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Aktuality 

Téma: Obnova

Obnovili sme TEDx Univerzity Komenského

Prečo obnoviteľné zdroje energie tak meškajú?

Prevádzkar UniK Mlyny: Pracujeme vtedy, keď sa ostatní zabávajú

UNIC, Unik, Unique, UniK. Zažil tanec, zväzácke prednášky, rybičky aj prezidenta

Informačné centrum UK: Nový reprezentačný a spoločenský priestor

Slovensko je vo vojne. Zatiaľ v tej hybridnej 

Gabriel Tóth: Veľkú časť nenávistných komentárov tvoria falošné účty

Kvestorka UK: Bijeme na poplach, aby sme v zime mohli učiť

Za oddychom do nového priestoru 

Univerzita v sieti

Retro je preč, chata Richňava sa dočkala obnovy

Posvieťme si na geotermálnu energiu

Komentár: Ukrajina má právo na povojnovú obnovu

Anketa: Ako ste na svojej fakulte zvládli zosúlaďovanie študijných programov s novými štandardami 
a vnútorným systémom kvality? Aké zmeny ste museli robiť?

Uchádzame sa o značku kvality

Psychológ Michal Hajdúk o paranoji: Ak mám strach celý deň, je to už problém

Researcher Amy Pinkham: Paranoia is more common than you thought

Kúpiť či predať akcie? Budúce finančné analytičky a analytik získavali praktické skúsenosti v prestížnej súťaži 

Užitočné info: Nenechajte sa pri učení rušiť. Využite nové študovne

Na Lekárskej fakulte v Bratislave počuť nemčinu

Kvalitní zahraniční študenti zvyšujú prestíž LF UK

ENLIGHT: Maják už je rozsvietený

Príbeh študentky: Budúca právnička: Právo využijete úplne všade

Vedeli ste, že...? Chatam Sófer je viac než len názov zastávky

Dva umelecké stromy zdobia budovu univerzity už 40 rokov

Jazykové okienko: Aj vy body shamujete?

Knižné tipy Vydavateľstva UK
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O B S A H

V septembri 2021 sme všade chodili 
v rúškach. Každý deň sme hypnotizovali 
stránku korona.gov.sk a čakali, kedy príde 
ďalší „lockdown“. Našťastie prišiel až pred 
koncom semestra.
Do toho sa v akademickom prostredí začala 
virálnou rýchlosťou šíriť ďalšia zlá správa: 
návrh nového vysokoškolského zákona. Prvú 
verziu väčšina z nás jasne odmietla a strávili 
sme dlhé hodiny v diskusiách, prečo a ako 
zmeniť naše vysokoškolské prostredie.
Začiatkom roka 2022 stál náš senát pred 
mimoriadne ťažkým rozhodnutím: využiť 
možnosť vyhlásiť rektorské voľby o niečo skôr 
– pričom túto možnosť nám novela zákona 
jasne dávala – alebo riskovať, že isté obdobie 
bude naša univerzita bez riadne zvoleného 
rektora či rektorky. Toto rozhodnutie sa 
nerodilo ľahko, ale dnes máme nádej, že 
aspoň tomuto konkrétnemu typu neistoty sa 
vyhneme.
Potom sa v susednej krajine začala vojna. 
Univerzita Komenského sa ledva stihla 
spamätať z rán pandémie, no okamžite 
prejavila bezprecedentnú mieru ľudskosti 
a solidarity a v našich zariadeniach Družba 
a Modra-Harmónia ubytovala stovky 

príbuzných našich študentov z Ukrajiny. 
Akademický rok 2021/2022 bol náročný. 
A už teraz vieme, že aj ten ďalší nebude 
jednoduchý. Finančná situácia, v ktorej 
sa naša univerzita nachádza, si bude 
vyžadovať bolestivé zmeny. Rozhovor 
s našou kvestorkou v tomto čísle určite nie je 
príjemným čítaním.
Máme ale aj niekoľko dobrých správ. Otvorili 
sme nové Informačné centrum UK na 
Štúrovej, pokročili sme s rekonštrukciami 
internátov, obnovili sme legendárny klub 
UniK Mlyny. Pomaly sa vracajú podujatia, 
sympóziá, medzinárodné konferencie. Tešíme 
sa na Slávnosť v Botanickej záhrade pre 
zamestnancov a doktorandov. Veľmi sľubne 
sa rozbiehajú medzinárodné aktivity projektu 
ENLIGHT. A teší nás aj počet prihlášok na 
štúdium, ktorý citeľne stúpol. Dúfajme, 
že väčší záujem študentov o Univerzitu 
Komenského sa prejaví vo vyššej kvalite 
štúdia.
Prajem všetkým krásne leto a uvidíme sa 
pri otvorení stoštvrtého akademického roka 
na našej univerzite, posledného semestra 
súčasného vedenia inaugurovaného v roku 
storočnice.

Radomír Masaryk
prorektor UK pre vonkajšie vzťahy

EDITORIÁL
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Pedagogická fakulta UK má novú 
dekanku

Voľby kandidáta na dekana 
Pedagogickej fakulty UK sa uskutočnili 
dňa 11. mája 2022. Vo voľbách zvíťazila 
Katarína Žilková. O funkciu sa okrem nej 
uchádzali ďalší dvaja kandidáti, Martin 
Ševčovič, a Peter Žeňuch. Z celkového 
počtu členov akademického senátu PdF 
UK 21 sa zúčastnilo 21 členov. Katarínu 
Žilkovú zvolili už v prvom kole, získala 
pätnásť hlasov. Peter Žeňuch získal 6 
hlasov, Martin Ševčovič nezískal žiadny 
hlas. 

Na Jesseniovej lekárskej fakulte Uk 
v Martine sa konali dekanské voľby

Voľby kandidáta na funkciu dekana 
Jesseniovej lekárskej fakulty UK 
v Martine sa konali 19. mája 2022. 
O pozíciu dekana sa uchádzali 
dvaja kandidáti – Andrea Čalkovská 
a Branislav Kolarovszki. Za dekanku 
bola zvolená súčasná dekanka Andrea 
Čalkovská, ktorá bude fakultu viesť 

aj v druhom funkčnom období od 1. 
februára 2023 do 31. januára 2027.

Klimatológ Lapin a lekár Mego 
získali významné ocenenie od 
prezidentky SR

Dňa 8. mája 2022 odovzdala 
prezidentka SR štátne vyznamenania 
25 osobnostiam spoločenského života. 
Ocitli sa medzi nimi aj významné 
osobnosti Univerzity Komenského, 
profesor Milan Lapin, vedúci oddelenia 
meteorológie a klimatológie na Katedre 
astronómie, fyziky Zeme a meteorológie 
FMFI UK, a profesor Michal Mego, 
prednosta II. onkologickej kliniky LF UK 
a NOÚ. Milan Lapin si vyslúžil prestížne 
ocenenie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy 
za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR 
v oblasti vedy. Milan Lapin je popredný 
klimatológ, ktorý sa významnou 
mierou zaslúžil o rozvoj meteorológie 
a klimatológie na Slovensku i vo svete. 
Michal Mego získal Rad Ľudovíta Štúra 
II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj 
SR v oblasti vedy, najmä v oblasti 
onkológie. Lekár a vedec Lekárskej 
fakulty UK a Národného onkologického 
ústavu Bratislava je zároveň hlavným 
odborníkom ministerstva zdravotníctva 
pre klinickú onkológiu.

Na internátoch pokračuje 
rekonštrukcia

Internáty Univerzity Komenského 
v Bratislave s najväčším počtom 
študentov Mlyny UK a Družba UK 
realizujú ďalšie väčšie i menšie 
rekonštrukcie, ktoré sa začali už 11. 
mája a budú pokračovať aj počas leta. 
Izby vo výškovom bloku A na Mlynoch 
UK dostanú do septembra 2023 nové 
okná a balkónové dvere, vymenia 
sa tiež zvislé rozvody k sociálnym 
jadrám. V bloku M átriových domčekov 
postupne do júna 2023 vymenia podlahy, 
kompletne vymaľujú priestory a vymenia 
nábytok, v blokoch F, G a J vymenia do 
septembra 2022 podlahy na chodbách. 
Okrem toho sa pripravuje projektová 
dokumentácia pre zriadenie zdravotného 
strediska a centra služieb na Mlynoch 
UK. Mali by tu sídliť všeobecný lekár, 
zubár a prípadne ďalší poskytovatelia 
služieb. Rekonštrukciou tiež postupne 
prechádzajú prístupové cesty, 
parkovisko, dopravné značenie i oporné 
múriky. Celý areál bude do konca roka 
2023 komplexne pokrytý wifi sieťou. 
Na Družbe UK aktuálne kompletne 
rekonštruujú kotolňu, ktorá vykuruje blok 
D1. Práce majú byť hotové do septembra 
2022. 

Marek Števček opäť zvíťazil 
v rektorských voľbách

Voľby rektora UK na funkčné obdobie 
od 1. februára 2023 do 31. januára 
2027 sa konali 18. mája 2022 o 9.00 
hod. Akademický senát Univerzity 
Komenského na volebnom zasadnutí 
zvolil súčasného rektora Mareka 
Števčeka počtom hlasov 48 zo 61 
prítomných členov. Druhý kandidát 
Daniel Olejár získal 10 hlasov. Traja 
členovia senátu sa zdržali hlasovania. 
Marek Števček pôsobí na Právnickej 
fakulte UK. Študoval tiež filozofiu, je 
vedúcim katedry občianskeho práva, 
dva roky bol prorektorom pre legislatívu. 
Pozíciu rektora zastáva od roku 2019. 
V ďalších rokoch sa plánuje zamerať 
na zabezpečenie dostatku financií 
pre univerzitu a na zlepšenie imidžu 
vysokého školstva.

Dekanom Právnickej fakulty UK sa 
opäť stal Eduard Burda

Voľby kandidáta na dekana Právnickej 

fakulty UK sa konali dňa 29. apríla 
2022. Za kandidáta bol zvolený Eduard 
Burda, súčasný dekan fakulty, ktorý 
kandidoval sám. Z celkového počtu 
členov akademického senátu 27 sa 
na zasadnutí akademického senátu 
zúčastnilo 25 členov, Eduard Burda bol 
zvolený za kandidáta na dekana počtom 
hlasov 24. 

Peter Fedor bude dekanom 
Prírodovedeckej fakulty UK aj 
v druhom funkčnom období

Voľby kandidáta na dekana 
Prírodovedeckej fakulty UK sa konali 
dňa 6. mája 2022. Víťazom sa stal Peter 
Fedor, súčasný dekan fakulty. O funkciu 
sa okrem neho uchádzal Milan Trizna, 
bývalý dekan Prírodovedeckej fakulty UK. 
Z celkového počtu 51 členov 
Akademického senátu PriF UK sa na 
mimoriadnom zasadnutí AS PriF UK 
zúčastnilo 45 členov. Kandidát na 
dekana bol zvolený v prvom kole počtom 
hlasov 29, ktoré získal Peter Fedor. Milan 
Trizna získal 14 hlasov.
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a pracovať. Verím, že zažívame spoločne 
naše prvé dvadsiate roky a v budúcnosti 
budeme mať ešte niekoľko takýchto 
osláv, aby sme dokázali ako najmladšia 
fakulta UK prispievať k rozvoju 
spoločnosti a k výchove a vzdelávaniu 
študentov a študentiek, ktoré je založené 
na hodnotách a spoločenskom poznaní. 
Máme ženy na dôležitých miestach 
a takýmto spôsobom preukazujeme, že 
dokážeme hodnoty, ktoré presadzujeme, 
realizovať aj v skutočnosti,“ uviedla 
dekanka fakulty docentka Lucia Mokrá.
Pri príležitosti výročia fakulta 
zorganizovala tri profesorské prednášky 
medzinárodne uznávaných odborníkov 
na aktuálne témy riešené a aplikované 
v oblasti spoločenských a ekonomických 
vied. Profesor Martin Kahanec mal 
prednášku na tému Cnostné a bludné 
kruhy pokroku v spoločenských 
a ekonomických vedách na Slovensku: 
Program pre popredné osobnosti. 
Profesorka Emília Beblavá vystúpila 
s prednáškou s názvom Príliš slabá pre 
náročných, príliš náročná pre slabých? 
Svet poznania, inovácií a účinného 
učenia a miesto FSEV v ňom. Profesor 
Charles de Bartolome, vystúpil 
s prednáškou na tému Preteky na 
predmestie – postavenie chudobných 
v metropolitnej oblasti. 

FSEV UK oslávila dvadsaťročnicu

Najmladšia fakulta UK bola zriadená 
Akademickým senátom UK 5. júna 2002. 
Fakultou za 20 rokov svojho pôsobenia 
prešlo niekoľko tisíc absolventiek 
a absolventov, ktorí sa uplatnili v praxi, 
pričom svojimi poznatkami dopĺňajú 
slovenský, ale aj medzinárodný 
pracovný trh a sú prínosom pre 
celú spoločnosť. Mnohí pôsobia na 
zahraničných univerzitách v Holandsku, 
vo Veľkej Británii, v Nemecku, v Poľsku 
či v Rakúsku. Študijné programy sú 
založené na poznatkoch, ktoré rozvíjajú 
spoločnosť, pričom študentov čaká aj 
praktické vzdelávanie, takže získavajú 
pracovné skúsenosti už pred nástupom 
na trh práce. „Viac ako jedna tretina 
našich študentov absolvovala časť 
štúdia na zahraničnej univerzite. Asi 
nevymyslíme liek na ťažkú chorobu či 
neodstránime nedostatok digitalizácie, 
oproti prírodným a ťažkým vedám. 
No spoločenské poznanie, rozvoj 
vzťahov a pracovanie s intervenciami, 
s emóciami, so správaním, ktoré sú 
založené na poznatkoch a dobrých 
skúsenostiach, je to, čím môžeme 
prispieť k rozvoju v spoločnosti. Snažíme 
sa posunúť ďalej spoločenské poznanie, 
aby spoločnosť vnímala nevyhnutnosť 
týchto krokov a dokázala s nimi žiť 



OBNOVILI SME TEDX 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO

naša univerzita  7

Obnovujeme krajinu, zvyky, vzťahy. Zisťujeme, aké to je, opäť si podať ruku, objať sa, smiať sa s partiou v podniku, 
odviazať sa na koncerte. Bude to však ako predtým? Slovo „kríza“ sa ale nevyslovuje len v spojitosti s koronavírusom, 
ale aj v spojitosti s vojnou na Ukrajine, klimatickou situáciou, energetickými problémami. Kedy je lepšie obnovovať 
a kedy radšej radikálne zmeniť a nanovo vystavať? Využijeme obnovu na zmenu toxických návykov ľudstva?
V tomto čísle Našej univerzity vám prinášame ukážky toho, čo sa na našej univerzite darí obnovovať – podujatie TEDx, 
vysokoškolský klub, nové infocentrum, univerzitné rekreačné budovy. Okrem materiálnych obnov sa tiež dočítate 
o snahe obnoviť kultúru diskusií na internete, o využívaní obnoviteľných zdrojov, aj o fyzickom obnovení medzinárodnej 
spolupráce v našej univerzitnej aliancii ENLIGHT po koronovej pauze. Kde na potrebné obnovy vziať peniaze? To vám 
v rozhovore priblíži kvestorka UK. Dozviete sa tiež, prečo na lekárskej fakulte UK počuť toľko nemčiny, čo sa skrýva 
za názvom električkovej zastávky Chatam Sófer a kedy už pri strachu hovoríme o paranoji. 
Leto je vždy časom na obnovu. Toto leto veríme, že obnovíme mnohé z toho, čo bolo kedysi normálne. Bude tento 
„nový normál“ udržateľnejší ako ten pred rokom 2020? 

TÉMA 

OBNOVA

Dňa 29. apríla 2022 sa TEDx vrátil na 
pôdu Univerzity Komenského, pričom 
témou bola obnova. Podujatie sa začalo 
o štvrtej poobede v novootvorenom 
multifunkčnom, kultúrno-zábavnom 
centre UniK Mlyny. Prinieslo deväť 
rečníkov – piatich naživo a štyroch zo 
záznamu hlavného podujatia TED2022. 
Nový formát TEDxLive umožnil 
prezenčnú aj online účasť. S témou, 
prečo obnoviteľné zdroje energie tak 
meškajú, vystúpil fyzik z UK Juraj 
Tekel. Už roky o nich počúvame, ale aj 
tak stále kúrime plynom, jazdíme na 
benzín a väčšina elektriny pochádza 
z neobnoviteľných zdrojov. Kde je 
teda problém? Dekanka Fakulty 
sociálnych a ekonomických vied UK 
Lucia Mokrá predstavila svoju cestu 
nastavovania procesov na fakulte, výzvy 
a prekážky. Povedala, že čas ukáže 

pravdu aj o vysokých školách, kvalite 
vysokoškolského vzdelávania, odleve 
študentov či význame spoločenských 
vied. Zachránia elfovia sociálne siete? 
Obsah na sociálnych sieťach sa vymkol 
kontrole. Proti trollom však nastúpili 
elfovia – moderátori obsahu. Na 
otázku, či je možné tento boj vyhrať, 
nám odpovedal absolvent politológie 
na UK Gabriel Tóth z digitálnej agentúry 
Katedra Komunikácie. Paranoidné 
presvedčenia sú v bežnej populácii 
relatívne časté a nie sú len prejavom 
vážnych psychických porúch. Tieto 
presvedčenia majú výrazný vplyv 
na naše každodenné fungovanie 
vo vzťahoch. Psychológ Michal 
Hajdúk z UK nám viac prezradil o ich 
príčinách. Posledným rečníkom bol 
spoluzakladateľ klubu KC Dunaj, tvorca 
konceptu rodinného remeselného 

pivovaru Shenk a Výčapu u Ernőho 
a najnovšie aj prevádzkovateľ nového 
multifunkčného, kultúrno-zábavného 
centra UniK Mlyny Ivan Pätoprstý. Ten 
má bohaté skúsenosti s obnovovaním 
hneď niekoľkých podnikov. Vo svojom 
príspevku prezradil, či je lepšie zbúrať 
a postaviť znova, alebo obnovovať. 
Okrem rečníkov účastníkom poskytla 
nádherný umelecký zážitok aj 
skladateľka, producentka, hudobníčka 
a speváčka Katarína Máliková, ktorej štýl 
spája neoklasický, minimálny syntetický 
pop s prvkami experimentu, glamrocku, 
a retra 70. a 80. rokov.
Účastníci TEDxUniverzitaKomenskéhoLive 
mali jedinečnú príležitosť vidieť záznamy 
z vystúpení rečníkov z TED2022, ktorý 
sa konal 11. – 13. apríla 2022. Medzi 
spíkrami boli Bill Gates, Adam Mosseri, 
Catherine Price a Garry Kasparov.

Text: Radka Rosenbergová
Foto: Tomáš Madeja

PO DVOCH ROKOCH PANDÉMIE SME OBNOVILI KULTÚRU, ZÁBAVU, 
OPÄŤ SA STRETÁVAME S BLÍZKYMI A PRIATEĽMI. AJ PODUJATIE TEDX 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO JE SPÄŤ. 



Text: Juraj Tekel 
Foto: Tomáš Madeja
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Od počiatku svojich dejín ľudia 
získavali energiu rôznymi 
spôsobmi. Najprv mali len vlastné 
sily, neskôr oheň, prácu zvierat, 
energiu z tečúcej vody a z vetra. 
S prvou priemyselnou revolúciou 
sa začalo masívne využívanie 
energie z uhlia, neskôr z ropy 
a zemného plynu.  
Všetky tieto zdroje energie sú 
vlastne prezlečená slnečná 
energia. 

Obnoviteľné zdroje energie sú tie, ktoré 
vznikli zo slnečného žiarenia, ktoré 
dopadlo na zem relatívne nedávno. Slnko 
svieti na kolektor, na rastlinu, ktorú zjeme 
alebo spálime, svieti na vodnú hladinu, 
vyparuje vodu, para vystúpi, skvapalnie, 
a naprší do rieky, v ktorej roztočí turbínu. 
Vietor vzniká, lebo slnko nerovnomerne 
ohrieva rôzne časti zemského povrchu. 
Neobnoviteľné zdroje energie – uhlie 
a ropa – sú tie, v ktorých sa uchovala 
slnečná energia, ktorá svietila na zem 
pred miliónmi rokov. Neobnoviteľné 
zdroje energie zohrali veľmi dôležitú 
úlohu pri transformácii ľudskej 
spoločnosti do stavu, v ktorom sa 
nachádza teraz. Ale už koncom 19. 
storočia si ľudia uvedomili, že fosílne 
palivá sa raz minú – uhlia, ropy a plynu 
máme k dispozícii konečné množstvo, 
lebo procesy, ktoré viedli k jeho vzniku, 
nemajú šancu sa zopakovať. Akákoľvek 
udržateľná verzia ľudstva teda bude 
musieť prejsť na využívanie energie 
z obnoviteľných zdrojov.

Problémy – vzdialenosť, 
skladovanie, kapacita 

Prečo teda stále existujú uhoľné 
elektrárne a benzínové autá, keď už 
desiatky rokov vieme, že fosílnych palív 
sa budeme musieť skôr či neskôr vzdať? 
Hlavným dôvodom je, že fosílne palivá 
sú veľmi praktické. Energia v nich je 
koncentrovaná, milióny rokov slnečnej 
energie uložených vo fosílnych palivách 
dnes minieme v priebehu niekoľkých 
okamihov. A hoci sa technológie 
získavania energie z obnoviteľných 
zdrojov posúvajú míľovými krokmi, 
vydolovať rovnaké množstvo energie 
z obnoviteľných zdrojov je stále oveľa 
ťažšie ako z fosílnych palív. 
Veľkým problémom je doprava. Vietor 
najviac fúka na oceáne, ale autá 
potrebujeme nabíjať na pevnine. Na 
Sahare slnko svieti celý rok, mohli by 
sme tam umiestniť obrovské plochy 
slnečných kolektorov. Ako však získanú 

elektrinu zo Sahary dostať do miest 
v Európe? Bolo by na to potrebné 
vybudovať obrovskú infraštruktúru.
Problémom je tiež skladovanie 
energie z obnoviteľných zdrojov – keď 
natankujete plnú nádrž, môžete ju minúť 
hneď, ale aj o rok. Elektrickú energiu 
z obnoviteľných zdrojov však potrebujete 
minúť rýchlo, na jej skladovanie máme 
zatiaľ veľmi slabé nástroje. 
Pri energii získanej z vody existujú 
napríklad prečerpávacie elektrárne, 
ako tá na Čiernom Váhu. V čase, keď 
je prebytok elektrickej energie, sa voda 
vypumpuje do hornej nádrže, keď 
elektrina chýba, voda sa zase spustí. 
Toto sú však veľké, drahé a nepraktické 
riešenia, ktoré nie sú použiteľné 
univerzálne. 
Uvažuje sa aj o iných možnostiach, 
napríklad o vodíkovej energii. Tu je však 
problém v jeho skladovaní, pretože vodík 
je výbušný, a zatiaľ nie sú technológie na 
lacnú výrobu. Biopalivá sú energeticky 
veľmi neefektívne a z pohľadu ekológie 
sú prinajlepšom uhlíkovo neutrálne.

Chýba infraštruktúra

Pri všetkých týchto nápadoch je 
dnes veľký problém s infraštruktúrou. 
Benzínky aj servisy pre benzínové 
autá sú na každom rohu. Nabíjanie 
elektrických áut tempom, akým 
tankujeme, je zatiaľ v nedohľadne a ešte 
to potrvá, kým vám niekto bude schopný 
opraviť vodíkové auto. Bude treba 
dobudovať obrovskú infraštruktúru, čo si 
bude vyžadovať veľké investície – a tie 
budú musieť ísť z veľkej časti z verejných 
zdrojov. 
Mohli by sme povedať, že toto sú 
len technické problémy, pokrok ide 
dopredu, o pár rokov sa riešenia nájdu. 
Sú však aspekty, ktoré sa nedajú 
vyriešiť ani najlepším technologickým 
nápadom. Slnko svieti len polovicu dňa, 
niekedy býva zamračené, v zime, keď 
potrebujeme kúriť, slnko svieti najmenej. 
Energia z obnoviteľných zdrojov má 
obrovské výkyvy v čase a v priestore.

Sme ochotní spolupracovať?

Ďalším problémom je spolupráca. Ak 
majú obnoviteľné zdroje nahradiť energiu 
vo fosílnych palivách, nezaobíde sa to 
bez spolupráce nás všetkých, naprieč 
spoločnosťami a štátmi. Nikdy nebude 
stačiť vyriešiť problém so zdrojmi 
energie na miestnej alebo štátnej úrovni. 
Ale ľudia v západnom svete nemajú 
radi, keď sa im niekto snaží diktovať, 
čo majú robiť, hlavne, keď ten niekto je 
štát. Občas si efektívne riešenie bude 
vyžadovať niečo, čo nám na našom 
území príde nerozumné alebo nás 
bude obťažovať. Ale fungujúci systém 
využívania obnoviteľných zdrojov bude 
kľúčovo závislý od miliónov drobných 
činností, ktoré sa musia spojiť do 
efektívneho celku. 

Riziká pre ekosystém

Obnoviteľnosť zdrojov energie 
predpokladá, že odoberaním energie 
z prírody ju nijako nemeníme. Ale 
stavbou priehrad meníme tok riek, 
veterné turbíny menia ekosystém 
okolo seba. Ak by sme zakryli Saharu 
solárnymi panelmi, získali by sme 
prakticky nekonečný zdroj energie. Ale 
ak slnko na Sahare nebude ohrievať 
piesok, neovplyvníme delikátnu 
rovnováhu presunu energie na planéte? 
Odobratá slnečná energia bude niekde 
chýbať a môže viesť k zmenám, ktoré 
sú nepredvídateľné. Dôležité je preto 
odoberať energiu šetrným spôsobom, 
v množstve, ktorým nenarušíme iné 
procesy na našej planéte.

Jediná cesta von

Obnoviteľné zdroje teda nie sú 
univerzálne riešenie na všetko 
a elektrický kolektor na každej streche 
nie je jediná vec, ktorá nás delí od 
úžasného nového sveta. Sú však jedinou 
možnosťou, ktorú máme. Iná neexistuje 
– napriek všetkým problémom, ktoré 
som spomínal. Je to jediná cesta von 
z búdy, ktorú sme si sami na seba ušili. 

PREČO OBNOVITEĽNÉ 
ZDROJE ENERGIE TAK 
MEŠKAJÚ?

Mgr. Juraj Tekel, PhD.
je odborným asistentom na Katedre teoretickej fyziky Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky UK. Vo svojej odbornej práci sa venuje 
vlastnostiam teórií definovaných na priestoroch so štruktúrou na krátkych 
vzdialenostiach, ktoré očakávame v spojení kvantovej mechaniky a teórie 
gravitácie. Aktívne popularizuje vedu, najmä v iniciatíve svojej domovskej 
fakulty MatFyzJeIn a v združení Vedátor, je autorom fyzikálnych videí 
Nečakané súvislosti a knihy Fyzika v slepých uličkách. 



Nový koncept kultúrneho centra sa  
nestretával len s pochopením. Na 
sociálnych sieťach ľudia UniK Mlyny 
kritizovali, nedokázali si totiž predstaviť, 
že starý Unique nahradí niečo iné. Niečo 
modernejšie a lepšie. Problém bol v tom, 
že po otvorení ešte nebola sprístupnená 
tanečná sála. „Keď sme otvorili bar, 
zaznela kritika, že sme z legendárneho 
klubu spravili knižnicu. Rozhodli sme 
sa, že UniK budeme otvárať postupne, 
tak ako kedysi KC Dunaj. Tam sme tiež 
najskôr sprístupnili tanečnú sálu a až 
o polroka neskôr denný bar, v UniKu je to 
naopak, najskôr sme otvorili bar a neskôr 
sme študentom sprístupnili aj tanečnú 
sálu. Pevne verím, že párty atmosféra, 
ktorú všetci od nás očakávajú, ešte len 
príde s jej otvorením,“ pripomína Ivan 
Pätoprstý.

Záložný plán

Pred rokmi stál Ivan Pätoprstý aj pri 
zrode klubu KC Dunaj. Keby vtedy vedel 
o KC Dunaj to, čo vie teraz, tak by ten 
priestor spravil úplne inak. „Myslím si, že 
by som KC Dunaj zveľadil tak ako teraz 
UniK. Pevne verím, že ak tu budeme aj 
o desať či viac rokov, tak tento priestor 
nebude taký problémový ako ten v KC 
Dunaji. Ten sme totiž získali iba na 
dva roky, pričom tá doba vlastníctva 
sa neustále musí predlžovať. Človeku 
sa ťažko plánuje, pokiaľ nemá istotu, 
že tento priestor bude mať k dispozícii 
dlhodobo.“ 
Ďalšiu podobnú rekonštrukciu Ivan 
Pätoprstý momentálne neplánuje. 
„Nemám žiadne mamonárske vízie. 
UniK bol pre nás zaujímavý v tom, že 
očakávame, že KC Dunaj jedného dňa 
skončí, takže máme v zálohe nejaký ďalší 
podnik, aby sme ľuďom vedeli dať prácu. 
Zároveň nám obnova centra zapadala do 
celého nášho cyklu fungovania – v UniKu 
je víkend najmä cez týždeň v utorok 
a v stredu, pričom počas skutočného 
víkendu v KC Dunaji je plno, v UniKu je 
to slabšie. UniK je otvorený niekoľko 
týždňov, takže sa to ešte veľmi nedá 
zhodnotiť, avšak zatiaľ má potenciál. 

Dokážeme zamestnancom poskytnúť 
počas týždňa viac práce, čo určite ocenia, 
a zároveň vieme zamestnať aj oveľa 
viac ľudí, čiže dokážeme čeliť prípadnej 
strate zamestnancov pri chorobe alebo 
dovolenke,“ vysvetľuje Ivan Pätoprstý. 

Mnohí to vzdali

Gastro a zábavné podniky to počas 
pandémie nemali jednoduché. Veľa 
ľudí to vzdalo, zamestnali sa v inom 
odvetví. Ako bol na tom KC Dunaj? 
„Začiatok pandémie sme aj z pohľadu 
zamestnancov prežili dobre. Počas 
druhej vlny to však veľká časť nášho 
produkčného tímu vzdala. Povedali, že 
si nevedia predstaviť svoju budúcnosť 
v tomto segmente a išli sa zamestnať 
niekam inam, napríklad do kancelárie. 
Pretože, či chceme, alebo nie, gastro 
je celkovo veľkým dobrodružstvom. 
Tu rozhodne neplatí to, že v piatok 
o štvrtej poobede máme voľno. 
Paradoxne, v našom sektore platí to, 
že my pracujeme vtedy, keď sa ostatní 
zabávajú. Toto vždy pripomínam 
ľuďom na poradách. Práca v gastre 
má svoje benefity, ale aj negatíva. Keď 
ťa kamaráti volajú v piatok večer von, 
tak im, žiaľ, musíš povedať, že máš 
zmenu,“ vysvetľuje zakladateľ UniKu. 
Kým pred koronou mali v KC Dunaji za 
tridsať kalendárnych dní 32 eventov, 
teraz to už bohužiaľ tak nie je. „Je 
jednoduché spraviť dobrú párty v centre 
mesta v piatok či v sobotu, je omnoho 
komplikovanejšie zabaviť ľudí uprostred 
týždňa. Centrum však nie je iba o párty, 
ľuďom ponúkame aj divadlo, jazykové 
kaviarne či rôzne zaujímavé prednášky, 
ktorých sme mali pred koronou omnoho 
viac,“ vymenúva Ivan Pätoprstý. 
Podnik však nikdy nebude fungovať, 
pokiaľ ho nenavštevujú ľudia. Práve 
návštevníci sú najdôležitejším článkom 
klubu UniK Mlyny. „Atmosféra klubu sa 
nedá ani namaľovať, ani vymurovať, tvoria 
ju ľudia. Pevne verím, že sa nám ju podarí 
vytvoriť, tak nám, prosím, držte palce,“ 
dodáva Ivan Pätoprstý na záver. 

Ako študentka som rada chodievala 
do univerzitného klubu Unique, ktorý 
bol legendou v Mlynskej doline. Po 
niekoľkých rokoch opäť vychádzam 
hore schodmi do jeho priestorov, 
tentokrát už ako redaktorka časopisu 
Naša univerzita. Som ohromená 
moderným dizajnom a úplne vynoveným 
priestorom. Tejto starej legende dal 
Ivan Pätoprstý so svojím tímom druhý 
dych. Nové kultúrne centrum UniK 
Mlyny je konceptom veľmi podobné 
klubu KC Dunaj. Krajšie, modernejšie 
a farebnejšie. 
Ako sa to celé začalo? „Prihlásili sme 
sa do súťaže, ktorú vypísala Univerzita 
Komenského. Ja som tu nikdy na žiadnej 
párty nebol. Priestor, ktorý sme tu objavili, 
vyzeral ako klub z 90. rokov.“

Fúrik namiesto postele

Obnovovanie starých podnikov má svoje 
výhody aj nevýhody. Ivan Pätoprstý 
počas rokov svojho pôsobenia zažil 
množstvo vtipných príhod. Napriek 
tomu, že na kultúrnom centre UniK 
Mlyny spolupracovalo množstvo 
šikovných a skvelých robotníkov, ktorí 
priestoru vdýchli život, našli sa aj takí, 
ktorí mali o svojej práci celkom iné 
predstavy. Napríklad aj počas búracích 
prác. „Keď to robotníci začali celé búrať, 
dávali preč kachličky a omietky. Po 
prvom dni nám povedali, že ich práca 
je prašná a ťažká. Prečo sa teda hlásili 
do súťaže na prácu, o ktorej všetko 
vedeli, videli priestory, v ktorých budú 
pracovať, poznali pracovné podmienky? 
Už teraz s odstupom času sa nad tým 
pousmejem, no v tom momente ma 
chytila absolútna panika. Boli totiž 
prví robotníci, ktorí nám mali priestor 
rozobrať, aby ostatní mohli pokračovať 
v stavbe. Išlo o rovnakú partiu robotníkov, 
ktorých som si kedysi objednal na prácu 
na svojom dome. Raz som musel odísť 
skôr na poradu, a keď som sa vrátil, tak 
som tu našiel každého v jednom fúriku 
spať. Je to veľmi nepohodlná poloha 
na spánok, ale asi je to dôsledok ťažkej 
práce,“ smeje sa Ivan Pätoprstý. 
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PREVÁDZKAR 
UNIK MLYNY: 
PRACUJEME VTEDY, 
KEĎ SA OSTATNÍ 
ZABÁVAJÚ

Text: Radka Rosenbergová
Foto: Tomáš Madeja

Ivan Pätoprstý stojí za obnovením študentského kultúrneho centra UniK Mlyny. Pod 
jeho vedením tiež vzniklo legendárne Kultúrne centrum Dunaj na Námestí SNP. Je 
i tvorcom konceptu rodinného remeselného pivovaru Shenk a Výčapu u Ernőho v Starej 
Tržnici. Je spoluzakladateľom Staromestského gastro cechu, cez ktorý sa snaží 
presadiť profesionalizáciu tohto odvetvia a zároveň zastupuje záujmy podnikateľov 
a podnikateliek v gastronómii na lokálnej, ako aj celoslovenskej úrovni. Aké je to 
obnovovať kultúrne legendy ako UniK? Aj o tom rozprával vo svojom vystúpení na 
TEDxUniverzitaKomenského. Jeho práca je plná zvratov a vtipných príhod. 
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INFORMAČNÉ CENTRUM UK

Text: Barbora Tancerová
Foto: Archív UK

Text: Lenka Miller
Foto: Tomáš Madeja

Priestor nad hlavným vchodom 
do komplexu internátov Ľudovíta 
Štúra je už vyše 50 rokov 
legendou Mlynskej doliny. Už 
od roku 1971 patril študentom, 
pod názvom UNIC (často písané 
aj ako UniC či Unic), teda 
univerzitný klub. 

Unic bol vo svojich začiatkoch v správe 
Celoškolského výboru Socialistického 
zväzu mládeže Univerzity Komenského 
(CV SZM UK). Zväzákmi, teda členmi 
SZM, museli v časoch socializmu 
„dobrovoľne nasilu“ byť takmer všetci 
stredoškoláci a vysokoškoláci. Unic teda 
musel plniť aj stranícke úlohy a snažiť sa 
vychovávať zo študentov na internátoch 
správnych socialistických uvedomelých 
občanov. „Proces formovania osobnosti 
študenta – vysokoškoláka, schopného 
v praxi zodpovedne realizovať úlohy 
súvisiace s výstavbou vyspelej 
socialistickej spoločnosti, je veľmi 
náročný. SZM sa svojou činnosťou 
významne podieľa na komunistickej 
výchove poslucháčov vysokých škôl, 
spolupôsobí pri výučbe marxisticko-
leninských disciplín. Výchovný proces 
však pokračuje i za bránami škôl, po 
skončení prednášok a seminárov,“ písala 
Naša univerzita v r. 1977. 
Klub teda poskytoval priestory pre 

Univerzitná budova na Štúrovej 9 
so 130-ročnou históriou, v ktorej 
sídlia katedry žurnalistiky, 
marketingovej komunikácie 
a porovnávacej religionistiky 
spolu s kníhkupectvom 
Academia, sa dočkala prírastku. 
V krásnych a svetlých priestoroch 
tu univerzita dňa 4. mája 2022 
otvorila nové Informačné centrum 
UK.

Architekti dostali za úlohu vytvoriť 
univerzálne prístupné prostredie, 
v ktorom sa skĺbia dve rôzne funkcie – 
infocentrum s predajom marketingových 
predmetov a kaviareň. Priestor by 
mal byť miestom prvého kontaktu pre 
uchádzačov a uchádzačky o štúdium. 
Cez deň tu študenti môžu tráviť čas 
medzi vyučovaním, objednať si kávu a vo 
večerných hodinách sa klub môže meniť 
na auditórium, kino či koncertné miesto. 
Vytvoriť multifunkčný priestor bola 
zároveň aj najväčšia výzva. Popasovali 
sa s ňou architekti so spriatelenej 
Slovenskej technickej univerzity docent 
Milan Andráš a inžinier Dušan Kočlík.

Jedinečný priestor

„Dizajn bol navrhnutý tak, aby bolo cítiť, 
že priestor je určený mladým ľuďom 
a zároveň ostáva primerane dôstojným 
pre univerzitné prostredie,“ hovorí Milan 
Andráš. Dominantným prvkom troch 

politické vzdelávanie a rôzne režimu 
poplatné besedy a prednášky. „Na pôde 
UNICU bola beseda so sovietskym 
konzulom, míting solidarity s Jemenom, 
besedy so zahraničnými študentmi 
a večer pri príležitosti Medzinárodného 
dňaštudentstva,“ informovala Naša 
univerzita v tom istom roku. 
Zhora nariadené akcie však nemali 
bohvieaký úspech. „Večer patril prednesu 
poézie a prózy. V UNIC-klube sa okrem 
poroty a súťažiacich zišli najviac desiati 
diváci, väčšinou známi účinkujúcich. 
A tak sa recitovalo do prázdneho 
hľadiska,“ informovala Naša univerzita 
o akcii organizovanej CV SZM UK  
v r. 1981. 
Študenti, ktorí mali program v klube na 
starosti, sa snažili vynájsť, aby aj splnili 
požiadavky vedenia, aj pritiahli mladých. 
„Často sme kritizovaní, že je pomerne 
málo besied, stretnutí a pod. Zistili sme 
totiž, že tieto akcie sú málo alebo vôbec 
nie navštevované, preto sme ich presunuli 
do zábavných programov,“ informovalo 
vedenie klubu v polovici 80. rokov. 
V sedemdesiatych a osemdesiatych 
rokoch v Unicu fungovalo aj množstvo 
záujmových krúžkov, ako napríklad 
divadelný, výtvarný, tanečný, šachový, 
stolnotenisový, cestopisný, ale aj 
akvaristický krúžok. „Zameriava sa na 
chov a rozmnožovanie akvaristických 
špecialít, akými sa môže pochváliť málo 
chovateľov v ČSSR. Veď v tomto krúžku 

miestností je recepčný pult s dĺžkou 11 
metrov a pôdorysným tvarom písmena 
L. Pri vstupe plní funkciu informačného 
centra a predajne, pokračuje ako pult 
kaviarne, kde sa mení podľa povahy 
podujatia na réžiu či šatňu.
Výška pultu je vhodná pre prácu v stoji 
alebo na zvýšenom sedení. „Chceli 
sme pult, ktorý bude mať rovnocennú 
hierarchiu na oboch stranách a vytvorí 
tak podmienky pre svoje univerzálne 
použitie tak, aby sediaci pracovník 
nemusel pozerať dohora na zákazníka 
a zároveň, aby zákazník nemal pocit, že 
vybavuje neosobnú úradnú záležitosť,“ 
vysvetľuje Dušan Kočlík.

Spod omietky na svetlo

Jednou z výziev bolo sfunkčniť zadnú 
miestnosť, ktorá bola v pôvodnom stave 
iba tmavým kútom bez denného svetla. 
Teraz bude slúžiť ako súčasť kaviarne, 
resp. cateringový priestor. V mieste 
nefunkčných komínov sa podarilo 
vytvoriť tri nové otvory, a tak vznikol 
veľmi charakteristický interiérový prvok 
– moderná arkáda.
Priznaná tehlová stena bola trochu 
stávka na náhodu, hovoria architekti. 
Vedeli, že tam je, ale až po odstránení 
omietky zistili, že je v pomerne dobrom 
stave a rozhodli sa ju ponechať odhalenú 
ako odkaz na históriu priestoru. Podlaha 
je exkluzívnym prvkom z liateho terazza 
a zjednocuje celý priestor, umožňuje 
v maximálnej možnej miere jeho 
variabilné používanie a je hodnotou, 
ktorá pretrvá aj v ďalekej budúcnosti.

sa prvýkrát na svete podarilo v akváriu 
rozmnožiť rybku Cyelocheilichtys apogon. 
O tejto nezvyčajnej udalosti písali aj 
zahraničné akvaristické časopisy,“ 
pochválili sa „unikári“ v r. 1977. Fotokrúžok 
v Unicu pravidelne usporadúval výstavy 
prác svojich členov.
Po páde režimu v r. 1989 Unic fungoval 
už bez zväzákov, krúžkov a povinných 
prednášok a chodilo sa tam najmä na 
diskotéky. V r. 1995 do Unicu prišiel na 
besedu s vysokoškolákmi prezident 
SR Michal Kováč a 5. mája 1996 sa 
v priestoroch Unicu zrodilo aj dnešné 
UPeCe prvou študentskou nedeľnou 
omšou. 
V prvých dvoch desaťročiach 21. 
storočia spolu v priestoroch klub Unique, 
v ktorom sa konali veľké tanečné akcie 
na rôzne štýly – latino, disco, ľudovky, 
techno, halloweenske či mikulášske 
párty a podobne. „V Unique sa pravidelne 
konali katedrálky – párty našej katedry 
žurnalistiky, kde sa stretli študenti zo 
všetkých ročníkov, učitelia aj bývalí 
absolventi,“ spomína bývalá študentka 
Lenka. 
S prevádzkovateľmi Unique univerzita 
ukončila v r. 2019 nájomnú zmluvu 
a vypísala novú verejnú súťaž na 
prevádzku priestorov. Výsledkom súťaže 
je nový prevádzkovateľ, zrekonštruovaná 
podoba legendárnych priestorov a – 
dúfajme – aj obnova študentského 
života v nich. 

Historická pamiatka vs. požiadavky 
modernej doby

Štúrova ulica je bohatá na 
architektonické pamiatky. Jednou z nich 
je aj naša budova, ktorá má dnes už 130 
rokov. Pôvodne dvojpodlažný bytový 
dom postavili podľa projektu Alexandra 
Feiglera v roku 1892. V roku 1928 ho 
nadstavili o ďalšie dve podlažia podľa 
projektu A. Skutezkého a B. Hölbischa.
Pri rekonštrukcii infocentra bolo 
v záujme bezbariérovosti nutné 
odstrániť pôvodný schod z ulice. 
Vchod do infocentra sa znížil na úroveň 
chodníka. Výškový rozdiel vo vnútri 
prekonáva rampa, resp. dva schody 
v interiéri. Mreža pri vstupe slúži ako 
zábradlie rampy alebo predeľovací 
múrik a zároveň je hlavným akcentom 
priestoru. Motív mreže sa objavuje 
aj v otvoroch novovzniknutej arkády 
v kaviarenskej časti. 
Najdôležitejšie je však svietiace 
logo oproti vchodu, ktoré každému 
návštevníkovi hovorí, kde sa nachádza. 
Interiér tvorí vďaka bielej, čiernej, 
farbe svetlého dreva, tehlovej stene 
a tyrkysovej farbe niektorých kovových 
prvkov harmonický celok. Pôsobí 
sofistikovane, uhladene, a tak zapadá do 
konceptu univerzity.
Projekt je súčasťou rozvojového projektu 
Centra Comeniana, ktorý bol finančne 
podporený zo strany Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Renovácia priestorov sa realizovala od 
augusta 2021 do januára 2022.

NOVÝ REPREZENTAČNÝ A SPOLOČENSKÝ PRIESTOR

UNIC, UNIK, UNIQUE, UNIK  
ZAŽIL TANEC, ZVÄZÁCKE PREDNÁŠKY, RYBIČKY AJ PREZIDENTA



„Ja som už za môj dlhý život niečo 
prežila a som veľmi dobrý pozorovateľ. 
Väčšinou sa zabitému človeku vyzuje 
jedna topánka. Nevšimla som si na tom 
zábere, že by bol niekto vyzutý.“ Tak znel 
komentár pod fotografiou mŕtveho muža 
zabitého v ukrajinskom meste Buča. 
Do 24 hodín po masakri v Buči zaplavili 
sociálne siete dezinformácie, na 
internete sa objavili dokonca videá, 
v ktorých dezinformátori hovorili, že 
v Buči sa nič nestalo. „To nie sú reálni 
ľudia, iba herci,“ písalo sa v komentároch. 
„V prieskume, ktorý zahŕňal 25 
krajín z celého sveta, je Slovensko 
v dezinformáciách na tom najhoršie. 
Z desiatich najzdieľanejších článkov 
o masakri v Buči na slovenskom internete 
bolo až sedem dezinformácií. Až 45 
percent Slovákov si myslí, že za vojnu na 
Ukrajine je zodpovedné NATO,“ uviedol 
Gabriel Tóth. 
Mesačne len pod príspevkami 
slovenských médií na Facebooku 
pribudne viac ako milión komentárov. 
Množstvo z nich vyprodukujú tzv. 
trollovia, používatelia, ktorých úlohou 
je provokovať a obťažovať. Stránky 
médií na to nie sú absolútne pripravené 
a Facebook nemá kapacitu na to, aby 
slovenské komentáre mazal sám. 

Riešením, za ktorým stojí Gabriel 
Tóth, sú tzv. elfovia, teda moderátori 
obsahu. „Sú to bojovníci proti trollom 
v informačnej vojne,“ vysvetľuje. Elfovia 
Katedry Komunikácie sú platení za to, 
aby preverovali komentáre porušujúce 
komunitné štandardy, hoaxy či falošné 
účty. Aké komentáre nemajú na 
Facebooku čo robiť? Gabriel Tóth uvádza 
príklad: „Pani Mária píše komentár pod 
príspevkom Aktualít – Putin je skvelý, 
Putin je záchranca. Náš elf skontroluje, 
či komentár píše skutočný facebookový 
profil a ak pani Mária existuje, komentár 
zostáva pod príspevkom. Pokiaľ však 
takýto komentár uverejní účet, ktorý 
neexistuje, vymažeme ho.“ 

Samozrejme, ozvali sa ľudia 
s obvineniami, že informácie cenzurujú. 
To však nie je pravda. „My robíme len to, 
čo umožňujú pravidlá Facebooku. V nich 
je uvedené: Ak šírite nenávisť, rasové 
predsudky, vyzývate k násiliu a podobne, 
nemá váš komentár na Facebooku čo 
robiť. Navyše, je zakázané mať aj falošný 
profil. To sú pravidlá Facebooku, to sme 
si nevymysleli. My len dozeráme na to, 
aby sa neporušovali.“

Tretina komentárov je 
nenávistných alebo klamlivých

Ako vôbec vznikol nápad zamestnať 
ľudí, ktorí budú bojovať proti trollom? 
Pomohla k tomu aj vojna na Ukrajine. 
„Do agentúry mi zavolal môj klient 
so slovami: Gabo, počúvaj, začala sa 
vojna. Na internete je strašne veľa 
dezinformácií. Poďme s nimi bojovať, 
najmeme študentov, brigádnikov, ktorí ich 
budú riešiť. A tak sme do tímu najali ľudí, 
ktorí majú s filtrovaním dezinformácií 
skúsenosti,“ objasňuje Gabriel Tóth. 
Ako sa nim dostali? Na slovenskom 
internete už dlhšie fungujú komunity 
elfov, ktorí dobrovoľne vstupujú do 
diskusií a označujú dezinformácie 
alebo sa zapájajú do diskusií s cieľom 
korigovať dezinformácie. „Do jednej 
z takýchto komunít na Facebooku sme 
napísali: Ak sa chcete venovať filtrovaniu 
dezinformácií a ešte byť za to aj platení, 
ozvite sa nám. Dostali sme obrovské 
množstvo skvelých životopisov ľudí so 
skúsenosťami. Dokonca sa nám ozvali 
aj takí, ktorí to chceli robiť zadarmo. 
V priebehu niekoľkých dní sme ich zaučili 
a potom si to vyskúšali naostro.“
Elfovia zatiaľ fungujú na facebookovom 
profile spravodajských portálov Aktuality 
a Refresher, moderovanie spúšťajú aj 
ďalšie médiá. Zo 100-tisíc komentárov 
len na Aktualitách odstránili až 30-tisíc. 
To znamená, že 30 percent komentárov 
bolo rasistických, nenávistných alebo 
ich vyprodukovali falošné účty. Je to 
obrovské množstvo, Gabriel priznáva, že 

SLOVENSKO JE VO VOJNE. 
ZATIAĽ V TEJ HYBRIDNEJ

Absolvent UK Gabriel Tóth je riaditeľom digitálnej agentúry Katedra 
Komunikácie, ktorá sa zaoberá vzťahmi s verejnosťou a digitálnymi 
médiami. Vo svojom vystúpení na TEDxUniverzitaKomenského sa venoval 
problematike trollov a dezinformácií na sociálnych sieťach. Zachránia 
elfovia Facebook? Predstavil jeden zo spôsobov, ako obnoviť kultúru 
komunikácie v digitálnom priestore. Reakcie publika ukázali, že táto téma 
v súčasnosti veľmi rezonuje. Ľudia sú unavení a znechutení z nenávisti, 
ktorá sa šíri na internete a vítajú náznak nádeje na zmenu. 

jeho odhad bol tak okolo desať percent. 
Je to dôkaz, že naša spoločnosť je 
vystavená masívnym útokom. „Aj keď 
na našu hlavu nepadajú bomby, musíme 
si uvedomiť, že aj Slovensko je vo vojne. 
Zatiaľ iba v tej hybridnej, ale reálne v tej 
vojne sme. Čím skôr si to uvedomíme, 
tým budeme mať väčšiu šancu sa brániť.“

Nie je to také jednoduché

Možno si myslíte, že moderovanie 
diskusií na Facebooku je celkom ľahké, 
čítate iba komentáre. Filtrovať falošné 
profily je však nesmierne náročné. 
Elfovia pracujú na zmeny, pričom po 
štyroch hodinách sa zmeny vystriedajú. 
Po štyroch hodinách je človek unavený, 
pretože na jeden komentár má tak 
spravidla desať sekúnd. „Robiť túto prácu 
štyri hodiny si vyžaduje obrovskú dávku 
trpezlivosti. Väčšinou po tých štyroch 
hodinách sú elfovia veľmi, veľmi unavení, 
čo môžem potvrdiť aj na základe osobnej 
skúsenosti, keďže som si pár zmien sám 
vyskúšal.“
Ale tam, kde elfovia moderujú, je 
diskusia určite kultivovanejšia. „Verím 
tomu, že keď nabudúce navštívite 
Aktuality či Refresher, nenájdete vo 
Facebookovej diskusii komentáre, ktoré 
porušujú pravidlá. Zároveň vytvárame 
tiež zoznam falošných účtov, zhromaždili 
sme až 1 300 profilov. Zoznam je 
verejne dostupný, takže si ich môžete 
automaticky zablokovať.“
Bohužiaľ, práca dobrovoľných či 
platených elfov predstavuje iba kvapku 
v mori. Je preto nutné sa zapojiť. Aké 
kvalifikačné predpoklady by mal spĺňať 
človek, ktorý chce bojovať proti trollom? 
V prvom rade by mal podľa Gabriela 
mať odhodlanie a presvedčenie, že 
trollovia sú veľkým problémom, ktorému 
ako spoločnosť čelíme. „Pokiaľ ide 
o technické zručnosti, mal by poznať, 
ako fungujú sociálne siete, mať základné 
IT zručnosti. Okrem toho by mal byť 
vybavený obrovskou trpezlivosťou.“
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Niektorí si možno neviete 
predstaviť, čo môže viesť 
trollov k rozoštvávaniu ľudí 
v komentároch na sociálnych 
sieťach či dokonca k šíreniu 
dezinformácií. Aký názor má 
na to Gabriel Tóth? Dôvodov je 
hneď niekoľko. Niektorí sú za to 
dokonca platení.

Myslíte si, že je dnes, najmä vďaka 
sociálnym sieťam, oveľa jednoduchšie 
zdieľať dezinformácie ako pred 
niekoľkými rokmi?
Dezinformácie sú tu s nami odjakživa, 
neprišli len so sociálnymi sieťami. Boli 
využívané ako nástroj propagandy už 
v minulosti, napríklad počas vojnových 
operácií. Je pravdou, že sociálne siete 
eskalovali množstvo dezinformácií, 
ktoré sa nimi šíria. Dôvod je veľmi 
jednoduchý. V podstate umožňujú 
komukoľvek napísať si, čo chce. 
V minulosti tradičné médiá tvorili akúsi 
bariéru, čo sa na verejnosť dostane. Ale 
na sociálnych sieťach sa táto overovacia 
funkcia stráca. Zároveň sú sociálne 
siete nastavené tak, aby podporovali 
obsah, ktorý je nejakým spôsobom 
kontroverzný, takže dezinformáciám 
nepriamo pomáhajú v šírení. 

Máte aj štatistiky, kto sú komentujúci 
trollovia v diskusiách, prípadne z akej 
sociálnej vrstvy pochádzajú alebo 
koľko majú rokov?
Nemáme, momentálne na to nie je 
dôvod, keďže veľkú časť komentárov 
tvoria falošné účty. Nejde o reálnych 
ľudí, takže je úplne zbytočné zisťovať, 
koľko majú rokov. Pri reálnych účtoch sa 
nedá vždy presne určiť ich demografia 
či sociálny status. No ja si napríklad 

všímam, že veľká časť reálnych ľudí, ktorí 
možno aj nevedome šíria dezinformácie, 
sú starší ľudia a celkovo ľudia, ktorí 
majú nižšiu digitálnu gramotnosť. 
Predsa len, mladí ľudia sú v online svete 
zorientovanejší aj vďaka tomu, že so 
sociálnymi sieťami vyrastajú. Starší ľudia 
sa veľakrát nevedomky nechajú nalákať 
na to, aby šírili nejakú dezinformáciu. 

Aké majú trollovia dôvody na to, aby si 
zakladali falošný účet a rozoštvávali 
diskutujúcich? 
Dôvodov je hneď niekoľko. Môže 
ísť napríklad o štátnu propagandu. 
Takúto formu využíva množstvo 
krajín. Ide o platené trollie farmy, ktoré 
zamestnávajú množstvo ľudí, aby od 
rána do večera šírili dezinformácie 
a komentovali príspevky. Druhým 
dôvodom je nevedomosť. Niekto 
má určitý názor napríklad na rusko-
ukrajinský konflikt, je viac prorusky 
orientovaný a má väčšiu tendenciu 
šíriť informácie v súlade s ruským 
naratívom. Treťou možnosťou je 
človek, ktorý to nerobí ani pre peniaze, 
ani z nevedomosti, ale z vlastnej 
vôle. Možno je frustrovaný, možno 
je nespokojný so svojím životom 
a šírenie nenávisti ho napĺňa. V zmysle 
– pokiaľ sa nedarí mne, ostatným to 
znepríjemním. 

Prečo je napríklad na Instagrame 
menej trollov ako na Facebooku? 
Dôvody sú dva. Prvý je technický 
– Instagram je najmä o fotkách, 
pričom komentáre sú menej viditeľné, 
takže užívateľa veľmi neláka tak 
často komentovať ako napríklad na 
Facebooku. Druhým dôvodom je to, 
že Instagram využíva z väčšej miery 
mladšia cieľová skupina, ktorá sa 
zameriava viac na vizuálny obsah. Na 
Facebooku sa píše oveľa viac statusov, 
Instagram má mladších užívateľov, ktorí 
chcú zdieľať a prezerať pekné fotografie. 

Na TEDx ste spomínali, že viac ako 
štvrtina Slovákov považuje Putina za 
dobrého človeka. Čo si myslíte, prečo 
je to tak?
Ide o dáta z prieskum Globsecu, pričom 
toto číslo bolo pred rokom omnoho 
vyššie, až okolo 55 percent. Kvôli vojne 
pokleslo, no napriek tomu, je stále dosť 
vysoké. Dôvody sú rôzne. Myslím si, 
že z historického hľadiska bola časť 
Slovákov konzervatívne-nacionalisticky 
orientovaná s pozitívnym vzťahom voči 
Rusku, pričom táto proruská orientácia 
spoločnosti dlhodobo pretrváva. Okrem 
toho vidíme, že sa tieto názorové rámce 
nemenia ani počas vojny na Ukrajine. 

Mgr. Gabriel Tóth, PhD.
je absolvent politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde získal 
aj doktorát z politickej komunikácie so špecializáciou na online priestor 
a sociálne siete. Má desaťročné skúsenosti s prácou na komunikačných 
oddeleniach veľkých korporácií a absolvoval viacero zahraničných stáží 
a kurzov, napríklad na Georgetown University vo Washingtone. Od roku 
2020 pôsobí ako CEO agentúry Katedra Komunikácie, ktorá sa zaoberá 
vzťahmi s verejnosťou a digitálnymi médiami. Je tiež externým členom 
Katedry politológie FiF UK. 

GABRIEL TÓTH:  
VEĽKÚ ČASŤ 
NENÁVISTNÝCH 
KOMENTÁROV 
TVORIA FALOŠNÉ 
ÚČTY 

16  naša univerzita naša univerzita  17

Text: Barbora Tancerová
Foto: Tomáš Madeja

KVESTORKA UK:  
BIJEME NA POPLACH, ABY 
SME V ZIME MOHLI UČIŤ



S akým rozpočtom funguje v tomto 
roku Univerzita Komenského?
Máme viac balíkov, z ktorých čerpáme 
financie. Hlavným je štátna dotácia, 
tá je v tomto roku 124 miliónov. 
Z nej sa hradia základné veci – 
platy zamestnancov, bežná údržba, 
informačné technológie, občas 
technické zhodnotenie niektorej časti 
budovy. Druhým balíkom sú vlastné 
zdroje a podnikateľská činnosť, čo tvorí 
okolo 30 percent našich príjmov. Vlastné 
zdroje sú tie, ktoré získavame za činnosť, 
ktorá je náplňou práce univerzity, teda 
vzdelávanie, veda. Sú to napríklad za 
poplatky za štúdium, za rôzne kurzy či 
certifikáty. Podnikateľskou činnosťou 
je prenájom priestorov a podobne. 
Tieto peniaze sa využívajú napríklad na 
rekonštrukcie budov, ale aj na príplatky 
k platom zamestnancov, lebo z dotácie 
nepokryjeme niekedy ani tabuľkové 
platy. Na mnohých fakultách z vlastných 
zdrojov platia odmeny či osobné 
ohodnotenie. 

Univerzita teda musí takpovediac 
podnikať. Dá sa povedať, z čoho získa 
najviac, pokiaľ ide o vlastné príjmy 
a podnikateľskú činnosť? 
Nedá sa to presne povedať. Máme 
akademickým senátom schválený 
cenník, za koľko prenajímame rôzne 
druhy priestorov. A jednotlivé fakulty 
majú rôzne možnosti získavať zdroje. 
Napríklad farmaceutická fakulta má 
dve lekárne, z ktorých má príjem. Iné 
fakulty majú zase rôzne spolupráce 
s komerčným sektorom. 
Štát nás vlastne núti do podnikateľskej 
činnosti, lebo zdroje od štátu nám 
nestačia. Môj názor je, že by to tak 
nemalo byť. Tvrdím, že škola tu nie je 
na to, aby podnikala, ale aby vzdelávala. 
Realita je však taká, že sme nútení 
hľadať, kde a ako zarobiť. Ale snažíme 
sa, aby prenájmy neboli len o najvyššej 
sume, ale aby priniesli benefity 
študentom alebo zamestnancom. 
Preto napríklad priestory na internátoch 
prenajímame s ohľadom na potreby 
študentov, sú tam práčovne, posilňovne, 
potraviny a podobne. 

V posledných mesiacoch zažívame 
výrazný nárast cien energií. Čo to pre 
univerzitu znamená?
Na energie nám chýba v tomto roku 
5,5 milióna eur. Napríklad internátu 

Z akých peňazí by mala byť 
financovaná táto obnova? 
Pôvodne to mala byť osobitná dotácia 
ministerstva školstva. Uvidíme, kde 
a či nájdu peniaze. Dúfame, že možno 
pomôže aj Plán obnovy. Je to veľmi 
veľa peňazí – v auguste 2021 bola táto 
rekonštrukcia vyčíslená na 29 miliónov, 
a odvtedy ceny všetkého išli hore. 

Dajú sa v najbližšej dobe čakať na 
internátoch nejaké opravy?
Snažíme sa z vlastných peňazí urobiť, čo 
sa dá. Pripravujeme komplexný projekt 
rekonštrukcie aj A bloku, podobne, 
ako sme ho spracovali pre blok B. Ale 
kým k nej dôjde, plánujeme na tomto 
bloku postupne vymeniť okná a jadrá. 
Na átriových domoch tiež postupne 
na niektorých blokoch maľujeme, 
opravujeme jadrá, okná. Niektoré bloky 
átriákov budeme postupne odstavovať. 
Sú v takom stave, že ich nemá zmysel 
rekonštruovať, najmä nie rôznymi 
čiastkovými, provizórnymi zásahmi. 
Na Družbe sa momentálne opravuje 
kotolňa, čo študenti pocítili, pretože pár 

Družba, kde je zabezpečené vykurovanie 
plynom – a cena tejto komodity vzrástla 
päťnásobne – namiesto faktúry 30 000 
eur mesačne dnes chodí 120 000 
mesačne. 

Nie je šanca niekde ušetriť?
To nepomôže. Mohli by sme sa snažiť 
šetriť – zhasínať, menej kúriť, využívať 
home office, ale to v žiadnom prípade 
nebude stačiť. 

Čo plánujete robiť?
Snažíme sa začať biť na poplach aj 
s ostatnými vysokými školami. Za Klub 
kvestorov sme už písali ministerstvu 
školstva a upozorňovali, že v zime 
možno nebudeme môcť učiť. 

Dá sa v takejto situácii vôbec hovoriť 
o peniazoch na obnovu?
Iba na niektoré čiastkové veci. 
Paradoxné je, že keď podávame na 
ministerstvo školstva žiadosť na 
obnovu nejakých priestorov, musíme 
vždy v projekte deklarovať, že obnovou 
ušetríme 30 % energie. Historické 
budovy UK na to, aby po rekonštrukciách 
ušetrili naozaj 30 % energie, by museli 
mať vymenené okná, strechy, systémy 
kúrenia, rozvody, zateplené fasády 
a podobne. Ale takú vysokú dotáciu 
nemáme šancu získať. Skoro všetky 
naše budovy v centre Bratislavy sú 
energeticky veľmi náročné, aj pavilóny 
v Mlynskej doline už majú svoje roky. 
Takže väčšina obnovy budov spočíva 
v menších čiastkových úpravách. 
V historickej budove na Šafárikovom 
námestí ideme v lete inštalovať 
nové elektrické rozvody. Tie sú už 
nutnosťou, staré rozvody nestíhajú. Je 
to investícia za viac ako 200 000 eur. 
Na jeseň tiež v prístavbe historickej 
budovy na Múzejnej ulici inštalujeme 
nový výmenník tepla, pretože teraz 
keď kúrime, teplo je len na spodných 
poschodiach, ale na piatom je zima. 
Každá fakulta má tiež svoj vlastný 
investičný plán. 

V Mlynskej doline vidieť, že sa začalo 
s obnovou budov prírodovedeckej 
fakulty a fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky.
Tie sú financované z extra zdrojov. Nie 
štátnej dotácie, ale z projektu ACCORD, 
čo sú zdroje Európskej únie. Tam ale 
tiež narážame na problém, že rastú ceny 

dní nemali teplú vodu. Ale bol tam už 
naozaj havarijný stav. 

Všetko zdražuje, budú sa 
v nasledujúcom akademickom roku 
zvyšovať aj poplatky na internátoch?
Áno. Súčasne ceny bytného sú 
neudržateľné. Pokiaľ ceny za ubytovanie 
pre študentov, ako aj zamestnancov, 
zostanú v doterajšej výške, nebudeme 
schopní internát prevádzkovať. 

Univerzitu tvoria aj zamestnanci, 
a tých určite bude zaujímať, či sa im 
v dohľadnej budúcnosti zvýšia platy.
Valorizácia tarifných platov vo výške 3 % 
bude k 1. júlu. K ďalšiemu navyšovaniu 
žiaľ tento rok zrejme nedôjde. 
Budeme radi, ak sa nám podarí udržať 
zamestnancom platy v rovnakej výške 
ako doteraz. To znamená, že nebudeme 
musieť siahnuť napríklad na odmeny 
a osobné ohodnotenia. Žiaľ, viem, že 
niektoré fakulty musia prepúšťať. 

Fakulty hospodária do veľkej miery 
samostatne, majú svoje rozpočty. Ktorá 
z 13 fakúlt je na tom najlepšie?

stavebných materiálov oproti výdavkom 
naplánovaným v projekte a vláda SR 
odmietla dofinancovať rozdiel. Hoci vo 
všetkých okolitých krajinách tak vlády 
urobili.

Má univerzita viac problémov 
s historickými budovami v centre 
Bratislavy alebo s tými z čias 
socializmu, ako sú napríklad 
spomínané budovy PriF UK a FMFI UK 
v Mlynskej doline?
Je to dnes už v podstate jedno, lebo 
jedny aj druhé sa roky zanedbávali. 
Roky sa do nich poriadne neinvestovalo. 
Neboli peniaze, kapacity. Znášame 
následky toho, že Bratislava nemohla 
čerpať eurofondy na opravu školských 
budov a obnovy roky stáli. V tomto mala 
výhodu napríklad Jesseniova lekárska 
fakulta v Martine, kde mohli čerpať 
eurofondy. 

Trendom pri obnove budov je zvýšenie 
ich udržateľnosti, dôraz na tzv. zelenú 
obnovu. Uvažuje univerzita aj týmto 
smerom? 
Samozrejme. Snažíme sa pri plánovaní 
rozmýšľať týmto smerom, sledujeme 
výzvy na projekty, v ktorých by sa dali aj 
na našich budovách využiť obnoviteľné 
zdroje energie. Aktuálne podávame 
projekt Zelené internáty za 2 milióny 
eur, v ktorom chceme na Družbe aj 
na Mlynoch aj vytvárať rôzne zelené 
oddychové zóny, vybudovať závlahové 
systémy a podobne. Časť z týchto 
zdrojov by išla aj na revitalizáciu 
Botanickej záhrady.
 
Študentov pri téme obnova určite 
najviac zaujíma, kedy budú opravené 
internáty. Už v lete minulého roka 
univerzita predstavila plán úplnej 
obnovy výškového bloku B internátu 
Ľ. Štúra. Vizualizácia ukazovala 
študentské bývanie na úrovni  
21. storočia (o projekte sme písali aj 
v č. 1/2021-2022 Našej univerzity). 
Kedy sa študenti dočkajú moderného 
bývania? 
Máte pravdu, projekt je hotový od 
augusta minulého leta a pomaly sa 
posúva cez príslušné ministerstvá 
a úrady – ministerstvo školstva, 
ministerstvo výstavby a dopravy, Útvar 
hodnoty za peniaze Ministerstva financií 
SR. Snažíme sa ich urgovať, dodávame 
rôzne vyžiadané doklady.

Podľa aktuálnej štátnej metodiky delenia 
finančných prostriedkov sú na tom 
finančne lepšie fakulty s prírodovedným 
zameraním. UK pri rozpise dotácie na 
fakulty síce dodržiava štátnu metodiku, 
ale zároveň máme aj istý mechanizmus 
solidarity. Finančne silnejšie fakulty 
pomôžu tým slabším. 

Vo funkcii kvestorky, strážkyne financií 
na najväčšej univerzite na Slovensku 
ste tri roky. Ako tento čas hodnotíte? 
Priznám sa, že keď som nastupovala, 
netušila som, aký široký záber 
problémov rieši kvestor univerzity. 
Od výmeny žiarovky na rektoráte až 
po projekty za milióny. Nie som síce 
zodpovedná za všetko, ale nejakým 
spôsobom som zapojená. Ale práve 
toto ma na mojej práci baví. Ešte vždy 
sa ráno, keď vstanem, teším do roboty, 
lebo vidím, že je zmysluplná. Teším sa, 
keď vidím, že rozhodnutia, ktoré sme 
urobili, prinášajú výsledky. Myslím si, 
že sa nám za tie tri roky podarilo našu 
storočnú „starú dámu“ trochu posunúť 
do modernej doby. 
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Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.   
vyštudovala Fakultu informačných technológií 
na Ekonomickej univerzite v Bratislave, doktorát 
získala na Fakulte podnikového manažmentu 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od r. 1998 je 
odbornou asistentkou na Ústave ekonomických vied 
Právnickej fakulty UK, prednáša podnikovú ekonómiu 
a účtovníctvo. Štyri roky tiež bola tajomníčkou 
Právnickej fakulty UK, kvestorkou UK je od r. 2019.  

Každá obnova stojí peniaze. Aj obnovovať internáty či fakultné budovy 
si samozrejme vyžaduje nemalé financie. Má univerzita dosť peňazí na 
to, aby investovala do opráv a obnovy v čase, keď zažívame výrazný rast 
cien? Odpovede sme hľadali u najpovolanejšej osoby – financie Univerzity 
Komenského stráži kvestorka Ingrid Kútna Želonková. 



ZA ODDYCHOM 
DO NOVÉHO PRIESTORU

Text: Radka Rosenbergová
Foto: Tomáš Madeja

V úpätí pohoria Malých Karpát sa ukrýva útulná chata Univerzity Komenského – Modra Piesok, asi 150 metrov pod Zochovou chatou 
a šesť kilometrov od mesta Modra. Celý areál prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, s ktorou začali v máji minulého roka. V súčasnosti tu majú 
návštevníci k dispozícii 36 pevných lôžok a štyri prístelky. 
Penzión ponúka ubytovanie v dvoj-, troj- a štvorposteľových izbách. Tie nanovo vymaľovali, pričom v každej jednej pribudli úplne nové 
sprchovacie kúty. Rekonštrukcia izieb sa konala na jar minulého roka. Návštevníci majú k dispozícii zrekonštruovanú kuchyňu, kde si môžu 
pripraviť jedlo na novej kuchynskej linke s dvoma sporákmi a dvoma chladničkami. 
Celý areál sa nachádza uprostred prírody, takže možnosti rekreácie sú rôzne. Nájdete tu detské ihrisko, posedenie s ohniskom, cyklopark, 
počas letnej sezóny je prístupné prírodné kúpalisko, v zime zas otvorený lyžiarsky svah s tromi vlekmi (lyžiarske stredisko Zochova 
chata – pre začiatočníkov a deti, Pezinská Baba – 25 kilometrov). Nádherná príroda je ako stvorená pre turistiku – odporúčame navštíviť 
Rozhľadňu Alexandra Filípka či Štúrovu lavičku. Zariadenie tiež môže byť skvelým miestom pre výjazdové porady či teambuildingy, hlavne 
pre menšie katedry či výskumné tímy.
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UNIVERZITA 
V SIETI

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

ADRESA:
Modra-Piesok 4008
Lokalita A12
900 01  Modra

REZERVÁCIE A OBJEDNÁVKY: 
+421 2 9010 8123
+421 2 9010 1234

recepcia.chatauk.modra@uniba.sk
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Richňava je rekreačná oblasť na okraji 
obce Štiavnické Bane, ktorá vznikla okolo 
dvoch Richňavských jazier – tajchov. 
Len pár metrov od nich, za zákrutou 
lesnej cesty stojí Učebno-výcvikové 
zariadenie UK Richňava. Ubytovacie 
zariadenie patrí k univerzite už desiatky 
rokov. Využívali ho najčastejšie študenti 
na sústredenia v prírode, ale na rekreácie 
s rodinami sem chodili aj celé generácie 
zamestnancov. 

Koniec akumulačiek, teplo zo 
vzduchu  

V novom tisícročí však začalo byť zjavné, 
že chata už nespĺňa nároky na moderný 
ubytovací štandard. „Po 40 rokoch od 
poslednej väčšej rekonštrukcie začalo 
všetko odchádzať. Najväčším problémom 
bolo zastarané kúrenie,“ hovorí vedúca 
UVZ UK Richňava Magdaléna Ivaničová. 
V izbách sa nachádzali veľké elektrické 
akumulačné pece, ktoré spotrebovali 
obrovské množstvo elektrickej energie. 
V noci sa nabíjali a cez deň sálali 
teplo. Ale hoci spotreba elektriny 
bola obrovská, kúrenie aj tak bolo 
nedostačujúce a na izbách bola zima. 
Aj preto sa chata neprevádzkovala 
v zimných mesiacoch, hoci Štiavnické 
vrchy ponúkajú aj možnosti na zimné 
športy. Izby tiež mali spoločné WC 
a kúpeľne na chodbe, čo niektorých 
návštevníkov odrádzalo. 

Nové vedenie univerzity preto v r. 2020 
rozhodlo o kompletnej rekonštrukcii 
chaty. Elektrické pece nahradili radiátory, 
teplú vodu do nich ohrievajú moderné 
teplovzdušné čerpadlá. Teplo odoberajú 
zo vzduchu a ním ohrievajú vodu. 
Systém si teraz sám meria vonkajšiu 
teplotu a sám zapína ohrev vody na 
kúrenie podľa potreby. Chata tak bude 
môcť slúžiť návštevníkom aj v zime. 
Rekonštrukciou tiež každá izba dostala 
svoju vlastnú sprchu a WC, nové sú 
okná, dvere, zárubne a ďalšie vybavenie. 

Dovolenka pre každého 

Chata je vhodná aj pre pobyt s deťmi, 
k dispozícii sú detské postieľky 
a stoličky, pod chatou sa nachádza 
lúka ideálna na detské hry. Vítaní sú aj 
(slušne vychovaní) domáci miláčikovia.
Richňavské jazerá v blízkosti chaty 
ocenia okrem milovníkov kúpania 
a vodných športov aj rybári a potápači. 
Pár kilometrov cez kopce je Banská 
Štiavnica so svojimi historickými 
a technickými pamiatkami zapísanými 
v zozname svetového dedičstva 
UNESCO, obnovená Kalvária či 
coburgovský kašieľ vo Svätom Antone 
s krásnym parkom. Priamo od chaty sa 
pešou túrou dá dostať na Sitno, v okolí je 
tiež viacero cyklotrás. 
Návštevníkov čaká tiež skvelá domáca 
kuchyňa – všetci, ktorí na Richňave 

už boli, potvrdzujú, že hlad skutočne 
nikomu nehrozí, porcie sú ako 
u mamičky. Rekreanti majú možnosť 
polpenzie i plnej penzie, a ak plánujete 
celodenný výlet, ochotný personál vám 
obed zabalí na cestu formou balíčka. 
Kapacita chaty je po rekonštrukcii 42 
plných lôžok a 8 prísteliek. Cena za 
ubytovanie sa líši podľa typu izby a dĺžky 
pobytu, zamestnanci UK a ich priami 
rodinní príslušníci majú výraznú zľavu. 
Cenník nájdete na webe UK, v časti 
Učebno-výcvikové zariadenia.
Vzhľadom na nový štandard ubytovania 
a kvalitu stravy môžeme ceny pokojne 
označiť za „ľudové“.  Využiť sa 
samozrejme dá aj príspevok na rekreáciu 
od zamestnávateľa. 

Sú radi, keď to žije

Nové priestory už na jar otestovali 
študenti Prírodovedeckej fakulty UK 
a Fakulty telesnej výchovy a športu 
UK, ktorí tu mali povinné sústredenie 
a zaplnili komplet celú kapacitu. Zatiaľ 
všetko funguje, ako má a zamestnanci 
sa už tešia na letnú sezónu. „Veľmi sa 
tešíme na návštevníkov, sme radi, keď 
tu máme plno, keď to tu žije. Pozývame 
všetkých zamestnancov univerzity a ich 
rodinných príslušníkov, aby si prišli k nám 
oddýchnuť,“ hovorí Magdaléna Ivaničová. 

Text: Barbora Tancerová 
Foto: Tomáš Madeja

RETRO JE PREČ, CHATA 
RICHŇAVA SA DOČKALA 
OBNOVY 
Obnovená chata UK v osade Richňava v Štiavnických Baniach po dva roky trvajúcej rekonštrukcii opäť otvorila 
svoje brány všetkým zamestnancom univerzity aj verejnosti. Socialistické retro zmizlo, chata ponúka súčasný 
štandard ubytovania. 

ADRESA:  
Učebno-výcvikové zariadenie UK Richňava
Štiavnické Bane 969 81 

REZERVÁCIE A OBJEDNÁVKY:
tel.: 0945 505 509
e-mail: magdalena.ivanicova@uniba.sk



naša univerzita  25naša univerzita  25
Text: Lenka Miller

Foto: Tomáš Madeja

K cenám energií si treba prirátať stav 
našej planéty a je jasné, že sa musíme 
obzerať po nových zdrojoch energie, 
ktoré by boli nielen lacné, ale najmä 
udržateľné,  čiže čisté.
Slnko, voda, vietor – sú obnoviteľnými 
zdrojmi energie, ale tvoria len 5 % 
vyrobenej energie ročne. Biomasa, 
bioplyn a biometán sa využívajú o čosi 
viac – tvoria asi 9 % svetovej produkcie. 
Stále to však nestačí na pokrytie 
svetovej spotreby. Drvivá väčšina 
vyrobenej a spotrebovanej energie 
pochádza z neobnoviteľných zdrojov – 
ropy, uhlia a zemného plynu – až vyše 
80 %. 

Energia na milióny rokov

Obnoviteľný zdroj energie je taký zdroj, 
ktorý sa obnovuje prírodnými procesmi 
alebo ľudskou činnosťou. Geotermálna 
energia sa považuje za obnoviteľný 
zdroj, lebo je prakticky nevyčerpateľná. 
Výskumný inžinier z americkej 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) Paul Woskov tvrdí, že keby sme 
vyťažili len 0,1 % energie z tepla pod 
povrchom Zeme, vystačila by pre 
potreby celého ľudstva na viac ako 20 
miliónov rokov.
Geotermálna energia je najstaršou 
energiou na planéte. Vznikla pri 
formovaní Zeme a zachovala sa v jeho 
jadre, kde teplota dosahuje 5200 °C;
teplo však vzniká aj rozpadom 
rádioaktívnych hornín. Uvoľňuje sa pri 
pohybe litosférických platní, ktorý je 
sprevádzaný vulkanickou činnosťou 
a zemetraseniami.
„Za súčasne dostupných technológií 
môžeme z povrchu Zeme ťažiť a využívať 
energiu zo zemskej kôry na energetické, 
priemyselné, poľnohospodárske 
a rekreačno-rehabilitačné účely,“ približuje 
odborník na geotermálne zdroje docent 
Marián Fendek, ktorý až do dôchodku 
pôsobil na Prírodovedeckej fakulte UK. 
Podľa portálu newatlas.com v súčasnosti 
pokrýva táto energia len 0,3 % celosvetovej 
potreby.

Technické i ekonomické limity 

Teplo sa z hornín uložených v hĺbke 
zemskej kôry získava dvomi spôsobmi. 
Dlhodobú tradíciu má prenos tepla na 
povrch prostredníctvom geotermálnej 
vody, prípadne geotermálnej pary. Práve 
geotermálne vrty, z ktorých voľne vyteká 
geotermálna voda, sú najrozšírenejším 
a najjednoduchším spôsobom 
získavania geotermálnej energie aj na 
Slovensku.
Novšou metódou je využitie tepla 
suchých hornín z veľkých hĺbok. 
Energiu z nich získavame pomocou 
technologickej kvapaliny, ktorá 
recirkuluje cez umelo vytvorený 
štrbinový výmenník medzi dvomi 
hlbokými vrtmi. Môže sa uplatniť len 
v suchých pevných horninách uložených 
v hĺbke až 5 km pod povrchom.
„Horniny sa väčšinou hydraulicky 
štiepia, čím sa vytvorí sieť štrbín 
a vznikne tak umelý geotermálny 
rezervoár. Geotermálnu energiu 
z tohto rezervoáru vynáša na povrch 
technologická tekutina pretláčaná 
cez vytvorené štrbiny,“ vysvetľuje 
profesorka Miriam Fendeková, tiež 
bývalá pracovníčka z Prírodovedeckej 
fakulty UK na dôchodku. Tento systém 
je vo svete odskúšaný len vo forme 
experimentov. Na Slovensku s ním 
nemáme skúsenosti. Technicky, 
ekonomicky i prevádzkovo predstavuje 
oveľa náročnejší systém získavania 
geotermálnej energie.

Najväčšia diera do sveta

Geotermálnu energiu je možné získavať 
všade tam, kde je prístup k teplu zo 
zemskej kôry. Problémom je prístup. 
Hrúbka zemskej kôry variuje, pohybuje 
sa medzi 5 – 75 km. Tá najtenšia sa 
zväčša nachádza na dne oceánov.
Najhlbšie, kam sa kedy komu podarilo 
prevŕtať, bola oblasť Kola pri nórskych 
hraniciach. Rusi tam v roku 1989 
dosiahli hĺbku 12 289 m. Hlbšie sa im 
vŕtať nepodarilo, minuli sa peniaze na 

projekt a dosiaľ sa nik nepokúsil niečo 
podobné zopakovať.

Nahradí v budúcnosti fosílne 
zdroje?

V súčasnosti je na území Slovenska 
vymedzených 31 perspektívnych oblastí 
vhodných pre získanie geotermálnych 
zdrojov, ktorých celková rozloha 
predstavuje okolo 36 % územia 
Slovenska. V týchto oblastiach je 
možné získať zdroje geotermálnej 
energie v hĺbkach 200 – 5 000 m, kde 
sa  teploty pohybujú v intervale od 20 
do 240 °C. Mnohé zdroje sú však za 
hranicou životnosti, upozorňuje docent 
Marián Fendek a dodáva: „Predstavujú 
účelový doplnkový zdroj energie a ani 
v budúcnosti nedokážu plnohodnotne 
nahradiť fosílne palivá.“
Oproti iným prírodným obnoviteľným 
zdrojom má geotermálna energia 
viacero výhod. „Môžeme ju využívať 
kontinuálne 24 hodín denne. Predstavuje 
vlastný domáci zdroj energie, nezávislý 
od medzinárodných konfl iktov. Je 
lacnejšia ako fosílne palivá. Prevádzka 
je bezpečná s minimálnym dosahom na 
životné prostredie. Navyše jej využívaním 
znižujeme negatívne následky transportu 
či využívania iných energií, najmä 
fosílnych palív,“ vyratúva profesorka 
Miriam Fendeková.
Svoje využitie nájde aj pri vykurovaní 
lokálnych sídlisk, výstavbe a využívaní 
zariadení určených na rekreačné 
a rehabilitačné účely, pestovaní rýchlenej 
zeleniny a kvetov, chove rýb či hydiny.
Experti sa zhodujú, že táto čistá energia 
predstavuje v mnohých ohľadoch 
ideálny zdroj s takmer žiadnym 
negatívnym následkom na planétu 
a neobmedzenými kapacitami. Jej 
získavanie navyše nezaberá veľkú 
rozlohu, ako je to pri vyrábaní veternej či 
solárnej energie. Napriek tomu ostáva 
vyriešiť technický problém, ako sa 
prevŕtať hlbšie.

Historicky najvyššie ceny zemného plynu, elektriny a palív nútia svetových 
lídrov hľadať alternatívy inde. Energetická kríza nám možno otvorí nové 
cesty. Jednou z nich môže byť geotermálna energia.

POSVIEŤME SI NA 
GEOTERMÁLNU ENERGIU

Energia získaná z prírody s takmer žiadnym negatívnym 
dopadom na planétu a s neobmedzenými kapacitami. To znie 
ako sci-fi . Kde je teda háčik?
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aj v prípade, ak prekročia právomoc 
alebo nerešpektujú dané inštrukcie 
(konajú ultra vires), napríklad ak by 
nerešpektovali rozkaz neplieniť.

Obsahom zodpovednosti je aj 
povinnosť reparácie

Porušiteľ je povinný v prvom rade 
správať sa v súlade s normou, ktorú 
porušil. Tá totiž jej porušením nezaniká. 
Teda v danom prípade je naďalej viazaný 
zákazom hrozby a použitia ozbrojenej 
sily. V rámci zodpovednosti však k jeho 
záväzkom pristupujú aj ďalšie. Je to 
záväzok ukončiť protiprávny stav alebo 
konanie (ukončenie bojových operácií 
a stiahnutie sa z územia Ukrajiny; 
umožnenie návratu deportovaných 
civilistov); poskytnúť primerané záruky, 
že konanie sa nebude opakovať (napr. 
môže ísť o záväzok nezhromažďovať 
vojská v pohraničí) a napokon poskytnúť 
plnú nápravu (reparáciu) za škodu, ak 
bola spôsobená.
Škoda môže mať formu materiálnu 
(zničená infraštruktúra, vojenská 
technika), alebo morálnu (bolestné, 
stratené životy, porušenie 
zvrchovanosti). Stály dvor 
medzinárodnej spravodlivosti 
(predchodca Medzinárodného 
súdneho dvora) povinnosť reparácie 
charakterizoval ako „odstránenie 
všetkých následkov protiprávneho 
činu a obnovenie situácie, ktorá by, 
pravdepodobne, existovala, ak by ten čin 
nebol spáchaný.“
Štát môže uplatniť nárok na náhradu 
škody, ktorá bola spôsobená jednak 
priamo jemu (zničený majetok vo 
vlastníctve štátu a pod.), ale môže 
uplatňovať aj škody, ktoré boli 
spôsobené jeho štátnym príslušníkom. 
Od momentu splatnosti až po úplné 
zaplatenie plynie z tejto sumy aj úrok 
z omeškania. Jeho výška nie je formálne 
stanovená. Súdny dvor niekedy priznal 
úrok napríklad vo výške 6 % p.a. alebo 
4 % p.a., inokedy jeho výšku nechal na 
dohodu medzi stranami sporu.
Reparácia môže mať formu reštitúcie 
(prinavrátenie do pôvodného stavu) 
napr. zabezpečenie obnovy zničenej 
infraštruktúry; kompenzácie (peňažné 
odškodnenie) či už náhrada škody 
v peniazoch, alebo v naturáliách, napr. 
vo forme bezodplatných dodávok ropy 
a zemného plynu; alebo satisfakcie 
(zadosťučinenie), môže ísť o uznanie 
viny a oficiálne ospravedlnenie sa.
Preferovaný spôsob reparácie by 
mal indikovať poškodený štát, keď 
uplatní nárok na reparáciu voči 
porušiteľovi. V ideálnom prípade by 
došlo k rokovaniam alebo k využitiu 

Vznik medzinárodnoprávnej 
zodpovednosti

Predpokladom pre vznik zodpovednosti 
je naplnenie dvoch konštitutívnych 
predpokladov. Prvým je identifikovanie 
medzinárodnoprávnej normy, ktorá 
bola porušená. Druhým je pričítateľnosť 
konania štátu. Štát je abstraktná entita, 
za ktorú konajú rozličné osoby. Inak 
povedané, ide o zistenie, či išlo o konanie 
osoby, ktorá je v právne relevantnom 
vzťahu so štátom – teda konanie 
ktorej spôsobuje následky v rovine 
zodpovednosti štátu (je mu jej konanie 
pričítané). Oba musia byť naplnené 
súčasne, inak medzinárodnoprávna 
zodpovednosť nevznikne. Ruská 
agresia voči Ukrajine nie je z hľadiska 
naplnenia oboch predpokladov právne 
komplikovanou situáciou. 
V prvej rovine došlo k zjavnému 
porušeniu zásady zákazu použitia 
ozbrojenej sily proti územnej integrite 
alebo politickej nezávislosti iného štátu 
v rozpore s Chartou OSN. Charta OSN 

iných prostriedkov mierového riešenia 
sporov, ktorých výsledkom by mohla 
byť dohoda o reparácii. Pri reparácii 
sa otvára aj potenciálne využitie 
inštitútu započítania pohľadávok, 
kde by Ukrajina mohla od celkového 
ruského dlhu na reparácii odpočítať 
svoj dlh voči Rusku. Špecifickým 
prípadom je bezpodmienečné vzdanie 
sa štátu v prípade vojenskej porážky, 
ako tomu bolo v prípade Nemecka po 
prvej a druhej svetovej vojne, v rámci 
ktorých štát pristupuje na všetky 
podmienky kladené víťaznými štátmi. 
Spravidla aj na podmienky ohľadom 
reparácií. V aktuálnej situácii však je skôr 
nepravdepodobné, že ozbrojený konflikt 
sa skončí uzatvorením mierovej zmluvy 
takéhoto druhu.

Ukladanie sankcií je legálnym 
nástrojom

Jedným z rozdielov medzi 
vnútroštátnym a medzinárodným 
právom je aj otázka vynútiteľnosti práva. 
Zatiaľ čo vo vnútroštátnom systéme 
právo vynucuje donucovací aparát štátu, 
v medzinárodnom práve takéto orgány 
neexistujú. Ide o právny systém, ktorý je 
tvorený a vynucovaný navzájom rovnými 
subjektmi. Z veľkej miery je postavený 
na svojpomocnom presadzovaní práva.
Štáty v záujme donútenia porušiteľa, 
aby ukončil svoje protiprávne správanie, 
alebo aby poskytol plnú reparáciu, 
môžu pristúpiť aj k protiopatreniam 
(individuálnym sankciám). Ide 
o opatrenia, ktoré by za iných okolností 
samé o sebe taktiež predstavovali 
porušenie medzinárodného práva, avšak 
vzhľadom na to, že štát reaguje na 
predchádzajúce protiprávne správanie 
porušiteľa, tak jeho konanie nebude 
chápané ako ilegálne.
Preto, aby boli protiopatrenia legálne, 
je potrebné, aby boli naplnené viaceré 
podmienky: a) môže ich prijať len 
dotknutý štát, b) musia byť namierené 
proti zodpovednému štátu a c) musia 
byť primerané.
Za normálnych okolností by príslušné 
opatrenia mohla prijať len Ukrajina voči 
Ruskej federácii. Ostatné štáty totiž nie 
sú ruským konaním priamo dotknuté. 
Špecifikom tejto situácie je však, že 
dochádza k porušeniu takzvaných 
kogentných noriem. Ide o úzku skupinu 
pravidiel a zásad medzinárodného práva, 
na dodržiavaní ktorých má záujem celé 
medzinárodné spoločenstvo štátov. 
Každý štát tak môže prijať potrebné 
opatrenia proti štátu, ktorý ich porušuje. 
Ide o pravidlá, ako je napríklad zákaz 
otroctva, genocídy či rozsiahleho 
a systematického porušovania ľudských 

umožňuje použitie ozbrojenej sily voči 
inému štátu iba v dvoch prípadoch. 
Prvým je konanie na základe 
a v medziach mandátu daného 
rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN. 
Takáto rezolúcia vydaná nebola. 
Druhým prípadom legálneho použitia 
ozbrojenej sily je realizácia práva 
na individuálnu alebo kolektívnu 
sebaobranu. Napadnutý štát má právo 
sám, alebo spolu s ostatnými, brániť sa 
voči agresorovi aj bez toho, aby čakal na 
rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN. 
Ak o to požiada, môže mu pri obrane 
pomôcť aj akýkoľvek iný štát. 
Jedinou výnimkou, o ktorej sa v doktríne 
diskutuje ako prípustnom použití 
ozbrojenej sily nad rámec znenia 
Charty OSN, je právo na preemptívny 
útok (preemptívnu sebaobranu), 
a to v prípade, ak je z dostupných 
informácií zjavné, že útok agresora 
je bezprostredný (jeho ozbrojené 
sily sa zhromažďujú na hraniciach 
s pohnútkou v krátkom čase zaútočiť). 

práv. Patrí sem aj zákaz použitia 
ozbrojenej sily. V tejto rovine sa tak táto 
situácia z právneho hľadiska zásadne 
odlišuje od porušenia hospodárskej 
zmluvy či napríklad sporu medzi 
Slovenskom a Maďarskom ohľadom 
vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros. 
V takýchto prípadoch by protiopatrenie 
tretí štát legálne prijať nemohol.
Vzhľadom na toto špecifikum aj ostatné 
štáty môžu prijať príslušné opatrenia, 
ktorými sa snažia donútiť agresora, aby 
ukončil svoje protiprávne správanie. 
Môžu tak urobiť na vlastnú päsť, alebo 
vo vzájomnej koordinácii, napríklad ako 
súčasť reštriktívnych opatrení prijatých 
na úrovni Európskej únie.
Alternatívou svojpomocných opatrení 
je kolektívne opatrenie prijaté 
Bezpečnostnou radou OSN, ktoré môžu 
mať tak povahu bez použitia ozbrojenej 
sily alebo ako jediné aj s jej použitím. 
Táto možnosť je aktuálne fakticky 
zablokovaná, keďže Ruská federácia 
ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN 
disponuje v tomto orgáne právom veta.
Individuálne sankcie môžu byť 
namierené tak proti štátu ako takému, 
avšak v súčasnom období, najmä 
od 90. rokov, sa začínajú preferovať 
takzvané cielené alebo inteligentné 
sankcie. Ich adresátmi sú konkrétne 
osoby. Aktuálne nimi sú rozliční ruskí 
oligarchovia, politické špičky, osoby vo 
vrchných štruktúrach armády či banky 
a finančné inštitúcie. Cielené sankcie 
spočívajú v obmedzení cestovania 
alebo v zmrazení účtov v bankách či 
hnuteľného majetku, ako sú jachty.
Od prijatých opatrení je potrebné upustiť 
hneď, ako by sa štát porušiteľ začal 
správať v súlade s medzinárodným 
právom a poskytol plnú reparáciu. Teda 
zmrazené účty a zhabané majetky by 
mali byť uvoľnené. Opatrenie, ktoré by 
bolo svojou povahou ireverzibilné, by 
bolo neprimerané. Toto konštatoval 
Medzinárodný súdny dvor aj vo vzťahu 
k Slovenskej republike, ktorá spustila tzv. 
variant C ako alternatívu pôvodnému 
plánu výstavby vodného diela na 
Dunaji. Slovensko argumentovalo, že 
išlo o protiopatrenie, keďže Maďarská 
republika nedodržala podmienky zmluvy. 
Medzinárodný súdny dvor uznal, že 
konanie Maďarska nebolo legálne, 
naša reakcia však bolo vyhodnotená 
ako neprimeraná práve z dôvodu 
ireverzibility.
Aktuálne úvahy o využití zmrazeného 
majetku na iné účely by znemožnilo ich 
vrátenie majiteľom. Zmrazenie majetku 
je tak možné vyhodnotiť ako legálne, 
jeho prepadnutie a využitie na iný účel by 
už asi prekročilo limity legality.

Charta OSN totiž výslovne povoľuje 
použitie ozbrojenej sily iba v prípade, ak 
ozbrojený útok „trvá“ (occurs). V tejto 
pozícii Ruská federácia nebola.
V medzinárodnom práve nebolo dosiaľ 
akceptované ani právo na humanitárnu 
intervenciu v prípade, ak v dotknutom 
štáte dochádza k rozsiahlemu 
porušovaniu ľudských práv. Ruská 
federácia argumentovala, že na území 
Ukrajiny malo dochádzať k páchaniu 
genocídy na ruskom národe. Takúto 
výnimku pre použitie ozbrojenej sily 
Charta OSN nepozná a ani nebola dosiaľ 
zakotvená ani obyčajovo. Ak mala Ruská 
federácia dôkazy o jej páchaní, tak ich 
mala predložiť Bezpečnostnej rade OSN, 
ktorá by mohla rozhodnúť o potrebných 
krokoch. Vrátane prijatia opatrení 
s použitím ozbrojenej sily.
O vzniku zodpovednosti Ruskej federácie 
môžeme hovoriť jednak od roku 2014 od 
momentu pokusu o anektovanie Krymu. 
Anektácia je forma pričlenenia štátneho 
územia použitím ozbrojenej sily, čo 
je v súčasnosti neprijateľný a právne 
nespôsobilý spôsob nadobudnutia 
územia. Preto Krym legálne ostáva 
súčasťou Ukrajiny, aj napriek tomu, že 
efektívnu kontrolu vykonáva okupačná 
mocnosť. A to bez ohľadu na to, ako 
dlho by tento stav trval. Taktiež aj 
v súvislosti s podporou hnutí, ktoré 
ohrozujú územnú celistvosť Ukrajiny 
(separatistov) a napokon aj v rovine 
udalostí od februára 2022.
V rovine pričítateľnosti ide o určenie 
skupiny osôb, za ktorých konanie je 
štát zodpovedný. Ide v prvom rade 
o osoby v pozícii orgánov štátu. 
Invázia na Ukrajinu je realizovaná 
ozbrojenými silami Ruskej federácie, 
ktoré jednoznačne takýmto orgánom 
sú. Za ich konanie štát zodpovedá 

Text: Dr. Lukáš Mareček, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, PraF UK
Foto: maidan.org.ua 

KOMENTÁR

UKRAJINA MÁ PRÁVO NA 
POVOJNOVÚ OBNOVU
Podľa údajov Kyjevskej ekonomickej univerzity sa celkové ekonomické straty na Ukrajine od začiatku vojny 
24. februára odhadujú na 564 až 600 miliárd dolárov (publikované 11. mája 2022). Okrem krátkodobej niekoľko 
miliardovej pomoci Európska komisia navrhuje komplexnú platformu na obnovu Ukrajiny (RebuildUkraine). 
Diskutovaným zdrojom financovania obnovy sú ruské aktíva, ktoré boli zmrazené v rámci prijatých opatrení voči 
Ruskej federácii. Významnou rovinou (morálnej) obnovy vojnou zdevastovaného obyvateľstvo je aj potrestanie 
konkrétnych páchateľov.
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ANKETA

AKO STE NA SVOJEJ FAKULTE ZVLÁDLI 
ZOSÚLAĎOVANIE ŠTUDIJNÝCH 
PROGRAMOV S NOVÝMI ŠTANDARDMI 
A VNÚTORNÝM SYSTÉMOM KVALITY? 
AKÉ ZMENY STE MUSELI ROBIŤ? 

Ivan Varga
Lekárska fakulta UK 

Ešte v roku 2021 sme na našej fakulte absolvovali akreditáciu troch novonavrhnutých doktorandských študijných 
programov. Získali sme tým nielen cenné skúsenosti pri vypĺňaní formulárov, ale priamo na našej fakulte sme mohli 
sledovať aj prácu jednotlivých pracovných skupín Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Prakticky 
sme zažili, ako prebiehajú rozhovory pracovných skupín s učiteľmi, študentami či potenciálnymi zamestnávateľmi. 
Zistili sme, na ktoré časti opisu študijných programov sa treba viac a podrobnejšie zamerať. Motivujúca bola pre 

nás aj prítomnosť zahraničných odborníkov v jednotlivých pracovných skupinách, ktorých názory na navrhované študijné programy boli 
často odlišné od tých našich, čo viedlo k dlhej a plodnej diskusii ohľadom zlepšovania kvality vzdelávania. 
Keďže už tušíme, čo môžeme očakávať, zažívame trochu menej stresu pri aktuálnej príprave podkladov k zosúlaďovaniu študijných 
programov s novými štandardmi a vnútorným systémom kvality. Aj preto dúfame, že sa nám podarí úspešne obhájiť, že naše oba 
pregraduálne doktorské študijné programy a 20 rôznych doktorandských študijných programov nielen prebiehajú, ale aj v budúcnosti budú 
naďalej prebiehať podľa najprísnejších kritérií slovenskej akreditačnej agentúry. 

Marianna Kováčová
Prírodovedecká fakulta UK

Aplikácia nových štandardov mala za následok predovšetkým detailný audit personálneho zabezpečenia 
existujúcich študijných programov z pohľadu ich komplexnej udržateľnosti. S tým súvisel aj nárast podaných 
habilitačných a inauguračných konaní. V tých prípadoch, kde nebolo isté udržateľné personálne zabezpečenie, sa 
programy buď zlúčili, alebo zrušili. Pozitívnym dôsledkom bolo formalizovanie procesov a doplnenie internej le-
gislatívy na úrovni fakulty v súlade so štandardmi pre študijné programy, habilitácie a inaugurácie, ako aj samotný 
vnútorný systém hodnotenia kvality. 

Kristína Janková 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Na FSEVke sme si v dostatočnom časovom predstihu pripravili časový harmonogram na prípravu jednotlivých 
študijných programov pre proces zosúlaďovania. Najväčšou výzvou bolo zosúladiť pedagogickú činnosť a vedeckú 
prácu počas akademického roka s nemalým množstvom administratívy spojeným so zosúlaďovaním, a to nielen 
u garantiek a garantov, ale aj zástupcov študentiek a študentov, no najmä zástupcov zamestnávateľov, ktorí sa 
podieľali na celom procese. Koordináciu celého zosúlaďovania prebrala dekanka doc. Lucia Mokrá. Za týmto účelom 

bola posilnená aj interná administratíva fakulty o referenta pre kvalitu. 
Celý proces si vyžadoval prijatie nových vnútorných predpisov na úrovni fakulty, no najmä zamyslenie sa nad študijnými plánmi a výsled-
kami vzdelávania v jednotlivých študijných programoch. Aj vzhľadom na počet ponúkaných študijných programov plánujeme zosúladiť 
všetky doteraz ponúkané programy na bakalárskom a magisterskom stupni. Na doktorandskom stupni sme sa rozhodli vydať cestou 
špecializácií, a to najmä pri programoch v rámci toho istého odboru.

Vladimír Thurzo 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

Na RKCMBF UK sme sa zosúlaďovaniu s novými štandardmi začali venovať s dostatočným predstihom, aby nás 
tušené množstvo práce neprekvapilo. Naša fakulta má, oproti ostatným, výhodu nižšieho počtu študijných progra-
mov, ale na druhej strane aj kolektív pracovníkov, ktorí sa „novej akreditácii“ venovali, bol pomerne malý. Špecifikom, 
ktoré je do istej miery výhodou, ale zároveň i nevýhodou, je dvojité zriadenie – civilné a cirkevné, čo zužuje manévro-
vací priestor v predmetovej skladbe študijného programu katolícka teológia. Veľkým hendikepom však pre nás bolo 

rozhodnutie SAAVŠ, že jeden študijný program musíme pokryť dvoma personálnymi maticami, čiže spolu desať profesorov a docentov, 
keďže sa ako celok uskutočňuje na dvoch rozličných miestach, v Nitre a Bratislave. Vzhľadom na to, že na oboch miestach viaceré 
predmety učia tí istí vyučujúci, vnímame tento fakt ako zbytočnú administratívnu prekážku, ktorá nám bráni v otvorení ďalšieho študijného 
programu.

Miloslav Vojtech
Filozofická fakulta UK

Nové štandardy priniesli nové požiadavky na zabezpečenie niektorých typov študijných programov. Išlo najmä 
o prekladateľsko-tlmočnícke študijné programy, z ktorých mnohé sú jedinečné v celoslovenskom meradle. Kým 
podľa predchádzajúcich pravidiel postačovalo, aby ich „garantoval“ iba jeden docent, podľa nových štandardov to už 
musí byť garančná trojica (vrátane profesora na magisterskom stupni). Na túto novú realitu sme museli reagovať 
a úspešne sme akreditovali dva širšie koncipované študijné programy románske štúdiá a germánske štúdiá, ktorých 

súčasťou sa stali aj jazyky, ktoré sme nedokázali zachovať ako samostatné programy (portugalčina, rumunčina, švédčina). Žiaľ, niektoré 
jazykové špecializácie sme museli zatvoriť úplne (fínčina). Rovnako sa nám podarilo integrovať aj menšie študijné programy v oblasti 
historických vied a vytvoriť inovatívne koncipovaný program archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva, ako aj reštruktu-
ralizovať ponuku doktorandských študijných programov.

Milica Molitorisová
Farmaceutická fakulta UK 

Iniciatívu zlepšovať kvalitu prostredníctvom vnútorného systému zabezpečovania kvality vnímame na FaF UK kom-
plexne a chápeme ju ako významný krok iným smerom ako doteraz. Keďže ide o zavedenie systému, ktorý je esen-
ciálny pre akreditáciu študijných programov, revízia existujúcich a príprava nových študijných programov v súlade už 
s novými štandardmi nás postavila pred výzvu sebakritického hodnotenia v užšom prepojení so všetkými aktérmi. 
Výhodou i nevýhodou bolo konať, a to veľmi rýchlo, počnúc zmapovaním existujúceho stavu, identifikovať oblasti, 

kde sú zmeny nevyhnutné, až po generovanie návrhov pre akreditáciu pri neistote s očakávanou legislatívnou novelou o vysokých školách. 
Snáď najkomplikovanejšie bolo popasovať sa s vysvetľovaním nevyhnutnosti zmeny zamestnancom fakulty. Zabezpečili sme potrebné 
pracovné skupiny a spustili procesy, vďaka ktorým sme intenzívnejšie zapojili študentov, zamestnancov a tretie strany, najmä expertov 
z praxe. Rozšírili sme spektrum získavania spätnej väzby a najmä, pracovali sme v tímoch. Súhra všetkého bola tou správnou hybnou 
silou na realizáciu potrebných zmien. Veríme, že nový prístup k akreditácii študijných programov, ktorý vyžaduje sústavné monitorovanie, 
vyhodnocovanie a zlepšovanie, vyústi do očakávaných a perspektívnych výstupov.

Daniel Ševčovič
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Cieľom zosúlaďovania bolo poskytnúť študijné programy, ktoré by zohľadňovali požiadavky študentov a praxe. Prob-
lém spočíval v tom, že fakulta ponúka pomerne veľa programov, ale má menej učiteľov s potrebnou kvalifikáciou. 
Započali a úspešne sme aj zavŕšili viacero habilitačných a inauguračných konaní. Nový proces akreditácie zapojil do 
tvorby a kontroly študijných programov oveľa väčšie množstvo pedagógov ako v minulosti. Boli prizvaní aj odborníci 
z praxe i naši študenti, ktorí sa aktívne  podieľali na vylepšovaní programov. Celý proces mala pod kontrolou nezá-

vislá Akreditačná rada fakulty. Týmto postupom sme dosiahli, že naše nové akreditácie sú porovnateľné s akreditačnými štandardmi v za-
hraničí, kde podobný proces tvorby a schvaľovania programov úspešne prebieha už dlhé roky. Niektoré procesy boli zdanlivo zložitejšie ako 
v minulosti. Prínosom však bolo, že naše programy sú moderné a z kvalifikačnej stránky aj dlhodobo udržateľné. Potreba viacstupňového 
schvaľovania materiálov: rada študijného programu, akreditačná rada fakulty, akreditačná rada univerzity sa v konečnom dôsledku ukázala 
ako prospešná a viedla k vylepšeniu študijných programov. Výrazne sa zjednodušili prípravy akreditácií pre habilitačné a inauguračné kona-
nia. Odpadla povinnosť akreditovať samotné odbory vedného výskumu. V sumári, nová akreditácia vtiahla do tvorby programov a rozhod-
nutí oveľa väčšie množstvo zainteresovaných osôb a najmä študentov, o ktorých nám v prvom rade ide.

Akademická obec UK celý uplynulý akademický rok intenzívne žila témou nových akreditačných štandardov 
a zosúlaďovania študijných programov. Na všetkých fakultách prebiehala revízia študijných programov, pretože 
do 31. augusta 2022 musí univerzita zosúladiť všetky svoje študijné programy s novými štandardmi stanovenými 
Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (SAAVŠ). 
Spolu bolo alebo bude k 31. 8. 2022 zrušených okolo 200 študijných programov, väčšinou takých, na ktorých 
neštudovali žiadni študenti. Toto vysoké číslo však môže reálne znamenať, že UK poskytovala ten istý program 
v dennej, externej, slovenskej aj anglickej verzii, takže sa to považovalo za štyri zrušené študijné programy. 
Univerzita Komenského zároveň získala akreditáciu pre 57 nových študijných programov, ktoré v mnohých 
prípadoch nahrádzajú zrušené programy. 



Text: Barbora Tancerová
Foto: Tomáš Madeja Hlavným cieľom nie je len získanie 

nejakej nálepky, ale reálne zlepšenie 
pracovného prostredia, ktoré bude 
atraktívne nielen pre našich mladých 
vedcov a vedkyne, ale aj pre prípadných 
záujemcov zo zahraničia. 
„Chceme zvýšiť kvalitu v riadení ľudských 
zdrojov, udržať na Univerzite Komenského 
domáce talenty a osloviť zahraničných 
výskumníkov a výskumníčky. Získanie 
ocenenia HR Excellence in Research 
Award bude potvrdením, že sme 
atraktívnym zamestnávateľom 
v európskom výskumnom priestore,“ 
vysvetľuje podstatu novej značky kvality 
koordinátor projektu HRS4RUK Silvester 
Krčméry.

Charta a kódex

Univerzita Komenského sa v r. 2021 
prihlásila k dvom zásadným 
dokumentom, ktorými Európska komisia 
zadefinovala štandardné fungovanie 
pracovníkov vo výskumných inštitúciách. 
Sú nimi Európska charta výskumných 
pracovníkov a Kódex správania pre 
nábor výskumných pracovníkov. V rámci 
zásad a princípov týchto dokumentov 
sa UK zaviazla implementovať Stratégiu 
ľudských zdrojov vo výskume. Túto 
iniciatívu podporilo aj ministerstvo 
školstva cez rozvojový projekt 
HRS4RUK. 
Čo teda chýba vedeckým pracovníkom 
a pracovníčkam na UK? „Oblasti, kde 
zamestnanci pociťujú nedostatky, 
sme identifikovali prostredníctvom 
dotazníkového prieskumu, osobných 
rozhovorov a analýzou platných interných 
predpisov,“ hovorí Silvester Krčméry.  
V r. 2021 tak všetci výskumní pracovníci 
na univerzite, vrátane doktorandov, 
dostali možnosť zapojiť sa do prieskumu 
toho, ako vnímajú svoju prácu 
a pracovné prostredie. Dotazník mapoval 
rôzne oblasti – etické a profesionálne 
aspekty, nábor nových zamestnancov, 
pracovné prostredie či možnosť ďalšieho 
vzdelávania a profesionálneho rozvoja. 
„Výsledkom bola tzv. Gap analýza, v ktorej 
sme identifikovali medzery (gaps) medzi 
aktuálnym stavom, a želaným stavom 
– tým, ktorý stanovuje Európska charta 
a Kódex správania pre nábor výskumných 
pracovníkov,“ objasňuje doktor Krčméry.
Z analýzy vyplynulo, že mnohé oblasti 
na UK fungujú už v súlade s európskymi 
štandardmi a zamestnanci v nich 
nepociťujú nijaké problémy. K takým 
patrí napríklad dodržiavanie zásad 
nediskriminácie, možnosť slobodného 
bádania či prístup k informáciám 
a najnovším vedeckým výsledkom. 
Na pracoviskách tiež fungujú etické 
komisie a výskumníci majú možnosť 
spolurozhodovania na rokovaniach 
kolégií, grémií, senátov a vedeckých rád. 

Množstvo medzier

Analýza však identifikovala aj množstvo 
„medzier“, teda aspektov, ktoré naši 
výskumníci a výskumníčky vnímajú 
ako problematické a nedostatočné. 
Medzi najčastejšie spomínanými boli 
prílišné administratívne zaťaženie 
výskumníkov a nedostatočná podpora 
v podobe pomocného odborného 
personálu. Chýbajú skúsení projektoví 
manažéri či ekonomickí odborníci, ktorí 
by bádateľom pomohli napríklad pri 
nákupoch materiálu, aby boli v súlade 
s predpismi o verejnom obstarávaní. 
Súčasné možnosti finančného 
ohodnotenia brzdia rozvoj pracovísk 
– nízke platy neumožňujú ponúkať 
pozície výskumníkom zo zahraničia 
alebo expertom z priemyselnej praxe. 
Systémy hodnotenia a oceňovania nie 
sú dostatočne flexibilné, vzhľadom 
na systém financovania a celkové 
podfinancovanie školstva, vedy 
a výskumu. Mnohí výskumníci tiež 
pociťujú, že sú na nich kladené veľmi 
vysoké požiadavky na výučbu. Toto 
prílišné pedagogické zaťaženie 
potom komplikuje napríklad možnosti 
zahraničnej mobility, či obmedzuje čas, 
ktorý by potrebovali na kvalitnú prípravu 
grantových žiadostí. 

Slabá kariérna podpora

Ako významný nedostatok – v porovnaní 
so stavom na západoeurópskych 
univerzitách – naši výskumníci pociťujú 
absenciu inštitucionálnej stratégie 
rozvoja kariéry výskumných pracovníkov. 

„Chýba univerzitné či fakultné kariérne 
poradenstvo. Doktorandi a odborní 
asistenti často potrebujú poradiť, 
nasmerovať, aké kroky podniknúť, aby sa 
ich kariéra vo vede uberala tým správnym 
smerom. Poradenstvo u nás funguje 
najmä v neformálnej podobe,“ vysvetľuje 
doktor Krčméry. 
Nie všetky nedostatky je možné 
jednoducho a v krátkom čase odstrániť, 
ale univerzita sa musí snažiť prijímať 
opatrenia smerujúce k zlepšeniu. 
Konkrétne kroky uvádza Stratégia 
ľudských zdrojov pre výskumných 
pracovníkov na UK, jej celé znenie je 
dostupné na webe UK (uniba.sk/veda/
hrs4r). 

Ponúkame európsky štandard

Značku kvality nestačí len raz získať, 
treba ju potom aj obhájiť. Európska 
komisia ju môže nielen udeliť, ale aj 
odobrať. Manažovanie ľudských zdrojov 
u nás bude sledovať dlhodobo, robiť 
audit, kontroly, hodnotenia. „Získanie 
značky bude signálom, že spĺňame 
európske štandardy, sme moderná 
európska univerzita. Chceme byť tiež 
atraktívnejší pre medzinárodné vedecké 
prostredie. Sme síce často limitovaní 
financiami, nedokážeme zahraničným 
výskumníkom poskytnúť vysoké platy, 
ale môžeme im ponúknuť štandardné 
kvalitné prostredie na vedeckú prácu,“ 
hovorí doktor Krčméry. 
HR Excellence in Research Award 
získala nedávno napríklad Ekonomická 
univerzita v Bratislave, na Slovensku ju 
majú zatiaľ iba tri univerzity. 

UCHÁDZAME SA  
O ZNAČKU KVALITY 
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ČO JE EURÓPSKA CHARTA VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV?
Európska charta výskumných pracovníkov zakotvila povinnosti 
a nároky výskumných pracovníkov aj zamestnávateľov. Cieľom charty je 
zabezpečiť, aby povaha vzťahu medzi zamestnávateľom a výskumnými 
pracovníkmi prispievala k úspešnej práci pri vytváraní, zdieľaní a šírení 
vedomostí a technologického rozvoja a k rozvoju kariéry výskumných 
pracovníkov. Charta tiež potvrdzuje hodnotu všetkých foriem mobility 
ako prostriedku na posilnenie profesionálneho rozvoja výskumných 
pracovníkov. Pre výskumných pracovníkov a zamestnávateľov vytvára 
rámec, ktorý ich vyzýva pôsobiť zodpovedne a profesionálne a v rámci 
svojho pracovného prostredia sa navzájom uznávať.

ČO JE KÓDEX SPRÁVANIA PRE NÁBOR VÝSKUMNÝCH 
PRACOVNÍKOV?
Kódex pozostáva zo všeobecných zásad a podmienok, ktoré musia 
zamestnávatelia dodržiavať pri nábore výskumných pracovníkov. Mal by 
garantovať dodržiavanie hodnôt ako transparentnosť výberového procesu 
a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi, najmä ak ide 
o rozvoj atraktívneho európskeho trhu práce pre výskumných pracovníkov. 
Kódex zamestnávateľom určuje rámce a popisuje postupy vo výbere 
výskumných pracovníkov, ktoré by mal výberový proces zahŕňať.

Už v nasledujúcom akademickom roku chce naša univerzita získať od Európskej únie novú značku kvality. 
Ocenenie HR Excellence in Research Award bude potvrdením, že pracovné podmienky pre jej výskumníkov spĺňajú 
všetky európske parametre kvality. Na úspešnom dosiahnutí tohto cieľa pracuje hneď niekoľko tímov projektu 
HRS4RUK, zo všetkých fakúlt a ďalších súčastí UK, ktoré vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť.



Prečo sú ľudia paranoidní? Kedy 
ide o vážne prejavy psychických 
porúch a kedy sú úplne bežné? 
Čo spôsobuje paranoju a dá sa 
jej predísť? Výskumu paranoje sa 
venuje docent Michal Hajdúk, ktorý 
pôsobí na Katedre psychológie FiF 
UK a Psychiatrickej klinike LF UK 
a UNB. Ako držiteľ Fulbrightovho 
štipendia bol na výskumnom pobyte 
na univerzite v Dallase v americkom 
Texase, kde spolupracoval s doktorkou 
Amy Pinkhamovou na výskume 
pacientov so schizofréniou. Svoj 
výskum obaja predstavili v uplynulých 
týždňoch aj na UK. Doktorka Pinkham 
prednášala pre študentov psychológie 
FiF UK a docent Hajdúk pripravil 
zaujímavé vystúpenie o paranoji pre 
TEDxUniverzitaKomenského. Obaja tiež 
poskytli rozhovor pre Našu univerzitu.

S príchodom sociálnych sietí 
majú niektorí ľudia pocit, že ich 
prostredníctvom Facebooku niekto 
sleduje. Čo odporúčate v takomto 
prípade? 
Je pravdou, že dáta o nás sa 
zhromažďujú, takže je prirodzené mať 
určité obavy. Ak však ide o mimoriadne 
intenzívny pocit, že ma niekto sleduje 
prostredníctvom sociálnych sietí, 
ktorý presahuje bežnú skúsenosť, 
teda nielenže niekto vidí moje dáta, ale 
dokonca ich plánuje využiť proti mne, 
vtedy by som to mal riešiť. 
Na druhej strane však v žiadnom prípade 
nechcem tvrdiť, že každý, kto má pocit, 
že niekto druhý využíva jeho dáta, je 
chorý. Paranoja sa premieta vo všetkých 

situáciách, v ktorých žijeme. Pokiaľ 
mám pocit, že podobné informácie 
sa snažia získať aj moji kolegovia 
v práci či priatelia a chcú ich využiť 
voči mne, vtedy by sme mohli hovoriť 
o ozajstných intenzívnych paranoidných 
presvedčeniach. 

Je možné predísť v rámci prevencie 
paranoidným predstavám či 
myšlienkam? 
Myslím si, že úplne predísť sa im nedá, 
keďže takéto myšlienky sú do určitej 
miery prirodzené. Je úplne normálne, 
ak v nejakej situácii pomyslíme na to, že 
nám niečo hrozí. Je dobré, že pociťujeme 
strach, no neskôr by takýto pocit mal 
zmiznúť. Napríklad ak idem v noci po 
ulici a počujem zvuk, je úplne normálne, 
že sa bojím napadnutia. Prejavy 
nedôvery, podozrievanie, ktoré má veľká 
časť populácie, sú úplne prirodzené. 
Problém nastáva vtedy, keď nás takéto 
pocity sprevádzajú v každej situácii 
a nedokážeme sa od nich odpútať. 
Pokiaľ mám strach celý deň, vtedy ide 
o problém, ktorý sa môže odzrkadliť aj 
v mojich vzťahoch. Napríklad ak mám 
pocit, že môj partner či partnerka má 
niečo proti mne a ja nad tým budem 
celý deň uvažovať, tak potom, keď ho/
ju stretnem, všetky svoje negatívne 
pocity na ňu/neho akoby vychrlím, čo sa 
negatívne prejaví na našom vzťahu. 

Majú pacienti trpiaci paranojou 
záujem vyhľadať pomoc 
odborníkov? 
Je prirodzené, že ľudia, ktorí sú veľmi 
paranoidní, nemajú často záujem sa 
liečiť. Avšak pri vážnych psychických 

PSYCHOLÓG MICHAL  
HAJDÚK O PARANOJI: 
AK MÁM STRACH CELÝ DEŇ, 
JE TO UŽ PROBLÉM

poruchách, akou je napríklad 
schizofrénia, vidíme, že pokiaľ ľudia 
podstúpia úspešnú liečbu – užívajú lieky, 
navštevujú psychoterapie a podobne – 
paranoidné presvedčenia sú oveľa menej 
intenzívne a pacientov netrápia tak veľmi 
ako predtým. 

Všimli ste si, že s príchodom 
pandémie či vojny na Ukrajine sa 
nápor pacientov a ľudí trpiacich 
paranoidnými presvedčeniami 
zvyšuje? 
Pokiaľ sme dlhodobo vystavení vyššej 
miere sociálneho stresu, ako napríklad 
pandémia alebo konflikt na Ukrajine, je 
prirodzené, že zažívame pocity úzkosti 
či depresie, tie môžu ale potom viesť aj 
k paranoidným presvedčeniam. To, že 
vďaka takýmto situáciám máme viac 
paranoidných myšlienok a obáv, je úplne 
normálne. Avšak ukazuje sa, že časom 
môžu prejsť. 

Akým spôsobom si môžeme 
udržiavať dobré psychické zdravie? 
Je možné predchádzať psychickým 
poruchám v rámci určitej 
prevencie? 
Pri dobrom psychickom zdraví zohrávajú 
kľúčovú úlohu sociálne vzťahy, sociálna 
opora či možnosť rozprávať sa o svojich 
pocitoch či myšlienkach. Jednoducho 
mať človeka, ktorému sa s nimi môžem 
zdôveriť. Sociálne vzťahy, komunita, 
ktorá nás podporuje, to je veľmi dobrý 
základ pre to, aby sa u nás nerozvinuli 
psychické ťažkosti, prípadne sa tie 
existujúce nezhoršili. 
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Text: Radka Rosenbergová
Foto: Tomáš Madeja

Doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.   
pôsobí na Katedre psychológie FiF UK a Psychiatrickej klinike LF UK 
a UNB. Vo svojom výskume sa venuje sociálnemu poznávaniu a jeho 
poruchám u ľudí so schizofréniou, neuropsychológii a duševnému zdraviu 
mladých ľudí. Je absolventom Fulbrightovho štipendia a má za sebou 
niekoľko výskumných pobytov na významných zahraničných výskumných 
pracoviskách. 



Text: Barbora Tancerová
Foto: Tomáš Madeja
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RESEARCHER 
AMY PINKHAM: 
PARANOIA IS 
MORE COMMON 
THAN YOU 
THOUGHT
Dr. Amy Pinkham works at the School of Behavioral and Brain Sciences of 
University of Texas in Dallas, USA. In her most recent work she focused on 
paranoia – an unfounded belief that someone wants to harm us. Her find-
ings have supported the hypothesis that increased activation of the brain 
part called amygdala may serve as a mechanism for paranoid ideation. 
As a part of their ongoing collaboration with Dr. Michal Hajdúk from the 
Faculty of Arts and Faculty of Medicine of Comenius University she was 
invited to give a lecture "Paranoia in Psychosis and Beyond" for psychology 
students at the Faculty of Arts. 



Don’t be paranoid! We say that 
sometimes without thinking much 
about it if a friend expresses fears or 
worries. In your lecture you mentioned 
that “paranoia is evolution gone extra.” 
What actually is paranoia? 
Paranoia refers to beliefs that someone, 
some organization, force, or power, is 
trying to harm you. It can take many 
forms that vary according to how much 
threat is involved. For example, someone 
could think that most people are not 
trustworthy and are only looking out for 
themselves, or someone could think that 
his or her friend is talking about them 
behind their back. These are fairly low 
threat levels. Alternately, someone could 
think that the government is spying 
on him or her 24 hours per day or that 
someone is trying to kill them. These 
are much more serious threats and 
often cause much more distress for the 
person who has them. What is essential 
for these types of thoughts to qualify as 
paranoia however is that they need to 
be unfounded. So, if someone is talking 
about you behind your back or is trying 
to kill you, those thoughts would not be 
considered paranoia. Instead, it would be 
advantageous to have these thoughts so 
that you can respond appropriately.

How many people in the population are 
affected by paranoid thoughts? Are 
they present only in people with mental 
illness?
Paranoid thoughts are very, very 
common, and they are defi nitely not 
limited to people with mental illnesses. 
Broad surveys of people in the general 
population indicate that between 15 
and 20 % of people regularly experience 
paranoid thoughts. While we do see 
higher incidences of paranoia in various 
mental illnesses like schizophrenia, 
bipolar disorder, and post-traumatic 
stress disorder, paranoia is now 
widely acknowledged as existing 
on a continuum that spans healthy 
populations all the way to severe mental 
illness. 

To what extent paranoid thoughts 
affect day-to-day life?
A large body of research demonstrates 
quite convincingly that paranoia has 
a negative effect on daily life. Within 
clinical populations, greater paranoia 
is linked to poorer social relationships, 
less acceptable social behavior, and 
greater likelihoods of being alone. It is 
also associated with greater sadness 
and nervousness and less happiness. 
In healthy individuals, the effects are 
largely the same. Greater paranoia is 
linked to reduced social engagement 

and poorer social communication as 
well as less relationship satisfaction. 
Perhaps most importantly, we also see 
a link between paranoia and increased 
suicidality, which really underscores the 
broad and strong impact of paranoia on 
day-to-day life. 

In your recent research, you have 
tested a new method to treat paranoid 
thoughts. Could you describe it? 
One option for reducing paranoia may 
be to target the brain mechanisms that 
we believe are responsible for paranoid 
thinking. Our work has demonstrated 
that over activation of a brain region 
called the amygdala seems to be 
critically important for paranoia. The 
amygdala is responsible for detecting 
threats in the environment, and for 
most people, threat signals from the 
amygdala are evaluated and regulated 
by the frontal cortex. So, even if the 
amygdala tells us there is a threat, the 
rest of our brain can tell us to ignore that 
signal if we know that the threat does 
not actually exist. But, for individuals 
who are paranoid, these regions of the 
frontal cortex may not work well enough 
to effectively control the amygdala 
and to dismiss these threat signals. 
So, one option is to try to improve the 
effectiveness of these frontal regions via 
neurostimulation. 

Can we hope that this way of treating 
paranoia will bring positive results? 
In a small pilot study, we stimulated the 
frontal cortex of paranoid individuals 
using low level electrical current, and 
we found that after active stimulation 

(as compared to a sham, or placebo, 
condition), individuals reported less 
paranoia. We need to do much more 
work in this area, but these fi ndings 
suggest that stimulating frontal regions 
via transcranial direct current stimulation 
(tDCS) may be an effective treatment for 
paranoia.

During your lectures you mentioned 
that belief in some conspiracy theories 
could be viewed as paranoia. Is there – 
in your view – any way we could “help” 
those people who believe in them? How 
to minimize their presence in society?
This is a very diffi  cult question to 
answer. Beliefs in conspiracy theories 
can indeed be conceptualized as 
paranoia, and often, these beliefs are 
very diffi  cult to change. On the whole, 
exposure to alternative ideas and 
evidence that is not supportive of the 
conspiracy can be helpful as well as 
encouraging analytic thinking. Research 
also suggests that increasing feelings 
of control and empowerment can 
reduce beliefs in conspiracy theories. 
However, it is also important to note 
that conspiracy theories are somewhat 
distinct from paranoia in that paranoia 
tends to be self-relevant whereas 
conspiracy theories involve groups of 
individuals, and these conspiracies often 
involve an in-group who is in confl ict 
with an out-group. Exposure to members 
of the out-group may help believers 
realize that out-group members aren’t 
actually that different and may therefore 
also help to reduce belief in conspiracy 
theories. 
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Dr. Amy Pinkham    
works at School of Behavioral and Brain Sciences of University of Texas in 
Dallas, USA. In her research she uses functional neuroimaging (fMRI) and 
behavioral techniques to examine how the human brain processes social 
information, how these neural systems may be disturbed in schizophrenia 
and related disorders, and the behavioral consequences of these 
impairments. 
Dr. Pinkham’s most recent work focused on paranoia – an unfounded 
belief that someone wants to harm us. Her fi ndings have supported the 
hypothesis that increased activation of the brain part called amygdala may 
serve as a mechanism for paranoid ideation. 
She was a post-doctoral mentor of Dr. Michal Hajdúk, psychologist from 
Faculty of Arts and Faculty of Medicine. Five years after his fellowship 
in her lab, she was invited to give a lecture "Paranoia in Psychosis 
and Beyond" at the Comenius University as a part of their ongoing 
collaboration. 

CFA Institute Research Challenge je 
každoročná medzinárodná súťaž medzi 
tímami študentov z vysokých škôl po 
celom svete, organizuje ju americká 
globálna spoločnosť združujúca 
investičných profesionálov CFA Institute. 
„V tomto roku to bolo okolo 6 000 
študentov z viac ako 1 000 univerzít. 
Cieľom súťaže je vypracovať analytickú 
správu s investičným odporúčaním 
o vybranom podniku, ktorý je kótovaný 
na burze a túto správu obhájiť pred 
komisiou pozostávajúcou z odborníkov 
z praxe. Obhajoba prebieha v anglickom 
jazyku. V podstate ide o simuláciu práce 
fi nančného analytika na vyspelých 
kapitálových trhoch,“ vysvetľuje Vladimír 
Valach, fakultný koordinátor pre súťaž. 
Tento rok tímy v strednej Európe dostali 
za úlohu pozrieť sa na spoločnosť 
Assecco Business Solutions kótovanej 
na burze vo Varšave. Štvorčlenný tím 
tretiakov z Katedry kvantitatívnych 
metód z FM UK v zložení Monika 
Švantnerová, Dominika Babejová, 
Sabína Lesná a Ivan Greguš najskôr 
vypracoval písomnú komplexnú analýzu 
nielen samotnej fi rmy, ale aj príslušného 
odvetvia. Vypracovali fi nančnú analýzu, 
valuáciu, analýzu rizík a investičné 
odporúčanie Buy, Hold, Sell – teda či sa 
oplatí akcie fi rmy nakúpiť, držať alebo 
predať. „Takúto fi nančnú analýzu sme 
robili sami po prvýkrát. Vyžadovalo si 
to podrobné štúdium teórie, postupov, 
procesov alebo rôznych videí, ktoré nám 
pomáhali porozumieť danej problematike. 
Nechýbalo ani osobné stretnutie s naším 

mentorom alebo online hovory s naším 
fakultným poradcom,“ opisujú svoju 
prípravu. 
Druhým súťažným krokom bola príprava 
prezentácie v angličtine, v ktorej zhrnuli 
výsledky svojej analýzy a prezentovali ju 
pred odbornou porotou. Vzhľadom na 
pandémiu covidu-19 absolvovali fi nálové 
kolo online cez Zoom. Na prezentáciu 
mali striktne vyhradených 10 minút, za 
ten čas museli jasne a zreteľne vystihnúť 
svoje poznatky z analýzy. Pokiaľ niektorý 
z prezentujúcich tímov presiahol 10 
minút, bol automaticky zastavený 
a prešlo sa na druhú časť súťaže, ktorou 
boli otázky poroty. Táto časť bola podľa 
študentov najťažšia a najviac sa jej 
obávali. V porote totiž sedeli odborníci 
priamo z fi nančného sektora, napríklad 
zástupcovia investičných sekcií 
Tatrabanky, VÚB, Slovenskej sporiteľne 
alebo ČSOB. 
Študentov preverili nielen 
z nadobudnutých znalostí, ale testovali 
aj ich schopnosť pohotovo reagovať na 
problémy z oblasti fi nančnej analýzy. 
A to všetko po anglicky. 
A aké bolo ich odporúčanie v prípade 
súťažnej fi rmy? „Odporúčali sme kúpiť 
akcie spoločnosti Asseco Business 
Solutions SA s cieľovou cenou 55 337 
zlotých (12,20 eur). Cieľová cena bola 
odvodená pomocou dvoch štandardných 
metód – oceňovania diskontovaných 
peňažných tokov (DCF) a analýzy 
relatívneho násobku, ktoré boli vážené 
spoločne, aby sa dospelo k jednej cieľovej 
cene. Odporúčanie tak ponúka 26,6 % 

potenciál rastu oproti záverečnej cene 
43,70 zlotých dňa 12. januára 2022, 
kótovanej na Varšavskej burze.“
V reálnom svete majú odporúčania 
fi nančných analytikov veľkú váhu, 
riadia sa nimi investori, hýbu sa podľa 
nich akcie, reaguje trh. „Byť fi nančným 
analytikom je najmä v anglosaskom 
svete prestížna pozícia. Súťaž CFA 
Institute Research Challenge prepája 
akademickú a fi remnú sféru, účasťou 
v súťaži študentky a študenti získavajú 
príležitosť nielen zlepšiť svoje analytické 
a prezentačné zručnosti, spoluprácu 
v tíme, ale nadobúdajú praktickú 
skúsenosť práce investičného analytika, 
nadväzujú kontakty s profesionálmi 
z praxe, zviditeľňujú sa v rámci odvetvia. 
Toto všetko im pomáha nájsť uplatnenie 
v odbore, či už vo forme stáže, alebo 
platenej pracovnej pozície,“ hovorí 
Vladimír Valach. 
Aj súťažný tím svoju skúsenosť dotyku 
s reálnym svetom fi nančného biznisu 
oceňuje. „Súťaž nám dala reálny pohľad 
na skutočný svet analyzovania fi riem 
a prax fi nančných trhov. Mali sme 
možnosť spolupracovať s niekoľkými top 
odborníkmi a spoznať ich bližšie. Zmerali 
sme si sily s rovesníkmi, získali množstvo 
poznatkov a skúseností, na ktoré by sme 
bez tejto súťaže pravdepodobne sami 
neprišli. Súťaž nám otvorila oči a istým 
spôsobom ukázala smer, ktorým sa 
môžeme pohybovať pri rozhodovaní sa 
o budúcej kariére," hovorí Sabína Lesná.

Text: Barbora Tancerová
Foto: Tomáš Madeja

Svet burzy, trhov a investícií je pre mnohých záhadou. Do ktorej fi rmy sa oplatí investovať? Kedy kúpiť a kedy predať 
akcie? Ako funguje burza? Tím z Fakulty managementu UK získal prvé skúsenosti s týmto svetom na súťaži CFA 
Institute Research Challenge. V slovenskom kole tento rok v apríli obsadili druhé miesto. 

KÚPIŤ ČI PREDAŤ AKCIE? 
BUDÚCE FINANČNÉ ANALYTIČKY A ANALYTIK ZÍSKAVALI 
PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI V PRESTÍŽNEJ SÚŤAŽI 



UŽITOČNÉ INFO

NENECHAJTE SA PRI UČENÍ 
RUŠIŤ. VYUŽITE NOVÉ 
ŠTUDOVNE
Nedokážete sa učiť v izbe na 
internáte, lebo je tam veľký ruch? 
Nezúfajte, máme pre vás skvelé 
riešenie! Univerzita Komenského 
otvorila na internátoch nové 
študovne Deutsche Telekom. 
Možno aj vďaka nim budete mať 
z nadchádzajúcej skúšky Áčko. 

Máme tu skúškové obdobie, s ktorým je 
spojené neustále učenie sa, sedenie nad 
knihami od rána do večera. Niekedy je na 
internáte možno trochu väčší ruch alebo 
si spolubývajúci potrebuje učivo nahlas 
opakovať. Ak nechcete cestovať stovky 
kilometrov do rodného mesta, alebo sa 
učiť v kuchynke na internáte, na chodbe 

či v rôznych iných zákutiach, vyskúšajte 
novootvorené študovne, ktoré nájdete 
vo výškovom bloku A. Stačí, ak prídete 
na deviate, jedenáste alebo trináste 
poschodie. 
Študovne sa ofi ciálne otvorili 25. mája 
2022. V tomto čase na študentov 
čakal pestrý program, napríklad 
diskusia s výkonným riaditeľom fi rmy 
Deutsche Telekom Services Europe, 
Marekom Rešovským. V študovni na 
11. poschodí sa zas konal workshop 
s HR odborníčkami z DTSE na tému 
„Ako napísať neprehliadnuteľný 
životopis?“. Počas otvorenia mali 
študenti a študentky príležitosť opýtať 
sa výkonného riaditeľa na fungovanie 
či pracovné pozície pre študentov vo 

fi rme. HR manažérky študentom priblížili 
ich prácu na pohovore. Okrem toho sa 
tiež študenti dozvedeli, že na otázku 
o plate by sme mali odpovedať vždy 
pravdivo, aby fi rma vedela aj o našich 
očakávaniach. Kvestorka UK Ingrid 
Kútna Želonková priblížila prácu na UK 
a jej odlišnosti od komerčných fi riem.
V študovniach to vyzerá skutočne útulne, 
no zároveň máte dostatok pokoja na 
učenie sa. Nájdete tu pohodlné stoličky, 
nové stoly, ale aj tabuľu na písanie. 
Ak vás klasické študovanie za stolom 
omrzí, môžete vyskúšať pohodlné 
tulivaky v žiarivej farbe. Dostanete sa 
sem pomocou ISIC karty, študovne sú 
otvorené 24 hodín denne.

Text: Radka Rosenbergová
Foto: Tomáš Madeja

Text: Barbora Tancerová
Foto: Tomáš Madeja

NA LEKÁRSKEJ FAKULTE 
V BRATISLAVE POČUŤ  
NEMČINU
Je známe, že Nóri už vyše 20 rokov tvoria najväčšiu skupinu zahraničných študentov Jesseniovej lekárskej fakulty 
UK v Martine. Bratislavská Lekárska fakulta UK zvykla mať vo svojom anglickom programe pestrejšiu zmes 
národností. Ale v posledných rokoch sa aj na tejto fakulte vytvára dominantná skupina zahraničných študentov. 
Takmer tri štvrtiny zahraničných medikov a medičiek v Bratislave hovoria po nemecky. 
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má aj David: „Vo Viedni ľudia niekedy 
prechádzajú cez cestu aj bez toho, aby 
sa rozhliadali okolo seba, očakávajú, 
že vodič ich vidí a zastane. Toto je 
v Bratislave úplne iné.“

Diplom pre celý svet

Čo by na fakulte chceli zlepšiť? Možno 
informovanie fakulty v angličtine, 
niekedy musia zahraniční študenti 
dlhšie čakať, kým sa informácia objaví 
aj na anglickom webe. Podľa Davida 
sa niekedy príliš držíme tradície – takto 
sme to robili vždy, tak to robíme aj 
naďalej. „Dôležité je zostať otvorení 
novým myšlienkam a trendom,“ myslí 
si. Steven ako študentský senátor sa 
snaží aktuálne zlepšiť prepojenie medzi 
pedagógmi a študentami. „Študentská 
evaluácia by sa mala stať súčasťou 
vzdelávacej kultúry. Pre študentov by 
malo byť jednoduché ju urobiť na konci 
semestra pri každom predmete, aby 
bola reprezentatívna, a vyučujúci by 
potom mali spätnú väzbu brať do úvahy. 
A tiež by sa malo viac v spoločnosti 
zdôrazňovať, že vzdelávanie medikov je 
už súčasťou zdravotnej starostlivosti. 
Mali by nás medikov brať rovnako 
vážne ako pacientov. Pretože to, ako sa 
zaobchádza so študentmi, sa prenáša 
do spôsobu, ako sa zaobchádza 
s lekármi, a to má vplyv na starostlivosť 
o pacientov.“
O tom, kde po skončení školy budú 
pracovať, zatiaľ nemajú presné 
predstavy. S uznaním diplomu 
z anglického programu z Bratislavy 
nebudú mať problém, a keďže časť 
povinnej praxe môžu absolvovať aj 
v nemocniciach v rodných krajinách, 
budú „v obraze“ aj v nemeckom 
a rakúskom zdravotníctve. Za veľkú 
devízu však pokladajú fakt, že škola im 
okrem kvalitného vzdelania dala zážitok 
z medzinárodného prostredia a vďaka 
štúdiu v angličtine môžu ísť pracovať do 
celého sveta. 

„V posledných rokoch sa neustále 
zvyšuje zastúpenie študentov z krajín, 
ako sú Nemecko a Rakúsko,“ potvrdzuje 
prodekan LF UK Boris Mravec, čo 
dokladá aj číslami. V akademickom roku 
2020/2021 študovalo v prvom ročníku 
v anglickom jazyku 254 študentov, 169 
bolo z Nemecka a Rakúska (66,5 %), 
v akademickom roku 2021/2022 študuje 
v prvom ročníku v anglickom jazyku 233 
študentov, z Nemecka a Rakúska je ich 
171 (73,3 %). 
Čo spôsobilo túto popularitu nášho 
hlavného mesta medzi nemecky 
hovoriacimi mladými nádejnými lekármi 
a lekárkami? Odpovede sme hľadali 
priamo medzi nimi. V kaviarni neďaleko 
budovy fakulty na Sasinkovej ulici sme si 
dali stretnutie s Vanessou a Conradom 
z Nemecka, Davidom z Rakúska 
a Stevenom z USA. Ten síce nehovorí po 
nemecky, ale ako zástupca zahraničných 
študentov v akademickom senáte 
fakulty má o celej komunite prehľad. 

Dobrá povesť, dobrá poloha

„V Nemecku treba na prijatie na medicínu 
mať už na strednej škole samé vynikajúce 
známky. Takže veľa stredoškolákov 
už vopred vie, že ak chcú študovať 
medicínu, musia sa poobzerať po školách 
v zahraničí,“ vysvetľuje Vanessa Seibert 
z Frankfurtu nad Mohanom. Na LF 
UK je už v piatom ročníku, Bratislavu 
si zo zahraničných škôl vybrala pre jej 
polohu. „Je to európske mesto, blízko 
Viedne, z Nemecka je to bližšie ako 
do Rumunska, Chorvátska alebo do 
Budapešti. Niečo som si o Bratislave 
prečítala, šla som sem na pár dní na výlet 
a rozhodla som sa prísť študovať sem.“
Conrad Baumeister je prvák, pochádza 
so Stuttgartu a do Bratislavy ho 
priviedla dobrá povesť fakulty. „Mal som 
známych, ktorí tu študovali a mali dobré 
skúsenosti,“ hovorí.
 „V Rakúsku je veľmi zložité dostať sa 
na štúdium medicíny,“ hovorí Rakúšan 
David Velarde. „Nielenže sú ťažké 
prijímačky, ale aj prísny limit na počet 
miest. Na každé miesto je minimálne 10 
záujemcov,“ hovorí. Davida síce vzali aj 

na medicínu do Salzburgu, ale napriek 
tomu sa ako Viedenčan rozhodol pre 
Bratislavu. Má to podľa neho samé 
výhody. „Zostal som bývať vo svojom 
byte, do školy dochádzam. Nestratil som 
kontakt s priateľmi, rodinou, brigádujem 
v nemocnici vo Viedni, ale zároveň 
študujem v angličtine, v medzinárodnom 
prostredí.“

Pitveme – a to je skvelé

So svojím štúdiom sú všetci veľmi 
spokojní. S porozumením medzi nimi 
a vyučujúcimi nie je problém, angličtina 
prednášajúcich je veľmi dobrá. Podľa 
Vanessy sa občas vyskytnú menšie 
nedostatky v písomnom prejave, 
napríklad pri informáciách na webe 
alebo pri formulácii otázok v teste, ale 
tým, že ani oni nie sú rodení hovoriaci, 
vždy sa nejako dohovoria. 
Mladí medici sa však zhodujú v tom, 
že v niektorých ohľadoch je štúdium 
medicíny v Bratislave iné ako na 
západných univerzitách, čo však 
neznamená, že by bolo horšie. „V niečom 
je tradičnejšie,“ myslí si David. „Napríklad 
máme osobitný predmet chémiu alebo 
fyziku. Vo Viedni by sme mali jeden 
blok nazvaný Science a veci sa tam 
učia iným systémom. Ale mne to takto 
vyhovuje, lebo sa dozviem viac o pozadí 
toho, ako veci fungujú.“ Oceňujú tiež, že 
každý predmet má aj praktickú časť, 
takže sa naozaj dostanú k tomu, aby si 
teóriu vyskúšali v praxi. „Páči sa mi, že 
štúdium je veľmi praktické. Už v prvom 
ročníku sme napríklad mali predmet 
ošetrovateľstvo, kde sme sa učili merať 
tlak, brať krv, obväzovať a podobne. Toto 
tiež nie je na iných lekárskych školách 
bežné,“ hovorí Conrad. 
Zahraniční študenti u nás veľmi oceňujú, 
že sme stále jedna z mála lekárskych 
fakúlt, kde ešte študenti reálne pitvú 
ľudské telá. „Som teraz v treťom ročníku 
a pitveme každý druhý týždeň. Je to 
neoceniteľná skúsenosť, nielen z hľadiska 
vedomostí, ale pripravuje nás to aj 
z emocionálnej stránky – čo to v realite 
znamená, byť lekárom,“ myslí si Steven 
Calle-Schuler. 

Ako vnímajú počas praxe bratislavské 
nemocnice? Niektoré sú podľa nich 
naozaj vybavením a prostredím dosť 
hrozné, ale našťastie sa dostanú aj do 
tých novších, ktoré sú už na úrovni tých 
na západe. Podľa Vanessy sa napríklad 
detská nemocnica na Kramároch 
vyrovná tým v Nemecku. „Dôležité 
je, že vidíme, že všetci profesori sa 
naozaj snažia držať krok s najnovšími 
poznatkami v medicíne,“ hovorí Steven. 

Kultúrny šok? Vodiči a jazyk

Zahraniční študenti v Bratislave 
nebývajú na internátoch, musia si 
nájsť byt. Väčšinou zdieľajú bývanie so 
spolužiakmi. Bratislava je podľa nich 
už ako iné európske mestá, nečakali 
ich teda nejaké veľké kultúrne šoky. Až 
na ten jazyk! Zahraniční medici majú 
na fakulte povinne dva roky slovenčiny 
a Vanessa, Conrad, David aj Steven sa 
zhodli, že slovenčina je veľmi ťažká. Aj 
pri štúdiu slovenčiny je však výhodou, 
že Rakúšanov a Nemcov je tak veľa. 
„Boli sme na slovenčine homogénna 
nemecky hovoriaca skupina, a aj naša 
učiteľka ovláda nemčinu a vedela nám 
slovenskú gramatiku priblížiť v nemčine. 
Tak sa nám učilo oveľa ľahšie, lebo 
nemecká a slovenská gramatika majú 
veľa spoločného, napríklad skloňovanie,“
hovorí David. 
Učitelia sa ich snažia naučiť najmä 
praktické veci, výrazy potrebné pre 
každodennú komunikáciu a jazyk 
zameraný na nemocnicu. Vo vyšších 
ročníkoch sa už dostanú k lôžkam 
pacientov a aspoň základná slovenčina 
je potrebná, lebo minimum pacientov 
rozumie po anglicky. „To už častejšie 
narazíme na niekoho, kto vie po nemecky. 
Iné je to medzi deťmi – takmer všetky 
väčšie deti už hovoria dobre po anglicky. 
Vďaka Instagramu a Netfl ixu,“ hovorí 
Vanessa.
Okrem jazyka kultúrnym šokom boli pre 
Conrada bratislavskí vodiči. „V Nemecku 
každý vodič veľmi rešpektuje chodcov. 
Ale tu sa pri prechode cez ulicu musím 
uistiť, či auto naozaj zastane, až potom 
prechádzam.“ Podobnú skúsenosť 
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Lekárska fakulta UK v Bratislave si je 
vedomá svojho spoločenského poslania 
– prípravy lekárov pre slovenské 
zdravotnícke zariadenia. V súčasnosti 
vychováva podstatnú časť nových 
lekárov, ktorí pôsobia v slovenských 
zdravotníckych zariadeniach. Napríklad 
v akademickom roku 2019/2020 
úspešne absolvovalo štúdium 
všeobecného lekárstva v slovenskom 
jazyku na LF UK v Bratislave 283 
študentov, čo v tom roku tvorilo 42 %
z celkového počtu absolventov 
všeobecného lekárstva v slovenskom 
jazyku na slovenských lekárskych 
fakultách.
Aj preto už tradične predstavuje 
počet študentov prijatých na štúdium 
v anglickom jazyku približne len jednu 
tretinu z celkového počtu študentov, 
podobne ako na lekárskych fakultách 
v Českej republike. LF UK sa tento počet 
nesnaží navyšovať. 
Uchádzači o štúdium všeobecného 
lekárstva v anglickom jazyku musia 
absolvovať testy, ktoré sú obsahovo 
zhodné s testami pre uchádzačov 
o štúdium v slovenskom jazyku. 
Vzhľadom na spôsob hodnotenia testov 
bola pre prijatie na LF UK v Bratislave 
potrebná úspešnosť 67,25 %. 
Radi by sme upozornili aj na fakt, 

že zatiaľ čo v porovnaní s počtom 
študentov, ktorí nastúpili na štúdium, 
je v 6. ročníku priemerne až 88,8 % 
študentov všeobecného lekárstva 
študujúcich v slovenskom jazyku. 
Študentov študujúcich v anglickom 
jazyku je v porovnaní s počtom prijatých 
do prvého ročníka v 6. ročníku priemerne 
iba 61,9 %, pričom v posledných rokoch 
sa tento počet neustále znižuje 
(v roku 2021 to bolo 70,1 %, v roku 
2019 len 55 %). To dokladá, že 
na LF UK v Bratislave sa prísne 
posudzujú vedomosti študentov a že 
v spoplatnenom programe štúdia 
nedoštuduje viac ako 40 % študentov.
Poskytovanie výučby v anglickom 
jazyku predstavuje faktor, ktorý zvyšuje 
prestíž LF UK v Bratislave, a je to 
pozitívne hodnotené aj v procesoch 
akreditácie. Nezanedbateľným je aj fakt, 
že výučba v anglickom jazyku je zdrojom 
príjmov pre LF UK, ktorý umožňuje 
zachovať fungovanie fakulty. Finančné 
prostriedky zo štátnych dotácií totiž 
pokrývajú personálne náklady fakulty 
len na približne 50 %. Ak by sme nemali 
k dispozícii fi nančné prostriedky od 
samoplatcov študujúcich v anglickom 
jazyku, skolabovala by aj výučba 
slovenských študentov.

KVALITNÍ ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI 
ZVYŠUJÚ PRESTÍŽ LF UK

Text:

David Velarde z Viedne Conrad Baumeister zo Stuttgartu Vanessa Seibert z Frankfurtu Steven Calle-Schuller z USA

Prof. Juraj Šteňo, dekan LF UK
Prof. Boris Mravec, prodekan pre pedagogickú činnosť v študijnom 
programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku
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DEMOKRACIA V AKADEMICKOM 
PROSTREDÍ 
• Kurz sa bude zaoberať účasťou 

študentov na akademickom živote. 
Hosťujúca inštitúcia je univerzita 
v Bordeaux. Termín prihlasovania: 
počas zimného semestra 2022/2023

S partnermi do Švédska

Zamestnanci z UK zapojení do práce 
v aliancii ENLIGHT a ich externí partneri 
zo spoločnosti ESET a magistrátu 
mesta Bratislava mali možnosť naživo 
stretnúť kolegov vo švédskej Uppsale na 
podujatí ENLIGHT European Dialogue. 
Hlavnou témou bol trvalo udržateľný 
rozvoj miest. „Stretnutie v Uppsale, 
podobne ako celý ENLIGHT, sa vymyká 
predstave o štandardnej akademickej 
konferencii či spoločnom výskumnom 
projekte. Núti nás vyjsť zo slonovinovej 
veže akademického prostredia a otvoriť 
sa dialógu s partnermi v komunite. 
V rámci programu v Uppsale ma najviac 
zaujal tzv. AIM- deň.  AIM je skratka 
pre Academic Industry Meeting, čiže 
výmena vedomostí a nápadov zameraná 
na hľadanie nových prístupov k výzvam 
reálneho sveta. V rámci stretnutí ku 

Aliancia európskych univerzít 
ENLIGHT ožila po dvoch rokoch 
v online priestore množstvom 
podujatí naživo. Akademická 
obec UK už má možnosť 
spoznávať partnerské univerzity 
po celej Európe. 

Hybridné kurzy

ENLIGHT v uplynulom semestri otestoval 
formát hybridných medzinárodných 
kurzov. Študenti a študentky väčšinu 
kurzu absolvujú online, ale na týždeň 
vycestujú na hostiteľskú univerzitu, 
aby zažili spoluprácu s kolegami aj 
naživo. Náklady na pobyt majú hradené 
z programu Erasmus+.
Takto prebehol napríklad kurz s názvom 
Climate Neutral City, v ktorom mladí 
uvažovali, ako dosiahnuť, aby boli naše 
mestá lepšie pripravené na klimatické 
výzvy. Desať týždňov sa stretávali 
online v pracovných skupinách a v apríli 
sa všetci zišli naživo na univerzite 
v Gente. Tu spolu s vyučujúcimi 
hľadali riešenia pre trvalo udržateľný 
rozvoj mestskej časti Meulestede, 
ktorá patrí medzi najchudobnejšie 
časti Gentu. „Počas našej návštevy 
v Gente sme sa venovali terénnemu 
výskumu, kriticky sme vyhodnocovali 
priority mesta a pokúsili sme sa prísť 
s reálnymi riešeniami založenými aj na 
ekonomických prepočtoch a diskusiách 
s odborníkmi v danej oblasti. Finálnu 
verziu našich projektov si vypočuli 

konkrétnym problémom sa formujú výzvy 
pre vzdelávanie i výskumné projekty. 
V minuloročnom výskume Akreditačnej 
agentúry ‚Akademická štvrťhodinka‛ 
sa nemálo študentov a študentiek 
sťažovalo, že univerzitné vzdelanie je 
málo orientované na praktické problémy. 
ENLIGHT nám dáva príležitosť naučiť 
sa, ako to zmeniť,“ zhodnotila podujatie 
docentka Oľga Gyárfášová z FSEV UK. 
Učitelia a učiteľky z UK sa tiež môžu 
prihlasovať na konferenciu ENLIGHT 
o učení a vyučovaní, ktorá sa uskutoční 
na univerzite v Göttingene 16. až 18. 
novembra 2022. Ústrednou témou bude 
diverzita a inklúzia vo vysokoškolskom 
vzdelávaní. Zároveň môžu nominovať 
kurzy, ktoré vyučujú, na cenu ENLIGHT 
Teaching and Learning Awards 2022, 
ktorou aliancia ENLIGHT oceňuje 
inovatívne kurzy. Kurz, ktorý UK vyberie 
reprezentovať našu univerzitu, získa 
finančnú odmenu 500 eur. 

Vedenie rokuje o budúcnosti 
aliancie

Vedenie aliancie ENLIGHT sa v máji 
stretlo v Bilbau v Španielsku, kde na 
partnerskej Baskickej univerzite rokovalo 
o novej grantovej žiadosti, ktorou bude 

odborníci z mesta a akademickej obce,“ 
opisuje kurz študent FSEV UK Richard 
Lukačka. ENLIGHT program bol podľa 
neho jedinečný zážitok, ktorý sa nedá 
porovnať s klasickým Erasmom. „Naši 
koučovia z rôznych oblastí, ktorí nás 
viedli počas celého programu, boli veľmi 
nápomocní, milí a kriticky sa nás snažili 
posunúť vpred. Univerzita v Gente sa 
o nás príkladne starala a cítili sme sa tam 
ako doma.“
Univerzita v Göttingene zase 
zorganizovala hybridný kurz 
o viacjazyčnosti, jazykových právach 
a identite, na ktorom sa podieľali 
univerzity z  Bratislavy, Tartu 
a Göttingenu. Medzinárodný tím 
vyučujúcich prednášal študentom počas 
semestra online a v máji sa stretli na 
týždeň intenzívnej výučby v Göttingene. 
Skupiny boli vytvorené tak, aby v nich 
spolupracovali študenti z rôznych krajín. 
„Po teoretickej časti si každá skupina 
pripravila cvičenia pre spolužiakov. 
Vďaka týmto úlohám mohli študenti 
diskutovať o vlastných skúsenostiach 
s viacjazyčnosťou. Tiež sa nám naskytla 
možnosť pozorovať osvojenú teóriu 
v multikultúrnom meste Göttingen, 
vyskúšať si štúdium na nemeckej 
univerzite a porovnať, ako funguje 
školstvo v zahraničí,“ hovorí o zážitku 
z kurzu Sofia Šolonyová z FiF UK.

Plánované hybridné kurzy

Na nasledujúci akademický rok je už 
teraz naplánované množstvo hybridných 

aliancia žiadať o predĺženie projektu 
na ďalšie štvorročné obdobie, keďže 
aktuálny projekt trvá do októbra 2023. 
V polovici júna sa zase projektové tímy 
zo všetkých 9 univerzít stretli v írskom 
Galway. Prerokovali správu o projekte, 
ktorá sa predkladá Európskej komisii 
za prvý polčas projektu a prebrali 
strategické oblasti projektu pre jeho 
druhú polovicu. Významnou súčasťou 
programu boli rokovania s kolegami 
z projektu ENLIGHT RISE, ktorý je 
zameraný na rozvoj výskumu v rámci 
aliancie.

Regionálna akadémia Univerzity 
Komenského

Súčasťou projektu ENLIGHT je aj 
Regionálna akadémia Univerzity 
Komenského, flexibilná platforma pre 
odborný dialóg medzi akademickým 
a externým prostredím. Je postavená 
na inovatívnom modeli partnerstva 
s miestnou komunitou, firmami 
a ďalšími partnermi. V máji navštívili 
Univerzitu Komenského zamestnankyne 
Kancelárie verejného ochrancu práv 
a počas prednášky na filozofickej 
fakulte hovorili o výsledkoch výskumu 
o porušovaní práv žien pri pôrodoch.

kurzov pre študentov s rôznym 
študijným zameraním. „Podrobnosti 
a aktuality vždy s predstihom 
zverejňujeme na webovej stránke 
projektu uniba.sk/enlight a snažíme 
sa informácie dostať k všetkým 
študentom aj prostredníctvom fakultných 
kanálov. Oplatí sa sledovať nás. Sme 
aj na Instagrame: enlighteu," hovorí 
Viktor Svetský, nový vedúci oddelenia 
pre univerzitnú alianciu ENLIGHT. 
Prihlásenie na kurzy je jednoduché, 
stačí krátky motivačný list a životopis 
v angličtine. 

BÝVANIE PRE ŠTUDENTOV
• Kurz poskytne študentom možnosť 

stať sa súčasťou projektu „BKinACT,“ 
ktorého cieľom je vytvoriť ekologický 
internát. Prezenčné vyučovanie bude 
v Bordeaux. Termín prihlasovania: do 
25. 6. 2022

AKO PODPORIŤ VÝCHOVU 
K OBČIANSKEJ ANGAŽOVANOSTI VO 
VYUČOVANÍ 
• Kurz pre študentov učiteľstva 

zameraný na výzvy, ktorým budú čeliť 
školské triedy v Európe. Prezenčné 
stretnutie sa bude konať v Gente. 
Termín prihlasovania: do 1. 11. 2022

ROVNOSŤ, ROVNOPRÁVNOSŤ 
A VÝSKUM 
• Kurz pre tých, ktorí sa zaujímajú  

o otázky rovnosti a rovnoprávnosti 
a chcú sa naučiť, ako robiť výskum 
v tejto oblasti. Hosťujúcou univerzitou 
bude Univerzita Komenského. Termín 
prihlasovania: do 7. 9. 2022 

Text: Barbora Tancerová
 

MAJÁK UŽ JE ROZSVIETENÝ

ENLIGHT združuje deväť univerzít z deviatich európskych krajín naprieč celou Európou: Univerzitu v Gente 
(Belgicko), Univerzitu v Bordeaux (Francúzsko), Univerzitu v Uppsale (Švédsko), Univerzitu v Groningene 
(Holandsko), Univerzitu v Baskicku (Španielsko), Univerzitu v Göttingene (Nemecko), Írsku národnú univerzitu 
v Galway, Univerzitu v Tartu (Estónsko) a Univerzitu Komenského v Bratislave. 

LOGO ALIANCIE 
ENLIGHT VYBRALI 
ŠTUDENTI CEZ 
KAHOOT
Logom univerzitnej aliancie 
ENLIGHT je maják. Maják 
symbolizuje záchranu, stabilitu, 
vytrvalosť, pomoc, vedenie pri 
hľadaní správnej cesty. Rovnako 
ako akronym aliancie ENLIGHT 
maják odkazuje na svetlo, 
osvietenie.

Akronym univerzitnej aliancie 
ENLIGHT (European university 
Network to promote equitable quality 
of Life, sustaInability and Global 
engagement throught Higher education 
Transformation) vychádza z anglického 
slova enlightenment, osvietenstvo. 
V centre záujmu osvietenstva stál 
rozum, analytické myslenie, koncepty, 

ktoré v 18. storočí prenikli aj na 
európske univerzity a stali sa základom 
pre moderné vyučovanie a výskum. 
Filozof Immanuel Kant zhrnul motto 
osvietenstva slovami: Odváž sa vedieť! 
Maj odvahu používať vlastný rozum!
Maják je zároveň objektom, ktorý stojí 
na rozhraní mora a pevniny. Niekoľko 
miest v univerzitnej aliancii sa nachádza 
priamo na pobrežiach (Bordeaux, 
Galway, región Baskicko), ďalšie zase 
symbolicky na hranici štátov či kultúr 
(Bratislava, Gent, Tartu). 
Autorkou prvého návrhu loga bola 
koordinátorka ENLIGHTu Alexandra 
Doring z univerzity v Bordeaux, 
s prispením kolegov Marca Langeho 
z univerzity v Göttingene a Gijsa Coucka 
z univerzity v Gente. „Na prvej prezentácii 
brandingu aliancie ENLIGHT v Bordeaux 
v decembri 2019 mali niektorí členovia 
obavy, že Európska komisia naše logo 
odmietne, pretože už existuje iniciatíva 
„Smart Cities and Commmunities 
Lighthouse projects“, ktorá tiež mala 
v logu maják. Ja som si však bola istá, že 

to bude práve našou výhodou. Majákom 
dáme Európskej komisii najavo, že sme 
pochopili ciele jej konceptu európskych 
univerzít,“ hovorí Alexandra Doring. 
Logo rozpracovali dve profesionálne 
grafické štúdia, ktoré predložili niekoľko 
návrhov. Konečnú podobu vybrali 
študenti – študentská sieť aliancie 
ENLIGHT nechala svojich členov 
a členky hlasovať cez Kahoot. Vybrali 
verziu len s dvoma základnými farbami, 
modrou a červenou, aby sa logo dalo 
ľahko tlačiť. „Na naše logo počúvame 
komplimenty od iných francúzskych 
univerzít, ktoré sú tiež súčasťou 
európskych univerzitných aliancií,“ hovorí 
Alexandra Doring. 
Maják zdobí všetky materiály, ktoré 
vznikajú v spolupráci deviatich univerzít. 
„Veríme, že teraz po pandémii sa s ním 
aj naša akademická obec bude stretávať 
stále častejšie pri rôznych aktivitách 
smerujúcich k integrácii našej univerzity 
do európskeho vysokoškolského 
priestoru,“ myslí si Jozef Tancer, 
prorektor UK pre medzinárodné vzťahy. 



Text: Radka Rosenbergová
Foto: Tomáš Madeja
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PRÍBEH ŠTUDENTKY

BUDÚCA 
PRÁVNIČKA: 
PRÁVO VYUŽIJETE 
ÚPLNE VŠADE
Je vo štvrtom ročníku odboru 
právo na Právnickej fakulte 
Univerzity Komenského, no 
popritom stíha praxovať. Stala sa 
napríklad správkyňou Nadácie 
ministerstva hospodárstva, 
v ktorej zabezpečuje financie pre 
rôznorodé projekty. Nezabúda 
sa však angažovať ani na 
Univerzite Komenského. Šikovná 
študentka pôsobí na poste 
podpredsedníčky Akademického 
senátu UK za študentskú časť. 
Ako to všetko zvláda, keď je 
právo jedným z najťažších 
vysokoškolských odborov? 
O svojich skúsenostiach, ale aj 
radách pre študentov a študentky 
práva nám porozprávala Viktória 
Andrásiová. 

Viktória sa pri podávaní prihlášky 
rozhodovala medzi dvomi vysokými 
školami. Prvou možnosťou bola 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a druhou Univerzita 
Komenského v Bratislave. Napriek tomu, 
že pochádza z Košíc, zvolila si druhú 
možnosť. Pri výbere školy zohrala veľkú 
úlohu najmä lokalita. „Som veľmi rada, 
že sa naša škola nachádza v Bratislave. 

Je tu oveľa viac pracovných príležitostí či 
praxe popri škole a keďže ide o najlepšiu 
slovenskú univerzitu, tak výber bol jasný,“ 
vysvetľuje Viktória. Možno by ste čakali, 
že býva na internáte, keďže pochádza 
z takej diaľky. Nie je to tak. V Bratislave 
má príbuzných, ktorí jej poskytli 
prístrešie. Avšak priznáva, že pozná aj 
typický internátny život. „Na internáte 
v Mlynskej doline a na Družbe som bola 
veľakrát, u kamarátov či spolužiakov.“

Nájdite si systém

O práve sa hovorí, že ide o jeden 
z najťažších odborov. Ako nástup na 
fakultu a ťažké učenie zvládala Viktória? 
Zo začiatku zostala úplne šokovaná. 
Sama priznáva, že na strednej škole 
nepatrila k jednotkárkam, povedala si 
však, že štúdium skúsi. „Začiatok bol 
určite veľmi náročný. Prvý šok prišiel 
vtedy, keď som si od jednej druháčky 
kúpila prvých dvanásť kníh. Myslela som 
si, že nemám šancu sa toľko informácií 
naučiť. Z prvých troch skúšok ma rovno 
vyhodili. Pýtala som sa samej seba, či 
má zmysel zabojovať. Rozhodne sa to 
oplatilo. Časom som si našla systém 
v učení, predmety ma bavili a stále ma 
bavia. Dôležité je nájsť si správny systém 
učenia a obetovať mu veľmi veľa času. 
Potom to už ide jednoduchšie,“ radí 
ostatným. 



Medzi najťažšie predmety na právnickej 
fakulte patrí podľa Viktórie správne 
právo. Obsahuje množstvo predpisov 
a je niekedy skutočne chaotické. Nemá 
tiež veľmi rada európske právo, ktoré 
sa využíva takmer v každom jednom 
právnom odvetví. Ani ústavné právo sa 
príliš neteší obľube medzi študentmi 
a študentkami. „Tým, že na právnickú 
fakultu nás zobrali bez prijímacích 
skúšok, dostanú sa sem aj študenti 
a študentky, ktorí bohužiaľ nemajú na to, 
aby študovali právo. Preto sú aj skúšky či 
štátnice na právnickej fakulte veľmi ťažké. 
Pri skúške z ústavného práva sa ukázalo, 
ktorí študenti a ktoré študentky majú na 
to, aby študovali právo, a ktorí nie. Viem, 
že niektorí tento predmet prenášali, no 
vyučujúci tiež vyhodili dosť veľa ľudí. Po 
prvom ročníku ešte nevyhadzujú ľudí, 
keďže predmety si môžete preniesť. 
V druhom ročníku na skúškach pohorí 
dosť veľa ľudí. Niektorí odídu aj sami,“ 
opisuje Viktória tvrdú realitu.

S praxou pomáha aj škola  

Aj napriek tomu, že mnohé fakulty 
Univerzity Komenského prešli od letného 
semestra na prezenčnú výučbu, na 
právnickej fakulte mali kombinované 
vyučovanie. To znamená, že časť 
seminárov absolvovali prezenčne a časť 
dištančne. Má to svoje plusy aj mínusy, 
negatívom bol podľa Viktórie určite 
fakt, že sa jej predĺžila škola. „Štyri dni 
sme mali neustále vyučovanie, či už 
prezenčne alebo online. Keď sme mali 
vyučovanie prezenčne, dokázala som 
si rozvrh vyskladať tak, aby som mala 
predmety – maximálne dva a pol dňa 
v týždni. Prezenčne sme mali väčšinu 
povinných predmetov, povinne voliteľné 
a voliteľné predmety boli online. Skúšky 
sme našťastie absolvovali prezenčnou 
formou,“ vysvetľuje študentka.
Viktória praxuje už počas školy. 
Má za sebou hneď niekoľko stáží 
a dokonca dve práce. Praxovala už 
počas strednej školy, absolvovala 
napríklad stáž v kancelárii prezidenta 
SR a na ministerstve zahraničných 
vecí a európskych záležitostí. Stáže 
absolvovala v predchádzajúcich 
ročníkoch, najmä počas leta. Okrem 
toho si sama hľadá rôzne brigády 
v odbore. „Pôsobila som na právnom 
oddelení jednej súkromnej firmy a teraz 
mám dve práce, ktoré síce tak úplne 
nesúvisia s právom, ale pri každej 
z nich využívam nadobudnuté poznatky 
z práva. Ide o Nadáciu ministerstva 
hospodárstva, kde pôsobím už druhý 
rok a tento rok som sa stala správkyňou 
nadácie. Snažíme sa podporovať rôzne 
projekty a zabezpečiť financie pre 

nadáciu, keďže tie sú veľmi potrebné, 
aby sa mohli realizovať rôzne projekty, 
ktoré podporia rozvoj podnikateľskej 
sféry, ale aj každodenný život každého 
z nás.“ Okrem toho stážuje v poradenskej 
spoločnosti PwC, kde pôsobí v oddelení 
poradenstva pre verejný sektor. Na 
tejto pozícii pracuje najmä na rôznych 
optimalizačných procesoch verejnej 
správy, reformách či investíciách. 
Prax im sčasti zháňa aj škola, 
napríklad študijné oddelenie ponúka 
zoznam aktuálnych stáží, na ktoré sa 
môžu študenti a študentky prihlásiť. 
Záujemcovia si podajú žiadosť spolu 
s motivačným listom, ktoré študijné 
oddelenie rozpošle na dané inštitúcie. 
Tie si spomedzi prihlásených študentov 
a študentiek vyberú vhodných 
kandidátov. „Poznám dvoch spolužiakov, 
ktorých zamestnal jeden náš učiteľ 
v uznávanej právnickej firme a doteraz 
tam pôsobia. Sú to veľmi šikovní 
študenti. Ostatní si praxe a stáže zháňajú 
najmä cez študijné oddelenie,“ vysvetľuje 
študentka práva.
Viktória je na právnickej fakulte 
spokojná, štúdium ju baví. Na 
vyučujúcich si veľmi cení napríklad aj to, 
že patria medzi slovenské či dokonca 
európske kapacity. „Ide o skúsených 
odborníkov a odborníčky a nezaskočí 
ich žiadna z otázok, ktoré im kladieme. 
Ďalším pozitívom je tiež to, že máme veľa 
pracovných možností, ktoré získavame 
už popri škole. Negatívom je možno to, 
že máme úplne nové predmety, ktoré 
starší študenti a študentky predtým 
nemali. Tie niekedy spôsobujú chaos 
študentom, študentkám aj učiteľom, 
učiteľkám, a preto je často potrebné 
tieto záležitosti konzultovať s vedením. 
Keďže však pôsobím v študentskej 
časti Akademického senátu, tak všetky 
požiadavky študentov a študentiek 
komunikujem priamo s pánom dekanom 
a snažíme sa zlepšiť požiadavky 
a podmienky absolvovania predmetu, 
respektíve celkovo predmet vylepšiť.“

Súdny prípad ako záverečná skúška  

V akademickom senáte má post 
podpredsedníčky za študentskú časť. 
Práve v deň nášho rozhovoru boli voľby 
do študentskej časti AS na ďalšie dva 
roky. „Ja som spojkou medzi študentmi, 
študentkami a vyučujúcimi, prípadne 
pánom dekanom. Študenti a študentky 
veľakrát nemajú dostatok informácií, 
tak im zodpovieme na ich otázky. 
Obracajú sa na nás aj so sťažnosťami 
na vyučujúcich, ktoré potom riešime. 
Okrem toho im poskytujeme informácie 
o nových predmetoch, napríklad aj 
priamo od vyučujúcich,“ vymenúva 

Viktória náplň svojej práce. 
Ako Viktória stíha popri škole toľko 
aktivít? Podľa jej slov je dôležité nastaviť 
si stopercentný časový manažment, 
to znamená dopodrobna si naplánovať 
všetky aktivity. „V práci rešpektujú to, 
že som študentka a keď poviem, že 
mám skúšky, dostanem voľno, ktoré si 
dokážem nadpracovať počas roka. Počas 
skúškového sedím nad knihami, akurát 
si len idem zacvičiť a vyvetrať hlavu, ale 
neustále sa učím. Záleží od náročnosti 
skúšky, ale na jednu skúšku sa priemerne 
učím asi päť dní, od rána do večera. 
Ja sa snažím učiť aj priebežne, najmä 
počas víkendov. To znamená, že počas 
skúškového sa nemusím učiť úplne 
všetko,“ opisuje.
Na budúci rok ju čakajú záverečné 
skúšky a obhajoba diplomovej práce. 
Štátne skúšky na Právnickej fakulte UK 
sa konajú v štýle advokátskych skúšok 
– študenti a študentky dostanú rozsiahly 
súdny prípad, na ktorom budú pracovať 
niekoľko hodín. Bude to formou tzv. 
testu s otvorenou knihou, čiže môžu 
používať rôzne učebnice, ale zároveň 
tento prípad musia aj vyriešiť a svoje 
riešenie si obhájiť. Môže to zahŕňať 
napríklad aj zadanie napísať rozsudok 
či podanie žaloby. „Momentálne riešime 
s terajšími piatakmi a piatačkami, ako 
sa na takúto skúšku pripraviť. Je to 
ťažké, pretože nevieme, aký súdny prípad 
dostaneme. Ak toto čítajú mladší študenti 
a študentky právnickej fakulty, tak im 
radím, aby sa učili priebežne, pretože 
dohnať všetko v piatom ročníku nie je 
možné,“ radí Viktória. 
Zostáva Viktórii pri náročných skúškach 
vôbec nejaký voľný čas? Určite áno, 
venuje sa aktívnemu cvičeniu crossfitu. 
Veľmi ju baví. „Pri crossfite dokážem 
vypnúť hlavu. Ide o veľmi intenzívne 
tréningy zamerané na kondičku a na 
svalovú činnosť. Niektoré tréningy viac 
posilňujeme svalové partie, inokedy 
máme iba kondičné tréningy, napríklad 
bicyklujeme alebo veslujeme. Pri prvom 
tréningu som síce bola na pokraji síl, ale 
cítim, že sa zlepšujem. Svoje výsledky 
si zapisujem aj do aplikácie, a keď vidím 
svoj progres, mám väčšiu motiváciu 
pokračovať.“
A čo by poradila študentom 
a študentkám, ktorí rozmýšľajú nad 
podaním prihlášky na právnickú fakultu? 
Aby sa nebáli a štúdium určite skúsili. 
„Ak vás však štúdium nebude baviť, tak 
sa mu nevenujte. Nemusí byť každý zo 
študentov a študentiek hneď sudcom, 
sudkyňou alebo advokátom, advokátkou, 
právo má skutočne široké uplatnenie. 
Počas svojej praxe vidím, že sa dá využiť 
úplne všade,“ dodáva na záver.
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Text: Roman Bartoš, PdF UK

Foto: Roman Bartoš, Monika Zaviš

Názov zástavky MHD Chatam 
Sófer poznajú všetci študenti, 
ktorí cestujú do Mlynskej doliny 
a na Družbu. Čo to však vlastne 
Chatam Sófer je? Viac zistili 
študenti výchovy k občianstvu 
Pedagogickej fakulty UK. 
V rámci predmetu etika pod 
vedením docentky Moniky 
Zavišovej absolvovali exkurziu do 
židovského Pamätníka Chatama 
Sófera. 

Väčšina z nás vôbec nevedela, čo 
pamätník predstavuje a aký je jeho 
pôvod. Ocenili sme preto výklad 
sprievodcu, ktorý nám opísal históriu 
a zaujímavosti spojené s týmto 
jedinečným miestom. 
Pamätník Chatama Sófera nie je 
múzeum, je to hrobka postavená nad 
pohrebiskom významných rabínov 
a učencov, ktorým sa v židovskej tradícii 
preukazuje veľká úcta. V podzemnom 
priestore sa zachovalo 23 hrobov 
v rabínskej sekcii, vrátane hrobu 
významného bratislavského rabína 
Mojžiša Schreibera, nazývaného Chatam 
Sófer (1762 – 1839). Hlavným rabínom 
bratislavskej židovskej obce bol 33 
rokov, slúžil aj ako av bét dín (hlavný 
sudca rabínskeho súdu). Bol jednou 
z najrešpektovanejších súdobých autorít 
v halache (židovskom práve.) Tiež 
viedol bratislavskú ješivu (vyššia škola 
v židovstve, akadémia). V čase svojho 
rozkvetu mala 400 študentov. 
Starobylý cintorín zničili v roku 1943 
v dôsledku výstavby tunela pre 
električkovú trať. V rokoch 2000 – 2002 
bol však celý areál obnovený a náhrobné 
kamene zreštaurované. Architekt Martin 
Kvasnica vytvoril pozoruhodné dielo, 
ktoré spĺňa striktné predpisy halachy, 
ako aj najvyššie štandardy súčasnej 
architektúry. Dôležitou požiadavkou 
bolo zabezpečiť prístup pre kohénov, 
potomkov chrámových kňazov, ktorí 

podľa židovského zákona nesmú 
vstupovať na pôdu cintorína, lebo je 
pre nich rituálne nečistou. Architekt 
tento problém vyriešil prostredníctvom 
prístupovej lávky, ktorá je postavená nad 
povrchom cintorína. 
Ako to vyzerá okolo a vo vnútri 
pamätníka? Na vstup sa treba vopred 
objednať. Bez ohľadu na osobné 
vyznanie návštevníkov sa do sakrálnych 
priestorov vstupuje dôstojne a s úctou. 
U mužov sa vyžaduje pokrývka hlavy 
(jarmulka, čiapka alebo klobúk), 
krátke nohavice sú nevhodné. Ženy 
musia mať dlhú sukňu alebo nohavice 
a zakryté ramená či prekrytú hlavu. 
Po prechode cez čierny hranolovitý 
vstup sa návštevníci dostávajú do 

haly a modlitebne pre kohenov. Z nej 
sa zostupuje do hlavného priestoru 
pamätníka, kde sa nachádzajú hroby 
Chatama Sófera a iných významných 
bratislavských židovských učencov. Zo 
stropu sú spustené sklenené macevy 
(náhrobné kamene), ktoré symbolizujú 
stratené náhrobky. Pamätník často 
navštevujú ortodoxní židovskí pútnici 
z celého sveta.
Vďaka našej exkurzii teraz, keď budem 
cestovať okolo „Chatamu“, nebudem 
sa čudovať, čo je to za divný stavebný 
úkaz a akí zvláštne oblečení ľudia okolo 
neho chodia. Exkurzia nám tiež pomohla 
lepšie pochopiť židovskú kultúru a jej 
zákonitosti a rešpektovať ju. 

VEDELI STE, ŽE..?

CHATAM SÓFER JE VIAC NEŽ 
LEN NÁZOV ZASTÁVKY 
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AJ VY BODY SHAMUJETE?
Spýtal sa vás už niekedy niekto, či ste náhodou 
nepribrali, pretože sa vám „tak trochu zaoblilo 
bruško“? Alebo naopak, či nechcete trocha nabrať na 
váhe, veď ste predsa len kosť a koža. A čo ten váš 
nos? Tam už pomôže len plastika, všakže?

Dnešná doba, v ktorej ľudia zvládnu na internete 
za pár minút objednať gauč, nájsť odpoveď na 
akúkoľvek otázku, vyhľadať najlepšiu kaviareň 
v meste a pustiť si koncert obľúbenej hudobnej 
skupiny, nám v mnohých ohľadoch uľahčila život. 
Už nemusíme opúšťať naše domovy, a pritom sme 
v spojení s našou rodinou, našimi priateľmi a ďalšími 
stovkami, ba až tisíckami ľudí. V pohodlí domovov 
ostávame v anonymite, sme krytí, odvážnejší 
a nemáme problém zdieľať akýkoľvek názor. A to 
môže byť príležitosť komentovať aj vzhľad iných. 
Sociálne siete otvorili nové dvere a ľudia smelo 
rozdávajú urážky za viditeľnú celulitídu, tuk navyše 
a mnohé iné veci, ktoré sú prirodzené a ľudské. 
Ale nielen sociálne siete, množstvo bulvárnych 
časopisov, reklám či iných médií v sebe ukrýva 
takéto negatívne poznámky a narážky na vzhľad.

Takéto správanie, ktoré predstavuje istý druh 
šikanovania, sa začal označovať pojmom body 
shaming. Výraz body shaming, ako aj jeho rôzne 
podoby písané či už so spojovníkom (body-shaming), 
alebo ako jedno slovo (bodyshaming) sa pomerne 
často vyskytuje v mnohých článkoch na internete 
a je súčasťou slovnej zásoby čoraz väčšieho počtu 
ľudí. Nenájdeme ho len v neofi ciálnom styku, ale 
vyskytuje sa aj v ofi ciálnom prostredí a v rámci 
viacerých jazykových štýlov.

Fakt, že body shaming je frekventovaný výraz, 
potvrdzujú aj titulky a články rôznych bulvárnych, 
ale aj serióznych médií. Tento výraz sa spomínal 

napríklad v súvislosti s dcérou prezidentky 
Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, ktorú jeden 
z poslancov zosmiešnil na sociálnej sieti, ako aj 
v relácii RTVS Silná zostava v rámci témy Posmešky 
a ponižovanie za kilá navyše – Bodyshaming v našej 
spoločnosti (slovenskor.rtvs.sk, 2021).

Výraz body shaming je prebratý z angličtiny 
a možno ho do slovenského jazyka preložiť ako 
zosmiešňovanie tela, prípadne zosmiešňujúce 
hodnotenie vzhľadu. V súčasnosti sa v slovenčine 
používa vo svojej pôvodnej grafi ckej podobe, hoci 
v internetových článkoch možno nájsť tento výraz aj 
s domácimi príponami, napr. body shamujú – „Prečo 
ľudia body shamujú?“ (chutzit.sk, 2021). V súvislosti 
s týmto anglickým výrazom ešte nemožno hovoriť 
o jeho zdomácnej podobe, ako je to v prípade 
iných, už skôr prevzatých slov, napríklad hejt alebo 
manažment a pod., je však veľmi pravdepodobné, že 
aj tento výraz postupne nadobudne pevné miesto 
v slovnej zásobe nášho jazyka a prispôsobí sa aj 
slovenskému pravopisu.

V závere možno konštatovať, že v slovenskom jazyku 
sa čoraz častejšie vyskytujú cudzie výrazy. Deje sa 
tak najmä z dôvodu dominantnej pozície anglického 
jazyka vo svete, ako aj  z dôvodu ekonomizácie 
vyjadrovania, keď jednoslovnými pomenovaniami 
nahradíme  viacslovné pomenovania. Je však 
dôležité, aby sa aspoň v ofi ciálnom styku používali 
namiesto výrazov body shaming či body shamovať 
vhodnejšie výrazy ako zosmiešňovať vzhľad či 
zosmiešňujúco hodnotiť telo/vzhľad iných. Takže, ak 
ste aj vy podľahli trendu body shamovania, nabudúce 
skúste nehovoriť ani nepísať nikomu zosmiešňujúci 
a ani urážajúci komentár, ale radšej ho pochváľte 
a potešte ho komplimentom, ako dnes dobre vyzerá.
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Text: Frederika Vargová, Katedra slovenského jazyka a literatúry, 
Pedagogická fakulta UK

DVA UMELECKÉ STROMY 
ZDOBIA BUDOVU 
UNIVERZITY UŽ 40 ROKOV 

Text: Daniel Gurský, Barbora Tancerová
Foto: Tomáš Madeja

Vo vestibule budovy Rektorátu UK na Múzejnej ulici v Bratislave, známej ako „nová budova“ sa nachádzajú dva 
reliéfy. Zobrazujú štylizované stromy, ich autorkami boli ženy – výtvarníčky. Tento rok uplynie 40 rokov od ich 
umiestnenia na pôde UK.

Umelecky hodnotnejší je reliéf s názvom Slovanská lipa. Je 
dielom významnej slovenskej sochárky Erny Masarovičovej
(1926 – 2008) označovanej aj za prvú slovenskú sochárku. 
Erna Masarovičová sa narodila v Betliari, jej otec bol správcom 
majetkov Andrássyovcov. Študovala na Vysokej škole umeleckého 
priemyslu v Budapešti, Vyššej škole umeleckého priemyslu 
v Bratislave a Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. 
Pôsobila ako sochárka, šperkárka a medailérka. Veľmi často 
používala vo svojom diele kov – cín, meď, ale najmä oceľ, ktorej 
platy zvárala do expresívnych abstraktných kompozícií. „V centre 
jej záujmu bola ľudská postava a predovšetkým prírodné motívy,“
uvádza historička umenia Sabína Jankovičová v štúdii o jej diele. 
O živote a tvorbe Erny Masarovičovej bol natočený dokumentárny 
portrét v cykle Prvá, o ženách, ktoré sa ako „prvé“ na Slovensku 
presadili v rôznych profesiách.
Slovanská lipa na UK je z roku 1982, je vyrobená z ocele 
a hydronália (zliatina horčíka a hliníka) a má priemer 300 cm. 
„Sústreďuje dva motívy – slnko a strom do kruhového obrysového 
tvaru. Robustný terč slnka v centre kontrastuje s prstencom 
štylizovaných konárov. Autorka našla rovnováhu medzi plnými 
a prázdnymi plochami,“ uvádza Sabína Jankovičová. 

Autorkou druhého reliéfu je sochárka Zlatica Venkovová (1942 
– 1990). Študovala na Škole umeleckého priemyslu a Vysokej 
škole výtvarných umení v Bratislave, kde aj pôsobila ako odborná 
asistentka. Tvorila napríklad aj monumentálne kamenné 
kompozície, ktoré nájdeme na viacerých sídliskách. 
Reliéf, ktorý sa nachádza vo vestibule, tiež predstavuje štylizovaný 
strom a bol vyrobený na zákazku pre Univerzitu Komenského. 
Sú na ňom umiestnené názvy fakúlt UK, ktoré k nej patrili v čase 
vzniku reliéfu. Zaujímavosťou je, že autorka umiestnila na strom 
aj „prázdne“ tabuľky pre prípadné nové fakulty. 
„Z. Venkovová je v porovnaní s Ernou Masarovičovou takmer 
neznámou autorkou, s nevyváženou podobou tvorby. Tento reliéf 
nepatrí k jej najlepším prácam,“ myslí si Vladimíra Büngerová, 
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia Slovenskej 
národnej galérie, ktorá dielo pre UK identifi kovala. 
Reliéfy sa stali súčasťou novostavby na základe zákona, ktorý 
určoval verejným stavbám isté percento sumy zo stavby venovať 
na umelecké prvky. Vladimíra Büngerová pokladá za zaujímavé, 
že na začiatku 80. rokov oslovili práve dve ženy – sochárky. „Ide 
o skutočnú jedinečnosť,“ myslí si. 
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KNIŽNÉ TIPY 
VYDAVATEĽSTVA UK

Kniha je komentovanou prekladovou antológiou španielskej poézie zahŕňajúcou jej 
tisícročie od stredoveku cez renesanciu, barok, klasicizmus, romantizmus a literárne 
prúdy 20. storočia po tvorbu súčasných básnikov. Na 466 stranách sa usiluje predstaviť 
poéziu najvýraznejších, odborníkmi akceptovaných osobností, ktorá má univerzálnu 
platnosť a rezonuje aj dnes. Kniha je vo veľkej miere odkrývaním básnických svetov 
v slovenskom kontexte neznámych. Osobitosťou antológie je, že španielsku poéziu 
približuje nielen prekladmi približne 10 000 veršov, ale aj jej refl exiou. Komentáre popri 
základných biografi ckých a bibliografi ckých údajoch obsahujú charakteristiku diela, 
vrátane jeho poetiky a zvyčajne aj interpretácie či interpretačné poznámky vzťahujúce 
sa na dôležité básne. Ich cieľom je zorientovať čitateľa v tvorbe jednotlivých autorov 
a navigovať ho na jej hlbšie čítanie. 

Antológiu autor uvádza stručným rámcovým chronologickým prehľadom španielskej 
básnickej tvorby. Text dopĺňajú početné fotografi e španielskych autorov, obálky kníh 
a časopisov, vlastnoručné kresby niektorých autorov.

Ján Zambor je literárny vedec, prekladateľ a básnik, pôsobí ako emeritný profesor na 
Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofi ckej fakulty UK.

Predkladaná publikácia je sumarizáciou autorových poznatkov z využitia elektronických 
jazykových korpusov v jazykovednom výskume, ale aj zhrnutím jeho skúseností 
z aplikovania metód korpusovej lingvistiky v pedagogickom procese, v rámci predmetov 
Korpus a jeho využitie pri osvojovaní si čínskeho jazyka a Čínska korpusová lingvistika.

Ambíciou pri jej písaní bolo praktické využitie elektronických jazykových korpusov pri 
osvojovaní si, preklade, resp. lingvistickom výskume (cudzieho) jazyka. Len okrajovo sa 
kniha venuje problematike teoretických alebo metodologických východísk korpusovej 
lingvistiky. Publikácia prístupnou formou oboznamuje čitateľa s dostupnými korpusmi 
čínskeho jazyka, základmi práce s nimi, ich hlavnými kladmi, ale i nedostatkami.

Jadrom monografi e sú praktické príklady s regulárnymi výrazmi (v jazyku CQL), pričom 
je náročnosť rozdelená do troch úrovní – základná, pokročilá a expertná. Kvôli lepšiemu 
pochopeniu problematiky počítačového spracovania čínskeho jazyka sú do publikácie 
zaradené aj kapitoly súvisiace so slovnými druhmi a vetnými členmi v čínskom jazyku.

Ľuboš Gajdoš pôsobí ako odborný asistent na Katedre východoázijských štúdií 
Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa otázkam syntaktickej 
stavby čínskeho jazyka, korpusovému výskumu čínskeho jazyka a aplikovaniu metód 
korpusovej lingvistiky v didaktike. 

KNIHA ŠPANIELSKEJ POÉZIE. V PREKLADE A S KOMENTÁRMI JÁNA 
ZAMBORA

Autor: prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.
Rok vydania: 2022
Dostupnosť: v predaji

PRAKTICKÁ KORPUSOVÁ LINGVISTIKA. ČÍNSKY JAZYK

Autor: Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD.
Rok vydania: 2022
Dostupnosť: v predaji

ISBN 978-80-223-5363-2 

Ľuboš Gajdoš pôsobí ako odborný asistent na Kate-
dre východoázijských štúdií Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa 
otázkam syntaktickej stavby čínskeho jazyka, kor-
pusovému výskumu čínskeho jazyka a aplikovaniu 
metód korpusovej lingvistiky v didaktike. Aktívne 
pracuje na budovaní čínskeho korpusu Hanku a 
slovensko-čínskeho paralelného korpusu Sihanku.
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