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EDITORIÁL
Už niekoľko desaťročí sme svedkami rôznych chápaní významu
vedy pre spoločnosť. Ešte prednedávnom sme žili v dobe
tzv. vedecko-technickej revolúcie, dnes zase vo vedomostnej
spoločnosti, či v spoločnosti založenej na poznatkoch.
V čom je veda pre spoločnosť taká významná? Prečo sú rôzne
krajiny ochotné investovať veľké prostriedky do vedy? Vedu si
spoločnosť váži a podporuje ju, pretože aplikácia vedeckých
poznatkov robí náš život ľahším, bohatším, krajším a umožňuje
nám ľahšie uspokojovať naše základné potreby a rastúce nároky.
Popri týchto personifikovaných dopadoch vedy sú tu aj globálne
dopady. Vynájdenie vakcíny na COVID-19 či znižovanie energetickej
náročnosti s využitím environmentálne menej škodlivých
technológií sú asi dva najčastejšie skloňované výsledky vedy
v posledných dvoch rokoch. Transfer vedeckých poznatkov do
praxe je navyše považovaný za hnací motor hospodárskeho rastu,
ktorý by mal generovať prostriedky na ešte masívnejšiu podporu
vedy a vývoja. V poslednej dobe sa čoraz častejšie zdôrazňuje
globálna zmena a s ňou spojené racionálne využívanie prírodných
zdrojov, zastavenie a nakoniec zvrátenie nepriaznivých vývojových
tendencií a udržateľnosť rastu, ale i prežitie ľudstva. Bez vedy by
predchádzajúce ciele boli len utópiou.
Sme teda „odsúdení“ žiť v spoločnosti založenej na vedomostiach.
Tieto sa postupne stávajú popri nerastných surovinách, ľudskom
potenciáli a kapitále dôležitým zdrojom bohatstva spoločnosti,
a to nielen materiálneho, ale i duchovného. Úlohu takzvanej
tvrdej vedy a nových technológií v spoločnosti málokto, ak
vôbec niekto, spochybňuje. Iné je to však so spoločenskými
a humanitnými vedami, ktorých prínosy pre spoločnosť sú často
neprávom prehliadané či zaznávané. Spoločenské a humanitné
vedy však výrazne prispievajú k rozvoju demokracie, k správnemu
chápaniu spoločenského poslania človeka, a tým pádom
umožňujú plnohodnotné využitie moderných technológií, čím
pomáhajú krajinám byť konkurencieschopnými v globálnom svete.

Mimoriadne veľkú úlohu a zodpovednosť má veda predovšetkým
v zlomových obdobiach, kedy ľudstvo stojí pred výzvami, ktorých
riešenie nie je jasné a už vôbec nie je jednoznačné. Takú dobu
žijeme aj my teraz.
V získavaní nových poznatkov a rozvoji vedomostnej spoločnosti
majú univerzity najvýznamnejšie a nezastupiteľné miesto. Toto
konštatovanie je založené nielen na tom, že univerzity svojou
vedeckovýskumnou činnosťou plnia vyššie spomenuté úlohy, ale
aj preto, že univerzity sú miesta, kde sa aplikujú vedecké poznatky
do vzdelávacej praxe. Táto aplikácia býva často neoprávnene
tiež podceňovaná. Veda a výskum majú povinnosť prispieť
k vzdelávaniu na všetkých úrovniach života spoločnosti. Cieľom
tohto by nemalo byť len zvyšovať počet tvorivých vedcov, či
naučiť študentov nejaké množstvo poznatkov, ale predovšetkým
presvedčiť celú spoločnosť o význame vedy pri formovaní našej
modernej civilizácie, ale i sveta ako takého.
Ak chceme, aby spoločnosť vedu podporovala, musíme si ju získať
na našu stranu a my jej za to ponúkneme riešenie závažných
problémov (nerovnosť vo svete, zneužívanie vedeckých poznatkov
a nových technológií, udržateľnosť rastu, predchádzanie negatívnej
globálnej zmene...). To, že sme schopní tieto sľuby naplniť, ukázal
minulý a tento rok. Pandémia COVID-19 dokázala, že naši lídri
musia zabezpečiť silné a trvalé financovanie vedy. Vývoj vakcíny
proti ochoreniu COVID-19 bol odhadovaný na desaťročie výskumu
a skúšania. Rýchle kroky vedcov a inžinierov, vlád a inovatívnych
firiem dokázali uviesť na trh účinný produkt za menej ako rok.
Ak chceme byť pripravení na výzvy budúcnosti, musíme investovať
do vedy teraz. Je na nás, vedcoch a akademikoch, aby naše slová
o úlohe vedy bolo počuť vo vládnych kabinetoch a rokovacích
miestnostiach a v našej verejnej politike. Je našou priam svätou
povinnosťou zvrátiť negatívne trendy vo vzťahu k podpore vedy
a vzdelanosti v našej krajine.
Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť
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publikácie patria k 1 % najcitovanejších
v databáze Web of Science™.
Michal Fečkan pôsobí na Katedre
matematickej analýzy a numerickej
matematiky Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky UK. Odborne sa
zaoberá nelineárnou funkcionálnou
analýzou, dynamickými systémami
a ich aplikáciami. Veľkej pozornosti sa
teší jeho prínos v oblasti analýzy riešení
rovníc so zlomkovými deriváciami.
Napísal viacero vedeckých monografií,
ktoré boli publikované v špičkových
zahraničných vydavateľstvách. Zároveň
je garantom magisterského študijného
programu manažérska matematika
a doktorandského programu numerická
matematika. Je držiteľom ocenenia
Vedec roka SR 2017. Jeho Hirschov
index je 28. Ocenenie Highly Cited
Researcher získal prvýkrát v roku 2019
a v roku 2021 tento úspech opakuje.

Rektor UK privítal olympionikov
z Tokia

AKTUALITY
UK odmieta návrh novely
vysokoškolského zákona
Medzirezortné pripomienkové konanie
k novele zákona o vysokých školách
sa ukončilo 12. novembra 2021.
Univerzita Komenského v Bratislave
považuje návrh úprav vysokoškolskej
legislatívy z dielne Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR za
nekoncepčný, vnútorne nekoherentný
a legislatívno-technicky nekonzistentný.
Nezodpovedá obsahu ani výsledkom
rokovaní kontaktnej skupiny a na
viacerých miestach je v priamom
rozpore s Plánom obnovy.
Univerzita Komenského v Bratislave
zásadne nesúhlasí najmä s týmito
úpravami v návrhu:
• Odstránenie samosprávneho
pôsobenia fakúlt vrátane orgánov
akademickej samosprávy. Nie je
možné, aby kompetencie fakúlt,
ktoré vystupujú ako orgán verejnej
moci – vydávajú rozhodnutia
o prijatí na štúdium, vylúčenie zo

•

•

•

•

štúdia, disciplinárny postih – boli
upravené len vnútorným predpisom,
ale musia byť stanovené priamo
zákonom.
Zloženie a kompetencie správnej
rady sú v priamom rozpore
s vykonávacím rozhodnutím Rady
EÚ, ktorá stanovuje, že je potrebné
obmedziť účasť zástupcov štátu
nad kontrolou ústredných orgánov
štátnej správy.
Právo správnej rady podieľať
sa na voľbe a odvolaní rektora.
Z vykonávacieho rozhodnutia Rady
EÚ jasne vyplýva povinnosť zachovať
akademické slobody nedotknuté.
Medzi ne patrí aj výlučné právo
akademickej obce voliť rektora.
So spôsobom, ako sa zavádza
inštitút tzv. výkonnostných zmlúv.
Predložený návrh nereflektuje
zásady objektivity a transparentnosti,
naopak potenciálne zvyšuje riziko
korupcie.
S odčerpávaním finančných
prostriedkov pre verejné vysoké

školy v prospech súkromných
vysokých škôl. Štruktúra odborov
súkromných škôl neuvádza
nákladné študijné programy, ako
je napríklad lekárstvo. Štruktúra
odborov na verejných vysokých
školách reflektuje rôznorodé potreby
spoločnosti.

Michal Fečkan opäť medzi 1 %
najcitovanejších matematikov
sveta
K svetovej špičke najcitovanejších
vedcov sa už druhýkrát zaradil
matematik Michal Fečkan z Univerzity
Komenského v Bratislave. Získal
prestížne ocenenie Highly Cited
Researcher 2021 v odbore matematika
vďaka viac ako 3300 citáciám jeho
publikácií.
Tohtoročný zoznam najcitovanejších
vedcov zahŕňa 6602 vedcov z viac
ako 70 krajín v rôznych odboroch. Ide
o vedcov s významným vplyvom vo
svojom odbore vďaka ich viacnásobným
citáciám za posledné desaťročie. Ich

Dňa 30. septembra 2021 prijali
pozvanie do kancelárie rektora
slovenskí reprezentanti olympijských
a paralypijských hier v Tokiu. Okrem
športovcov Veroniky Vadovičovej
a Samuela Baláža nechýbali ani
medzinárodný rozhodca v športovej
gymnastike Ľuboš Rupčík z Fakulty
telesnej výchovy a športu UK
a volejbalový rozhodca Juraj Mokrý
z Jesseniovej lekárskej fakulty UK.
Veronika Vadovičová, paralympionička
a niekoľkonásobná zlatá olympijská
víťazka v streľbe sa po absolvovaní
štúdia v Olomouci rozhodla rozšíriť svoje
vedomosti aj na FTVŠ UK, kde už
tretí rok študuje trénerstvo streľby.
„V Olomouci som študovala telesnú
výchovu pre zdravotne postihnutých,
nemalo to nič spoločné so streľbou.
Štúdium bolo skôr o pedagogike,
psychológii, didaktike. Tu na FTVŠ je to
viac o mojom športe. Práve trénerstvu
streľby by som sa chcela venovať aj
po ukončení kariéry ako profesionálna
reprezentačná trénerka,“ hovorí Veronika.
Samuel Baláž mal k športu blízko už
odmalička. „Moja mama robila plávanie,
ale mne to zatrhla. Nechcela ma vraj
trestať tým, že by som sa celý život
pozeral do kachličiek. Preto mi vybrali
pestrejší šport,“ spomína na začiatky.
A tak sa od 12 rokov venuje rýchlostnej
kanoistike, ktorá mu na posledných
olympijských hrách priniesla bronz.
Samuel popri profesionálnej kariére
športovca stíha rovnako ako Veronika
študovať na fakulte telesnej výchovy
a športu, kde sa venuje trénerstvu
kanoistiky.

Prezidentka vymenovala desať
nových profesorov UK
Prezidentka SR Zuzana Čaputová
vymenovala 16. novembra 2021 tridsať
profesorov, desať z nich je z Univerzity
Komenského. Novými profesormi sa stali:
• doc. RNDr. Martin Bednárik, PhD.,
inžinierska geológia, Prírodovedecká
fakulta UK
• doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.,
obchodné a finančné právo, Právnická
fakulta UK
• doc. Dr. György Domokos, PhD.,
odborová didaktika, Pedagogická
fakulta UK
• doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.,
pediatria, Lekárska fakulta UK
• doc. PaedDr. Dušan Kostrub,
PhD., predškolská a elementárna
pedagogika, Pedagogická fakulta UK
• doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská,
PhD., röntgenológia a rádiológia,
Lekárska fakulta UK
• doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., teória
a dejiny štátu a práva, Právnická
fakulta UK
• doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.,
patologická anatómia a súdne
lekárstvo, Jesseniova lekárska fakulta
UK
• doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH,
FIALM, patologická anatómia a súdne
lekárstvo, Lekárska fakulta UK
• doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.,
normálna a patologická fyziológia,
Lekárska fakulta UK
Blahoželáme!

Rektor UK rokoval s predsedom
Úradu pre verejné obstarávanie
Rektor UK profesor Marek Števček sa
v novembri stretol s predsedom Úradu

pre verejné obstarávanie Miroslavom
Hlivákom a rokoval s ním o možnosti
zlepšiť proces verejného obstarávania
pre verejné vysoké školy, najmä našu
univerzitu, ktorá je svojou veľkosťou
a počtom fakúlt špecifickým subjektom
v procese verejného obstarávania.
Súčasné postupy totiž komplikujú život
najmä vedcom, ktorí potrebujú nakupovať
špecifické tovary pre vedecké a výskumné
potreby. Na základe rokovania Úrad
pre verejné obstarávanie uznal, že je
potrebné, aby vysoké školy mohli (pri
splnení určitých aditívnych podmienok)
obstarávať v inom režime než doposiaľ.
„Fakulty budú môcť byť v postavení
samostatných prevádzkových jednotiek,
t. j. budú môcť obstarávať vybrané tovary
samostatne. Naďalej to znamená, že budú
musieť obstarávať v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní a budú niesť
zodpovednosť za prípadné porušenia
zákona. Zmena si vyžiada úpravu
viacerých vnútorných predpisov UK,“
uviedol rektor M. Števček. Na stretnutí
sa rektor s predsedom ÚVO tiež dohodol
na konaní osobitného workshopu pre
zástupcov univerzity a jej fakúlt so
zástupcami ÚVO k problematike nákupu
chemikálií.

Basketbaloví reprezentanti UK
zvíťazili na Finále univerzít SR 2021
Aj napriek zložitej epidemiologickej
situácii sa 21. októbra 2021 v Košiciach
uskutočnil záverečný basketbalový turnaj
medzi troma univerzitami. Basketbalový
tím UK pod vedením trénerov Petra
Ivanoviča a Ľubora Tománka po výhrach
nad domácou UPJŠ Košice 70:54 a nad
Žilinskou univerzitou 91:86 sa stali
univerzitným majstrom SR pre rok 2021.
Hráčom výberu UK srdečne gratulujeme!
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ASTROFYZIK KIP S. THORNE:
NAŠA GENERÁCIA EŠTE
NEBUDE CESTOVAŤ V ČASE

TÉMA

SVETOVÁ VEDA U NÁS,
MY VO SVETOVEJ VEDE
Túto jeseň našu univerzitu navštívili dvaja špičkoví odborníci. Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Kip. S. Thorne
a trojnásobný držiteľ Pulitzerovej ceny Matt Apuzzo. Tieto návštevy nám poskytli príležitosť zamyslieť sa nad tým, akú
vedu robíme my. Nakoľko sme svetoví? Nobelovu cenu zatiaľ nijaký vedec na Slovensku nezískal, to však neznamená,
že u nás nie sú vedci špičkovej úrovne. Na Prírodovedeckej fakulte UK už dlhé roky rozvíjajú metódu, za ktorú tento
rok bola udelená Nobelova cena za chémiu. Profesor Michal Fečkan z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK sa
tento rok už druhýkrát ocitol medzi 1% najcitovanejších vedcov na svete. Historik Miloslav Szabó z Filozofickej fakulty
UK získal v Mníchove prestížnu cenu za svoju esej o medzivojnových udalostiach v Bratislave a vo Viedni. Úspechy
vo výskume bacila tuberkulózy priniesli Kataríne Mikušovej z Prírodovedeckej fakulty UK miesto medzi tohtoročnými
finalistami ocenenia ESET Science Award.
Samozrejme, želali by sme si, aby ešte viac našich vedcov dosahovalo úspechy na svetovom vedeckom poli. Ako
dosiahnuť, aby to tak bolo, kde sú naše problémy a ako by sa dali riešiť, sa tiež dočítate v tomto čísle.

Rektor UK prof. Marek Števček odovzdal prof. Kipovi Thornovi
Veľkú zlatú medailu UK

O čiernych dierach počul každý už na základnej škole, spieval o nich Elán už v r. 1991. Študenti fyziky celkom isto
vedia o gravitačných vlnách. Len málokto však pozná pojem červích dier (angl. wormholes) a iba zopár nadšencov
by vedelo opísať ich teoretické využitie na cestovanie v čase. Stačila však hodina prednášky nositeľa Nobelovej
ceny za fyziku Kipa S. Thorna a vysoko odborné pojmy sa logicky prepojili s tými bežne používanými a aj tí, čo
sa s fyzikou nezaoberajú, si užili fascinujúcu cestu vesmírom. Profesor Thorne má totiž veľké skúsenosti aj
s popularizáciou svojich výskumov a jeho prednáška na pôde Univerzity Komenského nazvaná Môj hlboký vzťah
so zakriveným vesmírom: od čiernych a červích dier až po cestovanie v čase a gravitačné vlny bola plná názorných
príkladov, obrázkov a vtipných vsuviek. Publikum v Aule UK a online pripojených fyzikálnych pracoviskách
v Bratislave, Žiline a Košiciach previedol svojou celoživotnou vedeckou cestou, ktorá začala v r. 1962 na univerzite
v Princetone po boku fyzika Johna Wheelera, a skončila na kalifornskom inštitúte Caltech udelením Nobelovej
ceny za fyziku.
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Thorna však veľká chvíľa pre LIGO ešte
len príde. „Očakávam, že približne okolo
roku 2050 budeme môcť pozorovať
gravitačné vlny z veľkého tresku,
pozorovať tak zrodenie vesmíru.“

Červie diery
Okrem pozorovaní čiernych dier,
zakrivenej časti vesmíru a gravitačných
vĺn prispel profesor Thorne spolu
so svojím priateľom Stephenom
Hawkingom aj k teórii tzv. červích dier.
Základom predpokladu ich existencie
je teória o tom, že medzi dvoma
časťami zakriveného vesmíru je možné
vytvoriť spojenie. V tom prípade by bolo
možné spojiť dve dimenzie, z ktorej
každá má iný čas – teória relativity
totiž hovorí o rozdielom plynutí času
v zakrivenom časopriestore. Pozorovateľ
prechádzajúci červou dierou nikdy
neprekračuje rýchlosť svetla, no
vzdialenosť medzi štartom a cieľom
prekonáva podstatne rýchlejšie ako
svetelný lúč letiaci priamo.

Cestovanie v čase

Čierne diery
Podľa profesora Thorna to bol práve
John Wheeler, ktorý ho inšpiroval
uvažovať nad tým, čo nazývame
zakrivená strana vesmíru. V nej sa
nachádzajú objekty a javy, ktoré sú
tvorené nie z hmoty, ale zo zakrivenia
časopriestoru – ako čierne diery
a gravitačné vlny. Čiernu dieru si
môžeme predstaviť ako hlboký lievik
v pružnej gume, napríklad v trampolíne,
ktorý sa rýchlo otáča. Podľa všeobecnej
teórie relativity sa vo vnútri čiernej
diery, smerom k záveru „lievika,“ v tzv.
singularite, čas spomaľuje.

Gravitačné vlny
Existenciu čiernych dier predpokladala
už Einsteinova teória relativity. Táto
teória tiež otvárala možnosť uvažovať
o tom, že v zakrivenom časopriestore
existuje gravitačné vlnenie. Sám
Einstein však o nich pochyboval,
známy je jeho výrok, že „žiadne
gravitačné vlny neexistujú.“ Ako vo
svojej prednáške vysvetlil profesor
Thorne, existujú dva základné druhy
vlnenia – elektromagnetické vlnenie
(svetlo, rádiové vlny, gama žiarenie,
röntgenové žiarenie) a gravitačné
vlnenie. Skúmanie elektromagnetického
vlnenia umožnil Galileo Galilei
zostrojením optického teleskopu už

v r. 1609, vďaka čomu mohla vzniknúť
moderná elektromagnetická astronómia.
Dokázala by však veda o štyri storočia
neskôr zostrojiť podobný teleskop na
pozorovanie gravitačných vĺn?

LIGO a Einsteinove vlny
Profesor Thorne a jeho Nobelova cena
za fyziku sú dnes dôkazom, že to
dokázala. V roku 2015 začal fungovať
LIGO (Laser Interferometer GravitationalWave Observatory) – „ďalekohľad,“
ktorý zachytil gravitačné vlny spred
1,3 miliárd rokov. S myšlienkou prišiel
Rainer Weiss, ktorý navrhol systém
akýchsi zavesených zrkadiel, ktoré
by dokázali zachytiť gravitačné vlny.
Jeho myšlienku neskôr spolu s Kipom
Thornom vylepšili Ronald Drever
a Barry Barish. Po štyridsiatich rokoch
intenzívnej experimentálnej práce,
na ktorej sa zúčastnilo viac ako 1000
vedcov z 80 inštitúcií a 14 národov,
systém LIGO zachytil gravitačné vlny
vytvorené kolíziou dvoch čiernych dier
pred 1,3 miliardami rokov. Stalo sa tak
14. septembra 2015. „Dostali sme sa
tým na prvé stránky svetových denníkov.
Veľmi sa mi páčil titulok rakúskych novín
Die Presse: Teraz vidíme Einsteinove
vlny,“ povedal profesor Thorne. LIGO
odvtedy detegoval gravitačné vlny už
niekoľkokrát, z rôznych kolízií čiernych
dier a neutrónových hviezd. Podľa Kipa

Od myšlienky možného prepojenia
dvoch rôznych časopriestorov bol už len
krôčik k myšlienke cestovania v čase,
obľúbenej témy sci-fi literatúry. Do
červej diery by sme sa vnorili v jednom
čase a jednej dimenzii a skratkou cez
časopriestor by sme sa vynorili v inom
čase – v budúcnosti. Túto špekuláciu
tiež podporuje teória relativity. Podľa
profesora Thorna to však nie je také
jednoduché. „Podľa doterajších výpočtov
sa zdá, že takýto časostroj vytvorený
červou dierou má tendenciu sa sám
zničiť. Nad týmto problémom sme veľa
uvažovali so Stephenom Hawkingom,

Čierna diera v galaxii M87.
Foto: Event Horozon Telescope

ktorý bol presvedčený, že nemôže dôjsť
k zmene dejín. Nazval to Chronology
Protection Conjecture – hypotéza
o ochrane chronológie. Vesmír podľa
neho musí byť natoľko rozumný, že
nemôže fungovať tak, aby spôsobil
problémy historikom.“
Je teda podľa neho vylúčené, že
ľudia raz začnú cestovať v čase? „Je
nulová šanca, že to budú ľudia z našej
generácie, ľudia v tomto storočí. Chýbajú
dostatočne vyvinuté technológie, tie čo
máme sú slabé a nedostatočné. Ale ak
by som si mal tipnúť pre budúcnosť, tak
by som povedal, že šanca je asi jedno
percento. Je to síce malá, ale nie nulová
šanca.“

FILMOVÝ TIP: INTERSTELLAR

Zatiaľ nie – možno raz?
Aj keď sú podľa profesora Thorna teórie
červích dier a cestovania v čase zatiaľ
len špekuláciami, nemali by sme sa ich
vzdávať. Jeho vedecká kariéra je totiž
dôkazom, že aj neuveriteľné špekulácie
sa môžu stať skutočnosťou. „Pred 59
rokmi sme len špekulovali o čiernych
dierach a gravitačných vlnách. Dnes,
o 59 rokov neskôr, už máme odpovede
na mnohé otázky týkajúce sa čiernych
dier, očakávame, že čoskoro zachytíme
gravitačné vlny z veľkého tresku
a budeme môcť skúmať vznik vesmíru.
Dnes pochybujeme o existencii červích
dier, pochybujeme o možnosti cestovania
v čase. Ale v budúcnosti nám gravitačné
vlny detailnejšie odhalia zakrivenú stranu
vesmíru a potom možno pochopíme,
o čom sme pred 59 rokmi len špekulovali.
Keď sa špekulovalo o veciach mimo
poznaného, veľakrát som sa mýlil –
občas kolosálne. Preto prosím neberte
moje vyjadrenia príliš vážne.“

posters.sk

Zdajú sa Vám astrofyzikálne objavy a teórie Kipa S. Thorna komplikované
a nezrozumiteľné? Skúste na to ísť cez umenie. „Umenie je silným nástrojom, ako
sprostredkovať nevedcom krásu a myšlienky fyziky,“ hovorí profesor Thorne.
V r. 2014 spolupracoval ako výkonný producent a vedecký poradca na sci-fi filme
Interstellar, v ktorom sa objavujú témy z jeho vedeckej práce.
Dej sa odohráva v neďalekej budúcnosti, kedy na Zemi už neodvratne rastie
koncentrácia dusíka v atmosfére, klimatické zmeny spôsobujú, že Zem začína
byť nevhodná pre život ľudí. Tím výskumníkov sa odhodlá hľadať miesta vhodné
na presídlenie ľudstva mimo našej galaxie. Použijú na to červiu dieru v blízkosti
planéty Saturn. Počas svoje púte vesmírom skúmajú čiernu dieru a zažívajú
komplikácie spojené s obrovskou gravitáciou v jej blízkosti. Film tiež pracuje
s motívom rozdielneho plynutia času na Zemi a vo vzdialených častiach vesmíru.
Film režíroval Christopher Nolan (Temný rytier, Počiatok), ktorý bol zároveň
autorom námetu a s bratom Jonathanom napísal aj scenár. Zahrala si v ňom
plejáda oscarových hercov (Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica
Chastain, Michael Caine, Casey Affleck, Matt Damon).
Hoci ide o sci-fi, dohľad špičkového astrofyzika znamenal, že javy, ktoré sa vo
filme vyskytujú, majú vedecký základ. Profesor Thorne napríklad nesúhlasil
s nápadom režiséra, aby kozmonauti vo filme cestovali rýchlosťou vyššou ako
rýchlosť svetla. Pri vytváraní počítačových zobrazení čiernych dier zase filmári
vychádzali z jeho výpočtov.
Interstellar získal v r. 2015 Oscara za vizuálne efekty, bol tiež nominovaný
v kategóriách najlepšia hudba, produkcia a zvukové efekty.
Hudbu k filmu skomponoval Hans Zimmer a zaznela aj v Aule UK pri odovzdávaní
Veľkej zlatej medaily, čo spôsobilo, že to pre fyzika bola veľmi emotívna chvíľa.
„Je to pre mňa jedna z najinšpirujúcejších hudieb v mojom živote, jej skladateľ
sa stal mojím blízkym priateľom,“ povedal. Osobne sa po ceremónii išiel
pozdraviť s hudobníkmi, ktorí aulu naplnili majestátnym „vesmírnym “ zvukom
- s violončelistom Jozefom Luptákom, klaviristkou Jordanou Palovičovou
a akordeonistom Borisom Lenkom.
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UK PODPORÍ
13 POSTDOKTORANDOV

Text: Fedor Šimkovic, FMFI UK
Foto: Stanislav Griguš

VEDU MAJÚ
V RODINE:
LARISA THORNE
SKÚMA NEUTRÍNA

Svojho starého otca, nositeľa Nobelovej
ceny Kipa Thorna, sprevádzala pri jeho
návšteve na Slovensku aj jeho vnučka
Dr. Larisa Thorne. Larisa Thorne je tiež
uznávanou fyzičkou, venuje sa výskumu
neutrín a momentálne pôsobí na
Johannes Gutenberg University v Mainzi.
Preto jej návštevu v Bratislave využila
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
UK a pozvala ju 13. októbra 2021 na
prednášku na Katedru jadrovej fyziky
a biofyziky.
Larisa Thorne v prednáške „Towards an
improved neutrino mass, with the KATRIN
and Project8 experiments,“ upriamila
pozornosť poslucháčov k skutočnosti,
že hmotnosti neutrín zatiaľ nepoznáme.
Vieme len, že ich hmotnosti sú
nenulové, v dôsledku pozorovania
oscilácií neutrín. Malé hmotnosti
neutrín predstavujú dôkaz o novej fyzike
mimo rámca Štandardného modelu
fyziky častíc, menia našu predstavu

o vesmíre a sú predmetom intenzívneho
záujmu vedeckej komunity. Prednáška
adresovala súčasné ohraničenia
na hmotnosti neutrín z kozmológie,
z procesov β-rozpadu a bezneutrínového
dvojitého β-rozpadu jadier.
Hlavnou témou prezentácie Larisy
Thorne bol laboratórny experiment
KATRIN (Karlsruhe Tritium Neutrino)
na kinematické meranie efektívnej
hmotnosti neutrín z konca energetického
spektra vyletujúcich elektrónov
v β-rozpade trícia. Výber tohto nuklidu
je daný malou energiou, ktorá sa
uvoľní pri jeho premene na 3He, ako
aj jednoduchou atómovou štruktúrou.
Získané dáta z KATRIN experimentu boli
analyzované metódou CMKAT, ktorá
modeluje integrované spektrá pomocou
konvolúcie fyziky rozpadu trícia a funkcie
odozvy experimentu. Experiment
KATRIN v rámci druhej kampane
merania hmotností neutrín stanovil

najsilnejšie horné ohraničenie na ich
efektívnu hmotnosť na úrovni približne
jednej milióntiny hmotnosti elektróna.
V závere prezentácie Larisa Thorne
hovorila o nástupníckom experimente
Project8, ktorý je v súčasnej dobe vo
výstavbe. Hmotnosti neutrín bude
merať rovnako pomocou β-rozpadu
trícia, ale na základe iného princípu,
využijúc meranie cyklotrónovej radiácie
elektrónov v magnetickom poli.
Očakávaná citlivosť k hmotnosti neutrín
je o rád nižšia v porovnaní so súčasným
ohraničením z KATRIN experimentu.
Larisa Thorne je súčasťou oboch
KATRIN a Project8 experimentálnych
kolaborácií.
Seminár sa konal v hybridnej forme
a priamo sa ho zúčastnilo približne 20
študentov a zamestnancov FMFI UK.
Svoju vnučku si prišli vypočuť aj pán Kip
Thorne s manželkou Carolee Winstein.

Univerzita Komenského
v Bratislave prijala trinásť
postdoktorandov, ktorých podporí
sumou takmer štvrť milióna
eur na rok. Mladí výskumní
pracovníci z iných, najmä
zahraničných vysokých škôl,
strávia na UK postdoktorandský
pobyt, počas ktorého budú riešiť
grantové projekty základného
a aplikovaného výskumu alebo
vývoja na fakultách.
Ide o novinku, ktorú Univerzita
Komenského rozbehla v tomto roku po
prvýkrát. Niektoré fakulty v menšom
rozsahu postdoktorandské pobyty
realizovali už aj v minulosti. Aktivita
má podporiť mobilitu medzi vedeckými
pracoviskami, ako aj zvýšiť atraktivitu
vedeckej kariéry.
Postdoktorand je absolvent
doktorandského štúdia, ktorý získal
titul PhD. Špičkové univerzity spravidla
očakávajú, že takýto človek neostáva na
pracovisku, kde titul získal, ale odchádza
na inú univerzitu s cieľom nabrať
ďalšie skúsenosti. Postdoktorandská
skúsenosť býva medzistupňom medzi
doktorandským štúdiom a získaním
pozície výskumníka a prednášajúceho

na univerzite.
Medzi úspešnými kandidátmi sú mladí
vedci do 35 rokov z Belgicka, Iránu,
Francúzska, Indie, Poľska, Tunisu, Česka,
ale i zo Slovenska.
Univerzita vyčlenila na podporu približne
700 000 eur a plánovala obsadiť
celkovo až 21 pozícií v rozličných
vedných oblastiach. Výberovým
konaním nakoniec úspešne prešlo 13
uchádzačov. Najviac, šesť, ich bude
pôsobiť na Prírodovedeckej fakulte
UK, päť kandidátov prišlo na Fakultu
matematiky, fyziky a informatiky UK a po
jednom kandidátovi pribudlo Filozofickej
fakulte UK a Fakulte sociálnych
a ekonomických vied UK. Ročne tak
fakulty získajú 18 624 eur na mzdové
náklady každého z postdoktorandov, čo
predstavuje približne dve tretiny jeho
platu. Zvyšnú časť hradí fakulta.
„Som rád, že už v prvom roku prejavilo
záujem o zriadenie postdoktorandského
miesta až osem našich fakúlt. Hoci sa
nám nepodarilo obsadiť všetky pozície,
som presvedčený, že je to dobrý začiatok.
Verím, že počet týchto miest sa bude
v ďalších rokoch len zvyšovať. Aj takýmto
spôsobom sa čím ďalej, tým viac
otvárame svetu,“ hovorí rektor UK Marek
Števček.

Text: Lenka Miller
Ilustračné foto: Tomáš Madeja

Postdoktorandka Amina Khatun z Indie
bude pod vedením Fedora Šimkovica
na Katedre jadrovej fyziky FMFI UK
analyzovať experimentálne údaje
s cieľom odhaliť neznáme základné
vlastnosti neutrín, ktoré sú kľúčom
k pochopeniu minulosti, súčasnosti
a budúcnosti vesmíru. „Naša skupina
aktívne spolupracuje na dvoch
popredných svetových neutrínových
experimentoch – Baikal-GVD na detekciu
vysokoenergetických kozmických neutrín
v jazere Bajkal a v JUNO experimente
umiestnenom v podzemnom laboratóriu
Jiangmen. Ten bude pozorovať
antineutrína z dvoch jadrových reaktorov
zo vzdialenosti 53 km, neutrína
s pôvodom vo fúznych reakciách ľahkých
jadier na Slnku a nízkoenergetické
neutrína vznikajúce v zemskej atmosfére
v dôsledku kozmického žiarenia,“ uvádza
Amina Khatun. „Univerzita Komenského
má živé prostredie pre vysokoškolské
vzdelávanie a špičkový výskum,“ hovorí
o svojej motivácii uchádzať sa o pobyt.

„Na moderných univerzitách v zahraničí
tvoria základ výskumnej kapacity
doktorandi a postdoktorandi. Na
Slovensku bol, bohužiaľ, donedávna
postdoktorand prakticky neznámy
pojem. Pritom je mimoriadne dôležité,
aby na univerzitách dochádzalo
k zdravej cirkulácii ľudí z iných
univerzít aj krajín, čo prináša nové
skúsenosti a myšlienky. Obohacuje
to ako samotných výskumníkov, tak
aj naše domáce prostredie. Preto
hodnotím postdoktorandskú iniciatívu
UK mimoriadne pozitívne a veľmi si
prajem, aby pokračovala aj naďalej,“
povedal profesor Prírodovedeckej
fakulty UK Radovan Šebesta. Na jeho
pracovisko nastúpil postdoktorand
z inej slovenskej vedeckej inštitúcie,
ktorý bude rozvíjať syntézy katalyticky
a biologicky aktívnych zlúčenín pomocou
mechanochémie.
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Text: Štefan Toma, Radovan Šebesta, PriF UK
Foto: Tomáš Madeja

METÓDA OCENENÁ
NOBELOVOU CENOU SA UŽ
ROKY ROZVÍJA AJ U NÁS
V tomto roku bola Nobelova
cena za chémiu udelená
Benjaminovi Listovi a Davidovi
MacMillanovi za rozvoj
asymetrickej organokatalýzy. Je
to nový spôsob prípravy molekúl
s požadovanou štruktúrou
a priestorovým usporiadaním.
Na Katedre organickej chémie
PriF UK pracujú v tejto oblasti už
takmer 20 rokov.
Prakticky všetko okolo nás je zložené
z chemických zlúčenín. Chemickými
zlúčeninami sú aj látky, ktoré naša
spoločnosť potrebuje na svoje
fungovanie, ako sú liečivá, materiály,
prostriedky na ochranu úrody a pod.
Všetky sa vyrábajú chemickými
syntézami, niekedy aj veľmi zložitými,
drahými a dlho trvajúcimi. Tohtoročná
Nobelova cena bola udelená práve
za rozvoj nových efektívnych metód
takýchto syntéz.
Prelomové práce Benjamina Lista
a Davida MacMillana boli nezávisle
od seba publikované v roku 2000. Aj
v skoršom období sa objavovali práce
využívajúce jednoduché organické
zlúčeniny ako katalyzátory, ale až
tohtoroční nobelisti začali túto oblasť
systematicky rozvíjať.
Veľmi skoro po objavení prvých prác
z organokatalýzy sa začala táto

disciplína rozvíjať aj na Slovensku. A už
v roku 2002 profesor Štefan Toma
publikoval prácu v prestížnom vedeckom
časopise Chemical Communications,
ktorá ukázala, že prolínom katalyzované
reakcie možno uskutočniť v inovatívnych
reakčných médiách iónových
kvapalinách. Táto práca získala doteraz
viac ako 160 citácií.

Asymetrická organokatalýza

Čo je podstatou objavu, ktorý dostal
Nobelovu cenu? Musíme sa pozrieť
na kľúčové časti termínu „asymetrická
organokatalýza“. Slovo katalýza
znamená, že chemická reakcia sa
uskutočňuje pomocou katalyzátora,
ktorý túto reakciu urýchľuje alebo
robí selektívnou určitým spôsobom.
Najdôležitejšími katalyzátormi boli
doteraz komplexy kovov a enzýmy,
teda bielkoviny, ktoré sprostredkúvajú
chemické reakcie v živých organizmoch.
Enzýmy sú zložené z mnohých
opakujúcich sa stavebných blokov,
tzv. aminokyselín. Majú veľmi
komplikované štruktúry a niekedy sa
s nimi ťažko pracuje. Kľúčová myšlienka
ocenených výskumníkov bola v tom, že
komplikovaný enzým nahradili jedinou
aminokyselinou – prolínom. Zistilo
sa, že táto aminokyselina je schopná
katalyzovať mnohé užitočné chemické
reakcie. Slovo „asymetrická“ sa vzťahuje
k schopnosti katalyzátora nielen
urýchľovať chemické reakcie, ale ich

rokoch aj prietokové mikroreaktory (flow
chemistry), fotochémia, elektrochémia
atď.), čo predstavuje úsporu energie.
Podstatnou súčasťou metód zelenej
chémie je využitie katalýzy, pri ktorej
sa reakcie urýchľujú a zefektívňujú
pomocou malých množstiev
katalyzátorov.
Na našej katedre sme metódy zelenej
chémie začali používať už v 80-tych
rokoch 20. storočia. Ultrazvukové vlnenie
používame od roku 1987, mikrovlnné
žiarenie od roku 1992. Netradičné
rozpúšťadlá, tzv. iónové kvapaliny, sme
začali používať začiatkom tohto storočia.
Iónové kvapaliny sú soli organických
amínov tekuté pri teplote miestnosti,
ktoré majú výborné solvatačné
vlastnosti, čo v praxi znamená, že
v malom objeme iónovej kvapaliny
sa rozpustí relatívne veľké množstvo
organických zlúčenín, anorganických
činidiel, rôznych katalyzátorov. Ich
výhodou je, že sú neprchavé, čo jednak
zvyšuje bezpečnosť práce a zároveň
sa takto obmedzuje používanie
prchavých organických rozpúšťadiel,
ktoré prispievajú k rastu ozónovej diery,
podporujú skleníkový efekt, kyslé dažde

a pod. Aj samotný fakt, že katalyzátor
sa používa v malom množstve, je
prospešný, lebo vedie k menšej tvorbe
odpadov. Ďalším dôležitým aspektom je,
že sa nepoužívajú komplexy kovov, ktoré
sú často toxické alebo environmentálne
závadné.
Už od r. 1998 v oblasti zelenej chémie
pracuje na PriF UK docentka Mária
Mečiarová, ktorá už v r. 2002 pripravila
pre študentov odboru chémia
a učiteľstvo a pedagogické vedy
v magisterskom stupni predmet Zelená
chémia. Takýto predmet sa neprednáša
na žiadnej univerzite na Slovensku ani
v Českej republike.

Patent na Tamiflu
Nový rozvoj zelenej chémie na katedre
nastal v r. 2005, po návrate profesora
Radovana Šebestu z postdoktorandských pobytov u profesora Dietera
Seebacha na ETH V Zurichu a Bena
Feringu v Groningene. Pod jeho vedením
sa v spolupráci s firmou SYNKOLA
vypracovala skrátená a efektívna metóda
prípravy liečiva proti chrípke Tamiflu,
na čo získali aj medzinárodný patent.

Profesor Šebesta a docentka Mečiarová
tiež publikovali práce, v ktorých
sa pomocou organokatalyzátorov
zefektívnili metódy prípravy ďalších
liečiv ako napr. pregabalín, ako aj práce,
v ktorých organokatalyzátory katalyzujú
tzv. domino reakcie. Naša katedra sa
stala priekopníkom organokatalytických
reakcii uskutočňovaných bez
rozpúšťadla pomocou mikrovlnného
žiarenia alebo mletia v guľôčkových
mlynoch. V súčasnosti tiež aplikujeme
asymetrickú organokatalýzu v syntéze
potenciálnych liečiv proti koronavírusu.
Práce našich chemikov o organokatalýze
sú dobre citované, publikovali sme
tiež viacero prehľadných článkov
v prestížnych časopisoch (Green
Chemistry, ChemSusChem) a na
požiadanie napísali kapitoly do
monografií vydaných v Royal Society
of Chemistry a Wiley VCH. V r. 2021
časopis Beilstein Journal of Organic
Chemistry požiadal prof. Šebestu,
aby bol editorom špeciálneho čísla
tohto časopisu venovanému práve
asymetrickej organokatalýze. Smelo
môžeme tvrdiť, že v tejto oblasti sme
medzinárodne uznávaným pracoviskom.

viesť aj takým spôsobom, aby molekuly
produktov vznikali len v žiadanej
geometrickej forme. Toto je dôležité
napríklad pri liečivách, pri ktorých
sa zistilo, že sú účinné len v jednej
konkrétnej geometrickej forme a teda
ich musíme vedieť takto selektívne –
enantioselektívne alebo asymetricky –
pripravovať.

Zelená chémia
Asymetrická organokatalýza obsahuje
aj dôležitý aspekt tzv. zelenej chémie,
teda chémie, ktorá je šetrná k životnému
prostrediu a zdraviu ľudí. Zelená chémia
sa od začiatku 90-tych rokov minulého
storočia snaží rozvíjať chemické metódy,
pomocou ktorých by sa syntézy nových
zlúčenín a neskôr aj ich výroba dali
robiť tak, aby mali menší negatívny
dopad na životné prostredie. Zelená
chémia sa snaží o používanie surovín
z obnoviteľných zdrojov, obmedzenie
tvorby odpadov a nežiadúcich vedľajších
produktov, obmedzenie používanie
toxických, horľavých a prchavých
organických rozpúšťadiel a činidiel,
náhrada stechiometrických procesov
katalytickými a uprednostňovanie
enviromentálne akceptovateľných
katalyzátorov a biokatalyzátorov,
využívanie nových aktivačných techník
(ultrazvukové vlnenie, mikrovlnné
žiarenie, mechanické mletie v guľových
mlynoch, a v posledných 10 – 15

Profesor Štefan Toma rozvíjal organokatalýzu
na PriF UK už pred dvadsiatimi rokmi.
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ANKETA

KTO NA VAŠEJ FAKULTE
ROBÍ SVETOVÚ VEDU?
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium Fakulty managementu UK
Uviedol by som dva tímy. Prvým je tím na Katedre stratégie a podnikania, ktorú vedie pani prof. Ing. Anna
Pilková, PhD. MBA, v oblastiach podnikania a manažmentu v kontexte priemyslu 4.0. Tím svoje aktivity
odvíja predovšetkým od pozície národného koordinátora v dvoch rozsiahlych medzinárodných štúdiách
(Global Entrepreneurship Monitor a Global Unviersity Entrepreneurial Spirit Students’ Survey), ktoré sú
často východiskom pre jej ďalšie výskumné aktivity a spolupráce. Jej výskumné zameranie tiež reaguje na
kľúčové trendy v podnikateľskom prostredí, ako sú digitálna transformácia a nástup priemyslu 4.0, ako aj
témy súvisiace s aktuálnymi výzvami, ako sú spoločensky prospešné podnikanie či reakcie podnikateľov
a tvorcov politík na pandemickú krízu.
Druhým je tím pod vedením prof. PhDr. Anny Remišovej, CSc. a prof. Mgr. Anny Lašákovej, PhD., ktorý
sa venuje najmä problematike podnikateľskej a manažérskej etiky. Tím nedávno ukončil realizáciu APVV projektu, ktorého výsledkom
bol aj vznik Centra pre podnikateľskú etiku - prvého vzdelávaco-poradenského centra v oblasti podnikateľskej etiky na Slovensku. Členky
a členovia tímu dlhodobo publikujú v uznávaných medzinárodných akademických časopisoch v oblasti podnikateľskej a manažérskej
etiky.

doc. Ing. Vladimir Frecer, DrSc.
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, zahraničné styky a projektovú činnosť Farmaceutickej fakulty
UK
Prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD. Spolu so svojou vedeckou skupinou sa zaoberá
predovšetkým otázkami odumierania buniek srdca. Snažia sa zistiť, ktoré molekuly sú spúšťačmi tzv.
nekroptotickej bunkovej smrti a ako táto bunková smrť súvisí s doteraz známymi mechanizmami
srdcového poškodenia, napríklad s oxidačným stresom, preťažením buniek vápnikom a pod. Vedeckým
zámerom je identifikovať kľúčových hráčov v signalizácii nekroptotickej bunkovej smrti tak, aby ich
farmakologická modulácia mohla zmierniť, prípadne úplne zastaviť stratu buniek srdca. Zjednodušene
by sa dalo povedať, že navrhované anti-nekroptotické látky by mohli významne ovplyvniť činnosť srdca
a byť súčasťou terapie akútneho infarktu myokardu a zlyhávajúceho srdca. Vďaka spolupráci s domácimi
a zahraničnými klinickými kardiologickými pracoviskami má ich výskum translačný charakter. Oblasť nekroptózy a celkového odumierania
buniek srdca je vo veľkej miere ešte neznáma a je nespochybniteľné, že svojim pričinením profesorka Adriana Duriš Adameová a jej tím
prispeli k postupnému skladaniu puzzle v tejto vedeckej oblasti a nastolili niekoľko významných konceptov na ďalšie bádanie.

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.
prodekan pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK
Prof. Mgr. František Ábel, PhD., ktorý je zároveň aj vedúcim Katedry Novej zmluvy. Venuje sa interpretácii
Pavlovej teológie v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu. Prostredníctvom tzv. nových perspektív
na Pavla zapojil aj naše teologické uvažovanie do aktuálneho medzinárodného teologického výskumu.
Katedra Novej zmluvy preto v rámci tejto špecializácie spolupracuje na najvyššej možnej úrovni
s najvýznamnejšími odborníkmi a bádateľmi. Spolu s pánom profesorom Ábelom sme k tejto téme
v r. 2018 a 2019 organizovali dve medzinárodné konferencie, počas ktorých sa na EBF UK zišla svetová
špička pavlinistického výskumu, vrátane odborníkov na judaizmus obdobia druhého chrámu. Za posledné
roky navyše editoval dva významné zborníky, ktoré boli publikované v renomovanom vydavateľstve
Fortress Press.

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.
prodekan pre vedu, výskum, grantovú problematiku, doktorandské štúdium, ŠVOČ a pre zahraničné
vzťahy Lekárskej fakulty UK
Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. Je spoluzakladateľom a vedúcim Jednotky translačného výskumu
Lekárskej fakulty UK v Bratislave, špecializovaného pracoviska II. onkologickej kliniky LFUK a Národného
onkologického ústavu, ktorého poslaním je translačný výskum, t.j. prenášanie poznatkov základného
výskumu do klinickej praxe, ako aj spätné riešenie klinicky významných problémov v onkológií využitím
experimentálnych prístupov in vitro a in vivo. Od svojho vzniku bolo na jej pôde iniciovaných takmer 50
translačných štúdií a participovalo na nich viac ako 2000 onkologických pacientov. Ich výsledky následne
viedli k iniciácií klinických štúdií pri nádoroch semenníka a nádoroch prsníka s cieľom terapeutického
ovplyvnenia potenciálnych liečebných cieľov. Ďalší výskum sa týka probiotík s cieľom zníženia toxicity

onkologickej liečby.
Za posledných 5 rokov výskumný tím pod jeho vedením publikoval v oblasti translačného výskumu viac ako 100 prác registrovaných
v databáze Pubmed, aktívne spolupracuje v tejto oblasti s viacerými renomovanými pracoviskami sveta ako napríklad s University of
Texas, MD Anderson Cancer Center v Houstone v oblasti výskumu cirkulujúcich nádorových buniek. Ďalšia medzinárodná spolupráca sa
týka oblasti nádorov semenníkov, ktorá zahŕňa spoluprácu s pracoviskami v Holandsku, Nemecku, Taliansku a USA, pričom je zameraná
na identifikáciu nových prognostických faktorov u nádorov semenníkov, mechanizmov rezistencie na chemoterapiu a neskorej toxicity.

JUDr. PaedDr. Petra Pernišová
tajomníčka fakulty a projektová manažérka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK
Prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD. Je držiteľom medzinárodného projektu nadácie Templeton: Geography
of Philosophy, kde sa so svojím výskumným tímom zaoberá interdisciplinárnym medzikultúrnym
výskumom univerzálnosti a rozmanitosti v základných filozofických konceptoch. Okrem toho je riešiteľom
viacerých národných výskumných projektov (napr. APVV projekt na zisťovanie verejnej dôvery, rezilience
a vnímanej hrozby COVID-19 v slovenskej spoločnosti), ktorých výsledky publikuje v medzinárodných
indexovaných a karentovaných časopisoch.
Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD., ktorá je zodpovednou riešiteľkou a odbornou garantkou výskumu
projektov pre Radu Európy: Delivering Good Governance in Slovakia: Training Needs Assessment in
Slovakia, ktorého výsledky sú následne porovnávané medzi krajinami Rady Európy a formulované
konkrétne odporúčania do praxe. Doc. Staroňová sa dlhodobo zaoberá otázkami dobrého vládnutia, vrátane otázok (de)politizácie
štátnej správy. Jej výskumný článok „Still Hiding in the Shadows? Political Advisers in Central and Eastern Europe“ obsahujúci výsledky
expertného survey na 200 expertoch z 11 krajín bol ocenený ako najlepší komparatívny článok na konferencii NISPAcee 2021.
Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. je zodpovednou riešiteľkou Jean Monnet Chair zameraného na Migráciu v medzinárodných vzťahoch,
zodpovednou riešiteľkou Jean Monnet Centre of Excellence v oblasti Rule of Law a zároveň členkou medzinárodného kolektívu v projekte
podporenom Výskumnou agentúrou Poľska: The role of CEE countries in shaping the common European constitutional heritage. Okrem
toho participovala na výskume diferencovanej integrácie v projekte Horizon2020 a pôsobí ako predsedníčka európskeho výskumného
think-thanku TEPSA, ktorý aplikuje viaceré európske výskumné projekty.

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium Filozofickej fakulty UK
Kto robí svetovú vedu na Filozofickej fakulte UK? Napríklad títo traja:
Prof. Jozef Bátora, PhD., profesor na Katedre politológie FiF UK, získal doktorský titul na Univerzite v Osle,
pôsobil na Stanford University i na Rakúskej akadémii vied. Zaoberá sa výskumom medzinárodnej politiky
a úlohy inštitúcií v politike. Jeho monografie vychádzajú vo vydavateľstvách ako Ashgate a Palgrave, na
projektoch spolupracuje so špičkovými európskymi politológmi. Aktuálne je, spolu s kolegami z Osla,
Oxfordu, Kodane a Ríma, spoluriešiteľom projektu H2020 „EU3D – EU Differentiation, Dominance and
Democracy“.
Doc. Irina Dulebová, PhD., z Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK sa zameriava na
politickú a mediálnu lingvistiku. Jej práce prinášajú poznatky o jazykových fenoménoch v oblasti verejnej
komunikácie a sú intenzívne recipované doma aj v zahraničí (h-index 12). Uvediem tri novšie práce, ktorých názvy ilustrujú rozsah
jej záberu: Jazyk a konflikt: My a tí druhí v ruskom verejnom diskurze; Rock beats the wall? On commemorative practices in postSoviet Russia (obe s N. Cingerovou); The humorous dimension of intertextual relations in contemporary Slovak creolized media (s N.
Krajčovičovou).
Prof. Timothy Taylor, ktorý už dva roky pôsobí na Katedre archeológie FiF UK, pochádza z Veľkej Británie a špecializuje sa na prehistorické
obodobie. Svetový ohlas si získali jeho knihy The Prehistory of Sex: Four Million Years of Human Sexual Culture (1996), The Buried Soul:
How Humans Invented Death (2004) a The Artificial Ape: How Technology Changed the Course of Human Evolution (2010), ale etabloval
sa aj ako známy televízny popularizátor vedy. Časopis Journal of World Prehistory, ktorého je editorom, sa umiestňuje v Q1 hneď v dvoch
kategóriách: archeológia a antropológia.
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Otázku ČO BY SME MALI AKO KRAJINA/SPOLOČNOSŤ
UROBIŤ, ABY VEDA NA SLOVENSKU BOLA VIAC SVETOVÁ?
sme položili aktívnemu vedcovi, jednému z našich najlepších,
profesorovi matematiky Michalovi Fečkanovi. Patrí k našim
vo svete najcitovanejším vedcom, pozná pomery na univerzite
aj v Slovenskej akadémii vied. Na rovnakú otázku sme hľadali
odpoveď u zástupcu výkonnej moci, štátneho tajomníka
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovíta Paulisa.

Profesor FMFI UK Michal Fečkan

KOMENTÁR

ČO BY SME MALI ROBIŤ,
ABY NAŠA VEDA BOLA
VIAC SVETOVÁ?

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR Ľudovít Paulis

Vedec roka 2017 Michal Fečkan:
Veda sa musí sa u nás cítiť dobre

Štátny tajomník Ľudovít Paulis:
Treba podporiť to, v čom sme dobrí

Ako urobiť našu vedu svetovou? Treba sa
snažiť, aby sa cítila na Slovensku dobre.
To znamená, aby vedci mohli tvoriť čo
najlepšie a cítili, že ich vedecké vízie sa
dajú uskutočniť aj tu.
K naplneniu takejto atmosféry na
Slovensku je potrebný zodpovedný
prístup každého, kto má nejaký vzťah
k vede a k vzdelávaniu. Ja som vďačný
tejto krajine, že som mohol a môžem
robiť matematiku. Veľmi si to vážim.
A ako učiteľ sa snažím prebudiť alebo
upevniť kladný pohľad študentov
na matematiku. Ukazujem im krásu
logického myslenia a odvahu rozmýšľať
aj o zložitých veciach. Aby pochopili, že
analytické myslenie je dôležité nielen
v matematike, ale aj v bežnom živote.
Tiež ich vediem k tvorivosti a kladeniu
otázok, spolu s hľadaním odpovedí. Ak
zistím, že niektorí z nich sú talentovaní,
snažím sa ich presvedčiť na hlbšie
vzdelávanie sa v matematike, lebo
len tak zistia, čo sa v nich skrýva. Ako
vedec sa zapájam do medzinárodnej
spolupráce, aby som získal nové
inšpirácie pre svoje bádanie a overil si
vedeckú úroveň mojich dosiahnutých
výsledkov. Tiež je pre mňa veľmi dôležitá
existencia grantov a projektov, bez
ktorých by sa mi ťažko dali naplniť moje
vedecké vízie. A dobre mi padne, keď
vidím kladnú propagáciu vedeckých
výsledkov v médiách.
Aby teda naša veda bola kvalitnejšia – na
základe uvedených skúseností – treba
do nej investovať podstatne viac financií,
vyhľadávať a rozvíjať mladé talenty,
zefektívniť oceňovanie dosiahnutých
vedeckých výsledkov, väčšiu propagáciu
vedy v spoločnosti, podporovať
zahraničnú spoluprácu a snažiť sa
viac aplikovať vedu v praxi. Možno
by pomohlo zorganizovať niekoľko
konferencií odborníkov o postavení
a úlohy vedy na Slovensku s jasnými
cieľmi a víziami do budúcnosti.
Uvedomujem si, že moje návrhy nie
sú originálne. Ale chcem zdôrazniť ich
dôležitú úlohu pre vyššiu úroveň vedy na
Slovensku.

Naša pozícia ako Slovenska presadiť
sa v európskom výskumnom priestore
nie je jednoduchá. Otvorené hranice
znamenajú možnosť bezproblémového
presunu miesta pôsobenia vedcov
a výskumníkov medzi krajinami. Mnohé
krajiny EÚ ponúkajú atraktívnejšie
prostredie pre vedu a výskum: dosahujú
vyšší podiel výskumu a vývoja a vyššiu
mieru inovatívnosti na hospodárskej
činnosti firiem, všeobecne vyššie HDP
na obyvateľa a aj väčší podiel objemu
prostriedkov na vedu a výskum z HDP
a nakoniec často aj lepšiu výskumnú
infraštruktúru.
Napriek tomu aj na Slovensku pôsobili
a pôsobia kvalitní vedci a excelentné
tímy. Za to im patrí vďaka a uznanie.
Verím, že aj vďaka službe, ktorú veda a aj
slovenská veda pre spoločnosť urobila,
sa dostanú do širšieho povedomia
spoločnosti.
Tieto existujúce excelentné tímy
a jednotlivci ale predstavujú aj ostrovy
pozitívnej deviácie, na ktorých je
potrebné postaviť ďalší rozvoj. Je
potrebné identifikovať témy, v ktorých
máme silné kapacity. Podľa štúdie IDEA
porovnávajúcej výkonnosť vedných
odborov na Slovensku a v ďalších 11
krajinách sme v roku 2016 dosahovali
najlepšie výstupy v oblasti materiálovej
vedy, časticovej a jadrovej fyziky,
integratívnej medicíny, mineralógie,
všeobecnej a jadrovej fyziky. Veľmi
rýchlo rastúcimi oblasťami na Slovensku
bola napríklad aj parazitológia
a zo spoločenských vied napríklad
psychológia a ekonómia.
V identifikácii a cielenej podpore
je však potrebné ísť aj na úroveň
pracovísk, prípadne tímov a jednotlivcov.
Preto od budúceho roku spustíme
systém hodnotenia tvorivej činnosti
naprieč celým vedecko-výskumným
ekosystémom. Toto hodnotenie bude
predstavovať základ pre diferenciáciu
financovania na úrovni pracovísk, ktorá
by sa mala ďalej prejaviť aj na úrovni
diferencovaného platového ohodnotenia.
Je dôležité, aby sme cielene podporovali

Foto: Tomáš Madeja

práve excelentné tímy, aby sa mohli
rozrastať a mohlo ich pribúdať.
Ďalším aspektom je podpora excelentnej
vedy formou grantových projektov.
Otázky transparentnosti a objektívnosti
hodnotenia grantových projektov sú
často demotivujúce. Preto navrhujeme
nový spôsob hodnotenia formou
medzinárodného panelu, ktorý by mal byť
prvýkrát použitý pri hodnotení projektov
podporených z Plánu obnovy a odolnosti,
kde je vyčlenených zhruba 200 mil. eur
na výzvy všeobecného charakteru.
Aby som to zhrnul: problémom vedy na
Slovensku je nielen jej nedostatočná
podpora, ale aj tendencia k proporčnému
rozdeľovaniu prostriedkov alebo
platovému ohodnoteniu. Nemotivuje
najlepších a znižuje nákladovú
efektívnosť prostriedkov investovaných
do vedy a výskumu. Vyššie uvedené
zámery majú tento trend obrátiť a zvýšiť
atraktivitu slovenského výskumného
priestoru pre tých kvalitných vedcov.
Ak sa to podarí, vytvorí sa predpoklad
návratu slovenských vedcov zo
zahraničia, príchodu zahraničných
vedcov a udržaniu talentov doma. Tomu
majú napomôcť aj pripravené štipendiá
pre vedcov v rôznej fáze kariérneho
vývinu plánované z fondu obnovy
a odolnosti.
Odchod mladých šikovných Slovákov do
zahraničia a s tým súvisiaci brain drain
je asi najväčšou súčasnou slabinou
slovenského výskumného ekosystému.
Na druhej strane ale množstvo vedcov
zo Slovenska pôsobiacich v zahraničí,
kde zbierajú cenné skúsenosti, môže
predstavovať aj najväčšiu príležitosť
a potenciál pre rozvoj špičkového
výskumu na Slovensku.
Ak sa nám vyššie popísanými
opatreniami (diferencované financovanie,
spravodlivé granty a štipendiá)
podarí zatraktívniť pôsobenie vo vede
a výskume na Slovensku, tak môžeme
premeniť našu najväčšiu slabinu na našu
najväčšiu výhodu pri rozvoji špičkového
výskumu na Slovensku.
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Text: Barbora Tancerová
Foto: Tomáš Madeja

naša univerzita 19
Až dvaja laureáti Nobelovej ceny za rok
2021 sú z Európy a boli držiteľmi ERC
grantov – Benjamin List za chémiu
a Giorgio Parisi za fyziku. Od r. 2007,
keď začala fungovať Európska rada pre
výskum a poskytovať vedecké granty,
Nobelovu cenu získalo už deväť držiteľov
grantu ERC.
Získanie tohto grantu je indikátorom
kvality vedy a výskumu na inštitúcii,
na ktorej ocenený vedec pôsobí.
V istom zmysle je tiež ukazovateľom
kvality vedy v danej krajine. ERC granty
primárne podporujú výskum smerujúci
za hranice poznania. Je dôležité, aby
išlo o novú myšlienku, ktorú ešte nikto
na svete navrhovaným spôsobom
a metodológiou nepreskúmal.
Od začiatku svojho fungovania Európska
rada pre výskum už „priklepla“ grant
vyše 10 000 výskumníkom. Ide o slušné
peniaze. „V schéme Európskej rady
pre výskum sú individuálne granty,
ktoré môže získať individuálny žiadateľ
a rádovo sa pohybujú v rozmedzí 1 a pol
až 3 a pol milióna eur na obdobie piatich
rokov,“ hovorí Zuzana Reptová, ktorá
pôsobí ako Národný kontaktný bod pre
Európsku radu pre výskum v Centre
vedecko-technických informácií SR.
„Toto už je suma, za ktorú sa dá celkom
slušne zaplatiť rozbehnutie vlastného
výskumného tímu, prístup k výskumným
infraštruktúram, prípadne zariadenie
laboratória či terénny výskum. Sú preto
vysoko konkurenčné.“

Zatiaľ jediný držiteľ

CESTA K NOBELOVEJ
CENE? V EURÓPE VEDIE
AJ CEZ ERC GRANTY

Slovenským vedcom sa v získavaní ERC
grantov zatiaľ nedarí. Jediným držiteľom
je Ján Tkáč z Chemického ústavu SAV,
ktorý v r. 2012 získal ERC Starting Grant
na výskum nanotechológií v glykemike.
V r. 2018 dostal ERC Proof of Concept
Grant, ktorý mu umožnil výskumnú
myšlienku pretaviť na výrobu kitov pre
skorú diagnostiku rakoviny prostaty. Ako
sa hovorí – úspech priťahuje úspech.
V roku 2021 Ján Tkáč získal grant EIC
Accelerator na dovývoj a škálovanie
svojej prelomovej inovácie.
Držiteľmi grantu ERC je niekoľko ďalších
vedcov zo Slovenska, všetci však
pôsobia na univerzitách a inštitúciách
v zahraničí.

Len desiatky žiadostí ročne
Je vôbec šanca, aby vedec zo Slovenska získal Nobelovu cenu? Väčšinu Nobelových cien v posledných
desaťročiach získavajú vedci, ktorí pôsobia v USA. Americké vysoké školy sa aj preto umiesťujú tak vysoko
v niektorých prestížnych rebríčkoch kvality, že na nich pôsobili nositelia tohto ocenenia. Európa však v posledných
rokoch ponúka svojim vedcom možnosť, ako sa dostať medzi svetovú vedeckú špičku a priblížiť aj k Nobelovke –
prostredníctvom schémy grantov Európskej rady pre výskum (ERC).

Slovenská veda v porovnaní s inými
krajinami EÚ v získavaní ERC grantov
výrazne zaostáva. Pre porovnanie –
v Českej republike už pôsobí 49, v Poľsku
45 a v Maďarsku dokonca 73 držiteľov
ERC grantov.

Získaniu grantu musí samozrejme
predchádzať podanie žiadosti. Aj v tomto
ukazovateli je Slovensko v rámci EÚ
podpriemerné. Napríklad Slovinsko má
trikrát toľko prihlášok v porovnaní so
Slovenskom, na ich inštitúciách pôsobili
príjemcovia šestnástich ERC grantov, len
za vlaňajší rok získali štyri ERC granty.
Chorvátska vedecká komunita je menšia
ako naša, a podáva ročne viac žiadostí.
Máme vôbec nejakých žiadateľov?
„Pohybuje sa to v desiatkach ročne. ERC
žiadosti sa hodnotia dvojstupňovo, je
tam prvé a druhé kolo. Žiaľ, žiadosti zo
Slovenska sú málokedy tak pripravené,
aby dokázali vo svojej aktuálnej podobe
postúpiť do 2. kola. Len jeden až dva
projekty ročne (v kategórii ERC Starting
a Consolidator) získavajú tzv. béčkové
hodnotenie v 1. kole, to znamená, že sú
hodnotené ako kvalitné, ale do 2. kola
nepostúpili pre nedostatok financií,“
hovorí Zuzana Reptová.

Prečo zaostávame?
Čím to je, že naši vedci pri tomto
ukazovateli zaostávajú? Je to naším
systémom vysokého školstva? Alebo
tým, ako sú vedení naši doktorandi?
Alebo našou „národnou“ povahou?
„Nechcem to nejako zovšeobecňovať,“
hovorí Zuzana Reptová. „Ale myslím, že
jednou z príčin sú naozaj kultúrne aspekty
– sebavedomie, zdravá sebaprezentácia,
schopnosť predať sa, schopnosť vidieť
seba samého ako úspešného v rámci
svojej činnosti – sú u nás stále nižšie ako
v západných krajinách. Do istej miery je
to aj strach – naši vedci aj vedia, že ERC
granty existujú, ale majú pocit, že sú príliš
konkurenčné, nedosiahnuteľné.“
Ďalšou prekážkou, ktorú Národný
kontaktný bod identifikoval, je systém
fungovania našich vedeckých pracovísk,
katedier či fakúlt. „V niektorých
výskumných tímoch chýba mobilita,“
hovorí Zuzana Reptová. „Stále je u nás
veľmi zaužívaný systém, že pracoviská
si vychovávajú svojich zamestnancov –
mladý človek si na jednom pracovisku
dokončí doktorát, na tom istom aj
zostane ako post-doc a neskôr tam získa
stále miesto a zostane tam pracovať.
Takýto človek nemá to plnohodnotné
vedecké osamostatnenie, lebo vlastne
nepracoval nikdy v inom tíme, nevyskúšal
si, čo je jeho pridaná hodnota.“
Iným problémom je podľa nej
nie najšťastnejšie inštitucionálne
nastavenie. Na mnohých inštitúciách
ešte stále prevláda hodnotenie výskumu
na základe počtu publikácií, nie
skutočnej kvality a dosahu publikácie.
„Toto potom zvádza k takým ľahším
chodníčkom, ako je publikovanie

v českých a slovenských zborníkoch,
žurnáloch národného alebo regionálneho
významu. Sú síce indexované, ale naši
vedci sa tým nechtiac oberajú o možnosť
zapojiť sa do medzinárodných diskusií.
Možno rozoberajú niečo, čo je naozaj
zaujímavé, ale neprinesú to na tú správnu
platformu, práve preto, lebo sú nútení
produkovať kvantitatívne množstvá.“
V neposlednom rade našich
výskumníkov trápi často spomínaná
byrokracia, v prípade vedcov na
univerzitách aj pedagogické zaťaženie.
Samotná žiadosť o ERC grant má
síce len 25 strán, jej príprava – aby
bola naozaj kvalitná – zaberie podľa
skúseností úspešných žiadateľov
niekoľko mesiacov intenzívnej práce,
konzultácií, diskusií a následného
zapracovávania spätnej väzby do
konečného textu.

Bude lepšie?
Problémy zaostávania sú teda
identifikované. Ako teda pomôcť našim
výskumníkom, aby aspoň skúšali žiadať
o ERC granty?
„Je dôležité ich administratívne
odbremeniť. Žiaľ, u nás majú univerzity
administratívnych posíl momentálne
veľmi málo. Dôležitá je tiež podpora
pracoviska – umožniť perspektívnemu
vedcovi, aby mal čas na svoju vedu, tým,
že mu na pracovisku na istý čas zmenšia
napríklad jeho pedagogické zapojenie.
Podporovať mobilitu vedcov – svetová
veda sa jednoducho nedá robiť na
národnej úrovni,“ hovorí Zuzana Reptová.
Výrazným spôsobom tiež podľa nej
cítiť rozdrobenosť slovenskej vedeckej
scény. „V krajinách, ktoré sú pri ERC
grantoch úspešné, v Holandsku či Veľkej
Británii, je napríklad tendencia vytvárať
centrá excelentnosti, v ktorých navzájom
spolupracujú vedci z celej krajiny,
z rôznych inštitúcií, ktorí sa venujú danej
oblasti. Takéto spolupráce sú často
dobrým základom na úspešné granty.“
V susedných krajinách – v Maďarsku
a v Českej republike – je úspešnosť
pri získavaní ERC grantov lepšia aj
preto, lebo v nich už istý čas funguje
osobitný podporný systém. „Inštitúcie
vytipujú vhodné osobnosti, ktoré majú
potenciál, a systematicky ich podporujú.
Budúci žiadatelia sa stretávajú navzájom
a s tými, ktorí pri žiadosti o tento grant
uspeli v minulosti, diskutujú svoje nápady,
dávajú si spätnú väzbu, prezentujú svoje
myšlienky pred hodnotiacim panelom
expertov. Často tiež majú finančnú
podporu, aby mali čas pracovať na
svojich žiadostiach aj v prípade, že na
prvý či druhýkrát neuspeli,“ hovorí Zuzana
Reptová.
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Akousi prvou lastovičkou u nás je
program Impulz v SAV. Jeho cieľom je
poskytnúť vybraným perspektívnym
výskumníkom financie a administratívne
zázemie, aby získali autonómiu a čas
venovať sa svojmu výskumu a príprave
väčších grantových žiadostí.
Aj Európska únia sa snaží pomôcť
takzvaným „widening countries,“
alebo „krajinám zaostávajúcim vo
výskume,“ osobitnými schémami. Na
národnej úrovni máme tiež iniciatívy
na zlepšenie informovanosti o rôznych
typoch grantov a ponuky workshopov
a školení za účasti držiteľov grantov
alebo hodnotiteľov. Záujemcovia
o školenie, informácie alebo individuálne
konzultácie môžu kontaktovať Národnú
kanceláriu Horizontu na CVTI. Od
budúceho roka tiež Európska rada
pre výskum spúšťa program ERC
Mentoring Initiative, v rámci ktorého
najperspektívnejší žiadatelia dostanú
dlhodobé mentorovanie a spätnú
väzbu od držiteľov ERC grantov
a od hodnotiteľov. Pre slovenských
uchádzačov zapojenie do mentoringovej
schémy pomôže sprostredkovať
Národný kontaktný bod.

Dočkáme sa úspechu?
O Nobelovej cene drvivá väčšina vedcov
počas svojej kariéry neuvažuje ako
o reálnom vedeckom cieli – je to niečo,
čo takpovediac nemajú vo vlastných
rukách. Grant ERC, hoci tiež veľmi
prestížny, je predsa len reálnejšou
šancou. „Jediný spôsob, ako grant
nezískať, je nepodať si žiadosť,“ uzatvára
Zuzana Reptová.
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ČO SÚ GRANTY ERC

Text: Lujza Laudárová
Foto: Tomáš Madeja

European Research Council (ERC) – Európska rada pre výskum je európskou
grantovou agentúrou, súčasťou schémy Horizon Europe (2021-2027). Podporuje
špičkový hraničný výskum („frontier research) a vedeckú excelentnosť v Európe.
Cieľom ERC je podporiť najlepších a najkreatívnejších individuálnych riešiteľov
(nie medzinárodné konzorciá) v návrhoch, ktoré prekračujú hranice vedeckých
disciplín, zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy a otvárajú nové výskumné
perspektívy. Grant ERC je viazaný na výskumníka, ten ho môže „priniesť“ do
inštitúcie, s ktorou sa dohodne (Host Institution).
Držitelia ERC grantov od r. 2007 získali 9 Nobelových cien, 4 Fieldsove medaily,
9 Wolfových cien a ďalšie prestížne svetové vedecké ceny.
TYPY ERC GRANTOV:
ERC Starting Grant – určený pre vedcov a výskumníkov 2 až 7 rokov po získaní
PhD. (do 1,5 milióna eur na 5 rokov)
ERC Consolidator Grant – určený pre vedcov a výskumníkov 7 až 12 rokov po
získaní PhD. (do 2 miliónov eur na 5 rokov)
ERC Advanced Grant – určený pre excelentných vedcov a výskumníkov, ktorí sú
preukázateľne lídrami vo svojej oblasti pôsobnosti (do 2,5 milióna eur na 5 rokov).
Pri všetkých 3 typoch grantov je k dispozícii aj doplnkové financovanie na nákup
zariadenia, prístup k infraštruktúre, terénny či experimentálny výskum (až do 1 mil.
eur )
Proof-of-Concept – dodatočný grant pre tých výskumníkov, ktorí už získali
niektorý z ERC grantov (do 150 000 eur)
Synergy grant – grant pre malé skupiny 2 – 4 vedcov, ktorí sú už držiteľmi iných
ERC grantov, aby mohli pracovať na takých výskumných úlohách, ktoré si vyžadujú
koordináciu viacerých výskumných tímov (do 10 miliónov eur na 6 rokov)
OBLASTI PODPORY
Physical Sciences and Engineering (fyzikálne a technické vedy)
Life sciences (biologické vedy)
Social sciences and humanities (spoločenské a humanitné vedy)
SLOVENSKÁ ÚČASŤ V ERC
Zo Slovenska bol zatiaľ úspešný jeden žiadateľ o ERC grant – Ján Tkáč
z Chemického ústavu SAV získal v r. 2012 Starting Grant a v r. 2018 Proof of
Concept Grant.
Slovenskí vedci najčastejšie podávajú žiadosti v oblastiach Physical engineering
a Life Sciences, výrazne menej v oblasti Social sciences and humanities.

Zuzana Reptová, M.A. et M.A.
pôsobí ako Národný kontaktný bod pre Európsku radu pre výskum a Akcie
Marie Curie-Skłodowskej a ako expertka v programovom výbore EK pre tieto
oblasti. Vyštudovala európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických
vied UK, pôsobila v bruselskom think-tanku European Policy Centre, kde
manažovala program FutureLab Europe. V podpore pre fascinujúci svet
vedy a výskumu pokračovala v akademickej sfére v holandskom Haagu/
Rotterdame a tiež ako konzultantka pre medzinárodnú asociáciu IASQ,
kde sa zaoberala pomocou pri príprave projektov výskumnej spolupráce.
Je spoluzakladateľkou československého klubu pre mladé talenty pri
Európskom Fóre Alpbach a angažuje sa v Slovak Fulbright Alumni
Association.

8000 BALÍČKOV
PRE ŠTUDENTOV NA
INTERNÁTOCH
Príchod na univerzitu a na internát je pre každého študenta silným emotívnym zážitkom, ktorý si zafixuje do konca
života. Tento rok to však bolo ešte o niečo výnimočnejšie: študenti sa na internáty, do prednáškových miestností
a do kolektívu rovesníkov vracali po troch semestroch dištančnej výučby.
Okrem festivalu AmosFest (ktorý
napokon prebehol v online verzii) sme
chceli tento moment podčiarknuť malou
drobnosťou v podobe darčekového
balíčka. Tím prorektora pre vonkajšie
vzťahy Radomíra Masaryka sa s touto
myšlienkou pohrával už dlhšie,
a napokon padlo rozhodnutie pripraviť
balíčky pre všetkých študentov, ktorí sa
prišli v akademickom roku 2021/2022
ubytovať na internáty v Mlynskej doline
a na internáte Družba.
Balíček obsahoval uvítací list od rektora
univerzity Mareka Števčeka, pero
s logom univerzity a niekoľko drobností
od našich partnerov pre spríjemnenie
prvého dňa na internáte. To celé bolo
zabalené v plátennej taške s logom
internátov Mlyny alebo Družba.
Naším najväčším sponzorom bola
spoločnosť Kaufland s.r.o, ktorá prispela
zubnými pastami a hygienickými
vreckovkami. Spoločnosť I.D.C. Holding
nám zas poskytla svoje produktové
novinky, a to buď sušienky Verbena
alebo keks Lina s arašidovým maslom.
V balíčku nechýbal ani energetický

nápoj Red Bull, ktorý mnohých
študentov prenáša cez skúškové
obdobia. Keďže študenti prichádzajú
do styku s rastúcimi cenami potravín
a jedál v reštauráciách, pripravili sme
aj niekoľko poukážok na zmiernenie
cenového šoku: výhodné kupóny od
spoločnosti rýchleho občerstvenia
McDonald´s a päťeurový kupón na prvú
donášku od spoločnosti Wolt. Keďže
každá starostlivá mamina sa hneď pýta
na stav ponožiek, ponúkli sme 25 %
zľavu v spoločnosti Dedoles. Študent
však potrebuje predovšetkým študovať,
preto balíček obsahoval aj zľavu na
nákup kníh v kníhkupectve a online
obchode Martinus.
Najväčším orieškom bola napokon
logistika. Keďže sme celý projekt
poňali nízkonákladovo, s chystaním
balíčkov pomáhal každý, kto mohol. Od
samotného rektora Mareka Števčeka
a prorektora Rada Masaryka, cez
vedúcich zamestnancov rektorátu,
po zamestnancov internátov Ľ. Štúra
aj internátu Družba. Pomôcť prišli
aj dobrovoľníci z radov študentov

– ďakujeme hlavne psychológom
a filológom. Celkový počet balíčkov,
ktoré sme nabalili, bol osemtisíc.
Prvýkrát v živote som zažila, že po
pracovnom dni „univerzitnej úradníčky“
mi fitness hodinky hlásili viac než
20 000 krokov, a to ani nepočítam počet
prenesených krabíc. Jedno číslo mi však
predsa len utkvelo v pamäti - počas
jedného upršaného utorka som len ja
sama rozdala 230 balíčkov.
Doteraz ma ale teší, keď na internátoch,
v meste, v električke či v parku stretávam
mladých ľudí s našimi internátnymi
taškami. Množstvo študentov nám
písalo aj milé správy na Facebooku či
Instagrame internátov (pokojne v tom
pokračujte!), fotili si balíčky, označovali
nás na sociálnych sieťach. Veľmi ma
potešili aj ohlasy – aj od zahraničných
študentov, ktorým sme spríjemnili prvé
dni v našej krajine.
Verím, že sa vďaka našim sponzorom
podarí na túto tradíciu nadviazať
a príchod na internáty bude stále viac
v duchu slov na tabuli pri vstupe do
Mlynskej doliny: „Vitajte doma“.
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Text: Barbora Tancerová
Foto: Archív ESET Science Award, © Linda Kisková Bohušová

mnohí v tom máme rezervy. Ja sama
najmä v poslednej dobe zisťujem, že
nájsť vhodné slová, aby som vysvetlila
to, na čom pracujeme, nie je vôbec
jednoduché. Iné je to so študentmi,
ktorí prídu do mojej pracovne – vtedy
zoberiem pero, papier a po chvíli majú
predstavu o tom, čo nás aktuálne vo
výskume zaujíma. Pri propagácii vedy
však vedci potrebujú pomoc a podporu.
Je to možno chyba, ale málokto z nás
bude sám od seba vykrikovať do
sveta, alebo posielať správy do médií
o aktuálnych úspechoch, či skvelých
publikáciách. Viem však, že vždy, keď
sme oslovení, tak radi svoje objavy
vysvetlíme aj širokej verejnosti.

Katarína Mikušová pri preberaní Ceny verejnosti
na galavečere ESET Science Award.

ROZHOVOR

OTÁZKY,
KTORÉ SI KLADIEME,
NIE SÚ TRIVIÁLNE
Doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc. bola medzi piatimi finalistami ocenenia Eset Science Award v kategórii
Výnimočná osobnosť slovenskej vedy 2021 a v hlasovaní získala Cenu verejnosti. Svoj výskum zameriava na
mykobaktérie, medzi nimi aj na Kochov bacil, ktorý spôsobuje tuberkulózu. Výskum začínala v USA, vrátila sa však
aj s manželom na Slovensko a špičkový výskum robí na Katedre biochémie Prírodovedeckej fakulty UK. Veda by
sa podľa nej nemala deliť na „našu“ a „svetovú“, ide vždy o jej kvalitu. Priznáva, že podmienky na dosahovanie
kvality sú u nás ťažšie ako v zahraničí.

Väčšina dospelých u nás má
v súvislosti s tuberkulózou na ramene
okrúhle znamienko po povinnej
vakcíne proti TBC, ktorú dostali ako
novorodenci. Povinné očkovanie sme
však zrušili v r. 2012. Vy sa venujete
výskumu, ktorého cieľom je liek proti
tuberkulóze. Je táto choroba ešte stále
hrozbou?
Určite áno, najmä v menej rozvinutých,
chudobných oblastiach sveta.
Smutným paradoxom je, že ide vo
väčšine prípadov o liečiteľné ochorenie,
avšak veľké množstvo chorých nie je
diagnostikovaných a viac ako polovica
z nich potom chorobu neprežije – ročne
to je okolo jeden a pol milióna ľudských
životov. Na vzostupe sú aj rezistentné
formy TBC, ktorých liečba zďaleka nie je
úspešná. Hoci sa zdá, že v ekonomicky
vyspelých krajinách TBC nie je
pálčivým problémom, pravdou je, že
infikovaný, hoci aj náhodným kontaktom
s nakazeným človekom, môže byť
ktokoľvek.
Bacil tuberkulózy bol objavený
Robertom Kochom už pomerne dávno,
ešte v 19. storočí. Čo sa dá ešte na
takomto dlho známom bacile skúmať?
Ešte stále toho veľa nevieme. Až
teraz začíname chápať ohromnú
komplexnosť tuberkulózy, ktorá vyplýva
z jedinečnej vlastnosti Kochovho
bacila prispôsobovať sa rozličným
podmienkam v organizme hostiteľa.
V napadnutom tkanive (sú to najmä
pľúca) sú prítomné rozmanité

formy patogéna podľa toho, kde sa
nachádzajú. Môže to byť priamo
v bunkách imunitného systému
hostiteľa, ale aj mimo nich. A takto
prispôsobené baktérie odlišne reagujú aj
na podávané lieky.
V čom je Váš prístup novátorský?
My sa zaujímame o syntézu bunkovej
steny Kochovho bacila. Snažíme sa
pochopiť sled krokov, ktorými táto
ochranná vrstva vzniká a identifikovať
enzýmy, ktoré sú v tomto procese
zapojené. Využívame najmä klasické
biochemické metódy, pomocou ktorých
sledujeme zabudovanie špecifických
rádioaktívnych molekúl do výslednej
štruktúry bunkovej steny. Tieto
experimenty uskutočňujeme s kmeňmi
mykobaktérií, ktoré sú geneticky
upravené, častokrát aj najmodernejšími
metódami (ako napr. CRISPR
interferencia). Neviem, či by som náš
prístup nazvala „novátorský“. Určite však
platí, že takto vieme nájsť odpovede
na mnohé z otázok, ktoré riešime. Náš
prínos vidím v tom, že tie otázky, ktoré si
kladieme, vôbec nie sú triviálne.
Získali ste nomináciu na ocenenie
Výnimočná osobnosť slovenskej vedy
a v hlasovaní ste boli ocenená Cenou
verejnosti. Ako vnímate komunikáciu
vedcov s verejnosťou? Pokladáte za
dôležité vysvetľovať Vaše výskumy
laikom?
Obdivujem mnohých kolegov, ktorí sú
zanietení propagátori vedy a viem, že

Naše číslo je venované svetovej vede
u nás a našim vedcom vo svetovej
vede. Čo podľa Vás treba zmeniť, aby
naša veda bola viac svetová?
Asi to delenie na „našu“ vedu a „svetovú“
vedu nie je celkom v poriadku. Význam
nových vedeckých poznatkov sa
neodvíja od toho, kde sa na ne prišlo.
Skôr teda hovorme o tom, ako a či sa dá
na Slovensku robiť kvalitná veda. A to nie
je ľahká otázka. Na jednej strane vidíme,
že je to možné – verím, že o tom svedčia
aj výsledky finalistov ESET Science
Award a mnohých ďalších kolegov. Na
strane druhej aj z vlastnej skúsenosti
viem, že tie podmienky nie sú celkom
priaznivé. V zahraničí sú často centrom
vedeckého výskumu vzdelávacie
inštitúcie, univerzity. Myslím si, že by
určite pomohlo, aby bola veda na našej
univerzite podporená podstatne viac,
ako je v súčasnosti. Bez kvalitnej vedy
nebudeme mať kvalitných absolventov.
Vidíme, že sa naši študenti najviac
naučia práve pri svojich vlastných
experimentoch pod vedením svojich
školiteľov. Nemusíme „vymýšľať koleso“,
stačilo by sa pozrieť na univerzity, alebo
krajiny, kde to funguje. Asi by bolo dobré
nájsť spôsob, ako podporiť projekty
učiteľov univerzity nad rámec našich
klasických grantových agentúr VEGA
a APVV.
Posilnením vedy na univerzitách
podporíme vedu na Slovensku, pretože
naši absolventi nachádzajú uplatnenie aj
na pracoviskách SAV alebo v prestížnych
laboratóriách v zahraničí. A samozrejme,
nevynechám ani otázku platov učiteľov
- vedcov, ktorí pôsobia na univerzite.
Základný hrubý tabuľkový plat mladého
odborného asistenta je 1 148 EUR. Je to
približne toľko ako aktuálny priemerný
plat skladníka v oblasti nákupu
a logistiky v bratislavskom kraji. To nie je
dosť atraktívne pre mladých ľudí, a preto
mnohí naši aj veľmi schopní doktorandi
nevidia svoju budúcnosť v oblasti vedy
na Slovensku.
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Matt Apuzzo, three-time Pulitzer
Prize winner and New York
Times reporter, visited Comenius
University, where he lectured on
Real Threats to Real News. In
an interview for Naša Univerzita
he talked about his college
experiences, the challenges
of modern journalism and the
European Union.

Mr. Apuzzo, you have won the Pulitzer
prize not once, not twice, but three
times. However, some people may not
know that you started as a student of
biology.
I did. I was a Pre-Med student, and
I thought I would be a doctor one day.
By the end of your studies, you were
the editor of your college newspaper.
Would you say that you have found
your true calling in journalism, even
though you majored in something else?
I for sure did. I’ve also realized that I was
not nearly as good scientist as I hoped
I’d be. I took organic chemistry and did
very, very poorly. Just barely passed.
That was the final sign that maybe
medical school was not for me. I had
been working for the school paper and
it always seemed like a fun to me. It
never felt like work. I had an internship
at the local paper in my university town
and that never felt like work neither. It
just sort of occurred to me – maybe if
I could find a way to do that, then all the
better.

INTERVIEW

MATT APUZZO:
AMERICAN PEOPLE TRUST
BIG COMPANIES, IN EUROPE
PEOPLE TRUST THEIR
GOVERNMENTS

Basically, your hobby has become
your job. And then it brought you a few
Pulitzer Prizes.
It’s funny. When you’re starting off,
you think of the Pulitzer Prize as the
award for the most valuable player. But
once you’ve been in this job for a while,
you realize it’s more like winning the
Champions League. No matter whose
name is on it, it’s all about teamwork.
The times I’ve won, it was always thanks
to group of people. It's hard work.
A reporter needs colleagues who work
as hard as he does. I was very lucky.
What advice would you give to students
who are thinking about switching their
major or taking different career path?
Because, obviously, such a change has
worked out for you.
That’s a great question. In the United
States people change their major all
the time. I don’t know how it works in
Slovakia, but I know that in European

schools you tend to apply for a program
and that’s the program you’re in. You
can’t just say: “Oh, I don’t want to do
Economics anymore, I want to try
Literature”. But in the United States
it’s very common, because who knows
as 17-year-old, where they want to be
for the rest of their life? To this extend
our students have more ability to learn
something new that pushes them out of
their comfort zone. It only increases the
chance they’re going to find something
they are truly passionate about. I would
say, if you discover that you’re not
passionate about the thing you’re doing
right now – you want to be passionate
about something else, or you already
are passionate about something else –
follow that. University is short, life is long
and if you’re not excited about the road
you’re on, it’s probably not worth it.
What would you recommend to future
journalists? Is there one specific skill
or strategy on how to write Pulitzer
winning material?
Read a lot. Read journalists that you
admire and see how they structure their
stories. See how they built their story
from the ground up and really study that.
Try to put those lessons into your own
writing. If you have people in this world
whose work you admire, reach out to
them. Don’t be afraid to ask for advice,
don’t be afraid to ask for help. Be curious
and read a lot.
So, is it necessary to find a tutor or
mentor who will guide, teach,
and help us?
That’s exactly right. Be somebody who
loves to learn and find somebody who
loves to teach..

You also taught at Georgetown
University in Washington.
Yes, and I’m still affiliated with
Georgetown University. I haven’t taught
in a few years because I’ve been abroad,
but I love it! It was amazing to be in
class again when we had a workshop at
the Department of Journalism here in
Bratislava.
You are currently working in Brussels
as an investigative correspondent for
The New York Times. How does it feel
compared to your previous experiences
in Washington, which you covered for
more than ten years?
It’s different. I was really feeling like
I needed to grow. It doesn’t matter
where you are in your career, you need
to constantly be growing and learning
new things. So, I’m learning a lot,
which is really important to me. The
obstacles are different in my current
job – obstacles of language, obstacles
of understanding the politics of all the
European countries. Wherever I might
go, there are new challenges, but they
are all very exciting challenges.
What have you learned about Europe?
What makes Europe different from the
rest of the world or at least from the
United States?
I will say one thing that I think
is interesting. In Europe, I find that
in general, people are much more
suspicious of companies, big industries
and much more trusting of their
governments.
Much more trusting?
Right. In the United States it’s the
opposite. Nobody trusts their

Prorektor pre vonkajšie vzťahy Radomír Masaryk odovzdal
Mattovi Apuzzovi v mene rektora Pamätnú medailu UK.
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government, and everybody trust these
companies. And here’s a good example.
I will say, I don’t want to have national
ID card, or I don’t want the government
to have my health information, or I don’t
want to do anything that could allow
anybody to track me. But I’m going
to walk around with my cell phone in
my pocket all the time and give my
information to Apple or Google. I get
mad if the government wants to ask me
a question I don’t want to answer, but
I just hit “accept” every time something
comes up on the internet, like privacy
setting or cookies. I think in Europe
people are much more sceptical of
the big companies having their data,
but much more comfortable with the
government. Because they say: “We
can vote out our government, we can
change it, we have a say. We have no say
in these companies though. Industries
are not accountable to us at all.” In the
United States, because of the mythology
around the “American dream”, we have
a high degree of skepticism around the
government, less around the companies.
And that’s going to change for me.
It’s interesting that you consider
Europeans to be more trusting of
governments, because many European
countries are very vocal about the socalled dictates from Brussels. Maybe
Europeans do trust their governments
more, but at the same time there is
strong movement against the European
Union. Have you encountered anything
like this?
When you come to a problem in Europe
today, is the answer more European
Union or less European Union? It is
not really your government, it doesn’t
function as a government, but it still
does some things as a government.
That leaves some weird things
uncovered. Is the answer: let’s make
it more of the government, so it can
complete the mission many people have
for it? Or let’s just keep European Union
out of it? I think that’s what people really
mean when they debate about European
Union. It’s an unfinished experiment.
Even in countries like Hungary, when
you hear Viktor Orbán talk about the
EU – he doesn’t actually want to get
rid of European Union’s money. He
just doesn’t want to feel like he has to
answer for anything. I understand that
there’s tension between ideal sovereignty
and European Union, but if you told all
the university students: “Okay, no more
Erasmus,”
Yes, we would riot.
That’s exactly my point. If you had to
check your passports at the boarder
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every time you wanted to travel, I think
people would not be very happy about
that. There’s a natural tension going
on, but this is ultimately part of the
democratic process.
That’s true. We are still in the middle
of the debate; I mean the fact that
not all arguments against the EU are
completely pointless.
Well, when you see people lying,
that’s invalid. When you have Viktor
Orbán tell people that Brussels is
going to take away their money and
demand that they take a bunch of
migrates to their villages – that’s just
scare tactics. That’s not part of the
democratic discussion. I think it’s totally
understandable that countries would
talk about sovereignty and what are
the competencies of the EU and what
are the competencies of the national
governments. That makes total sense.
Both your journalistic work and your
book, Enemies Within, are described
as "courageous, filled with data, greatly
sourced". How do you think the sources
and facts in the press change the
readers’ perspective on populism or
populist politicians?
I think people understand that facts
matter. The challenge of the media right
now, is how do you make a sustainable
business model around the fact
that gathering news is expensive,
complicated, and hard. Producing
propaganda and lies is easy. If the
facts cost money and the lies are free,
and you can just blast them out to
everybody – how do the facts break
through? That’s one of the fundamental
challenges we have in the 21st century.
What would be your answer to this
question?
I don’t have any!
Does anybody?
I think we’re all trying to figure that out.
I wish I had more obvious answer.
Are you currently working on
something you could tell us more
about?
No. [laughter]
So, we just have to wait for the next
Pulitzer Prizes to be announced.
[laughter] Hopefully, we will put
something in the newspaper.
The Tatrabanka Foundation, in
cooperation with the Petit Academy
and Comenius University in Bratislava,
organized a lecture by an American
journalist as part of the Pulitzer Prize
Lecture Series program..

OSLOVIŤ ZDROJ INFORMÁCIÍ
JE ROVNAKO STRESUJÚCE AKO
POZVAŤ DIEVČA DO TANCA
Matt Apuzzo počas svoje návštevy
na UK viedol workshop pre budúcich
novinárov. Študentom prezradil
svoje skúsenosti z investigatívnej
žurnalistiky, spôsob získavania zdrojov
informácií aj cenné psychologické triky
reportérov.
„Nemôžem vás spraviť zaujímavými, ak
ste nudní. A rovnako nemôžem urobiť,
že sa budete zaujímať o ľudí. Nedá sa
to predstierať. Musíte byť skutočne
fascinovaný svetom okolo vás, aby ste
mohli viesť konverzáciu s odborníkom na
regulovanie tlaku vody a získali tak zdroj
informácií o spoločnosti, ktorá vyrába
mobily,“ vysvetľoval Matt Apuzzo.
Korešpondent New York Times si
25. októbra 2021 veľmi rýchlo získal
pozornosť študentov Katedry žurnalistiky
UK, nielen znalosťou slovenskej
politiky, ale aj autentickým humorom
a bezprostredným vystupovaním.
Interaktívnou formou zapájal budúcich
novinárov do svojho vysvetľovania
o tom, ako získava zdroje informácií.
„Myslím, že najväčšou výzvou pre nás
reportérov je, že presvedčíme sami seba,
že nikto sa s nami nebude rozprávať.
Že to, čo potrebujeme urobiť, môžeme
vybaviť cez telefón a nemusíme ani vyjsť

von z redakcie,“ tvrdil Matt Apuzzo. „Ani
vy sa však nebudete sťažovať na rodičov
svojmu kamarátovi v ich obývačke.
Napriek tomu si my ako reportéri
myslíme, že môžeme ľuďom zavolať
do kancelárie a požiadať ich, aby nám
povedali, čo sa v skutočnosti odohráva
v ich firme. Nikto vám však nebude
prezrádzať svoje tajomstvá cez SMS
správy!“
Zdroj sa musí cítiť pohodlne
Zdôrazňoval, aké je rozhodujúce
stretnúť sa s ľuďmi v prostredí, kde sa
cítia dostatočne pohodlne na to, aby
sa so žurnalistami rozprávali – či už
je to kaviareň, ich dom alebo vonku na
prechádzke. Časť práce novinárov je
totiž založená aj na tom, aby nepôsobili
tak zastrašujúco, ako ich ľudia vnímajú.
„Ľudia hovoria, že novinár musí mať so
svojimi zdrojmi nejaké ľstivé vzťahy. To
však vôbec nie je spôsob, akým si vzťahy
udržiavam ja. Veľkú časť môjho dňa
strávim rozprávaním sa s ľuďmi, ktorým
rovno hovorím – viete čo, ja neplánujem
robiť interview, nemám v rukáve žiadne
triky, chcem len vedieť, ako vyzerá váš
deň, vaša práca, ako funguje systém.

Takže čo keby sme šli spolu na kávu,
pivo alebo obed...?“ opisoval americký
reportér.
Sám však priznáva, že najťažšia časť
je osloviť ľudí. Študentov opätovne
rozosmieval, keď tento proces prirovnal
k pozvaniu dievčaťa do tanca. Takej
stresujúcej situácii sa podľa neho
stredoškolák radšej dopredu vyhne,
pretože sám seba presvedčí, že dané
dievča by aj tak nemalo záujem,
a vypočuť si odmietnutie by preňho
bolo predsa príliš trápne. Podelil sa tiež
s podrobným popisom toho, ako vo
svojich zdrojoch vyvolá pocit bezpečia
a dôvery, a pravidelne s nimi udržiava
kontakt: „Znie to, ako keby som ich
manipuloval, ale nie je to tak. Chcem
sa ich pýtať na veci, ktoré sú pre nich
dôležité, pretože som ľudská bytosť,
úprimne sa zaujímam o druhých ľudí.“
Študentov povzbudil, aby zašli na obed
či kávu s niekým novým a zoznamovali
sa s ľuďmi.
Off record? Radšej nie
Pre budúcich novinárov bolo obzvlášť
osožné počuť jeho odlišný pohľad na
používanie žurnalistického žargónu.
Termíny „on record“ a „off record“ by mali

Text a foto: Zuzana Lenártová

vyjadrovať, ktoré vypovedané informácie
môže novinár použiť a ktoré nie. Matt
Apuzzo však poukázal na to, ako
ľahko pri nich vznikajú nedorozumenia
a problémy. „Nepoužívajte tieto pojmy,
nič neznamenajú. Definujte si ich
predtým, ako vám prezradia informácie.“
Najdôležitejšie je podľa neho byť
úprimným a transparentným. A ak sa
niekto cíti byť ukrivdeným, ospravedlniť
sa. V závere workshopu opísal pozadie
práce na svojom ocenenom článku
o pandémii COVID-19, v ktorom sa
zaoberal otázkou, či sa vírus môže šíriť
bez príznakov a ak áno, prečo o tom
verejnosť nevedela.
Držiteľ Pulitzerových cien za
investigatívnu žurnalistiku, domáce
spravodajstvo a službu verejnosti tiež
ochotne zodpovedal mnohé otázky
študentov. Poukázal na to, aká veľká
výhoda je byť v redakcii novým členom.
Vtedy novinár pôsobí neškodne, a tak sa
môže pýtať aj hlúpe otázky či poprosiť
kolegov o pomoc – a tým to bude
lichotiť. To si podľa neho reportér po
desiatich rokoch praxe nemôže dovoliť.
„Teraz, keď si ma ľudia vygooglia, už je
to iné,“ priznal. „Kiežby som mohol byť
novým. Takže buďte novými!“

16. novembra 2021 tisícky študentov a učiteľov vysokých škôl pochodovali v Bratislave
na protest proti novele vysokoškolského zákona. Protest pripravila Univerzita
Komenského v Bratislave spolu so Slovenskou technickou univerzitou, Radou vysokých škôl
a Študentskou radou vysokých škôl. Udalosť podporila aj Slovenská rektorská konferencia.
Farbou protestu bola žltá výstražná farba. Zodpovedný prístup k protestu podčiarkli žlté
respirátory pre protestujúcich.
Foto: Tomáš Madeja
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TRI FAKULTY UK
OSLÁVILI SVOJE VÝROČIA
PRÁVNICKÁ
FAKULTA MÁ 100
ROKOV, JE NAŠOU
NAJSTARŠOU
PRÁVNICKOU
FAKULTOU
Právnická fakulta UK je najstaršou
kontinuálne pôsobiacou slovenskou
právnickou fakultou. Výučba sa
slávnostne začala 24. októbra 1921
prednáškou z rímskeho práva.
Fakulta bola vybudovaná na báze tesnej
spolupráce pražského ministerstva
školstva a Právnickej fakulty Karlovej
univerzity. Prostredníctvom svojich
prvých profesorov ideovo nadviazala na
tie najlepšie tradície českej a rakúskej
právnej vedy. Knižnica právnickej
fakulty patrila v medzivojnovom
období medzi najkvalitnejšie vybavené
zariadenia svojho druhu v Strednej

Európe. V priebehu dvoch decénií
medzivojnového obdobia vychovala
prvá generácia (vo veľkej väčšine)
českých profesorov množstvo
slovenských nasledovníkov, ktorí boli
ďalej zodpovední za rozvoj právnej
vedy (o.i. prvého guvernéra Slovenskej
národnej banky Imricha Karvaša,
vynikajúceho profesora občianskeho
práva Štefana Lubyho a profesora
právnych dejín a rímskeho práva
Karola Rebra). Vyhlásenie slovenskej
autonómie a ďalšie dejinné udalosti
viedli koncom roka 1938 k odchodu
českých profesorov z právnickej fakulty.
Aj v období neslobody sa však právnici
dokázali postaviť na odpor, spomínaný
profesor Karol Rebro bol aktívnym
účastníkom Slovenského národného
povstania.
Hoci právnická fakulta sa usilovala
uchovať demokratickú tradíciu aj po roku
1948, po viacnásobných previerkach
a mocenských zásahoch fakultu
v priebehu roka 1950 nútene opustila
väčšina členov pedagogického zboru.
Nový režim hlásal tézy o postupnom

Pedeli lekárskej, právnickej a filozofickej fakulty
v dvadsiatych rokoch 20. storočia.

odumieraní práva v spoločnosti, pričom
buržoázny právnik-inteligent v zásade
predstavoval prototyp triedneho
nepriateľa. V dôsledku štátnej politiky
v päťdesiatych rokoch 20. storočia
nastali pre právnickú fakultu veľmi
nepriaznivé pomery. V priebehu
nasledujúcej dekády sa novej generácii
právnikov podarilo načrtnutý marazmus
čiastočne prekonať. Rozvoj právnej
vedy kulminoval v období Pražskej jari
za dekanátu profesora trestného práva
Vojtecha Hatalu.
Reforma štúdia v polovici
sedemdesiatych rokov priniesla
skrátenie štúdia z piatich na štyri roky.
V roku 1990 bolo obnovené päťročné
štúdium práva, pričom Právnická fakulta
UK sa prihlásila k svojej medzivojnovej
tradícii. Knižnica právnickej
fakulty získala status Európskeho
dokumentačného centra. V posledných
rokoch bola na Právnickej fakulte
UK zrealizovaná úspešná reforma
študijného plánu, ktorý má prispôsobiť
právnické vzdelávanie požiadavkám 21.
storočia.

Budova na Kapitulskej ulici v Bratislave, kde pred sto
rokmi začali pôsobiť právnická aj filozofická fakulta.

Pri príležitosti storočnice vydala
filozofická fakulta pamätnú medailu.

OSLAVY 40.
VÝROČIA
„MATFYZU“
PREBEHLI S ROČNÝM
ONESKORENÍM
40. výročie vzniku si Fakulta
matematiky, fyziky a informatiky UK
pripomenula už 1. septembra 2020.
Príležitosť na slávnosť prišla však až po
roku.
18. októbra 2021 sa akademická
obec fakulty zišla v Aule UK, kde
si okrem 40. výročia vzniku vtedy
Matematicko-fyzikálnej fakulty
UK v r. 1980 pripomenula aj 20 rokov
od zmeny názvu fakulty.
Na slávnostnom zhromaždení
vedeckej rady a akademického senátu
sa spomínali rozhodujúce míľniky
a dejinné okamihy, ktoré formovali
fakultu a jej akademickú obec. Slávnosť
otvoril príhovorom rektor Univerzity
Komenského profesor Marek Števček.
Dekan fakulty, profesor Daniel Ševčovič
pripomenul, že korene fakulty sú hlboko
zasadené na Prírodovedeckej fakulte
UK. Koncom 70. rokov 20. storočia
patrila táto fakulta k najväčším fakultám
univerzity. „Matfyz“ vznikol 1. septembra
1980 odčlenením matematických
a fyzikálnych pracovísk. „Dnes môžeme
jednoznačne konštatovať, že rozdelenie
prospelo obidvom fakultám a v novom
areáli v Mlynskej doline sa vytvoril ďalší

priestor na ich rozvoj,“ uviedol.
Na podujatí boli ocenení tiež bývalí
dekani: akademik Michal Greguš,
profesor Beloslav Riečan, docenti Peter
Mederly, Ľudovít Fischer, Ján Boďa
a profesor Jozef Masarik. Ocenenia
prevzali aj emeritní profesori. Na
pamiatku tejto významnej udalosti
fakulta vydala brožúrku „Matfyz: 40
rozmarných faktov“ a pamätný list.

UŽ 100 ROKOV
ICH MYSLENIE
BAVÍ. FILOZOFICKÁ
FAKULTA
UNIVERZITY
KOMENSKÉHO
OSLÁVILA 100
ROKOV
Aj najstaršia humanitná
a spoločenskovedná fakulta na
Slovensku si pripomína tento
akademický rok svoje sté výročie.
Vyučovať sa na nej začalo 24. októbra
1921.
Vznik fakulty vyplýval z naliehavej
potreby po vzniku Československej
republiky vzdelávať odborníkov
ovládajúcich slovenský jazyk pre úrady

a školy v novej republike.
Filozofická fakulta UK sa stala „kolískou“
humanitných a spoločenskovedných
odborov na Slovensku. Členovia jej
akademickej obce boli niekoľkokrát
nositeľmi významných dejinných zmien.
Dnes na Filozofickej fakulte UK
študuje takmer 3000 študentov v 220
študijných programoch. Jej odborníkov
počuť vo verejnom diskurze, napríklad
politológovia pravidelne komentujú voľby
či vývoj na politickej scéne, historici
približujú historické výročia, etnológovia,
sociológovia či psychológovia
komentujú rôzne spoločenské javy.
„Usilujeme sa, aby naše výskumy mali
reálny vplyv na spoločnosť, pomáhali
formovať kritické myslenie, názory na
hodnoty a reagovali na súčasné výzvy
v spoločnosti. Myslenie nás baví a naším
cieľom je, aby bavilo nielen nás, ale
všetkých,“ hovorí dekan fakulty profesor
Marián Zouhar.
Sté výročie si fakulta pripomenula
slávnostným akademickým
zhromaždením v Aule UK 25. októbra.
Rektor UK profesor Marek Števček
vyzdvihol, že fakulta plní svoju historickú
úlohu – poskytovať priestor pre slobodu
myslenia, vedeckého bádania, slušnej
a vecnej polemiky, teda „priestor pre
rozvoj ľudskej osobnosti cez svoju
zvedavosť ukotvovanú v hodnotách
humanizmu, tolerancie, poctivosti k sebe
samému i k ostatným.“
Pozdravný list jubilujúcej fakulte zaslala
aj prezidentka SR Zuzana Čaputová,
ktorá ocenila, že fakulta je verná
svojmu poslaniu šíriť filozofiu – lásku
k múdrosti.

ROZHOVOR

V BRATISLAVE AKO VO
VIEDNI. AJ V PRÍPADE
PROTIŽIDOVSKÝCH
DEMONŠTRÁCIÍ
ŠTUDENTOV UK
Text: Barbora Tancerová

Foto: Slovenský národný archív
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Špičkovú vedu robia
pracovníci našej univerzity aj
v humanitných a spoločenských
vedách. Germanista a historik
Miroslav Szabó z Filozofickej
fakulty UK získal za rok 2021
v mníchovskom Collegium
Carolinum – Výskumnom centre
pre dejiny Česka a Slovenska
esejistickú cenu, ktorá je
udeľovaná každé dva roky za
výnimočný prínos k dejinám,
literatúre a kultúrnej vede. Získal
ju za text, ktorý mu vyšiel v r.
2019 v prestížnom časopise
Journal of Contemporary History
vo Veľkej Británii.
Jeho ocenený text sa týka aj dejín
našej univerzity. Žiaľ, odhaľuje
tie menej pozitívne historické
okamihy.
O čom bol Váš ocenený text?
Bola to súčasť môjho výskumu
antisemitizmu v medzivojnovom
období a jeho porovnávania v Rakúsku
a na Slovensku. Porovnával som
udalosti spojené s demonštráciami
okolo premietania filmov vo Viedni
a v Bratislave.
O aké filmy išlo?
Vo Viedni sa demonštrovalo na prelome
rokov 1930 a 1931 proti premietaniu
filmovej verzie románu E.M. Remarquea
Na západe nič nové, v Bratislave v r. 1936
voči filmu Golem. Skúmal som, či tieto
udalosti boli v niečom podobné.
V čom bol problém s Na západe nič
nové?
Autor v knihe desať rokov po skončení
1. svetovej vojny naturalistickým
spôsobom bez akýchkoľvek zábran
opisoval ničivú silu vojny a čo táto
skúsenosť spravila s mladými ľuďmi,
ktorých odviedli často zo školských
lavíc, ako ich to psychicky poznačilo.
Film sa držal predlohy, a hoci vtedy
filmové efekty zďaleka neboli také, ako
dnes, je stále silný aj pre dnešného
diváka. Ukázal to nezmyselné utrpenie.
Remarquova kniha bola bestsellerom,
film podľa nej natočili v Hollywoode
a mal veľký ohlas, čo sa však mnohým
nepáčilo.
Prečo?
Lebo mali pocit, že Remarque znevážil
hrdinstvo nemeckých vojakov, že ich
zobrazil ako slabochov. Mali názor, že
chlap musí byť hrdina, že vojnu musí

zvládnuť. V istých kruhoch boli stále
silné predstavy o tradičných rodových
rolách –ženy rodia, chlapi bojujú vo
vojne. Tieto názory prezentovala aj
krajná pravica, fašisti, ktorí vtedy už
v Nemecku, Rakúsku a inde v Európe
naberali na sile. Protesty sa objavili už
po vyjdení knihy. Keď o rok prišiel film,
v Nemecku nacisti práve zažili prvý veľký
úspech. Dovtedy to bola malá strana
s pár poslancami, ale v roku 1930 už
na pozadí hospodárskej krízy zrazu vo
voľbách vyleteli na 20 percent. A chceli
to propagandisticky riadne dať najavo tu sme a treba s nami rátať. Goebbels,
šéf nacistickej strany v Berlíne,
zorganizoval sabotáže premietaní Na
západe nič nové. Nacisti napochodovali
do kina, vykrikovali, hádzali smradľavé
veci, delobuchy.
Čo dosiahli?
Mali úspech, lebo prinútili úrady vo vtedy
ešte demokratickom Nemecku, aby
film stiahli. Takže keď o pár mesiacov
prišiel film do Rakúska, tamojší nacisti
zopakovali to, čo sa dialo v Nemecku.
Tiež sa im podarilo donútiť vládu, aby
film stiahla z kín. Slávili tým veľký
propagandistický úspech. Zaujímavé
je, že Viedenčania, ktorí chceli vidieť Na
západ nič nové, po tomto zákaze chodili
na premietanie do Bratislavy. Bola to
veľmi spolitizovaná situácia – proti filmu
boli nacisti, nacionalistická pravica, za
film boli pacifisti a ľavičiari – socialisti,
sociálni demokrati. Viedenskí sociálni
demokrati boli perfektne organizovaní,
tak sa konali celé zájazdy na premietania
v Bratislave, začiatkom roku 1931 do
Bratislavy každý víkend chodili celé
vlaky. Takže v Bratislave mal tento film aj
vďaka tomu obrovský komerčný úspech,
lebo sem obrazne chodila polovica
Viedne.

V Bratislave premietanie prebiehalo
bez problémov?
Áno. Československé úrady situáciu
chceli propagandisticky využiť – mohli
ukázať, pozrite, zlí Nemci a Rakúšania,
aké tam majú problémy, akí tam sú
vojnoví štváči, ktorí nedovolia premietať
pacifistické filmy – dobre, že sme sa od
nich odtrhli. Ťažili z toho pre zlepšenie
svojho medzinárodného renomé.
Toto je jedna časť príbehu. Aj Bratislava
však zažila demonštrácie kvôli inému
filmu.
Áno, v r. 1936, proti francúzskemu filmu
Golem.
O čo v ňom išlo?
Spracoval známu legendu o umelom
hlinenom mužovi Golemovi, ktorého
v Prahe vyrobil rabín Löw. Vznikol však
v r. 1936 , kedy bol Hitler v Nemecku
už pevne pri kormidle, už po prijatí
rasistických norimberských zákonov.
V západnom svete sa preto už cielene
robili filmy zamerané na kritiku nacizmu.
Film režiséra Juliena Diviviera, ktorý
sa natáčal na Barrandove, legendu
spracoval tak, že Golem sa po oživení
stane ochrancom židov, ktorí trpia
útlakom. Bol to angažovaný film proti
nemeckej politike.
Prečo s ním mal niekto v Bratislave
problém?
Na Slovensku v tej dobe už boli
skupiny, ktoré sa radikalizovali. Boli
tu už aj v čase, keď sa premietalo
Na Západe nič nové, ale ešte neboli
také zradikalizované, vtedy ešte boli
relatívne pokojné časy. Ale potom, ako
sa dostal k moci Hitler, sa celá Európa
začína na pravom okraji radikalizovať,
Nemecko sa stalo vzorom, ktorý udáva
tón. Na Slovensku sa radikalizovala

Budova Lekárskej fakulty UK v súčasnosti.
Foto:Tomáš Madeja
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istá časť politického spektra, hlavne
časť mladších straníkov v okruhu
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.
Tí v Golemovi zacítili príležitosť, ako
dať o sebe vedieť a využiť to na svoju
propagandu. Východiskový postoj
bol, že film, ktorý sa zastáva židov, na
Slovensku nechceme. Podľa nich Slováci
majú zlé skúsenosti so židovskými
krčmármi, ktorí vykorisťujú, židia sú
úžerníci a nepotrebujeme “oslavné” filmy
o židoch, lebo my vieme, že nie sú dobrí,
tvrdili. Rozhodli sa tiež protestovať proti
premietaniu.
Boli protesty podobné ako tie vo
Viedni?
V niečom áno, napríklad v spôsobe
sabotovania predstavení. Rozdiel bol
v tom, že v Bratislave protestovali
najmä študenti, hoci s podporou
HSĽS. Aj vo Viedni predtým boli na
protestoch určite aj študenti, lebo nacisti
boli nadpriemerne zastúpení medzi
študentami, ale akcie boli najmä v réžii
nacistov ako strany. A v Bratislave
to bola časť študentov Univerzity
Komenského, ktorí sympatizovali
s HSĽS.
Musíme si uvedomiť, že v tom čase
boli študenti veľmi spolitizovaní, čo je
rozdiel oproti dnešku. Medzi študentami
bolo zastúpené celé vtedajšie politické
spektrum, od pravice až po komunistov,
všetci mali svoje študentské organizácie.
Sympatizantov HSĽS bolo na takéto
dobrodružstvo pomerne ľahké
mobilizovať. Spojilo sa to náhodou
s oslavami výročia narodenia Ľudovíta
Štúra, kedy sa organizoval pochod na
Devín, takže študenti už boli takpovediac
„nachystaní,“ že sa ide niečo diať. Deň
pred pochodom na Devín sa niektorým
z nich zdalo, že bude dobrý nápad
ísť do kina a ukázať, že takýto film tu
nebudeme trpieť.
Ako to vyzeralo?
Urobili to presne rovnako ako
nacisti – 24. a 25. apríla 1936 vtrhli
na premietanie v kine Tatra, hádzali
delobuchy, rozlievali smradľavé látky.

medici a žiadali zaviesť pre židovských
študentov numerus clausus. Aj počas
protestov kvôli Golemovi sa to dosť
mlelo pred lekárskou fakultou, kde sa
niektorí študenti snažili zabrániť vstupu
na fakultu židovským spolužiakom.
Znovu vyplávali na povrch antisemitské
postoje, hoci v r. 1936 už poľských
židovských študentov bolo na fakulte
oveľa menej ako v r. 1929.
Aké boli reakcie na tieto demonštrácie?
Zareagovali najprv sympatizanti iných
politických strán. Svoje demonštrácie
za Golema urobili komunisti pod
heslami, že oni sú antifašisti a spájajú
demokratické sily. Napochodovali do
ulíc a bolo ich viac ako sympatizantov
HSĽS. Samozrejme, došlo k potýčkam,
pouličným bitkám, v Podhradí, kde bolo
židovské geto, podgurážení študenti
vybíjali okná. Chod mesta bol niekoľko
dní narušený.
Ako reagovala polícia?
Snažila sa skupiny oddeliť. V jeden
deň napríklad ľudákov natlačila na
nádvorie Starej radnice, z čoho vznikla
aj fotografia, ktorá je v Slovenskom
národnom archíve. Vyzerá to na nej,
že študenti si to vlastne užívali, sú
usmiati, je medzi nimi viacero žien. Proti
komunistom polícia tiež pomerne tvrdo
zasiahla, možno ešte tvrdšie ako voči
druhej skupine, pod zámienkou, že boli
agresívnejší.
Zistili ste, či nejako reagovala
univerzita?
K tomu som nenašiel skoro nijaké
pramene, čo je zaujímavé. Dá sa ale
predpokladať, že sa to snažili nejakým
spôsobom krotiť.
Ako to dopadlo s filmom? Podarilo
sa demonštrantom donútiť úrady, aby
Golema nepremietali?
Áno, aj tu, podobne ako vo Viedni,

Kto boli tí protestujúci študenti?
Najmä tí, ktorí boli ubytovaní na internáte
Svoradov, tam bývali sympatizanti HSĽS.
Bolo medzi nimi veľa študentov lekárskej
fakulty, lebo tí sa radikalizovali už aj
predtým. Na lekárskej fakulte študovalo
totiž dosť zahraničných študentov,
medzi nimi aj pomerne veľa z Poľska,
čo boli v tej dobe hlavne židia, hľadajúci
útočisko pred poľskými antisemitmi.
Poslucháči lekárskej fakulty s nimi mali
problém už v r. 1929, keď pod vplyvom
nepokojov na českých vysokých
školách aj v Bratislave protestovali

radikáli slávili úspech. Síce nie na
celoštátnej úrovni , ale bratislavský
policajný prezident sa stretol
s predstaviteľmi filmovej spoločnosti
a dohodli sa, že film stiahnu. V iných
mestách sa premietal, hoci napríklad
som našiel dokument, že v Novom
meste nad Váhom v r. 1937 okresný
náčelník premietanie v meste bez
zdôvodnenia zakázal. Možno sa
chcel vyhnúť problémom, možno bol
sympatizant HSĽS. Poukazuje to na
to, že prvá republika nebola až do
Mníchova taký jednoliaty ostrov pokoja
a demokracie, ako sme si mysleli. Už
pred Mníchovom boli časti politickej
scény, ktoré inklinovali k fašizmu ešte
skôr ako prišiel zvonku po rozpade
Československa. U nás sa výskum
antisemitizmu sústreďuje na roky
vojnového slovenského štátu, roky 1938
– 1945. Ale obraz by nebol celý, keby
sme sa nepozreli na to, čo bolo predtým.
Antisemitizmus vojnového obdobia
sa tu “nezjavil” ako blesk z čistého
neba, respektíve to neboli len Nemci,
ktorí Slovákom “kázali” sa k židom zle
správať. Tak to nebolo.
Získanie ceny Collegium Carolinum
zrejme znamená, že porota vnímala
vo vašej eseji aj nejakú paralelu so
súčasnosťou.
Kultúra spomínania v Nemecku má
svoje špecifiká v tom, že Nemci sú
páchatelia holokaustu, tak majú záujem,
aby sa témy ako antisemitizmus vo
verejnej sfére pripomínali. Aj preto táto
téma zarezonovala.
Aké by mohlo byť z epizód okolo filmov
poučenie pre nás?
Politika a spomínanie na minulosť
sú veľmi previazané. Niekedy to nie
je na prvý pohľad zrejmé, ale kultúra
spomínania ukazuje, ako legitimizujeme
svoju politiku, na aké základy ju chceme
postaviť. Aktuálny problém súčasnosti

Foto: IMDb.com
je islamofóbia. Počas takzvanej
migračnej krízy prepukol naplno.
Islamofóbia preberá veľa z toho, čo
kedysi charakterizovalo antisemitizmus.
Vnímanie nepriateľa, nebezpečenstva,
stereotypy a rétorika radikálnej
pravice sú podobné. V rasistickom
antisemitizme hralo veľkú rolu, že židia
boli vykresľovaní ako morálne zvrhlí.
Takisto sa vykresľujú teraz utečenci.
Silvestrovská noc v r. 2015 v Kolíne
nad Rýnom, kedy došlo k nepokojom
a napadnutiu žien utečencami, bola
spúšťač pre súčasnú radikálnu pravicu,
internetový rasizmus sa rozbehol na
plné obrátky.
Myslím si, že si musíme dávať pozor,
aby sme nezastali pri tom, že históriu
vnímame ako niečo, čo je uzavreté.
História presahuje do súčasnosti, hoci
tvár niektorých vecí je dnes iná. Iné
sú napríklad skupiny, ktoré vnímame
ako hrozbu. Ale naše reakcie sú veľmi
podobné, ako boli kedysi. História je teda
niečo, čo stále žije, čo nás stále zasahuje
a čo nás má motivovať premýšľať
o súčasnosti inak.

Mgr. Miloslav Szabó, PhD.
je germanista a historik, pôsobí na Katedre germanistiky,
nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty UK
v Bratislave, kde prednáša históriu nemecky hovoriacich
krajín a dejiny modernej nemeckej literatúry.
Vyštudoval históriu a germanistiku na FiF UK, doktorát
získal na Karlovej univerzite v Prahe. Pôsobil na
univerzitách a výskumných ústavoch v Nemecku,
Českej republike a Rakúsku. Je autorom kníh a štúdií
zaoberajúcich sa dejinami antisemitizmu, fašizmu
a katolicizmu na Slovensku a v stredoeurópskom priestore.

Foto: Tomáš Rafa
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PRÁZDNE BUDOVY POČAS DIŠTANČNEJ VÝUČBY
VYUŽILI FAKULTY NA OPRAVY
Pandémia stále pokračuje a žiaľ, aj tento semester zostali chodby a učebne mnohých fakúlt prázdne, Aj tie, kde sa
vyučovanie ako-tak rozbehlo prezenčne, červená farba COVID automatu v novembri zase vyľudnila. Viaceré fakulty
sa túto situáciu snažia využiť v tom pozitívnom smere a pustili sa do opráv a rekonštrukcií.

Z nového interiéru i exteriéru sa budú tešiť aj študenti
Pedagogickej fakulty UK. Rekonštrukciou podkrovia
a vybudovaním nadstavby budovy na Šoltésovej ulici sa rozšírili
edukačné priestory o šesť učební, pre pedagógov vzniklo
zázemie v siedmich kanceláriách. Keďže sa budova nachádza
v pamiatkovej zóne Starého Mesta, proces obnovy budovy
trval dlhšie, nevynímajúc komplikácie súvisiace s pandémiou.
Hoci stavebné práce ukončili ku koncu roka 2020, kolaudačné
rozhodnutie padlo až 29. 9. 2021.

Foto: Radoslav Števčík
V rámci projektu ACCORD (Advancing University Capacity and
Competence in Research, Development and Innovation) prebehla
v lete tohto roku kompletná výmena výťahov a rekonštrukcia
strojovne výťahov pre Fakultu matematiky, fyziky a informatiky
UK a Prírodovedeckú fakultu UK.

Foto: Radoslav Števčík
Filozofická fakulta UK počas roka 2021 realizovala náročnú
opravu a renováciu podlahy terazzo a travertínových schodov na
2. poschodí chodby v budove na Gondovej ulici. Chodba, ktorej
dĺžka je takmer 200 metrov, bola v časti od Dunaja poškodená
ešte bombardovaním počas 2. svetovej vojny. Tu bola vyliata
nová podlaha terazzo. Na zvyšku chodby sa podlaha prebrúsila
a vyleštila, osadili sa nové obvodové lišty, odstránil sa olejový
sokel a celá chodba sa vymaľovala.

Foto: Tomáš Madeja

Foto: Radoslav Števčík
Na Filozofickej fakulte tiež obnovili hlavný vchod do budovy na
Gondovej ulici. Pôvodná dubová brána z roku 1913 v októbri
2021 prešla kompletnou renováciou. Po odstránení nánosov
čiernej farby sa jej vrátila pôvodná krása. Novú kľučku odliali
podľa originálu zachovaného na bráne do Moyzesovej siene.
Renováciou prešiel aj vestibul budovy. Obnova sa financovala
kombináciou fakultných zdrojov a financií z Fondu architekta
Weinwurma, ktorým mestská časť Bratislava-Staré Mesto
podporuje kvalitu verejného priestoru na svojom území.

Foto: Bohuslav Hvizdák
Na Jesseniovej Lekárskej fakulte v Martine zrekonštruovali
hlavný vchod v historickej budove tzv. "Štefánikovho ústavu" na
ul. Malá Hora.

Foto: Tomáš Madeja
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PREDSTAVUJEME PRACOVISKO

ĽUDIA, KTORÍ CHCÚ MENIŤ
SVET K LEPŠIEMU: ÚSTAV
VEREJNEJ POLITIKY FSEV UK

Namaľovali na Hlavnej stanici
v Bratislave na zem veľké
cigarety a šípky k odpadkovým
košom. V rozvrhu majú učebňu
v budove Národnej banky
Slovenska. Zavesili svoje videá
do trolejbusov v Bratislave
a znížili množstvo odpadkov
v bratislavskej IKEA a na
Štrkovci. Majú vlastný podcast
– Verejne o politike. Ale tiež
pripravili kultúrnu stratégiu
pre Bratislavský samosprávny
kraj alebo protikorupčný
benchmarkingový dotazník
pre starostov. Vitajte na
Ústave verejnej politiky Fakulty
sociálnych a ekonomických vied
UK.

Chodby Fakulty sociálnych
a ekonomických vied UK sú v tomto
semestri tiché, väčšina študijných
programov beží dištančne. Ústav
verejnej politiky sa však snažil aj počas
oranžových fáz COVID semaforu učiť
prezenčne a s riaditeľkou ústavu,
profesorkou Emíliou Sičákovou-Beblavou
sa stretávam v priestoroch ústavu na
druhom poschodí FSEV-kárskej budovy.
FSEV ako najmladšia fakulta UK nie je
rozdelená na katedry, ale od začiatku
budovala ústavy. Ústav verejnej politiky
je súčasťou fakulty od jej vzniku v r.
2002. Dovtedy takýto študijný program
na Slovensku neexistoval, dodnes je
jediným pracoviskom svojho druhu
u nás. V zahraničí však boli podobné
programy zamerané na public policy
v tom čase už riadne etablované.
„Nevymýšľali sme nič nové, len sme to
adaptovali na potreby na Slovensku“
hovorí profesorka Sičáková- Beblavá.
„Keď sme program vytvárali, boli sme
prepojení s inštitúciami v zahraničí, ktoré
už takéto programy vytvorené mali.
Vďaka zdrojom z projektu, ktorý sme na
začiatku mali z holandskej ambasády,
sa nám podarilo získať prvých troch
expertov z USA a Kanady, ktorí nám
pomohli postaviť náš študijný program
tak, aby reﬂektoval medzinárodné
štandardy v odbore verejná politika.“

Vzdelávanie v západnom štýle
Od začiatku bolo pracovisko zamerané
multidisciplinárne, na verejnú politiku sa
pozerajú z pohľadu viacerých vedných
odborov. „Naši študenti preberajú

politologické aspekty verejnej politiky, ale
rovnako tak aj ekonomické, sociologické
a právne. Toto všetko ich čaká v prvom
ročníku, neskôr idú v jednotlivých
aspektoch viac do hĺbky,“ hovorí
profesorka Sičáková-Beblavá. Ústav
poskytuje magisterské a doktorandské
štúdium, prihlásiť sa môžu bakalári
z akýchkoľvek odborov. Dostanú šancu
zažiť zaujímavé vzdelávanie, ktoré bude
s veľkou pravdepodobnosťou iné ako to,
ktoré mali na bakalárskom stupni. „Tým,
že sme mali od začiatku napojenie na
anglosaské a škandinávske univerzity,
veľa sme prevzali aj z ich didaktiky, nielen
zo skladby študijného programu. Naša
didaktika je iná ako je tradičné učenie na
Slovensku,“ hovorí profesorka SičákováBeblavá.
Ako teda vyzerá? „U nás sa v princípe
neučí frontálne. Typickým prvkom je
koprodukcia, spolupráca. To, ako to
robiť didakticky zaujímavo a účinne, sa
spolu učíme v rámci nášho interného
vzdelávacieho programu účinného
učenia. Každý rok máme niekoľko
interných školení o interaktivite. Veľa
pracujeme v skupinách - dokonca aj keď
sme boli online, prvé, čo sme si vyžiadali,
bolo školenie na prácu v skupinách v MS
Teams. Naši študenti nemohli spať na
online výučbe.“ Študenti sa učia cez
prípadové štúdie, vypracúvajú množstvo
zadaní. Pred pandémiou ich zvykli brávať
do divadla a fungoval tiež „Public Policy
Book Club,“ kde spoločne čítali odborné
knihy a debatovali o nich, často aj za
účasti hostí z iných vedných odborov.
Pandémia našťastie nezastavila
podcast Verejne o politike, kde vyučujúci
a ich hostia diskutujú o rôznych
konceptoch verejnej správy. Nezastavila
ani vydávanie nášho štvrťročníka,
Public Policy News, prostredníctvom
ktorého komunikujeme nielen s našimi
študentmi, ale aj s alumni a tými, ktorých
verejná politika zaujíma. Je zavesený
na blogu denníka SME a teda naozaj
dostupný v podstate každému.

Účasť odborníkov z praxe
Na Ústave verejnej politiky pozývajú
na prednášky a diskusie aj odborníkov
z praxe. „Verejná politika sa nedá učiť
len úplne teoreticky. Pre študentov je
inšpiratívne stretnúť analytikov alebo
manažérov z verejnej správy, primátorku
či poslankyňu NR SR, ktorí už majú za
sebou tvorbu nejakej stratégie, vedia
ju predstaviť, vysvetliť mechanizmus
jej presadzovania v praxi. Nedávno
sa tiež vrátila partia našich študentov
zo Štrasburgu, kde boli na pozvanie
europoslanca Vladimíra Bilčíka, pred
pandémiou sme plánovali exkurziu

v prezidentskom paláci. Pre reﬂexiu
spoločnosti chodíme raz do roka spolu
do divadla. Predmet Hospodárska
politika sa vyučuje v budove Národnej
banky Slovenska, vďaka spolupráci
s viceguvernérom NBS Ľudovítom
Ódorom, Právne aspekty verejnej
politiky prednáša docent Marián Giba
z Právnickej fakulty,“ hovorí profesorka
Sičáková-Beblavá.

Do koša, nie na zem!
Aj veda a výskum na Ústave verejnej
politiky sú úzko prepojené s praxou
a výsledky sú viditeľné vo verejnom
priestore. Zásluhu na tom má aj
behaviorálny tím ústavu, ktorý sa
zameriava na intervencie vo verejnej
správe. Čo si pod tým môžeme
predstaviť? Napríklad namaľované
cigarety na chodníku. V r. 2016
študentka FSEV Nikola Bobčíková
v rámci diplomovej práce namaľovala na
bratislavskej Hlavnej stanici na chodníky
značky, ktoré fajčiarov navigovali prejsť
z priestranstva pred stanicou na miesto
vyhradené pre fajčiarov. Kým predtým
fajčilo v zakázaných zónach 17 percent
fajčiarov, po tom, ako ich značky
„postrčili“ smerom k fajčiarskej zóne, ich
počet klesol na štyri percentá.
Podobné „postrčenia“ behaviorálny tím
dizajnuje na rôzne iné situácie, v ktorých
je žiadúce ľudí usmerniť, aby dodržiavali
nejaké opatrenie alebo znížili nežiaduce
správanie. Napríklad aby nehádzali
na zastávkach MHD ohorky z cigariet
na zem, ale do koša. Behaviorálny tím
FSEV túto zimu v spolupráci s mestskou
časťou Bratislava - Nové mesto
umiestnil na frekventovanej zastávke
Račianske mýto smetný kôš na „špaky.“
Vhodením ohorku ľudia mohli vyjadriť
svoj názor na rôzne témy. Napríklad
zodpovedať otázku, či plánujú prestať
od nového roka fajčiť - Áno alebo Nie.
Výskumníci potom zmerali, či sa znížil
počet ohorkov hodených rovno na zem.
„Behaviorálne stratégie sú často lacný
a účinný spôsob, ako motivovať ľudí,
aby sa zodpovedne správali. Snažíme sa
zároveň zmerať, či ľudia na to reagujú –
ak sa napríklad odpad znížil, možno by sa
aj iným samosprávam oplatilo investovať
do podobných košov, prípadne si pozvať
odborníkov, aby im pomohli nastaviť
iný experiment pre oblasť, kde majú
problém,“ hovorí profesorka SičákováBeblavá. V tomto konkrétnom prípade
experiment ukázal, že na Račianskom
mýte kôš na fajčiarov nezabral, za čo
zrejme mohla aj pandémia, nosenie
rúšok či chladné počasie. Podobný,
umiestnený v Prievidzi na autobusovej
stanici, kde ľudia mohli hlasovať za klub,
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ktorému fandia, však priniesol výrazný
úbytok ohorkov na zemi.

Vyšší výber daní, menej čiernych
pasažierov
Nejde len o relatívne drobnosti ako
smeti na verejných priestranstvách.
Behaviorálny tím rieši aj projekty,
kde vidieť napríklad priame finančné
benefity pre verejné inštitúcie. Zvýšili
výnos z poplatkov za odpad v meste
Prievidza. V spolupráci s magistrátom
mesta Bratislava pripravil videá so
vozidiel MHD, v ktorých ľudí na to,
nabádal necestovať načierno. Zároveň
sa v spolupráci s týmto magistrátom
pomocou behaviorálnej intervencie
pokúsili o vyšší výnos z dane
z nehnuteľnosti. Meranie účinnosti
ukázalo pozitívne výsledky. Momentálne
pripravujú manuál, ktorý by mal ešte
viac pomôcť platiteľom daní načas
a správne zaplatiť danú daň. Na
dizajne behaviorálnych experimentov
sa podieľajú aj študenti, ktorých to
baví a napĺňa. Na ústave majú kurz
Behaviorálna verejná politika a v rámci
neho študenti a študentky pripravia
vlastný dizajn behaviorálnej intervencie.
V lete sa zapojili do spoločnej aktivity so
Seesame a Envi-pack, kedy sa pokúsili
znížiť odpadky na Štrkoveckom jazere
a v Ivanke pri Dunaji. Študenti tak
sami zažili, že teoreticky naplánovaná
behaviorálna intervencia reálne
ovplyvnila spoločnosť.

Konkrétne zlepšenia pre život
Ústav verejnej politiky tiež pre verejné
inštitúcie ponúka tvorbu analýz
a stratégií. Vypracovali napríklad
sociálny plán pre Karlovu ves alebo
návrh kultúrnej stratégie pre Bratislavský
samosprávny kraj. V spolupráci s Radou
Európy sa minulý rok tím odborníkov
ústavu pod vedením dr. Slobodu pozrel
na potreby vzdelávania v miestnej
samospráve. Tento rok spolu s Radou
Európy a a Transparency International
Slovensko vytvárajú „Corruption Score
Card“, nástroj, ktorým sa meria korupcia
na miestnej úrovni a etika lokálnych
aktérov. Profesorka Sičáková-Beblavá
zároveň vysvetľuje, že oni sami môžu len
ponúknuť riešenia, ale rozhodujú aktéri
verejnej politiky. „My ako výskumníci
vieme zanalyzovať situáciu, a navrhnúť
riešenia na zlepšenie. Ukážeme, aké sú
možnosti. Je potom už na starostovi,
primátorke alebo poslancoch, ako sa
rozhodnú. Ale v každom prípade aj pre
nás a našich študentov a študentky je
to skvelá skúsenosť – robiť výskum,
ktorý potom môže mať reálny dopad na

život ľudí. Snažíme sa robiť veci, ktoré
majú zmysel, aby to spoločnosť mohlo
posunúť k lepšiemu.“
Akí sú teda študenti, ktorí sa rozhodnú
študovať verejnú politiku? „Sú to mladí
ľudia, ktorých zaujíma svet a chcú mu
rozumieť, v niečom ho zmeniť, posúvať
k lepšiemu. U nás sa naučia veľmi
veľa o tom, ako funguje štát, o jeho
štruktúrach, aktéroch a procesoch. Mali
sme napríklad študentku, ktorá bola
poslankyňa obecného zastupiteľstva
a chcela viac rozumieť, ako funguje
miestna samospráva.“
Absolventi programu sa po štúdiu
naozaj stávajú aktérmi verejnej
politiky. Sú medzi nimi starostovia
a poslankyne na lokálnej úrovni,
našli by sme ich v rôznych riadiacich
a analytických pozíciách na
ministerstvách, v samosprávach
a v mimovládnom sektore. Absolvent
Oskar Dvořák je momentálne šéfom
stratégie na ministerstve zdravotníctva
a jedným z autorov súčasnej reformy
zdravotníctva.
Za takmer dva roky pandémie sa
tradičné frflanie na štát, politiku, verejnú
správu, „tých hore,“ skrátka ľudí, ktorí
rozhodujú, posunulo na Slovensku
na ešte inú úroveň. Nadávame na
nekompetentnosť, zlú komunikáciu,
nepodložené a zmätočné rozhodnutia.
Pritom štát, verejná správa, sme my
sami alebo tí, ktorých sme si do funkcií

zvolili. Odborníci Ústavu verejnej
politiky by radi poskytovali nástroje, ako
spravovať veci verejné lepšie, aj tým,
ktorí už vo verejnom živote pôsobia.
Dopyt však zatiaľ nie je veľký. „U nás
zatiaľ, žiaľ, nie je tradícia exekutívneho
vzdelávania. Že by si ľudia vo výkonnej
pozícií vo verejnej správe uvedomili,
že im chýba poznanie a prihlásili sa na
nejaký vzdelávací program, napríklad
ako pracovať s dátami – ako ich získať,
vyhodnocovať a interpretovať. Ako cez
projektový manažment dosahovať účinné
zmeny. Alebo ako meniť cez behaviorálne
intervencie svoju obec, mesto, krajinu
či organizáciu, ktorú vedú. V krajinách
OECD takéto exekutívne vzdelávanie
univerzity zvyčajne poskytujú. Aj my sa
snažíme takýto dopyt vytvoriť. Mali sme
prvé lastovičky, pod vedením docentky
Staroňovej sme vzdelávali zamestnancov
Najvyššieho kontrolného úradu SR.
Bolo to skvelé pre obe strany - my sme
videli skúsenosti ľudí priamo z terénu,
z verejnej správy, oni získali nové
vedomosti a zručnosti. Podobné moduly
vieme poskytnúť aj pre akékoľvek iné
inštitúcie,“ hovorí profesorka SičákováBeblavá. Zostáva dúfať, že takýto dopyt
z verejnej sféry sa zvýši. Aby v našom
verejnom živote boli časom ľudia, ktorí
vedia, ako verejná politika funguje a majú snahu a nástroje na to, ako robiť
veci lepšie a teda účinnejšie.

FAKTY O ÚSTAVE VEREJNEJ POLITIKY FAKULTY
SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED UK
• Vznikol v r. 2003 a prvých študentov prijal v roku 2005.
•

Študijný plán bol vytvorený v spolupráci s viacerými zahraničnými
programami, napr. Erasmovou univerzitou v Rotterdame a Pittsburghskou
univerzitou. Zakladateľmi boli sociologička a politologička Ľudmila
Malíková, politologička Katarína Staroňová, sociológ Michal Vašečka,
ekonómovia Miroslav Beblavý a Emília Sičáková-Beblavá.

•

Dnes na ústave pôsobia 4 interní pedagógovia a viacerí externí
spolupracovníci.

•

Ústav je významným školiacim pracoviskom doktorandov, v súčasnosti
ich školí sedem. Má aj spoločný doktorandský program so Slovenskou
akadémiou vied.

•

Ústav pravidelne rieši grantové úlohy APVV, VEGA, KEGA a spolupracuje na
viacerých národných a medzinárodných projektoch.

•

Ústav viedol vzdelávací program pre Najvyšší kontrolný úrad SR a viaceré
programy vzdelávania úradníkov verejnej správy.
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Text: Mária Halašková, Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF UK
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EPIDEMICKÝ ČI
EPIDEMIOLOGICKÝ?
Od istého času k našim pravidelným aktivitám
zrejme patrí aj sledovanie aktuálnej situácie
súvisiacej s koronavírusom. Denne si overujeme
počty nakazených, farby okresov či rôzne výstrahy
a obmedzenia, ktoré menia charakter kedysi
bežného života. Koronavírus je v súčasnosti
bezpochyby najskloňovanejším vírusom nielen
v bežnej komunikácii, ale aj vo vedných odboroch,
ktoré sa venujú jeho skúmaniu. Ide najmä o virológiu
a epidemiológiu, ktoré v intenzívnej komunikácii
s verejnosťou ukazujú možné spôsoby, ako sa dá
v situácii ovplyvnenej vírusom naučiť žiť.
Napriek aktuálnosti a dennodennému používaniu
slov súvisiacich s nákazou či epidémiou možno stále
pozorovať nejednoznačnosť v používaní prídavných
mien, ktoré s epidémiou súvisia. V tomto príspevku
sa preto sústredíme na pochopenie významu
prídavných mien epidemický a epidemiologický a na
ich využitie v správnych jazykových kontextoch.
Priblížme si najprv významy slov epidémia
a epidemiológia, z ktorých uvedené prídavné mená
vznikli. Podstatné meno epidémia je v Krátkom
slovníku slovenského jazyka (2020) definované ako
hromadná nákaza, podstatné meno epidemiológia
ako lekársky odbor zaoberajúci sa epidémiami.
Rozdiel vo význame týchto dvoch slov sa zdá byť
jasný. Zrejme by nikto nehovoril o epidemiológii
koronavírusu či vednom odbore s názvom epidémia.
K zámene však často dochádza v prípade prídavných
mien, ktoré sú z týchto podstatných mien utvorené.
Prídavné meno epidemický znamená súvisiaci
s epidémiou, epidemiologický znamená súvisiaci
s epidemiológiou. Správne použitie prídavného mena
epidemický je teda v kontextoch, ktoré sa týkajú
epidémie: epidemický stav, epidemické ochorenie,
protiepidemické opatrenia a pod. Prídavné meno

epidemiologický sa používa v kontextoch, ktoré
súvisia s epidemiológiou ako vednou disciplínou:
epidemiologický výskum, epidemiologická správa,
epidemiologická analýza a pod.
Asi najväčšie váhanie nad správnym výberom
jedného z uvedených prídavných mien spôsobuje
jeho spojenie s podstatným menom situácia.
Tu máme na výber z dvoch možných slovných
spojení: epidemická situácia a epidemiologická
situácia. Obe slovné spojenia sú správne, musíme
však rozlišovať, čo chceme pri hovorení alebo
písaní pomenovať. Ak ide o situáciu, ktorá súvisí
s nákazou alebo s opatreniami, ktoré sa proti šíreniu
nákazy v spoločnosti prijímajú, ide o epidemickú
situáciu. Epidemiologická situácia je situácia,
ktorá je hodnotená z hľadiska epidemiológov či
epidemiológie.
Všetci by sme boli radi, ak by zastúpenie týchto slov
v oficiálnych správach a bežných rozhovoroch už
nebolo natoľko frekventované. Kým sa tak stane,
naučme sa ich používať správne.
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KOMENTÁR

Text: Mária Kolesárová, LF UK
Foto: Tomáš Madeja

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 obnovili staronovú debatu
o tom, do akej miery môže štát zasahovať do osobných slobôd
jednotlivcov. Otázka je nemálo komplexná, lebo je tu v hre
základná zásada dnešnej zdravotníckej praxe - rešpektovanie
autonómie pacienta.
Rešpektovanie autonómie pacienta je jedným z kľúčových
pilierov modernej medicíny. Norimberský kódex, ktorý bol
reakciou na zločiny proti ľudskosti počas 2. svetovej vojny
spáchaných v mene lekárskej vedy, vyhlásil dobrovoľný súhlas
ľudského subjektu za absolútne nevyhnutný. Etické kódexy
lekárskej profesie prijaté v druhej polovici 20. storočia potvrdili,
že zásah lekára do telesnej integrity jedinca má byť podmienený
informovaným súhlasom. Jedinec s intervenciou súhlasí,
alebo ju môže odmietnuť. Robí tak za normálnych okolností po
oboznámení sa s prínosmi, rizikami a alternatívami zákroku.
Vakcinácia je lekársky zákrok, aj keď preventívny. Dochádza
pri ňom k zásahu do telesnej integrity. Dnes je preto ťažko
predstaviteľné, že by mal byť dospelý kompetentný jedinec
k takejto intervencii prinútený.
Na druhej strane stojí potreba chrániť verejné zdravie. Vysoká
miera nákazlivosti choroby COVID-19 spôsobila, že sú
potenciálne ohrození všetci v danej komunite. Spoločnosť má
zodpovednosť ochrániť svojich členov pred hromadnou nákazou.
Riešenie problému videli vedci v budovaní kolektívnej imunity
prostredníctvom vakcinácie. Cieľom je zastavenie šírenia nákazy
pre dobro členov komunity.
S príchodom delta variantu sa dosiahnutie tejto méty začalo
vzďaľovať. Stále však platí, že očkovanie dostatočne chráni pred
závažným priebehom ochorenia a úmrtím. Naviac, vakcináciou
obyvateľstva sa chce predísť preťaženiu zdravotníckeho systému
z dôvodu náporu COVID pacientov a pandémii sekundárnych
ochorení, ktorá následne hrozí. Toto všetko spadá pod kategóriu
spoločného dobra. Proti sebe tak stojí hodnota slobody
jednotlivca a hodnota spoločného dobra.

Sloboda a vakcinačné politiky

SLOBODA JEDNOTLIVCA
ALEBO SPOLOČNÉ
DOBRO? ETICKÁ DILEMA
OČKOVANIA V ČASE
PANDÉMIE

Etika verejného zdravia navrhuje riešiť túto dilemu použitím
zásady tzv. najmenej obmedzujúcej alternatívy. Jej podstata
spočíva v tom, že určitý dôležitý cieľ v oblasti verejného zdravia
sa má dosiahnuť pri čo najmenšom zásahu do individuálnych
práv a slobôd. V oblasti vakcinácie by to znamenalo, že cieľ
kolektívnej imunity a zastavenia šírenia nákazy sa má diať
s minimálnym narušením slobody jedinca informovane sa
rozhodnúť, či sa dá zaočkovať.
Literatúra k téme etiky vakcinácií v princípe rozlišuje dosahovanie
cieľa spoločného dobra v rámci troch stupňov interakcie so
slobodou jednotlivca. Tieto možno rozoznať v troch vrstvách
stimulujúcich politík, ktorými štát motivuje občanov k očkovaniu.
Prvou sú informačné kampane, kedy ide o zvýšenie
informovanosti verejnosti cez vzdelávacie aktivity. Súčasťou
by mali byť zreteľné informácie o prínosoch a rizikách vakcín.
Predpokladá sa, že informácie o pozitívach samé presvedčia
jedinca a priklonia jeho slobodu k rozhodnutiu očkovať sa.
Ďalšou politikou je metóda finančných stimulov. Tá sa môže diať
dvomi spôsobmi: ako hrozba finančnej zodpovednosti alebo ako
motivácia finančnou odmenou. Pri prvej si človek, ktorý odmietne
očkovanie, hradí zdravotnú starostlivosť, ak sa nakazí. Pri druhej
sú jedinci za očkovanie odmeňovaní. Na toto riešenie sa však
z hľadiska spravodlivosti dá pozerať dvojako. Jedni tvrdia, že
odmeňovanie je správne, pretože jedinec má nárok na istú formu
kompenzácie, ak spoločenská hodnota očkovania prevyšuje
tú osobnú. Za nespravodlivé to považujú tí, ktorí podčiarkujú
morálnu povinnosť očkovania a teda neetickosť platby za
niečo, za čo mám aj tak morálnu zodpovednosť. Príkladom
sú zdravotnícki pracovníci, u ktorých by sa očkovanie proti

OČKOVANIE V DEJINÁCH ZAŽÍVALO
ODPOR I VEĽKÚ PODPORU

Epidémie si v histórii ľudstva vyžiadali veľké množstvo
obetí. V 14. storočí vyhubila morová epidémia „čierna smrť“
počas piatich rokov asi 25 miliónov obyvateľov Európy.
Cholera si v 19. storočí iba v Uhorsku vyžiadala 200 tisíc
obetí. Španielskou chrípkou sa nakazila asi tretina vtedajšej
svetovej populácie a zomrelo na ňu podľa odhadov od 17 do
50 miliónov ľudí. Nedávna epidémia eboly zabila v Západnej
Afrike počas dvoch rokov takmer 30-tisíc osôb. Súčasná
pandémia SARS-CoV-2 má na svedomí už 5 miliónov úmrtí.
Celosvetovo bola detská populácia dlhé obdobie
ohrozovaná na živote a zdraví nákazlivými chorobami
ako kiahne či osýpky. Pravé kiahne sa nedávno prakticky
podarilo odstrániť vďaka použitiu očkovacích látok potom,
ako sa v priebehu 18. a 19. storočia začalo s očkovaním
detí. Odhaduje sa, že vakcína proti osýpkam zachránila za
päť rokov vo svete okolo 17 miliónov životov. V súčasnosti
sa používajú vakcíny pre asi 20 život ohrozujúcich chorôb,
darí sa im zasiahnuť viac ako 85% ich cieľovej populácie.
Na začiatku sa však prax očkovania stretla s veľkým
odporom. Príkladom je Anglicko, kde bolo v 19. storočí
niekoľkokrát opätovne zavedené povinné očkovanie
vynútiteľné zákonom pod hrozbou uväznenia či
skonfiškovania majetku. Intenzívna debata o tom, kde
sú hranice zásahu vlády do slobody a myslenia človeka,
priniesla na konci storočia zrušenie tejto povinnosti.
Očkovanie sa všeobecne v 20. storočí tešilo veľkej priazni,
no v posledných rokoch už hovoríme o váhavom postoji
k vakcínam. S príchodom koronavírusu sa odmietavý postoj
voči očkovacím látkam posilnil.

závažným nákazlivým chorobám mohlo pokladať za naplnenie
ich profesionálneho étosu.
Ak spomenuté mechanizmy zlyhajú, na zváženie prichádza
tretia možnosť — povinné očkovanie nariadené zákonom.
Je to radikálnejšie opatrenie, pri ktorom je nezaočkovanie
sa nezákonné a hrozia sankcie. Príkladom je pokuta pre
rodičov nezaočkovaných detí. Povinné očkovanie dospelého
kompetentného jedinca je však tvrdá a eticky kontroverzná
alternatíva, pretože sa do autonómie subjektu zasahuje radikálne.
V princípe je však možná, no treba skúmať, či v danom okamihu
aj oprávnená.

Je povinné očkovanie morálne?
Renomovaná bioetická rada Nuffield Council on Bioethics
zdôrazňuje potrebu informovaného súhlasu pri uskutočňovaní
stimulačných mechanizmov, i tých viac direktívnych. Vo svojom
dokumente o prístupe k vakcínam a ich využití z jari 2021
zároveň hovorí o okolnostiach, ktoré môžu ospravedlniť povinné
očkovanie. Musí ísť o závažnú chorobu, je ohrozené zdravie
obyvateľstva a ochranu pred škodami na ňom môže zabezpečiť
jedine štát, existuje odôvodnený predpoklad eradikácie choroby,
riziká vakcín sú minimalizované, a stimulačné mechanizmy na
podporu dobrovoľného očkovania neboli úspešné.
Myslím si, že v čase pandémie by sa malo starostlivo
vyhodnocovať, nakoľko sú naplnené jednotlivé podmienky.
Je ťažké určiť, či a kedy nastal moment, aby spoločnosť
zaviazala jednotlivca k očkovaniu vynútiteľnou povinnosťou.
Vyhodnocovanie podmienok si vyžaduje zodpovedné rozlišovanie
na odbornej a spoločenskej úrovni, schopné flexibilne reagovať
na aktuálny stav. Stále by sme sa však nemali vzdať snahy
vytrvalo povzbudzovať slobodu jednotlivca, aby videl v očkovaní
zodpovednú realizáciu dobra voči sebe, svojim blízkym a tým
najslabším a najzraniteľnejším.
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PRÍBEH ŠTUDENTKY

KLIŠÉ „VŠETKO SO
VŠETKÝM SÚVISÍ”
JE V MEDICÍNE
SVÄTÁ PRAVDA
Už od prvého ročníka neotáľa a podieľa sa na takmer všetkých
študentských akciách. Deťom pomáha zbaviť sa strachu z bielych plášťov,
dôchodcom zas zostať srdcom mladý. Uvedomuje si dôležitosť nielen
fyzického, ale aj mentálneho zdravia či duchovnej posily, bez ktorej by
si štúdium medicíny nevedela predstaviť. O tom, že aj malé ženy majú
veľké srdce a veľkú guráž vás, verím, svojim príbehom presvedčí aj
Mária Mikitová. Študentka piateho ročníka všeobecného lekárstva na
Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine.
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Rozhodla nebojácna povaha
Ak by sme chceli hyperbolizovať, mohli
by sme povedať, že na svete existujú
dva typy ľudí. Tí, ktorí si školu vyberú
podľa toho, kde sa im podarí urobiť
skúšky a tí, ktorým sa podarí zvládnuť
skúšky všade, kam sa prihlásia. Hoci
to vyzerá, že tí druhí to majú v živote
ľahšie, práve ich čaká pred nástupom
do školy ešte ďalšie veľké rozhodnutie.
“Čo bude pre mňa najlepšie?“ Do tohto
rozhodovacieho procesu vstupuje veľa
vonkajších faktorov. Okrem možného
uplatnenia, vedeckých výsledkov
školy, blízkosti k rodnému kraju či ku
kamarátom z detstva môžu úlohu zohrať
aj iné dôvody. Napríklad naučiť sa dávať
prízvuk na prvú slabiku slova, nie na
predposlednú, ako je v šarištine zvykom,
či povaha uchádzača. Práve posledné
menované dôvody doviedli Máriu do
Martina. A to aj napriek tomu, že skúšky
zvládla úspešne na dvoch lekárskych
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fakultách na Slovensku.
Sama hovorí, že jej výber len zrkadlí jej
povahu. Hoci bola prijatá aj do Košíc
na všeobecné aj zubné lekárstvo, kde
už v tom čase poznala veľa študentov
a bolo to oveľa bližšie k jej rodnému
kraju, rozhodla sa úplne inak. „Nebojím
sa skúšať nové veci a riskovať. Aj
v tomto prípade som chcela vyskúšať
niečo iné, nepoznané, a to aj tam, kde
nikoho nepoznám a kde budem musieť
hovoriť spisovne po slovensky,“ približuje
svoj vysokoškolský štart s úsmevom
a zároveň dodáva: „Povedala som si,
že keby to bolo zlé, po prvom ročníku
prestúpim. Už po prvých dňoch na fakulte
mi však bolo nad slnko jasnejšie, že
prestup sa konať nikdy nebude.“
A tak sa začal písať martinský príbeh
jednej malej, hlučnej, veselej, aktívnej
a hrdej východniarky, ktorá miluje robiť
druhých šťastnými, snaží sa dôverovať
Božiemu plánu a rada vychádza zo zóny
komfortu.

JLF UK prekonala očakávania
Z prvotných pochybností sa nakoniec
len rozširoval zoznam pozitív, ktoré
štúdium so sebou prinášalo. „Úprimne,
nepoznám fakultu, ktorá sa môže pýšiť
takou dokonale rodinnou atmosférou,
množstvom priateľských študentských
akcií, výbornými podmienkami na
štúdium, ukážkovým a férovým
prístupom pedagógov, nádhernou
prírodou, či všadeprítomnou nezištnou
pomocou medzi študentmi“, začína
Mária výpočet pozitív. Po piatich rokoch
štúdia a skúseností s vyučujúcimi
vníma ľudí na fakulte ako otvorených
dialógu a dohode, ktorí si napriek
svojej pracovnej vyťaženosti vždy vedia
vyhradiť čas na rozhovor, napísanie
emailu či telefonát. „Od prvého ročníka
je jednou z mojich úloh aj komunikácia
s vyučujúcimi a vedením fakulty a nikdy
som sa nestretla s neriešiteľným
problémom,“ spomína Majka.

Samozrejme, že štúdium medicíny –
ani na tak ideálnej fakulte ako je JLF
UK – nie je len príjemné lietanie na
mäkučkom obláčiku. Sú tu aj menej
príjemné časti. „Najťažšia je príprava na
skúšky,“ vysvetľuje Mária, ktorá však aj
v týchto momentoch vidí skôr pozitívny
prínos pre jej budúcnosť. „Beriem to tak,
že naši vyučujúci z nás chcú vychovať
dobrú a šikovnú generáciu lekárov.
Vediac, že my raz budeme tí, ktorí budú
liečiť ich, majú na nás vysoké nároky. Je
to prirodzené a dalo by sa povedať, že
aj žiaduce. Nikdy však nebol problém
prediskutovať záležitosti týkajúce sa
výučby a skúšok a prísť na konsenzuálne
riešenie,“ berie situáciu s nadhľadom.
Ani vysoké očakávania od vyučujúcich
Máriu nezastavili pred tým, aby sa
podieľala na mimoškolských aktivitách,
ktoré rozvíjajú nielen ju, ale aj jej okolie.
Od roku 2017 je aktívnou členkou
Martinského klubu medikov, v ktorom
už o rok neskôr zastávala pozíciu
Národnej koordinátorky pre verejné
zdravie v rámci Slovenskej asociácie
medicíny (SloMSA). Vďaka tomu sa
zúčastnila medzinárodných mítingov
študentov medicíny v Kanade, Rusku
i Slovinsku. Spolu so svojimi kolegami sa
podieľala na aktivitách ako Nemocnica
u medvedíka, vďaka ktorej sa už niekoľko
rokov darí odstraňovať syndróm bieleho
plášťa u škôlkarov. Seniorom z domova
dôchodcov zas spoločne pomáhajú
navrátiť iskru do života a ukázať im, že aj
jeseň života je krásna. „Napriek aktivitám
ako je mentálny tréning, vyrábanie
rôznych ozdôb, maľovanie či skladanie
origami, boli pre mňa najsilnejšími
momentmi obyčajný rozhovor a pohľad
do láskavých očí ľudí, o ktorých sa
rodina už dlhú dobu nezaujíma. Pocit, že
niekomu na vás ešte záleží, je esenciálny
pre každého človeka v každom veku.
Rozhovor či chvíľa času je to najmenej,
čo môžeme našim seniorom dať a pre
nich to znamená naozaj veľa,“ pripomína
si najsilnejšie chvíle Mária.
Od počiatku štúdia pôsobí aj ako
zástupkyňa ročníka v Študentskej časti
akademického senátu JLF UK, ku ktorej
sa časom pridala aj úloha predsedníčky.
Nezaháľa ani počas zúriacej pandémie
a svojimi skúsenosťami prispievala
v intervenčnom tíme Ministerstva
zdravotníctva SR, s ktorým pomáhala
napríklad na východnom Slovensku.
„Niekoľko mesiacov som pomáhala
ako zdravotník aj vo svojej rodnej
obci Hanušovce nad Topľou. Či už pri
antigénovom testovaní obyvateľov či
skríningu ochorenia COVID-19 našej
národnostnej menšiny, aj v rámci
intervenčných tímov. Napriek negatívam,

ktoré pandémia stále prináša, mám na
tieto služby veľmi pekné spomienky,“
pripomína.
Spomenúť všetky aktivity, ktorým sa
Mária venuje, by zaplnilo pravdepodobne
aj celý časopis a sama si to veľmi
dobre uvedomuje. „Často sa zamyslím
nad tým, či som od počiatku môjho
vysokoškolského štúdia nemala viac
mimoškolských ako školských aktivít.
Keď si ale uvedomím, že už som
piatačka, asi som sa predsa len venovala
aj medicíne.“ Vlastnosť „byť všade“ sa
u nej podľa jej vlastných slov začala
v útlom veku. Začínala v detských
kresťanských táboroch, kde vypomáhala
ako animátorka. Hra na klavír či
vystupovanie vo folklórnom súbore ju
zas naučili nielen vystupovať pred ľuďmi,
ale aj cítiť sa v ich spoločnosti úplne
prirodzene. Možno aj to ju neskôr počas
gymnaziálnych rokov doviedlo k funkcii
predsedníčky študentského parlamentu,
kde sa realizovala pri akciách „všetkého
druhu“. Keď sa toto spojí s vlastnosťou
pomáhať všetkým navôkol, nie div, že
kde je potrebná pomoc, tam je Mária.

Byrokracia na úkor ľudského života
Neodlučiteľnou časťou štúdia medicíny
je prax. „Po druhom ročníku je u nás
prax dobrovoľná. Po ukončení štvrtého
a piateho je povinná a po šiestom
nevyhnutná,“ smeje sa Mária. Absolvovať
ju študenti môžu v niektorej z lokálnych
nemocníc, či v okresoch z ktorých
pochádzajú. „Fakulta má zmluvy
s mnohými nemocnicami po celom
Slovensku. Dvere máme otvorené naozaj
takmer všade,“ približuje možnosti,
ktoré štúdium medicíny v Martine
ponúka. Majka tú svoju absolvovala
napríklad aj vo Fakultnej nemocnici
J. A. Reimana v Prešove, kde strávila
dva týždne na internom oddelení a dva
na chirurgii. „Najviac ma prekvapila
denná pracovná náplň lekára (obzvlášť
na internom oddelení). Byrokracia –
vyhodnocovanie výsledkov, vybavovanie
vyšetrení, kontaktovanie blízkych,
písanie prijímacích a prepúšťacích správ
a podobne – zabrali neúmerné množstvo
dennej náplne práce lekára. Hlavne
v porovnaní s časom, ktorý lekár strávi
pri lôžku pacienta. Tiež ma prekvapilo,
ako napriek všetkému, čím si v súvislosti
s COViD pandémiou už lekári, sestry
i ostatní zdravotnícki zamestnanci
nemocnice prešli, ešte vládzu pracovať
a liečiť často nevľúdnych, ich prácu
a vedomosti spochybňujúcich pacientov.
Česť a vďaka výnimkám,“ vzdychne si.
Priebeh praxe a nálož vedomostí, ktoré
si z praxe študenti odnášajú, podľa nej
závisia od dvoch hlavných faktorov:

„V prvom rade od aktivity a húževnatosti
študenta, následne od ochoty a pracovnej
vyťaženosti lekárskeho kolektívu,“
vysvetľuje a jedným dychom dodáva:
„Na stážach v nemocnici počas štúdia
sa v nás naši vyučujúci snažia podnietiť
teoreticko-klinické myslenie, logiku
a ukázať, že všetko so všetkým súvisí.
V medicíne je toto „klišé“ skutočne
pravdivé. Na to, aby sme vedeli rozmýšľať
správne klinicky, jednoznačne musíme
stavať na adekvátnych teoretických
základoch.“

Stíha aj spať. Iba žeby nie
Ak sa pýtate, či Mária stíha vôbec
oddychovať, pri jej odpovedi na túto
otázku by sme viacerí mohli pochybovať.
„Ak oddychujem, tak zväčša aktívne. Na
pasívny oddych musím byť fakt zničená.
Milujem tanec, hlavne ten náš, folklórny.
Telo aj dušu vždy obživím pri turistike,
do ktorej som sa zamilovala viac-menej
práve na vysokej škole, vďaka krásnemu
Turcu a vrchom, ktoré Martin obkolesujú,“
vymenúva ďalší zoznam aktivít, ktoré
vo svojom živote stíha. Raz do týždňa
stihne hrať tiež florbal a vzťahy so
spolužiakmi utužuje aj na niektorom
z predstavení v Slovenskom komornom
divadle. Tentokrát však „len“ ako diváčka.
Byť neaktívnym študentom je v Martine
naozaj ťažké. Študentský život v týchto
končinách je viac než bohatý. Bez
ohľadu na to, či vás zaujíma zábava,
kultúra, šport či vzdelávanie. „Študentský
život sa odohráva v prvom rade na
internáte. Tu máme všetko pod jednou
strechou – jedáleň, posilňovne, klavírnu
miestnosť, spoločenskú miestnosť,
študovne aj kaplnku, redakciu časopisu,
vysokoškolské biblické hnutie, ale aj veľa
ďalších možností,“ opisuje Mária. Veľa
programu vymýšľajú aj samotní študenti,
ktorí pravidelne organizujú párty na
rôzne témy. Usporadúvajú sezónne
akcie, ako letný strom – stavanie mája,
alebo zimný strom – ozdobovanie
stromčeka spolu so sprievodnými
akciami. Nechýbajú ani športové
podujatia či charitatívne akcie, ktoré
sa niekedy spoja v jedno a vznikne už
tradičné podujatie, ako je Martinský
beh medikov spojený s festivalom
a veľtrhom zdravotníctva. Hoci to na
internátoch v Martine žije, Mária ma
uisťuje: „Keďže bývame na internáte len
my, študenti lekárskej fakulty, tolerujeme
sa navzájom a ak sa niekto potrebuje
učiť, vieme si vyjsť v ústrety.“
A ako hodnotí svoj výber vysokej školy
po piatich rokoch štúdia a zábavy?
„Nepoznám študenta, ktorý by na JLF UK
nebol rád. Ja si už neviem predstaviť, že
by som študovala inde,“ uzatvára.
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KNIŽNÉ TIPY
VYDAVATEĽSTVA UK
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V SIETI

PODOBY LITERATÚRY NA PRELOME 18. A 19. STOROČIA (ZBORNÍK)
Editori: Mgr. Martin Braxatoris, PhD., prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
Vyšlo: 2021
Dostupnosť: v predaji
Zborník Podoby literatúry na prelome 18. a 19. storočia prináša príspevky
z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti 250. výročia
narodenia dvoch významných osobností slovenského literárneho a kultúrneho života
na prelome 18. a 19. storočia – Bohuslava Tablica a Juraja Palkoviča. S pripomenutím
si týchto osobností vystupuje do popredia aj potreba intenzívnejšieho znovuoživenia
výskumu literárnej produkcie z tohto pozoruhodného obdobia, ktoré možno považovať aj
za dôležitý medzník v dejinách slovenskej literatúry.
Zborník vytvoril priestor na sumarizáciu výsledkov aktuálne prebiehajúcich výskumov
literárnych vedcov, historikov, umenovedcov i zanietencov sústredených na problematiku
staršej slovenskej literatúry. Prináša viacero priamych podnetov k akejsi zmene optiky,
cez ktorú sa zvykne nazerať aj na literárnu tvorbu z obdobia prelomu 18. a 19. storočia.
Cieľom je rehabilitovať jej pozíciu v dejinách slovenskej literatúry a poukázať na to, že je
dôležitým svedectvom procesu formovania kritérií novodobej modernej literatúry ako
samostatného druhu umeleckej činnosti v slovenskom jazykovom prostredí. Zborník má
ambíciu stať sa dôstojným sprostredkovateľom výsledkov súčasného literárnovedného
výskumu, ale aj prostriedkom motivujúcim k postupnému korektnému dotváraniu
viacrozmerného obrazu literárneho života na našom území.

TEN DRUHÝ VÝSKUM
Autor: Doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
Vyšlo: 2021
Dostupnosť: v predaji
Metodologické predmety často študentky a študenti vnímajú ako nevyhnutné zlo, niečo
abstraktné, nudné, povinnú jazdu. Pričom práve metodológia je základom poznania. Je
to súbor nástrojov, ktorý nám umožní poznanie vytvárať, ale zároveň aj odlišovať dobrú
vedu od priemernej či mizernej. Je ideálnou vakcináciou proti pandémii dezinformácií.
Prístup tejto učebnice kvalitatívnych metód sa odvíja od legendárnej učebnice všeobecnej
metodológie Miroslava Dismana s názvom Jak se vyrábí sociologická znalost. Aj táto
kniha si kladie za cieľ vysvetliť základné princípy tvorby poznania, a vtiahnuť čitateľov
a čitateľky do fascinujúceho sveta výskumu.
Pred každou kapitolou učebnica odporúča preštudovať jeden výskumný text, na ktorý
potom text kapitoly odkazuje. Texty sú v rozsahu od niekoľkých strán cez štandardný
vedecký článok po kompletnú knihu; tri sú v slovenčine, tri v češtine a tri v angličtine.
Celkovou ambíciou knihy je poskytnúť solídny základ metodológie kvalitatívneho výskumu
pre študentov a študentky bakalárskeho stupňa štúdia psychológie a príbuzných odborov.

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

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

E-SHOP.UNIBA.SK

Reprezentujte svoju alma mater štýlovo, pohodlne a v teple. Na našom novom e-shope nájdete už aj kúsky
s novým logom Univerzity Komenského. A bude ich len viac. V čiernej alebo červenej mikine budete
neprehliadnuteľní a zároveň dobre chránení pred chladom. Zimu si ešte lepšie užijete v kúskoch z limitovanej
edície KOMENSKI oblečenia, v ktorej nechýbajú ani čiapky, šále či štýlové ponožky.
Máte záujem o doručenie tovaru do Vianoc? Objednávky a platby vykonajte najneskôr v piatok 10. decembra 2021.
Objednávky po 10. decembri spracujeme v novom roku.
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