú poradňu,
poskytuje predovšetkým náboženské
porozumenie skúšaným veriacim.
EBF UK je tiež v priamom kontakte
s predstaviteľmi Evanjelickej cirkvi a. v.
pri organizácii dobrovoľníkov či zbierok.

Študenti prekladateľstva
prekladajú zahraničné texty o vojne
Študenti prekladateľských programov
a ich pedagógovia na Filozofickej fakulte
UK sa v posledných týždňoch venovali
prekladom textov, ktoré súvisia s vojnou
v Ukrajine z rôznych krajín, s ktorými
sa v slovenských médiách čitatelia
bežne nestretnú. Texty nájdete na
Spravodajskom portáli UK uniba.sk.

Zbierky na internátoch
Pomôcť ľuďom ubytovaným na Družbe
UK a v Modre – Harmónii možno priamo
v budove Družba D2 (Botanická 25,
Bratislava). Zbierka tiež prebieha vo
vestibule Internátu Ľ. Štúra v Mlynskej
doline každý deň v čase od 20.20 do
20.30 hod.
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Text: Barbora Tancerová, Radka Rosenbergová
Foto: Tomáš Madeja

BEZPEČNÉ ÚTOČISKO PRE
TAKMER 300 ĽUDÍ
Na dočasné ubytovanie pre príbuzných študentov a zamestnancov UK
reagovala bezprostredne po vypuknutí vojny a ponúkla svoje ubytovacie
kapacity na internáte Družba UK a vo svojom kongresovo-rekreačnom
stredisku v Modre-Harmónii.

Manuela Grossová a Blažej Svoboda
z internátov Družba UK
Internát Družba je opäť v prvej línii
pomoci. Bezpečie poskytuje 200
ľuďom
Zamestnanci internátu Družba by už
mali mať nárok na certifikát z krízového
riadenia. Pred dvoma rokmi v marci, keď
vypukla pandémia, im na „hlavu“ spadlo
ubytovanie repatriantov, ktorí prichádzali
zo zahraničia a museli byť dva týždne
v karanténe. Tento rok v marci stáli pred
novou výzvou – ubytovať ľudí, ktorých
ruské bomby vyhnali z domovov.
„Takéto veci sa vždy zbehnú v piatok,

tesne pred víkendom,“ smejú sa Manuela
Grossová, vedúca odboru prevádzky,
a Blažej Svoboda, vedúci ubytovacieho
oddelenia, ktorí v prípade pomoci
utečencom na Družbe stáli so svojím
tímom „v prvej línii“. Prví ukrajinskí
odídenci začali prichádzať naozaj
hneď v prvý víkend po vypuknutí vojny,
Rusko vtedy bombardovalo najmä
Kyjev, Charkov a iné mestá na východe
Ukrajiny a univerzita ponúkla študentom
a zamestnancom UK z Ukrajiny, že
pomôže ubytovať ich príbuzných.
Vyčlenili pre nich izby pôvodne určené

ako izolačky pre covid. „Upratovačky,
údržbári, vrátnici, pracovníci
ubytovacieho, technického úseku,
všetci sa zmobilizovali a v práci boli od
siedmej ráno do desiatej večer. Okrem
štandardnej prípravy izieb a registračného
systému bolo treba zabezpečiť
hygienické potreby, plienky, taniere,
hrnčeky, hrnce, uteráky, respirátory,
jedlo...“ hovorí Blažej Svoboda.
Ľudia prichádzali vystresovaní, unavení,
skoro ráno aj neskoro večer, s jedným
kufrom alebo len jednou igelitkou v ruke,
bez peňazí alebo fungujúcich platobných
kariet. „Prvé zásoby jedla a hygienických
potrieb doniesli naši zamestnanci a tiež
študenti ubytovaní na Družbe. Prvé dva
týždne to boli práve naši študenti, ktorí
najviac pomáhali. Neskôr sa pridali
obyvatelia Karlovej Vsi. Na sociálnej
sieti založili skupinu Pomoc Družbe
Karlova Ves a robia neskutočnú prácu,
‚adoptovali‘ si našich hostí a pomáhajú
vybavovať cudzineckú políciu, úrady,
školy,“ hovorí Manuela Grossová.
Komunikačné problémy zamestnanci
zvládajú zmesou slovenčiny a zvyškov
školskej ruštiny, najčastejšie však
posunkami a úsmevom.
Aj vďaka nasadeniu zamestnancov
a dobrovoľníkov sa študovňa na prízemí
bloku D2 premenila na príjemnú detskú
herňu a priestor, v ktorom ukrajinskí
hostia nájdu jedlo, oblečenie, hygienické
potreby a informácie. Univerzita
postupne pre svojich dobrovoľníkov
zabezpečila počítač, telefón, oddelenie
medzinárodných vzťahov zorganizovalo
stálu dobrovoľnícku službu, v ktorej sa
striedajú všetci členovia akademickej
komunity – študenti, zamestnanci,
pedagógovia. Na výzvu prihlásiť sa
zareagovalo vyše 150 ľudí. Ich práca
je psychicky veľmi náročná. Počúvať

a vnímať príbehy utečencov nie je
jednoduché, práve od dobrovoľníkov
očakávajú utečenci oporu a pomoc.
Preto im patrí veľká vďaka.
Ubytovaní Ukrajinci majú možnosť si
vyprať v internátnej práčovni, v kantíne
majú jedno teplé jedlo denne. O zvyšok
sa starajú dobrí ľudia. „Je neuveriteľné,
akí sú Slováci milí a pohostinní ľudia,“
hovorí Konstantin Starcev, ktorý na
Družbe pomáha ako dobrovoľník.
„Utečenci sú veľmi vďační za pomoc.
Hovoria, že ani príbuzní vás niekedy
neobklopia takou starostlivosťou ako
Slováci.“
Vojna sa, žiaľ, naťahuje, niektorí
ubytovaní sú na internáte už mesiac.
K problémom medzi nimi a ubytovanými
študentmi zatiaľ nedochádza, hoci
internát nie je práve miestom, kde
sa počítalo s pohybom desiatok
malých detí. „Viac sťažností máme na
ubytovaných slovenských študentov ako
na Ukrajincov,“ hovorí Blažej Svoboda.
Hoci sa mnohí ubytovaní už začleňujú
do života na Slovensku, drvivá väčšina
z nich túži čím skôr sa vrátiť domov. Sú
optimistickí, veria, že sa táto nezmyselná
vojna čoskoro skončí. Otázka je, či sa
budú mať kam vrátiť. „Ich domovy mohli
byť zničené, ich blízki zabití, zranení
alebo mimo dosahu, ich otcovia, dedovia
a bratia bojujú za svoju vlasť a môžu byť
zabití, zajatí alebo zmrzačení. Rozprával
som sa s matkou detí s posttraumatickou
stresovou poruchou, ktoré neustále plačú
a majú panický strach pri akomkoľvek
hlasnom zvuku. Čo sa s nimi stane
ďalej?“ pýta sa Konstantin Starcev.

ŠTATISTIKA UBYTOVANÝCH
NA DRUŽBE
Dievčatá 0 – 18

30

Chlapci 0 – 18
Ženy 19 – 59

46

Muži 19 – 59

9

Ženy 60+

14

Muži 60+
Spolu

90

2
191

UK poskytla na pomoc Ukrajincom
aj stredisko v Modre
Univerzita Komenského ponúkla pre
ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoju vlasť,
ubytovanie v študijnom a kongresovom
stredisku Univerzity Komenského
v rekreačnej oblasti Harmónia v meste
Modra.
Už 11. marca začali ubytovávať prvých
ľudí. Dnes je tam 36 dospelých, z nich 32
žien, 4 muži a 33 detí. „Kapacita strediska

Gabriela Gríková z ubytovacieho
strediska v Modre – Harmónii

je 90 lôžok, no to by museli byť využité
všetky postele. Na jednej izbe sú štyri
lôžka a ak príde trojčlenná rodina, zostáva
jedna posteľ nevyužitá. Maximálne
ubytujeme 70 ľudí, pretože si potrebujú
aj navariť, oprať veci a podobne, takže 90
ľudí je v tomto prípade príliš veľa,“ hovorí
riaditeľka strediska Gabriela Gríková. Dve
izby majú v zálohe, v prípade, že by sa
niečo stalo a potrebovali by preubytovať
už ubytovaných ľudí.
Po otvorení strediska pani Gríková
oslovila rôzne charitatívne organizácie
v okolí, aby ubytovaným zabezpečila
stravu či základné životné potreby.
„Poprosila som kamarátov, aby nám
priniesli nejaké veci. Hneď prvý víkend
po otvorení tu bolo veľmi veľa ľudí, ktorí
nám priniesli takmer všetko – od drogérie
cez potraviny, šatstvo, hračky až po
kočíky. Za ten víkend sme v podstate
zabezpečili skoro všetko,“ ozrejmuje
Gabriela Gríková. Neskôr, keď sa situácia
trochu upokojila, si začali evidovať
konkrétne požiadavky ubytovaných,
aby dobrovoľníci vedeli, čo všetko
môžu zháňať v rámci zbierok. Mnoho
materiálnych potrieb zabezpečuje aj
samotné mesto Modra či rôzne charity
v okolí, napríklad v Pezinku.
Ubytovacie zariadenie sa muselo
prispôsobiť skutočnosti, že tu zrazu
býva 70 ľudí. Zriadili novú kuchynku, aby
si Ukrajinci mohli aj sami variť. Kým ju
nemali, obedy zabezpečovala externá
firma. „V rámci vyhlásenej zbierky sme
zabezpečili nejaké potraviny, z ktorých im
pripravujeme raňajky a večeru.“
Záujem pomáhať majú od prvých dní
aj dobrovoľníci. „Ten nápor ľudí, ktorí
začali prichádzať, pomaly opadáva,
a tak si vieme ľudí lepšie zorganizovať.
Vždy je však potrebné, aby v stredisku

bol neustále prítomný aspoň jeden
človek, napríklad recepčná. Okrem toho
sa nám ozvala aj jedna pani z Modry,
ktorá príde, kedykoľvek ju potrebujeme
v doobedňajších hodinách,“ dopĺňa
Gabriela Gríková.
Mnohí z ubytovaných sú už samostatní,
vedia, ako si oprať, navariť, dostať
sa do mesta. Riaditeľka strediska
spoločne s ostatnými zamestnancami
a dobrovoľníkmi im vytvorili nástenky,
na ktorých môžu nájsť rôzne pracovné
ponuky. Na oficiálnych facebookových
skupinách miest Modry a Pezinka či
verejnej facebookovej skupine Pomoc
Ukrajincom v Modre sa pravidelne
zverejňujú rôzne ponuky práce.
„O týchto skupinách vedia, okrem toho
sme im poskytli rôzne pracovné portály,
na ktorých môžu zháňať voľné pracovné
pozície. Väčšina z nich chce pracovať, no
máme tu veľa mamičiek, ktoré majú malé
deti a musia sa o ne starať. Zohnať však
voľné miesto v škôlke je beznádejné,“
tvrdí Gabriela Gríková.
Väčšina ubytovaných sa chce jedného
dňa vrátiť domov, nájdu sa ale aj takí,
ktorí plánujú zostať na Slovensku.
„Máme jednu mamičku, ktorá má
sedemnásťročnú dcéru. Tá pôjde
študovať na univerzitu na Slovensku,“
vysvetľuje riaditeľka strediska. Toto
mladé dievča sa volá Maria-Victoria
Schistad a so svojou mamou ušla
z Kyjeva a na Ukrajine študovala prvý
ročník vysokej školy odbor žurnalistika.
Od budúceho akademického roka
nastúpi na Univerzitu Komenského, kde
chce pokračovať v štúdiu v anglickom
jazyku. Rozhovor s ňou nájdete na
nasledujúcich stranách.
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KTO SÚ NAŠI HOSTIA
Z UKRAJINY?

Za každým z ľudí, ktorí prijali pomoc Univerzity Komenského, je jedinečný príbeh, ktorý by si zaslúžil, aby sme ho
vyrozprávali. Samozrejme, nie je to možné. Už aj preto nie, že viacerí z nich po traumatizujúcich zážitkoch stále
nie sú schopní rozprávať o tom, čo prežili. Silu vyrozprávať svoj príbeh pre Našu univerzitu však našli Yevgenia
s Oleksandou, Iryna, Yevgenia a Danil a Maria-Victoria. Ako nám povedali, berú to ako malý prejav vďačnosti za
prijatie, ktorého sa im u nás dostalo.

Text: Barbora Tancerová
Foto: Tomáš Madeja

Yevgenia Stepovaya: Poslednou
kvapkou bolo, keď nám na balkón
dopadla raketa
Yevgeniu sme pri našom rozhovore
neodfotografovali. Noc predtým, ako
sa s nami stretla, jej manžel poslal
fotografiu, ako vyzerá ich panelák
v meste Ochtyrka na východe Ukrajiny.
Zostali z neho čierne obhorené múry.
Sľúbený rozhovor však nechcela zrušiť,
hoci rozprávanie ju stálo veľa síl.
„Do poslednej chvíle sme mysleli,
že nebudeme musieť odísť,“ hovorí.
„Bombardovali nás už niekoľko dní,
skrývali sme sa v kryte a dúfali, že to
prestane. Ale keď raketa dopadla na
balkón nášho domu, bola to posledná
kvapka. Vybehla som naposledy do bytu,
zobrala pripravený kufor a začala som
riešiť, ako odísť z mesta.“
So 17-ročným synom Danilom vyrazili
na stanicu na evakuačný vlak smerom
na západ. Do prvého sa nedostali, ten sa
naplnil matkami s malými deťmi. Miesto
našli v ďalšom, ktorý ich zaviezol do
Ľvova. Tam nasadli na poľský autobus,
ktorý ich odviezol až do Varšavy. „Bola
som v takom stave, že som mala potrebu
len ísť, ísť, ďalej a ďalej, jedno kam, len
preč od miest, kde sa strieľa.“
Vo Varšave sa skontaktovala so sestrou,
ktorej dcéra študuje v Bratislave na
UK. Od nej sa dozvedeli, že univerzita
ponúka pomoc. Cez niekoľkých
známych im vybavila cestu z Varšavy
autami. „Ani sme nevedeli, kde vlastne
sme, prestupovali sme z auta do auta
v neznámych mestách. Až v Bratislave
som si ako-tak vydýchla. Našli sme
bezpečný prístav.“
Dnes už majú vybavené doklady, Danil
začal aj chodiť do slovenskej školy, ale
keďže podľa ukrajinského systému je
v 11. ročníku a už vlastne končí strednú
školu, spoločne s riaditeľom usúdili, že
bude lepšie, keď skúsi dokončiť ročník
online na ukrajinskej škole a zmaturovať.
U nás by totiž musel chodiť na strednú
školu ešte dva roky.
Yevgenia rozmýšľa nad zamestnaním.
Vyštudovala architektúru, ale posledných
15 rokov pracovala v reklame, so sestrou
mali v Ochtyrke vlastnú reklamnú
agentúru. „Ale tu budem robiť hocičo, čo
príde. Hlavne, že tu nestrieľajú.“

Iryna Samko: Stihla som zbaliť len
pas, džínsy a kocúra
Iryna pricestovala do Bratislavy za
sestrou, ktorá na UK študuje odbor
stredoeurópske štúdiá na filozofickej
fakulte. Rozhodnutie odísť bolo podľa

nej veľmi ťažké a fyzicky a psychicky
náročné.
Z Kyjeva odchádzala narýchlo, keď
sa začali útoky. Išla najprv k známym
na predmestie. „Hodila som vtedy do
ruksaku džínsy a pas a do klietky svojho
kocúra. Myslela som si, že to bude len
dočasné, že sa o pár dní vrátim domov,
veď som mala v práci toľko roboty.“
Ale potom už bolo nebezpečné vracať sa
do Kyjeva, tak s tým jedným ruksakom
a klietkou cestovala autom so známymi
do Ľvova, odtiaľ do Užhorodu, pešo na
Vyšné Nemecké, odtiaľ autobusom do
Košíc a vlakom do Bratislavy, kde ju už
čakala sestra. Cesta trvala vyše tri dni.
„Bol to obrovský stres. Najťažšie pre mňa
bolo asi to, že som šla kus cesty sama.
Pri čakaní na hranici tam boli najmä
rodiny, ja som tam stála sama. A potom
tí dvaja starčekovia v Košiciach na
stanici,“ ukazuje mi v mobile fotku dvoch
manželov, ktorých stretla v Košiciach.
86-ročný pán so svojou 84-ročnou
manželkou a psom museli utiecť zo
Záporožia. „Celú cestu som neplakala,
ale keď som sa s nimi zhovárala, tak som
sa rozplakala.“
Iryna sa v Bratislave už zapísala do kurzu
slovenčiny a hľadá si prácu. Vyštudovala
marketing, diplom nechala doma. „Ten
by sa mi teraz zišiel,“ hovorí.
A ako sa má kocúr? Už vraj dobre, hoci
aj on mal z cesty riadny stres. Na Družbe
však bývať nemôže, tak ho má zatiaľ
u sestry. Atmosféra na Družbe je podľa
nej veľmi dobrá a je veľmi vďačná za
všetko. „Dobrovoľníci by nás niekedy
obrazne ‚nosili na rukách‘, veľmi sú zlatí,
snažia sa, pomáhajú. Ale aj tak v každom
momente myslím na to, že sa chcem
vrátiť domov.“

Yevgenia a Oleksandra Kysil:
S rodinou v Rusku sa o politike
nerozprávame
Yevgenia Kysil a jej 14-ročná dcéra
Oleksandra prišli na Družbu z Kyjeva.
Zavolal ich syn, ktorý študuje fyziku
na matematicko-fyzikálnej fakulte. Do
poslednej chvíle verili, že ruské útoky
rýchlo prestanú, mysleli si, že ich
prečkajú v menšom meste pri Kyjeve.
Ale potom práve z tej strany začal
útok na hlavné mesto a nad domom,
v ktorom boli, stále lietali rakety a bolo
počuť streľbu. „Vtedy sme sa rozhodli
poslúchnuť syna, ktorý nás od začiatku
volal, aby sme prišli do Bratislavy. Zobrali
sme každá menší kufor a manžel nás
viezol na stanicu v Kyjeve. Bolo to
veľmi stresujúce. Kyjev má neoficiálne
5 miliónov ľudí, ale počas tej cesty

bolo mesto úplne prázdne, len sme
prechádzali cez strážne ‚blokposty‘.
Bol to hrozný pocit, oveľa horší ako cez
lockdown,“ opisuje začiatok cesty.
Na rozdiel od ľudoprázdnych ulíc
na stanici boli davy, Yevgenija
s Oleksandrou sa len tak-tak dostali
do jedného z vlakov na západ. „Bol
neskutočne preplnený, ľudia sa hádali
o miesto, sedeli sme dve na jednom
sedadle. Išli sme v noci, vlak bol
zatemnený, a do tej temnoty strieľali
rakety. O tretej v noci sme prišli do
Ľvova, kde akurát zneli sirény.“ Z Ľvova
cestovali ďalším vlakom do Užhorodu,
v ležadlovom vozni, na každom ležadle
boli natlačení dvaja ľudia. V Užhorode
stretli známych, ktorí ich autom zaviezli
na hranicu. „Mali sme šťastie, nečakali
sme veľmi dlho, na slovenskej strane
nás už usmernili dobrovoľníci. Boli veľmi
milí, pomáhali nám odniesť kufor, dostali
sme čaj, pýtali sa nás, či máme za kým
ísť a posadili nás na autobus do Košíc.
Až tam mi trochu odľahlo. Uvedomila
som si, že sme v bezpečí a bude dobre.
V Košiciach sme dostali možnosť sa
umyť, vyčistiť si zuby, teplé jedlo. Bolo to
prvé jedlo od odchodu z Kyjeva. Tam nás
čakal syn a zobral nás do Bratislavy.“
Yevgenia je inžinierka so špecializáciou
na konštrukcie lietadiel, pracovala
v továrni na lietadlá Antonov. Prácu
si začala hľadať hneď po vybavení
dokumentov. „Už sa cítim psychicky
trošku lepšie, veľmi sa mi žiada niečo
robiť, vyplniť čas.“
Oleksandra sa začala online pripájať na
vyučovanie vo svojej kyjevskej škole,
našťastie si zbalila svoj notebook. Hneď
v prvý deň zmeškala prvú hodinu, lebo
zabudla na časový posun. Jej učitelia
sú buď v Kyjeve, alebo odišli na západ
Ukrajiny, spolužiaci sú roztratení cez
polovicu Európy – v Nemecku, v Poľsku,
zopár ďalších na Slovensku, mnohí
na západe Ukrajiny. Oleksandra sa od
malička venuje kresleniu, v Bratislave jej
preto dobrovoľníci pomohli zapísať sa do
umeleckej školy.
Kysilovci hovoria po rusky, Yevgeniin
muž je Ukrajinec, ona je Ruska, jej
rodičia prišli v roku 1996 do Kyjeva za
prácou. V Rusku má celú rodinu. Chápu
teraz jej ruskí príbuzní jej situáciu? „Veľmi
sa zaujímajú, prežívajú to s nami, je im
ťažko, keď počujú, čo zažívame. Ale
o politike nehovoríme – rodina je rodina,
a je dôležitejšia ako politika.“
(Za pomoc s tlmočením pri rozhovoroch
ďakujeme Olene Rybnikovej.)

naša univerzita 15
Text: Radka Rosenbergová
Foto: Tomáš Madeja

MARIA-VICTORIA
SCHISTAD:
WE HOPE TO GO HOME
ONCE THE WAR IS OVER
Her hometown was bombed. In recent days and weeks, Kyiv has been
going through hell. Her male relatives had to stay in Ukraine and enlist
in the army. Seventeen-year-old Ukrainian Maria-Victoria and her mother
managed to escape. Comenius University offered them shelter.
The Congress Centre in Modra –
Harmónia is situated in a scenic and
laid-back area of the Little Carpathians
mountain range, only 25 km (15.5 mi)
from both Bratislava and Trnava. Now it
became a temporary home to a number
of refugees from Ukraine. Maria-Victoria
is one of them.
She and her mother fled to Slovakia,
but her father and uncle couldn’t. At the
moment, no one in her family is serving
in the armed forces of Ukraine, but her
cousin Konstantin helps the army as
a civilian. She knows many people who
also fled the country and ended up in
cities all around Europe. Most of her
friends and relatives, however, remained
in Ukraine – staying in towns which are
safer than Kyiv, like Lviv, Khmelnytskyi,
Ternopil or Uzhhorod. She and her mom
are the only ones who left Ukraine. "My
two grandmothers stayed in Kyiv, as did
other members of my family. My two
grandmothers are very old, one of them
can't even stand up anymore. My cousin
Anastasia and aunt Anna are taking care
of them and don't want to leave,“ she
explains. At the time of our interview,
she and her mother had only been in
Slovakia for thirteen days. What does
it feel like to be suddenly in a foreign
country? “It is hard. You leave the country

where you spent your life, where you
have work, family and friends, and it´s so
hard to go somewhere else and end up
in a place where you suddenly don´t have
anything. I am here, my family is in Kyiv,
and it is so scary that I cannot see them.
We text each morning and they tell me
that they are ok. We support each other
and we know that everyone is fine.“

A future journalist?
Her difficult fate notwithstanding, MariaVictoria remains incredibly positive and
always has a smile on her face. Her plan
is to study at Comenius University. She
can study in English but she also wants
to learn Slovak. „I want to stay here and
attend the university, so I will try and
learn the language. My mum is trying
to find a job in Slovakia, but she speaks
neither English, nor Slovak. We don´t
know how long the war in our country will
last, but we hope to go home once the
war is over.“
Maria-Victoria wants to study journalism
and work as a PR manager or just work
in communication or advertising in
general. Her dream job is to work for
a PR agency. She is fluent in Russian
and English in addition to her native
Ukrainian. „In Ukraine I attended

the National Aviation University in
Kyiv and studied journalism and PR
communication in the first year. I don´t
know whatʼs going on there now,“
continues Maria-Victoria.

Humble despite the hardship
Although her life is extremely difficult at
the moment, Maria Victoria tries to stay
positive despite the hardship. She still
hopes that everything will be fine and
that she can return home to reunite with
her family when the war ends. During
our conversation, she smiles constantly.
Smile never leaves her lips, even as my
own eyes well with tears. When I ask her
how we can help the Ukrainians affected
by the war, she answers humbly:
„I think that right now I have everything
I need. Your support matters a lot. We
just need to know that you are here for
us. In Bratislava, I saw many Ukrainian
flags and banners with 'Glory to Ukraine'
written on them. I have already made
friends in Modra, it´s great to laugh with
them and talk about our situation. This
is also a form of help and I think you are
doing a lot,“ concludes Maria-Victoria.
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HRDINOVIA TÝCHTO DNÍ.
ŠTUDENTI, KTORÍ NEZIŠTNE
POMÁHAJÚ
Medzi dobrovoľníkmi, ktorí sa prihlásili na výzvu UK, je aj viacero študentov z Ruska a Ukrajiny. Vďaka znalosti
jazyka sú veľkou pomocou. Naša univerzita vám predstavuje aspoň dvoch z nich, ktorí pomáhajú takmer 200
ľudom ubytovaným na internáte Družba.

OLENA RYBNIKOVA:
NEZASTAVÍM SA OD
RÁNA DO VEČERA
Olena Rybnikova študuje na
Prírodovedeckej fakulte UK, je
doktorandkou v treťom ročníku,
špecializuje sa na mineralógiu.
Pochádza z Krymu, magisterské
štúdium absolvovala v Kyjeve, na
Univerzite Tarasa Ševčenka. Do
Bratislavy sa dostala na odporúčanie
kamaráta. „Študoval v Banskej Bystrici
a veľmi sa mu tam páčilo. Kyjev je
veľké betónové mesto, v porovnaní
s ním našiel v Banskej Bystrici krásne
lesy, prírodu... Nahovoril ma, aby
som sa skúsila prihlásiť na doktorát
na Slovensku. A zobrali ma,“ hovorí
skvelou slovenčinou. Kurz slovenčiny
absolvovala na Prírodovedeckej
fakulte, s ostatnými študentmi z Ruska
a Ukrajiny mali samostatnú skupinu
Slovania.
Keď vypukla vojna, bola prvý týždeň
v šoku. „Len som ležala a donekonečna
pozerala správy. Moji spolužiaci boli
skvelí, snažili sa ma nejako zamestnať,
vytiahli ma na protestný pochod pred
ruským veľvyslanectvom. Najprv
som sa bála, z Ukrajiny si pamätám,
že ísť na protest znamenalo zažiť
násilie. Kolegov som sa pýtala, či sa
neboja provokácií, zásahu polície...
Boli prekvapení, rozprávali mi o Nežnej
revolúcii, o protestoch Za slušné

Slovensko. Tak som šla, a bolo to super.
Pokojné zhromaždenie, kde sme prejavili
názor, polícia nás nerozháňala, naopak,
pomáhala organizovať dopravu.“
Keď zistila, že na prírodovedeckej
fakulte sa organizuje zbierka na pomoc
Ukrajine, tak sa podľa vlastných slov
akoby zobudila. Zistila, že môže niečo

robiť, zapojiť sa do pomoci svojim
krajanom. Keď na Družbu prišli utečenci,
prihlásila sa medzi dobrovoľníkov.
Predovšetkým tlmočí a pomáha
vybavovať – cudzineckú políciu, úrad
práce, banky, školy. Telefón jej zvoní
takmer neustále, nezastaví sa od rána
do večera. Kým robíme rozhovor, už jej

pípa niekoľko správ. „Niekto potrebuje
vyriešiť doplatok za liek, píše mi matka,
ktorá chce zaradiť dcéru do zoznamu detí
do umeleckej školy, ktorý zostavujeme,
kolega dobrovoľník spisuje zoznam
často kladených otázok, posiela mi ho na
konzultáciu,“ ukazuje.
Na Družbe pomáha, hoci tam sama
nemá ubytovaných príbuzných. Rodičov
a sestru má na Kryme a priznáva, že
komunikácia s nimi je teraz zložitá. „Už
v prvom telefonáte po začatí vojny sme
sa pohádali. Mali úplne iné informácie.
Máme úplne iný pohľad. Akoby sme sa
pozerali do valca každý z jednej strany
a jeden vo vnútri vidí kruh a druhý
štvorec. Síce si telefonujeme, opýtame
sa, ako sa nám darí, ale rodičom prekáža,
že pomáham Ukrajincom. Mama mi
zdôrazňuje, že sa mám venovať svojej
práci, štúdiu. Snažím sa im vysvetliť,
prečo to robím, ale dá sa to len do istej
miery,“ hovorí. Olena odišla z Krymu do
Kyjeva v roku 2013, rok pred anexiou.
Roky ruskej propagandy ju nezasiahli
tak ako jej rodinu, ktorá tam zostala.
Aj Slovákom, ktorí sa jej pýtajú, ako je
možné, že Rusi dokážu veriť Putinovým
lžiam o Ukrajine, vysvetľuje, že sa
to nestalo za jeden deň. „To sú roky
propagandy. A už ju potom nevnímaš ako
propagandu, ale ako realitu.“

KONSTANTIN
STARCEV: TU
MÔŽEM POMÔCŤ,
V RUSKU MÔŽEM
ÍSŤ LEN DO VÄZENIA
Konstantin pochádza z Ruska, býval
v Karelsku a v Petrohrade, na Slovensku
už tri roky študuje politológiu na
filozofickej fakulte. O Putinovom režime
nemal už dlho žiadne ilúzie, ale aj tak
bol po vypuknutí vojny týždeň v šoku.
„Nič som nemohol robiť, len som pozeral
správy.“
Keď prvotný šok odznel, začal pomáhať
ako dobrovoľník. Najprv chodil na
bratislavskú hlavnú stanicu, kde tlmočil
utečencom prichádzajúcim vlakmi.
Potom videl výzvu na prihlásenie
sa dobrovoľníkov na Univerzite
Komenského a začal chodiť na Družbu,
hoci sám tam nemá ubytovaných
žiadnych príbuzných.
Počas služby je k dispozícii takmer
200 ľuďom. Tlmočí medzi Ukrajincami,
dobrovoľníkmi a zamestnancami
Družby, odpovedá na otázky týkajúce
sa úradov, obchodov, Bratislavy,
vysvetľuje slovenské reálie, poskytuje

informácie utečencom prostredníctvom
aplikácie Telegram, cez ktorú sú
zvyknutí komunikovať. Každú chvíľu
odbieha z prízemia na piate poschodie
zapnúť práčku či sušičku, pretože karta
s kreditom pre ubytovaných Ukrajincov
je len jedna a dobrovoľníci ju strážia
„ako oko v hlave“. Pomáha prijímať
a distribuovať humanitárnu pomoc, ktorú
prinášajú Slováci.
S Ukrajincami sa snaží príliš nerozprávať
o ich traumatizujúcich zážitkoch, aj
ostatným dobrovoľníkom radí, aby
to veľmi nerobili. „Mnohí ľudia utiekli
pred bombardovaním, ich príbuzní
možno zahynuli alebo boli zranení, ich
manželia v ukrajinskej armáde bránia
svoju vlasť, ich príbuzní sa teraz možno
nachádzajú v mestách ničených ruskou
armádou alebo na okupovanom území.
Nie som odborníkom na to, ako viesť
takéto rozhovory. Moja manželka je
psychologička, ktorá má skúsenosť
s prácou s traumatizovanými osobami,
viem, že na to, aby človek dokázal tých
ľudí správne vypočuť, a zároveň, aby sám
sebe neublížil, treba vzdelanie a prax.“
Otázku duševného zdravia berie vážne,
kým spočiatku si bral 6-hodinovú
službu na Družbe aj päťkrát do týždňa,
teraz už len dvakrát. „Už sám cítim, že
ak by som ďalej ťahal viac, bola by to
cesta k vyhoreniu.“ Všetci dobrovoľníci
by podľa neho mali dostať aspoň
základné školenie, ako komunikovať
s utečencami. „Dobrovoľníci by nemali
očakávať, že sa ľudia v takejto stresovej
situácii budú správať normálne (okamžite
prejavovať vďačnosť, zodpovednosť
a dôslednosť). Utečenci sú dospelí ľudia,
ktorí načas stratili kontrolu nad svojím
životom. Najväčšou úlohu je vrátiť im
túto kontrolu. Nebrať ich ako bezmocné
deti, umožniť im prijímať rozhodnutia,
sebaorganizovať sa.“
Väčšina Rusov, s ktorými je na
Slovensku v kontakte, tiež podľa neho
pomáha Ukrajincom, hoci sami cítia
úzkosť a depresiu. „Mnohí nevedia, či
ešte niekedy uvidia svojich príbuzných
žijúcich v Rusku. Výzvy proti vojne
putinská vláda označuje za ‚diskreditáciu
armády‘ a trest je až päť rokov väzenia.
Pomoc Ukrajincom by mohla byť
považovaná za ‚pomoc teroristom‘
a potrestaná doživotným väzením. Kým
Rusi na Slovensku sú v bezpečí, v Rusku
už stovky študentov vylúčili z univerzít za
účasť na protivojnových demonštráciách
alebo za protivojnové výzvy na sociálnych
sieťach. Bol by som rád, keby slovenské
univerzity s nimi prejavili solidaritu
a umožnili im pokračovať v štúdiu
v Európe.“
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ŠTUDENTKA UK
Z UKRAJINY: MALI BY SME
VŠETCI SPOJIŤ SILY. VERÍM,
ŽE NASTANE MIER
Daria Vasylenko študuje prvý ročník odboru biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského.
Pochádza z mesta Černihiv na severe Ukrajiny, kde ruské lietadlá začiatkom marca zhadzovali bomby.
Daria prišla na Slovensko iba
v septembri minulého roka, aby tu mohla
študovať biológiu. Býva na internáte
v Mlynskej doline. Naposledy bola doma
na Ukrajine na vianočných prázdninách,
strávila tam asi dva týždne. Po Novom
roku sa vrátila naspäť na Slovensko,
odvtedy svoju rodinu naživo nevidela.

Neustála propaganda

Daria Vasylenko verí, že sa jej podarí vrátiť do rodného Černihivu

V osudný deň, 24. februára, keď Rusko
napadlo Ukrajinu, Daria okamžite volala
svojej mame, ktorá však nemala stabilný
internet, takže bolo ťažké sa s ňou spojiť.
„Počas prvých dní som sa na štúdium
nevedela vôbec sústrediť. Neustále
sledujem správy. Akoby som stratila
dva týždne života.“ Vraví, že Ukrajinci sa
morálne pripravovali na to, že vypukne
vojenský konflikt. Ruské vojská totiž stáli
na hraniciach nejakú dobu. „V prvých
dňoch vojny mi jedna kamarátka písala –
je to tu hotová nočná mora, netuším, čo
sa vôbec deje. Ja som sa zľakla a hneď
som sa pýtala, aká je na Ukrajine situácia.
Odpovedala, že mám začať pozerať
správy. Dnes ich sledujem už takmer
neustále.“
Po zbombardovaní Černihiva celá jej
rodina – mama, otec aj mladší brat
– utiekli na západ Ukrajiny. „Teraz sú
viac-menej v bezpečí. Keď mama rýchlo
pobalila veci a z hodiny na hodinu musela
ujsť, už vtedy na našom dome vojaci
vybili okná. Vôbec netuším, či náš dom
ešte stojí. Domov jednej mojej kamarátky,
ktorá prišla študovať na Slovensko,
dokonca zhorel. Nechápem, prečo sa

niečo také deje,“ tvrdí Daria. Z jej slov sa
vám do očí nahrnú slzy a po celom tele
máte zimomriavky.
Bohužiaľ, v Rusku panuje obrovská
propaganda, ktorá sa dostala aj na
Slovensko. „Neuveriteľné je, že aj
mnohí Rusi, ktorí majú príbuzných na
Ukrajine, podporujú ruského prezidenta.
Síce mám mamu na Ukrajine, ale
podporujem Putina, tvrdia. Vôbec tomu
nerozumiem,“ hovorí Daria. Ruské médiá
ukazujú len jeden pohľad na konflikt.
„Tieto informácie nie sú pravdivé, sú
zmanipulované a dokonca absurdné.
Napríklad, že ruskí vojaci sa snažia nájsť
ukrajinského politika Stepana Banderu,
povstaleckého lídra ukrajinského
národného hnutia, ktorý už dávno
zomrel. Rusi šíria propagandu o tom,
ako si Ukrajinci sami ničia domy a sami
sa zabíjajú. Vôbec to nedáva zmysel
a netuším, prečo tomu veria,“ krúti hlavou
Daria. Dokonca videla na Facebooku aj
komentáre od Rusov, ktorí sa sťažujú
na to, že Ukrajincom sa nepáči, keď
im zbombardovali mestá. „A čo čakali?
Je to totálny nonsens. Rusi nemôžu
uveriť tomu, že ich prezident robí niečo
nemorálne a zlé.“

Nezištne si pomáhajú
Daria sa netají tým, že Ukrajinu miluje.
Pochádza zo severnej oblasti, kde
takmer všetci vedia po rusky. „Keď
rozprávam po rusky, veľmi často sa
ma pýtajú, či som Ruska. Ja som však
vždy hrdo odpovedala, že pochádzam
z Ukrajiny,“ vysvetľuje. Na Ukrajincoch

si váži obrovskú solidaritu, ktorú počas
vojny preukazujú. Sú bratskí, pomáhajú
si navzájom.
Daria je vďačná za to, že väčšina
Slovákov vyjadruje Ukrajine podporu,
ocenila aj pomoc Univerzity
Komenského. „Myslím si, že táto podpora
funguje dostatočne. Ľudia môžu využiť
rôznu pomoc v podobe poskytnutých
potravín či bezplatný transport. Keď som
písala na ubytovacie oddelenie internátov,
vyjadrili sa, že ak by do Bratislavy prišla
moja mama, poskytli by jej ubytovanie
zadarmo, a pomohli vybaviť prácu,“ tvrdí
Daria.

Pozitívni aj v ťažkých chvíľach
Daria neprestáva myslieť pozitívne,
hoci napríklad v čase nášho rozhovoru
zbombardovali ruské jednotky most
vedúci cez rieku Desna. Spájal Kyjev
a Černihiv a využíval sa na prísun
humanitárnej pomoci. Aj ona sa jedného
dňa chce vrátiť, pracovala by tam
ako doktorka. „Po tom, čo sa stalo na
Ukrajine, sa chcem vrátiť a budovať svoju
vlasť. Mnoho ľudí mi povedalo, že sa
chce vrátiť, spája nás silný patriotizmus.
Predpokladám, že väčšina Ukrajincov sa
vráti.“
Napriek celej situácii je jej rodina
celkom pozitívna a veria, že Ukrajina
zvíťazí a konflikt sa čoskoro skončí.
„Mali by sme všetci spojiť sily. Verím, že
nastane mier a aj keď možno Ukrajina
už nebude taká, akou bývala, spoločne
si vybudujeme novú vlasť,“ dodáva Daria
na záver.
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V tridsiatych rokoch 20. storočia
sa aktivity ukrajinských študentov
UK odohrávali najmä na internáte
Lafranconi

ROZHOVOR

UKRAJINSKÍ EMIGRANTI
K NÁM PRICHÁDZALI AJ
PRED STO ROKMI
Súčasná vlna utečencov
z Ukrajiny na našom území nie
je prvá. Československo už
jednu zažilo krátko po svojom
vzniku v dvadsiatych rokoch
20. storočia. Už pred 100
rokmi vznikol v Bratislave prvý
ukrajinský spolok, ukrajinskí
študenti študovali za prvej ČSR
aj na novozaloženej Univerzite
Komenského a na internáte
Lafranconi mali svoj spolok. Pre
Našu univerzitu sa o výsledky
svojho dlhoročného výskum
v slovenských, českých, ruských
a ukrajinských archívoch podelila
docentka Ľubica Harbuľová
z Prešovskej univerzity
v Prešove, odborníčka na dejiny
politickej emigrácie z Ruska
v Československu medzi dvoma
svetovými vojnami.
Prečo došlo pred vyše sto rokmi k vlne
emigrácie z územia bývalého cárskeho
Ruska?
Dôvodom boli udalosti prvej svetovej
vojny, pád cárizmu a nástup boľševickej
moci v Rusku. Prvá svetová vojna
radikalizovala vnútropolitický vývoj
v celej východnej Európe. Na území
Ukrajiny sa aktivizovalo ukrajinské
národné hnutie, ktoré pod vplyvom
pádu cárizmu v Rusku vo februári
1917 a následných udalostí sa začalo
konsolidovať a formulovať svoje
politické ciele. V januári 1918 vyústil
tento vývoj do vyhlásenia nezávislej
Ukrajinskej národnej republiky, ktorá si

svoju samostatnosť udržala dva roky.
Ukončenie jej existencie spôsobilo
odchody tisícov Ukrajincov do emigrácie.
Bádatelia udávajú, že z Ukrajiny v tomto
období odišlo viac ako 100 000 ľudí.
Kam predovšetkým mierili?
Spočiatku najmä cez pobaltské štáty
a Poľsko do Nemecka. Po páde
Krymu, v jeseni 1921, sa hlavným
smerom odchodu emigrantov
stalo Turecko a odtiaľ smerovali do
Juhoslávie, Bulharska a po Dunaji do
Československa a potom ďalej do
západnej Európy, predovšetkým do
Francúzska, ktoré sa po roku 1923 stalo
hlavným centrom emigrantov z Ruska
na celé medzivojnové obdobie.
Aké bolo prijatie emigrantov
v Československu?
Medzivojnové Československo
poskytlo pomoc a útočisko tisícom
emigrantov z bývalého Ruska. Od
júna 1921 fungovala rozsiahla
humanitárna a podporná akcia pod
názvom Ruská pomocná akcia. V rámci
nej československá vláda umožnila
vytváranie aj ukrajinských emigrantských
organizácií a inštitúcií. Vďaka tomu
sa v Československu vytvoril celý rad
ukrajinských vedeckých, školských,
odborných a kultúrnych organizácií,
ústavov a spoločností ako napríklad
Ukrajinský akademický komitét v Prahe,
Ukrajinská slobodná univerzita v Prahe,
Ukrajinská hospodárska akadémia
v Poděbradoch a ďalšie. V Prahe
sa usadili poprední predstavitelia
ukrajinskej inteligencie – O. Kolessa,
S. Dnistrjanskyj, D. Čyževskyj, S.
Dorošenko, I. Pankevyč, I. Horbačevskyj
a ďalší.

Boli ukrajinskí emigranti aj
v Bratislave?
Áno, časť ukrajinských emigrantov našla
nový domov aj na Slovensku. Prichádzali
od jesene roku 1921. Starostlivosťou
o ukrajinských emigrantov bola poverená
bratislavská pobočka Ukrajinského
spoločenského výboru, založená v roku
1921. Výbor zriadil v Bratislave a v Žiline
nocľahárne, v ktorých bola poskytovaná
nevyhnutná materiálna a sociálna
pomoc i zdravotnícka starostlivosť.
Pobočka zabezpečovala nevyhnutné
doklady a vybavovala aj ďalšie
administratívne záležitosti súvisiace
so získaním povolenia k pobytu
na území Slovenska. Bratislavská
pobočka Ukrajinského spoločenského
výboru úzko spolupracovala
s Československým Červeným
krížom, ktorý poskytoval emigrantom
nevyhnutnú zdravotnícku starostlivosť.
Napríklad v roku 1923 Československý
Červený kríž zabezpečil pre 32
ukrajinských študentov dvojmesačný
liečebný pobyt v Bojniciach, kde sa
liečili z tuberkulózy. Početnejšie skupiny
ukrajinských emigrantov žili v Bratislave
a v Košiciach, v menších počtoch
aj v ďalších slovenských mestách
a dedinách, predovšetkým v oblasti
severovýchodného Slovenska, ktoré im
bolo jazykovo najbližšie.
Univerzita Komenského fungovala
vtedy len krátko. Našli ste záznamy
o tom, že by na nej študovali nejakí
Ukrajinci?
Ukrajinskí študenti – emigranti mohli
po príchode do Československa
pokračovať v štúdiu na ukrajinských
vzdelávacích ustanovizniach, ktoré

boli zriadené v rámci Ruskej pomocnej
akcie, alebo mohli začať študovať
na českých a slovenských školách.
V roku 1925 Komitét pre umožnenie
štúdia ukrajinských študentov v ČSR
podporoval 1 361 ukrajinských
študentov, z toho v Bratislave na
Univerzite Komenského ich bolo len
osem. Ich počet sa však postupne
zvýšil, zo zachovaných údajov vyplýva,
že začiatkom 30. rokov 20. storočia ich
v Bratislave študovalo 16 až 20. Išlo
o poslucháčov filozofickej, lekárskej
a právnickej fakulty. V roku 1932
vznikol Spolok ukrajinských katolíckych
študentov, ktorý usporadúval rôzne
prednášky, večierky či divadelné
predstavenia. Ich aktivity sa odohrávali
hlavne v internáte Lafranconi, kde
väčšina členov spolku bývala. Pri
spolku pracoval spevácky zbor, ktorý
zabezpečoval kultúrny program takmer
na všetkých podujatiach ukrajinskej
emigrantskej kolónie v Bratislave.
Ako prebiehalo začleňovanie
Ukrajincov do života v predvojnovom
ČSR?
Ukrajinskú emigrantskú komunitu
na Slovensku tvorili spočiatku
predovšetkým robotníci, roľníci,
čiastočne študenti. Začiatkom 30.
rokov 20. storočia na Slovensko
prišla početnejšia skupina ukrajinskej
technickej inteligencie, absolventov
Ukrajinskej hospodárskej akadémie
v Poděbradoch, ktorí sa podieľali na
rozvoji niektorých odvetí slovenského
priemyslu a ich podiel nájdeme aj
pri projektovaní slovenských ciest
a železníc. Z technickej inteligencie
možno spomenúť inžinierov, ako E.

Naumenko, J. Ivantyšyn, M. Močarnyj,
alebo poľnohospodárskych odborníkov
S. Zerkaľa, H. Chomkoviča alebo
L. Mosendzu, ktorý bol aj známym
ukrajinským básnikom a prozaikom.
Slovenskí obyvatelia prichádzali
do kontaktu tiež s ukrajinskými
lekármi, ktorí poskytovali zdravotnú
starostlivosť v tých najodľahlejších
častiach Slovenska. V dedinách
severovýchodného Slovenska dodnes
spomínajú na ukrajinských emigrantov
– učiteľov, ktorí tu v medzivojnovom
období pôsobili.
Snažili sa emigranti zostať navzájom
v kontakte?
Samozrejme. Komunitu emigrantov
stmeľovali ukrajinské emigrantské
spolky, v Bratislave v medzivojnovom
období ich pôsobilo deväť. Prvý,
Ukrajinská kolónia, bol založený v roku
1922. K podporným aktivitám spolkov
patrilo napríklad umiestňovanie
nezamestnaných do práce, hmotné
podpory pre členov spolku, poskytovanie
štipendií pre študentov. Rozmanité
boli aj kultúrne aktivity – večierky,
plesy, odborné prednášky, kurzy tanca,
slávnostné akadémie pri príležitosti
rôznych výročí viažucich sa k ukrajinskej
histórii, napríklad na počesť vyhlásenia
Ukrajinskej národnej republiky.
Aké boli ich osudy počas slovenského
štátu a neskôr po druhej svetovej
vojne? Nemuseli sa obávať perzekúcií
zo strany NKVD?
Časť spolkov roku 1939 ukončila svoju
činnosť, predovšetkým z finančných
dôvodov, ale napríklad Spolok
ukrajinských inžinierov a technikov

pokračoval vo svojej činnosti aj v rokoch
vojny, približne do roku 1943 – 1944.
Pred koncom vojny na jar 1945 časť
emigrantov z obáv pred príchodom
Červenej armády územie Slovenska
opustila, no časť ostala. Niektorí z nich
po príchode Červenej armády boli
zatknutí a po vypočutí prepustení, no boli
aj takí, ktorí boli po zatknutí odvlečení
do pracovných táborov na území
Sovietskeho zväzu.
Spomínate si na zaujímavý životný
príbeh niektorého ukrajinského
emigranta?
Životný príbeh každého z emigrantov
je zaujímavý a stál by za samostatné
spracovanie. Za všetkých spomeniem
aspoň príbeh ukrajinskej opernej
speváčky Andy Ostapčuk. Pochádzala
z rodiny významného ukrajinského
dejateľa Jacka Ostapčuka. Od roku 1923
žila na Podkarpatskej Rusi. Spievala
v užhorodskej opere, uchádzala sa
aj o angažmán vo viedenskej opere.
V roku 1932 sa vydala za ukrajinského
emigranta Ing. E. Naumenka, rodáka
z Charkova. Anda Ostapčuk bola v tom
čase už veľmi populárna, predovšetkým
na Podkarpatskej Rusi. Veľmi často
vystupovala s koncertmi operných
árií a ukrajinských ľudových piesní
aj v rôznych slovenských mestách.
Koncerty „ukrajinského slávika“, ako ju
tu volali, boli veľmi obľúbené. Manželia
žili až do roku 1939 na Podkarpatskej
Rusi a potom sa presťahovali do
Bratislavy. Anda Ostapčuk v tom čase
často spolupracovala aj so Slovenským
rozhlasom. Zomrela v Bratislave v roku
1949 a pochovaná je na Národnom
cintoríne v Martine.
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ROZHOVOR

RUSKÚ LITERATÚRU
BUDEM UČIŤ, ALE INÁČ,
HOVORÍ UKRAJINSKÝ
PROFESOR
Profesor Feliks Shteinbuk
je Ukrajinec, ktorého Rusi
vyhnali najprv z Krymu a teraz
útočia na celú jeho krajinu.
Rusi sú vrahovia, hovorí bez
servítky. Je pritom v paradoxnej
situácii. Na Katedre rusistiky
a východoeurópskych štúdií na
FiF UK prednáša ruskú literatúru
19. storočia. Študentom má
sprostredkúvať to najlepšie
z ruskej kultúry, diela Puškina,
Tolstého, Gogoľa. Ako hovoriť
o ruskej kultúre v čase, keď sa
objavuje volanie po jej bojkote?
Má vôbec kultúra niečo spoločné
s tým, čo robí ruský režim?
Odkiaľ pochádzate? Vaše priezvisko
Shteinbuk znie trochu nemecky.
Narodil som sa vo Volodymyre, na
západe Ukrajiny, mesto vzniklo už
za Kyjevskej Rusi. Počas poľského
záberu a za sovietskych čias to bol
Volodymyr-Volynski. Shteinbuk je
židovské priezvisko. Môj otec bol Žid,
ale prežil holokaust, lebo jeho otec
bol dôstojníkom Červenej armády
a jeho rodinu evakuovali z Kyjeva na
východ. Ale všetkých jeho príbuzných
zavraždili Nemci. Matka bola Ukrajinka,
mám teda v sebe aj krv kozákov, ktorí

za Chmeľnického Židov zabíjali. Ja
sa cítim byť Ukrajincom. A na svoj
ukrajinsko-židovský pôvod pozerám ako
na istý druh zmierenia medzi týmito
dvoma národmi. Jednu zo svojich kníh,
učebnicu ukrajinskej literatúry, vydanú
v ukrajinskom Simferopole v roku 2013,
som venoval svojim dvom starým
otcom – Ukrajincovi a Židovi, Gregorovi
a Hirschovi.
Kde ste študovali?
Študoval som ruský jazyk a literatúru
v Lucku, to je Volynská oblasť. Ruština
je môj prvý jazyk, ukrajinčinu ovládala
len matka, ale s otcom hovorili po
rusky. Po vysokej škole som štrnásť
rokov vyučoval vo Volodymyre na
strednej škole, za perestrojky som sa
stal zástupcom riaditeľa. Neskôr bola
možnosť doplniť si vzdelanie, tak som
si urobil doktorát a časom som sa
aj habilitoval na Krymskej univerzite
humanitných vied v Jalte. Od roku 2000
som tam vyučoval. Venoval som sa
literárnej vede a komparatívnej literatúre
– ruskej, ukrajinskej, poľskej, srbskej aj
českej.
Aký bol život na Kryme pred anexiou?
Veľmi dobrý. Krymská univerzita
humanitných vied v Jalte bola nová
ukrajinská univerzita na Kryme, tam
som sa vlastne začal viac zaoberať
ukrajinskou literatúrou, učil som
ukrajinský jazyk.
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pracovať pre prospech Ukrajiny, pre jej
napredovanie.
Odišli ste teda do Kyjeva.
Nikto ma tam ale nevítal. Ľudia
nechápali, čo sa deje, v Kyjeve akoby
nemohli uveriť, že som musel odísť
pred okupantmi. Veď to boli predsa naši
bratia, Rusi, hovoria rovnakým jazykom,
čítali sme všetci Puškina... Okupanti
sú predsa Nemci! Bolo to frustrujúce.
Ale podarilo sa mi zamestnať sa
na Kyjevskej národnej lingvistickej
univerzite, kde som vyučoval ukrajinskú
a svetovú literatúru – okrem ruskej.
V roku 2020 ste však prišli do
Bratislavy, práve na miesto profesora
ruskej literatúry.
Áno. Som vo zvláštnej situácii. Vediem
aj kurz ukrajinského jazyka, ukrajinskej
kultúry, ale najmä vyučujem ruskú
literatúru 19. storočia.

Bola ruština na Kryme diskriminovaná,
ako to tvrdilo Rusko, keď obsadilo
Krym?
Jasné, že sa Ukrajina zvlášť za
prezidenta Kučmu, snažila „ukrajinizovať“
svoje územie. Ukrajinčinu začalo byť viac
počuť v médiách, napríklad vyšiel zákon,
že príbalové letáky liekov musia byť
dvojjazyčné. Väčšina ľudí s tým nemala
problém. Krym mal autonómny status
a v jeho ústave boli zakotvené tri jazyky
– krymskotatársky, ukrajinský a ruský.
V realite sa používal len jeden – ruský.
Takže reči o diskriminácii ruštiny sú len
propaganda. Tie milióny ľudí, ktoré dnes
Rusi zabíjajú na východe Ukrajiny, sú
všetky ruskojazyčné.
Ako vyzeral váš odchod z Krymu?
Nechali sme tam celý byt, všetko. Predať
sa nedal. Peniaze, ktoré som mal na
účte, som potom v Kyjeve nemohol
vybrať, prišiel som o ne. Ale zostať
som tam nemohol. Pochopil som, že to
znova bude ako za Sovietskeho zväzu,
a ešte horšie. Moji kolegovia z fakulty,
ktorí učili ukrajinský jazyk, literatúru
a históriu, odišli na Ukrajinu. Kolegovia,
ktorí zostali, mi hovorili, že pár mesiacov
po anexii už mal na univerzite kanceláriu
príslušník FSB (Federálna bezpečnostná
služba, tajná služba Ruskej federácie)
a monitoroval, čo kto hovorí, kontrolovali
sa e-maily... Ako vysokoškolák som zažil
praktiky KGB, snažili sa ma nahovoriť
na spoluprácu, tak som vedel, o čo ide.
Okrem toho milujem Ukrajinu. Chcel som

Čo si myslíte o bojkote ruskej kultúry?
Vo svete už sa objavili prípady,
že orchestre stiahli diela ruských
skladateľov z repertoáru, filmové
festivaly vylúčili zo súťaže ruské filmy.
Ako sa máme postaviť k ruskej kultúre
v situácii, keď Rusi vedú útočnú vojnu?
Je to veľmi zložité. Podobnú otázku
si kládli ľudia po druhej svetovej vojne
o Nemcoch a nemeckej kultúre. Ako je
možné, že národ vychovaný v kultúre,
ktorá zrodila Mozarta a Goetheho,
dokázal páliť druhých ľudí v peciach
v Majdanku či Osvienčime? Ako je
možné, že ľudia vychovávaní v kultúre
Čajkovského, Puškina, Tolstého,
zabíjali v gulagoch a teraz bombardujú
nevinných ľudí, ktorí dokonca hovoria ich
jazykom, majú rovnakú kultúru?
Kde sa dá hľadať odpoveď?
Prvou odpoveďou by mohlo byť
antropologické vysvetlenie. Že stále
zostávame živočíšnym druhom, ktorým
sme boli pred desaťtisíc rokmi, ktorý
však na rozdiel od iných živočíšnych
druhov nevie, kedy má dosť. Stále
chce mať viac a viac, sám pre seba.
Je pravda, že ľudský druh sa dokáže
podeliť, obetovať sa, ale toto akoby
bolo v rozpore s našou prirodzenosťou.
Teda je možné, že kultúra nevie človeka
naozaj zmeniť. Druhou odpoveďou by
bolo, že kultúra obsahuje nielen faktory,
ktoré v nás vzbudzujú niečo dobré, ale aj
to zlé. A tieto druhé faktory nachádzame
výrazne aj v ruskej kultúre.
Ako teda pristupovať k ruskej
literatúre?
Začať ju skúmať iným pohľadom. Už
v r. 2000 vyšla kniha americkej slavistky
poľského pôvodu Ewy Thompson

Trubadúri impéria. Ruská literatúra
a kolonializmus, v ktorej poukázala na
to, že Puškin bol zástancom ruského
impéria, napríklad nedokázal súcitiť
s kaukazskými národmi. Ja sám, keď
Rusi na Kaukaze zabíjali Čečencov, som
to – ako „savjetskij čelavjek“ – vnímal,
že je to v poriadku. Dnes si to neviem
odpustiť. Ale môj obraz Čečencov
pochádzal z ruskej literatúry, aj z klasikov
ako Puškin!
Myslím si, že prístup Ewy Thompson je
jedným z možných spôsobov, ako dnes
hovoriť o ruskej literatúre. Poukazovať
na to, že mnohí celosvetovo uznávaní
autori majú vo svojich textoch prítomný
ruský imperializmus. Napríklad slávna
scéna z Tolstého Vojny a mieru. Knieža
Bolkonskij leží na poli pri Slavkove
a díva sa do neba. Nikto si roky nekládol
otázku, čo vlastne Bolkonskij robil na
Morave. Bol tam ako súčasť ruskej
imperialistickej armády. Tolstoj teda
tiež slúžil myšlienke ruského impéria.
Takouto novou analýzou možno prídeme
na to, že v samotnej ruskej kultúre nie je
niečo v poriadku.
Budete teda študentom hovoriť
o velikánoch ruskej literatúry inými
spôsobmi, ako doteraz?
Minulý týždeň sme preberali Gogoľa.
Samozrejme, analyzujeme, že to bol
skvelý autor a prečo. Ale zároveň som
poukázal na spôsob, akým v ruskej
literatúre stvoril obraz o Ukrajincoch ako
o tupých, obmedzených, menejcenných
ľuďoch. Za tridsať cárskych strieborných
zradil Ukrajinu, propagoval ruské
impérium.
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A čo napríklad Anna Kareninová?
Ešte neviem. Hoci teraz, keď tak nad
tým rozmýšľam, aj Anna Kareninová
sa končí tým, že Vronskij odchádza na
vojnu s Turkami. Znova – imperiálna
vojna. Uvidíme, či sa celý román dá
interpretovať cez tento uhol pohľadu.
Tolstoj síce navrhoval neprotiviť sa zlu
násilím, ale v jeho románoch je veľa
zabíjania. Ostatne, aj na Vronského sa
môžem pozerať ako na toho, kto zničil
Annin život.
Vaše hodiny literatúry budú zrejme
zaujímavé.
Asi zniem radikálne, ale svedomie mi
hovorí, že teraz treba byť radikálnym.
Samozrejme, očakávam, že budú aj iné
názory, ale budem len rád, ak študenti
budú diskutovať. Mám v Bratislave veľmi
talentovaných študentov, s jedným
z nich, Ondrejom Hubinským, sme práve
napísali knihu esejí Na Západ od vojny na
Východe o obrazoch vojny na Ukrajine
od roku 2014. Dúfam, že čoskoro vyjde
v ukrajinčine a zároveň v slovenčine.

Registrácia na www.tedxuniverzitakomenskeho.sk

Text: Barbora Tancerová
Foto: Tomáš Madeja

BIELORUSKÝ
VEDEC NA UK:
V BIELORUSKU
BOL LIKVIDOVANÝ
AJ SPOLOK
NA OCHRANU
VTÁKOV, ĽUDIA SÚ
V NAPÄTÍ
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Bielorusko je síce v tejto vojne
spojencom Ruska, nie všetci
Bielorusi však agresiu podporujú.
Ako vnímajú dnešnú situáciu?
Cítime smútok, hovorí dr. Ivan
Posokhin, literárny vedec
pôvodom z Brestu v Bielorusku,
ktorý vyučuje na Filozofickej
fakulte UK.

Vladimir Putin pri rozpútaní vojny
okrem iného argumentoval tým, že
Ukrajinci vlastne nie sú samostatný
národ, nemajú vlastný jazyk, kultúru,
že historicky Ukrajina patrí Rusku.
Ako to vnímajú Bielorusi? Neobávajú
sa, že budú ďalší na rade? Že Rusko
vyhlási, že neexistujú ako národ, ako
samostatná kultúra a že sa rozhodne
pohltiť aj Bielorusko?
Zatiaľ som Putina nepočul hovoriť
o Bielorusku to, čo hovorí o Ukrajine – že
je to umelo vytvorený štát. Objavilo sa
to zatiaľ len u „nižších“ ruských politikov,
napríklad poslancov Dumy, ktorí
rečnia o Bielorusku ako o historickom
území Ruska. Počuť samozrejme
vyjadrenia o tom, že sme bratský národ,
dokonca jeden národ, ale Bielorusko
sa momentálne dá považovať za
najväčšieho priateľa Ruska a možno
„vďaka“ tomu je rétorika zo strany Ruska
jemnejšia.
Bielorusko bolo zo sovietskych republík
asi najviac „rusfikované“, viac ako
Ukrajina, ale vidíme, že ruská agresia –
najprv voči Krymu, neskôr na Donbase
– mala vplyv aj na jazykovú situáciu,
prispela k posilneniu ukrajinčiny. Ako
to vyzerá z tohto pohľadu v Bielorusku?
Aké je postavenie bieloruského jazyka?
V Bielorusku je síce vyučovanie
bieloruského jazyka v škole povinné,
ale ruština je dominantná. V ruštine
vychádzajú tlač, časopisy, knihy,
bieloruština sa používa možno viac
len v literatúre. Lukašenko tiež hovorí
vždy po rusky, ale tým, že pochádza
z vidieka, má taký silný bieloruský
prízvuk, že v Rusku si mnohí myslia,
že hovorí po bielorusky. Zaujímavé
bolo, že po anexii Krymu a konflikte
na východe Ukrajiny sa Lukašenko
akoby zľakol, že Bielorusko bude ďalšie
na rade, ktoré Rusko „zhltne“, tak
o niekoľko mesiacov po anexii mal na
vojenskej prehliadke výnimočne prejav
v bieloruštine. Interpretovalo sa to tak,
že sa chcel vyhraniť voči ruskému svetu,
poukázať na bieloruskú samostatnosť.
Bieloruština je však stále vnímaná
ako jazyk opozície a bieloruskojazyční
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protestujúci dostávali od bieloruských
policajtov špeciálne označenie pri
zadržaní.
Na Ukrajine dnes sledujeme akýsi „zrod
národa“.
Niečo podobné sa začalo diať
v Bielorusku počas protestov po
zmanipulovaných prezidentských
voľbách v lete roku 2020. Vtedy bola
istá nádej, začala sa organizovať
občianska spoločnosť, ľudia si
spontánne sami koordinovali kroky,
začal vznikať „politický národ“. Ale
všetko bolo potlačené. V Bielorusku
dnes nefungujú žiadne mimovládky,
občianske spolky, nefungujú nezávislé
médiá a ľudskoprávne organizácie, ich
pracovníci sú vo väzení. Zlikvidované boli
aj také organizácie ako napríklad spolok
na ochranu vtákov.
Lukašenko umožnil využiť ruským
vojskám územie Bieloruska na útok na
Ukrajinu, ale sám vlastné vojská zatiaľ
neposlal (situácia k 14. aprílu). Prečo
to neurobil, hoci je dlhoročný Putinov
spojenec?
Lukašenko je známy tým, že sa snaží
sedieť akoby na dvoch stoličkách – aj
sa kamarátiť s Ruskom, aj získať čo
najviac pre seba. Teraz rozumie, že ak
by poslal vojakov na Ukrajinu, tak by
sa ešte sprísnili sankcie, ktoré svet už
uvalil na Bielorusko po spomínaných
voľbách. Ak by aj Bielorusko zasiahli
také tvrdé sankcie ako teraz Rusko,
tak by ho to asi položilo. Na pomoc
z Ruska sa už nebude dať spoliehať.
Tak zatiaľ kalkuluje. U nás sa tiež
špekuluje, že Putin sa Lukašenka
možno ani neopýtal, či môže využiť
bieloruské územie. Prebiehali vojenské
cvičenia a ruské vojská jednoducho
neodišli, ale zaútočili z bieloruského
územia na Ukrajinu a Lukašenka možno
neinformovali. Teraz sa snaží zachovať
si tvár a vymýšľa príbehy o tom, ako sa
Ukrajina chystala zaútočiť na Bielorusko.
Bieloruská armáda je však v pohotovosti,
aj z Brestu mi hlásili, že bolo počuť
výbuchy z vojenských cvičení. Teda
aj v Bielorusku sú ľudia v napätí, muži
sa obávajú mobilizácie, je obmedzený
pohyb cez hranice. Platobné karty
a sociálne siete v Bielorusku ešte ako tak
fungujú, ale každý čaká, že veľmi skoro
môžu prísť nové obmedzenia.
Putinova propaganda, ktorou
ospravedlňuje aj útok na Ukrajinu,
výrazne využíva ruský vzťah k víťazstvu
v druhej svetovej vojne, tradíciu
víťazstva na fašizmom. Funguje aj
v Bielorusku tento naratív?
Áno, pre štátnu propagandu je to
veľmi dôležitá téma. Na univerzite

sme dokonca mali predmet Ideológia
bieloruského štátu, kde sme sa učili,
že jeden z pilierov bieloruskej identity
a legitimity štátu je Veľká vlastenecká
vojna. Sú však isté rozdiely. Kým v Rusku
prevláda v naratíve hrdinská línia, pre
bieloruskú ideológiu je charakteristická
kombinácia pripomínania hrdinov,
ale zároveň obetí vojny. V tej prvej
línii sa výrazne zdôrazňuje tradícia
partizánskeho boja Bielorusov za
druhej svetovej vojny. Bielorusi sú
známi vo svojich dejinách partizánskym
spôsobom boja, už proti Napoleonovi
na území Bieloruska bojovali partizáni.
Cez Bielorusko sa vždy presúvali vojská
a miestne obyvateľstvo sa snažilo
prežiť tak, že ľudia sa skrývali v lesoch
a čakali, kým sa to skončí. Odvážnejší
vytvárali partizánske skupiny. V tej
druhej línii sa zdôrazňujú obete vojny,
traumy, obrazy spálených dedín. Ale
platí, že v Bielorusku sa dlhodobo isté
historické fakty zamlčiavajú. Sám som
bol svedkom toho, ako pri oslavách 9.
mája v legendárnej brestskej pevnosti
primátor Brestu hovoril, že Bielorusi
nikdy nespolupracovali s Nemcami,
čo ale nie je pravda, lebo v Bielorusku
bolo za druhej svetovej vojny veľa
kolaborantov.
Ako literárny vedec sa zaoberáte
okrem iného aj súčasnou bieloruskou
literatúrou. Aké témy reflektuje?
Jednou z hlavných je skutočnosť,
že Bielorusko akoby zaspalo v čase,
zostalo zakonzervované. Onedlho by aj
v slovenčine mal vyjsť preklad románu
Bývalý syn bieloruského spisovateľa
Sašu Filipenka. Hlavná postava je desať
rokov v kóme, a keď sa prebudí, uvedomí
si, že za tých desať rokov sa jeho krajina
akoby neposunula v čase dopredu, ale
dozadu – vrátili sa sovietske symboly,
štátna politika sa vrátila k autoritatívnym
sovietskym praktikám.
Je to naozaj tak?
Bielorusko je zaujímavý príklad krajiny,
kde fungujú paralelne dva svety.
Na jednej strane oficiálny, štátny,
Lukašenkov svet. V ňom sú oficiálne
symboly, sviatky, ideológia takmer ako
za sovietskych čias. Ale existuje aj
akýsi paralelný moderný svet, v ktorom
sa napríklad rozvíjajú technológie.
Bielorusko donedávna bolo veľmi
„ajťáckou“ krajinou. V spomínaných
voľbách v roku 2020 bol napríklad jeden
z Lukašenkových protikandidátov IT
špecialista, riaditeľ technologického
parku, v krajine fungovali technologické
firmy. Žiaľ, za toho jeden a pol roka od
leta 2020 veľa moderných spoločností
odišlo z krajiny. Takže áno, vývoj zase
akoby išiel naopak.

V časoch totality v Československu
zohrávala dosť významnú úlohu
emigrácia, z emigrácie sa pašovala
tlač, vysielali rozhlasové stanice, ktoré
boli pre ľudí doma zdrojom informácií
zamlčiavaných propagandou. Dnes
sa nádejame, že aj v Rusku zafunguje
niečo podobné, že Rusi, ktorí sú
v zahraničí, dokážu dodávať domov
pravdivé informácie o vojne, „prebudiť“
ruskú spoločnosť doma, aby prestala
veriť propagande a postavila sa
Putinovi na odpor. Od spomínaných
volieb v lete 2020 sme boli svedkami
silnej vlny emigrácie z Bieloruska.
Myslíte, že by mohla zafungovať
v prípade Bieloruska a dosiahnuť, že
Bielorusi by sa odvrátili od Lukašenka
a Putina?
Momentálne som v tom skôr
pesimistický. Je pravda, že táto vlna
emigrácie je národne viac „bieloruská“,
už nesplýva tak ako predtým s ruskou
emigráciou. V exile máme Sviatlanu
Cichanovskú, ktorá by zrejme vyhrala
prezidentské voľby, keby neboli
zmanipulované. Snaží sa zvonku
ovplyvňovať situáciu, vyzýva na
organizovanie sa Bielorusov, ale ľudia
majú opodstatnený strach z represií
a fyzického násilia.

Aké sú nálady medzi Bielorusmi u nás
po ruskej agresii?
Veľmi veľa Bielorusov v mojej
internetovej bubline, teda tých, ktorí
sú v zahraničí, poukazuje na to, ako
rýchlo sa zmenil obraz Bielorusov.
Pred začatím vojny ich na Západe
vnímali ako obeť, ako ľudí, ktorí museli
ujsť pred Lukašenkom a treba im
pomáhať. Ale po začatí vojny sa objavujú
prípady, že sú hádzaní do jedného
vreca s Rusmi, teda s agresormi. Cítiť
smútok, že nie vlastnou vinou sme
sa ocitli na strane agresora. Pritom
my sme tí Bielorusi, ktorí odišli, čo je
krajný prípad nesúhlasu s tým, čo sa
v krajine deje. A teraz sme sa zrazu ocitli
medzi tými „zlými“. Osobne si myslím,
že treba rozlišovať Putina a Rusov
a Lukašenka a Bielorusov. Aj keď sa
územie Bieloruska využíva na útočenie
na Ukrajincov, neznamená to, že všetci
Bielorusi agresiu podporujú. Dokonca sa
už objavujú správy o tom, že Bielorusi
znova objavujú svoju partizánsku
minulosť. Sú už potvrdené správy
o sabotážach na železniciach a zatiaľ
nepotvrdené správy o odpore v armáde.
Uvidíme, či je to naozaj pravda, alebo len
akési zbožné želanie, túžba po dobrých
správach.

Mgr. Ivan
Posokhin, PhD.
vyštudoval ruský a anglický
jazyk na Brestskej štátnej
univerzite A. S. Puškina
v Bielorusku. Doktorandské
štúdium absolvoval na
Filozofickej fakulte UK
v Bratislave, od r. 2015
tam pôsobí ako odborný
asistent na katedre rusistiky
a východoeurópskych štúdií.
Vedie semináre z ruského
jazyka, súčasnej ruskej
literatúry a bieloruských
kultúrnych a sociálnych
reálií. Vedecky sa
venuje súčasnej ruskej
a bieloruskej próze a skúma
tiež verejný diskurz
v Bielorusku a Rusku
a komunikačné stratégie
jeho aktérov.

Text: Radka Rosenbergová
Foto: Tomáš Madeja
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Už počas pandémie koronavírusu
sme denne čelili rôznym hoaxom.
Od vypuknutia vojnového
konﬂiktu na Ukrajine sa
s dezinformáciami opäť „roztrhlo
vrece“. Rôzne nepodložené
informácie sa šíria najmä
prostredníctvom sociálnych
sietí. Akým spôsobom si ich
má bežný čitateľ overiť? Ako
by sme mohli zmierniť šírenie
hoaxov? O problematike
nám viac porozprával
psychológ Jakub Šrol z Ústavu
experimentálnej psychológie
Centra spoločenských
a psychologických vied SAV.
Akým spôsobom môže čitateľ
rozlíšiť dezinformácie od overených
informácií?
Na túto otázku, bohužiaľ, neexistuje
ľahká odpoveď. Dôležité je zamerať
sa na zdroj informácie a použiť rôzne
spôsoby či postupy jej overenia. Či
napríklad vieme rozpoznať autora
článku, ako o danej udalosti píšu
rôzne médiá, či o nej píšu rovnakým
spôsobom, alebo nie. Samozrejme, toto
bežne nerobíme s informáciami, ktoré sa
k nám každodenne dostanú.

PSYCHOLÓG
JAKUB ŠROL:
PRAVDA NIE JE
NIEKDE UPROSTRED

Ako rozlíšiť dezinformácie od
overených informácií na sociálnych
sieťach? Aj vďaka nim sa konšpirácie,
hoaxy a iné nepravdivé informácie šíria
neuveriteľne rýchlo.
Robím to tak, že mám istý okruh médií,
ktoré považujem za dôveryhodné. Za
dôležité považujem také informácie,
o ktorých píše niekoľko denníkov,
ideálne nielen slovenských, ale aj
zahraničných. Treba však myslieť aj na
to, že túto taktiku na sociálnych sieťach
využívajú práve dezinformačné weby,
teda médiá, ktoré sa snažia tváriť ako
spoľahlivé, napodobňujú formát článkov
či spôsob písania tradičných médií.
Často využívajú aj názvy, ktoré v nás
majú evokovať, že ide o renomovaný
časopis. Veľakrát viaceré dezinformačné
médiá prezdieľajú rovnakú správu,
čo v čitateľovi navodzuje pocit, že je
overená z viacerých zdrojov, lebo ju videl
aj v iných dezinformačných médiách,
ktoré sleduje.
Kto sú ľudia, ktorí najskôr uveria
konšpiračným teóriám a hoaxom?
Ľudia, ktorí už dôverujú nejakému
typu konšpiračných teórií, zvyknú
oveľa častejšie dôverovať aj novým
konšpiračným teóriám. Je to jedným
z najdôležitejších psychologických

faktorov. Ak napríklad niekto verí
konšpiráciám o útoku na dvojičky, tak
oveľa ľahšie uverí aj dezinformáciám
o COVID-19, očkovaní. Máme
k dispozícii údaje, že ľudia, ktorí dôverujú
napríklad proruskej propagande či
dezinformáciám súvisiacim s vojnou
na Ukrajine, tiež verili alebo stále veria
konšpiračným teóriám o COVID-19. Je
to z toho dôvodu, že obsahy o vojne na
Ukrajine sa k nim dostávajú rovnakými
informačnými kanálmi. Ďalším faktorom
je, že títo ľudia majú rôzne psychologické
a osobnostné vlastnosti, ktoré ich robia
náchylnými uveriť neoverenému typu
informácie.
Mnohí máme okolo seba známych,
ktorí šíria rôzne zmanipulované
„deepfake“ videá či iné nepravdivé
informácie. Akým spôsobom môžeme
diskutovať s takýmto človekom? Ako
ho čo najlepšie presvedčiť o tom, aby si
informácie overil?
Dobrou taktikou je nezahnať takéhoto
človeka do kúta. Nevystaviť ho otázkam
typu Čo sú to za hlúposti? alebo Ako
môžeš niečo také zdieľať? Pretože
zvyčajná reakcia druhej strany je, že
sa „uzavrie“ do seba, nechce počúvať
protiargumenty a začne ešte viac
veriť svojmu názoru. Ďalšou dobrou
stratégiou je snažiť sa pochopiť, prečo
zdieľa konkrétnu dezinformáciu a či sa
s takýmto názorom skutočne stotožňuje,
alebo ju prezdieľal iba zo záujmu, no
nemusí jej aj skutočne veriť. To sa môže
stať každému. V prípade, že ide o našich
rodičov či známych, môžeme s nimi
diskutovať o rozdieloch, ako vnímajú
danú situáciu oni a ako my.
Na rôznych facebookových fórach
sa okrem dezinformácií vo veľkom
objavujú nenávistné komentáre. Čo
robiť v takomto prípade? Ako zastaviť
diskusiu s nenávistným podtónom?
Ak mám byť úprimný, ja si vôbec
neotváram diskusie pod článkami
na sociálnych sieťach, no netvrdím,
že ide o dobrú stratégiu. Viem však
o tom, že niektorí ľudia do takýchto
diskusií vstupujú zámerne a snažia
sa poukázať na to, že dezinformátori
vnímajú konkrétne obsahy jednostranne,
pričom im protiargumentujú. Ak sa
snažíme o protiargument, dobrým
spôsobom je zamerať sa na konkrétnu
nepravdivú informáciu a nezačať
používať emocionálne argumenty či
urážky. Mali by sme sa snažiť vecne
protiargumentovať. Buď tým, že
poskytneme nejaké dôkazy, prečo si
myslíme niečo iné, prípadne môžeme
žiadať od druhej strany zdroj informácie.
Najmä Rusko v týchto dňoch šíri
propagandu a nepravdivé videá či

fotografie. K článku o vojne na Ukrajine
pridáva fotografie staré desať rokov
z úplne iného vojnového konfliktu.
O fotografii tehotnej ženy v nemocnici
v Mariupole, ktorú zbombardovali, šírili
hoax o tom, že išlo o herečku. Žena aj
jej dieťa pritom nakoniec umreli. Ako je
vôbec možné, že ľudia uverili tomu, že
išlo o herečku a útok sa nestal?
Myslím si, že na Slovensku sa dosť
dlho podceňoval vplyv dezinformačnej
scény. Všimli sme si to s príchodom
pandémie COVID-19, už vtedy sa
s dezinformáciami roztrhlo vrece. Teraz
to vidíme opäť v súvislosti s vojnou na
Ukrajine. Profilov a skupín, ktoré zdieľajú
takéto obsahy, je na Slovensku naozaj
veľmi veľa. Aj napriek tomu, že polícia
pracuje veľmi intenzívne na tom, aby sa
takéto obsahy nešírili, dezinformačné
podhubie, ktoré tu rástlo niekoľko rokov,
nezastavíme za týždeň či za mesiac.
A ako môžu ľudia uveriť tomu, že
zranená žena je herečkou? Jedným
z cieľov dezinformačných kampaní je
zavaliť ľudí obrovským množstvom
informácií, kľudne aj protichodných,
pričom ľudia prestanú mať prehľad
v tom, komu môžu dôverovať. Povedia
si, že pravda je niekde uprostred. Alebo
tiež, že nikdy nebudeme vedieť, ako to
v skutočnosti bolo. Toto bola presne
taká situácia. Ľudia uverili aj takým
informáciám, ktoré nám pripadajú úplne
absurdné.
Čo môžu ľudia spraviť, aby zmiernili
šírenie nepodložených informácií?
Skutočne by sme si mali dávať pozor na
to, čo zdieľame na sociálnych sieťach.
Niekedy prezdieľame nejakú informáciu,
pretože nám príde zaujímavá, chceme
informovať aj ostatných. Ale treba
si uvedomiť, že keď zdieľam nejakú
informáciu na sociálnych sieťach,
pridávam jej hodnovernosť. Čím viac
ľudí zdieľa takúto dezinformáciu, tým
väčšia je pravdepodobnosť, že ľudia
uveria v jej pravdivosť. Taktiež je dôležité
mať určitú mieru zdravého skepticizmu
a snažiť sa informácie overovať, ako
sme už spomínali. Sledovať napríklad
facebookovú stránku Polície SR, ktorá
sa snaží upozorňovať na propagandu
súvisiacu s vojnou na Ukrajine. Mali by
sme sa vyhnúť dnes veľmi populárnemu
tvrdeniu, že pravda je niekde uprostred.
Pretože keď si toto povieme,
v konečnom dôsledku nevidíme
objektívnu realitu. Ak vojnu na Ukrajine
vyhodnotíme týmto spôsobom – že
nikdy nebudeme vedieť, aký je skutočný
dôvod vzniku konfliktu – tak v konečnom
dôsledku budú trpieť tí ľudia, ktorí pred
vojnovým konfliktom utekajú a boja sa
o svoj život. Takýto postoj je z môjho
pohľadu veľmi škodlivý.
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Docent Ľubor Matejko (FiF UK) s mapou ČSSR, na ktorej sú
vyznačené trasy vpádu okupačných vojsk v roku 1968
Text: Barbora Tancerová
Foto: Tomáš Madeja, Archív ÚPN

RUSKÍ VOJACI NA UKRAJINE
SÚ OKLAMANÍ.
AKO TÍ V ČESKOSLOVENSKU
V ROKU 1968
Ruskí vojaci na Ukrajine sú na tom podobne, ako boli tí sovietski v Československu v roku 1968. „Aj vtedy to boli
mladí chlapci, ktorí dostali politické školenie, že idú oslobodzovať bratský národ od ‚kontrarevolúcie.‘ A potom boli
prekvapení, že ich nikto nevítal,“ hovorí Ľubor Matejko z Filozofickej fakulty UK.

V rokoch 2018 – 2020 Katedra rusistiky
a východoeurópskych štúdií FiF UK
realizovala medzinárodný projekt
Prelomový rok/Game-Changing
Year 1968 (GACY ʼ68), ktorý hľadal
spomienky na udalosti roku 1968
v desiatich krajinách. „Zaujímali nás
nielen príbehy ľudí, ktorí boli verejne
činní, ale aj tých, ktorí patrili k ‚mlčiacej
väčšine‘. Tak sme našli aj bývalých
vojakov, ktorí sa zúčastnili na invázie
armád Varšavskej zmluvy,“ hovorí. Okrem
sovietskej armády 21. augusta 1968 do
Československa vtrhli aj armády Poľska,
Maďarska, Bulharska a vtedajšieho
východného Nemecka.
Dôvody, ktorými vojakom vysvetľovali
potrebu okupácie Československa,
boli vo všetkých armádach rovnaké
– v Československu prebieha
„kontrarevolúcia,“ teda pokus o zvrhnutie
socialistického zriadenia, ktorému
treba zabrániť, a oslobodiť nevinných
Čechov a Slovákov. Aj pri súčasnej
situácii vidíme, že Rusi si už dlho pred
inváziou pripravovali „pôdu“ silnou
propagandou, kŕmili svoje obyvateľstvo
informáciami o fašistami utláčanom
obyvateľstve na Ukrajine, ktoré treba
oslobodiť. Výskum projektu GACY ʼ68
ukázal, že podobne sa správali Sovieti
aj v roku 1968. „Už od marca 1968 sa
v sovietskej tlači a v tlači ostatných
socialistických krajín objavovala kritika
vývoja v ČSSR. Vtedy bolo vidieť prvé
výraznejšie zmeny v československej
spoločnosti, napríklad odišiel z funkcie
prezident Antonín Novotný, začali sa
reformy, bola zrušená cenzúra, nastala
zmena atmosféry v televíznom vysielaní.
Štruktúry sovietskej tajnej služby toto
všetko registrovali,“ vysvetľuje docent
Matejko.
Podľa neho nie je celkom pravda,
že vojaci vôbec nevedeli, kam idú.
„Vedeli, kam idú, vedeli aj to, že idú
potláčať kontrarevolúciu. Ale boli to
väčšinou vojaci základnej vojenskej
služby, 18- a 19-roční chlapci. V rámci
‚politického školenia mužstva‘
dostávali propagandistické informácie
a neuvedomovali si súvislosti. Nedokázali
kriticky rozlišovať,“ hovorí docent
Matejko.

na toaletách. Aj u estónskych vojakov
bolo vidieť pokus o kritickú reflexiu.
Ukrajinský tankista bol bežný člen
mužstva, jednoduchý chalan na základnej
vojenskej službe. U neho tá reflexia bola
slabšia, bral to tak, že bol v službe, dostal
rozkaz a bolo.“
Aj pri prebiehajúcom konflikte ukrajinská
vojnová propaganda ukázala ruských
vojnových zajatcov, ktorí tvrdili, že ich
oklamali, že im povedali, že idú na
vojenské cvičenie a namiesto toho
ich poslali do boja na Ukrajinu. „Mám
tendenciu im veriť. Tak ako vojaci
v roku 1968 nemali celý obraz o situácii,
oklamali ich, že ich tam budú vítať, že
idú Ukrajinu oslobodiť. A nečakali, že to
privítanie sa nebude konať.“

Žiadne kytice kvetov
Okupační vojaci v roku 1968 v ČSSR
nezažili aktívne boje. Vedenie
Československa vtedy vyzvalo
obyvateľstvo, aby nekládlo ozbrojený
odpor. Nezažili však ani žiadne vítanie
s kyticami kvetov, ale nenávisť a odpor.
Objavili sa prípady, že si ľudia ľahli pred
tanky alebo sa snažili s okupačnými
vojakmi diskutovať a presviedčať ich,
že u nich žiadna kontrarevolúcia nie

je. Ľudia robili drobné záškodnícke
akcie, menili smerové tabule, aby
nasmerovali tanky zlým smerom.
„Sovietska propaganda vtedy šírila, že
sa v Československu našli sklady zbraní,
ktoré chceli využiť kontrarevolucionári.
Ale to boli všetko fake news, nikdy sa
nepotvrdilo, že by sa pripravovali nejaké
ozbrojené aktivity,“ hovorí doc. Matejko.
Československo sa okupácii vojensky
nebránilo. Do dvoch rokov bola krajina
„znormalizovaná“, viedla ju Sovietom
poslušná vláda, realita roku 1968 sa
dvadsať rokov popierala a prekrúcala.
„Ešte pred vypuknutím vojny som sám
pre seba prišiel k názoru, že vtedy Dubček
nemal vyzvať vedenie krajiny na to, aby
nekládlo okupantom odpor. Áno, odpor by
priniesol obete, ale nepochybne by mal
katarzný účinok na Čechov a Slovákov.
Vidíme, že na Ukrajine sa rodí moderný
ukrajinský politický národ. A katarzný
účinok pôsobí v celej Európe. V tej
našej usedenej, spokojnej, blahobytnej
a konzumnej Európe sa zrazu ozývajú
hlasy, že sme nemali tolerovať Rusom ich
násilie, neustupovať, nenechať zvíťaziť
naše pohodlie a zisky. Za normalizácie
v Československu si tieto otázky nikto
nemohol klásť a došlo k devastácii
mravov,“ myslí si docent Matejko.

Oklamaní chlapci
Zaznamenali výskumníci u vojakov po
rokoch nejakú reflexiu? „Hovorili sme
s bulharskými vojakmi, ukrajinským
tankistom a dvoma Estóncami. Bulharskí
vojaci sa spätne s porozumením dívali
na to, ako sa vyvíjalo Československo
pred okupáciou. A bolo im ľúto, že
sa zúčastnili potláčania Pražskej
jari. Spomínali si, že sa vtedy u nich
v objavili aj slabé pokusy o odpor, hoci
len vo forme protivojnových nápisov

Sovietski vojaci na Šafárikovom námestí v auguste 1968
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Roman Džambazovič
Katedra sociológie, Filozofická fakulta UK

ANKETA

AKO STE NABEHLI
NA PREZENČNÚ VÝUČBU?
CHÝBA VÁM NIEČO
AJ Z TEJ DIŠTANČNEJ?
8. marca 2020 sa na Univerzite Komenského pre šíreniu koronavírusu prerušilo prezenčné vyučovanie a začala sa
dištančná výučba. Takmer presne po dvoch rokoch, 7. marca 2022, väčšina našich študentov vymenila domáce
pohodlie a vyučovanie cez notebook za školské lavice a živé prednášky. Zisťovali sme, ako tento návrat do učební
a posluchární prežívajú naši študenti a pedagógovia.

Daniel Gurský
2. ročník magisterského štúdia, Filozofická fakulta UK
Po vyše dvoch rokoch dištančnej výučby som rád privítal návrat na univerzitu a možnosť sa opäť
pravidelne stretávať so spolužiakmi. Napriek tomu, že sa považujem za nadšenca moderných
technológií, táto situácia mi potvrdila, že nič nedokáže plne nahradiť reálny kontakt s ľuďmi
a štandardnú výučbu. Samozrejme, po dvoch rokoch sedenia na komfortnej stoličke doma som
zabudol, ako sa sedí na klasických drevených stoličkách v učebniach, takže asi za najväčšiu
výhodu dištančnej výučby považujem väčší komfort, ktorý som ocenil hlavne počas viachodinových
prednášok.

Paulína Mihaľová
predsedníčka akademického senátu, Fakulta managementu UK
Prechod na prezenčnú výučbu bol pomerne príjemný. Úvodné obavy vystriedala príjemná a omnoho
interaktívnejšia atmosféra v triede. Úsmevy sa síce dajú čítať len z očí, ale aj napriek tomu je
prezenčná výučba, aj vďaka spontánnym reakciám a komentárom, nedoceniteľná. Výborný je aj
aspoň mierny pohyb, ktorý je s ňou, oproti neustálemu sedeniu v rámci „onlinu“, spojený – presun
do učebne, státie či chodenie počas výučby... Úprimne však musím povedať, že úvodné semináre
boli pre mňa aj výzvou, opäť niečo prezentovať priamo pred ľuďmi. Počiatočná tréma ale rýchlo
opadla. Náročná na prezenčnej výučbe je potreba nosiť respirátor či rúško, čo skresľuje hovorené
slovo, ale najmä sťažuje dýchanie. S príchodom leta to bude čoraz náročnejšie, tak kiežby sme už
respirátory nepotrebovali!
Rozmýšľam, či mi niečo chýba z dištančnej výučby... Bolo jednoduchšie „prísť na hodinu“ načas –
teraz s presunmi medzi učebňami mám niekedy čo robiť. Ešte to nie je úplne ideálne a ešte stále
nie sme v plnohodnotnom prezenčnom móde. Prednášky sú stále virtuálne, resp. formou online
konzultácií. Je preto pomerne náročné sledovať, či všetky potrebné informácie zaznievajú všade
kde majú, prezenčne aj online. Vnímam, že ani pre študentov to nie je celkom jednoduché a nie sú
schopní si niekedy odsledovať všetky povinnosti.

Docestoval som z Piešťan s úsmevom. Tešil som sa na prezenčné vyučovanie. Ešte vždy síce
nevidieť celé tváre a nepostrehnete, kedy študentstvo zíva, ale už aspoň vidíme väčšinu reakcií.
Výučba je aj preto výrazne interaktívnejšia a zážitok z nej podľa mňa pre všetkých intenzívnejší. Aj
to je pre mňa dôkazom, že živý kontakt zatiaľ nedokáže nahradiť žiadna technológia. Dištančná
výučba mi nechýba. Chýba mi však ten priestor, ktorý poskytla pre harmonizáciu práce a rodiny —
aspoň v prípade našej domácnosti. Až na andulky, tie to nezvládli.

Veronika Tokárová
2. ročník bakalárskeho štúdia, Právnická fakulta UK
Viac sa mi páči byť fyzicky v škole. Konečne môžem spoznávať spolužiakov. Z dištančného
vzdelávania mi trochu chýba ten domáci komfort – stačilo len vstať a prejsť k notebooku. Teraz
predsa len musím vynaložiť viac námahy!

Jaroslav Varchola
Lekárska fakulta UK, Komenského College
Vzdelávanie je aj veľké dobrodružstvo, kde spoznávame viac svet a aj sami seba, a je úžasné,
keď človek môže toto dobrodružstvo zažívať spolu s rovesníkmi a so skúsenejšími sprievodcami
– akademikmi. To je podľa mňa jedinečné čaro univerzity. A keď môžeme túto skúsenosť
zdieľať v osobných diskusiách, ale aj po seminári na káve v Medickej záhrade alebo v Kaviarni
Komenského, tak to má ešte väčšiu silu. Samozrejme, aj počas online vzdelávania som zažil
veľa silných tutoriálov a seminárov, keď bolo medzi teamsovými pixelmi cítiť, že ani pandémia
nás neodradí a urobíme všetko preto, aby sme boli múdrejšími. Ale aj napriek všetkému tomu
odhodlaniu na nás doliehal za tými obrazovkami smútok. Teraz je to určite lepšie a vieme si to aj
viac vážiť.
Viktória Knappová
2. ročník bakalárskeho štúdia, Právnická fakulta UK
Prekvapivo som nabehla na prezenčné vyučovanie veľmi dobre, čakala som, že to bude
horšie. Som rada, že sa vidíme so spolužiakmi naživo a že sa konečne začal môj naozajstný
vysokoškolský život. Z online vyučovania mi chýba viac voľného času, mám ho teraz menej pre
dochádzanie do školy.

Jaroslav Tóth
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK
Na FaF UK sme prezenčne vyučovali najmä praktické cvičenia už od zimného semestra 2021.
Prechod z plne dištančnej formy priniesol najmä logistické problémy, keďže stále platila
podmienka maximálne polovičnej obsadenosti miestností, ako aj potreba dlhších prestávok
medzi vyučovaním jednotlivých skupín študentov (dezinfekcia stolov, vetranie atď.). Niektoré
predmety bolo možné zabezpečiť využitím laboratórií na príbuzných pracoviskách, väčšinou však
bolo potrebné aj upraviť náplň a metódy vyučovania. Naďalej sa využíva kombinácia prezenčných
a elektronických vyučovacích metód – napr. kvalitné fotografie v premietanej prezentácii namiesto
pohľadov do mikroskopov (tu je nutný dotyk študenta a nie je možné časté čistenie/dezinfekcia).
Ja osobne súčasnú prezenčnú výučbu zvládam subjektívne dobre. Pri každom úkone sa snažím
zapojiť predstavivosť a empatiu k súčasnej situácii študentov, keď niekoľko semestrov získavali
laboratórne zručnosti len virtuálne. Určite sa opakujem s otázkou „A toto ste už niekedy videli,
robili?“
A či mi chýba dištančná výučba? Úprimne: nie. Na druhej strane veľmi oceňujem, že situácia
posledných semestrov výrazne nakopla zapojenie informačných technológií do vyučovania, ako
aj do kontaktov medzi pedagógmi a študentmi. Dištančná výučba ako jediný variant, dúfajme,
skončila – mnohé prostriedky z nej si však pravdepodobne zachováme a budeme ďalej využívať,
najmä pri zdieľaní zdrojov a informácií a pri komunikácii. Dôležitá pre obe strany je aj skúsenosť na
úrovni: „toto sa dá aj inak“ či „skúsme, či by sa toto nedalo“.
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Vojna na Ukrajine má veľmi
negatívne vplyvy na naše
psychické zdravie. O tom, ako
môžeme pracovať so strachom
alebo úzkosťou z vojny, či
akým spôsobom s Ukrajincami
diskutovať o konﬂikte, sme sa
porozprávali s psychologičkou
Barborou Kiczkovou
z Psychologickej poradne
Univerzity Komenského.

Zvýšil sa v momentálnej situácii nápor
na krízovú linku pomoci?
Záujem klientov, najmä študentov UK,
o využitie psychologickej pomoci sa
postupne zvyšoval od vzniku covidovej
situácie a momentálne pre vojnu na
Ukrajine ešte viac narástol. Domnievam
sa, že pandémia, ako aj vojna u našich
východných susedov, ako dve závažné
krízové spoločenské situácie, podnietili
k destigmatizácii vyhľadania pomoci
v oblasti duševného zdravia.
Využívajú psychologické poradenstvo
aj ukrajinskí študenti?
Áno, naše služby využívali dokonca aj
pred vojnou na Ukrajine. S príchodom
vojny ich prirodzene zaplavili silné
emócie, ktoré potrebovali postupne
spracovať. V súvislosti s touto situáciou
sme Ukrajincom, ale i ruským študentom
ponúkli v prvých dňoch vypuknutia
vojnového konfliktu krízovú linku, v rámci
ktorej nám mohli zavolať, v súčasnosti
sa môžu objednať do poradne a sú
uprednostnení pred ostatnými
záujemcami.

RASTIEME AJ VĎAKA
NEPRÍJEMNÝM
UDALOSTIAM, MYSLÍ SI
PSYCHOLOGIČKA
Text: Radka Rosenbergová
Foto: Tomáš Madeja

Akými intenzívnymi emóciami
najčastejšie trpia ľudia, ktorí
kontaktovali krízovú linku pomoci?
Išlo o prvotné emócie šoku, strachu,
neistoty, krivdy, hnevu, ale i viny. Mnohí
klienti sa báli o svojich blízkych na
Ukrajine a cítili sa bezmocne a zmätene.
Báli sa, ako sa vojna vyvinie, cítili
veľký žiaľ, že ich rodná zem, zem ich
spomienok, je devastovaná. Popritom
ich premáhali pocity viny za to, že
nedokážu pomôcť svojim blízkym, vina
za to, že sa tu trápia a „nezvládajú“ svoje
emócie, hoci oni nie sú tí vystavení
priamej hrozbe, vina za to, že oni majú
to privilégium byť v bezpečí. „Moji známi
sa na Ukrajine trápia, čím si ja zaslúžim
bezpečie, ktoré mám na Slovensku?“
pýtali sa sami seba. Jednoducho sa
obviňovali za to, že sa tu – v porovnaní
so svojimi blízkymi a známymi – „mali
dobre“.

Ako si poradiť s týmito emóciami ?
Istým spôsobom je to normálna reakcia
na takúto kritickú situáciu. Klienti, ktorí
využili našu psychologickú pomoc,
potrebovali vypočuť a potvrdiť, že zažívať
takéto pocity je v takejto situácii úplne
normálne a majú na to právo. Prináša im
to totiž úľavu. Oveľa horším scenárom je,
ak tieto pocity v sebe potláčajú.
Situácia s vojnou v susednom štáte
je veľmi traumatizujúca. Mnohí z nás
nedokážu spracovať príbehy, v ktorých
trpia nevinní ľudia. Niektorí sa obávajú
toho, že konflikt prerastie až na naše
územie. Čo by sme mali robiť v prípade,
ak pociťujeme strach alebo úzkosť
z vojny?
Treba si opäť uvedomiť, že tento strach
je normálny, keďže vojnový konflikt sa
deje v našej blízkosti. Celá Európa zažila
vojnu pred pár desiatkami rokov, takže
v našom kolektívnom vedomí ide tak
trochu aj o retraumatizáciu a strach,
že sa nás vojnový konflikt môže opäť
týkať. No strach má ochrannú funkciu,
pripravuje organizmus na pohotovosť.
Možno aj vďaka nemu sme ochotní
poskytovať humanitárnu pomoc a tiež
súcitíme s obeťami vojnového konfliktu.
Nemusíme však prepadávať panike
z nebezpečenstva, ktoré tu nie je a veriť
svojim katastrofickým myšlienkam.
Pomôcť môže aj nedržať tieto myšlienky
a pocity strachu či úzkosti v sebe, ale
radšej sa o nich rozprávať, vyjadriť ich.
Mnohí Slováci prichádzajú do kontaktu
s Ukrajincami. Ako by sme sa s nimi
mali rozprávať o trvajúcom vojnovom
konflikte?
Všimla som si, že ukrajinskí klienti
oceňujú podporu Slovákov. Vážia
si, ak im kamaráti píšu a starajú sa
o nich. Zo začiatku boli zlomení, tak
veľmi zaplavení emóciami, že neboli
schopní im odpisovať. Neskôr sa
za to vinili, nechceli ukázať slabosť
a emócie, ktoré prežívali. Mysleli si,
že musia byť silní. Niektorí si záujem
a empatiu zo strany Slovákov veľmi
cenili, pretože mohli svoje pocity zdieľať
s kamarátmi či spolužiakmi. Myslím,
že je fajn im ponúknuť priestor pre
zdieľanie myšlienok a pocitov, no takisto
rešpektovať, ak už toho majú dosť.
Hrozí, že bude čoraz viac ľudí trpieť
úzkosťami, záchvatmi paniky či
depresiami?
Pandémia a teraz hrozba vojny spôsobili
to, že všetky psychické ťažkosti, ktorými
ľudia trpia, eskalovali pod tlakom
frustrácie a strachu. V poslednej dobe
pozorujeme u našich klientov nárast
najmä úzkostných, ale i depresívnych
symptómov. Predpokladám, že tento jav
je asi celospoločenský, pokiaľ viem, už

teraz majú moji kolegovia psychológovia
plno klientov, a ani my v našej poradni
nevieme momentálne dávať skoršie
termíny ako o dva mesiace.
Máte nejaké rady, ako by sme sa mohli
starať o svoje duševné zdravie?
Myslím si, že neexistuje univerzálna
rada, ide skôr o neustály proces hľadania
psychického zdravia. Samozrejme
pomáhajú rady, napríklad držať mediálnu
diétu – stačia dva momenty denne, aby
sme sa informovali z dobrých zdrojov.
Okrem toho sa môžeme ešte venovať
nejakej príjemnej činnosti, zachovať si
svoje zvyklosti, starať sa o seba, dovoliť
si relaxovať, nájsť si konštruktívne
spôsoby, ako vybiť napätie a stres
z tela. Ďalej by sme mali zdieľať naše
pocity a myšlienky, hľadať pozitívne
stránky situácie, prichytiť samého seba
pri úspechu, uvedomovať si, čo nám
pomáha, za čo sme vďační, venovať
sa sebapoznaniu a podobne. Možno aj
konflikt na Ukrajine by sme mohli brať
ako príležitosť venovať sa problémom,
ktoré nás trápia a vnútorne tlačia, aby
sme ich začali čo najskôr riešiť. Veľakrát
nás život konfrontuje s nepríjemnými
udalosťami, ktoré nám však väčšinou
pomáhajú viac rásť.

PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA UK
MLYNSKÁ DOLINA
• na Univerzite Komenského
pôsobí od roku 1968, keď ju
založil docent Jozef Koščo, CSc.
• nachádza sa v Mlynskej
doline na átriáku R, pričom
odborníci sú k dispozícii pre
študentov každý pracovný deň
v dohodnutom čase
• poradenský vzťah, ktorý sa
medzi klientom a psychológom
vytvára, sa vyznačuje
otvorenosťou a vysokým
stupňom dôvery, so zárukou
diskrétnosti, ide o vzájomnú
spoluprácu na klientových
problémoch
• Zamestnanci psychologickej
poradne UK:
» PhDr. Katarína Ludrovská, PhD.
» Mgr. Barbora Kiczková, PhD.
» Mgr. Gabriela Kausichová
» Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.
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Text: doc. Matúš Mišík, Katedra politológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Foto: Tomáš Madeja

Jednou z hlavných tém v rámci EÚ v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu sú sankcie v oblasti energetiky,
ktoré by spôsobili ukončenie dovozu ruských energetických surovín do únie. Doteraz sa však v EÚ nenašla zhoda
na takýchto sankciách, keďže panuje obava z ekonomických následkov takéhoto kroku. Riešenie problému, ako
nahradiť ruské dodávky zemného plynu (ale aj iných surovín), môže tkvieť vo zvýšení energetickej efektívnosti.
K tej môžeme prispieť my všetci.

Európskej únii chýbal spoločný hlas
Problémom však bolo, že takýto prístup
k energetike v sebe neobsahoval
bezpečnostný rozmer. Verilo sa totiž,
že energetický trh vyrieši aj túto otázku.
Ako sme však videli už niekoľkokrát
v minulosti, toto sa nestalo – trh nevie
reagovať na impulzy, ktoré prichádzajú
na vnútorný energetický trh EÚ
z externého prostredia (ako napríklad
prerušenie dodávok plynu v roku 2009).
Paradoxne, EÚ sa rozhodla reagovať
na takéto krízové situácie úpravou
svojho vnútorného energetického trhu
bez toho, aby vytvorila spoločný postoj
voči dodávateľským krajinám, ktorý by
posilnil vyjednávaciu pozíciu EÚ.
Zameranie na vnútorný trh nebol jediný
prístup EÚ k energetickej bezpečnosti.
Druhým spôsobom, ako sa únia
rozhodla zaručiť svoju energetickú
bezpečnosť, bola dekarbonizácia
a postupné vylúčenie fosílnych palív
dovážaných z tretích krajín a ich
nahradenie obnoviteľnými zdrojmi
energie produkovanými v rámci únie.
Toto však bol len druhotný – a takmer
nezamýšľaný – cieľ dekarbonizácie.
Hlavným cieľom bolo znížiť produkciu
skleníkových plynov, a preto sa
aj jednotlivé politiky EÚ sústredili
predovšetkým na túto tému.

KOMENTÁR

NÁSTROJ NA RIEŠENIE
ENERGETICKEJ KRÍZY?
ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ

plynu je spoplatnená podľa vzdialenosti,
na ktorú sa dopravuje, a teda menej
vzdialené krajiny by mali platiť menej.
Ceny ruských dodávok plynu sú
diktované neekonomickými faktormi,
predovšetkým tými politickými, a Rusko
využíva svoje suroviny ako energetickú
„zbraň“.
Viaceré členské krajiny EÚ chceli vytvoriť
spoločný postup voči dodávateľským
krajinám, a zlepšiť tak svoju pozíciu voči
Rusku a ostatným exportérom. Boli to
hlavne krajiny zo strednej a východnej
Európy. Tieto rozdiely medzi členmi EÚ
sa ukázali aj hneď po invázii na Ukrajinu,
keď sa únia nedokázala dohodnúť na
sankciách v oblasti energetiky a členské
krajiny naďalej platia stámilióny eur
denne za dodávky zemného plynu
z Ruska (tento text bol dokončený 29.
marca 2022).
Cieľom EÚ je zníženie závislosti od
ruských energetických dodávok
v krátkom období, tento a na budúci
rok. Chce tak však urobiť predovšetkým
nahradením ruského plynu plynom
z iných zdrojov. Skúma možnosti zvýšiť
dodávky zo severnej Afriky, z Nórska
a s USA sa dohodla na zvýšení dovozu
skvapalneného zemného plynu už
v tomto roku.

Plyn a ropa ako ruská zbraň

Najjednoduchšie okamžité riešenie
– znížiť spotrebu

Mnoho členských krajín (predovšetkým
Nemecko, ale aj ďalší veľkí nákupcovia
ruského zemného plynu) bolo
spokojných s touto situáciou. Nemali
záujem o vytvorenie spoločného
postoja voči dodávateľským krajinám
energetických surovín, keďže s nimi
mali špeciálny vzťah, ktorý by spoločný
prístup narušil. Tento špeciálny vzťah
sa prejavoval napr. v lepších cenách
zemného plynu alebo vo väčšej stabilite
dodávok. Dochádzalo tak k paradoxnej
situácii, keď členské krajiny, ktoré
boli bližšie k dodávateľovi zemného
plynu (Rusku), zaň platili viac než
tie, ktoré boli ďalej, hoci sa to prieči
ekonomickej logike, keďže doprava

Hoci plány EÚ obsahujú aj zvýšenie
energetickej efektívnosti (inými
slovami, zníženie spotreby energie
pri výrobe jednotky HDP), návrhy
a opatrenia v tejto oblasti nemajú
primárne postavenie v riešení súčasnej
energetickej krízy. Toto však možno
vnímať ako nedostatok. Práve v tejto
oblasti má mnoho krajín EÚ rozsiahle
možnosti, keďže existuje veľký priestor
na zníženie spotreby zemného plynu (ale
aj ostatných typov energií) vo všetkých
sektoroch ich hospodárstiev. Najmä
krajiny strednej a východnej Európy
môžu využiť súčasnú krízu na výrazné
zvýšenie energetickej efektívnosti, keďže
v tejto časti EÚ ide o najviac nákladovo

efektívny postup. Nielen priemysel, ale
aj verejné a obytné budovy v mnohých
krajinách strednej a východnej Európy
neprešli úpravami, ktoré by znížili ich
energetickú spotrebu, a preto sú na
chvoste energetickej efektívnosti medzi
členskými krajinami EÚ.

Aj mínus 1 °C pomôže
Medzinárodná energetická agentúra
publikovala plán, ako by EÚ mohla
výrazne znížiť závislosť na ruskom
zemnom plyne a rope práve vďaka
opatreniam v oblasti energetickej
efektívnosti, resp. celkovým znížením
spotreby energie. Spoločným
menovateľom týchto návrhov je potreba
zmeniť návyky spotrebiteľov. Medzi
návrhy patrí zníženie teploty vykurovania
o 1 °C, častejšie využívanie verejnej
dopravy, účasť na konferenciách
online namiesto cestovania. V prípade
cestovania, ak sa to dá, využívať vlak
a nie lietadlo, alebo vyhlásiť nedeľu za
deň bez auta.
Obrovskou výhodou takýchto návrhov
(aj iných podobných) je ich okamžitý
účinok. Síce sa nemusí zdať veľmi veľký,
ak sa však na ne pozrieme bližšie, nie je
to tak. Na Slovensku sa vyše polovice
spotrebovaného zemného plynu využíva
na vykurovanie, a teda úspory v tejto
oblasti môžu výrazne upraviť štatistiky
spotreby smerom dolu. Podobne je
na tom aj doprava a využívanie ropy.
Pri prestupe na verejnú dopravu
sa zníženie využívania pohonných
hmôt ukáže už o niekoľko týždňov.
Pri znižovaní spotreby energií sa dá
nadviazať aj na už existujúce projekty.
Napríklad zatepľovanie rodinných
domov a verejných budov je súčasťou
Plánu obnovy, ktorý je financovaný
z rozpočtu EÚ ako reakcia na pandémiu
koronavírusu. A ako bonus zvyšovanie
energetickej efektívnosti podporí nielen
energetickú bezpečnosť, ale prispeje
aj k dosiahnutiu k klimatických cieľov
Európskej únie, na ktoré sa v poslednej
dobe pozabudlo pre problémy s cenami
a dodávkami energetických surovín do
únie.
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do Českej republiky. Skôr naopak,
v dobe drastických škrtov financovania
verejných vysokých škôl môže vyvolať
práve opačný efekt.

NOVELA
ZÁKONA
O VYSOKÝCH
ŠKOLÁCH JE
NEŠŤASTNÝM
KOMPROMISOM
Text: Martina Vanc
Foto: Tomáš Madeja

Národná rada SR schválila
23. marca 2022 novelu
zákona o vysokých školách.
Predchádzalo jej dlhé obdobie
diskusií a polemík medzi
ministerstvom školstva
a zástupcami vysokých škôl. Do
debaty sa intenzívne zapájala aj
Univerzita Komenského. O tom,
čo prinesie novela VŠ zákona
v podobe, v akej bola schválená,
hovorí rektor UK profesor Marek
Števček.

Novela zákona o vysokých školách
našla podporu v parlamente a bola
schválená. Aký je váš názor na prijaté
zmeny?
Schválená podoba novely zákona
o vysokých školách nie je žiadnym
víťazstvom. Na jednej strane sme
radi, že si poslanci a poslankyne v NR
SR osvojili aspoň niektoré z tých
„rozumnejších“ pozmeňujúcich návrhov.
Výsledný produkt – schválená podoba
novely zákona je však nie celkom
šťastným kompromisom, keďže
obsahuje nezmyselné a účelové zásahy

do fungovania verejných vysokých škôl
a nenapĺňa očakávania zvýšenia kvality
vedy a vzdelávania na Slovensku.
Ako boli vysoké školy zapojené do
tvorby novely?
Vysoké školy boli prostredníctvom
svojich zástupcov v reprezentáciách
súčasťou konzultačnej skupiny MŠVVaŠ
SR, ktorá zasadala v priebehu šiestich
mesiacov asi päťkrát. Hmatateľné
výsledky stretnutí tejto skupiny prakticky
neexistujú. Ministerstvo pripravilo
návrh novely zákona v paragrafovom
znení bez našej účasti a zaslalo nám
ju približne deň pred jej zverejnením
v medzirezortnom pripomienkovom
konaní (MPK). Samozrejme, naša
univerzita využila všetky zákonné,
formálne i neformálne možnosti
vyjadrenia nesúhlasu so znením novely.
Zapojili sme sa do MPK, verejne sme
diskutovali so zástupcami ministerstva,
ale neváhali sme ani vyjsť do ulíc
s transparentmi či venovať čas určený
na výučbu diskusiám o akademickej
samospráve.
Ktoré prijaté zmeny vnímate ako
najproblematickejšie a prečo?
Asi najvýraznejším zásahom do
akademickej samosprávy verejných

vysokých škôl je posilnenie kompetencií
prakticky externého orgánu – správnej
rady. Už tento samotný fakt, že
ide o orgán zložený z osôb mimo
akademickej obce, predstavuje vážny
zásah do samosprávneho rozhodovania
a fungovania vysokej školy. Správna
rada bude zapojená do voľby rektora,
hoc v podstatne menšej miere, ako
ministerstvo pôvodne navrhovalo, bude
schvaľovať rozpočet a bude rozhodovať
o akomkoľvek nakladaní s majetkom
vysokej školy v hodnote do 500 tisíc
eur. Novela obsahuje prvky oslabovania
akademickej samosprávy na úrovni
fakúlt, určovania kritérií na obsadzovanie
miest docentov a profesorov priamo zo
strany ministerstva, ako aj množstvo
nesystémových zásahov do fungovania
vysokých škôl.
Obzvlášť by som však chcel zdôrazniť
formálnu stránku novej právnej
úpravy, ktorá má byť účinná už od 25.
apríla. Absencia primeranej lehoty na
prispôsobenie interných predpisov
prakticky destabilizuje vnútorné procesy
na vysokých školách, vytvorí právne
vákuum a zahltí vysoké školy ďalšou
administratívou.
Práve preto som sa rozhodol vytvoriť
pracovnú skupinu, ktorá podrobne
analyzuje novú (hoc ešte neúčinnú)

právnu úpravu a jej vplyv na procesy
a vnútorné predpisy našej univerzity.
V prvom kroku sme poskytli fakultám
akúsi „cestovnú mapu“ – sumár
odporúčaných krokov, ktoré by mali
fakultné samosprávy zrealizovať pred
účinnosťou novely zákona a po nej.
Konkrétne kroky však už nechávame
na orgánoch fakúlt, koniec koncov
záchrana ich samosprávnosti bola
významnou súčasťou nášho „odboja“. Aj
na úrovni univerzity nás však čaká veľké
množstvo, najmä legislatívnej, práce, ale
i kreácia nových orgánov.
Ktoré zmeny považujete za pozitívne?
Zrovnoprávnenie dĺžky denného
a externého štúdia, návrat k limitácii
počtu funkčných období rektorov
a zákonné zadefinovanie fakulty ako
samostatnej prevádzkovej jednotky na
účely verejného obstarávania.
Ako ovplyvní novela fungovanie
vysokých škôl v praxi?
V tejto chvíli je ťažké predvídať, čo
všetko novela prinesie. Podľa mňa
však nenaplní proklamované ciele, ako
je väčšie zdynamizovanie procesov
riadenia na vysokých školách, väčšie
otvorenie sa vonkajšiemu prostrediu, či
zabránenie odchodu našich študentov

Aký bol dôvod na zmenu voľby vedenia
fakúlt a aké následky z toho plynú do
praxe?
Nepoznám myšlienkové procesy
a motivácie tvorcov novely zákona, ktoré
ich viedli k narušeniu dvojúrovňového
systému akademickej samosprávy na
vysokých školách. V pôvodnom návrhu
zákona dokonca absentoval pojem
„dekan“, ktorý sa pretransformoval
do akéhosi „orgánu“ fakulty. Táto
absurdnosť sa našťastie neudiala.
Naďalej budeme mať dekanov fakúlt,
avšak budú vyberaní výberovým
konaním, nie priamou voľbou
akademickým senátom fakulty.
Finálna verzia novely zákona, aj vďaka
nezanedbateľnému množstvu práce
zástupcov vysokoškolského prostredia,
obsahuje možnosť vysokej školy upraviť
si obsadenie funkcie dekana voľbou –
zhromaždením, v ktorom bude rektor
kreovať ¼ všetkých členov. Následky
plynúce do praxe si dovolím predvídať
len na našej univerzite. Urobíme
všetko pre to, aby sme si zachovali čo
najvyššiu mieru samosprávnosti, čo
premietneme aj do našich vnútorných
predpisov a dekan bude riadne voleným
zástupcom fakulty.
Dlhé roky Slovensko čelí odlivu
študentov do zahraničia. Bude mať
novela vplyv aj na túto oblasť?
Odliv študentov ako dôvod na „reformu“
nebol ničím iným ako populistickým
argumentom tvorcov zákona, ktorým
sa snažili legitimizovať zásah do
fungovania vysokých škôl. Novela
zákona tento problém nerieši. Súčasné
politické nastavenie v oblasti vysokého
školstva môže mať naopak práve opačný
efekt – spôsobiť odliv nielen študentov,
ale aj pedagógov. Študenti odchádzajú
hlavne vďaka mizerným investíciám do
infraštruktúry, ako sú napríklad internáty,
ale aj vďaka tomu, že naše elity dokola
opakujú reči o zlom školskom systéme.
Na našich univerzitách pôsobia
mnohé špičkové tímy, ktoré prinášajú
vzdelanie porovnateľné s tými najlepšími
univerzitami na svete – v súčasnosti
sa však obávame, či sa ich v atmosfére
radikálnych škrtov podarí udržať.
Podľa novely sa má financovanie
vysokých škôl odvíjať od ich kvality.
Ako to bude fungovať v praxi?
Financovanie vysokých škôl je už
v súčasnej dobe nastavené podľa
kvalitatívnych ukazovateľov. Ministerstvo
rozdeľuje finančné prostriedky na

základe každoročne aktualizovaného
dokumentu – Metodiky rozpisu štátnej
dotácie verejným vysokým školám.
Tento dokument obsahuje kritériá
rozdelenia financií podľa výstupov vo
vede a vzdelávaní. V metodike na rok
2022 sa objavil nový prvok – účelová
podpora excelentných pracovísk
vysokých škôl. Podporu výnimočnosti
považujeme za krok správnym smerom,
avšak len za predpokladu, že bude táto
podpora poskytnutá nad rámec bežných
výdavkov. Novela zákona prináša
nóvum v podobe výkonnostných zmlúv,
avšak zakotvenie tohto nástroja nie je
automaticky zárukou podpory kvality.
Najhoršia na tom všetkom je však
absolútna nepredvídateľnosť tohto
systému. Menia sa vstupy, akcenty
na ten či onen segment publikačnej
činnosti, a to prakticky každoročne.
Vysokoškolské prostredie je tým
nestabilné a nepredvídateľné, navyše
sa nikdy nepodarilo metodiku zverejniť
tak, aby sme dokázali seriózne pripraviť
rozpočet – vždy to doháňame na
poslednú chvíľu. A tak sa to opakuje
každý jeden rok...
Aké reálne problémy, ktoré by bolo
potrebné riešiť, táto novela nepokryla?
Momentálne zápasíme s existenčnými
problémami spôsobenými nepriaznivým
ekonomickým vývojom, neustále sa
znižujúcim rozpočtom pre vysoké
školy a enormnou administratívnou
záťažou. Žiadny z týchto problémov
novela zákona nerieši. Za kľúčové
považujem rovnako to, aby sa konečne
začala diskusia o akejsi „stratifikácii“
slovenských vysokých škôl. Tak ako
nemôže byť každý špičkový, nemôže
byť každá univerzita skutočne
výskumná. Vysokoškolské vzdelanie
má aj reflektovať aktuálne potreby
spoločenskej praxe prostredníctvom
profesijne orientovaných, predovšetkým
bakalárskych študijných programov,
ale aj saturovať hlbšie potreby kultúry
a vzdelanosti bez ohľadu na aktuálne
preferovaný segment priemyslu. Tomu
by malo zodpovedať rozdelenie vysokých
škôl a aj ich financovanie. U nás o stále
menší „koláč“ súperí príliš veľa subjektov,
a kritériá sú nastavené tak, že každá
vysoký škola musí robiť všetko: špičkovú
vedu a výskum, kvalitné, ale pritom
dostupné vzdelávanie a pod. Systém
vzdelávania sme teda devalvovali
pod tlakom nedostatku financií. To
v spojitosti s katastrofálnou finančnou
poddimenzovanosťou sú absolútne
kľúčové problémy nášho vysokého
školstva.
Text bol prevzatý z www.pravnenoviny.sk
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UŽITOČNÉ INFO

NAUČTE SA
NA SKÚŠKU
ĽAVOU ZADNOU.
TIPY, AKO SA
ZBAVIŤ STRESU
VIRTUÁLNE COVIDOVÉ
ODDELENIE V MARTINE
Ako zvládnuť nápor covidových
pacientov počas pandémie?
Lekári z Kliniky pneumológie
a ftizeológie Univerzitnej
nemocnice Martin a Jesseniovej
lekárskej fakulty UK v Martine
si poradili pomocou vlastnej
aplikácie. Pacientov liečili na
diaľku.
K vytvoreniu takéhoto riešenia ich viedla
snaha čo najefektívnejšie využiť zdroje
nemocnice na liečbu väčšieho počtu
pacientov s COVID-19. S myšlienkou
prišiel po skončení prvej vlny pandémie
primár kliniky doktor Ivan Kocan.
„Kapacita nemocnice má svoje limity,
nielen priestorové, ale aj ľudské. Chceli
sme priniesť riešenie, ktoré bude
bezpečné a komfortné pre pacienta,“
hovorí.
V Univerzitnej nemocnici Martin sa do
dnešného dňa na COVID-19 liečilo viac
ako 2 700 pacientov, ktorí vyžadovali

hospitalizáciu. Z toho na klinike
pneumológie a ftizeológie ležalo viac
ako 800 pacientov. Liečba pacientov
s COVID-19 v domácom prostredí
preto vďaka aplikácii ušetrí lekárom
mnoho času, ktorý môžu využiť pre
vážne chorých pacientov. Za rok takto
pomohli viac ako 150 pacientom a aj
naďalej plánujú zdravotnú starostlivosť
poskytovať aj týmto spôsobom.
Ako teda aplikácia funguje? Pacienta
najprv vyšetria na niektorom covidovom
pracovisku UNM, najčastejšie na
červenom urgente. Ak si jeho zdravotný
stav ešte nevyžaduje hospitalizáciu, ale
existuje riziko zhoršenia stavu, ponúknu
mu tento spôsob liečby v domácom
prostredí. Pacient si stiahne aplikáciu
a zadá do nej svoje údaje. Dvakrát
denne potom vypĺňa dotazník o svojom
aktuálnom stave. Odpovedá na štyri
subjektívne otázky a zadáva štyri
objektívne parametre. Na základe toho
dostáva usmernenia, či pokračovať

v domácej liečbe, alebo je potrebné
navštíviť lekára, či prípadne ísť ležať do
nemocnice. Lekár priebežne v aplikácii
kontroluje stav pacienta a komunikuje
s ním.
„Úspora času pre lekára je významná,
pretože dáta od pacienta už máme
v prehľadnej elektronickej podobe.
Rýchlejšie tak vyhodnotíme stav
viacerých z nich. Pacient zároveň nemusí
zbytočne navštevovať lekára. Pomocou
tohto telemedicínskeho riešenia tak včas
vieme detegovať prípadné zhoršenie
zdravotného stavu a minimalizujeme
riziko neskorého príchodu do nemocnice,“
hodnotí Ivan Kocan z UNM a JLF UK.
Domáca liečba pacientov má tiež
vedľajšiu výhodu. Pobyt v nemocnici
predstavuje riziko získania nemocničnej
nákazy. Je to neželaný jav, ktorý sa však
stáva a môže mať veľmi vážne následky.
Liečbou v domácom prostredí sa toto
riziko eliminuje.

Spotené dlane, trasľavé kolená či
preskakujúci hlas. To je len niekoľko
príkladov, ako sa stres, tento
obrovský strašiak pred skúškami,
prejavuje. V prvom rade by ste si
mali uvedomiť, že je úplne normálny.
Môže ísť o reakciu na niečo, čoho je
na nás priveľa, máme pocit, že dané
úlohy nezvládneme. Neraz nám však
negatívne ovplyvní dôležitú skúšku,
ktorá nás čaká. Občas nám spôsobí
„okno“ a informácie, ktoré sme sa učili
niekoľko dní či týždňov, nedokážeme
vydolovať z hlavy. To je nočná mora
(nielen) každého vysokoškoláka.
Ako stres skutočne zmierniť či poraziť?
Psychologička Katarína Křížová
z Ústavu aplikovanej psychológie FSEV
UK zostavila pre vysokoškolákov zopár
užitočných tipov.

•

•

•

Pri samotnom učení sa na skúšku
by ste nemali zabúdať aj na
starostlivosť o seba.

•

Porozmýšľajte, pri akej aktivite by
ste sa mohli vyventilovať. Počas
prestávky neskrolujte Instagram,
choďte napríklad do posilňovne
alebo si zabehajte v parku.

Vytvorte si dennú rutinu, podľa
toho, v ktoré hodiny sa vám
najlepšie učí, ale aj príjemné
prostredie, v ktorom sa dokážete
sústrediť. Niekto musí byť sám
v miestnosti, niekto preferuje
učenie sa v kaviarni, kde je trochu
ruchu.

Čo robiť v prípade, že máte okno?
Stáva sa to každému a nie je to nič
príjemné. Ak dostanete okno, dôležité
je zachovať pokoj. Skúste sa párkrát
zhlboka nadýchnuť, aby ste sa upokojili
a vráťte sa naspäť k téme, o ktorej ste
hovorili. Čím lepšie sa pripravíte na stres,
tým je menšia šanca, že dostanete okno.
Preto skúste už počas učenia sa na
skúšky využívať už spomínané techniky.

2. Ideme naostro: Deň skúšky
•

•

Tipy na najlepšie zvládnutie
stresových situácií:
1. Prípravná fáza: Učenie sa na skúšku

Na myšlienky ako nič si nebudem
pamätať či nie som schopný sa to
naučiť okamžite zabudnite.

•

Fyzické dotyky ako seba-objatie,
držanie zápästia alebo dlane,
držanie hlavy, hrude, šúchanie
nohami nám pomáhajú upokojiť
nervovú sústavu.
Predstavte si, že vdychujete pokoj
a vydychujete nervozitu. Aj takáto
myšlienka vám pomôže zničiť
nenávidený stres.
Psychologička tiež spomína
ukotvenie, čo je technika,
ktorej úlohou je orientovať
sa na fyzický svet okolo nás.
Pomáha nám prerušiť stresujúce
myšlienky. V praxi ide napríklad
o vymenovávanie rôznych vecí
v miestnosti, rátanie, 5-4-3-2-1
metódu a podobne.

METÓDA 5-4-3-2-1.
ČO TO VLASTNE JE?
Poobzerajte sa po miestnosti
a pomenujte:
• 5 vecí, ktoré vidíte;
• 4 veci, ktoré si môžete chytiť;
• 3 veci, ktoré počujete;
• 2 veci, ktoré cítite;
• 1 vec, ktorú cítite v ústach.

Ďalšie tipy, ako zvládnuť stres, si
môžete vypočuť aj v archíve webinárov
Ako sa stať vysokoškolákom, ktoré
nájdete na webovej stránke
zaziden.uniba.sk v sekcii webináre.

Text: Lenka Miller
Foto: Tomáš Madeja
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Hovorí o sebe, že je biochemička s láskou k medicíne. Keď jej v detstve
náhle zomrela dvojička, vedela, že chce pomáhať chorým. Pre politické
dôvody sa však na medicínu nedostala. Osud zariadil, že po vysokej
škole a ukončení internej ašpirantúry dostala miesto na Katedre lekárskej
chémie, biochémie a klinickej biochémie Lekárskej fakulty UK. Tu sa
stala prvou profesorkou – nelekárkou a tiež treťou profesorkou na fakulte
vôbec. Dnes patrí medzi najproduktívnejších a najcitovanejších autorov na
LF UK kvalitou i kvantitou. Slovenka roka 2021 v kategórii veda a výskum
profesorka Zdeňka Ďuračková.
Minulý rok ste získali ocenenie
Slovenka roka v oblasti vedy
a výskumu. Ako vnímate toto
ocenenie?
Keď mi zavolali z agentúry organizujúcej
Slovenku roka, najprv som to považovala
za nedorozumenie. Ale ubezpečili
ma, že som bola ozaj jednou z troch
nominovaných na toto ocenenie.
Považovala som to za veľkú česť,
pretože na Slovensku máme veľa
múdrych, pracovitých a úspešných žien
aj na poli vedeckého bádania. A hlavne
aj preto, že výsledky vedeckej práce
nie sú vždy hmatateľné a nie sú širokej
slovenskej verejnosti také známe, ako
je tomu v iných kategóriách. Za to, že
som nomináciu zavŕšila víťazstvom,
vďačím mojim kolegom a kolegyniam,
spolupracovníkom po celom svete
a určite aj mojim súčasným a bývalým
študentom na Lekárskej fakulte UK.

SLOVENKA ROKA Z UK:
NEPOZNÁM 8-HODINOVÝ
PRACOVNÝ ČAS

Prezraďte nám, aké iné ocenenia
ste počas svojho pôsobenia získali.
Z ktorých sa najviac tešíte?
Nepovažujem sa len za vedkyňu, to
tvorí len 50 % môjho pracovného času.
Tých ostávajúcich 50 % som univerzitná
učiteľka. Prácu so študentkami
a študentmi milujem. Potešili ma dve
ocenenia Literárneho fondu za vydanie
monografií Voľné radikály a antioxidanty
I. a II. a za rozvoj slovenskej vedy doma
i v zahraničí. Mám tiež niekoľko medailí
od fakulty a univerzity. Keď začnú
odovzdávať človeku ocenenia a medaily,
znamená to, že starne [úsmev].
Samozrejme, všetky ocenenia ma tešia
a vážim si ich. Avšak asi najviac ma
potešilo ocenenie za rozvoj ústavu pod
mojím vedením. V knihe Vivat Academia
zaradili môj výskumný tím medzi 13
nadpriemerných tímov UK a v knihe VIA
COMENIANA ma uviedli ako piateho
najcitovanejšie autora v celej histórii UK.
Myslíte si, že ocenenia motivujú
k väčším výkonom alebo väčšej
zodpovednosti? Ako to máte vy?
Ak má byť niekto „dobrý“ vo svojom
odbore, musí ho tá práca baviť. O to

viac to platí pri vedeckom bádaní.
Pri nej sa nemôže pracovník riadiť
pracovným časom. Viem to podľa seba.
Nepoznám 8-hodinový pracovný čas,
nepoznám sobotu, nedeľu, ak píšem
nejakú publikáciu alebo žiadosť o grant,
alebo komunikujem výsledky skúmania
s kolegami zo zahraničia. Často sa
stáva, keď pracujem okolo polnoci, že
mi píše kolega/kolegyňa z Rakúska či
Veľkej Británie. To znamená, že aj on/
ona nemá „pracovný čas“. Preto si
myslím, že ocenenie „starších“ môže
byť určitou motiváciou pre mladých
ľudí byť usilovnejším, cieľavedomejším
a odvážnejším.
Čo vás motivuje?
Nie, nie je to finančné ohodnotenie, ale
láska k mojej práci. Vždy hovorievam
svojim doktorandom, že ak píšem
publikáciu, s myšlienkou na ňu sa
budím, myslím na ňu pri varení večere,
pri zaspávaní... Samozrejme, nebolo
to tak vždy. Keď boli moje dcéry malé,
vodila som ich na rôzne krúžky a športy
a vtedy ma viac potrebovala rodina.
Ale aj vtedy som sa sediac na lavičke,
kde som ich čakala, drvila anglické
slovíčka. Celý život ma sprevádza túžba
poznať nepoznané. Veľmi ma, ešte ako
gymnazistku, oslovila kniha Madame
Curie a tiež moja profesorka biológie na
gymnáziu v Hodoníne, ktorá nás učila
nielen z učebníc, ale nám aj približovala
vedecké osobnosti, a to ma vždy
fascinovalo.
Poďme k vašim výskumom, ktorých
nie je málo. V jednom z výskumov sa
venujete depresívnej poruche u detí
a adolescentov – čo je zodpovedné za
túto poruchu?
Príčina vzniku depresívnej poruchy
môže mať viacero dôvodov. Okrem
genetických príčin sú to viaceré poruchy
v metabolických dráhach, k čomu
prispieva stres, zlá životospráva,
málo pohybu. Toto sa potom
podpisuje na zmenách v metabolizme
neurotransmiterov, neuropsychogénnych
hormónov (kortizol, aldosterón,
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melatonín), zápalových reakcií, zložení
bunkových membrán nervových buniek
(pomer omega-6/omega-3 mastných
kyselín atď. ). Okrem toho môžu
k patogenéze depresie prispievať aj
environmentálne a psychosociálne
faktory (nepriaznivé udalosti v detstve,
napr. školská šikana a pod.).
Skúmali ste vplyv omega-3 mastných
kyselín a oxidačný stres. Ako teda
vplývajú na tieto deti s depresívnou
poruchou?
Skúmali sme molekulové základy
depresívnej poruchy u detí
a adolescentov. Zistili sme, že niektoré
markery oxidačného stresu významne
korelujú so symptómami depresie u detí.
Ak by som začala rozprávať o omega-3
mastných kyselinách (MK), bola by to
dlhá diskusia. Existuje viacero druhov
mastných kyselín (nasýtené, omega-3,
omega-6, omega-9) a k zdravému životu
potrebujeme všetky druhy. Avšak tieto
musia byť v správnom vzájomnom
pomere. Napríklad pomer omega-6/
omega-3 MK bol pred asi 150 – 180
rokmi 2 : 1. V súčasnosti je tento pomer
oveľa vyšší, čo spôsobila radikálna
zmena nutričných návykov a jeho
výška koreluje s duševnými poruchami.
U našich detí s depresívnou poruchou
sme ako prví zistili hodnotu omega 6/
omega-3 v strave viac ako 25 : 1. Avšak
u zdravej kontrolnej skupiny detí bol ten
pomer tiež vysoký s hodnotou 18. Po
podávaní omega-3 MK pomer omega-6/
omega-3 klesol na 7. Dnes sa za zdravý
pomer akceptuje 5 : 1. A najdôležitejšie
bolo, že s poklesom pomeru omega-6/
omega3 sa znížili aj symptómy
depresie. Podobné súvislosti sa zistili aj
medzi srdcovo-cievnymi ochoreniami
a omega-3 MK.
Vráťme sa ešte k oxidačnému stresu.
O čo vlastne ide?
Oxidačný stres je fenomén, ktorému
sa venujem už viac ako 40 rokov,
a to vo vzťahu k rôznym ochoreniam.
Nikto nepochybuje o tom, že kyslík
je najdôležitejší prvok života. Avšak,
aj počas „zdravia“ molekula kyslíka
prijme za určitých okolností navyše
jeden elektrón a stane sa z neho tzv.
voľný radikál. Z neho sa potom tvoria
ďalšie toxické metabolity, ktoré sú veľmi
reaktívne a hľadajú prvú molekulu, ktorej
by zobrali ďalší elektrón a vytvoril tak pár.
Ten proces sa volá oxidácia, a preto aj
voľné radikály sa volajú oxidanty. Takto
sa oxidáciou poškodzujú významné
biomolekuly, ako sú bielkoviny, lipidy
a nukleové kyseliny, a tým sa poškodzujú
bunky, orgány až celý organizmus.
Avšak ľudský organizmus je veľmi
múdro vybudovaný systém a má
ochranné mechanizmy proti takému

Dá sa starnutie spomaliť? Čo na to
vplýva?
Iste, že sa dá, veď môžeme pozorovať
60-nikov, ktorí vyzerajú na 50 a sú vitálni
a naopak, sú 60-nici, ktorí vyzerajú na
75 – 80 rokov a už ich „nič nebaví“.
Samozrejme, že to by bol zjednodušený
pohľad. Starnutím sa objavujú aj rôzne
choroby, ktoré prispievajú k „nezdravému
starnutiu“. Priemerná dĺžka života
na Slovensku sa pohybuje s malými
odchýlkami u mužov a žien okolo 74
rokov. Avšak priemerná dĺžka „zdravého
života“ je 54,5 roka u mužov a 57
rokov u žien. Tieto údaje nás radia na
koniec rebríčka EÚ. Toto nelichotivé
postavenie by čiastočne mohol zlepšiť
zdravý životný štýl ľudí stredného
veku a seniorov, ale aj zvýšená
prevencia chorôb a zlepšenie systému
zdravotníckej starostlivosti.

poškodzovaniu, sú to tzv. antioxidanty,
ktoré zabránia oxidačnému poškodeniu
tých významných biomolekúl, a tým
celého organizmu. Oba systémy, tvorba
„voľných radikálov“ a ich metabolitov
a antioxidačná ochrana musia byť
v rovnováhe. Ak nie je dostatočná
antioxidačná výbava organizmu alebo
tvorba reaktívnych metabolitov je
vysoká, rovnováha sa naruší v prospech
oxidantov a tento stav voláme oxidačný
stres. A veľký oxidačný stres sa spája
s celým radom ochorení.
Venovali ste sa vplyvu oxidačného
stresu na rôzne ochorenia, napríklad
srdcovo-cievne choroby, cukrovka,
Crohnova choroba, ADHD. Ako sa tento
vplyv prejavuje?
Áno, sledovali sme viacero ochorení
v súvislosti s oxidačným stresom.
Hľadali sme možnosti ovplyvnenia
oxidačného stresu podávaním
antioxidantov, a tým aj prejavov
ochorenia. U detí s vyššou hladinou
cholesterolu, ktorý je rizikovým faktorom
vzniku aterosklerózy a srdcovocievnych ochorení, sme sledovali účinok
omega-3 MK. Zistili sme významnú
pozitívnu zmenu ich lipidového profilu.
Zápal, najmä chronický, je veľmi
rizikový faktor pre oxidačný stres,
a to sa prejavuje aj pri Crohnovej
chorobe. Deťom s Crohnovou
chorobou sme v spolupráci s detskou
klinikou NÚDCH podávali prírodný
polyfenolový extrakt s antioxidačnými
vlastnosťami. Závažnosť symptómov
sa výrazne znížila a upravili sa aj
markery oxidačného stresu. ADHD je
porucha pozornosti s hyperaktivitou,
teda psychická porucha. Deti s ADHD

vykazovali oxidačný stres. Po podávaní
polyfenolov sa zvýšila pozornosť
a znížila hyperaktivita a upravili sa aj
markery oxidačného stresu. Skúmali
sme vplyv oxidačného stresu aj
u dospelých – pacientov s artrózou
kolena, pacientky po hysterektómii,
pacientov s erektilnou dysfunkciou atď.
Dá sa predchádzať oxidačnému stresu?
Dnes už vieme, že určitá miera
oxidačného stresu je pre organizmus
potrebná, pretože niektoré molekuly
týchto oxidantov hrajú významnú
regulačnú úlohu v takom zložitom
systéme, akým je ľudský organizmus.
Organizmus v stave veľkého oxidačného
stresu, napríklad s chronickým zápalom
alebo pod psychickým stresom,
potrebuje doplniť antioxidanty. Nesmie
to však byť bezhlavé a treba sa vždy
poradiť s lekárom. A prevencia? Tá je
jednoduchá, zdravo sa stravovať, jesť
veľa zeleniny a ovocia, nefajčiť, mať
dostatočnú fyzickú aktivitu a dostatočne
spať. V noci sa tvorí „hormón šťastia“
s antioxidačnými účinkami, melatonín.
Váš projekt s Viedenskou univerzitou
sa volá Nutriaging a venuje sa
zdravému starnutiu. Ako by malo
vyzerať zdravé starnutie?
Tento európsky projekt vedie prof.
K. H. Wagner z fakulty Nutritional
Sciences. Starnutie sa nedá zastaviť,
je neoddeliteľnou súčasťou životného
cyklu. Dá sa však čiastočne ovplyvniť.
Veľa závisí aj od genetickej dispozície.
Jedna z teórií starnutia sa zakladá na
oxidačnom strese. A ako som už uviedla,
ten závisí aj od životného štýlu, čo jeme
a či pozitívne myslíme.

V rámci výskumu pátrate po
biomarkeroch, ktoré naznačujú
starnutie. Prečo je dôležité ich
identifikovať?
Voľné radikály a ich reaktívne metabolity
sú molekuly/častice, ktoré väčšinou
existujú len zlomky sekundy. Dokázať
ich v organizme, prípadne v orgánoch,
súčasnými dostupnými metódami
v bežnej klinickej praxi nie je možné.
Preto sa využíva nepriamy dôkaz
existencie voľných radikálov, a to
prostredníctvom dôkazu oxidačne
poškodených molekúl, a to sú tie
markery. Sú to najčastejšie produkty
poškodenia proteínov, lipidov
a nukleových kyselín. V tejto súvislosti
sa hľadajú najvhodnejšie metódy
dôkazu týchto produktov, ich stabilita
a reprodukovateľnosť použitej metódy,
aby sa mohli porovnávať výsledky
z rôznych laboratórií.

Aké návyky u staršej generácie ste vo
výskume sledovali?
Študujeme vplyv množstva
konzumovaných proteínov na ochorenie
vyskytujúce sa najmä u seniorov, t.
j. na úbytok svalovej hmoty. Ďalej
sledujeme vplyv vitamínu D, účinok
omega-3 MK na lipidový profil, zápalové
reakcie a neurobehaviorálne procesy.
Účinky uvedených látok sledujeme
na troch úrovniach. Štúdie o účinku
proteínov a vitamínu D realizujú
kolegovia vo Viedni v klinických štúdiách
s dobrovoľníkmi – seniormi rôznych
vekových kategórií. U nás v Bratislave
tieto mechanizmy sledujeme na
animálnej úrovni, aby sme mohli
pozorovať zmeny v jednotlivých
orgánoch, čo sa nedá v klinických
štúdiách. Odohrávajúce sa procesy
v orgánoch potom potvrdzujeme na
molekulovej úrovni na tkanivových
kultúrach. Tento rok plánujeme
uskutočniť aj klinickú štúdiu so seniormi,
ktorým budeme 6 mesiacov podávať
omega-3 MK. Vo všetkých klinických

štúdiách aj animálnych experimentoch
sme mali zaradenú aj skupinu, v ktorej
okrem suplementu jedinci aj cvičili, a tak
môžeme porovnať vplyv len suplementu,
vplyv len cvičenia a účinok spojenej
intervencie.
Podobnej téme sa venuje aj prof. Dušan
Hamar. Na FTVŠ UK sme nedávno
otvorili krásne nové Centrum aktívneho
starnutia.
S uvedeným centrom sme v aktívnom
kontakte. Prof. Hamar a jeho pravá ruka
Dr. Cvečka získali tiež grant z rovnakého
programu – Interreg – a sme si
vzájomne strategickými partnermi.
Kolegovia z centra by mali participovať
v našej klinickej štúdii so seniormi
dobrovoľníkmi, ktorým budeme podávať
omega-3 MK +/- cvičenie a okrem
biochemických markerov budeme
sledovať aj účinok na behaviorálne
funkcie v spolupráci s Neurologickou
klinikou LF UK.
Kto vás inšpiruje v profesii či v živote?
Vždy boli v mojom živote ľudia, ktorí
ma pozitívne ovplyvňovali, za čo som
nesmierne vďačná, aj keď mnohým už
za to nemôžem poďakovať osobne.
Je ich veľa, ale vymenujem aspoň
niektorých – určite medzi nich patrí
profesorka Štefanková (biológia)
a profesor Kincl (chémia) z gymnázia
v Hodoníne, na vysokej škole profesor
Nemec, docent Veliký a najmä môj
školiteľ profesor Betina. V živote je pre
mňa najdôležitejšia moja rodina, moje
dcéry a ich manželia (všetko lekári),
moje vnúčatá (vnuk je tiež lekár) a už aj
moja milovaná 2,5-ročná pravnučka. To,
že moje deti sú lekári, nám umožňuje
spolupracovať na projektoch, čo je
pre všetkých spoločnou motiváciou
a zárukou dobrej a spoľahlivej
spolupráce, a tým aj dobrých výsledkov.

Prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD.
vyštudovala kvasnú technológiu so zameraním na
biochémiu na Fakulte chemickej a potravinárskej
technológie STU.
Je profesorkou biochémie na Lekárskej fakulte UK. Popri
pedagogickej práci sa venuje problematike oxidačného
stresu a možnostiam ovplyvnenia symptómov viacerých
ochorení. Má najvyšší H-index na LF UK – 36, viac ako 700
publikácií a viac ako 4 500 citácií.
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PREDSTAVUJEME PRACOVISKO

TANDEMOVÝ
URÝCHĽOVAČ IÓNOV

Na Katedre jadrovej fyziky
a biofyziky Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky Univerzity
Komenského majú zaujímavé
laboratórium, ktorého súčasťou
je tandemový urýchľovač iónov.
Zariadenie je vybavené zdrojmi
iónov pre pevné a plynné terčíky,
injektorom iónov do urýchľovača,
vlastným urýchľovačom iónov
Pelletron a dvoma iónovými
kanálmi na analýzu urýchlených
iónov. Vďaka prístrojovému
komplexu môže fakulta
vykonávať výskumy v oblasti
viacerých vedných odborov.
Tandemový urýchľovač iónov sa
nachádza v samostatnej hale v areáli
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
UK v Mlynskej doline a je prístupný
aj iným vedeckým a výskumným
inštitúciám. Zariadenie umožňuje
urýchľovať ióny od vodíka až po veľmi
ťažké ióny plutónia. „Bolo vybudované
s cieľom robiť výskum v dvoch
základných oblastiach. Prvou z nich
je využitie zväzku iónov na analytické
účely, keď sa ožarujú skúmané vzorky
a analyzuje sa vznikajúce žiarenie, ako
je napr. X-žiarenie (PIXE metóda) alebo
gama-žiarenie (PIGE metóda). Skúmané
vzorky môžu pochádzať z rôznych oblastí
výskumu – materiálový, environmentálny,
biomedicínsky, archeologický výskum.
Napríklad v oblasti biomedicíny je
zaujímavý výskum vplyvu ionizujúceho
žiarenia na DNA a na živé organizmy
(vrátane človeka) a tiež vplyvu
znečistenia životného prostredia na
zdravie obyvateľstva. Zaujímavé výskumy
sú tiež v oblasti životného prostredia, ako
je napr. výskum znečistenia atmosféry
a biosféry ťažkými kovmi. Veľkou
výhodou urýchľovačových metód je
možnosť nedeštruktívnej analýzy vzoriek,
napr. analýzy vzácnych obrazov, sošiek,
listín, s cieľom zistiť, či nejde o falzifikáty,“
vysvetľuje jadrový fyzik, profesor Pavel
Povinec, ktorý je vedúcim laboratória
a významnou mierou sa podieľal na jeho
vybudovaní.
Druhá oblasť výskumu – urýchľovačová
hmotnostná spektrometria (UHS) –
zahŕňa analýzu rádioaktívnych izotopov
s dlhým polčasom premeny (od
desiatok rokov až do niekoľko miliárd
rokov), ako sú napríklad rádiouhlík
(uhlík-14), rádioizotopy plutónia či uránu,
a ďalšie desiatky rádioizotopov. „UHS
analyzuje rádioaktívne jadrá, ako keby
boli stabilné, nemusíme teda čakať na
ich rádioaktívnu premenu, čo je pri ich
dlhých polčasoch problém. Meriame

priamo hmotnosť iónov, nie žiarenie,
ktoré vzniká pri rádioaktívnej premene
jadier (napr. beta-žiarenie). Vďaka
UHS dokážeme analyzovať uhlík už vo
vzorkách s hmotnosťou okolo jedného
mikrogramu, teda asi miliónkrát menšie
vzorky, ako sme mohli analyzovať
pomocou plynových detektorov. Doba
merania sa zmenšila, z niekoľkých dní
na niekoľko minút, takže podstatnú časť
zaberá príprava vzoriek (niekoľko hodín).
V prípade analýzy plutónia v životnom
prostredí pomocou alfa-spektrometrie
doba spracovania a analýzy vzorky bola
niekoľko dní, použitím UHS možno čas
skrátiť len na niekoľko hodín, čo je veľmi
dôležité v prípade havárií jadrových
zariadení. Typickým príkladom je
výskum klimatických zmien pomocou
uhlíka-14 (analýzy letokruhov stromov za
posledných 10 tisíc rokov) a berýlia-10
(analýzy vzoriek ľadovcov počas vyše
milióna rokov),“ dopĺňa jadrový fyzik,
profesor Pavel Povinec.
Urýchľovačové laboratórium vzniklo
ako súčasť Centra pre nukleárne
a urýchľovačové technológie
(CENTA) vďaka projektom v rámci
Štrukturálnych fondov Európskej únie,
ako aj vďaka podpore Medzinárodnej
agentúry pre atómovú energiu vo
Viedni. V súčasnosti sa pripravuje
rozšírenie laboratória o samostatný
iónový kanál s elektromagnetom
s vysokým rozlíšením a ďalšími
prídavnými zariadeniami, ktoré umožnia
analyzovať rádioaktívne izotopy od
trícia (rádioaktívny izotop vodíka) až
po izotopy plutónia, a nebude potrebné
pripravené vzorky posielať na analýzu
do zahraničných laboratórií. Rozšírenie
laboratória je realizované v rámci
spoločného projektu UK a Slovenskej
technickej univerzity „Advancing
University Capacity and Competence in
Research, Development and Innovation
(ACCORD),“, ktorý je spolufinancovaný
Európskou úniou.

Oblasti využitia urýchľovača
Okrem ďalších výskumov sa urýchľovač
využíva aj na separáciu rádionuklidov
z morskej vody (v súvislosti
s fukušimskou haváriou), analýzy
uránu v rôznych materiáloch, výskum
znečistenia polovodičových materiálov,
ale aj analýzy železných či kamenných
meteoritov. „V environmentálnych vedách
sme skúmali znečistenia atmosféry
a biosféry, v biomedicínskom výskume
išlo o štúdium následkov ožarovania
živých organizmov elektromagnetickým
a jadrovým žiarením. V oblasti
historických artefaktov a umeleckej
tvorby sme analyzovali vzorky obrazov,

mincí či sošiek. Urýchľovačovú
hmotnostnú spektrometriu sme využívali
na výskum vplyvu prevádzky jadrových
elektrární na životné prostredie (vrátane
havárií v Černobyle a Fukušime)
a štúdium rádionuklidov v atmosfére,
biosfére, a v hydrosfére (vrátane
znečistenia morského prostredia
po fukušimskej havárii). Využitie
rádionuklidov na výskum klimatických
zmien, štúdium uhlíka-14 v letokruhoch
stromov, hodnotenie následku spaľovania
fosílnych palív a vplyvu slnečných cyklov
na variácie kozmogénnych rádionuklidov“,
upozorňuje profesor Povinec na široké
možnosti využitia urýchľovačových
technológií.

Spolupráca s domácimi aj
zahraničnými pracoviskami
Laboratórium dlhodobo spolupracuje
so Slovenskými Elektrárňami
pri hodnotení vplyvu prevádzky
jadrových elektrární v Jaslovských
Bohuniciach a Mochovciach na životné
prostredie, s Lekárskou fakultou UK
v biomedicínskom výskume, s viacerými
vysokými školami, ústavmi SAV
a s ďalšími pracoviskami na projektoch
v oblasti výskumu rádioaktivity
geologických, environmentálnych,
potravinárskych a materiálových vzoriek,
vzoriek podzemných vôd, vzoriek
meteoritov či datovania archeologických
typov vzoriek.
Katedra tiež dlhodobo spolupracuje
s Medzinárodnou agentúrou pre
atómovú energiu (MAAE), ktorá
má laboratórium v Monaku, kde
v minulosti pôsobil aj profesor Povinec
a organizoval výskum v oblasti
morskej rádioaktivity, aj s využitím
najmodernejších urýchľovačových
metód. MAAE prispela k rozšíreniu
laboratória, keďže financovala časť
zariadenia výstupného iónového
kanálu urýchľovača. „Vďaka jej podpore
môžeme vysielať mladých vedeckých
pracovníkov a doktorandov na zahraničné
stáže, čím získalo naše pracovisko cenné
medzinárodné skúsenosti. Patríme
totiž medzi málo pracovísk, kde okrem
rádiometrických metód využívame aj
urýchľovačové technológie na analýzu
vzoriek.“ Profesor Povinec pripomína, že
takýchto pracovísk existuje na svete asi
päť.
„Výskum vplyvu prevádzky jadrových
elektrární a jadrových nehôd (akými
boli napríklad Fukušima či Černobyľ)
na životné prostredie, rádioaktivita
atmosféry a biosféry, ale tiež morská
rádioaktivita, to sú dôležité témy našej
medzinárodnej spolupráce. Sledovali
sme napríklad prítomnosť rádionuklidov
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vo vodách v okolí jadrovej elektrárne
Fukušima a v Tichom oceáne, počítali
sme radiačné dávky japonského
obyvateľstva po konzumácii rýb,
a podobne. V súčasnosti skúmame
aj rádioaktivitu Červeného mora,“
dopĺňa profesor Povinec. Katedra
úspešne spolupracuje na významných
zahraničných projektoch, ktoré patria
vo svojich odboroch k svetovej špičke.
Urýchľovačové technológie tvoria
preto dôležitú súčasť publikačnej
činnosti pracovníkov katedry. Okrem
dvoch monografií a šiestich kapitol
v monografiách publikovali desiatky
článkov vo významných zahraničných
časopisoch.

Študenti a mladí vedeckí pracovníci
V laboratóriu pracujú vyškolení
zamestnanci fakulty a pod ich vedením
aj študenti, napríklad diplomanti
a doktorandi, ktorí pracujú na svojich
záverečných prácach. Jedným
z pracovníkov, ktorého sme stretli
pri práci na urýchľovači, je aj doktor
Jakub Zeman, ktorý sa v spolupráci
s Lekárskou fakultou UK venuje výskumu
živočíšnych tkanív po ich ožiarení.
„Analyzovali sme vzorky mozgov králikov
po ich ožiarení elektromagnetickým
žiarením, podobnému tomu, aké
produkujú mobilné telefóny. Skúmali sme,
či ožarovanie malo vplyv na ukladanie
ťažkých prvkov v mozgu. Zistili sme
v nich prítomnosť viacerých ťažkých
prvkov, najmä železa. Ďalej sme tiež
analyzovali mozgy ľudí, pričom sme tu
našli zvýšené koncentrácie železa, ktoré
môžu súvisieť s rôznymi ochoreniami,
akými sú napríklad Alzheimerova či
Parkinsonova choroba. Výskum zatiaľ nie
je dokončený, po získaní ďalších vzoriek
v ňom budeme pokračovať.“
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Ďalším vedeckým pracovníkom
katedry, ktorý využíva urýchľovač vo
svojom výskume, je doktor Jakub
Kaizer. Od roku 2013 sa podieľa na
rozvoji urýchľovačových technológií
na analýzu vzoriek. Urýchľovač sa dá
veľmi efektívne využiť aj na štúdium
environmentálnej rádioaktivity.
„V spolupráci s Viedenskou univerzitou
sme robili merania veľmi nízkych
koncentrácií berýlia-10. Tento rádionuklid
sa dá využiť pri štúdiu atmosféry, ale
tiež pri štúdiu klimatických zmien
za posledných milión rokov, ako aj
v geológii, napríklad pri datovaní
seizmickej aktivity v regiónoch, kde sa
predpokladá výstavba jadrovej elektrárne.
V spolupráci s Japonským ústavom vied
o Zemi (JAMSTEC, Jokohama) sme
skúmali následky fukušimskej havárie
na rádioaktivitu pobrežných vôd, ako aj
Tichého oceánu. V spolupráci s viacerými
zahraničnými pracoviskami sme riešili
problémy kontaminácie veľmi čistých
materiálov uránom a tóriom, ktorých
prítomnosť limituje výskum jadrových
procesov v podzemných laboratóriách,“
čiastočne približuje svoj výskum.
Aj študent doktorandského štúdia
v odbore environmentálna fyzika na
Katedre jadrovej fyziky a biofyziky,
Jakub Kvasniak, využíva urýchľovač
vo svojej dizertačnej práci. Už vyše
roka testuje hypotézu, či je možné
zaznamenať historickú informáciu
o znečistení životného prostredia
ťažkými kovmi v letokruhoch stromov.
„Pripravil som vzorky letokruhov, ktoré
som pomocou PIXE metódy analyzoval
na urýchľovači. Vďaka výsledkom
dokážem určiť, ktoré stromy sú
najvhodnejšie pre daný výskum. Cieľom
bude porovnať prítomnosť ťažkých kovov
v letokruhoch stromov z Jasnej (čisté
prostredie) a z Bratislavy. Okrem toho

v bakalárskej a diplomovej práci som sa
venoval porovnaniu bežných potravín
a biopotravín z hľadiska ich znečistenia.
Chcel som zistiť, či sú biopotraviny
skutočne čistejšie – skúmal som ich
prvkové zloženie, konkrétne zastúpenie
kovov, akými sú napríklad zinok, kadmium
a olovo,“ vysvetľuje. Biopotraviny sú
prezentované najmä tým, že sa vyrábajú
bez použitia chemických prostriedkov.
Preto chcel zistiť, či obsahujú menej
kovov ako tie „obyčajné“. „Ak potraviny
obsahovali menej kovov, bolo to skôr
vďaka minerálnemu zloženiu pôdy,
v ktorej rástli, než vďaka hnojivám, ktoré
sa využívali pri pestovaní,“ tvrdí Jakub
Kvasniak.
Urýchľovač vo svojej diplomovej
práci využíva aj Karol Sučák, druhák
na magisterskom štúdiu jadrovej
a subjadrovej fyziky. Vo svojej
diplomovej práci sa zaoberá skúmaním
aerosólov (pevných častíc) v atmosfére
Bratislavy. Vzorky získava tak, že vzduch
prečerpá cez filter, v ktorom sa tieto
aerosóly zachytia. Vďaka röntgenovému
a gama žiareniu, ktoré vznikajú po
ožiarení vzoriek aerosólov urýchlenými
iónmi z urýchľovača, vie zistiť, ako je
kontaminovaný vzduch v Bratislave.
„Našli sme v ňom zvýšené koncentrácie
medi, zinku a olova. Znečistenie môže
pochádzať z rôznych fabrík, a to nielen
z Bratislavy. Okrem toho skúmam aj vplyv
počasia na koncentrácie týchto prvkov
v aerosóloch – či sú vyššie napríklad
v dôsledku vyššej vlhkosti vzduchu. Zistili
sme, že počas chladnejšieho obdobia
koncentrácie týchto prvkov vzrástli.
Mohlo to byť spôsobené napríklad aj
väčším využívaním palív na kúrenie,“
dodáva Karol Sučák.
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HEJ TY!
ČO TY A HEJTY?
Internet, digitalizácia, sociálne siete a s nimi spojený
prenos komunikácie do virtuálneho sveta priniesli do
života ľudí mnoho výhod – od možnosti spojenia sa
s blízkymi, ktorí sú od nás vzdialení niekoľko sto či
tisíc kilometrov, po objednávky rôzneho druhu tovaru
z pohodlia domova prostredníctvom webových
stránok či zrýchlenie prenosu informácií.
Každá minca má však dve strany a okrem dlhého
zoznamu pozitív rozšírenie komunikácie do
virtuálneho sveta, žiaľ, zahŕňa i množstvo negatív.
Patrí k nim aj šírenie dezinformácií a neprimerané
správanie používateľov. V súvislosti s používaním
rôznych sociálnych sietí možno skonštatovať, že
preferovanou formou komunikácie je najmä písomná
komunikácia. Zdá sa, že práve tá, v spojitosti
s možnosťou vytvoriť si falošný účet, dodáva
niektorým používateľom potrebnú dávku odvahy
a anonymity na to, aby mohli, často nevhodne,
komentovať príspevky druhých používateľov.
Bohužiaľ, v mnohých prípadoch sa teda písané
slovo stáva akousi „zbraňou“ ľudí skrývajúcich sa
za falošné mená a fotografie, ktorí svoju frustráciu
ventilujú komentovaním aktivít ostatných ľudí na
sociálnych sieťach.
Takéto nenávistné komentáre sa začali paušálne
označovať ako hejty a toto pomenovanie sa
postupne stáva súčasťou slovnej zásoby mnohých
z nás. S pomenovaním hejt sa tak v súčasnosti
môžeme stretnúť nielen v neoficiálnom, ale aj
oficiálnom prostredí, ba dokonca v rámci viacerých
jazykových štýlov. Tento fakt potvrdzujú titulky aj
články rôznych bulvárnych i serióznych médií.
Slovo hejt sa spomínalo napríklad v súvislosti
s komentármi k tvorbe mladej slovenskej speváčky
Simy Magušinovej (Martausovej), kde i v titulku
portálu omediach.com „RTVS reaguje na hejty na
adresu speváčky Simy Magušinovej a mimoriadne
odvysiela jej koncert“ (omediach.com, 2021)
pomenovanie hejt použili.
V tomto kontexte je potrebné poukázať aj na fakt,
že slovo hejt sa síce nachádza v slovenskej lexike

už dlhšie, ale v celkom inom význame. V Slovníku
slovenských nárečí (2006) je totiž pri hesle hejt,
hejta uvedený význam „pokrik na kone, kravy, aby išli
napravo“, napríklad Hejta, kone, rovno do brázdy!
V súčasnosti však pomenovanie hejt chápeme
skôr ako slovo pochádzajúce z anglického výrazu –
slovesa to hate vo význame „neznášať, nenávidieť“,
z ktorého bolo odvodené podstatné meno a hate,
ktoré by sa do slovenského jazyka dalo preložiť
ako neznášanlivý, nenávistný komentár. Tento
výraz postupne nadobudol i svoju „poslovenčenú“,
resp. zdomácnenú podobu, a to hejt. V súvislosti
s preniknutím uvedeného anglického výrazu do
slovenskej lexiky poznáme už aj iné varianty, ako
napríklad podstatné meno označujúce človeka, ktorý
píše nenávistné komentáre – hejter/ka, nedokonavé
sloveso hejtovať, prídavné meno hejterský či
príslovku hejtersky, ktorou môžeme pomenovať
správanie sa osoby píšucej negatívne, kritické
komentáre. Podobné prípady sme zaznamenali
i v nasledujúcich vyjadreniach: „Viera hejtuje zásadne
v duchu (...).“ (blog Denníka N, 2019), „(...) čo sa
stalo, že sme sa stali ľuďmi plnými zloby, hejtu,(...).“
(topstar.noviny.sk, 2021).
Je zrejmé, že kvôli úspore času sa i v slovenskom
jazyku začínajú používať jednoslovné pomenovania
ako náhrady viacslovných pomenovaní, aj za cenu
preberania takýchto výrazov z cudzích jazykov.
Je však dôležité, aby sa aspoň v oficiálnom styku
a v serióznych médiách zachovávala spisovná
norma, a teda namiesto výrazu hejt sa použil
vhodnejší výraz, ako napríklad: nenávistný alebo
neznášanlivý komentár. Podobne to platí aj
o ostatných zdomácnených podobách utvorených
od tohto slova, t. j. hejter, hejtovať, hejterský či
hejtersky.
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NOVINKY VO VEREJNOM
OBSTARÁVANÍ NA UK SÚ
VZOROM AJ PRE OSTATNÉ
VYSOKÉ ŠKOLY
Väčšina vedcov na UK to zažíva pravidelne – podali si žiadosť o grant, v položke „Služby“ naplánovali kúpu
notebooku, chemikálií pre pokusy či tlačiarne pre batérie testov. Radosť z toho, že im agentúra priklepla grant,
však veľmi často pokazí práve „zábava“ okolo nakupovania naplánovaných služieb a tovarov. Začína sa prenikanie
do tajov pojmov ako podlimitná zákazka, verejné obstarávanie či dynamický nákupný systém alebo Marquet.
Nákupy na UK totiž musia byť v súlade s množstvom predpisov. Na celý systém dozerá Oddelenie centrálneho
obstarávania zákaziek (OCOZ) Rektorátu UK. O tom, že ich snahou nie je komplikovať život vedcom a pedagógom,
ale naopak im ho uľahčovať, hovorí jeho vedúci Mgr. Martin Dufala, PhD.

Ako by ste úplne jednoducho opísali, čo
je to vlastne verejné obstarávanie?
Verejné obstarávanie je nakupovanie
tovarov, objednávanie služieb
a stavebných prác z verejných zdrojov,
najmä z prostriedkov štátneho rozpočtu,
ale aj z prostriedkov EÚ. Takýto postup
nákupu využívajú nielen vysoké školy,
ale aj štát a jeho orgány, obce, a ďalšie
subjekty verejnej správy, napríklad aj
Sociálna poisťovňa.
Musí teda naša univerzita nakupovať
všetko len prostredníctvom verejného
obstarávania?
Určite áno. Univerzita Komenského
v Bratislave je verejnoprávnou
inštitúciou financovanou z verejných
zdrojov. Z toho vyplýva povinnosť pri
nákupoch dodržiavať zákon o verejnom
obstarávaní a iné verejnoprávne predpisy
z oblasti nakladania s verejnými zdrojmi
(napríklad zákon o rozpočtových
pravidlách verejnej správy, zákon
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych
inštitúcií). Pravidlá verejného
obstarávania nie sú teda môj výmysel,

alebo nápad pána rektora, dokonca ani
Úradu pre verejné obstarávanie, ako sa
niektorí mylne domnievajú.
Čo považujete za najväčšie problémy
vo verejnom obstarávaní všeobecne?
Dodržiavanie formalizovaného procesu
vyplývajúceho zo zákona o verejnom
obstarávaní z dôvodu zachovania
hospodárskej súťaže. Musíme si dávať
veľký pozor, aby sme dodržali všetky
predpísané kroky či lehoty a použili
vhodné opisy obstarávaných tovarov
a služieb a zároveň vysúťažili to, čo
na univerzite potrebujeme, pričom
nemôžeme použiť konkrétne označenie
produktov.

postupy nákupu. Napríklad pri nákupe
informačno-komunikačných technológií
(IKT) musí univerzita postupovať
tým najkomplikovanejším postupom
obstarávania, pretože ide o vysoký
objem nákupov v priebehu roka. Za
rok 2021 to bol nákup za viac ako 2
milióny eur. Obstarávať sme museli
cez tzv. nadlimitnú zákazku. Dlho to
trvá a predstavuje to nezanedbateľnú
administratívnu záťaž nielen pre OCOZ,
ale aj pre fakulty, ktoré musia vopred
pripraviť a správne zadefinovať predmet
nákupu. Iné, menšie univerzity môžu
vzhľadom na menšie objemy zvoliť
jednoduchšie a hlavne rýchlejšie postupy
pri verejnom obstarávaní.

Naša univerzita je najväčšou
univerzitou na Slovensku. Vyplývajú
z tohto pre nás nejaké komplikácie pri
verejnom obstarávaní ?
Rozhodne. Naša veľkosť má vplyv
na výber postupov vo verejnom
obstarávaní. V praxi to znamená, že
vzhľadom na zákonné limity musí
univerzita zvoliť komplikovanejšie

Nákup IKT je niečo, s čím sa stretne
hádam každý akademický pracovník.
Ako to zrealizovať čo najrýchlejšie?
Aby sme do najväčšej miery eliminovali
náročnosť týchto procesov pre členov
našej akademickej obce, pristúpila
univerzita k obstarávaniu IKT cez tzv.
dynamický nákupný systém a interný
e-shop, tzv. Marquet. Dynamický

nákupný systém je jeden zo spôsobov
nákupu IKT pre veľké subjekty. Na rozdiel
od rámcových zmlúv umožňuje flexibilne
reagovať na technologický vývoj IKT
(vieme, že dostupnosť konkrétnych
modelov na trhu býva maximálne
pol roka až rok), ale aj na špecifické
aspekty nákupu IKT, ako je v súčasnosti
„čipová kríza“, ktorá spôsobuje veľkú
nedostupnosť IKT na trhu.
Aké výhody pre zamestnancov prináša
Marquet?
Marquet je interným e-shopom
univerzity, ktorý umožňuje objednávať
zamestnancom IKT bez toho, aby
boli zaťažovaní procesmi verejného
obstarávania a zdĺhavou prípravou
opisov predmetu zákazky, keďže
toto skutočne nie je úlohou tvorivých
pracovníkov. Celý proces verejného
obstarávania až po podpis zmluvy
s dodávateľom prebehne vopred.
Zamestnanec univerzity si už môže
objednať priamo tovar z ponúkaného
zoznamu položiek.
Môžete teda povedať, že Marquet je
niečo ako Alza?
V podstate áno, je to e-shop, s tým
rozdielom, že je dostupný len pre
zamestnancov univerzity.
Prečo teda nemôžeme notebooky
nakupovať priamo v Alze?
Nie je to možné práve pre pravidlá,
ktoré sú stanovené a obsiahnuté či
už v zákone o verejnom obstarávaní,
alebo v ďalších všeobecne záväzných
právnych predpisoch.
Používajú tento postup nákupu aj iné
univerzity?
Dynamický nákupný systém sme
zaviedli ako jeden z prvých subjektov
verejnej správy. A napriek počiatočnej
nedôvere a „pôrodných bolestiach“
spojených s jeho zavedením je zjavné,
že tento systém nám prináša výsledky.
Po necelých dvoch rokoch používania
nám dáta ukazujú, že sme dosiahli
výraznú úsporu pri nákupe IKT – zhruba
15 – 20 %,, čo predstavuje takmer 400
tisíc eur. Používanie tohto spôsobu
nákupu je pozitívne hodnotené nielen
Úradom pre verejné obstarávanie, ale
aj inými verejnými obstarávateľmi,
o čom svedčí aj skutočnosť, že sme
pravidelne pozývaní na rôzne fóra, ako
sú workshopy a konferencie verejných
obstarávateľov, aby sme prezentovali
jeho používanie v praxi. Napríklad v máji
2022 bude naša univerzita prezentovať
používanie dynamického nákupného
systému a elektronických katalógov
na najväčšej konferencii verejného
obstarávania v Českej republike a na
Slovensku. Tento postup začínajú

čoraz častejšie používať nielen ostatné
verejné vysoké školy, ale aj štát a jeho
orgány, najmä ministerstvá, ako aj obce
a samosprávne kraje.
Čakajú nás najbližšie v oblasti
verejného obstarávania nejaké
novinky?
Noviniek je v tejto oblasti viacero. Prvá
z nich súvisí s účinnosťou „veľkej“ novely
zákona o verejnom obstarávaní od apríla
tohto roku, ktorá zavádza jednak vyššie
limity vo verejnom obstarávaní, ako
aj povinnú elektronickú komunikáciu
jednoduchších postupov verejného
obstarávania. Limit najjednoduchšieho
postupu, ktorým je zákazka s nízkou
hodnotou na nákup tovarov a služieb, sa
zvyšuje zo 70 tisíc eur bez DPH na 180
tisíc eur bez DPH.
Druhá významná zmena sa týka
už konkrétne spôsobu verejného
obstarávania v podmienkach našej
univerzity. Po viacerých konzultáciách
s Úradom pre verejné obstarávanie
a úprave príslušných vnútorných
predpisov našej univerzity sme
zaviedli koncept fungovania fakúlt
ako tzv. samostatných prevádzkových
jednotiek. Prakticky to znamená, že
verejné obstarávanie budú môcť fakulty
realizovať samostatne a nie univerzita
ako celok. Veľkou výhodou takéhoto
postupu je, že fakulty vzhľadom na
nižšie limity jednotlivých zákaziek budú
mať príležitosť využívať jednoduchšie
postupy verejného obstarávania,
čo zabezpečí rýchlejší, efektívnejší
a flexibilnejší nákup.
Dokážu to realizovať všetky fakulty?
Predsa len sú rôzne svojou veľkosťou,
potrebami a zmeraním.
Je plne v kompetencii každej fakulty

rozhodnúť sa, či využije túto novú
možnosť, alebo sa rozhodne ostať
v pôvodnom režime, teda pri centrálnom
obstarávaní zákaziek na úrovni
univerzity.
S akými najväčšími výzvami ste sa
stretli ako vedúci OCOZ?
Za najväčšie výzvy môjho pôsobenia
ako vedúceho oddelenia považujem
zabezpečenie takej širokej škály
požiadaviek jednotlivých fakúlt,
zavedenie vyššie spomínaných nových
postupov nákupov na univerzite,
ale najmä výzvu dostatočným
spôsobom informovať a „presvedčiť“
fakulty o nevyhnutnosti a výhodách
zavedených noviniek. Zároveň bolo
nevyhnutné vysporiadať sa s dôsledkami
pandemickej situácie, ktoré výrazným
spôsobom determinovali aj proces
verejného obstarávania.
Aké sú vaše odporúčania do najbližšej
budúcnosti?
Primárne odporúčam a som
jednoznačne za to, aby sme vytrvali
v nastúpenom trende a zavedených
novinkách, keďže pozitívne dôsledky
zmien sa prejavujú postupne. Ďalej
odporúčam a budem sa snažiť využiť aj
ďalšie výhody procesov elektronizácie
verejného obstarávania. Myslím si,
že univerzita – ale v podstate celá
verejná správa v Slovenskej republike
– nevyužíva potenciál elektronizácie
a informatizácie jednotlivých procesov
s cieľom ich zjednodušenia a zrýchlenia.
V neposlednom rade odporúčam, aby
sme pri nákupoch začali využívať aj
ďalšie aspekty verejného obstarávania,
ako sú napríklad uplatnenie životného
cyklu výrobku alebo zelené verejné
obstarávanie.
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PRÍBEH ŠTUDENTKY

ŠTUDENTKA
A VZDUŠNÁ
AKROBATKA:
VEĽMI RADA SA
PREKONÁVAM
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Tu som pod vedením lektorov neskôr
okúsila aj vzdušnú akrobaciu, pred
ktorou som mala na začiatku obrovský
rešpekt, bojovala som s prirodzeným
strachom z výšky. Nakoniec som ho
však tréningami prekonala,“ tvrdí mladá
študentka. Spoločne s touto skupinou
cestujú po svete. Stihli už navštíviť
napríklad Bahrajn, Francúzsko, Taliansko
alebo Dubaj či Katar.
Barbora predvádza rôzne akrobatické
kúsky na šále, v nebezpečných výškach,
niekedy pod ňu dajú aj nejaké „nástrahy“
ako napríklad klietku s ostňami.
„Akrobacia je najmä o psychike. Pokiaľ
však viem, ako mám daný krok spraviť,
tak ho spravím aj desať metrov nad
zemou. Je potrebné byť v psychickej
pohode, keďže strach ničomu nepomôže,
akurát celý výkon zhorší. Vo vzduchu
nikdy nerobím veci automaticky, vždy nad
nimi premýšľam, pretože každá chyba
môže byť veľkým rizikom. Našla som
si v tom obrovskú záľubu,“ vysvetľuje
Barbora.
Barbora by sa chcela akrobacii venovať
na plný úväzok, no uvedomila si, že
práca v tejto sfére nie je stabilná.
Nepomohlo tomu ani covidové obdobie.
Navyše, v dnešnej dobe existuje veľké
množstvo akrobatických zoskupení,
takže presadiť sa je čoraz ťažšie.
„Neviem, či by som vedela skĺbiť prácu
učiteľky s prácou akrobatky, je to veľmi
náročné. Chcem sa primárne venovať
učiteľstvu. Akrobaciu beriem ako
svoje hobby, pri ktorom je cestovanie
s vystupovaním ako čerešnička na torte.
Čím som staršia, tým sú akrobatické
kúsky oveľa náročnejšie, no chcela by
som vydržať čo najdlhšie.“

Predsudky neriešila
Popri svojej bakalárskej práci má hneď niekoľko voľnočasových a pracovných aktivít. Okrem toho, že sa aktívne
venuje rozvoju svojich tanečných schopností, rozvíja aj zaujímavú oblasť, ktorá prepája tanec s gymnastikou
– vzdušnú akrobaciu. Pôsobí v bratislavskom akrobatickom zoskupení Vertigo, s ktorým účinkuje napríklad aj
v najnovšej opere SND Čert a Káča od Antonína Dvořáka ako vzdušná akrobatka a tanečníčka. Aby toho nebolo
málo, zúčastnila sa tiež tohtoročnej univerziády, pričom si v športovej disciplíne Jazz Sólo vybojovala zlatú
medailu. O svojich ďalších úspechoch nám porozprávala Barbora Obložinská, študentka tretieho ročníka učiteľstva
telesnej výchovy na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.
Akrobatka, tanečnica a herečka
V novembri minulého roka dostala
Barbora ako členka zoskupenia Vertigo
ponuku zapojiť sa do spolupráce so
Slovenským národným divadlom
v rozprávkovej opere Čert a Káča
režisérky Zuzany Fischer. Vybrali ju ako
jednu z piatich hlavných akrobatiek.
Premiéru odohrali 26. a 27. februára,
ďalšie predstavenia budú v máji.
„Myslím si, že vystupovať na doskách
SND je snom nejedného herca, speváka,

či tanečníka. Obohacovať slovenskú
kultúru v týchto ťažkých časoch je navyše
veľmi vzácne. Preto som naozaj vďačná
za túto možnosť. Akrobatické zoskupenie
Vertigo, v ktorom pôsobím, nadviazalo
spoluprácu s režisérkou Zuzanou
Fischer, ktorá chcela modernými prvkami
obohatiť klasické operné predstavenie,
aby tento žáner priblížila aj mladej
generácii divákov. Bolo to výnimočné,
keďže sa s tým nestretávame často. Táto
spolupráca mi pomohla rozvinúť okrem
tanečného a akrobatického prejavu aj

moje herecké schopnosti. Celý proces
tvorby a skúšok ma veľmi bavil, užívala
som si ho a teším sa, že mám možnosť
odprezentovať sa na javisku. Moji blízki
mi spomenuli, že by si prišli pozrieť
predstavenie znova.“
Vertigo sa venuje vzdušnej akrobacii,
ohňovej show obohatenej o akrobatické
prvky či rôznym iným vizuálnym show.
„S akrobatickou skupinou Vertigo
spolupracuje moja bývalá trénerka tanca,
ktorá mi ponúkla možnosť v nej pôsobiť,
keďže im vtedy vypadlo jedno dievča.

Už počas strednej školy Barbora vedela,
aký odbor si má vybrať. Od detstva
tancovala, na základnej a strednej
škole robila modernú gymnastiku.
Chcela študovať fyzioterapiu a preto
sa hlásila rovno na dve vysoké školy.
„Pri podávaní prihlášky som však
akoby tušila, že skončím na Univerzite
Komenského. Pomohli mi pri tom aj
rôzne informácie od iných študentov
Fakulty telesnej výchovy a športu UK.
Myslím si, že som sa tu našla a štúdium
na tejto škole ma veľmi baví,“ tvrdí
tretiačka na fakulte. Okolie ju síce od
štúdia na FTVŠ odrádzalo, lebo voči
tejto fakulte sú zakorenené rôznorodé
predsudky. „Väčšina ľudí si myslí, že sa
tu nič neučí, že máme titul zadarmo.
Na fakulte som ale zistila, že tieto
tvrdenia nie sú pravdivé. Nie je ťažké sa
na fakultu dostať, je však ťažké sa tam
udržať. Niektoré predmety ako napríklad

anatómia, biochémia či fyziológia nie
sú vôbec jednoduché, na každý z nich
som sa musela poctivo učiť,“ vysvetľuje
Barbora, ktorá pochádza priamo
z Bratislavy, takže starosti s ubytovaním
či internátom nemusí riešiť.
Bohužiaľ, Barbora patrí medzi študentov,
ktorých postihla „covidová doba“.
Ešte aj na začiatku letného semestra
mali dištančné vyučovanie. Motiváciu
študovať nachádza oveľa ťažšie,
ako keby celý čas sedela priamo na
prednáškach. Pritom paradoxne študuje
na fakulte, na ktorej by sa mali viac
hýbať. „Momentálne máme predmety už
prezenčne, no keďže sme končiaci ročník,
väčšinu predmetov mám teoretických.
Čiže všetky praktické predmety som
absolvovala dištančne.“

Fyzický kontakt vymenili za videá
Barbora bola za celé štúdium na
fakulte len jeden semester. Paradoxne,
vtedy mali najmä teoretické predmety.
V druhom ročníku už mali mať prax,
dištančná výučba však nedala priestor,
aby ju študenti realizovali tak, ako si
ju predstavovali. Niektoré predmety si
navyše museli doštudovať. Napríklad
pri športových hrách bolo dôležité
naštudovať si techniku, ktorú im
vyučujúci odprezentovali v rámci teórie.
„Aby sme splnili požiadavky praktických
predmetov, mali sme natočiť videá, na
ktorých sme túto techniku odprezentovali.
Tie sme zaslali vyučujúcim, ktorí
nás následne ohodnotili. Mali sme
absolvovať lyžiarsky výcvik, z ktorého
nás mali ohodnotiť. Výcvik sme bohužiaľ
neabsolvovali, známku sme dostali len
z testu. Mne ako študentke praktická
výučba veľmi chýba,“ tvrdí Barbora. Na
začiatku zimného semestra boli študenti
informovaní o tom, že štátne skúšky
absolvujú online, no neustále sa to mení.
„Ako budúca učiteľka telesnej výchovy
a trénerka potrebujem absolvovať aj
pedagogickú prax na škole, nielen
trénerskú prax v športovom klube.“
Pedagogickú časť praxe absolvovala
tým, že natočila videá. Išlo o ukážky
vyučovacieho procesu, ktorý si
študenti vyskladali sami. Tie potom
vyučujúci zaslali vybraným základným
a stredným školám, s ktorými Univerzita
Komenského spolupracuje. Tie ich mali
pustiť žiakom na vyučovaní. „Veľmi
mi však chýbala interakcia, keďže od
pätnástich rokov som stále v kolektíve
detí. Moja mama totiž pôsobí v Ústave
detskej psychológie a patopsychológie,
kde pracuje so zdravotne
znevýhodnenými deťmi a taktiež trénuje
v tanečnom štúdiu malé deti tanečnú
a pohybovú prípravu. Ja som jej v tomto

tanečnom štúdiu v detských táboroch od
pätnástich rokov pomáhala. Neskôr si
ma naša úžasná vedúca vzala pod krídla
a ja som sa pri nej zaúčala,“ vysvetľuje
Barbora.
Teraz ju čakajú štátne skúšky
a obhajoba bakalárskej práce. Jej
téma je z odboru zameraného na
tanečné disciplíny IDO (Medzinárodnej
tanečnej organizácie), čo je organizácia
svetového tanca a tanečného športu,
ktorá zastrešuje divadelné umenie,
pouličné a párové tance. Vo svojej práci
bude analyzovať konkrétny tanečný
cvičebný tvar – tanečný skok.„Venujem
sa analýze tanečného skoku, jeho
technike a didaktike, ako ho správne
predviesť a naučiť. K téme sme spoločne
dospeli so školiteľkou. Natáčala som
jednu mladú šikovnú tanečníčku, ktorá
sa stala pre rok 2022 majsterkou sveta
v jazz dance sóle v juniorskej vekovej
kategórii. Vďaka nej rozanalyzujem
všetky časti skoku. Pôjde o akúsi názornú
ukážku, keďže moja probandka má
všetky predpoklady na správne vykonanie
skoku,“ opisuje výskum.
Šikovná tanečníčka sa zúčastnila aj
tohtoročnej Zimnej univerziády SR
2022, súťažila v tanečnej disciplíne Jazz
dance sólo. O univerziáde sa dozvedela
od profesora tanca na svojej fakulte.
FTVŠ mala zastúpenie vo všetkých
tanečných kategóriách – štandardné
tance, latinsko-americké tance, discodance sólo, hip hop sólo aj jazz sólo.
„Išla som tancovať jazzové sólo. Bolo mi
veľkou cťou, že som sa po rokoch mohla
odprezentovať vlastnou choreografiou.
Veľká vďaka patrí mojej sestre, ktorá
so mnou trávila všetok svoj voľný čas,
hodiny na tréningoch a zároveň sa
podieľala na stavbe choreografie. Mala
som pred súťažou obrovský rešpekt,
keďže som súťažila s vlastnou tvorbou.
Bol tam stres, no napriek tomu som si
tanečný výkon a celú súťaž užila. Veľmi
sa mi to páčilo, univerziáda bola skutočne
skvelo pripravená. To, ako bolo o nás
o súťažiacich postarané, som na iných
súťažiach dávno nezažila,“ spomína na
pekné chvíle na univerziáde.
Barbora má hneď niekoľko menších
snov, ktoré si chce splniť. „Chcela by
som byť neustále vo fyzickej a psychickej
pohode, nielen ja, ale aj všetci moji
najbližší. Veľmi rada by som precestovala
čo najviac krajín a trávila veľa času na
akrobatických či iných vystúpeniach.
Vedela by som si predstaviť, že by som
si zahrala aj v nejakej inej opernej či
divadelnej inscenácii, má to pre mňa
úplne iný rozmer ako bežné vystúpenie.“
dodáva na záver.
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PREKRÁSNY NOVÝ POSTSVET: POSTHUMÁNNE SITUÁCIE V LITERÁRNYCH
A FILMOVÝCH DIELACH
Autor: Mgr. Ivan Lacko, PhD.
Rok vydania: 2021
Dostupnosť: v predaji
S rozmáhajúcim sa vedeckým a technologickým pokrokom sa čoraz častejšie diskutuje
o posthumánnej spoločnosti, v ktorej človek nebude hrať dominantnú úlohu, ale bude
musieť koexistovať s inými druhmi. Tieto druhy môžu vychádzať z ľudí, ktorí rôznymi
formami vylepšení a úprav dospejú do stavu, v ktorom o nich už nebude možné hovoriť
ako o ľuďoch. Publikácia Prekrásny nový postsvet: Posthumánne situácie v literárnych
a filmových dielach sa zameriava na otázky súvisiace s vylepšovaním človeka pomocou
technológií, na problematiku biologických, respektíve genetických úprav a napokon
otvára a rozvádza diskusiu o úlohe a statuse autonómnych posthumánnych bytostí
v literatúre, filme a televízii. Autor predostiera čitateľovi problematiku posthumánnych
postáv a situácií, ktoré sa objavujú v literárnych, dramatických a filmových, príp.
seriálových príbehoch od 19. storočia po súčasnosť, a ponúka ich analýzu z hľadiska
posthumanistickej, literárnej a performatívnej teórie. Pozornosť venuje klasickým dielam,
akými sú napríklad R. U. R., Pinocchio, Frankenstein, Ostrov doktora Moreaua, filmom
Blade Runner, A. I. Umelá inteligencia, Upgrade, Her, seriálom Orphan Black, Humans
a mnohým ďalším. Otázky týkajúce sa autonómnosti mysle, vedomia a slobodnej vôle
umelo vytvorených bytostí autor rozoberá prostredníctvom dvoch významných diel
súčasnej filmovej a televíznej tvorby, seriálu Westworld a filmu Ex Machina.
Ivan Lacko pôsobí na Katedre anglistiky a amerikanistiky FiF UK, venuje sa najmä
americkej literatúre a reáliám, s hlavným zameraním na divadlo a performance.

Učme cudzí jazyk efektívnejšie

UČME CUDZÍ JAZYK EFEKTÍVNEJŠIE. PRÍSTUP ZAMERANÝ NA ŽIAKA
Autorka: prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.
Rok vydania: 2022
Dostupnosť: v predaji

Učme cudzí jazyk
efektívnejšie
Prístup zameraný na žiaka

Gabriela Lojová
Gabri ela Lojová

.
UniverKatedo svojej
nej činenia sa
aplikosa na
ých proa vzdečinnosti
ania jaobitostí
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trategie
vyučo-
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V našej spoločnosti už dlhodobo rezonuje požiadavka na modernizáciu a skvalitňovanie
výučby cudzích jazykov. Skúsenosti z praxe totiž potvrdzujú skutočnosť, že v našich
školách pretrváva skôr tradičná výučba, v dôsledku ktorej mladí ľudia nie sú jazykovo
dostatočne pripravení, t. j. nevedia plynulo, správne a sebaisto komunikovať v anglickom
jazyku na úrovni požadovanej praxou. Riešenie spočíva v humanizácii cudzojazyčného
vzdelávania aplikáciou Rogersovho prístupu zameraného na žiaka.
Publikácia profesorky Gabriely Lojovej prezentuje prístup C. Rogersa ako fundamentálnu
vzdelávaciu filozofiu. Keďže slúži predovšetkým ako vysokoškolská učebnica pre
študentov učiteľstva anglického jazyka, prípadne aj ďalších jazykov, umožňuje (budúcim)
učiteľom pochopiť podstatu tohto prístupu i jednotlivých princípov tak, aby ich motivovali
a vyvolali túžbu stať sa skutočným učiteľom zameraným na žiaka.
Prvé vydanie z roku 2019 je vypredané, druhé aktuálne vydanie je doplnené o niektoré
aktualizované informácie.
Profesorka Gabriela Lojová pracuje na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave na Katedre anglického jazyka a literatúry. Vo svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa venuje psychológii učenia sa a vyučovania cudzích jazykov
a aplikovanej psycholingvistike.

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