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O B S A H

Milí priatelia,
otvorili sme už 104. akademický rok na našej univerzite. Je mi 
cťou prihovoriť sa Vám i takto, na stránkach časopisu, ktorý 
sa stal už neodmysliteľnou súčasťou univerzitného života. 
Tradícia zaväzuje. Aj preto vždy dôkladne premýšľam, čo 
má byť obsahom týchto úvodníkov, obzvlášť, ak máte na pár 
riadkoch tlmočiť nejaký zásadný odkaz. 
Na prvý pohľad to mám teraz o čosi jednoduchšie. Prvý 
úvodník nového akademického roka má podľa nepísaných 
pravidiel svoju zaužívanú štruktúru, či aspoň obligatórne 
floskuly, bez ktorých sa (zdanlivo) nezaobíde. S Vaším 
láskavým dovolením ich však pre tentokrát vynechám. Nie že 
by som nemal chuť adresovať Vám pri tejto vzácnej príležitosti 
zopár hrejivých odkazov, no situácia je príliš vážna, než aby 
som si taký vzácny priestor míňal na samozrejmosti. 
Zaiste ste už zachytili vážne signály všetkých vysokoškolských 
reprezentácií adresované mocným tohto štátu týkajúce sa 
neudržateľnosti financovania vysokých škôl na Slovensku. 
A tón vyhlásenia Slovenskej rektorskej konferencie, ku 
ktorému sa okamžite a unisono pridali všetci významní hráči 
vo vysokoškolskom prostredí (vrátane školských odborov, čo 
si veľmi cením), plne zodpovedá vážnosti situácie a náladám 
manažmentov našich minimálne verejných vysokých škôl.
A preto aj týchto pár myšlienok chcem venovať tomu, aby 
som Vás skúsil presvedčiť, že musíme (po koľkýkrát už?) 
spolu bojovať o našu budúcnosť, a pozvať Vás takrečeno „na 
palubu“. Povedzme konečne dosť tomu, ako sa zaobchádza 
s menom a budúcnosťou našich vysokých škôl! Tak, ako som 
neustále zdôrazňoval v boji proti pseudoreformným snahám 
ministerstva školstva (atď.), bez zastavenia finančného 
a morálneho úpadku našich univerzít (tých predovšetkým, 

ale bojujeme o česť a prežitie celého segmentu vysokého 
školstva) sa žiadna reforma robiť nedá.
A my bojujeme o prežitie. O holé prežitie. Žiadny rozvoj, ani 
náznakom, sa v súčasných podmienkach robiť nedá. Ak si 
tento štát a jeho kľúčoví decízori myslia, že môžu neustále 
znižovať objem prostriedkov investovaných – to je ten správny 
výraz – do školstva, a ešte sa o ňom vyjadrovať s pohŕdaním 
a dešpektom, je na nás, či si to necháme.
Prosím, nenechajme si to.
Dlžíme to sami sebe, myšlienkam, ktorým veríme a hodnotám, 
ktoré sa snažíme stelesňovať a reprezentovať.
Preto Vás chcem všetkých veľmi pekne poprosiť o pochopenie 
a pomoc v období osobného diskomfortu, ktoré nás 
nevyhnutne čaká v súvislosti so všetkými krízami, ktorým 
čelíme a v najbližších mesiacoch budeme čeliť. Náš hlas 
skrátka musí byť počuť, naše posolstvá musí byť cítiť všade 
vo verejnom priestore. A tak ako som sľúbil, budem sa zo 
všetkých síl snažiť nesklamať Vás, a bojovať. Bez pochopenia 
a podpory svojej vlastnej akademickej obce však nikto 
nezmôže doslova nič.
Preto som si vyčerpal kvótu láskavo mi poskytnutú redakciou 
časopisu Naša univerzita na prosbu o pochopenie a podporu. 
O budúcnosti sa rozhoduje práve teraz, a táto univerzita chce 
obhájiť svoje miesto lídra slovenského vysokého školstva 
nielen v časoch slnečných, ale práve a najmä v búrkach 
a víchriciach. A v časoch, ktoré sa blížia, obstoja len tí, ktorí 
sú pevne zakorenení v hodnotách, ktoré v mnohom priam 
ikonicky stelesňuje akademická obec Univerzity Komenského 
v Bratislave.
A za to, a nielen za to, jej (Vám) touto cestou úprimne ďakujem.
Váš

Marek Števček
rektor

EDITORIÁL



AKTUALITY
text: redakcia

foto: Peter Chvostek, Tomáš Madeja

Opäť sme jediní v Šanghajskom 
rebríčku

Univerzita Komenského opakovane 
uspela v rebríčku hodnotenia kvality 
univerzít, ktorý je považovaný za jeden 
z najprestížnejších. Naša univerzita si 
oproti minuloročnému umiestneniu 
polepšila a skončila na 701. – 800. 
pozícii. Rebríček ARWU (The Academic 
Ranking of World Universities), známy 
tiež ako Šanghajský rebríček, patrí 
medzi „veľkú trojku“ rebríčkov spolu 
s QS World University Rankings a THE 
(Times Higher Education). Tvorí ho 
tisíc najlepších univerzít z vyše 2500 
hodnotených inštitúcií. Minulý rok sa 
v ňom UK umiestnila na 801. – 900. 
mieste, teraz poskočila o 100 priečok. 
Šanghajský rebríček sa orientuje 
predovšetkým na hodnotenie vedy 
a výskumu prostredníctvom šiestich 
ukazovateľov: počet absolventov 
s Nobelovou cenou alebo Fieldsovou 
medailou (10 %), počet výskumníkov 
s Nobelovou cenou alebo Fieldsovou 
medailou (20 %), počet výskumníkov so 
statusom vysokocitovaného výskumníka 
(20 %), počet publikácií v časopisoch 
Nature a Science (20 %), počet publikácií 
indexovaných v SCIE a SSCI (20 %) 
a akademický výkon per capita (10 %). 
Rebríček hodnotí aj jednotlivé 
akademické predmety. Vo fyzike patrí 
Univerzite Komenského 301. – 400. 
miesto a v klinickej medicíne je na 401. – 
500. mieste.
Najlepšou univerzitou na svete je podľa 
tohto rebríčka Harvardova univerzita. 
Z Českej republiky sa v ňom aktuálne 
nachádza osem univerzít, z ktorých 
najlepšia je Karlova univerzita na 301. – 
400. mieste.

UK najlepší v QS World Uni 
Ranking

V júni zverejnil rebríček QS World 
University Rankings 2023 hodnotenie 
najlepších univerzít. Univerzita 
Komenského v Bratislave sa umiestnila 
na pozíciách 651. – 700., rovnako ako 
minulý rok. Za posledné tri roky stúpla 
o sto miest. Je tiež najlepšie hodnotenou 
slovenskou univerzitou. Okrem 
Univerzity Komenského sa v rebríčku 
umiestnilo ďalších päť slovenských 
vysokých škôl. Univerzita P. J. Šafárika 
v Košiciach získala 701. – 750. 
pozíciu. Slovenská technická univerzita 
v Bratislave, Technická univerzita 
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• Mariana Brozmanová, Katarína 
Maťašová a Branislav Kolarovszki 
z Jesseniovej lekárskej fakulty UK 
v Martine

• Zdenko Machala a Róbert Jajcay 
z Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky UK.

Srdečne blahoželáme.

V Martine sa začalo s výstavbou 
národnej Biobanky

Jesseniova lekárska fakulta UK 
v Martine odovzdala 4. augusta 2022 
stavenisko Biobanky pre nádorové 
a zriedkavé ochorenia  zhotoviteľovi 
stavby, firme Adifex, a.s.
Biobanky predstavujú vo svete 
nevyhnutnú infraštruktúru pre kvalitný 
biomedicínsky výskum, vedecký 
pokrok a inovácie. Je teda významnou 
správou, že sa onedlho už aj v Martine 
zavedú štandardizované postupy 
odberu, transportu a archivácie 
biologických vzoriek automatickou 
modernou technológiou, čo umožní 
získať súbory vysokokvalitných vzoriek 
s prislúchajúcimi dátami. Akceleruje sa 
tak nárast poznatkov, šanca získania 
vedeckých grantov či vznik nových 
možností medzinárodných spoluprác. 
Zvýši sa reprodukovateľnosť výsledkov 
experimentov, čo predstavuje významný 
aspekt správneho i hodnotného 
vedeckého výskumu a zredukujú sa 
výdavky príslušných rezortov na vedu 
a výskum. Biobanka predstavuje nielen 
investíciu do budúcnosti precíznej 
medicíny, ale zároveň priťahuje 
investorov a farmaceutické firmy, 
čím pozitívne ovplyvňuje ekonomickú 
situáciu krajiny. Vybudovaním Biobanky 
v Martine získa Slovensko, ako jedna 
z posledných krajín EU, túto modernú 
a doteraz chýbajúcu infraštruktúru.
Vybudovanie systémovej verejnej 
infraštruktúry pre biobankovanie sa 
realizuje v rámci projektu BIOFORD 
financovaného zo zdrojov Operačného 
programu Integrovaná infraštruktúra. 
Okrem hlavného riešiteľa projektu, 
Jesseniovej lekárskej fakulty UK 
v Martine, sa na implementácii projektu 
podieľa Lekárska fakulta UK, Žilinská 
univerzita v Žiline, Národný ústav 
reumatických chorôb, Biomedicínske 
centrum SAV, Národný onkologický 
ústav, Ministerstvo zdravotníctva 
SR a Centrum spoločenských 
a psychologických vied SAV.

v Košiciach a Žilinská univerzita v Žiline 
sa umiestnili zhodne na 801. – 1000. 
mieste. Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre obsadila 1201. – 1400. 
priečku. Rebríček QS WUR hodnotí 
vysoké školy podľa šiestich kritérií 
s rôznou váhou: akademická reputácia 
(40 %), pomer počtu študentov na 
učiteľa (20 %), pomer počtu citácií 
Scopus na pracovníka (20 %), reputácia 
medzi zamestnávateľmi (10 %), pomer 
počtu zahraničných študentov (5 %) 
a pomer počtu zahraničných učiteľov (5 
%). Najlepšími univerzitami sveta podľa 
tohto hodnotenia sú Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), University 
of Cambridge a Standford University. 

Slovenský pľúcny ventilátor v Keni

Slovenskí vedci vyvinuli prístroj 
na podporu dýchania Q-vent mini, 
ktorý v súčasnosti pomáha v Keni. 
Daniel Furka a Samuel Furka 
z katedry Fyzikálnej a teoretickej 
chémie Prírodovedeckej Fakulty UK 
a lekár Patrik Palacka z Národného 
onkologického ústavu. Prístroj celý 
vytlačili na 3D tlačiarni, celkové náklady 
na jeho výrobu boli okolo 250 eur, asi 
100-násobne menej, ako stojí konvenčný 
ventilátor. V projekte je využitá aj 
umelá inteligencia zabezpečujúca 
riadenie bezpečnosti, ktorú vyvinul Julio 
Ariel Dueñas Santana z University of 
Matanzas na Kube. Pľúcny ventilátor 
zviditeľnil Slovensko vo svete, všimla 
si ho napríklad aj agentúra Reuters. 
Dnes má podobu malého prenosného 
prístroja na dychovú podporu počas 
liečby rôznych akútnych a chronických 
ochorení alebo počas jednoduchších 
chirurgických zákrokov. Využitie má aj 
v poúrazovej starostlivosti. Q-vent mini 
má prínos predovšetkým v krajinách, 
kde nie je úplne najlepšie rozvinutá 
zdravotná starostlivosť. Je využiteľný 
aj v teréne, kde nie je možné nastaviť 
podmienky klasickej nemocničnej izby.

Prezidentka vymenovala nových 
profesorov a profesorky 

Novými profesormi a profesorkami sa 
po menovaní prezidentkou SR 13. júla 
a 5. septembra 2022 stali:
• Anton Horváth, Katarína Mikušová, 

Hana Drahovská, Peter Koděra 
a Marián Masár z Prírodovedeckej 
fakulty UKV tomto semestri bude na UK študovať takmer 400 študentov programu Erasmus+. 13. 

septembra sme ich privítali  na tradičnom podujatí Welcome Day Erasmus v Aule UK 
Foto: Tomáš Madeja

Jubilejný 20. ročník Detskej Univerzity Komenského sa tento rok z dôvodu rekonštrukcie 
Divadla Aréna konal v Radošinskom naivnom divadle. Počas  júla a augusta si deti 
vypočuli prednášky najmä vedcov z UK a zo SAV. Mohli sa tiež zapojiť do rôznych 

workshopov, exkurzií, výletov či návštev kultúrnych podujatí. 
Foto: Peter Chvostek 



TÉMA  

ZAMERANÍ NA ZDRAVIE ŠPIČKY PSYCHOLÓGIE 
ZDRAVIA V BRATISLAVE
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Psychológia zdravia sa zameriava na 
to, ako rôzne psychické, biologické 
či sociálne faktory ovplyvňujú otázky 
súvisiace so zdravím. Psychológovia 
a psychologičky zdravia sa snažia 
využívať vedecké poznatky k tomu, 
aby lepšie pochopili vnímanie zdravia, 
chorôb a pomáhali pri prevencii či 
zvládaní rôznych ochorení. 
V súčasnosti sa na podporu zdravia 
stále častejšie využívajú digitálne 
zdravotné intervencie. Aplikácia vás 
upozorní nielen na to, že namiesto 
cigarety sa máte napiť, ale napríklad 
aj na to, že sa blížite k tzv. rizikovému 
miestu – trebárs baru, pred ktorým 
ste si kedysi zvykli zapáliť s priateľmi. 
Elektronický zdravotný poradca dokáže 
navigovať pacienta tak, aby sa znížilo 
jeho riziko ochorenia na cukrovku 2. 
typu. Robotická ošetrovateľka zase 
komunikuje so seniorom namiesto 
reálnej sestričky. Ako na tieto novinky 
ľudský organizmus reaguje? Dokážu 
rôzne techniky a „postrčenia“ (nudging) 
naozaj zmeniť naše zaužívané 
správanie? 
Najväčšou hrozbou, ktorú sme v oblasti 
zdravia v poslednom období zažili, 

bola pandémia COVID-19. Spoločenskí 
vedci boli tými, ktorí upozorňovali, že 
v tomto prípade nejde len o medicínsky 
problém. Mnohí z účastníkov EHPS 2022 
patrili k tým, ktorí vo svojich krajinách 
radili vládam alebo iným inštitúciám, 
ako zvládnuť túto bezprecedentnú 
krízu. Ďalší sa zúčastnili na výskume 
zameranom na COVID-19 a s ním 
súvisiacich javov. Bratislavské stretnutie 
bolo jedinečnou príležitosťou diskutovať 
o tom, ako sa s pandémiou vysporiadali 
v iných krajinách – a tiež o tom, akých 
chýb sa vyvarovať do budúcnosti. Ako 
dosiahnuť, aby sa teoretické poznatky 
behaviorálnych vedcov a psychológov 
zdravia o ľudskom správaní 
dostali k tým, čo rozhodujú, a ich 
prostredníctvom k verejnosti? 
Bratislavská konferencia EHPS bola 
špeciálna v tom, že takmer po dvoch 
rokoch pandémie (a tým pádom aj 
virtuálnych konferencií) sa opäť osobne 
stretlo vyše 500 odborníkov. Pandémia 
nás však naučila, že aj vo virtuálnom 
svete sa dá istý čas existovať, preto 
sa na ňu online pripojili ďalšie desiatky 
účastníkov z celého sveta. Znížili 
tak uhlíkovú stopu. Práve to je podľa 

psychológov zdravia najdôležitejšia 
výzva pre ľudstvo v najbližšej 
budúcnosti, pokiaľ ide o zmenu 
správania. 
Medzi najvýznamnejších rečníkov 
konferencie patrili psychologička 
Susan Michie z University College 
v Londýne a americká štatistička, 
profesorka na hardvardskej univerzite 
a členka MacArthurovej univerzity 
a Národnej akadémie vied Susan 
A. Murphy, hlavným organizátorom, 
za tím Univerzity Komenského bol 
Radomír Masaryk z Ústavu aplikovanej 
psychológie FSEV UK. Rozhovory 
s nimi prinášame v tomto čísle Našej 
univerzity. Partnermi EHPS 2022 boli 
ESET Science Awards, Taylor&Francis, 
mesto Bratislava, Bratislava Tourist 
Board, Ministerstvo dopravy a výstavby 
SR, Ministerstvo hospodárstva SR, 
a SIEA – inovujme.sk. Konferencia 
tiež získala záštitu rektora UK Mareka 
Števčeka, primátora Bratislavy Matúša 
Valla a prezidentky Zuzany Čaputovej, 
ktorá pre účastníkov nahrala osobný 
videopozdrav.

text: Barbora Tancerová, Radka Rosenbergová
Foto: Tomáš Madeja

Mapujeme nové územia v psychológii zdravia. Tak znelo heslo konferencie Európskej spoločnosti psychológie 
zdravia (European Health Psychology Society) EHPS 2022. Od 23. do 27. augusta 2022 sa v priestoroch Univerzity 
Komenského a v hoteli Crowne Plaza hovorilo o tom, čo trápi súčasného človeka – a ako pomôcť. 



ROZHOVOR

PANDÉMIA 
MNOHÝCH 
VLÁKALA DO 
KRÁLIČEJ NORY 
NEZMYSLOV
Psychológ Radomír Masaryk skúma správanie tínedžerov, postoje ľudí 
k očkovaniu, ale aj to, aké marketingové stratégie zaberajú a prečo. Ako 
prorektor UK pre vonkajšie vzťahy sa snaží o budovanie dobrého mena 
univerzity. V Bratislave v auguste zorganizoval stretnutie 500 odborníkov 
na psychológiu zdravia z celého sveta – čo mimochodom odporúča 
kolegom ako tip na relax. Pre Našu univerzitu porozprával o konferencii 
EHPS 2022, svojom aktuálnom výskume aj o tom, čo plánuje pre UK. 

Text: Barbora Tancerová
Foto: Tomáš Madeja

naša univerzita  9



Venujete sa psychológii zdravia. 
Čo vlastne zaujíma psychológov/
psychologičky zdravia?
Psychológia zdravia sa zameriava na 
to, ako rôzne psychické, biologické 
či sociálne faktory ovplyvňujú otázky 
súvisiace so zdravím. Psychológovia 
a psychologičky zdravia sa snažia 
využívať vedecké poznatky k tomu, aby 
lepšie pochopili vnímanie zdravia, chorôb 
a pomáhali pri prevencii či zvládaní 
rôznych ochorení. Vyvíjajú a testujú 
napríklad intervencie pre zvládanie 
chronickej bolesti či ochorení ako 
diabetes. Zameriavajú sa na podporu 
zdravých návykov v oblasti stravovania 
či cvičenia – ako prestať fajčiť, ako 
neprestať cvičiť. Skúmame aj otázky 
súvisiace so správaním počas pandémie 
COVID-19.

Do Bratislavy a na UK ste koncom 
augusta priviedli na päť dní 500 
psychológov zdravia z celého sveta, 
pričom ďalších niekoľko stoviek sa 
pripojilo online. Ako sa to podarilo 
a o čom bolo podujatie EHPS 2022?
European Health Psychology Society 
(Európska spoločnosť pre psychológiu 
zdravia) je profesijné združenie 
psychológov zdravia, ktoré každoročne 
pozýva svojich členov na veľké spoločné 
stretnutie. Prípravy na podujatie 
v Bratislave sa začali už v roku 2015, 
o tri roky neskôr sme v írskom Galway 
predstavili kandidatúru a v roku 2019 
sme už v Dubrovníku pozývali do 
Bratislavy. Pôvodne mala konferencia 
prísť v roku 2020, no pre pandémiu sme 
ju museli dvakrát odložiť. 

Aké témy rezonovali na EHPS 2022? 
Najviac samozrejme rezonovala téma 
pandémie, z rôznych uhlov – ako 
brániť nákazám, ako manažovať dlhý 
COVID, ako si počas pandémie udržať 
duševné zdravie. Ďalšími výraznými 
témami boli napríklad digitálne 
nástroje, pretavovanie teoretických 
poznatkov do praxe či klimatická 
zmena. Mimochodom, pri príprave 
konferencie sme veľmi intenzívne 
zvažovali svoju vlastnú environmentálnu 
stopu. Všetky konferenčné aktivity boli 
v pešej dostupnosti, úplne sme vylúčili 
jednorazové plasty, pripravili sklené fľaše 
na vodu, všetky konferenčné materiály 
ako menovky, tašky, perá či bloky sme 
navrhovali s cieľom minimalizovať 
odpad. Počas jedného konferenčného 
dňa sme ako experiment podávali obed 
bez mäsa. EHPS do budúcnosti dokonca 
zvažuje počas celej konferencie podávať 
len jedlo na rastlinnom základe. Asi 
tretina ľudí pricestovala vlakom, aj zo 
vzdialenejších krajín ako Holandsko či 
Spojené kráľovstvo.

konšpirácií a nezmyslov. Potrebujeme 
tento trend zvrátiť. Aj preto som rád, 
že náš výskum tak zarezonoval. 
Správu o výskume len za tri dni po jeho 
publikovaní priniesli desiatky médií 
v niekoľkých krajinách sveta, čo nás 
veľmi teší. Je to téma, na ktorú treba 
upozorňovať a o ktorej treba hovoriť.

Okrem vedeckej a pedagogickej 
práce už štvrtý rok ako prorektor pre 
vonkajšie vzťahy zodpovedáte za 
komunikáciu UK s verejnosťou. Čo 
pokladáte za najvýraznejší posun, ktorý 
sa vám podaril? 
V prvom rade sme znásobili úsilie pri 
oslovovaní uchádzačov v snahe zastaviť 
odchod študentov do Čiech. Promujeme 
Univerzitu Komenského na všetkých 
možných slovenských a českých 
akademických veľtrhoch, komunikujeme 
so strednými školami, snažíme sa 
oslovovať mladých ľudí spôsobmi, ktoré 
sú im blízke. Zásadne sme zmenili 
vizuálnu stránku našej univerzity. 
Používame len reálne zábery reálnych 
študentiek a študentov, prezentujeme sa 
pútavými videami, zmenili sme prístup 
k práci so značkou, vyčistili ekosystém 
univerzitných a fakultných log tak, aby 
bol prehľadnejší a umožnil lepšie využiť 
logá v digitálnom priestore. Obsahovo 
naša vonkajšia komunikácia nie je len 
o zdieľaní toho, čo o nás napíšu iní, 
ale tvoríme vlastný obsah, texty, ktoré 
často preberajú masové médiá. Všetky 
aktivity koordinujeme s kolegyňami 
a kolegami na fakultách, pričom sa 
snažím nerobiť rozhodnutia „od stola“, 
ale o každej zmene diskutujeme 

Na našej univerzite to bola prvá 
konferencia takéhoto rangu od 
pandémie. Ako dopadla? 
Predbežne sú všetky reakcie pozitívne 
až nadšené. Pre mnohých to bola prvá 
medzinárodná konferencia po dvojročnej 
pauze. Ľudia okrem odborného 
programu oceňovali dopravnú 
dostupnosť Bratislavy z väčšiny 
európskych krajín, kompaktnosť nášho 
mesta, možnosť všade sa rýchlo 
presunúť pešo, nápadité podniky 
a reštaurácie, a celkovo výborne 
zvládnutú organizáciu. 

Ako psychológ zdravia ste nedávno 
dosiali významný vedecký úspech, 
vyšiel vám článok v časopise 
Frontiers of Psychology. Skúmali 
ste, nakoľko tínedžeri vedia odlíšiť 
pravdivé zdravotnícke informácie od 
nepravdivých. Prečo práve táto téma?
V našom výskumnom tíme vychádzame 
z toho, že informácie a dezinformácie 
z oblasti zdravotníctva predstavujú 
vážnu obavu z pohľadu verejného 
zdravia. Počas pandémie ich počet 
doslova explodoval, hlavne v sociálnych 
sieťach a na rôznych alternatívnych 
portáloch. Takéto dezinformácie môžu 
byť veľmi škodlivé, hlavne keď sľubujú 
rôzne „zázračné“ formy liečby, podporujú 
nedôveru v lekársku vedu alebo šíria 
vyslovené nezmysly ako napríklad fámy 
o tekutých čipoch vo vakcínach. Pre 
ľudí je náročné orientovať sa v mori 
takýchto informácií. Tento článok je 
súčasťou výstupov nášho projektu VEGA 
a prvá autorka Katarína Greškovičová 
z Ústavu aplikovanej psychológie FSEV 
UK prezentovala výsledky práve na 
bratislavskej konferencii EHPS. Šťastnou 
náhodou sa podarilo neskutočné 
načasovanie – článok vyšiel deň po 
skončení konferencie. 

Ako ste zisťovali názory tínedžerov? 
Vzorku 300 stredoškolákov 
a stredoškoláčok vo veku 16 až 19 rokov 
nám pomohla vybrať profesionálna 
agentúra tak, aby sme dosiahli 
maximálnu možnú reprezentatívnosť. 
Testovali sme, ako vnímali 
dôveryhodnosť siedmich krátkych 
správ o benefitoch ovocia a zeleniny na 
zdravie. Správy boli rôzne: nepravdivé, 
pravdivé s neutrálnym nábojom 
a pravdivé s pridanými elementmi 
(superlatívy, clickbait, gramatické chyby, 
s odkazom na autoritu alebo tučné 
písmo v texte). Veľmi nás zaujímalo, 
či takéto elementy dokážu ovplyvniť 
hodnotenie dôveryhodnosti.

Výsledky vášho výskumu sú dosť 
alarmujúce. 
Len 48 % mladých ľudí verilo pravdivým 
zdravotníckym správam viac ako 

a vypočujeme si všetkých, ktorých sa 
to týka. Popri zmene formy a obsahu 
však za najväčší posun pokladám 
posun v celkovej filozofii komunikácie 
smerom k väčšej otvorenosti. Univerzita 
Komenského sa vyjadruje k dôležitým 
témam, hovoríme aj o nepríjemných 
veciach, viac sa rozprávame so 
študentami, zamestnancami, aj širšou 
odbornou komunitou. V tomto zmysle 
veľmi oceňujem prístup nášho rektora, 
ktorý sa vyjadruje aj k nepríjemným 
otázkam a svojím hlasom často 
a razantne vstupuje do spoločenského 
diskurzu. Naším spoločným cieľom 
je, aby Univerzitu Komenského bolo 
v slovenskej spoločnosti viac cítiť. 

Čo je najväčšou výzvou, ktorú cítite pri 
snahe budovať dobré meno univerzity? 
V časoch krátenia štátnych dotácií 
univerzitám máme bohužiaľ len 
minimálny priestor na rozvoj. Vediem 
mimoriadne motivovaný tím šikovných 
mladých ľudí, ale často musíme 
improvizovať a variť z minimálnych 
ingrediencií. Pracujeme so zlomkom 
rozpočtu v porovnaní s privátnym 
sektorom, ale aj v porovnaní 
s konkurenčným univerzitami 
v okolitých krajinách. Chceli by sme 
robiť viac skvelých akcií, chodiť na viac 
veľtrhov, podporovať popularizátorov 
vedy, byť viac v médiách, prinášať 
prehľadnejšie informácie, viac šíriť 
povedomie o našej univerzite v zahraničí, 
ešte lepšie podchytiť sociálne siete, 
robiť podcasty o vede. Radi by sme 
s kolegami z IT rozbehli kompletný 
redizajn univerzitných webových stránok, 

nepravdivým. Na druhej strane, 41 
% považovalo nepravdivé správy za 
rovnako dôveryhodné ako pravdivé. 
Zvyšných 11 % dokonca menej 
dôverovalo pravdivým zdravotníckym 
správam ako nepravdivým.

Čo podľa vás vôbec spôsobilo, že 
viac ako 40 percent stredoškolákov 
považuje nepravdivé správy za 
dôveryhodné?
Prechod z tradičných na online médiá 
spôsobil, že informácie nedostávame 
v kontexte. Nepoznáme médium a jeho 
históriu, nepoznáme identitu autora 
či autorky, chýbajú nám aj ďalšie 
podstatné kľúče ako povedzme kvalita 
papiera či tlače. Predpokladali sme, 
že jedným z kritérií by ešte mohla byť 
kvalita editovania správy – napríklad 
gramatické chyby či superlatívy – ale 
s výnimkou clickbaitov ani toto nie sú 
pre mladých ľudí podstatné kľúče. To 
znamená, že musíme venovať viac 
energie do snahy vybaviť mladých 
ľudí nástrojmi a postupmi, ako 
oddeliť hodnoverné informácie od 
nedôveryhodných.

Myslíte si, že by školy mali študentov 
viac mediálne vzdelávať? Učiť ich, ako 
overovať informácie, ako rozlišovať 
pravdivé informácie od nepravdivých? 
Úloha školy je v tomto významná, ale 
nemôžeme očakávať, že tento problém 
vyrieši zavedenie nového predmetu, 
povedzme mediálnej výchovy či zmena 
študijných plánov, a bude vybavené. 
Toto nie je úloha len pre školy. Musí 
sa zaktivizovať celá spoločnosť. 
Nesmieme sa nechať zastrašiť tými, 
ktorí nedostatok kognitívnych zdrojov 
nahrádzajú krikom a agresivitou. 
Nedávno sme videli, ako sa niektorí 
lekári stali terčom šikany, nielen v online 
svete, ale aj vo fyzickom prostredí. 
Ľudia, ktorí popierali existenciu 
koronavírusu, chodili pred ich domy 
s megafónmi, obťažovali a vyhrážali sa. 
Nesmieme dopustiť, aby lekári a lekárky, 
epidemiologičky a epidemiológovia, či 
výskumníci a výskumníčky mlčali len 
preto, lebo sa boja šikany. Diskutujme 
s každým, kto dáva provokatívne otázky, 
ale nikdy sa nesmieme nechať zastrašiť 
a prekričať.

Čo by s výsledkami vášho výskumu 
mali robiť ďalší „stakeholderi“?  
Kto sú to vlastne v tomto prípade? 
Rodičia? Vláda? 
V tomto prípade sme stakeholdermi 
všetci. Rozvoj digitálnych médií 
spôsobil rozmach dezinformácií 
a spochybňovanie tradičných 
informačných zdrojov. Pandémia tomu 
celému nasadila korunu a mnohých 
ľudí vlákala hlboko do králičej nory 

radi by sme lepšie podchytili internú 
komunikáciu či rozbehli nové služby, 
ako napríklad kariérne poradenstvo či 
program alumni. Musíme však pracovať 
s tými ľudskými a finančnými zdrojmi, 
ktoré máme. Musíme kruto prioritizovať. 
Verím však, že za štyri roky sme už našu 
akademickú obec presvedčili, že naše 
aktivity sú pre Univerzitu Komenského 
prínosom – sme viditeľnejší 
a otvorenejší.

Hoci ideme do nového akademického 
roka, namiesto nádeje na nový začiatok 
mnohí zažívame obavy, strach, 
znechutenie. Je tu zdražovanie, vojna, 
akademickí pracovníci riešia nároky 
novej akreditácie či zvýšený tlak na 
výkony. Čo by ste ako odborník poradili 
svojim kolegom – ako si zachovať 
duševné aj telesné zdravie? A ako sa 
na to snažíte ísť vy?
Odporúčal by som im zorganizovať 
veľkú medzinárodnú konferenciu. Po 
rokoch úsilia a mesiacoch napätia príde 
neskutočná eufória z toho, že všetko 
dobre dopadlo, a k tomu zmes ďalších 
emócií ako pocit z dobre vykonanej 
práce či hrdosť na celý tím. Takýto 
„adrenalínový šport“ však asi nie je pre 
každého. Ak by som mal poradiť rýchle 
víťazstvo, tak by som odporúčal zbaviť 
sa televízie a čas ušetrený ignorovaním 
informačnej analógie rýchleho 
občerstvenia investovať do čohokoľvek 
zmysluplného – či už je to čítanie 
vedeckých štúdií, pestovanie rajčín, 
behanie po hrádzi, výlety po zvláštnych 
miestach, objavovanie novej hudby či 
trávenie času s ľuďmi, ktorí za to stoja.
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Počas slávnostného otvorenia konferencie  EHPS 2022 v Aule UK prorektor UK Radomír Masaryk odovzdal 
Zlatú medailu UK profesorke Wendy Stainton Rogersovej z Open University vo Veľkej Británii za jej prínos 
pre rozvoj psychológie zdravia na Slovensku. 



Text: Radka Rosenbergová
Photo: Tomáš Madeja
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MOBILE APP 
HELPS PEOPLE 
RECOVER FROM 
SUBSTANCE 
ABUSE
What are digital interventions? They provide support to individuals in their 
everyday life. Examples of such interventions are: suggestions on how 
to be more active in one’s current setting; different types of reminders to 
perform self-care behaviors such as taking the prescribed medications; 
motivational messages, and reinforcements of positive behaviors. Inter-
ventions may be delivered via a wearable or other smart device. According 
to researcher Susan A. Murphy, digital interventions can also be used to 
augment clinical care. It is therefore critical to learn whether and in which 
settings it is most effective to deliver the interventions.
How can “micro-randomized trials” be used to improve digital health inter-
ventions?
„For example, a person who is recovering from drug use might follow reg-
ular counseling sessions. In addition, the person might be provided a mo-
bile health application that provides helpful information/tips whenever, be-
tween sessions, the person might need such help. The app might include 
a locator which will help the person find the nearest Addicts Anonymous 
meeting in both time and space. The app might contain information/ideas 
for managing cravings covered in the counseling session that the person 
can refer to between sessions,“ Susan A. Murphy explains.



Health care outside the clinics
Digital intervention can also help 
those who either don’t have access to 
in-person care, or don’t want it. Digital 
intervention could use sensor data 
from one’s smartphone or wristband 
(step count, patterns of typing on the 
smartphone, location, proximity to where 
the person used to take/buy drugs and 
so on) to learn useful times to deliver 
suggestions to individuals or to connect 
the individual to a peer mentor. „In some 
cases the digital intervention might 
be used by the individual to track their 
behaviors/physiological state and then 
share the information with clinical staff. 
In summary, digital interventions are one 
way to extend care outside of a clinic 
setting,“ adds Susan Murphy.

Data science and health psychology
Data science can be very helpful in 
health psychology. According to Susan 
Murphy, it can be used to design 
experiments to collect information that 
health psychologists use to inform the 
construction of more effective digital, 
and other types of interventions. The 
micro-randomized trial method which 
she developed can also be used in 
constructing digital interventions. It 
randomizes each individual at each 
of the many times. At each of these 
times it may be more or less effective 
for a smart device to reach out to 
the individual and deliver behavioral 

treatment (e.g. ideas for managing 
cravings, motivational content, 
connection to others, information about 
where to obtain help, assistance in 
setting goals for the next day and so on). 
„These trials provide data to ascertain 
which type of behavioral treatment is 
most effective at what time and in which 
settings. Further, the data from these 
trials can be used to investigate positive, 
as well as negative, delayed effects 
of the treatment (negative: burden or 
habituation; positive: forming healthy 
habits, increasing resilience),” says 
Susan A. Murphy.

Artificial intelligence method
In addition, Susan A. Murphy also 
uses an artificial intelligence method, 
"reinforcement learning", to personalize 
digital health interventions. Artificial 
intelligence algorithms, one of which 
is “reinforcement learning,” can be 
used to continually learn/revise which 
behavioral treatments are most effective 
for an individual at a given time. „The 
idea is that as the individual interacts 
with the digital intervention, the artificial 
intelligence algorithm will dynamically, 
using the accruing data on the individual, 
personalize the delivery of behavioral 
treatments to each individual. This may 
involve the use of predictions/detections 
of moments of high risk (e.g. high risk of 
substance use relapse) and moments 
at which the individual might be least 

burdened by the delivery of a behavioral 
treatment.“

Any negatives?
Of course, there are some negatives in 
the use of artificial intelligence. Susan 
Murphy states three examples. First, if 
the digital intervention involves the use 
of online artificial intelligence algorithms, 
then it is critical that these algorithms 
operate in a stable and reliable way so 
as to not discourage an individual who 
is struggling with managing a chronic 
disorder. Second, if behavioral health 
science and the AI algorithm are not 
carefully coordinated, less confident 
risk predictions might be incorrectly 
communicated to the individual. Third, 
an incorrect deployment of digital 
interventions may aggravate health 
disparities. "For example suppose 
a digital intervention for helping people 
manage cardiovascular problems 
is only developed using input/data 
from middle-income Caucasian men. 
In this case, the intervention may be 
much less effective in other types of 
individuals. The behavioral suggestions 
may be inappropriate for individuals 
with different ethnic backgrounds or 
for individuals who have lower incomes 
and thus potentially strongly competing 
needs and goals,“ explains Professor 
Murphy.
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Susan A. Murphy    
is Professor of Statistics, Radcliffe Alumnae Professor at the 
Harvard Radcliffe Institute and Professor of Computer Science 
at the Harvard John A. Paulson School of Engineering and 
Applied Sciences. Her research focuses on improving sequential, 
individualized, health-related decision-making; in particular, 
clinical trial design and data analysis to inform the development 
of just-in-time, adaptive digital health interventions. Her lab works 
on online learning algorithms for developing personalized mobile 
health interventions. She developed the micro-randomized trial 
method used in constructing digital health interventions. This trial 
design is in use across a broad range of health-related areas. She 
is a 2013 MacArthur Fellow, a member of the National Academy of 
Sciences and the National Academy of Medicine, two of the three 
US National Academies. She was one of the keynote speakers at 
European Health Psychology Society conference in Bratislava. 

Lifestylové youtuberky vo 
videách zdieľajú rôzne návyky, 
vďaka ktorým sú vraj zdravšie 
či pozitívnejšie myslia. Nakoľko 
im môžeme veriť? Môžu 
nám pomôcť byť zdravšími, 
lepšími, šťastnejšími? Alebo 
je to len klam? Youtuberky 
nemusia cielene klamať svojich 
sledovateľov, skôr nereprezentujú 
na videách celý svoj skutočný 
život, hovorí Maria Del Rio 
Carral, docentka kvalitatívnej 
psychológie zdravia na Univerzite 
v Lausanne vo Švajčiarsku, 
ktorá na EHPS 2022 predstavila 
výskum lifestylových YouTube 
videí. 

Sociálne médiá sú našou dôležitou 
súčasťou, ale výskumov o vplyve 
influencerov na našu psychiku nie 
je veľa. Influencerky vo videách sú 
väčšinou vyobrazené ako ženy, ktoré 
majú všetko naplánované, dodržiavajú 
svoje každodenné rutiny, cvičia, zdravo 
sa stravujú, majú dokonalé postavy 
a mejkap, vďaka čomu „majú kvalitný 
život“. Tieto „návody“ na kvalitný život 
odporúčajú aj svojim fanúšikom. Najmä 
mladým ľuďom tak podsúvajú určité 
ideály o tom, ako má vyzerať zdravý 
životný štýl. 
Maria del Rio Carral spolu s kolegami 
v rámci výskumu vybrala pätnásť 
videí pätnástich influenceriek, ktoré 
tvrdili, že vďaka určitým každodenným 
návykom sa z nich stali lepšie osoby 
(boli zdravšie, pozitívnejšie, šťastnejšie 
a pod.). Odkazovali na rôzne postupy 
či odporúčania svojim fanúšikom, ako 
by mali viesť „zdravý život“. Na videách 
vedci skúmali štyri rôzne naratívy: ako 

sa správne stravovať, aby sme dobre 
žili (varenie zdravého jedla v čistom 
prostredí, používanie čerstvých 
surovín...), cvičenie ako spôsob žitia 
kvalitného života, odpočinok ako 
jedna z foriem zabezpečujúca kvalitný 
a zdravý život (vykonávanie špecifických 
rituálov, napríklad používanie 
difuzéra, dodržiavanie pravidelného 
osemhodinového spánku, meditácia) 
a sebarozvoj (kontrola nad zdravím cez 
stanovenie si rozličných cieľov – písanie 
zoznamu, čo mám za deň urobiť, vždy 
pozitívne myslenie). 

Falošná osobnosť

Aké boli závery výskumu? Podľa 
psychologičky sa youtuberky nesnažia 
cielenie klamať svojich sledovateľov, 
skôr nereprezentujú na videách celý svoj 
skutočný život. „Profesia youtuberiek 
spočíva v tom, že sa snažia upútať našu 
pozornosť, ktorá im finančne vynáša. 
Sú sponzorované rôznymi značkami 
a vytvárajú tak trochu osobnosť, ktorá 
nie je ich ,skutočné ja´. Snažia sa tvoriť 
obsah tak, aby zaujali vybrané publikum 
a používajú tie isté opakujúce sa kľúčové 
slová (napríklad líčenie, krása, zdravý 
životný štýl a podobne). Vďaka týmto 
špecifickým kľúčovým slovám sa čoraz 
viac dostávajú do povedomia pre známe 
značky, ktoré im ponúknu peniaze za 
propagovanie ich produktov,“ vysvetľuje 
Maria Del Rio Carral. 

Rodičia majú zodpovednosť

Podľa psychologičky nielen YouTube, 
ale aj ostatné sociálne médiá môžu 
mať negatívny vplyv na našu kontrolu 
nad zdravím, preto by sme mali najmä 

mladšiemu publiku vysvetľovať, čo 
predchádza vzniku takýchto videí 
či fotografií. Nie všetko, čo ľudia 
zdieľajú – či už na Instagrame, 
YouTube alebo TikToku – odzrkadľuje 
ich skutočný život. Aby sa deti či 
tínedžerky neporovnávali s „dokonalým 
životom“ influenceriek, mali by 
podľa psychologičky v prvom rade 
zasiahnuť rodičia. Musia sa pravidelne 
oboznamovať s obsahom na sociálnych 
sieťach, aby dokázali rozlíšiť, čo je reálne 
a čo nie a rozdiely vysvetliť svojim 
deťom. „Rodičia by mali deťom vysvetliť, 
že obsah na YouTube nie je skutočný 
život, je to práca ľudí, ktorí majú ešte 
aj tím ďalších ľudí podieľajúcich sa na 
tvorbe ich videí. Videá sú konštruované 
spôsobom, ktorý pôsobí veľmi 
spontánne, no sú točené rôznymi 
kamerami, pomocou profesionálnych 
svetiel, upravujú sa, influencerky majú 
dokonalý mejkap. Tento druh obsahu je 
inscenovaný tak, ako by boli v divadle 
a hrali určitú rolu, čiže to nie je skutočné,“ 
hovorí. 
Môže takýto obsah viesť aj k rozvinutiu 
depresie či porúch príjmu potravy? 
Podľa psychologičky by sa malo 
ešte preskúmať, či je to skutočne 
tak. „Momentálne skúmame vplyv 
lifestylových videí na dospievajúce ženy 
vo veku 18 až 20 rokov a zdá sa, že sú 
veľmi ovplyvnené obsahom sociálnych 
médií. Majú predstavy o ideáloch 
krásy a ženského tela, ktoré sú im 
prezentované influencerkami. No priamo 
by som to nespájala s vývinom depresie 
či porúch príjmu potravy. To by malo 
byť ešte súčasťou ďalšieho výskumu. 
Mladšie generácie už majú zručnosti 
v používaní sociálnych médií, možno nie 
sú takí naivní, ako by sme si mysleli.“ 

Text: Radka Rosenbergová

PSYCHOLOGIČKA: 
ZDRAVÝ ŽIVOT 
NA INTERNETE JE 
DIVADLO



s komunitami. V tomto prípade 
s matkami, s mladými ľuďmi, so 
staršími ľuďmi... Ak sú ľudia súčasťou 
rozhodovania, sú ochotní viac vecí 
akceptovať a viac sa angažovanosť. 
Takéto jojo – skúsime toto, ups, je 
tu problém, tak skúsime toto – je 
frustrujúce, rozdeľuje a je pre všetkých 
chaotické a demoralizujúce. Ale ak 
rozhodujete o opatreniach na základe 
priebežných konzultácií, zavediete 
monitoring a vyhodnocujete spätnú 
väzbu, potom môžete opatrenia 
upravovať a zlepšovať. Viac 
rozhodovania treba nechať na miestnej 
úrovni, pretože v rôznych regiónoch 
sú rôzne potreby, rôzne demografické 
zloženie. 

Čo by ste okrem toho, čo sme už 
spomenuli, odporúčali pre prípadnú 
budúcu vlnu pandémie?
Nenechávať komunikáciu na politikov. 
Politikom sa nedá dobre dôverovať 
– určite nie v našej krajine, a pokiaľ 
viem, ani v iných krajinách sa netešia 
veľkej dôvere. Ľudia budú viac počúvať 
ľudí, s ktorými sa stotožňujú, sú im 
známi a ktorých rešpektujú – ľudí zo 
zdravotníctva, sociálnych služieb, ale 
možno aj športovcov či spevákov. Viac 
premýšľať o tom, kto komunikuje, čo 
sa komunikuje a ako sa komunikuje, 
pretože často bola komunikácia príliš 
vágna a nie špecifická z hľadiska 
správania rôznych skupín. Práve v tomto 
sa môžu politici učiť od behaviorálnych 
vedcov. Existuje veľa prác z oblasti 
psychológie zdravia a iných 
psychologických prác o efektívnej 
komunikácii. 

Ste súčasťou veľkého projektu 
z názvom Zmena ľudského správania, 
v ktorom okrem behaviorálnych vedcov 
a psychológov zdravia spolupracujete 
aj s expertmi na umelú inteligenciu a IT. 
O čo ide v tomto projekte? 
Víziou je, aby vedecké dôkazy o tom, 
čo naozaj funguje na zmenu správania, 
boli použiteľnejšie, dostupnejšie pre 
ľudí v reálnom svete, ktorí ich chcú 
využívať. Každý deň sú na celom svete 
publikované stovky hodnotení rôznych 
intervencií zameraných na zmenu 
správania, vďaka ktorým by ľudia 
mohli byť zdravší. Ak však chceme 
držať krok s tým množstvom literatúry 
a tiež, aby sme ju dokázali pochopiť, 
musíme ju spojiť, syntetizovať. Na 
syntézu musíme použiť automatizáciu, 
počítače. Máme k dispozícii technológie, 
ktoré vedia spracovať informácie 
v publikovaných dokumentoch. Vytvorili 
sme rámcovú štruktúru, v ktorej umelá 
inteligencia dokáže extrahovať poznatky 
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Text: Barbora Tancerová
Foto: Tomáš Madeja

RADIŤ BRITSKEJ VLÁDE 
PRI COVIDE BOLO 
FRUSTRUJÚCE

Profesorka Susan Michie z University 
College v Londýne je typom vedkyne, 
ktorá nielen robí špičkový vedecký 
výskum, ale snaží sa aj o to, aby 
jeho výsledky mali praktické využitie 
v spoločnosti. Počas pandémie 
koronavírusu bola členkou poradného 
výboru britskej vlády, pôsobí tiež ako 
poradkyňa generálneho riaditeľa WHO. 
Je členkou tímu veľkého vedeckého 
projektu s názvom Zmena ľudského 
správania (Human Behaviour Change 
Project), na ktorom spolupracujú 
významné britské univerzity 
a spoločnosť IBM. O oboch svojich 
rolách – vedeckej aj spoločenskej – 
prednášala v Bratislave na konferencii 
Európskej spoločnosti pre psychológiu 
zdravia EHPS 2022. 

Myslíte si, že politici počas týchto 
dvoch rokov pandémie počúvali 
vedcov? 
Situácia sa v jednotlivých krajinách 
líšila. Napríklad v Škótsku boli tamojší 
psychológovia naozaj zapojení do 
spolupráce s politikmi. Mali spoločné 
stretnutia s premiérkou a rady 
prichádzajúce od psychológov a iných 
behaviorálnych vedcov boli vypočuté 
a prinášali zmenu. V Anglicku a celkovo 
v Spojenom kráľovstve sme ako skupina 
vedcov z behaviorálnych vied napísali 
veľa správ ako odpovede na konkrétne 
otázky, ktoré prišli z vlády. Nikdy sme 
však nedostali spätnú väzbu o tom, do 
akej miery boli naše správy čítané, či 
sa nimi niekto zaoberal alebo či mali 
nejaký význam. Bolo veľa vecí, ktoré sme 
odporúčali a ktoré sme v politike vlády 
Spojeného kráľovstva nevideli. A boli 
aj opatrenia, ktoré by sme určite nikdy 
neodporúčali.

Napríklad?
Napríklad pri obmedzení otváracích 
hodín v baroch. Vláda povedala, že 
ľudia musia prestať piť o deviatej 
večer, potom bol zákaz vychádzania. 
Čo sa stalo? Ľudia začali piť skôr, pili 
rýchlejšie, takže o deviatej boli už dosť 
opití a potom pokračovali na večierkoch 
v súkromných domoch, kde to bolo 
oveľa nebezpečnejšie, lebo boli natlačení 
v malých priestoroch. Nefungoval tiež 
systém Test, Trace, Isolate, pri ktorom 
sa ľudia mali pri príznakoch ochorenia 
testovať, v prípade pozitívneho výsledku 
nahlásiť kontakty a izolovať sa. 
V konečnom dôsledku sa ľudia radšej 
nedali testovať, lebo sa obávali výpadku 
príjmov alebo si jednoducho nemohli 
dovoliť zostať doma. Vláda sa ich snažila 
motivovať bonusom 500 libier. Je to 

však menej ako minimálna mzda a nárok 
naň mala len jedna osmina populácie. 
Ostatní obyvatelia boli motivovaní 
pokutou 10 000 libier. 

Zrejme preto ste skúsenosť 
s pôsobením v poradnom orgáne vlády 
počas pandémie označili vo svojej 
prednáške za frustrujúcu. 
Bola veľmi zmiešaná. Na jednej strane to 
bolo neuveriteľne obohacujúce, boli sme 
skupina 20 až 30 špičkových sociálnych 
a behaviorálnych vedcov, z mnohých 
odborov, všetci boli veľmi odhodlaní, 
oddaní tomu, aby sme spoločne 
našli čo najlepšie vedecké dôkazy na 
zodpovedanie otázok, ktoré nám vláda 
zadala. Cítila som sa veľmi poctená, 
že som mohla byť jej súčasťou. Ale na 
druhej strane bolo frustrujúce vidieť, ako 
sa naše zistenia a odporúčania pretavujú 
do praxe. 

Aké boli najväčšie chyby v rozhodovaní 
vlád počas pandémie, čo sa týka 
porozumenia ľudského správania?
Je niekoľko všeobecných zásad, kde 
sa podľa mňa veci dali robiť lepšie. Ak 
ide o Spojené kráľovstvo, bolo veľmi 
dôležité ľuďom nielen povedať, čo majú 
robiť, ale im naozaj vysvetliť, prečo 
by to mali robiť. Tiež ich chváliť za to, 
čo robia dobre, aby z toho mali dobrý 
pocit, a až potom sa zamerať na to, čo 
nerobili, a na tých, ktorí nedodržiavali 
pravidlá. Neobviňovať ich a netrestať ich 
tak veľmi, poskytovať ľuďom praktickú 
podporu, aby mohli pravidlá dodržiavať. 
Oveľa viac pozitívne komunikovať. 
Myslím si, že sa malo viac spolupracovať 
a konzultovať s komunitami. 

Porozprávam vám príklad zo 
Slovenska. Jedným z pandemických 
opatrení bolo zavedenie nákupných 
hodín pre seniorov nad 65 rokov medzi 
9:00 a 11:00. Mladší ľudia v týchto 
hodinách nemohli do obchodov 
vstúpiť. To nahnevalo napríklad matky 
na materskej, ktoré sú zvyknuté 
nakupovať v dopoludňajších hodinách. 
Seniori však aj po zavedení opatrenia 
nakupovali počas celého dňa. Vláda sa 
teda rozhodla, že im zavedie povinnosť 
nakupovať len počas vyhradených 
hodín. To však vyvolalo medzi seniormi 
veľké pobúrenie, a tak vláda po pár 
dňoch toto pravidlo opäť zmenila. 
Výsledkom bol chaos a zníženie 
solidarity so staršími obyvateľmi. Ako 
by ste to zhodnotili ako odborníčka 
na ľudské správanie? Kde tí, ktorí 
rozhodovali o opatrení, urobili chybu? 
Myslím si, že toto je veľmi dobrá 
ilustrácia toho, ako to vyzerá, ak sa 
o opatreniach a politikách nediskutuje 



z publikovaných dokumentov. Tvorcovia 
politík alebo odborníci z praxe môžu 
prísť a povedať: Toto je správanie, ktoré 
chcem zmeniť, v tomto type populácie, 
v takomto prostredí, takéto sú moje 
obmedzenia, ak ide o typy intervencií, 
ktoré by som mohol alebo nemohol 
použiť. Položia otázku a systém nájde 
odpoveď: Toto zatiaľ vieme o tomto type 
správania, takéto sú druhy techník, ktoré 
by ste mali použiť, aby tento spôsob 
fungoval najlepšie. 

Niečo ako archív alebo knižnica, kde 
napríklad politik môže nájsť návody, 
ako riešiť nejaký problém? 
Áno. Napríklad chcem vedieť, aké 
techniky by mohli byť účinné na zníženie 
fajčenia u 16-ročných dievčat alebo na 
zvýšenie fyzickej aktivity školákov. Alebo 
napríklad ak chceme, aby mladí ľudia 
viac recyklovali, bude účinnejšie, ak sa 
o zmenu ich právania budeme snažiť 
prostredníctvom sociálnych médií, 
televízie, letákov alebo tlaku rovesníkov? 

V akom štádiu je systém? Je už možné 
zadať mu otázku?
Máme základný prototyp, zatiaľ sme 
ho testovali na techniky odvykania od 
fajčenia, do konca tohto roka to bude 
verejne prístupné. Požiadali sme o grant 
na pokračovanie na ďalších osem 
rokov, aby sme vytvorili naozaj dobrý 
použiteľný systém, ktorý bude pokrývať 
mnoho techník na zmenu správania.

Aké sú podľa vás najpálčivejšie 
problémy, pre ktoré ľudstvo musí 
zmeniť svoje správanie?
Zníženie emisií uhlíka. To je podľa mňa 
najnaliehavejšia vec, už sme v desivo 
nebezpečnej situácii. Už dnes zažívame 
horúčavy, nielen v Európe, ale aj v iných 
častiach sveta – v Číne vysychajú rieky, 
nemajú energiu na výrobu elektriny, 
narúša to dodávky potravín. Je to 
vyvrcholenie desaťročí a desaťročí 
používania fosílnych palív. To musíme 
absolútne zastaviť. Ďalším problémom 
sú pandémie a kvôli ničeniu životného 

prostredia nás žiaľ čakajú ďalšie. Po 
tretie, sú tu vojny a konflikty. Niektoré 
krajiny nerešpektujú hranice iných krajín. 
Hovorím o Rusku, ale aj o USA, ktoré 
majú armády po celom svete. Ďalšou 
veľkou skutočne existenčnou hrozbou je 
antibakteriálna rezistencia. Ak sa nám 
začnú objavovať bakteriálne ochorenia, 
pri ktorých už antibiotiká nebudú 
účinkovať, bude to veľmi škaredé.

Reagujú vedci dostatočne na tieto 
riziká? 
Myslím si, že napríklad Európska 
spoločnosť pre psychológiu zdravia 
si ich za posledné roky oveľa viac 
uvedomila. Jednou z vecí, ktoré robí 
psychológia zdravia, je snaha pochopiť 
správanie z hľadiska toho, čo ho 
ovplyvňuje, a ako preniesť pochopenie 
toho, čo ovplyvňuje rôzne druhy 
správania, do navrhovania politík. 
Musíme orientovať výskum na tieto 
naliehavé otázky a potom ho pretaviť do 
rozhodovania.

Susan Michie  
je klinická psychologička a odborníčka v oblasti psychológie zdravia. Vyštudovala na univerzite v Oxforde, 
pôsobí na University College London, kde vedie Centrum na zmenu správania. Vo svojom výskume sa 
zameriava na zmenu správania vo vzťahu k zdraviu a životnému prostrediu. Jej výskum sa prelína s disciplínami 
ako informačná veda, environmentálna veda, počítačová veda a medicína. Skúmala, aké zásahy na zmenu 
správania fungujú na úrovni populácie, organizácie a jednotlivca. Bola tiež poradkyňou britskej vlády v otázkach 
týkajúcich sa dodržiavania vládnych nariadení počas pandémie COVID-19. 
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Text: Radka Rosenbergová

Niekto si bude „koronu“ pamätať 
ako obdobie, keď sme si 
mohli viac pospať. Iní si zase 
spomenú na večery či noci 
strávené sledovaním niekoľkých 
dielov seriálu naraz. Psychológ 
André Oliveira z univerzity 
v portugalskom meste Minho sa 
téme spánku počas lockdownu 
venoval vo svojom výskume, 
ktorého výsledky prezentoval na 
konferencii EHPS 2022. 

Aký spánkový režim mali ľudia počas 
lockdownu? Vyskytli sa u nich problémy 
so spánkom, alebo naopak, mali 
kvalitnejší spánok?  
Študovali sme jav takzvanej 
prokrastinácie odpočinku, teda 
zámerného odkladania spánku. Počas 
lockdownu približne 80 percent ľudí 
chodilo spávať neskôr a asi 60 percent 
sa zobúdzalo neskôr, než plánovalo. 
Napriek tomu, až 90 percent ľudí spalo 
odporúčaný alebo primeraný počet 
hodín. Takže, ľudia dokázali „dospať“ 
odporúčaný počet hodín. Počas 
lockdownu väčšine ľudí odpadli ranné 
povinnosti ako dochádzanie do práce či 
odvoz detí do školy, vďaka čomu mohli 
vstávať neskôr.

Nemali ľudia s nesprávnymi spánkovými 
návykmi problém zosúladiť pracovný 
a súkromný život? 
Najviac odkladali odpočinok najmladší 
respondenti, študenti. S pribúdajúcim 
vekom si ľudia vytvárajú stratégie 
potrebné na zvládanie rodinných, 
študijných a pracovných povinností, 
čím ostáva menej príležitostí na 
prokrastináciu a uľahčuje sa zosúladenie 
súkromného, rodinného a pracovného 
alebo akademického života. Už pred 
pandémiou dáta ukazovali, že študenti 
odkladajú spánok a trpia spánkovou 
prokrastináciou viac než bežná 
populácia. 

Čo bolo príčinou, že väčšina ľudí počas 
lockdownu chodila spávať neskôr?  
V našom výskume sme sa zameriavali 
na vzťah odkladania odpočinku, 

času večere a aktivít vykonávaných 
pred spánkom. Zistili sme, že počas 
lockdownu najviac odkladali odpočinok 
tí, ktorí večerali neskôr, medzi 21:00 
a 23:00 hod. Najmenej odkladali 
odchod do postele tí, ktorí večerali 
oveľa skôr, medzi 19:00 a 20:00 hod. 
Počas obmedzenia pohybu v dôsledku 
lockdownu ľudia jedli v neskoršom čase, 
čo sa odrazilo práve na neskoršom 
spánku. Najviac spánok odkladali tí, 
ktorí sa venovali štúdiu alebo práci, jedli, 
pozerali videá, filmy či seriály a podobne. 
Naopak, ľudia, ktorí pozerali televíziu 
alebo sa nevenovali žiadnym aktivitám 
a išli spať, nemali tendenciu spánok 
odkladať.

Myslíte si, že vďaka pandémii COVID-19 
stúpla kvalita spánku aj teraz, po nej? 
Hoci až 90 percent respondentov 
uvádzalo, že počas pandémie spalo 
odporúčaný alebo primeraný počet 
hodín, napriek tomu približne 53 percent 
ľudí zároveň uviedlo, že sa počas dňa 
cítia unavení. Ľudia, ktorí odďaľovali 

spánok, zároveň uvádzajú, že trpia 
väčšou únavou počas dňa. Môže to tiež 
naznačovať zhoršenú kvalitu spánku. Iný 
nedávny výskum ukázal, že obmedzený 
pohyb v kombinácii so stresom, môže 
zhoršovať kvalitu spánku a spôsobovať 
nespavosť. Ešte je však príliš skoro 
s istotou konštatovať, že sú rozdiely 
v kvalite spánku pred pandémiou, počas 
nej a po nej, výskum v tejto oblasti stále 
prebieha.

Ako by ste odporučili nastaviť zdravý 
spánkový režim niekomu, kto má 
problémy so spánkom? 
Keďže spánková prokrastinácia sa 
objavuje prevažne v skupinách, ako sú 
vysokoškoláci, môže byť na zvládanie 
časového manažmentu a pravidelných 
denných činností užitočnou metódou 
nácvik sebaregulačných zručností. 
Podpora zručností, ako je plánovanie, 
sledovanie a hodnotenie, je základom 
procesu dosahovania vlastných cieľov 
nielen ohľadom spánku, ale aj v rôznych 
iných oblastiach života.

CEZ PANDÉMIU SA KVALITA 
SPÁNKU ZHORŠILA



Právnická fakulta Univerzity Komenského si v uplynulom akademickom roku 2021/2022 pripomenula sté výročie svojho 
vzniku. 6. septembra 2022 sa konalo zasadnutie Slávnostnej Vedeckej rady PraF UK za účasti rektora UK profesora 
Mareka Števčeka a ďalších významných hostí z akademického sektora a právnických profesií. Na slávnostnom galavečere 
v Refinery Gallery vystúpil Orchester Dominanta pod vedením dirigenta Jozefa Schwarzbachera a prebehol krst knihy 
Dejiny Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo vestibule budovy UK na Šafárikovom námestí  je pre 
verejnosť otvorená výstava k dejinám fakulty.  

Foto: Vladimír Kuric



UŽITOČNÉ INFO

PRÍRUČKA  
PRE PRVÁKOV

Kreditový systém štúdia

Na všetkých fakultách Univerzity 
Komenského sa uplatňuje kreditový 
systém štúdia. Na začiatku každého 
semestra si zapíšete konkrétne 
predmety a ak ich úspešne absolvujete, 
dostanete určitý počet kreditov. Aby ste 
úspešne dokončili trojročné bakalárske 
štúdium, musíte získať za tri roky štúdia 
minimálne 180 kreditov. Ak sa zapíšete 
na dvojročné magisterské štúdium, 
musíte za dva roky získať 120 kreditov. 
Predmety sa delia na povinné, povinne 
voliteľné a výberové. Predmety si 
zapíšete na začiatku každého semestra 
v akademickom informačnom systéme 
(AIS).

Akademický informačný systém 
(AIS)

Po celú dobu štúdia pracujete 
s akademickým informačným 
systémom (AIS). Prostredníctvom neho 
si zapisujete predmety do rozvrhu, 
prihlasujete sa na skúšky, nahrávate 
záverečné práce či získavate hodnotenia. 
Veľkou výhodou pre prvákov je, že pre 

nich sú zápisné listy už vytvorené. Na 
webovej stránke (https://ais2.uniba.sk) 
alebo v aplikácii AIS kliknete na „Zápis 
predmetov, kredity“, kde si postupne 
zapisujete predmety podľa toho, ktoré sa 
vám do štúdia hodia. Povinné predmety 
máte predpísané, z povinne voliteľných 
si vyberáte len určitý počet predmetov 
na konkrétnej fakulte. Výhodou 
voliteľných predmetov je napríklad aj 
to, že si môžete zvoliť voliteľný predmet 
prakticky z akejkoľvek fakulty, nielen 
z tej, na ktorej študujete. 

Študijné oddelenie

Študijné oddelenie je prvým kontaktom 
po nástupe na vysokú školu. Každá 
fakulta má svoje študijné oddelenie 
a príslušných študijných referentov. 
Väčšinou vás priradia ku konkrétnemu 
študijnému referentovi na základe 
prvého písmena vášho priezviska. 
U študijného referenta ste sa zapisovali 
na štúdium, no okrem toho tu môžete 
získať aj potvrdenie o štúdiu, informácie 
o štúdiu, cez študijné oddelenie môžete 
požiadať o ospravedlnenie absencie či 
riešiť prípadné problémy.

Štipendium 

Každý študent má nárok požiadať 
o štipendium, ktoré sa hradí buď 
z vlastných zdrojov vysokej školy, či 
z finančných prostriedkov zo štátu. 
Možnosti poskytovania štipendií 
upravuje Štipendijný poriadok UK. 
Štipendiá môžu byť sociálne, motivačné 
či jednorazové mimoriadne. O priznaní 
sociálneho štipendia rozhoduje dekan, 
pričom ak ste zapísaný na viacerých 
fakultách, môžete žiadať o štipendium 
iba na jednej fakulte. Žiadosť o priznanie 
sociálneho štipendia podávate na 
predpísanom tlačive dekanovi fakulty 
prostredníctvom študijného oddelenia. 
Motivačné štipendium môžete 
dostať za vynikajúce výsledky. Tento 
druh štipendia môže priznať rektor 
alebo dekan fakulty najviac desiatim 
percentám študentov UK. Motivačné 
štipendium môže byť odborové či za 
vynikajúci prospech. 

Ubytovanie

V každom akademickom roku máte 
možnosť požiadať o ubytovanie na 

Nastupujete tento semester do prvého ročníka a neviete, čo máte od štúdia na univerzite očakávať? Vysoká škola 
predstavuje výzvu a je dôležitým míľnikom vo vašom živote. V prvom rade by ste si mali zvyknúť na niekoľko 
noviniek, ktoré ste doteraz na strednej škole nemali. Predstavujeme vám zopár užitočných informácií, ktoré sa 
vám počas štúdia určite zídu.  
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ubytovacích zariadeniach Mlyny UK 
a Družba UK. Samostatne svojim 
študentom poskytujú ubytovanie 
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK 
a Rímskokatolícka cyrilometodská 
bohoslovecká fakulta UK. V Martine 
študentom Jesseniovej lekárskej 
fakulty UK poskytuje ubytovanie tamojší 
internát. Máte možnosť požiadať aj 
o partnerské ubytovanie, teda bývať 
s partnerom/partnerkou. Termíny, 
na základe ktorých si ubytovanie 
vyberáte, nájdete v harmonograme 
ubytovacieho procesu pre príslušný 
akademický rok. Žiadosti o pridelenie 
ubytovania sa začínajú podávať v strede 
júla prostredníctvom elektronického 
systému. Pri ubytovaní je potrebné 
dôsledne dodržiavať tieto termíny, 
aby ste naň mali nárok. Podrobné 
informácie o tom, ako podávať žiadosti 
o ubytovanie, nájdete na tejto stránke: 
https://uniba.sk/ubytovanie/. 

Študentský preukaz

Na vysokej škole používate 
medzinárodný čipový preukaz ISIC, 
na ktorý však majú nárok len študenti 
denného štúdia. Slúži na identifikáciu, 
vďaka nemu majú ubytovaní prístup na 
internáty. Poskytuje vám aj rôznorodé 
zľavy. Jeho platnosť je medzinárodná, 
a preto môžete tieto zľavy využívať aj 
v zahraničí. Ušetríte nejaké to euro na 
stravovaní, pamiatkach, oblečení, na 
knihách, v kinách, ale aj na cestovaní 
a doprave. Svoj preukaz môžete nosiť 
pri sebe aj v elektronickej podobe v ISIC 
aplikácii, ktorá vám  ponúka množstvo 
extra kupónov, ktoré nenájdete medzi 
bežnými zľavami v databáze.

Univerzitný email

Univerzitný email outlook.com/uniba.sk 
slúži na oficiálnu komunikáciu 
medzi študentmi a vysokoškolskými 
pedagógmi. Prihlasovacie údaje do 
univerzitného emailu predstavuje 
univerzitný login, ktorý je zvyčajne 
priezvisko s číslom a slúži aj ako 
prihlasovacie meno do AIS-u. Heslo 
do systému je vaše univerzitné heslo, 

teda to, ktoré sa používa napríklad aj do 
AIS-u. Obidva údaje vám automaticky 
vygenerujú po zápise na štúdium. Vďaka 
univerzitnému emailu sa môžete spojiť 
s vyučujúcimi, spolužiakmi, študijným 
referentom, ale aj s ubytovacím 
oddelením. Okrem emailu získate aj 
prístup k službám balíka Office365, ktorý 
môžete využívať počas štúdia zadarmo.

Možnosti mobility

Študovať nemusíte len na Slovensku. 
Vyberte sa načerpať množstvo nových 
informácií, skúseností, ale aj zážitkov 
do zahraničia. Takúto možnosť vám 
ponúka napríklad program Erasmus+, 
na ktorý sa prihlásite prostredníctvom 
softvéru Mobility online. V zahraničí 
môžete stráviť minimálne dva mesiace, 
maximálne dvanásť mesiacov.  Pred 
mobilitou vám bude poskytnutý grant 
do konkrétnej krajiny, o ktorý požiadate. 
Grant na Erasmus+ predstavuje pre vás 
čistý príjem, takže nepodlieha zdaneniu. 
Podrobnejšie informácie nájdete na 
stránke: https://uniba.sk/erasmus/. 

Akademická knižnica UK

Na dôslednú prípravu pri štúdiu vám 
slúži Akademická knižnica UK, kde 
nájdete všetky potrebné informačné 
materiály, ktoré využijete pri učení 
sa na skúšky, testy, ale aj pri písaní 
seminárnych a záverečných prác. 
Každá fakulta má vlastnú akademickú 
knižnicu, pričom knihy, ktoré potrebujete, 
si môžete rezervovať prostredníctvom 
Súborného online katalógu UK. 

Šport a voľný čas

Samozrejme, okrem štúdia môžete 
aj zmysluplne tráviť svoj voľný čas. 
Milovníci športov si prídu na svoje najmä 
na študentskom internáte Mlyny UK, 
kde nájdete množstvo vnútorných, ale 
aj vonkajších športovísk. K dispozícii 
máte napríklad telocvičňu pedagogickej 
fakulty, telocvičňu lekárskej fakulty, 
Workout Space Mlyny, ktorý sa 
nachádza v blízkosti tenisového kurtu 
medzi objektom VB Šturák a internátom 

Mladosť, lezeckú miestnosť, workoutové 
ihrisko, discgolfové ihrisko či posilňovňu 
Titan Gym. Aj na študentskom internáte 
Družba UK nájdete ihrisko na plážový 
volejbal, basketbal, tenisový kurt, street 
workout a taktiež stolný tenis. Za 
zábavou či kultúrnym vyžitím môžete 
vyraziť do univerzitného centra UniK 
Mlyny. 

Informačné centrum UK 

Ak ste nedostali odpoveď na svoje 
zvedavé otázky u študijných referentov, 
môžete sa zastaviť v Informačnom 
centre UK, ktoré nájdete na Štúrovej 
ulici. Informujte sa o svojom štúdiu 
v útulnom prostredí. Reprezentujte 
svoju fakultu či Univerzitu Komenského 
vďaka marketingovým predmetom, 
ktoré si môžete v tomto priestore 
zakúpiť.  Konajú sa tu tiež diskusie na 
rôznorodé témy, no priestor sa môže 
razom premeniť napríklad aj na kino 
alebo koncertnú sálu, onedlho by mala 
fungovať aj kaviareň. 

Akademická etiketa

Vysokoškolských pedagógov 
oslovujeme na základe najvyššieho 
dosiahnutého titulu. Takáto akademická 
etiketa je na Univerzite Komenského 
zaužívaná už niekoľko desiatok rokov. 
Radenie titulov na základe najvyššej 
dôležitosti je nasledovné:
Bc. (bakalár) < Mgr. (magister) < 
PhD. (doktor) < doc. (docent) < prof. 
(profesor).

Samosprávu vysokej školy tvorí 
akademický senát, rektor, prorektor, 
dekan a prodekan. Najvyššie 
postaveným na univerzite je rektor, 
ktorému asistujú prorektori, z ktorých 
každý má na starosti jednu oblasť 
vzdelávania. Jednotlivé fakulty riadia 
dekani, ktorým sú podriadení prodekani. 
Ak potrebujete poradiť, skúste sa najskôr 
obrátiť na svojho študijného referenta. 
Pokiaľ vám referent nevie poradiť, 
môžete skúsiť prodekana, dekana, 
prorektora a až v krajnom prípade 
rektora.

Najvyššie dosiahnutý titul Oslovenie
Mgr. pán magister/pani magisterka 
PhDr., PhD., DrSc. RNDr., JUDr., MUDr., 
MDDr., PharmDr., PaedDr., ThDr. pán doktor/pani doktorka

doc. pán docent/pani docentka
prof. pán profesor/pani profesorka

Text: Radka Rosenbergová
Foto: Tomáš Madeja
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ENLIVE – študenti vytvárali 
mediálne kampane

Študenti a študentky UK sa v uplynulom 
semestri zúčastnili medzinárodného 
vysokoškolského projektu ENLIVE. 
Spolu s kolegami a kolegyňami 
z Univerzity v Göttingene v Nemecku sa 
počas virtuálnych webinárov podieľali 
na príprave mediálnych kampaní 
zameraných na témy týkajúce sa 
každodenného života súčasnej mladej 
generácie ako sú klimatická zmena 
a aktivizmus, trvalá udržateľnosť 
a obehové hospodárstvo, sociálna 
inklúzia fyzicky a psychicky postihnutých 
osôb, diverzita na sociálnych médiách, 
vplyv sociálnych médií na ľudské 
zdravie a vzdelávanie o rodovej rovnosti. 
Študenti pracovali pod vedením Ashley 
Chandlerovej z Univerzity v Göttingene 
a Anety Barnesovej a Lenky Jeleňovej 
z Univerzity Komenského v Bratislave. 
Vytvorené mediálne kampane boli 
zverejnené na instagramových stránkach 
zúčastnených univerzít a študentskej 
site ENLIGHT. 

Na FSEV UK začali hybridný kurz 
o rovnosti príležitostí

Na Fakulte sociálnych a ekonomických 
vied UK sa v septembri konal úvodný 
týždeň hybridného kurzu zameraného 
na výskum v oblasti rovnosti príležitostí 
Designing Research on Different 
Dimensions of Equity. Hybridné 
intenzívne kurzy (blended intensive 
programmes) sú novým formátom 
spoločného medzinárodného 
vzdelávania. Zahŕňajú v rámci jedného 
kurzu online hodiny a minimálne 5 dní 
prezenčného vyučovania. 
Docent Andrej Findor zo FSEV UK sa 
v rámci univerzitnej aliancie ENLIGHT 
podujal na UK ako prvý zorganizovať 

takýto formát kurzu spolu s kolegami 
z univerzít v Göttingene, Groningene, 
Gente a Baskickej univerzity. Ako 
hodnotí úvodný týždeň kurzu? 
„Zaujímavé bolo vidieť, ako (ne)máme 
na Slovensku vytvorené inštitúcie, 
ktoré by mali rovnosť príležitostí 
zabezpečovať. Takisto bolo zaujímavé 
pozorovať reakcie účastníkov na 
prezentácie partneriek z Regionálnej 
akadémie ENLIGHT z Magistrátu 
mesta Bratislava, komunitného centra 
Mareena a Migračného úradu SR, ktoré 
boli rovnako prekvapivé a prínosné aj 
pre nás na Slovensku. Zdôraznil by 
som interdisciplinaritu, kurz sme viedli 
spolu s kolegami z oblasti ekonómie, 
politológie, jazykovedy a sociológie.“ 
Kolegovia zo zahraničia ocenili 
otvorenosť a transparentnosť partneriek 
hovoriacich o téme utečenectva 
a imigrácie na Slovensku, čo im 
umožnilo porovnať si správy z ich krajín 
so slovenskou realitou.
„Začať kurz spoločným týždňom 
v Bratislave bolo výborné rozhodnutie,“ 
hovorí profesorka sociológie Sabine 
Otten z Univerzity v Groningene, ktorá 
bola jednou z organizátoriek. Účastníci 
sa rozišli s pevným plánom online časti 
kurzu, ktorá bude trvať do 16. decembra. 
Študenti v malých skupinách spolu so 
svojimi supervízormi, ktorých si vybrali 
spomedzi učiteľov, budú pracovať na 
svojich projektoch.
„Veríme, že tento kurz je úspešným 
začiatkom nových formátov vyučovania 
nielen na našej z univerzite,“ hovorí 
projektová manažérka Silvia Hlavinková 
z Oddelenia pre ENLIGHT.

ENLIGHT Partner Search Tool

Nápady a témy na spoluprácu 
s partnermi v ktoromkoľvek z deviatich 
miest a regiónov zapojených do 

ENLIGHTu môžu členovia akademickej 
obce nájsť vo vyhľadávači partnerov 
na webe enlight-eu.org. Študenti tu tiež 
nájdu výzvy otvorené pre absolventské 
projekty. 

ENLIGHT kurzy pre študentov 

Akademické písanie v interkultúrnych 
tímoch 
• online kurz organizovaný Univerzitou 

v Göttingene, prihlasovanie do 17. 10. 
2022

Udržateľný rozvoj, obchod 
a environmentálna ekonomika 
• online seminár organizovaný 

Univerzitou v Göttingene, 
prihlasovanie do 27. 10. 2022

Výučba ku globálnemu občianstvu 
v európskych triedach  
• hybridný seminár organizovaný 

Univerzitou v Gente (1 týždeň 
prezenčne v Gente), prihlasovanie do 
1. 11. 2022

Globálna angažovanosť 
• hybridný seminár organizovaný 

Univerzitou v Gente, Groningene 
a Göttingene, prihlasovanie do 15. 10. 
2022 

Superuniverzita ENLIGHT 

Univerzitná aliancia ENLIGHT vznikla, 
aby pomohla budovať základy 
integrovaného európskeho systému 
vysokoškolského vzdelávania. Dlhodobá 
vízia je, aby sa aliancia ENLIGHT do roku 
2030 transformovala na integrovaný 
európsky systém vysokých škôl bez 
prekážok v štúdiu, výučbe a v spolupráci. 
Umožní voľný pohyb študentov 
a zamestnancov medzi deviatimi 
partnerskými inštitúciami, zdieľanie 
materiálnych zdrojov a investície do 
spoločnej výskumnej infraštruktúry. 

ENLIGHT univerzity

Univerzita v Baskicku (Španielsko)
Univerzita v Bordeaux (Francúzsko)
Írska národná univerzita v Galway (Írsko)
Univerzita v Gente (Belgicko)
Univerzita v Göttingene (Nemecko)
Univerzita v Groningene (Holandsko)
Univerzita v Tartu (Estónsko)
Univerzita v Uppsale (Švédsko)
Univerzita Komenského (Slovensko)

Viac informácií nájdete na: 
uniba.sk/enlight

Text: Barbora Tancerová
Foto: Tomáš Madeja

Aktivity univerzitnej aliancie ENLIGHT, ktorej je UK súčasťou, v uplynulých mesiacoch sprostredkovali medzinárodnú 
skúsenosť ďalším študentom aj vyučujúcim.

Čo má urobiť lekár, ak jeho pacientka 
trvá na tom, že svoj zdravotný problém 
chce riešiť tým, že bude jesť len jeden 
druh potraviny? Ako komunikovať 
s pacientom o jeho stravovaní, ak mu 
akútne hrozí povedzme cukrovka? Na 
podobné situácie pripravuje budúcich 
lekárov a lekárky docentka Katarína 
Babinská z Fyziologického ústavu 
Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Jej 
kurz Základy fyziologickej a klinickej 
výživy je za našu univerzitu nominovaný 
na cenu ENLIGHT Teaching and 
Learning Award, ktorou aliancia 
ENLIGHT vyzdvihuje inovatívne 
vzdelávacie programy. 

„Tento kurz je moja srdcovka,” hovorí 
Katarína Babinská. „Jeho cieľom je 
naučiť študentov prakticky používať 
poznatky o výžive. Je všeobecne známe, 
že výživa je jedným z rozhodujúcich 
faktorov, ktoré determinujú zdravie 
človeka. Správna výživa zvyšuje 
pravdepodobnosť, že človek si zachová 
zdravie. Úlohou lekára je nielen liečiť, 
ale aj preventívne vplývať na pacienta. 
Lekár by mal byť tým, kto dá pacientovi 
dôveryhodné, moderné a vedecky 
podložené informácie.” Vzdelávať lekárov 
v oblasti výživy je nesmierne dôležité 
práve v dnešnej dobe, keď je internet 
plný informácií o stravovaní, ktoré však 
často nie sú dôveryhodné.

Kurz je veľmi interaktívny, orientovaný na 
študenta, využíva metódu peer learningu. 
A v poslednom období tiež pracuje 
s prvkom internacionalizácie. Docentka 
Babinská absolvovala dvojročný kurz 
o internacionalizácii v rámci projektu 
IMPACT, ktorý ponúkala UK. „Úžasne 
mi rozšíril obzory,” hovorí. Viac začala 
pracovať so skutočnosťou, že jej študenti 
v anglickom aj slovenskom programe 
pochádzajú z rôznych kútov sveta. 
Vo svojej praxi budú raz možno budú 
pracovať v zahraničí alebo aj doma sa 
stretávať s cudzincami. „Našou úlohou 
je pripraviť budúcich lekárov a lekárky 
na to, že v praxi budú musieť vedieť 
pracovať s inými kultúrami. Vedieť, čo je 
a čo nie je akceptovateľné pre cudzinca. 
Ľudský organizmus je na celom svete 
rovnaký, každý potrebuje bielkoviny, 
cukry, tuky, vitamíny, ale spôsob, akým 
ich do tela dodáme, môže byť odlišný. 
Výber potravín i stravovacie návyky 
podliehajú dostupnosti potravín v danej 
lokalite, tradícii, lokálnym zvykom. 
Napríklad vitamín C – v niektorých 
krajinách sú dostupné jablká, inde 
mango alebo ananás. Na kurze sa 
snažíme, aby si študenti v situáciách, 
ktoré imitujú reálny život, nacvičili 
praktické využívanie vedomostí. 
Zameraní sme preto na choroby, ktoré 
najviac súvisia s výživou, ako sú obezita, 
srdcovo-cievne choroby či diabetes 

mellitus.” 
Študujúci počas kurzu na každej hodine 
v skupinách spoločne riešia konkrétne 
praktické úlohy – napríklad pripravujú 
výživové odporúčania a zdôvodnenia pre 
40-ročného muža s obezitou, sedavým 
zamestnaním a základným vzdelaním. 
Závery skupín nikdy nie sú rovnaké 
a podľa Kataríny Babinskej je veľmi 
motivujúce a zaujímavé vnímať postrehy 
študentov a ich odporúčania ohľadom 
potravín. U študentov z európskych 
krajín vidieť veľa podobností, prekvapili ju 
ázijskí študenti, ktorí menej odporúčajú 
tradičnú výživu, ale skôr modernú. 
Dôležitou súčasťou kurzu je naučiť 
medikov vyhľadávať dôveryhodné zdroje 
o výžive a dokázať odpovedať na otázky 
o rôznych módnych diétach. Docentka 
Babinská so študentmi analyzuje vhodné 
a nevhodné informačné zdroje, aby 
vedeli pacientom vysvetliť, aký zdroj nie 
je dôveryhodný.
Anketa spokojnosti ukazuje, že študenti 
oceňujú interaktivitu a praktické 
zameranie kurzu, a počas neho sa cítili 
súčasťou internacionálneho tímu aj 
tí, ktorí študovali v slovenčine, lebo aj 
medzi nimi je veľa študentov napríklad 
zo Srbska či Ukrajiny. „Diverzitu treba 
vnímať ako benefit, možnosť vzájomne 
sa obohacovať,“ myslí si Katarína 
Babinská.

MÔJ KURZ JE 
MOJA SRDCOVKA

ENLIGHT JE ŠANCA 
NA MEDZINÁRODNÚ 
SKÚSENOSŤ  



Katedrála Najsvätejšej trojice na návrší 
nad tzv. farskými schodmi je tradičnou 
dominantou mesta a už niekoľko rokov 
prechádza komplexnou obnovou. 
Objav zachovanej krypty v r. 2020 bol 
prekvapením. „Robili sa výkopy pre 
bleskozvody a pri fasáde sa odstraňovali 
novšie primurovky. Pri tom sme v stene 
kostola našli murivo, v ktorom boli 
drobné úlomky kostičiek. Urobili sme 
na tom mieste sondu a nachádzali 
sme stále viac a viac kostí. Rozšírili 
sme otvor a dostali sme sa pod klenbu 
krypty plnej kostrových pozostatkov,“ 
hovorí archeologička Andrea Slaná 
z Považského múzea v Žiline. 
Kostol bol postavený už v 13. 
storočí, v 14. storočí ho prestavali na 
trojloďovú gotickú baziliku. Okolo neho 
bol do konca 18. storočia cintorín. 
„Predpokladáme, že keď potrebovali 
nové hrobové miesta, zhrnuli vykopané 
staršie kosti do krypty,“ vysvetľuje 
Andrea Slaná. 

Kosti do trojmetrovej výšky 

Na skúmanie kostí zavolali odborníčky 
z Katedry antropológie Prírodovedeckej 
fakulty UK v Bratislave Michaelu 
Dörnhöferovú a Silviu Bodorikovú. V lete 
r. 2020 začali prvý výskum. Ukázalo sa 
však, že krypta je oveľa hlbšia a širšia, 
ako predpokladali.  Preto sa vlani aj 
tento rok v lete do nej znova vrátili 
a zorganizovali už aj workshopy pre 
študentov. Práve v deň našej návštevy 
sa im podarilo dosiahnuť tohtoročný 
cieľ – dostať sa cez kosti až na dno 
krypty. „Už vieme, že tu máme tri metre 
výšky násypu kostí, čo je asi 50 až 60 
kubických metrov,“ hovorí Michaela 
Dörnhöferová. 
Do krypty sa vchádza zvonku cez stenu 
kostola, malý otvor výskumníci pracovne 
nazývajú vetrák. Za ním sa ocitneme 
v priestore asi 5 metrov vysokom a 4 
metre širokom, jeho stredom prechádza 
pilier. Je plný ľudských kostí, sú naozaj 
všade. V krypte necítiť nijaký zápach, 
vzduch je tam ako v bežnej pivnici. 
Úplne dole na práve odkrytom dne 
pracuje antropológ, napĺňa vedrá, ktoré 
si podávajú dobrovoľníci a vynášajú 
ich von. Ďalšia skupina ich vysype 
a triedi. Triedia ich na lebky, kosti 

končatín a ďalšie menšie kostičky. 
Kosti končatín tiež delia na pravé 
a ľavé. Najzachovalejšie časti posunú 
na meranie dobrovoľníkom. Medzi nimi 
sú študenti prírodovedeckej fakulty. 
Romana s Katarínou, študentky piateho 
ročníka antropológie, dnes merajú 
lebky. „Meriame dĺžku, výšku, šírku, 
obvod lebky, výšku, šírku tváre, nosa, 
veľkosť očníc. Zo získaných hodnôt 
na záver vypočítame DS skóre, ktoré 
nám približne určí, k akému pohlaviu 
sa lebka viac radí, či mužskému, alebo 
ženskému,“ vysvetľujú. Pri ďalšom 
stole merajú stehnové kosti. Z nich 
tiež určujú, či patrili mužovi alebo 
žene. Počas 17 dní výskumu toto leto 
premerali vyše dvetisíc kostí, celkovo 
ich preskúmali takmer 14 000, nerátajúc 
drobné fragmenty a úlomky, ktoré sa 
neevidovali.

Morbídne? Naopak, veľmi 
zaujímavé

Hoci niekomu by sa práca medzi 
ľudskými kosťami mohla zdať morbídna, 
študentky to tak vôbec neberú. „Veľa 
ľudí je z toho zhrozených, ale my 
vôbec. Naopak, tešíme sa, ak nájdeme 
zaujímavú kosť,“ hovorí Katarína 
Beniaková, študentka medicínskej 
biológie na Prif UK. „Asi tým, že 
študujeme biológiu, to vnímame inak. 
Vieme sa odosobniť, máme vedecký 
záujem. Pre mňa je to veľmi dobrý 
spôsob, ako zistiť, či sa chcem 
antropológii neskôr venovať viac,“ hovorí 
jej spolužiačka Ivana Michaličková. 
Seriál Kosti majú dôkladne napozeraný 
a v krypte majú už vlastný čierny 
humor. „Najnepríjemnejšie na tejto 
brigáde je ranné vstávanie,“ smejú sa. Aj 
Romana s Katarínou hovoria, že jediná 
psychohygiena, ktorú po meraní kostí 
potrebujú, je spánok. „Po celom dni sme 
naozaj dosť vyčerpané. Dnes sa mi už aj 
v noci snívalo, že triedim kosti. Ale sme 
za túto prax vďačné. Dva roky štúdia 
sme strávili v covide a online, takže sme 
nemali toľko praxe, koľko by sme mali 
mať. Aj preto sme sa prihlásili.“ 

Typický stredoveký Žilinčan?

Dá sa z kostí zistiť, ako vyzeral typický 
Žilinčan alebo Žilinčanka v stredoveku? 

PRESKÚMALI TISÍCKY 
ĽUDSKÝCH KOSTÍ 

Katedra antropológie Prírodovedeckej fakulty UK už tretí rok realizuje 
výskum kostrových pozostatkov z krypty pod katedrálou v Žiline. Vďaka 
tomu mali študenti a študentky fakulty možnosť zažiť v lete jedinečnú 
prax. 

„Z kostí končatín vieme zistiť, že 
muži boli skôr nižšieho vzrastu. Pri 
posudzovaní lebiek sme si všimli, že 
aj na robustných, mužských lebkách 
nájdeme znaky smerom k ženskému 
typu. Teda veľa mužov v minulosti 
malo kolmejšie a širšie čelo, mierne 
klenuté, nie také ubiehavé dozadu, 
ako býva typické pre mužov. Relatívne 
v skorom veku im tiež vypadali zuby, 
hoci je zaujímavé, že zubných kazov 
je málo. Zrejme trpeli skôr zápalovými 
ochoreniami chrupu,“ hovorí doktorka 
Dörnhöferová. 
Takmer všetky kosti vybraté z krypty 
po základnom antropologickom 
preskúmaní zostávajú v Žiline, znova 
ich pochovajú v spoločnom hrobe na 
cintoríne na Bôriku. Do bratislavského 
laboratória odvezú len niektoré. „Väčšiu 
pozornosť venujeme takým, ktoré na 
sebe majú nejaký patologický znak, 
napríklad nejaký prejav traumy – na 
lebkách sú to sečné poranenia, na 
dlhých kostiach vyhojené zlomeniny 
rôzneho charakteru alebo prejavy 
infekčných ochorení. Tieto potrebujem 
poriadne nafotiť, zadokumentovať, 
niektoré ešte skúmame röntgenom 
a CT,“ hovorí Michaela Dörnhöferová. 
Ale aj tieto kosti nakoniec vrátia späť 
k ostatným. 

Archeologické objavy

Zaujímavé sú tiež archeologické nálezy, 
ktoré našli medzi kosťami a ktoré 
umožňujú datovať obdobie, kedy sa kosti 
do krypty dostali. „Našli sme textilné 
artefakty, čepce, fragmenty živôtikov, 
kožené časti topánok, kabátcov, aj 
zdobené medenými a mosadznými 
nitmi. Je to veľká rarita, sú pomerne 
dobre zachované. Veľa nálezov je zo 17. 
storočia, ale našli sme aj keramiku z 15. 
storočia,“ hovorí archeologička Andrea 
Slaná. 
Antropológovia sa do žilinskej krypty 
zrejme vrátia aj na budúce leto, úplné 
vynosenie kostí a ich analýza závisí aj od 
toho, či sa im podarí získať zdroje. Celý 
výskum prebieha v spolupráci Katedry 
antropológie PriF UK s Považským 
múzeom v Žiline a Žilinskou diecézou, 
podporilo ho aj Ministerstvo kultúry SR 
v rámci dotačného programu Obnovme 
si svoj dom. 
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Katedrála v Žiline, 
v ktorej odhalili  

kryptu 



Text: Radka Rosenbergová
Foto: Tomáš Madeja

PREDSTAVUJEME PRACOVISKO

FARMACEUTI SKÚMAJÚ 
ZLYHÁVANIE SRDCA 

Srdcovo-cievny výskum sa v posledných 
rokoch zameriava na oblasť nekroptózy 
(formy bunkovej smrti), ktorá, ako sa 
zdá, má významný podiel v patogenéze 
spomínaných srdcových ochorení. Pri 
aktivácii nekroptózy dochádza k rozpadu 
bunky ako organizovanej živej štruktúry. 
Zjednodušene by sa dalo povedať, 
že strata buniek srdca v dôsledku 
nekroptózy, vedie k zníženiu počtu 
funkčných buniek a oslabuje činnosť 
srdca. 
Hlavným cieľom výskumu je identifikovať 
kľúčové proteíny v signálnej dráhe 
nekroptózy. Okrem toho sa pracovníci 
katedry snažia identifikovať tie bunky 
srdca, ktoré sú primárne poškodené. 
Ich skúmaním by mohli zmierniť rôzne 
poškodenia srdca. „Nazdávame sa, že 
niektoré procesy sú spoločné aj pre 
iné orgány a môžu byť prítomné aj pri 
iných ochoreniach, napríklad mozgovo-
cievnej príhode. V štúdiách používame 
vzorky sŕdc potkanov s akútnym 

infarktom myokardu a s rôznym 
stupňom zlyhania, od počiatočných 
štádií až po terminálne štádiá. Okrem 
toho vykonávame experimenty 
na izolovaných kardiomyocytoch, 
prípadne na rôznych bunkových 
líniách kardiomyocytov. Cennými 
vzorkami sú pre naše štúdie ľudské 
vzorky od pacientov so zlyhávajúcim 
srdcom a fibriláciou predsiení, ktoré 
máme vďaka spolupráci s Národným 
ústavom srdcových a cievnych ochorení 
v Bratislave a zahraničnými biobankami 
z Poľska a Maďarska. Keďže naše 
poznatky posunuli pôvodné hypotézy 
z lokálneho poškodenia na lokálno-
systémové poškodenie, najnovšie do 
analýz zahŕňame aj plazmu a cievne 
zrazeniny.“

Prevratný výskum

Na výskume Laboratória experimentálnej 
kardiológie a toxikológie sa podieľali jeho 
členovia Csaba Horváth, Tomáš Rajtík, 
Izabela Jarabicová, Ľubica Kormanová 
a Linda Bartošová. Časť projektu sa 
uskutočňuje v spolupráci s laboratóriom 
profesora Jána Klimasa a docenta Petra 
Křenka tiež z Katedry farmakológie 
a toxikológie a Centrom experimentálnej 
medicíny Slovenskej akadémie vied. 
Okrem toho sa na výskume podieľajú 
aj pracovníci zahraničných univerzít, 
napríklad zo Semmelweis University 
v Budapešti, Univerzity v Bristole, St. 
Boniface Research Centre vo Winnipegu 
a z Českej akadémie vied. Poznatky 
z výskumu sa dajú využiť v rámci 
patológie srdcových ochorení, prinášajú 
nový pohľad na ochorenia a navrhujú 
nové smerovania v terapii. Rovnako 
sú cenné aj z hľadiska diagnostiky 
a určenia prognózy ochorenia. „Náš 
výskum je pravidelne podporovaný 
domácimi grantovými agentúrami VEGA 
a APVV. Projekt zameraný na štúdium 
nekroptózy v srdciach s fibriláciou 
predsiení bol podporený Slovenskou 
kardiologickou spoločnosťou. Uchádzala 
som sa aj o ERC Consolidator 
Grant a spolu s kolegami z Viedne 
a Budapešti o Transcan grant. Žiaľ 
v silnej konkurencii sme nesupeli. Avšak 
aj vďaka tomuto neúspechu a vďaka 
spätnej väzbe od hodnotiteľov si môžem 
uvedomiť technické, materiálové, ale 
aj vedomostné limitácie, čo je výzvou 
pre zlepšenie pracovných podmienok 
i osobných kvalít. Tento rok sme 
v medzinárodnej spolupráci podali 
žiadosť o európsky ERA-NET grant, 
ktorý sa posudzuje v dvoch kolách. 
Po úspešnom prvom kole bol spolu 
s ďalšími desiatimi až pätnástimi 

projektmi zaradený do užšieho výberu 
a výsledky by mali byť na jeseň tohoto 
roku. Ak by bol podporený, mali by 
sme voľnejší priestor pre bádanie 
a tiež by sa otvorili ďalšie možnosti pre 
výmenné pobyty doktorandov a pre 
prácu v partnerských zahraničných 
laboratóriách,“ dodáva profesorka 
Adriana Duriš Adameová.

Medzinárodný ohlas

Tento rok sa pracovníci laboratória 
aktívne zúčastnili na štyroch 
konferenciách, pričom na dvoch z nich 
boli mimoriadne úspešní. Na konferencii 
Frontiers in Cardiovascular Biomedicine, 
ktorá sa konala v Budapešti pod záštitou 
Európskej kardiologickej spoločnosti, 
postdoktorand Csaba Horváth 
zvíťazil v kategórii „Moderated Poster 
Award“. Na konferencii New Frontiers 
Conference of Basic Cardiovascular 
Research, ktorá sa konala v Bratislave, 
v rámci prednáškovej sekcie „Rising 
stars & their scientific discoveries 
– young investigators` competition“ 
Csaba Horváth získal prvé miesto 
a doktorandka Linda Bartošová sa 
umiestnila tretia v posterovej sekcii. Prof. 
Duriš Adameová a jej kolektív pravidelne 
publikujú v prestížnych zahraničných 
časopisoch, pričom ich dosah na 
vedecké časopisy sa neustále zvyšuje. 
Začínali v časopisoch s impact factor-
om (IF) 0,7. Dnes publikujú v časopisoch 
s priemerným impact factorom 6 – 7, 
pričom ich najväčší dosiahnutý impact 
factor je 9,4. Prof. Duriš Adameová bola 
pozvaná napísať kapitolu o nekroptóze 
do metodického listu pre správnu 
identifikáciu foriem bunkovej smrti 
v srdci – Guidelines for evaluating 
myocardial cell death. Táto publikácia 
v roku 2020 získala významnú cenu AJP-
Heart and Circulatory Physiology 2020 
Best Review Article Award
Úspechy kolegov profesorku Duriš 
Adameovú nesmierne tešia. Podľa 
nej ide o adekvátne ocenenie ich 
aktívnej vedeckej práce, dlhých 
hodín strávených v laboratóriu a pri 
individuálnom rozvoji. Okrem toho je 
to aj ocenenie celého kolektívu, ktorý 
sa na projekte podieľal. „Projekty, 
ktoré riešime, sú konkurencieschopné 
a kolegovia sú rovnocennými partnermi 
s inými študentmi, doktorandmi či 
postdoktorandmi zo zahraničia. Máme 
potenciál, ktorý chceme ďalej rozvíjať – 
ponúknuť partnerom svoje skúsenosti 
a poznatky a nechať sa od nich poučiť, 
tak aby sme ako tím vytvorili štúdiu 
cennú ďalšieho bádania a prospešnú pre 
ľudstvo,“ dodáva na záver. 
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Laboratórium experimentálnej kardiológie a toxikológie na Katedre 
farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave patrí 
k pracoviskám UK, na ktorých sa robí naozaj svetový výskum. Zameriava 
sa na skúmanie ochorení srdca, napríklad infarktu myokardu, srdcového 
zlyhávania a niektorých foriem arytmií. O tom, čo konkrétne skúmajú, nám 
viac porozprávala profesorka Adriana Duriš Adameová, ktorá so svojím 
tímom získala nedávno významné ocenenie v zahraničí.
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Text: Lenka Miller
Foto: Tomáš Madeja

VEDEC ROKA PAVOL 
PROKOP: SAMEC, KTORÝ 
NEPRINESIE DAR, ĎALEKO 
NEZÁJDE
Svadobné kŕmenie, sexuálny konflikt, sexuálny kanibalizmus. Už roky sa 
týmito témami výskumne zaoberá behaviorálny ekológ z Prírodovedeckej 
fakulty UK Pavol Prokop. Skúma dôvody správania rôznych druhov 
živočíchov vrátane človeka. Nedávno objasnil atribúty pohlavného výberu 
u ľudí a aj vďaka tomu získal ocenenie Vedec roka 2021. 

V behaviorálnej ekológii, ktorá sa snaží 
vysvetliť správanie živočíchov, ste na 
Slovensku dokonca priekopníkom. 
Prečo priekopníkom, pred vami sa 
tomu nevenovalo toľko pozornosti?
Takmer vôbec. Počas mojich 
študentských čias, keď som sa o to 
začal zaujímať, boli dostupné len 
zahraničné publikácie. Na zoologických 
seminároch behaviorálna ekológia 
nezaznievala, prípadne iba veľmi 
zriedkavo. Zoologický výskum bol 
podľa môjho názoru zameraný veľmi 
konzervatívne.

Ako ste sa teda k tomu dostali? 
Povedali ste si, že toto ma zaujíma, 
idem to skúmať?
Presne. Nemal som nejaký vzor alebo 
niekoho, kto by ma viedol. Bol som vždy 
samorast. Hľadal som si vlastné témy 
a formuloval vlastné otázky. Aj keď som 
išiel pracovať na diplomovke, vypísané 
témy sa mi nepáčili. Stanovil som si teda 
vlastné otázky a našiel som si vedúceho, 
ktorý mi to (našťastie) schválil. Takýmto 
spôsobom to so mnou bolo vždy. 
Niekedy mi nápad skrsne v lese, keď si 
niečo všimnem. Podobne sa začal môj 
súčasný výskum o opeľovačoch, pri 
ktorom som si všimol, že prednostne 
opeľujú modro sfarbené scilly 
v porovnaní so snežienkami. Alebo si 
niečo prečítam v článku, napríklad že 
pavúky, ktoré si tkajú siete, sú schopné 
učenia sa. Tak som sa tomu začal 
venovať a robil som experimenty.

Začali ste s výskumom hmyzu 
a bezstavovcov?
Môj úplne prvý vedecký článok bol 
o strakách. Od malička som bol 
fascinovaný vtákmi a myslel som si, 
že sa budem venovať dravcom. Robil 
som výskum aj s kukučkami alebo 
trsteniarikmi, ale popritom som sa 
zaoberal aj pavúkmi, modlivkami, čiže 
hlavne článkonožcami.

Ako vyzerá výskum správania hmyzu 
– pozorujete ho aj v prirodzenom 
prostredí alebo len v laboratórnych 
podmienkach?
Krstní otcovia etológie Konrad Lorenz 
a Nikolaas Tinbergen pracovali odlišne. 
Lorenz si všetko, čo skúmal, nosil 
domov. Tinbergen zas pracoval vo 
voľnej prírode. Ja som lorenzovský 
typ a potrebujem si to priniesť domov, 
teraz do laboratória. Nebaví ma ale 
len laboratórium, som v tomto veľký 
oportunista. Tak ako preskakujem 
z témy na tému, preskakujem aj 
z prostredí. Závisí to od výskumnej témy.

Správanie hmyzu alebo iných 
živočíchov je rovnaké v prírode aj 

v laboratóriu? Môžete sa spoľahnúť, 
že takto to prebieha aj v prirodzenom 
prostredí?
Áno, pri modeloch, s ktorými pracujem 
ja. Keď sa tie živočíchy rozmnožujú, tak 
prostredie laboratória pre nich nemôže 
byť až také nekomfortné. Nechcem tým 
povedať, že je to absolútna kópia toho, 
čo je vonku.

Koľko párov musíte odpozorovať, aby 
sa dali výsledky zovšeobecniť? 
Pracujem s číslom 20. To znamená 20 
opakovaní pre nejakú experimentálnu 
situáciu. Sledujem aj to, do akej miery je 
správanie variabilné, či nie sú dôvody na 
to, prečo by bolo potrebné danú situáciu 
opakovať. Začal som aj so štatistickými 
testami, ktoré predpovedajú, akú vzorku 
potrebujete. Tak, aby výsledky boli 
štatisticky relevantné.

Čo ešte zaváži pri výskume – čas, 
lokalita, ročné obdobie?
Pre výskumy, ktoré robím ja, je extrémne 
dôležitý čas. Je to preto, že väčšinou 
pracujem so živočíchmi, ktoré je 
extrémne ťažké chovať v laboratóriu. 
Pavúky sú kanibali, takže musíte 
každého chovať osobitne. Som preto 
závislý od sezóny a musím s nimi 
pracovať vtedy, keď sú dospelí. Preto 
musím pracovať rýchlo a efektívne. 
A potom je dôležité to, čím sa daný 
systém vyznačuje. Keď chcem skúmať 
svadobné kŕmenie, musím na to 
z približne tisíc druhov pavúkov, ktoré tu 
mám, použiť len jeden jediný, u ktorého 
k tomu dochádza. A tým je lovčík hájny.

Svadobné kŕmenie – to znie skoro 
romanticky. Ako tento akt funguje? 
Ide o transfer nutričných látok s väčšou 
alebo menšou hodnotou najčastejšie 
od samca samici. Je len veľmi málo 
výnimiek, keď je to inak. Samica nosí 
dar samcovi v prípade jednej vodnej 
bzdochy a vzájomné je to u jedného 
švába a tiež u človeka.

Takže sú určité paralely medzi 
správaním živočíchov a človeka?
Ja vidím len samé paralely. Napríklad pri 
výbere partnerov. Symetria je typickým 
znakom, ktorý je konzistentný naprieč 
rôznymi druhmi. Vo väčšine prípadov, 
či sú to vtáky, cicavce alebo hmyz, 
sa ukazuje, že symetrickejší jedinci 
sú atraktívnejší pre opačné pohlavie. 
Vysvetľujeme si to tým, že symetria 
je odrazom vývinovej stability. Keď je 
jedinec dostatočne imunitne zdatný, čelí 
menšiemu množstvu ochorení. Každé 
ochorenie sa podpisuje na symetrii. 
Čím je takýchto podpisov menej, tým 
je jedinec symetrickejší a atraktívnejší. 
Existuje ešte jedna zaujímavá paralela, 

ktorá vyplynula z výskumu strakošov. 
Samec nosí partnerke svadobný dar, 
ktorým je drobná korisť. Vlastnej 
manželke však nosí menší dar ako iným 
frajerkám. Na „mimomanželské“ vzťahy 
teda investuje oveľa viac. Vidíte tam 
nejakú paralelu?
 
Niečo mi to pripomína. Venujete 
sa druhom, kde posledné slovo má 
samica. Tak ako pri pavúkovi lovčíkovi 
hájnom, kde sa samica rozhodne, či dar 
príjme, rovnako aj samica modlivky je 
dominantnejšia. Čím vás tieto druhy 
priťahujú?
Takto som na tým nerozmýšľal, že by 
ma fascinovali dominantné samice. 
Ale máte pravdu, že pri oboch druhoch 
samica určuje, čo sa bude diať. Pri 
pavúkoch lovčíkoch sa zistilo, že ak 
samica má partnera, ktorý nedonesie 
svadobný dar a napriek tomu s ním 
kopuluje, čo je dosť zriedkavé a krátke, 
vtedy daná samica vylúči spermie 
tohto samca. Takže takto bez daru ho 
vylúči z hry. Aj keď sa mu ju podarilo 
presvedčiť, ďaleko s tým nezájde.

Vieme povedať, prečo sú niektoré 
druhy sexuálni kanibali a iné nie? 
Na to je veľmi ťažké odpovedať. Nedá 
sa povedať, že niektoré druhy sú 
agresívnejšie ako iné. Pretože existuje 
množstvo druhov pavúkov, ale z nich 
len niektorí sú sexuálni kanibali. Je 
množstvo druhov modliviek a z nich len 
niektoré sú kanibalské.

Asi najviac vás výskumne zaujímajú 
modlivky. Podľa čoho si teda vyberajú 
partnera?
U „našej“ modlivky zelenej sa samec 
doslova bojí samice, a keď ho začne 
fixovať pohľadom, samec ustrnie. Vie, že 
keby sa pohol, je zle. Samica ho napadne 
a zranenie môže byť fatálne.

Čiže on vie, čo sa mu stane?
On to vie a nechce to. Samec blízkej 
príbuznej čiernej vdovy Latrodectus 
hasselti sa pri párení so samicou drží 
v relatívne bezpečnej vzdialenosti od 
jej chelicer (hryzadiel). Ale potom urobí 
šialenú vec, ktorej hovoríme vražedný 
kotrmelec, keď sa prevráti a doslova sa 
jej ponúkne. Samica sa vtedy rozhoduje, 
či ho zožerie, alebo nie. Zistilo sa, že ak 
ho nakoniec skanibalizuje, kopulácia 
trvá dvakrát tak dlho. A ešte dôležitejšie 
je, že takéto samice majú výrazne nižší 
alebo žiaden záujem o iných partnerov. 
Spermie tohto samca, ktorý prišiel 
o život, sa nemiešajú s inými a istota 
paternity je preto oveľa vyššia. Nevieme 
zatiaľ s istotou povedať, na základe čoho 
sa samica rozhoduje, či samca zožerie, 
alebo nie. Medzi samcami nie sú zjavné 



fenotypové rozdiely. Tento systém 
však nemôžeme ani zďaleka aplikovať 
na všetky kanibalské druhy. Napríklad 
samica nášho križiaka obyčajného 
usmrtí samca v 40 % prípadov aj bez 
kopulácie.

Pri modlivkách, ale aj iných druhoch, je 
zaujímavé to, že kopulujú aj po tom, čo 
samcovi odhryzli hlavu.
Dokonca sa pária oveľa dlhšie, keď je 
samec dekapitovaný. Práve teraz budem 
skúmať, či sa vtedy prenesie viac spermií 
a či sú aj úspešnejšie na úrovni paternity. 
To zatiaľ nevieme.

Menilo sa niečo v tejto oblasti počas 
evolúcie?
U kanibalských pavúkov sa dokázalo, že 
samce majú relatívne dlhšie končatiny 
v pomere k telu. Je to preto, lebo samec 
si doslova drží samicu od tela, a to 
mu môže pomôcť zachrániť život. To 
je pravdepodobne dôsledok toho, že 
samica je kanibalská.

Ako ste sa potom od živočíchov dostali 
ku skúmaniu správania človeka?
Popri štúdiu správania živočíchov som 
sa často dostával k citáciám o správaní 
človeka. Začal som nad tým uvažovať 
a povedal som si, prečo nie.

Podľa jedného z vašich výskumov 

ženy preferujú mužov s mužnejšie 
vyzerajúcou tvárou pri určitých 
ekologických podmienkach. Ako to je?
Výskum sa venoval tomu, prečo 
ženy v prostrediach, ktoré sú 
náročnejšie na prežitie, preferujú 
mužov s maskulínnejšími črtami tváre. 
Napríklad v chudobnejších oblastiach 
alebo tam, kde je viac parazitov. Čím 
bližšie k rovníku, tým bola väčšia 
preferencia maskulínnych čŕt u oboch 
pohlaví. U mužov to môže súvisieť 
s vyššou hladinou testosterónu. 
U žien sme dospeli k záveru, že 
maskulínnejšie vyzerajúce ženy by mohli 
byť kompetitívnejšie a v prostredí, kde 
je nedostatok zdrojov, to bude výhoda 
pre ich potomkov. Preto sú v takomto 
nehostinnom prostredí považované 
mužmi za atraktívnejšie.

Zaoberali ste sa tiež tým, podľa čoho si 
ženy volia výšku podpätkov na rande.
Toto bol svojho času najčítanejší článok 
v časopise Personality and Individual 
Differencies. Výšku podpätkov som bral 
ako jeden zo sexuálnych signálov, ktorý 
je zaujímavý na štúdium z toho dôvodu, 
že muži investujú do reprodukcie 
menej. Preto by sa dalo očakávať, že 
investujú viac do kompetície o ženy. 
To tak naozaj aj je. Ale tento výskum 
dokazuje aj to, že súťaž funguje aj 
medzi ženami navzájom. Z evolučného 

hľadiska je zaujímavé zistiť prečo. Keďže 
starostlivosť o potomstvo je u človeka 
pomerne dlhá, je potrebná investícia 
do nej aj zo strany muža. Žena preto 
v kompetícii o kvalitného partnera 
využíva rôzne druhy signálov – podpätky 
sú jedným z príkladov. 

Ocenenie Vedec roka zvyknú dostávať 
v poslednom období na striedačku 
vedci z UK alebo zo SAV, občas z inej 
univerzity. Za posledných 10 rokov 
ho získali 4 vedci z UK, traja z Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky UK 
a teraz vy z Prírodovedeckej fakulty 
UK. Ocenenie za 25 rokov, odkedy sa 
ocenenie udeľuje, získala len jedna 
žena. Čo to podľa vás môže hovoriť 
o pomeroch v slovenskej vede a možno 
aj o podpore žien?
Aby sme boli objektívni, komisia hodnotí 
v závislosti od nominácií. Takže by 
sme museli zistiť, či pri nomináciách 
nedošlo k odklonu v pohlaví smerom 
k mužom. Ak k tomu nedošlo, mohli 
by sme hľadať príčiny. Napríklad ženy 
investujú oveľa viac do reprodukcie, 
tehotenstva a celkovej starostlivosti 
o deti. Muži môžu tým pádom investovať 
viac do vedeckého bádania. Nehovorí 
to nič o tom, že by ženy boli menej 
schopné vedkyne. Myslím si, že sú 
viac zaneprázdnené rodičovskými 
starosťami. 
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Pavol Prokop 
Prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc., 
vyštudoval učiteľstvo v kombinácii 
biológia – etická výchova, titul doktora 
vied v odbore etológia získal na Slovenskej 
akadémii vied a profesorom zoológie sa 
stal na Prírodovedeckej fakulte Juhočeskej 
univerzity v Českých Budějoviciach. 
V minulosti pôsobil na Trnavskej univerzite, 
od roku 2001 pôsobí v Slovenskej akadémii 
vied a od roku 2019 súčasne aj na 
Prírodovedeckej fakulte UK. 

ZÁCHRANA LESOV  
CEZ BLOČKY
Budúcnosť by mala byť bez 
pokladničných bločkov, zbytočne 
zaťažujú životné prostredie, myslí 
si študentka Pedagogickej fakulty 
UK Michaela Pavuková. Na 
odbúranie zbytočných papierov 
vymyslela aplikáciu, s ktorou 
bodovala v súťaži študentských 
startupov Slovak University 
Startup Cup 2022.

Cieľom startupu Nobill (v preklade Bez 
účtu) je presvedčiť čo najviac ľudí, aby 
pomocou aplikácie v smartfóne začali 
používať online bločky. Zákazníci tak 
šetria lesy a obchodníci náklady na 
papier a farbu do tlačiarne. 
Aplikácia funguje tak, že si do nej 
môžete ukladať všetky svoje bločky ešte 
predtým, ako sa vytlačia na pokladni. Tie 
sa tam uložia buď prenosom cez NFC 
(technológiu, ktorá umožňuje výmenu 
dát medzi zariadeniami do vzdialenosti 
okolo desiatich centimetrov), alebo 

načítaním QR kódu z pokladne či zo 
smartfónu do pokladne. „V aplikácii 
si môžete zvoliť, ktorý bloček si tam 
ponecháte a ktorý vymažete. Výhodou 
je aj to, že ich máte všetky na jednom 
mieste a nemusíte sa tak obávať ich 
straty, ak idete napríklad vrátiť tovar,“ 
hovorí Michaela Pavuková. 
Myšlienka na aplikáciu vznikla počas 
práce v obchode. Michaela pracovala 
niekoľko mesiacov v supermarkete aj 
obchode s oblečením. „Často sa mi 
stávalo, že hoci som bloček vytlačila 
a išla ho dať zákazníkovi, ten už 
medzitým odišiel. Blok som tak odhodila 
do koša, vznikal ďalší zbytočný odpad. 
Míňať papier takýmto spôsobom, 
niekedy úplne zbytočne, je veľmi 
neefektívne a smutné. Žijeme v dobe, 
keď vám chladnička vie vypísať nákupný 
zoznam, dokážeme ovládať auto 
hlasom, no nevieme začať viac využívať 
elektronické bločky,“ hovorí Michaela.
Vývoj aplikácie trval dva roky, Michaele 
veľmi pomohli kamarátky a známi. Aj 
prihlásiť sa do súťaže Slovak University 

Startup Cup 2022 ju nahovorila 
kamarátka. Hoci mala obavy, neverila si 
a mala veľké stresy zo zvládnutia prvých 
skúšok na vysokej škole, nakoniec si 
povedala, že nemá čo stratiť. Nobill 
získal napokon prvé miesto v kategórii 
Životné prostredie a zelené technológie. 
Tvorcovia aplikácie aktuálne komunikujú 
s ministerstvom financií aj s vývojárom 
aplikácie eBločky, stretli sa s hovorcom 
prezidentky, s riaditeľom združenia 
maloobchodných prevádzok či so 
zástupcom globálnej organizácie 
prideľujúcej čiarové kódy. „Naším 
najväčším cieľom je, aby sa do 
legislatívy dostala možnosť, že na vašu 
žiadosť vám v každom obchode na 
pokladni nevytlačia bloček, ale načítajú 
ho do aplikácie. Samozrejme, najprv 
chceme, aby sa nápad medzi ľuďmi ujal, 
aby privítali takúto možnosť, a hlavne, 
aby pozitívne vnímali najmä ekologickú 
stránku. Čaká nás ešte dlhá cesta, ale 
som presvedčená, že o aplikácii Nobill 
ešte budeme počuť,“ hovorí Michaela.

Slovak University Startup Cup 2022 je súťaž, ktorej cieľom je oceniť a podporiť mladú generáciu študentov 
vysokých škôl, ktorí majú inovatívne nápady a myšlienky. Zároveň im to má pomôcť pri transformácii ich 

inovatívnych riešení do reálneho podnikania. Podujatie organizuje mimovládna organizácia JCI-Slovensko (Junior 
Chamber International Slovakia) pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Text: Radka Rosenbergová
Foto: archív Michaely Pavukovej



Text: Barbora Tancerová
Foto: Archív Marty Glossovej
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Na Univerzitu Komenského v tomto 
akademickom roku nastúpi 6 000 
nových študentov a študentiek. 
Či odídu po niekoľkých rokoch 
s diplomom v ruke, záleží len od 
nich samotných. Zo štúdia sa dnes 
vylučuje len kvôli slabému prospechu, 
prípadne pre slabý prospech, prípadne 
pre priestupok. V r. 1949 a 1950 
z vysokých škôl vyhodili dohromady 
vyše 1500 študentov pre dôvody, ktoré 
nemali vo vlastných rukách. Napríklad 
dedkov majetok, zamestnanie otca 
či nesprávne miesto narodenia. 
Málo známu smutnú kapitolu dejín 

vysokoškolského vzdelávania vo 
svojej novej knihe zmapovala Marta 
Glossová, absolventka štúdia histórie 
na Filozofickej fakulte UK v knihe 
„Nespôsobilý na vysokoškolské 
štúdium“ - Previerky a vylučovanie 
študentov slovenských vysokých škôl 
v rokoch 1948 – 1960.  

Čo vás podnietilo skúmať túto tému?
Cieľom bolo popísať konkrétnu kapitolu 
našich dejín, ktorá je aj v súčasnosti 
prítomná v našej pamäti. Dôkazom sú 
ohlasy, ktoré na knihu mám. Ozýva sa mi 
mnoho ľudí, ktorí majú v rodinnej pamäti 

príbehy svojich starých otcov alebo 
mám, ktorí boli vyhodení z vysokej školy, 
a o tejto krivde rozprávali často ani nie 
tak svojim deťom, ale skôr vnúčatám. 

Mali ste aj vo vašej rodine túto 
skúsenosť?
Áno. Študenti, o ktorých som písala 
v knihe, boli generáciou mojich 
starých rodičov. Moji starí rodičia stihli 
doštudovať, ale ich súrodenci už nie. 
Sestra aj brat mojej babky a aj jej švagor 
boli vyhodení – sestra z filozofickej 
fakulty, brat a švagor z technickej 
univerzity. Jeden dokonca už po 
štátniciach, na získanie diplomu mu 

  
GENERÁCIA, 
KTORÁ NEMOHLA 
DOŠTUDOVAŤ

chýbala len promócia. Mali sme teda aj 
v rodine istú pamäťovú stopu na toto 
bezprávie, ktoré malo veľké dôsledky pre 
celú rodinu. Babkin brat emigroval, jej 
sestra s manželom boli hneď po svadbe 
zatknutí a roky boli vo väzení. 

Vylučovanie študentov a študentiek 
z vysokých škôl sa vo vami skúmanom 
období dialo v niekoľkých vlnách. Tá 
prvá, v r. 1949, sa paradoxne nazývala 
„demokratizácia“. Prečo?
Je to dobový termín. Myslelo sa 
tým sprístupnenie vysokoškolského 
vzdelania širším vrstvám spoločnosti, 
teda robotníkom a roľníkom. Lebo 
štatisticky vtedy na vysokých školách 
boli zastúpené najmä deti z rodín, kde 
už rodičia boli vzdelaní. Funguje to tak aj 
dnes, je na to aj sociologické vysvetlenie 
– deti reprodukujú modely, ktoré vidia 
v rodine, v rodinách sa odovzdávajú 
kultúrne postoje, vzorce správania. 
Toto sa komunisti snažili násilne 
zmeniť. Zamedziť prístup ku vzdelaniu 
„buržoázii“, ktorá podľa nich dovtedy 
parazitovala na robotníckej triede, 
a naopak, do škôl tlačiť komunistických 
„nových občanov“ z radov proletariátu. 
V tom zmysle to malo byť 
„demokratické“. Okrem argumentácie 
triednym pôvodom komunistická 
propaganda vyhlasovala, že chcú 
vysoké školy očistiť od tzv. „zlatej 
mládeže“, synčekov z bohatých rodín, 
ktorí poriadne neštudujú, len si užívajú 
študentský život. Dialo sa to v celom 
Československu, na českých vysokých 
školách sa začalo „demokratizovať“ 
už koncom roku 1948, nazývalo sa to 
„studijní prověrka“. V Čechách vyhodili 
z vysokých škôl asi štvrtinu všetkých 
študentov. Na Slovensku s tým začali v r. 
1949 a z vysokých škôl vyhodili desať 
percent študujúcich. 

Ako táto demokratizácia v praxi 
vyzerala?
Každý študent si musel na dekanáte 
vyzdvihnúť podrobný dotazník 
a vyplnený ho odovzdať, čo sa mu 
zaznačilo do indexu. Ak si dotazník 
nevyzdvihol alebo ho neodovzdal, bol 
automaticky vylúčený zo štúdia. 

Čo sa ich v dotazníku pýtali?
Okrem osobných údajov museli 
podrobne uviesť, čím sú ich rodičia, 
súrodenci, čo robili počas slovenského 
štátu, či sa angažovali po r. 1945 
a po februári 1948 v politických 
stranách alebo iných organizáciách, 
aké majú záľuby, či sa zúčastňujú na 
schôdzach Československého zväzu 

mládeže, dokonca koľkokrát vystúpili 
v diskusii. Na mnohých si komisie 
tiež vyžiadali kádrové posudky z ich 
bydliska. Zhromaždili tak ďalšie detaily 
z rodinného a politického pozadia 
študentov. Našla som dokument, kde 
študent uvádzal: „Bolo mi dávané za 
príčinu môjho vylúčenia zo školy, že 
starý otec niekedy v rokoch 1929 – 1933 
mal pílu a v prenájme farský majetok.“ 
3376 študujúcich (33,7 percenta 
všetkých študujúcich) dostalo ešte 
predvolanie na osobný pohovor pred 
preverovaciu komisiu.

Koľko z nich bolo vylúčených?
1191. Nakoniec to bolo menej, ako 
pôvodne fakultné bunky komunistickej 
strany a Československého zväzu 
mládeže plánovali, lebo v mnohých 
prípadoch plány narazili na úskalia 
praxe. Angažovaní funkcionári na 
právnickej fakulte plánovali vyhodiť 
až 40 percent študentov, teda 640, 
nakoniec ich vylúčili „len“ 172, lebo ak by 
ich naozaj toľkých vyhodili, chýbali by. 
Ale napríklad na lekárskej fakulte „plán“ 
Vysokoškolského výboru KSS dokonca 
prekročili – naplánovali vyhodiť 230 
ľudí, a vyhodili nakoniec 238. Druhou 
príčinou bolo, že v tejto fáze sa študenti 
ešte mohli voči vylúčeniu odvolať. 
O odvolaniach rozhodovalo povereníctvo 
školstva (orgán zodpovedný za školstvo 
na Slovensku). Povereníkom školstva 
bol vtedy básnik Laco Novomeský 
a predsedom odvolacej komisie 
jeho osobný tajomník Ernest Otto. 
Z archívnych prameňov, ku ktorým 
som sa dostala, mi vyplýva, že obaja 
boli pri posudzovaní odvolaní pomerne 
benevolentní a takmer polovicu odvolaní 
vybavili kladne. Boli to síce tiež tvrdí 
komunisti, zakladajúci členovia celého 
režimu, ale možno tým, že Novomeský 
bol predsa len intelektuál, nie komunista-
robotník, mal trochu pochopenie. 
Oboch – Novomeského aj Otta – o pár 
mesiacov zomlela komunistická 
mašinéria v procesoch proti tzv. 
slovenským buržoáznym nacionalistom. 

Už o rok, v r. 1950, však vysoké školy 
postihla ďalšia veľká vlna perzekúcií. 
Prečo?
Komunistickí ideológovia boli 
s výsledkom „demokratizácie“ v r. 1949 
nespokojní. Vysoké školy na Slovensku 
boli podľa nich stále plné „politicky 
nespoľahlivých“ osôb, a preto využili 
ideologický boj proti tzv. slovenskému 
buržoáznemu nacionalizmu, ktorý vtedy 
rozbehli v celej spoločnosti. 

Aké boli dôvody na vylúčenie v tejto 
vlne čistiek?
 „Hlavné kritérium pre preverovanie je, 
ako sa dotyčný správal voči strane, ČSM, 
voči ľudovodemokratickému režimu a či 
sú predpoklady, aby vo výrobe alebo 
v hospodárskom aparáte pomáhal 
budovať socializmus,“ uvádzali pokyny 
Komunistickej strany Slovenska pre 
preverovacie komisie. Znova sa zisťovali 
podrobnosti z bydliska študenta, 
z minulosti ich rodín sa vyťahovali tie 
najmenšie potenciálne podozrivé detaily. 

Aké napríklad?
Napríklad ak niečí otec bol počas 
Slovenského štátu notár alebo policajt, 
teda štátny úradník, už sa to pokladalo 
za skutočnosť, že sa angažoval 
v bývalom režime, a jeho deti boli 
vyhodené zo štúdia. Vyhodení boli 
veriaci študenti, tí, ktorí mali v rodine 
niekoho, kto emigroval alebo sa kedysi 
angažoval v inej ako komunistickej 
strane. Dôvodom na vylúčenie bola aj 
taká absurdita ako „podozrivé“ miesto 
narodenia, napríklad Budapešť alebo 
USA. 

Mali aj v týchto prípadoch študenti ešte 
možnosť sa voči vylúčeniu odvolať?
V tejto vlne už išlo o čisté bezprávie. 
Vyhodení študenti nedostali nijaké 
písomné rozhodnutie, nemali možnosť 
sa odvolať. Treba si uvedomiť, že 
táto vlna perzekúcií sa diala v čase, 
keď v celej spoločnosti prebiehalo 
najkrutejšie prenasledovanie rôznych 
skupín obyvateľstva, bežali politické 
monsterprocesy, ktoré propaganda 
výrazne využívala, noviny a rozhlas boli 
plné rétoriky o agentoch a nepriateľoch 
režimu, s ktorými treba tvrdo zúčtovať. 
Na dennom poriadku boli rozsudky 
smrti, dlhoročného väzenia, nútených 
prác v uránových baniach. Takže 
vylúčení študenti sa báli ozvať sa voči 
bezpráviu, ktoré sa na nich páchalo. 
K dotazníkom, ktoré na nich vypracovali 
informátori, sa v drvivej väčšine prípadov 
ani nedostali, takže ani nevedeli, voči 
akým obvineniam sa majú brániť. 

Koľko študentov vyhodili v tejto druhej 
vlne?
Oficiálne 570, ale skutočný počet bol 
vyšší, keďže mnohí študenti aj sami 
zo strachu pred vylúčením neprišli na 
preverovacie pohovory alebo v lete 
1950 usúdili, že nemajú šancu prejsť 
previerkou a štúdium dobrovoľne 
zanechali. Táto vlna silno zasiahla aj 
vysokoškolských pedagógov, ktorí 
sa tiež museli podrobiť ponižujúcej 

Index študentky filozofickej fakulty Margity Kočerhovej 
a rozhodnutie o jej okamžitom vylúčení zo štúdia. 



previerke, urobiť „sebakritiku“ pred 
komisiou. Vyhodený z filozofickej fakulty 
vtedy bol napríklad historik Daniel 
Rapant, na právnickej profesor Karol 
Rebro, ktorý pritom ešte zo svoje pozície 
rektora UK previerky v lete 1950 sám 
pripravoval. 

Nasledovali potom ešte ďalšie čistky 
na vysokých školách?
Áno, ale už nie také masové ako v r. 
1949 a 1950. Väčšinou súviseli s inými 
okolnosťami, napríklad keď v r. 1952 
prebiehala Akcia B, počas ktorej režim 
násilne odobral byty najmä inteligencii 
a strednej vrstve v mestách a prinútil 
ich vysťahovať sa na vidiek. Ak bol 
v takej rodine vysokoškolák, bola 
to automaticky zámienka na jeho 
vylúčenie zo štúdia. V r. 1956 došlo k tzv. 
„pyžamovej revolúcii“ a recesistickému 
majálesu (bližšie pozri Naša univerzita 
5/2020-2021), čo viedlo k vyhodeniu 
mladých aktívnych v týchto udalostiach. 
Postupne sa však bremeno „kádrovania“ 
prenášalo na stredné školy – už tie 
rozhodovali, kto dostane posudok 
vhodný na to, aby sa vôbec mohol hlásiť 
na vysokú školu. Tlak na zlepšovanie 
triedneho zloženia študentstva stále 
trval, v podstate počas celého obdobia 
komunizmu. 

Aký bol osud vylúčených 
vysokoškolákov a vysokoškoláčok?
Bolo to rôzne. Oficiálna propaganda 
hlásala, že ich treba poslať „do výroby“, 
a mnohí tam naozaj aj museli nastúpiť. 
Chlapci, ktorí ešte nemali za sebou 
povinnú vojenskú službu, automaticky 
skončili v PTP – pomocných technických 
práporoch, čo bola mimoriadne krutá 
verzia vojenskej služby. Viacerí boli 
odsúdení do väzenia. Niektorým sa po 
zmiernení pomerov koncom 50. rokov 

alebo v 60. rokoch podarilo doštudovať, 
externe alebo v inom odbore. Pre 
všetkých ale malo vyhodenie zo štúdia 
celoživotné negatívne dôsledky. Biľag 
„vyhodeného“ sa s nimi ťahal roky. Ak aj 
robili kvalifikovanú prácu, nikdy nemohli 
byť vedúcimi pracovníkmi, mať vyšší 
plat. Ich deti mali neskôr problémy 
pri prijímaní na stredné a vysoké 
školy a oni sami potom mali nižší 
dôchodok, lebo celý život menej zarábali. 
V niektorých prípadoch vedomie, že 
v Československu sa nikdy nebudú 
môcť profesijne realizovať, viedlo 
k rozhodnutiu emigrovať. 

Dostalo sa vylúčeným po r. 1989 
nejakého zadosťučinenia?
Časť postihnutých – ak o to požiadali 
– dostala v 90. rokoch čestné tituly, ale 
nijaké finančné odškodnenie.

Dostali ste sa aj ku konkrétnym 
dotazníkom alebo záznamom 
z previerok? Čo všetko sa zachovalo 
v archívoch?
Bádala som najmä v Slovenskom 
národnom archíve a archívoch vysokých 
škôl. Vtedy na Slovensku dlhšie 
fungovali vlastne len tri – Slovenská 
univerzita, dnešná UK, Slovenská 
vysoká škola technická, dnes STU, 
a Vyššia hospodárska škola, dnešná 
Ekonomická univerzita. K tejto téme 
je žiaľ v archívoch veľa bielych miest. 
Aj na UK zmizlo veľa materiálov, ktoré 
celkom iste existovali, lebo napríklad 
v publikácii k 50. výročiu univerzity, 
ktorá vyšla v r. 1969 a autori pracovali 
v slobodnejších pomeroch roku 1968, 
sú citované konkrétne dokumenty 
z čias preverovania. Ale mne sa ich 
už nepodarilo nájsť. Najmä kádrové 
materiály sa v mnohých prípadoch 
zničili. Moju prácu veľmi komplikovali 

smernice o GDPR, ktoré si archívy 
vykladajú rôzne. Odvolávajú sa na 
to, že nemôžu sprístupniť osobné 
údaje, resp. len anonymizované, čo je 
v praxi napríklad pri osobnom spise 
nejakého dlhoročného zamestnanca 
nerealizovateľné. Zároveň ako historička 
potrebujem práve stotožniť aktérov 
udalostí. 

Stretli ste sa pri výskume aj 
s pamätníkmi?
Áno, aj keď ľutujem, že som s výskumom 
nezačala skôr, lebo ich je už pomerne 
málo. Ani s mojimi príbuznými, 
ktorých som spomínala, som sa už 
nestihla porozprávať. Bola to pre mňa 
aj istá škola metodológie výskumu. 
Očakávala som, že sa od nich dozviem 
to hlavné – ako sa veci vtedy diali, ako 
prebiehali. Zaujímavé bolo, že oni sami 
to nevedeli. Aj preto jedným z cieľov 
mojej práce bolo pokúsiť sa odhaliť 
mechanizmus perzekúcií. Rozhovory 
boli pre mňa veľmi cenné skôr pre isté 
pochopenie doby, toho, ako žili, ale aj 
traumy, ktorú si celý život niesli. Čo ma 
trochu prekvapilo, že to celé brali akosi 
pragmaticky – snažili sa prežiť, fungovať 
najlepšie, ako vedeli. Pre nás sú dnes 
mnohé veci nepredstaviteľné, napríklad, 
že by sa niekto tak podrobne vŕtal 
v našej rodinnej histórii, požadoval rôzne 
osobné detaily alebo postihoval deti 
za činy rodičov či starých rodičov. Sme 
zvyknutí, že máme svoje práva a vieme 
sa dožadovať ich ochrany. Niekedy mi 
bolo až nepochopiteľné, že sa postihnutí 
viac nebránili. Ale uvedomila som si, že 
sa na to nemôžeme pozerať z podhľadu 
našej skúsenosti života v demokratickej 
spoločnosti a v právnom štáte. Hoci 
môžeme mať k dnešku výhrady, stále sú 
niektoré veci absolútne neporovnateľné 
s neslobodou, ktorá vtedy vládla.

Mgr. Marta Glossová, PhD.
vyštudovala históriu a slovenský jazyk a literatúru 
na Filozofickej fakulte UK. Spolu s Martinom 
Slobodníkom editovala v r. 2017 zborník k 95. 
výročiu FiF UK. Jej monografiu „Nespôsobilí na 
Vysokoškolské štúdium“ - Previerky  
a vylučovanie študentov slovenských vysokých 
škôl v rokoch 1948 – 1960 vydal Ústav pamäti 
národa v r. 2021 a je upravenou verziou jej 
dizertačnej práce.
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MEME, MÉM  
ČI MEMEČKO? 
Takmer každý deň sa na sociálnych sieťach 
stretneme s tzv. mémom, na ktorom sa 
pravdepodobne aj z chuti zabavíme. Ak sa dnešný 
človek s mémom doteraz nestretol, akoby v dobe 
internetu nikdy nežil. Mladá generácia je týmto 
virtuálnym mémovým trendom pohlcovaná, pozná 
a miluje ich zrejme každý mladý človek. Napriek 
tomu často narazíme na problém, keď niekomu 
staršiemu musíme vysvetliť, čo sú vlastne tie 
povestné mémy. Bez poznania pôvodu slova by 
sme mémy mohli vymedziť ako vtipné vizuálne 
obsahy s mimoriadnou adaptačnou schopnosťou, 
v ktorých človek nachádza každodenné potešenie. 
Síce sa výraz mém v slovenskom jazyku vyskytuje 
už pomerne dlhé obdobie, jeho výslovnosti 
a gramatickým kategóriám sa slovenské kodifikačné 
príručky doteraz nevenovali, dosiaľ nebol spracovaný 
ani v slovníkoch cudzích slov. 

Aby bolo vymedzenie tohto súčasného výrazu 
úplné, vráťme sa najskôr k samotnému pôvodu 
slova. V každodennom jazyku sa výrazom mém 
označuje internetový obsah, ktorý sa neuveriteľnou 
rýchlosťou šíri (zvyčajne) na stránkach sociálnych 
sietí. Obvykle ide o vizuálny obsah, ktorý vtipným, 
často absurdným až provokatívnym, spôsobom 
zobrazuje akúkoľvek bežnú udalosť. Väčšinou 
ide o obyčajný obrázok či video s textovým 
doplnením. Prevažne však platí zásada, že takmer 
všetky mémy sú utvorené veľmi jednoduchým 
a výstižným spôsobom. Mémy možno chápať ako 
určité symboly súčasnej digitálnej spoločnosti, 
ktoré majú schopnosť aktualizovať sa a okamžite 
sa adaptovať na neustále sa meniace požiadavky 
používateľov sociálnych sietí. Pôvod anglického 
slova meme pritom datujeme už do roku 1976. Tento 
neologizmus použil prvýkrát britský zoológ a biológ 
Richard Dawkins vo svojej publikácii The Selfish 
Gene [Sebecký gén], v ktorej predstavil svoju teóriu 
memetiky. Tu pojmom meme označil taký špeciálny 
objekt kultúry, ktorý sa v spoločnosti dokáže šíriť 
extrémnou rýchlosťou; tento jav prirovnal k replikácii 
ľudských génov (DNA). Dawkins ako zástanca 
Darwinovej evolučnej teórie prišiel s myšlienkou, že 
evolúcia človeka je pozorovateľná aj na tisíckach 
drobných kultúrnych informačných „balíkov“ 
(mémov), ktoré sa neustále reprodukujú a dedia 
samých seba. Táto informácia sa podobne ako 
ľudský gén vystavuje tlaku selekcie, ktorému sa buď 
prispôsobí, alebo úplne zanikne. Susan Blackmoore 
vo svojom článku The Power of Memes [Sila 
mémov], uvádza, že samotný pojem meme je teda 
kombináciou slova mimesis (z gr. napodobňovanie) 
a slova gene (teda gén), ktorý sa v angličtine 
vyslovuje ako [džín]. Je dôležité si ujasniť, že správna 

anglická výslovnosť pôvodného pojmu meme je 
[mím]. 

Napriek uvádzanej anglickej výslovnosti výrazu sa 
v slovenčine ustálili najviac jeho dve zvukové (ale 
súčasne aj grafické) podoby. Buď sa dané slovo 
vyslovuje tak, ako sa pôvodne píše v angličtine – 
[meme], prípadne sa používa jeho zdomácnená 
podoba – [mém]. V súčasnom úze sa pritom 
zaznamenali aj rôzne iné zdomácnené podoby 
tohto výrazu, ako napríklad podoby s deminutívnymi 
príponami -ko, -čko, teda mémko, memečko. Aj tento 
jav je zrejme prejavom snahy čo najefektívnejšie 
prispôsobiť cudzie slovo potrebám skloňovania 
v slovenčine. V tom prípade sa potom výraz 
mém skloňuje podľa vzoru dub (napr. To sú moje 
obľúbené mémy.) a výraz memečko podľa vzoru 
mesto, napr. To sú moje obľúbené memečká. Je 
možné predpokladať, že voľba konkrétnej zvukovej 
podoby bude súvisieť aj s vekom používateľa 
jazyka, resp. sa môže líšiť aj v závislosti od danej 
sociálnej skupiny a aktuálne prevládajúcich trendov 
internetu. V súčasnosti sa však aj vo sfére slovenskej 
masmediálnej komunikácie javí ako najzaužívanejší 
výraz mém. Táto skutočnosť vôbec nie je prekvapivá, 
ide o podobu, ktorá je pre požiadavky slovenského 
jazyka najprirodzenejšia. Daný výraz sa dá bez 
problémov skloňovať podľa vzoru dub a možno 
z neho utvoriť aj adekvátne prídavné meno – 
mémový. Vzhľadom na to, že slovo mém je pre 
slovenčinu stále novým a menej frekventovaným 
výrazom, ešte nie je zachytený v lexikografických 
prácach. V takomto prípade nám neostáva nič 
iné, než pozorne sledovať aktuálny jazykový 
úzus a prevažne používať jeho najbežnejšiu a pre 
slovenčinu najprirodzenejšiu podobu mém.
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Text: Martina Hudecová, Pedagogická fakulta UK

zdroj: fifmemes



PRÍBEH ŠTUDENTKY

ENVIRONMENTALISTKA 
HĽADÁ NELEGÁLNE 
SKLÁDKY
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Spoznáva spolužiakov

Po skončení strednej školy ešte 
nevedela, čomu by sa v budúcnosti 
venovala, tak sa rozhodla cestovať po 
svete. Po dvoch rokoch sa vrátila na 
Slovensko. Najskôr zvažovala štúdium 
na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre, 
ale v tom čase stretla  študentku odboru 
environmentalistika na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Komenského 
a rozhodla sa aj ona pre toto zameranie. 
Vyučovanie na fakulte je 
širokospektrálne, študenti majú 
predmety o živej aj o neživej prírode. 
Teréziu najviac bavia praktické 
predmety, počas ktorých idú do terénu 
a precvičia si nadobudnuté teoretické 
vedomosti. Postrachom všetkých 
študentov bola organická a anorganická 
chémia či bezstavovce. V letnom 
semestri druhého roka mali študenti 
environmentalistiky ľahšie predmety, ale 
v jesennom semestri v treťom ročníku 
im pribudne predmet ekotoxikológia. 
„Starší študenti nás strašia, že skúšky 
z ekotoxikológie sú veľmi ťažké. Pred 
koncom tretieho ročníka je totiž veľké 
sito a ekotoxikológia je presne tým 
predmetom, kde veľa ľudí vyhodia.“  
V škole majú teraz prezenčnú výučbu, 
no keď nastúpila do prvého ročníka, 
začínali dištančné vyučovanie. Preto 
sa so spolužiakmi ani veľmi nepoznali, 
bližšie sa spoznali až teraz, po takmer 
dvoch rokoch. Samozrejme, Terézii viac 
vyhovuje prezenčná výučba. „Počas 
online výučby som sa nevedela veľmi 
sústrediť. Pokiaľ hodiny trvajú dlho, tak 
občas pred monitorom aj zaspávate. 
Väčšiemu počtu študentom z ročníku 
chýbal osobný kontakt so spolužiakmi,“ 
vysvetľuje študentka Prírodovedeckej 
fakulty UK. 
Environmentalisti mávajú počas štúdia 
tiež prax v teréne, kde s vyučujúcimi 
riešia nejakú konkrétnu problematiku. 
Takýmto spôsobom absolvujú terény 
z biodiverzity či z pedológie. Cvičenia 
z biodiverzity stavovcov a bezstavovcov 
mali napríklad v pohorí Burda, v okrese 
Nové Zámky. „Videli sme naživo rôzne 
druhy zvierat, o ktorých sme sa učili 
v škole, odchytávali sme hmyz, pričom 
sme ho vždy pomenúvali a podobne. 
Naučili sme sa napríklad to, v akom 

prostredí tieto živočíchy žijú alebo čím 
sa živia,“ opisuje školskú prax.

Výskum inváznych rastlín 

Tento rok Teréziu čaká písanie 
a obhajoba bakalárskej práce. Bude 
sa venovať inváznym rastlinám, teda 
tým, ktoré nie sú pôvodné na našom 
území. Bude skúmať vplyv výsadby 
invázneho agátu bieleho na vybrané 
funkčné vlastnosti rastlín bylinnej 
synúzie. Synúzia zahŕňa populáciu 
jedného alebo viac druhov rovnakej 
životnej formy rastlín. V rámci praktickej 
časti záverečnej práce bude skúmať 
desať lokalít na Slovensku, takzvaných 
„twin plots“, kde rastie agát biely. Tieto 
miesta sú si podobné, pričom Terézia 
skúma agátový les vytvorený umelo 
a pôvodný porast agátu bieleho. Z každej 
tejto lokality vyberie jednu rastlinu 
a natrhá z nej desať vzoriek, vytvorí 
herbáre a v spolupráci s Botanickým 
ústavom SAV bude robiť výskum týchto 
vzoriek. Botanický ústav SAV má ako 
jediný na Slovensku prístroj nazvaný 
Portable laser leaf area, teda prenosný 
laserový merač plochy listov, ktorý 
využíva pokročilú laserovú technológiu 
a výskumníkom umožňuje presný 
a pohodlný spôsob merania plochy 
listov. „Pomocou tohto skenera budem 
porovnávať jednotlivé vzorky, napríklad 
ich veľkosť, spôsob rastu v jednotlivých 
lokalitách či ako sa im darí v týchto 
lokalitách. Skúmam ich vitalitu, dĺžku, 
hmotnosť a podobne. Ďalej budem 
porovnávať, ako sa jednotlivým rastlinám 
darí v agátovom a v pôvodnom lese. 
Existujú totiž rôzne výskumy, že agát 
biely priťahuje pôvodné a invázne druhy 
rastlín do lesa,“ opisuje tému svojej 
záverečnej práce. 

Nebezpečná invázia

Invázne rastliny sú nebezpečné. 
Vytláčajú naše pôvodné rastliny a s nimi 
tak miznú aj živočíchy a hmyz, ktoré 
sú na naše pôvodné druhy naviazané. 
Výsledkom je strata druhovej pestrosti 
vegetácie o druhy, ktoré podľahnú 
konkurenčnému tlaku inváznych druhov.  
Vo výskume chce Terézia pokračovať 
aj v diplomovej práci. „Plánujem sa 
venovať tomu, ako sa dajú lokality 

postihnuté inváznymi rastlinami ošetriť 
a ako by sme proti inváznym rastlinám 
mohli bojovať. Na diplomovej práci by 
som chcela skúmať aj to, ako môžeme 
invázne rastliny nahradiť, a ako by sme 
mohli posilniť ekosystém, aby pôvodné 
rastliny vytlačili invázne rastliny.“ 

Pomáha chrániť prírodu

Terézia popri škole vyskúšala už 
niekoľko prác vo svojom odbore. Minulý 
rok praxovala v Štátnej ochrane prírody, 
aktuálne využíva svoje teoretické 
poznatky zo štúdia pri práci na inšpekcii 
životného prostredia. Je na technickom 
oddelení. „Ak chce inšpekcia vykonávať 
svoju prácu, musia najskôr zamerať 
určitú lokalitu, čomu sa venujem ja. 
Pracujem s GNS zariadením, čo je 
multifunkčný lokátor. Ide o geodetické 
zameriavacie zariadenie, ktoré vyhľadá 
konkrétnu lokalitu. Všetky potrebné 
dáta zo zameriavacieho zariadenia 
nahadzujeme do špeciálneho systému, 
kde konkrétne lokality podložíme 
ešte katastrálnymi mapami. Toto 
zameriavanie sa využíva napríklad vtedy, 
ak niekto podá Inšpekcii životného 
prostredia podnet na nelegálnu skládku 
či nelegálne pozemky v chránenom 
území. Vďaka tomu vieme nájsť ich 
presnú lokáciu,“ vysvetľuje náplň svojej 
práce. 
Pokiaľ jej ešte zostane nejaký voľný čas, 
rada chodí na prechádzky či turistiku, 
číta knihy alebo chodí na splav. 

Environmentalistika má zmysel aj 
uplatnenie

Podľa Terézie je práve Prírodovedecká 
fakulta Univerzity Komenského 
najlepšou fakultou zo všetkých 
prírodovedeckých odborov na Slovensku. 
„Je tu veľmi veľa renomovaných 
odborníkov, ktorí sú zároveň veľmi 
dobrými vyučujúcimi. Pokiaľ máte 
radi prírodu, environmentalistika je 
skvelou príležitosťou. Viem využiť svoje 
nadobudnuté vedomosti v bežnom 
živote, napríklad sa viem komplexnejšie 
pozrieť na životné prostredie. Univerzita 
Komenského má zároveň veľmi dobré 
meno aj v zahraničí, takže by ste sa 
mohli uplatniť aj mimo Slovenska,“ 
dodáva na záver. 

Ide do tretieho ročníka v odbore environmentalistika na prírodovedeckej fakulte. Po takmer dvoch rokoch 
pandémie má konečne  prezenčné vyučovanie. Čaká ju písanie bakalárskej práce,  výskum k nej realizuje 
v spolupráci s Botanickým ústavom Slovenskej akadémie vied. Popri štúdiu pracuje pre Inšpekciu životného 
prostredia. O tom, čomu sa bude venovať vo svojej bakalárskej práci a ako vyzerá jej práca v odbore, ktorý študuje, 
nám viac prezradila Terézia Zelmanová.

Text: Radka Rosenbergová
Foto: Tomáš Madeja



Text: Barbora Tancerová, Radka Rosenbergová
Foto: Tomáš Madeja vidia, že ťažko skúšaní ľudia ďaleko od 

domovov majú možnosť zabudnúť na 
trápenie. K najkrajším okamihom počas 
uplynulých mesiacov patril podľa Janky 
Žileckej Deň detí. „Ukrajinci zvyk robiť 
radosť deťom 1. júna veľmi nepoznali, 
preto boli všetci veľmi milo prekvapení 
balíčkami, ktoré sme vďaka darcom 
deťom pripravili. Bol to deň plný radosti.“ 
Silným zážitkom bol tiež koncert, 
ktorý zorganizovali 1. júla. Vystupovali 
ukrajinskí hudobníci a umelci. „Keď 
spoločne celý foyer Družby spieval, bolo 
to neopísateľné.“ 

Mnohé už pracujú

Matky, ktorým sa podarilo umiestniť 
deti do škôlky alebo školy, si už mnohé 
našli zamestnanie. Niekoľko z nich 
sa zamestnalo priamo na Družbe 
ako upratovačky, iné pracujú ako 
kuchárky v reštaurácii, učiteľka, trénerka 
v športovom klube, ďalšia pracuje na 
pošte, v realitnej kancelárii či v továrni na 
výrobu skla. 

Čo bude ďalej?

Dlhodobé bývanie najmä s deťmi na 
internátnych bunkách nie je výhrou, pre 
väčšinu utečeniek je však stále jedinou 
dostupnou možnosťou, aj keď už majú 
prácu. „Obzerám sa po inom bývaní, 
ale je to veľmi zložité, ceny prenájmov 
v Bratislave vyleteli veľmi vysoko,“ hovorí 
Iryna Samko. Sú preto univerzite veľmi 
vďační za pokračujúcu pomoc.
Na pokrytie nákladov pre ubytovaných 
ukrajinských utečencov UK dostala 
financie od vlády, z vlastných zdrojov 
im stále poskytuje jedno teplé jedlo 
denne. Univerzita v súčasnosti rokuje 
s oddelením krízového manažmentu 
Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, ktorý ju oslovil 
s iniciatívou ponúknuť ubytovaným 
hosťom z Ukrajiny na bývanie štátne 
zariadenia. Podľa prieskumu, ktorý si 
UK v septembri medzi nimi urobila, časť 
z nich by ponuku ministerstva využila, 
bude však závisieť od mnohých faktorov, 
ako je napríklad lokalita. Časť z ich si 
už hľadá alebo plánuje hľadať bývanie 
v Bratislave po vlastnej osi. Časť bude 
chcieť ostať v našich zariadeniach, 
keďže si medzitým vybudovali silné 
väzby – napríklad sa u nás na univerzite 
zamestnali. „Ďalší postup pri riešení ich 
situácie bude závisieť od rokovania so 
štátnymi orgánmi. Stále však trvá náš 
záväzok urobiť všetko pre to, aby sme 
sa postarali o tých, ktorí nemajú kam 
ísť,” uviedol prorektor pre medzinárodné 
vzťahy Jozef Tancer. 

Yevgenia Kysil a jej dcéra Oleksandra, 
ktoré zdobili titulku nášho časopisu, 
sú späť doma na Ukrajine. Po zlepšení 
vojenskej situácie v okolí Kyjeva sa 
vrátili, pretože Yevgeniu ako leteckú 
inžinierku v továrni na lietadlá zavolali 
nazad do práce. 
Iryna Samko, ktorá z domova utiekla 
narýchlo len s ruksakom a klietkou 
s kocúrom, je stále v Bratislave na 
internáte Družba. Absolvovala kurz 
slovenského jazyka, ktorý ponúkala 
univerzita, a zamestnala sa ako dátová 
analytička v medzinárodnej korporácii. 
„Túžim sa vrátiť domov, ale zatiaľ sa to 
nedá.“ 
V Bratislave je stále aj Yevgenia 
Stepovaya so synom Danilom, ktorý 
na jar online zmaturoval na svojej 
ukrajinskej strednej škole a prijali 
ho na slovenskú vysokú školu. Žiaľ, 
nemajú sa kam vrátiť. Ich byt v meste 
Ochtyrka v Charkovskej oblasti Rusi 
zbombardovali. 
Maria-Victoria Schistad, osemnásťročná 
Ukrajinka, s ktorou sme uverejnili 
rozhovor, je tiež stále s mamou na 
ubytovni v Modre. Mama pracuje už 
niekoľko mesiacov, Maria-Victoria tiež 
začala pracovať v miestnej kaviarni 

Univerzita Komenského zaregistrovala 
v uplynulých mesiacoch zvýšený 
záujem mladých Ukrajincov a Ukrajiniek 
študovať na jej fakultách. Prihlášku si 
podalo 1179 záujemcov, prijatých na 
štúdium bolo 606. 

Najväčší záujem o štúdium bol na 
fakulte managementu, filozofickej 
fakulte, fakulte matematiky, fyziky 
a informatiky, prírodovedeckej 
a právnickej fakulte. 
„Rozhodnutie buď o prijatí, alebo 
o podmienečnom prijatí (v prípade, 
že ešte nedodali nostrifikáciu) 
na bakalárske štúdium dostalo 
90 ukrajinských uchádzačov, na 
magisterské štúdium deväť uchádzačov 
splnilo podmienky prijatia, ale štyria 
z nich sú naši absolventi bakalárskeho 
štúdia, teda nie sú úplne nové 
osoby,“ uviedla prodekanka Kristína 
Rostás z Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky UK. Najviac prihlásených 
Ukrajincov je na odbory aplikovaná 
informatika a informatika. 
Vyše sto študentov a študentiek 
z Ukrajiny je prijatých na Filozofickej 
fakulte UK, kde bol najväčší záujem 
o program stredoeurópske štúdiá, 
vyučovaný v anglickom jazyku, ruské 
a východoeurópske štúdiá, ale aj o rôzne 
jazykové kombinácie. Na právnickej 
fakulte UK prijali 95 ukrajinských 
uchádzačov, na prírodovedeckej 
fakulte 91, najviac na odbory biológia, 
biochémia a geografia,. 
Ukrajinskí študenti a študentky sa hlásili 
aj na menšie fakulty. Na FSEV ich prijali 
37, na FTVŠ UK 11, na EBF UK 5. „U nás 
preferujú odbory trénerstvo a trénerstvo 
a učiteľstvo telesnej výchovy,“ uviedol 
prodekan FTVŠ UK František Seman. 
Najmenej záujemcov z Ukrajiny 
prijali lekárske fakulty, v Martine boli 
prijatí 3 uchádzači, formou prestupu 
z inej vysokej školy prijali do vyšších 
ročníkov ďalších siedmich. Na medicínu 
v Bratislave prijali 14 uchádzačov. 
Počty prijatých sa môžu líšiť od počtu 
zapísaných na štúdium aj preto, že 
k začiatku semestra ešte mnohých 
mladým z Ukrajiny chýbali nostrifikácie 
dokladov, čo im komplikovalo zápis. 

a online pokračuje v štúdiu žurnalistiky 
na univerzite v Kyjeve. „Na Slovensku 
som si našla množstvo priateľov, 
s ktorými som strávila celé leto. 
Naučila som sa aj po slovensky, takže 
sa so svojimi priateľmi a kolegami 
v práci môžeme rozprávať vo vašom 
nádhernom jazyku,“ hovorí. 

Dobrí anjeli Družby 

V ubytovacích zariadeniach Univerzity 
Komenského býva v súčasnosti stále 
233 utečencov (184 na Družbe UK a 49 
v Modre-Harmónii). Za šesť mesiacov 
sa v oboch ubytovniach vytvorila 
z odídencov už komunita. Dobrými 
anjelmi tej na Družbe sú dobrovoľníčky 
z Karlovej Vsi Janka Žilecká, Zuzana 
Jajcayová a Dáša Borsová. Pomáhať 
im začali hneď, ako sa dozvedeli, 
že prichádzajú. S desiatkami z nich 
absolvovali vybavovanie na cudzineckej 
polícii, úradoch práce, bankách či 
zdravotných poisťovniach. Pre malých 
„družbákov“ pomáhali hľadať miesta 
v školách, škôlkach, základných 
umeleckých školách či športových 
krúžkoch. Cez skupinu na sociálnej sieti 
vyzývali na zbierky potravinovej a inej 
pomoci a koordinovali jej prijímanie. 

Ďalšia podpora

Viaceré fakulty poskytujú ukrajinským 
študujúcim ďalšiu podporu. „Na FMFI 
UK ponúkame intenzívny bezplatný 
kurz slovenského jazyka. Od 22. 8. do 
14. 9. 2022 mali každý pracovný deň 
dve hodiny kurz a hodinu precvičovania 
s kolegyňami z katedry jazykovej 
prípravy. Počas semestra ponúkame aj 
riadny predmet slovenský jazyk,“ hovorí 
prodekanka Rostás. 
Aj novým medikom a medičkám 
z Ukrajiny na JLF UK v Martine ponúkli 
bezplatný jazykový kurz v partnerskej 
organizácii  a bol im odpustený poplatok 
za prijímacie konanie. „Pripravujeme 
ďalšiu podporu počas štúdia pri 
ubytovaní a cestou mimoriadnych 
štipendií,“ uviedol prodekan Juraj Mokrý. 
Na EBF UK sa zase môžu spoľahnúť 
na pomoc študentských ambasádorov, 
ktorí sa im vedia individuálne venovať 
a poskytnúť všetky relevantné 
informácie.

Vďaka nim majú Ukrajinci na Družbe 
každodenný sponzorsky vybavený 
čerstvý chlieb a pečivo. „Vybavili sme 
tiež donášky potravín od charitatívnych 
organizácií ako Červený kríž, Kresťania 
v meste, Cirkev bratská, Eastern 
European Mission či Kto pomôže 
Ukrajine,“ hovorí Dáša Borsová. Kto 
pomôže Ukrajine zabezpečila pre 
obyvateľky na Družbe bezplatnú 
psychologickú pomoc, vďaka ktorej 
lepšie zvládli svoju ťažkú situáciu.  

Pokračujúca pomoc

Aj keď solidarita a ochota pomáhať 
s predlžujúcim sa konfliktom opadli, na 
Družbe dobrovoľníčky pomáhajú až do 
týchto dní. Čo ich drží v ich nasadení? 
„Sú to momenty ako ten, keď prišla 
dodávka plná bicyklov pre malých aj 
veľkých, a chlapci z bicyklovej firmy 
zadarmo bicykle aj servisovali. Alebo sa 
ozvala firma, že medzi zamestnancami 
robili zbierku a posielajú obrovský 
nákup potravín. Z inej firmy sa zase 
ozvú, že majú počítače, ktoré by 
mohli dať k dispozícii deťom, aby sa 
mohli učiť. Zistili sme, že medzi ľuďmi 
v Bratislave je veľa dobra,“ hovorí 
Zuzana Jajcajová. A potom chvíle, keď 
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Bezprostredne po začiatku vojenského konfliktu UK ponúkla ubytovacie kapacity pre príbuzných našich 
ukrajinských študentov a študentiek. Pomoc sme poskytli takmer tristo najmä ženám a deťom, ktorí našli útočisko 
v ubytovacom zariadení v Modre-Harmónii a na internáte Družba v Bratislave. V aprílovom čísle Našej univerzity 
(NU 4/2021-2022) sme Vám priniesli príbehy niekoľkých z nich. Aká je ich situácia po vyše pol roku? 

UNIVERZITA NAĎALEJ 
POMÁHA UKRAJINE 

EBF UK 5
FaF UK 2
FiF UK 106
FM UK 114
FMFI UK 101
FSEV UK 37
FTVŠ UK 11
JLF UK 3
LF UK 13
PdF UK 20
PraF UK 95
PriF 91
RKCMBF 0

Počty prijatých študentov 
z Ukrajiny na jednotlivých 
fakultách Univerzity 
Komenského k 14. 9. 2022 

ŠTUDOVAŤ NA UK ZAČNE VYŠE 600 
MLADÝCH Z UKRAJINY
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KNIŽNÉ TIPY 
VYDAVATEĽSTVA UK

PEDAGOGIKA VOĽNÉHO ČASU DETÍ

Autori: prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., Mgr. Ivan Čavojský, PhD. 
Rok vydania: 2021 
Dostupnosť: v predaji

Výchova vo voľnom čase je závažná súčasť pedagogickej teórie a praxe, lebo voľný 
čas, a najmä jeho využívanie, je významnou súčasťou osobnostného rozvoja dieťaťa, 
dospievajúceho i dospelého. V tomto zmysle je nutné pripravovať aj odborníkov na 
riadenie aktivít vo voľnom čase, ktorý je vnímaný ako časový priestor mimo plnenia si 
povinností, ale u detí je nutné usmerňovať jeho zmysluplnosť v nadväznosti na výchovno-
vzdelávací proces.

Významný príspevok do radu odborných vkladov v problematike voľného času 
predstavuje aj tento text vysokoškolskej učebnice. V jej obsahu sú vhodne prepojené 
skúsenosti, odbornosť a prehľad autorov v literárnych zdrojoch k tejto problematike.

Mária Kožuchová pôsobí na Katedre predškolskej a primárnej pedagogiky Pedagogickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na tejto katedre je garantkou odboru 
predškolskej a elementárne pedagogiky. 

Ivan Čavojský pôsobí na Katedre predškolskej a primárnej pedagogiky Pedagogickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako odborný asistent.

TRÉNING SKUPINOVEJ DYNAMIKY

Autor: Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD. 
Rok vydania: 2021 
Dostupnosť: v predaji

Psychológia ako veda sa snaží nachádzať intervencie na zlepšenie zdravia a pohody 
jednotlivcov i skupín. Ak chceme aplikovať psychológiu do každodenného života, musíme 
hľadať možnosti, ako pomocou psychologických procesov regulovať uvažovanie, 
emocionalitu a správanie, ktoré vychádza z potreby ľudí aj v ich tímoch, skupinách, 
triedach a zoskupeniach, ktoré prirodzene vytvárajú. Práve o to sa snaží táto učebnica 
– poskytnúť teoretické a empirické východiská v témach skupinovej dynamiky, ale aj 
materiály pre študentov i pracovníkov na zážitkové učenie sa v skupine. 

V prvej časti sa autorka venuje základným pojmom a procesom týkajúcim sa skupinovej 
dynamiky, ponúka základnú osnovu, štruktúru na prácu so skupinou ako odrazový 
mostík pre študentov – a ich predstavu, ako v praxi manažovať skupinové aktivity, 
tréningy, rozvojové programy atď. Na konci každej z tematických oblastí uvádza aj tipy/
odporúčania priamo na vedenie aktivít nachádzajúcich sa v druhej časti učebnice. Keďže 
zážitkové učenie sa považuje za jednu z najinšpiratívnejších techník/spôsobov učenia, 
autorka písala túto učebnicu formou hier, resp. simulácií. 

Bronislava Strnádelová pracuje v Ústave aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych 
a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriava sa na psychológiu 
emócií, self koncepty, pôsobí aj ako školská psychologička. 
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