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O B S A H

Milé študentky a milí študenti, milé kolegyne a milí kolegovia, 
 
november sa v našich mysliach spája so spomienkami na 
našich zosnulých predkov i súčasníkov, s pochmúrnym 
počasím a očakávaním koncoročného oddychu, ale aj 
s novembrovými udalosťami spojenými so študentským 
hnutím, a so sviatkom študentov.
Samozrejme, aj s poďakovaním za odvahu, ktorú mali študenti 
v roku 1989, na neľahké naštartovanie procesu prerodu 
a prechodu od totality k demokracii.
Sme vďační za študentov, ktorí nie sú ľahostajní k akejkoľvek 
nenávisti, ktorá je koreňom mnohého zla. Ktorí nie sú 
ľahostajní ani k zneužívaniu moci a používaniu klamstva na 
dosiahnutie cieľov. Ktorí považujú pravdu, rešpekt, toleranciu, 
ľudský život, slobodu prejavu a názoru za hodnoty, ktoré treba 
ochraňovať, pretože sú nosnými piliermi slušnej, modernej 
a vyspelej spoločnosti. Tú sa aj prostredníctvom kvalitného 
vzdelávania snažíme budovať.
Áno, sme vďační študentom za ich nasadenie v roku 1989 
a sme vďační za študentov, ktorí sú skutočnými študentmi, 
bažiacimi po poznatkoch a vzdelaní. Ak máme poskytovať 
vzdelávanie orientované na študenta, logicky očakávame 
študenta orientovaného na vzdelávanie. Ďakujeme, že takých 
na našej univerzite máme.

Vďaka Vám, ktorí ste pochopili, že škola nie je divadlo, do 
ktorého si chodíte pozrieť, čo zaujímavé a atraktívne si 
pedagóg pre Vás pripravil, ale pochopili ste, že aj Vy musíte byť 
na vzdelávaciu aktivitu pripravení, teda jej aktívnou súčasťou.
Vďaka Vám, ktorí ste pochopili, že nie vlaky zadarmo, 
ale možnosť nasávať nové poznatky, diskutovať o nich, 
pochybovať, čo je dobré a čo nie, čo je správne a čo nie, 
čo je pravda a čo dohad, možnosti mobilít, stáží, prístupov 
k informačným zdrojom, možnosť pracovať už počas štúdia vo 
vedeckých tímoch, to je to pravé študentské.
Som presvedčená, že vzdelanie si treba vážiť. Je to veľká 
hodnota, ktorá vyžaduje veľkú osobnú investíciu. Štúdium je 
naozaj veľká investícia a je na každom študentovi, či tá jeho 
bude mať vysoký výnos a malé riziko. Štúdium je náročná 
a tvrdá práca, a je dobre ju, tak ako každú prácu, robiť raz 
a poriadne, teda najlepšie, ako sa dá. Treba využiť šancu, druhá 
už nemusí prísť. Verím, že Vy, naši študenti, pracujete na tom, 
aby ste boli najlepší a aby si Vás, ako rozdielových hráčov, prax 
vybrala.
My, pedagógovia Vás podporíme a budeme Vašimi tútormi, 
mentormi aj koučmi, ak nám to dovolíte.

Zuzana Kovačičová
prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci
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stavu, v ktorom vysoké školy dnes 
vynakladajú všetko svoje úsilie na 
bazálne prežitie a nemajú priestor na 
výraznejší rozvoj.

Novým dekanom Lekárskej fakulty 
UK bude Juraj Payer 

Voľby kandidáta na funkciu dekana 
Lekárskej fakulty UK vyhral dňa 8. 11. 
2022 Juraj Payer. Získal trojpätinovú 
väčšinu hlasov prítomných členov 
akademického senátu LF UK. Po 
vymenovaní rektorom UK bude funkciu 
zastávať od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027. 
Na pozícii vystrieda Juraja Šteňa, ktorý 
ako druhý kandidát tiež kandidoval na 
funkciu.

Dekanom Fakulty managementu 
UK bude Peter Štarchoň

Voľby kandidáta na funkciu dekana 
Fakulty managementu UK vyhral dňa 16. 
11. 2022 Peter Štarchoň. Po vymenovaní 
rektorom UK bude funkciu zastávať od 
1. 3. 2023 do 28. 2. 2027. Na pozícii 
vystrieda Michala Greguša. Jeho 
protikandidátkou bola Jana Kajanová.

UK súčasťou TOP 500 v kategórii 
humanitných smerov svetového 
rebríčka THE WUR
Rebríček Times Higher Education 
World University Rankings vydal 26. 

Písmo UK Sans získalo Národnú 
cenu za dizajn

Naše písmo UK Sans, ktoré je súčasťou 
log Univerzity Komenského, si vyslúžilo 
Národnú cenu za dizajn 2022 —
komunikačný dizajn v kategórii písmo. 
Jeho autorom je Ondrej Jób.
Písmo UK Sans je bezserifové písmo 
s nízkym kontrastom v siedmich 
hrúbkach a širokou jazykovou 
podporou, vytvorené špeciálne na 
použitie vo vizuálnej identite Univerzity 
Komenského v Bratislave. Jeho dizajn 
je postavený na kombinácii viacerých 
historických a moderných vplyvov, 
z ktorých najdôležitejším je Capitalis 
Monumentalis – rímska kapitála. 
Toto písmo je nadpisové, využíva sa 
napríklad na propagačných materiáloch 
a tlačovinách (plagáty, brožúry, 
pozvánky, vizitky, publikácie...) a je 
súčasťou log Univerzity Komenského 
v Bratislave. UK Sans preberá jej 
konštrukciu a tieňovanie, pridáva však 
aj kaligrafický kontrast a niekoľko 
moderných prvkov, ako napríklad kolmé 
zrezanie diagonálnych a vertikálne 
zrezanie oblých ťahov.  
 
UK smútila za obeťami tragédií 

V októbri len v priebehu dvoch týždňov 
prišla Univerzita Komenského o štyroch 
svojich študentov. V nedeľu 2. októbra 
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Excelentná mladá veda na UK 

V októbri 2022 nastúpilo na Univerzitu 
Komenského deväť špičkových post-
doktorandiek a post-doktorandov so 
skúsenosťami z celého sveta. Išlo 
o poslednú skupinu štipendistov 
programu SASPRO2, ktorý je zameraný 
na osoby, ktoré pôsobili v zahraničí 
a chceli sa vrátiť do vlasti, alebo osoby 
pochádzajúce z iných krajín, ktoré chcú 
robiť vedu na Slovensku.
Štipendisti a štipendistky budú pracovať 
na PriF UK, FMFI UK, FSEV UK a vo 
Vedeckom parku UK. Riešia široké 
tematické spektrum výskumných 
projektov – od nových prístupov 
k riešeniu elektrónovej korelácie cez 
inovatívne prístupy v oblasti nových 
liečiv na diabetickú nefropatiu až po 
sociologicko-antropologický výskum 
v oblasti renovácie kaštieľov na 
Slovensku. Realizáciou týchto projektov 
na našich fakultách posilňujeme okrem 
iného aj prenos vedomostí, podporujeme 
kreatívne prostredie a predovšetkým 
zvyšujeme kvalitu výskumu na UK. 
SASPRO 2 je spoločný projekt 
Slovenskej akadémie vied, Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave 
a Univerzity Komenského v Bratislave 
realizovaný v rámci programu EÚ pre 
výskum a inovácie Horizont 2020 Marie 
Skłodowska-Curie COFUND.

ESET Science Award pre vedecké 
a pedagogické osobnosti po štvrtýkrát 
vyhlásila Nadácia ESET 14. októbra 
2022. 
Profesor Ľubomír Tomáška vedie 
spoločne s profesorom Jozefom 
Nosekom laboratórium katedier genetiky 
a biochémie na Prírodovedeckej 
fakulte UK, kde sa s kolektívom 
vedeckých pracovníkov a študentov 
zaoberajú identifikáciou mechanizmov 
zabezpečujúcich komunikáciu 
jednotlivých častí našich buniek. Ich 
hlavným cieľom je zistiť, ako sú molekuly 
DNA v chromozómoch, konkrétne ich 
koncové úseky (tzv. teloméry), chránené 
pred poškodením, ktoré by malo pre 
bunku fatálne následky. Študujú tiež, ako 
mitochondrie, energetické centrá buniek, 
komunikujú s ostatnými časťami bunky.

Univerzita Komenského je 
v protestnej pohotovosti

Po čiastočnom splnení požiadaviek 
Slovenskej rektorskej konferencie zo 
dňa 13. septembra 2022 sa zástupcovia 
akademickej obce Univerzity 
Komenského dohodli neprerušovať 
17. novembra 2022 výučbu. UK však 
naďalej ostáva v protestnej pohotovosti. 
UK dôrazne žiada kompetentných 
o čo najrýchlejšie predstavenie 
systémového, dlhodobo udržateľného 
a predvídateľného riešenia súčasného 

októbra 2022 hodnotenie svetových 
univerzít podľa predmetov. Univerzita 
Komenského v Bratislave v ňom 
dosiahla najlepšiu pozíciu v oblasti 
umenovedné a humanitné smery, a to 
401. – 500. miesto. V tejto oblasti je 
zároveň najlepšia na Slovensku. Lepšie 
hodnotenie dosiahli dve české školy 
– Karlova univerzita a Masarykova 
univerzita.
V oblasti kliniky a zdravia dosiahla 
Univerzita Komenského 501. – 600. 
miesto na svete a rovnako aj v oblasti 
vzdelávania. Aj v týchto oblastiach 
je najlepšou slovenskou univerzitou. 
Z českých škôl sa lepšie v predmete 
klinika a zdravie umiestnila len Karlova 
univerzita, a to na zdieľanom 401. – 
500. mieste. V predmete vzdelávanie 
ju predbehla len Masarykova univerzita 
na 401. – 500. mieste. Na rovnakom 
mieste ako UK je aj Karlova univerzita 
a Univerzita Palackého v Olomouci. 
Ďalšími hodnotenými predmetmi boli 
podnikanie a ekonomika (601. – 800. 
miesto), počítačové vedy (601. – 800. 
miesto), vedy o živote (801. – 1000.), 
fyzikálne vedy (801. – 1000.) a sociálne 
vedy (801.+). Z jedenástich hodnotených 
predmetov hodnotil rebríček univerzitu 
v ôsmich, kde univerzita splnila 
kvalifikačné kritériá (napr. publikovala 
minimálny počet štúdií za dané 
obdobie). 

večer sa v Bratislave stala tragická 
nehoda. Auto riadené vodičom pod 
silným vplyvom alkoholu vrazilo do 
skupiny ľudí čakajúcich na MHD na 
zastávke Zochova v Starom Meste. 
Vodič zabil päť ľudí, štyria z nich boli 
vysokoškoláci, ktorí čakali na spoj 
na internáty. Medzi nimi boli aj traja 
študenti Univerzity Komenského – 
Marek Vojtaššák, študent FTVŠ a FiF UK, 
Broňa Božoňová, študentka FTVŠ a PriF 
UK a Natália Hamráková, študentka PraF 
UK. 
12. októbra 2022 na Zámockej ulici 
v Bratislave pred barom Tepláreň došlo 
k streľbe, pri ktorej 19-ročný vrah zastrelil 
dve osoby a tretiu ťažko zranil. Jednou 
z obetí streľby bol Matúš Horváth, 
študent FiF UK. Smutnou správou je, 
že motívom vraždy bola nenávisť voči 
LGBTI komunite. 
Univerzita v oboch prípadoch zriadila vo 
vestibule na Šafárikovom námestí pietne 
miesta a vyjadrila úprimnú sústrasť 
pozostalým.

Ľubomír Tomáška je výnimočnou 
osobnosťou vysokoškolského 
vzdelávania

Nositeľom ocenenia ESET Science 
Award 2022 v kategórii Výnimočná 
osobnosť vysokoškolského 
vzdelávania sa stal Ľubomír Tomáška 
z Prírodovedeckej fakulty UK. Ocenenie 

Ľubomír Tomáška z PriF UK prijíma gratuláciu 
od prezidentky SR Zuzany Čaputovej po získaní 

ocenenia Výnimočná osobnosť vysokoškolského 
vzdelávania.   

V Martine 4. novembra 2022 slávnostne položili základný kameň stavby novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina. 
Náklady na jej výstavbu si vyžiadajú sumu 330 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR a vznikne v nej 660 
lôžok. Nemocnica bude výučbovým pracoviskom Jesseniovej lekárskej fakulty UK a prvých pacientov by mala 
privítať v roku 2026.  
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Na bloku N átriových domov v Mlynskej 
doline už štyri roky sídli organizácia 
In-Life, malá oáza pokoja v ruchu 
internátov. Vznikla ešte v ilegalite 
v osemdesiatych rokoch v Brne, kde 
sa sformovala skupina študentov, 
ktorých spájala kresťanská viera, ale 
nehlásili sa k žiadnej z tradičných cirkví. 
V súčasností pôsobí In-Life medzi 
vysokoškolákmi v Bratislave, Brne 
a v Prahe a zameriava sa na osobnostný 
rozvoj mladých. Akí sú teda dnešní 
študenti a študentky?
„V mnohom rovnakí ako generácie pred 
nimi. Riešia vzťahy – partnerské vzťahy, 
vzťahy s rodičmi, spolubývajúcimi 
a k sebe samým. Sú tiež hĺbaví, 
zamýšľajú sa nad tým, do čoho sa 

oplatí investovať čas,“ hovorí Gabriela 
Gažová, regionálna riaditeľka In-Life 
v Bratislave. A sú tiež veľmi vyťažení. 
„Vyučovanie majú často až do večera 
a úplne všetci niekde pracujú. Aj študenti 
takých časovo náročných odborov ako 
medicína majú ak nie pravidelné, tak 
aspoň občasné brigády.“
In-Life sa snaží pôsobiť na mladých, 
aby v kritickom veku nepremárnili 
drahocenný čas. „Nie je tajomstvom, 
že v Mlynskej doline sa dosť pije, žiaľ, 
vznikajú tu noví mladí alkoholici. My 
sa snažíme, aby trávili čas kvalitne, 
aby sa zamýšľali nad hodnotami, nad 
svojím charakterom. Aj človek s veľkým 
talentom nemusí byť v práci a v živote 
úspešný, ak nemá charakter,“ hovorí 

Gabriela Gažová. 
In-Life preto organizuje semináre na 
rôzne témy, športové akcie, tvorivé 
dielne a ďalšie podujatia podľa záujmu 
študentov. Lektormi In-Life sú okrem 
iného vyštudovaní psychológovia, 
teológovia a na diskusie si pozývajú 
odborníkov z rôznych odborov aj 
z rôznych krajín. Veľmi dobré ohlasy 
má tiež vedomostný kvíz, pri ktorom 
je šanca neformálne sa spoznať 
s novými ľuďmi. Priestor združenia je 
tiež miestom na pokojné stretnutia, 
diskusie či spoločenské hry. Populárnou 
aktivitou In-Life na internátoch je English 
Talk. Už desať rokov sa každú stredu 
slovenskí študenti stretávajú a diskutujú 
v angličtine. „Vítaný medzi nami je 
ktokoľvek – veriaci, neveriaci, ateisti, 
agnostici, hľadajúci, evanjelici, katolíci... 
Nechceme ľudí škatuľkovať, dostať ich 
do nejakej cirkvi, chceme im ponúknuť 
to, čo je v Biblii, bez nejakej organizácie 
medzi tým. Túžime, aby našli vzťah 
s Bohom a aby tento vzťah bol osobný. 
Aby ich viera bola osobná, živá, nie 
tradičná,“ vysvetľuje Gabriela Gažová. 
Majú dnešní študenti chuť investovať 
čas aj do budovania spoločenstiev, 
dobrovoľníckej činnosti? „Do organizácie 
aktivít In-Life sú vždy zapojení aj 
študenti – tvoria pozvánky, moderujú 
večer, zabezpečujú občerstvenie... Hoci 
je pravda, že táto Gen Z má dosť veľký 
problém so záväzkami. Zaviazať sa 
k niečomu pravidelnému alebo dodržať 
slovo – ak poviem, že prídem, tak naozaj 
prísť.“ 
Ale badať podľa nej aj pozitívny trend. 
„Pred pandémiou náš najpopulárnejší 
seminár bol ten o úzkosti a depresii, čo 
bolo istým spôsobom veľmi smutné. 
V tomto semestri k nám prišli najmä 
prváci a druháci a mám dojem, že sú 
akísi pozitívnejší. Hoci tiež priznávajú, 
že bojujú s úzkosťami, dokážu sa viac 
radovať. Niečo sa mení k lepšiemu,“ 
myslí si Gabriela Gažová.

Text: Barbora Tancerová
Foto: archív In-Life

Naša univerzita má takmer 23 000 študentov a študentiek. Generation Z, narodení v ére internetu, vyrastajúci s mobilmi 
v  rukách. Majú za sebou dva náročné roky. Koronavírusová pandémia obrátila všetko naruby, aj študentský život. 
Našťastie, vyzerá to, že tento semester prebehne celý normálne. Posluchárne, laboratóriá, seminárne miestnosti, 
internáty sú zaplnené mladými ľuďmi, ktorí sú obohatení skúsenosťou z obdobia, počas ktorého si museli „držať 
odstup“. 
Preto sme sa v tomto čísle Našej univerzity rozhodli pozrieť sa na to, ako sa majú. Čím žijú? Dokázali sa po pandémii 
vrátiť k študentskému životu? Čo najviac riešia? Odpovede sme hľadali priamo medzi nimi. 



Text: Barbora Tancerová
Foto: Tomáš Madeja

Ako sa cítia naši dnešní študenti 
a študentky? Aké sú študijné 
stratégie vysokoškolákov 
a vysokoškoláčok u nás? Vedia 
sa efektívne učiť? Čo im bráni 
efektívnejšie získavať vedomosti? 
Odpovede na tieto otázky 
aktuálne hľadá tím odborníkov 
z UK. 

Viac než 1 300 vysokoškolákov 
a vysokoškoláčok z rôznych 
slovenských univerzít za zapojilo 
počas akademického roka 2021/22 do 
prieskumu, v ktorom odborníci zisťovali 
rôzne aspekty spojené so štúdiom na 
vysokej škole. 
„Mladých ľudí sme sa pýtali na ich 
študijné stratégie, emócie spojené so 
štúdiom, adaptáciu vo vysokoškolskom 
prostredí a bariéry, ktoré vnímajú na 
ceste k efektívnemu štúdiu,“ hovorí 
docentka Lenka Sokolová z Ústavu 
aplikovanej psychológie FSEV UK, 
ktorá vedie projekt VEGA s názvom 
Poruchy učenia a pozornosti u študentov 
a študentiek v terciárnom vzdelávaní: 
Prevalencia, symptomatológia, 
copingové a učebné stratégie. Okrem 
FSEV UK sú v tíme členovia z PdF UK 
a FiF UK. 
Dáta zbierali v zimnom a letnom 
semestri akademického roka 2021/22, 
teda v čase, keď väčšina univerzít 
prechádzala postupne z plne dištančnej 
formy výučby na prezenčnú či hybridnú, 
takže študenti a študentky mali 

rôznorodé skúsenosti, ktoré mohli 
reflektovať. 
Výskum pozostával z niekoľkých 
nezávislých dotazníkových štúdií 
a s niektorými študentmi a študentkami 
sa realizovali aj individuálne rozhovory. 
Aj s ohľadom na pretrvávajúcu 
pandemickú situáciu interview aj 
vypĺňanie dotazníkov prebiehalo online.

Sú radi, že môžu študovať 

Aké pocity teda majú mladí ľudia zo 
svojho štúdia? „Na základe niektorých 
predbežných zistení môžeme 
povedať, že u študentov a študentiek 
sa s vyučovaním na vysokej škole 
a prípravou naň spájajú skôr pozitívne 
emócie, ako nádej, hrdosť či radosť. A to 
aj napriek náročnej situácii prechodu 
z dištančnej formy na prezenčnú. 
V skúškových situáciách je stále 
prevládajúcou emóciou úzkosť,“ hovorí 
docentka Sokolová. Viac ako 70 % 
uviedlo, že sa v skúškových situáciách 
cítia nepríjemne a obávajú sa, či skúšku 
spravia. Štvrtina študentov a študentiek 
si dokonca myslí, že v testoch 
a skúškach neuspejú bez ohľadu na 
vynaložené úsilie.
Študenti a študentky uvádzajú, že sa 
spravidla bez problémov adaptovali 
na vysokoškolský spôsob života, len 
15 % opýtaných spomenulo problémy 
s adaptáciou. Tri štvrtiny tiež uviedli, že 
zapadli do vysokoškolského kolektívu, 
ťažkosti so sociálnym začlenením na 
vysokej škole uvádza 26 % účastníkov 
a účastníčok výskumu. Pre 19 % 

opýtaných je náročné zvládať požiadavky 
vysokoškolského štúdia a pre 21 % je 
náročná aj celková organizácia štúdia, 
napríklad skĺbenie školy a práce či 
voľnočasových aktivít. 

Problém – plánovanie a efektívne 
učenie sa

Mierne horšie výsledky sa ukazujú 
pri schopnosti vysokoškolákov 
a vysokoškoláčok manažovať svoje 
povinnosti. Až 31 % z nich uvádza, že si 
nevedia dobre naplánovať prípravu na 
skúšky či odovzdávania zadaní. „Pritom 
práve schopnosť organizovať a plánovať 
svoje štúdium sa ukazuje ako jeden 
z významných prediktorov úspechu 
v štúdiu,“ upozorňuje Lenka Sokolová.
Necelá polovica opýtaných študentov 
a študentiek uviedla, že vnímajú aj rôzne 
bariéry, ktoré im bránia v efektívnom 
štúdiu. Popri bariérach, ktoré sa týkajú 
samotného univerzitného prostredia 
(dištančné vzdelávanie, vyučovacie 
metódy či prístup vysokoškolských 
pedagógov), viaceré vyplývajú zo 
zdravotných a emočných ťažkostí 
študentov a študentiek a prítomnosti 
špecifických vzdelávacích potrieb.  Ako 
bariéru pri úspešnom štúdiu pociťujú tiež 
vlastné neefektívne spôsoby a stratégie 
štúdia. „Na základe našich predbežných 
zistení vnímame ako dôležité venovať 
vo vysokoškolskej výučbe priestor aj 
pre podporu a rozvíjanie efektívnych 
študijných stratégií a techník,“ odporúča 
docentka Sokolová. 

AKO SVOJE 
ŠTÚDIUM 
VNÍMAJÚ 
MLADÍ?  
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Text: Lenka Miller
Foto: Tomáš Madeja 

REKTOR  
OCENENIL  
VÝNIMOČNÉ  
ŠTUDENTSKÉ  
A PEDAGOGICKÉ  
OSOBNOSTI 

Tridsať študentov a tridsať 
pedagógov tradične ocenil rektor 
UK Marek Števček pri príležitosti 
Medzinárodného dňa študentstva 
17. novembra. S udelením 
ocenenia sa spája aj štipendium 
či odmena.

Študenti získavajú akademickú 
pochvalu za príkladné plnenie študijných 
povinností, za športový výkon, ktorým 
reprezentujú univerzitu, či za príkladný 
občiansky postoj. Jednou z tých, ktorí 
príkladným správaním reprezentovali 
univerzitu, je aj študentka liečebnej 
pedagogiky Iryna Vizna. Ocenenie si 
odniesla za dobrovoľnícku činnosť, 
keď pomáhala ukrajinským deťom 
s vývinovými problémami.
„Hneď, ako sa začala vojna, premýšľala 
som, ako môžem pomôcť utečencom, 
keďže mám znalosti jazyka a prehľad 

o tom, ako funguje pomoc na 
Slovensku,“ hovorí Iryna. „Akurát 
v tom čase doktorka Mitašíková 
začala organizovať kurzy slovenčiny 
pre utečencov a ponúkla mi sa 
zúčastniť na pomoci týmto ľuďom,“ 
vysvetľuje študentka, ktorá pomáhala 
aj pri adaptácii ukrajinského dievčatka 
s poruchou autistického spektra.
Ocenenie patrí napríklad aj študentovi 
organickej chémie Samuelovi 
Andrejčákovi, ktorý participuje na 
podujatiach s chemickým zameraním 
pre základné a stredné školy ako 
Chemouk, Popchemol, Chemická 
olympiáda, Chemický náboj a iné. Pre 
žiakov pripravuje úlohy z chémie a je 
lektorom letných sústredení študentov.
Medzi ocenenými študentmi je aj 
študent všeobecného lekárstva Tomáš 
Šišmiš, ktorý založil projekt Diabetes 
ako životný štýl a organizuje podujatie 
ku Svetovému dňu diabetu. Pôsobil tiež 

ako vedúci projektu Anti-tobacco a ako 
organizátor podujatia ku Svetovému 
dňu bez tabaku a kampaní o chronickej 
obštrukčnej chorobe pľúc a bronchiálnej 
astme.
Ocenená bola aj absolútna seniorská 
majsterka sveta v kategórii fitness 
akrobatik Kristína Juricová, študentka 
trénerstva a učiteľstva telesnej 
výchovy, ako aj dlhoročná a úspešná 
reprezentantka Slovenska vo vodnom 
slalome Eliška Mintálová.
Za podporu vedeckých, umeleckých 
či odborných aktivít svojich študentov 
každoročne oceňuje rektor UK aj 
pedagógov. Medzi tridsiatimi učiteľmi 
sú tento rok aj gynekológ a pôrodník 
Jozef Záhumenský, politológ Erik 
Láštic, pedagóg tanca Matej Chren, 
geológ Martin Bednarik či fyzik Zdenko 
Machala.
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Ako vlastne vznikol Infošuty?
Na internáty do Mlynskej doliny som 
prišiel ešte v roku 2009, Facebook vtedy 
len začínal. V roku 2013 som sa pridal 
do internátnej skupiny Mladosť-Šturak-
Átriáky-Manželáky, ktorá mala vtedy 
možno 1 300 členov. Občas som dal 
príspevok o tom, že nasnežilo alebo že 
je zmena v MHD. Zistil som, že ľudia 
na to reagujú. V marci 2016 som si 
preto vytvoril hashtag Infošuty, vlastnú 
značku. Vtedy už mala skupina vyše 
10 000 členov. Snažil som sa zdieľať 
informácie, ktoré človek, ktorý je tu prvý 
rok, nevie, ale ja po siedmich rokoch 
som ich už poznal.

Aké informácie študenti najviac 
zháňali? 
O zmenách v doprave, v jedálni, na 
ubytovacom oddelení. Tie, ktoré sa 
menia – cez sviatky, prázdniny, začiatok 
semestra. Ľudia mi písali otázky. Začal 
som teda informácie aktívne vyhľadávať, 
a ak som ich nevedel nájsť, začal 
som ich žiadať ich od kompetentných 
a overovať si ich. Postupne som si 
vybudoval svoje kontakty. 

Chodíte zháňať informácie osobne? 
Väčšinou riešim veci cez maily. Píšem na 
príslušné oddelenia, volám na infolinky. 
Ale niektoré veci získavam osobným 

kontaktom, poznám sa s vodičmi liniek 
39 a 31. Osobne chodím do podnikov. 
Nie som nejaký profesionálny gastro 
kritik, ponúkam len svoju skúsenosť – 
napíšem, či mne chutilo, a ak chcú, nech 
prídu vyskúšať.

Aké príspevky najviac rezonujú?
Väčšinou tie, v ktorých som oznámil, 
že sa stalo niečo mimoriadne. 
Výpadky prevádzky, výluky v doprave, 
príspevky, ktoré dokumentujú tých, 
ktorí to „prehnali“ a zaspali niekde pod 
balkónom. Veľmi populárne sú príspevky 
so zvieratkami. Keď sa na Mlynoch 
objavia diviaky, niekto ich odfotí a ja 

Text: Barbora Tancerová
Fotot: Tomáš Madeja

Ján „Infošuty“ Šutý je v Mlynskej doline pojmom. Na najväčších internátoch na Slovensku býva už trinásty rok a jeho 
používateľské meno na sociálnych sieťach pozná takmer každý študent a študentka, ktorí tu bývajú. Pri skúmaní toho, 
ako dnes žijú naši študenti, nemohol preto chýbať. 

odsúhlasím zdieľanie, je z toho vždy 
haló. 

Kde sa vo vás berie záujem 
o informovanie druhých?
Mám záľubu v počasí. Aj počasie je 
dynamické, stále sa mení a treba ho 
stále sledovať a dodávať ľuďom nové 
informácie. Pred tými trinástimi rokmi 
som začal na Fakulte matematiky, fyziky 
a informatiky UK študovať odbor fyzika 
so zameraním na meteorológiu. Teda 
to išlo nejako ruka v ruke – prepojil som 
svoju záľubu v informovaní o počasí 
s informovaním o dianí na internátoch 
v celej Mlynskej doline. Je to tu podobné 
ako s počasím – aj v internátnom živote 
sa dejú neustále zmeny. Je zbytočné sa 
ich báť, treba ich skúsiť pochopiť, prijať. 

Teraz ste už však piaty rok študentom 
Prírodovedeckej fakulty UK. 
Po siedmich rokoch mi bohužiaľ 
na matfyze nevyšiel ani tretí pokus 
o bakalára. Ale zistil som, že k práci 
meteorológa sa dostanem aj inou 
cestou, štúdiom na Prírodovedeckej 
fakulte UK. Tak som tam začal 
znova od nuly, na odbore geografia, 
geoinformatika a kartografia. Podarilo 
sa mi za štandardné tri roky dokončiť 
bakalársky stupeň, teraz som už 
v druhom ročníku magisterského 
a dúfam, že to na budúci rok v lete dobre 
dopadne a budem magister. 

Koľko času vám zaberá byť Infošutym?
Keďže je to práca do pekného aj zlého 
počasia, mení sa to. Keď je dobre, tak je 
to chvíľa denne, povedzme polhodina, 
ale keď sa niečo deje, tak je to časovo 
náročné. Boli aj dni, keď som sa 16 hodín 
nezastavil. Napríklad v lete. Ľudia sú 
rozídení po celom Slovensku, dokonca 
po celom svete, a ak chcú vedieť, čo 
sa deje na intrákoch, píšu mne. Vtedy 
mám toho veľa a mobil a počítač mám 
stále so sebou. Na jeseň príde druhý 
nápor, píšu prváci. V priebehu roka je 
otázok tak primerane. Ale minimálne raz 
denne odpovedám na nejakú otázku. 
V samotnej doline býva 6 000 ľudí 
a v četovej skupine Mladosť-Šturak-
Átriáky-Manželáky je vyše 46 000 členov. 
Nie sú tu len internáty, ale aj podniky 

a služby, do ktorých chodia aj ľudia 
z mesta a chcú informácie.

V poslednom období vás Univerzita 
Komenského „zoficiálnila“, stali ste 
sa súčasťou informačného tímu UK 
na internátoch. Zmenilo sa niečo vo 
vašom spôsobe informovania? 
Oslovili ma po šiestich rokoch existencie 
Infošutyho, takže už som mal svoje 
zabehnuté taktiky. Informácie som sa 
vždy snažil mať z overených zdrojov 
alebo si ich sám ešte overiť, takže 
z tohto hľadiska sa pre mňa veľa 
nezmenilo. Len upozorňujem ľudí, aby 
mi nepísali súkromne, ale na sociálne 
siete internátov. 

Koľko internátov ste za tie roky 
vystriedali?
Bol som dlhé roky verný átriákom, bloku 
B. Bol som tam dvanásť rokov, z toho 
osem rokov na jednej izbe. Páčilo sa mi 
tam. Trojlôžková izba, za dobrú cenu, 
na spolubývajúcich som mal za tie roky 
šťastie, jeden bol na tom podobe ako 
ja, predlžoval si štúdium a osem rokov 
sme boli spolu a menil sa iba ten tretí. 
Ale minulý rok v lete sme sa z átriákov 
museli vysťahovať, a dostal som izbu na 
manželákoch. Znovu sťahovať všetky 
veci sa mi už nechcelo, tak som tam 
zostal. A už som si po tých rokoch 
povedal, že chcem vyšší štandard. 
Ale zažil som aj Štúrak, keď som mal 
covid, bol som tam pár dní v izolačnej 
miestnosti. 

Ktorý z nich by ste odporučili 
nováčikom, ktorí prídu do Mlynskej 
doliny?  
Záleží od nich, ako sú na tom finančne 
a aké sú povahy. Ak sú spoločenskí, 
je trojka na átriákoch so spoločnými 
kúpeľňami to pravé. Väčší introverti by 
mali ísť na Štúrak alebo manželáky. Ale 
je dobré vyskúšať viacero možností. 
A hlavne nemali by sa zľaknúť. 
Investičný dlh v Mlynskej doline je naozaj 
vidieť, dlhé roky sa nerekonštruovalo, 
a hoci v poslednom čase sa niečo robí, 
priestory sú, aké sú. Ale znova – netreba 
si hneď zúfať nad tým, akú hroznú izbu 
som dostal, ale stačí sa informovať. Dá 
sa požiadať o vymaľovanie izby, o nový 
matrac, nové periny, nahlásiť poruchy, 
doniesť si vlastné závesy, svetielka, 
skrátka si ten vlastný priestor zútulniť. 
Nebáť sa pýtať. Kto sa nepýta, ten nevie. 
To isté platí o iných veciach v Mlynskej 
doline – deje sa tu toho veľa, ale človek 
sa musí zaujímať.

Za tie roky sa vás už pýtam ako experta 
– akí sú študenti, ktorí žijú na Mlynoch? 
Je tu veľká variabilita. Vzorka nielen 
celého Slovenska, ale vďaka erasmákom 
aj sveta. Nájde sa z každého rožka 

troška. Nedá sa to paušalizovať. Na 
mnohých vidno, že sa len hľadajú, 
nevedia, čo so sebou. Je taká prezývka 
– DVD, teda do Vianoc doma. Tieto 
dévedéčka akoby zabudli, na čo sem 
prišli, od začiatku sa len zabávajú 
v podnikoch, neriešia zápočty, skúšky... 
A veľmi rýchlo skončia. Iní zase zistia 
v priebehu štúdia, že si nevybrali dobre, 
menia odbory, fakulty... Ale väčšinou 
majú elán, odhodlanie, svoje ciele, vízie.

Čo pomáha prežiť internátny život?
Myslím si, že pomáha, ak bývajú spolu 
ľudia z podobných alebo rovnakých 
odborov, prípadne z jedného krúžku. 
Prváci si vyberajú kamarátov zo strednej 
alebo z rodného mesta a nie vždy je to 
dobré. 

Zmenilo sa v Mlynskej niečo po covide? 
Akí študenti sa vrátili po takmer 
dvojročnej pauze?
Na tých, ktorí naozaj boli dva roky preč, 
vidno, že akoby zabudli, ako sa správať 
medzi ľuďmi. Že komunikovať treba 
predovšetkým naživo, pýtať sa osobne, 
nielen virtuálne. Spočiatku chodili menej 
na akcie, ale mám pocit, že v tom už 
nastal reštart. Čo ale vnímam aj medzi 
študentami v Mlynskej, je fakt, že covid 
ľudí rozdelil na tábory. Aj tu sa zrkadlí 
rozdelenie, ktoré je v celej spoločnosti 
– očkovaní, neočkovaní, tí, čo si myslia, 
že to bolo celé vymyslené. Rozdelenie 
vnímam aj v súvislosti s tragédiami, 
ktoré sa stali v októbri. Jedni sú 
vehementne za, druhí proti niečomu. 
Najmä na sieťach sa aj študenti „do krvi“ 
do seba púšťajú. 

Mažete nenávistné príspevky?
Snažím sa, ale ľudia si hneď vedia 
vytvoriť nové profily a pokračujú. Je 
to boj s veternými mlynmi. Osobne si 
myslím, že by sme mali hľadať prieniky, 
veci, čo nás spájajú.

Čo by ste si želali, aby sa v budúcnosti 
v Mlynskej doline zmenilo?
Aby to tu lepšie vyzeralo. Aby študent, 
ktorý príde z nejakej malej dediny, mal 
naozaj pocit, že je v hlavnom meste, 
v najrozvinutejšom regióne. A potom, 
keď budú vynovené internáty, budú 
v nich izby, do ktorých nezateká, nefúka, 
potom sa dá šperkovať – bolo by super 
mať tu plaváreň, saunu, kaviareň... 

Čo by sa naopak nemalo zmeniť?
Tá jedinečnosť „mesta v meste“. 
Pestrosť ponuky. Každý si tu nájde, čo 
hľadá – zábavu, šport, jedlo, nákupy, ale 
aj stíšenie, duchovný rozmer, vzdelávacie 
aktivity. Ak to tak zostane, ľudia tu budú 
radi bývať. A aj po rokoch budú spomínať 
a vracať sa sem so svojimi deťmi. 

INFOŠUTY: AJ V MLYNSKEJ 
ŠTUDENTOV COVID 
ROZDELIL NA TÁBORY

Bc. Ján Šutý     
pochádza z Oravy, študoval fyziku na 
FMFI UK a v súčasnosti dokončuje 
štúdium geografie, geoinformatiky 
a kartografie na PriF UK. Je 
dlhoročným adminom facebookovej 
skupiny Mladosť-Šturak-Átriaky-
Manželáky, od r. 2021 spolupracuje na 
komunikácii na stránke Internáty UK. 

Text: Barbora Tancerová
Foto: Tomáš Madeja



slúžila trochu ako manuál života na 
vysokej škole, preto som chcel opísať 
nielen svetlejšie, ale aj tie temnejšie 
chvíľky. Ukázať, že študenti nie sú 
vždy len šťastní, riešia aj depresívne 
veci a niekedy je, žiaľ, východiskom aj 
užívanie nelegálnych látok. 

Akési varovanie začínajúcim 
študentom, aby neboli príliš naivní?
Čiastočne áno. Chcel som to urobiť 
tak ako niektorí profesori, ktorí hneď 
na začiatku svojich prednášok vybalia 
na študentov všetko, čo budú musieť 
zvládnuť a splniť. Aj ja som chcel, aby 
študent hneď na začiatku vedel, čo 
ho čaká v intrákovom živote, do čoho 
ide, a nemusel po mesiaci odísť. Ale je 
to aj isté pozvanie na vysokú školu, aj 
konkrétne na Univerzitu Komenského, na 
Mlyny. Že ich čaká dobrodružstvo. 

Aké je podľa vás poradie toho, čo 
dnešní študenti riešia?
Na prvom mieste seba. Hľadajú sa, 
hľadajú vlastné ja. Na druhom mieste 
riešia vzťahy, prichádzajú do nového 
prostredia, zo všetkých kútov Slovenska. 
Myslím, že štúdium je až za tým, a to je 
podľa mňa správne. Lebo tí, ktorí na prvé 
miesto dajú školu, počas piatich rokov 
na vysokej škole nezažijú to, čo by mali 
zažiť. Riešia tiež peniaze – to je dosť 
podstatná komodita, ktorá sprevádza 
vysokoškolský život. 

V knihe je množstvo epizód, z ktorých 
niektoré sú až neuveriteľné, napríklad 
študenti v úlohe SBS-károv alebo „skok 
po kebab“. Koľko z nich sa naozaj stalo 
a koľko je vaša autorská fantázia? 
Každá udalosť by sa mohla stať, lebo 
Mlynská dolina je rodiskom bizarných 

Prečo ste sa rozhodli pre román 
z prostredia internátov v Mlynskej 
doline?
Cítil som potrebu zapísať svojich päť 
rokov na univerzite. Boli veľmi farebné, 
plné zážitkov, vtipných a ťažkých 
momentov a chcel som ich dať do 
celistvej podoby, mať svoje vlastné mini-
memoáre. Kvapky som písal ešte na 
svojej internátnej izbe T 81 na átriákoch. 

situácií. Niektoré sa naozaj stali, 
napríklad tá s tým „skokom po kebab“. 
Ale stále je to len román. 

Poukazujete v príbehu aj na veci, 
ktoré nefungujú, resp. fungujú, 
ale sú nezákonné. Je to váš odkaz 
pre vedenie internátov, aby si tieto 
nedostatky všimlo a začalo ich riešiť?
Mlyny majú svoje čaro, aj keď to tam 
v mnohom vyzerá ako pred päťdesiatimi 
rokmi. Študent je tvor, ktorý si zvykne 
na všetko, ale myslím si, že by bolo fajn 
vytvoriť pre študentov také prostredie, 
kde sa budú cítiť bezpečne a príjemne. 
Ale čo sa týka postavy v románe, 
ktorá sa venuje nie celkom zákonným 
aktivitám, je tam pre dramatizáciu deja. 

Aké máte zatiaľ reakcie čitateľov? 
Zatiaľ mám najmä od kamarátov 
a sú pozitívne, hlavne v zmysle, že 
sa to „dobre hltá“. Moji spolubývajúci 
z internátu sa snažia v knihe nájsť, 
a myslím, že každý z nich tam nájde 
niečo z toho, čo sme spolu prežili. 

V Kvapkách cítiť, že na začínajúceho 
autora máte toho dosť „načítané“. Kto 
boli vaše literárne vzory? 
Študoval som anglickú a slovenskú 
literatúru, moji obľúbení sú napríklad 
Jack London, F. S. Fitzgerald, ktorý 
opisuje hedonistický život, ale aj 
Martin Kukučín, ktorý poukazoval na 
obyčajného človeka. Mám rád tiež 
Dostojevského a jeho spracovanie 
vnútorného sveta postáv. Ale myslím si, 
že som vytvoril niečo nové, v Mlynskej 
doline sa neodohráva podobné dielo. 

Vaša kniha sa vyznačuje špecifickým 
jazykom, moderným, s množstvom 

Koho ste mali pred očami ako čitateľa 
knihy? 
Každého študenta, ktorý zronený 
a smutný sedí v tridsaťjednotke, vystúpi, 
dá si lacnú polievku z venzy alebo z eatu, 
zvalí sa na posteľ v internátnej izbe 
a tam sa chce trochu dobiť radosťou. 
Preto je obálka knihy veselá a dúfam, že 
aj text. 

Kvapky začínajú ako príbeh plný 

MLYNSKÁ  
DOLINA  
MÁ SVOJ  
VLASTNÝ  
ROMÁN 
Študentské mestečko v Mlynskej doline je na Slovensku jedinečné v mnohých ohľadoch. Tento rok mu pribudol 
ďalší unikát – má svoj vlastný román. Kniha Matúša Mahúta Kvapky, ktorá vyšla v lete, sa celá odohráva na 
Mlynoch. Sleduje osud prváka Mirka, ktorý prichádza z Oravy, ubytuje sa na T 81 na átriákoch a postupne objavuje 
zákonitosti existencie vysokoškoláka v Mlynskej doline. 
O tom, ako kniha vznikala, koľko z jej príbehu sa naozaj stalo a nakoľko odráža problémy, ktoré riešia dnešní 
študenti, prezradil Našej univerzite jej autor Matúš Mahút, čerstvý absolvent Univerzity Komenského a  „školy 
života“ v Mlynskej doline. 

slov z angličtiny, ktoré sú niekedy 
poslovenčené (napríklad ajsik), ale 
často zostávajú celé vety a citáty 
v angličtine. Museli ste pri vydaní 
knihy veľmi zápasiť s jazykovými 
redaktorkami? 
Nie, do veľkej miery rešpektovali, že ide 
o môj autorský štýl. Bolo to skôr také 
„materinské vedenie“, aby text plynul 
správne. 

Všetky hlavné postavy vystupujú pod 
zdrobneniami – Mirko, Samko, Majka, 
Hanka. Prečo ste sa rozhodli pre tento 
spôsob?
Ľahšie som si ich obľúbil. Aj napriek 
tomu, že nekonajú vždy pozitívne, som 
sa v nich snažil nájsť to pekné. Tiež mi 
to potom v príbehu umožnilo použiť 
nezdrobnené meno na zdôraznenie, ak 
urobili niečo negatívne. A myslím si, že 
hlavná postava Mirko by aj v skutočnosti 
volal svojich kamarátov zdrobneninami. 

Pri Mirkovi ste neprezradili, čo študuje. 
Nechal som si to do ďalšej knihy, kde to 
prezradím, ale podľa mňa to ani nie je 
príliš  podstatné.

Kvapky teda budú mať pokračovanie? 
Áno, zážitkov bolo nesmierne veľa 
a stále pribúdajú a budú pribúdať, 
po pandémii sa to v Mlynskej znova 
rozbehlo. Už mám hotový druhý diel 
s názvom Dážď a píšem tretí – Búrka. 
Pokračujem s rovnakými hrdinami, 
postupne prechádzajú do vyšších 
ročníkov a nadobúdajú nové skúsenosti. 
Teším sa, že s nimi znova prežívam 
internátny život. 

nevinných veselých a absurdných 
historiek dvoch kamarátov, Mirka 
a Samka, ktorí hľadajú kamarátstvo 
a lásku na internátoch. Postupne však 
príbeh nadobúda temnejšie kontúry, 
začínajú riešiť aj závažné témy. Bolo 
vaším cieľom poukázať na problémy, 
s ktorými sa študenti stretnú na 
Mlynoch?
Áno, bol to zámer dej postupne 
stemňovať. Chcel som, aby kniha 
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Text: Barbora Tancerová
Foto: Tomáš Madeja 

Víkendy na Mlynoch vyzerajú ako mať zaracha s tým, že môžeš ísť kedykoľvek von. Ak 
niet brigádičky za pokladňou ani srandovného spolubývajúceho, čas prestane plynúť. 
Mirko sa dohladka oholil.
Mirko sedel na chladnej terase a pozeral sa na ľudí v diaľke.
Mirko jedol každých desať minút.
Mirko si myslel, že je v mrhaní času oveľa lepší.
Mirko sa veľmi nudil a bolo mu smutno.
Mirko prišiel na to, že horší ako dlhý víkend je už len predĺžený víkend.  
Mirko bol zaľúbený do Majky. 
Mirko zistil, že najsilnejší zabijak času je spánok.  
Mirko spal.
Mirko už bol na polceste do posilky, ale rozmyslel si to. 
Mirko si urobil ďalší vifón a dúfal, že nedostane rakovinu.
Mirko si vyvetral.
Mirko mal ísť domov, možno by to tam bolo o čosi lepšie.
Mirko bol zaľúbený do Majky. 

Mgr. Matúš Mahút (1997)  
pochádza z Oravy, na Pedagogickej fakulte Univerzity 
Komenského v r. 2022 ukončil štúdium anglického 
a slovenského jazyka. V r. 2021 vydal alegorický román 
Tam hore, v r. 2022 román Kvapky, prvú časť plánovanej 
trilógie odohrávajúcej sa  na internátoch v Mlynskej 
doline. Okrem písania sa venuje športom, hudbe, 
posilňovni a háčkovaniu.



Zuzana Majsniarová
4. ročník, Farmaceutická fakulta UK

Čím v súčasnosti najviac žijete?
Čiastočne školou a to najmä cez skúškové. Veľmi však žijem aktivitami v Slovenskom spolku študentov  farmácie, 
kde pôsobím ako predsedníčka pre vzdelávanie. Voľný čas venujem najmä priateľovi a kamarátom. Rodine už 
pomenej, nakoľko väčšinu času trávim v Bratislave. Tiež občas brigádujem v lekárni. Som podľa mňa dobrá  v time 
managemente a cítim sa – ako sa hovorí – ako ryba vo vode, keď mám dni zaplnené rôznymi aktivitami. Myslím si, 
že to mám vyvážené.
Máte pocit, že život na škole  a na internátoch je taký, ako bol pred koronou? Zmenilo sa niečo?
Online dobe sme sa najprv potešili, že budeme mať viac času aj na iné veci ako školu, budeme viac s rodinou. 
Avšak postupne nám už ten stereotyp každodenného zízania do notebooku liezol na nervy. Dni boli jednotvárne 
a s kamarátmi sme sa vídali len cez obrazovky. Teraz, keď sa konečne môžeme stretávať na internátoch či v iných 
komunitách, je to oveľa  lepšie, pomáha to aj na psychiku. Vo svojich kruhoch pozorujem, že sa ľudia vracajú 
k aktivitám tak ako to bolo kedysi. Neobchádzajú ani akcie s veľkým počtom ľudí, ktorých sa ešte nedávno trochu 
báli. Teraz siahnu po každej možnej príležitosti., ktorá prináša možnosť socializovať sa, stretávať sa s kamarátmi, 
riešiť prácu v tímoch osobne, a nie cez online meetingy.
Máte čas a chuť sa zapájať do akcií?
Áno, ako som už spomínala, fungujem v Slovenskom spolku študentov farmácie, organizujem rôzne kampane 
verejného zdravia, vzdelávacie projekty, riešim s kolegami spolkové akcie. Táto práca ma naozaj napĺňa.

Alžbeta Novotná
3. ročník, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 

Čím v súčasnosti najviac žijete?
Užívam si status študenta, ktorý je taká predsieň reálneho života. Musím ale uznať, že škola nikdy nebola pre mňa 
tým, čím žijem najviac. Vždy som zvykla školu brať ako nutnú rutinu a popritom sa venovať iným činnostiam, ako 
dobrovoľníctvu, priateľom, či práci. Tak je to aj teraz.  
Máte pocit, že život na škole  a na internátoch je taký, ako bol pred koronou? Zmenilo sa niečo?
Život pred koronou na internátoch prakticky nepoznám. Patrím do generácie koronových (ne)maturantov, takže 
som na výšku prišla počas korony. O „živote na výške pred koronou“ som len počula a musím uznať, že mi je 
pomerne ľúto, že som ho aj nezažila. Legiend o podnikoch a akciách na Mlynoch je viac než dosť. Žiaľ, väčšina 
z nich už po korone nie je otvorená. Je však pre nás čas písať nové legendy o tom, čo je tu teraz.
Čo sa týka školy, určite vnímam, že sme si so spolužiakmi vzdialenejší, keďže sme prvý rok a pol prežili v online 
priestore. Myslím, že sme všetci o čosi uzatvorenejší, než pred časom korony.
Máte čas a chuť sa zapájať do akcií?
Chuť určite áno. Pre mňa bol čas doma náročný práve v tom, že mi chýbal kontakt s ľuďmi. Je ale pravda, že veľmi 
masové podujatia a akcie nevyhľadávam a teším sa skôr z menších, osobnejších udalostí a akcií. Čas je stále 
nedostatkovou komoditou, ale keď sa chce, tak sa dá. 

Andrej Ondrejka
5. ročník, Filozofická fakulta UK 

Čím v súčasnosti najviac žijete?
Teraz školou, som v poslednom ročníku magisterského štúdia a sústreďujem sa na písanie diplomovej práce 
a priebežne sa už pripravujem na štátnice. Ako predseda Spolku študentov histórie Preslava žijem aj aktivitami 
spolku – prednášky, exkurzie, priateľské posedenia, aby sme utužili kolektív. V predošlých ročníkoch som popri 
štúdiu brigádoval, rovnako aj cez leto, ale teraz som si povedal, že budem venovať čas štúdiu. Mám v pláne sa po 
ukončení magisterského štúdia prihlásiť na doktorandské. 
Máte pocit, že život na škole  a na internátoch je taký, ako bol pred koronou? Zmenilo sa niečo?
Vnímam, že sa časť života viac presunula do online priestoru. Pred koronou som napríklad veľmi často chodil 
osobne do knižníc, trávil som v nich dosť veľa času. Tým, že cez koronu sa to nedalo a bol som nútený študovať 
literatúru cez počítač, som si na to akosi zvykol a ostalo mi to.  Je pre mňa ťažšie sa donútiť ísť študovať do 
knižnice. Pokiaľ ide o socializáciu, mám pocit, že najmä mladšie ročníky sú nadšené, keď sa niečo zorganizuje. 
Obnovili sme napríklad katedrovicu a prišli najmä mladší – prváci, druháci. Naopak, tretiaci, štvrtáci vôbec. 
Máte čas a chuť sa zapájať do akcií?
Áno. Na prvom mieste je pre mňa spomínaný spolok Preslava, ale som aj členom študentskej časti akademického 
senátu našej fakulty.  Snažím sa tiež pomáhať na školských akciách, bol som dobrovoľníkom na univerzitnom 
Dni otvorených dverí a plánujem ísť aj na ten fakultný. Na katedre slovenských dejín bude na budúci rok veľká 
medzinárodná konferencia stredovekárov a v jej rámci by som mal spoluorganizovať študentskú časť. 

Emily Bradovková
3. ročník, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Čím v súčasnosti najviac žijete?
Myslím, že z pozície vysokoškoláčky by bolo očakávané tvrdiť, že je to v prvom rade štúdium, no v mojom prípade 
je to naozaj bohatý mix rôznych aktivít a povinností, ktorými každodenne žijem. Moje dni sú celkom rovnomerne 
rozdelené medzi časom, ktorý venujem škole, práci a praxi a aj vzťahom s mojimi najbližšími. Je pre mňa veľmi 
dôležité, ba priam kľúčové nachádzať a udržiavať rovnováhu medzi spomenutými oblasťami. V neposlednom rade 
si užívam čas strávený len tak sama so sebou, v tichu, ktoré hluk všetkého externého akosi harmonizuje. 
Máte pocit, že život na škole  a na internátoch je taký, ako bol pred koronou? Zmenilo sa niečo?
Asi veľmi nespĺňam kritériá na zodpovedanie druhej otázky, nebývam na internáte, ale na priváte a vysokoškolský 
život som nemala možnosť okúsiť ešte pred časom korony.   
Máte čas a chuť sa zapájať do akcií?
Rada by som tvrdila, že v sebe v piatky či soboty cítim drive vyjsť do ulíc a baviť sa. No úprimne povedané, veľa 
energie mi po vyčerpávajúcom pracovnom týždni neostane. Paradoxne, cítim sa najviac unavená  v piatok večer, 
keď mi pod oknami vyspevujú stáda mladých. Ale univerzitných akcií, ktoré nestoja veľa času a príprav, sa usilujem 
zúčastňovať vždy, keď mi to môj diár dovolí. Viem, že mi ten príjemne strávený čas s ľuďmi z môjho odboru viac 
pridá, ako zoberie. Ešte sa nestalo, aby som svoju prítomnosť na niektorom fakultnom evente oľutovala. 

Tomáš Šišmiš
6. ročník, Jesseniova lekárska fakulta UK

Čím v súčasnosti najviac žijete?
Ako šiestak som na povinnej predštátnicovej praxi v nemocnici. Tam sa zúčastňujeme nielen seminárov, ale aj 
bežného chodu oddelení. Avšak ešte stále prax nie je taká, ako pred pandémiou. Máme určité obmedzenia kvôli 
covidu. Navyše, aj naši pacienti sú veľmi ostýchaví, ešte stále sa boja koronavírusu. Predtým som počas praxe 
pomáhal na covidových oddeleniach či s organizáciou vakcinácie v očkovacích centrách. V súčasnosti, počas krízy 
na Ukrajine, pracujem v utečeneckých táboroch.
Máte pocit, že život na škole  a na internátoch je taký, ako bol pred koronou? Zmenilo sa niečo?
Čo sa týka internátneho života, určite sa po korone zmenil. Na internáte Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine 
sme pred pandémiou mali celkom rodinné prostredie. To už také nie je. Študenti nemohli zažiť rôzne akcie na 
internátoch či iné spoločenské udalosti. V súčasnosti sa to snažíme dohnať. Ako študentovi mi, vzhľadom na to, 
že som medik, chýbal kontakt s pacientom. Prezenčná výučba je pre nás esenciálna. Momentálne sa to vracia do 
starých koľají, aj keď iba veľmi pomaly.
Máte čas a chuť sa zapájať do akcií?
Áno, zapájam sa. Mnohé takéto fakultné akcie aj organizujem. Na Jesseniovej lekárskej fakulte ich máme 
požehnane. Spomeniem napríklad medzinárodnú súťaž študentov všeobecného lekárstva a ošetrovateľstva 
s názvom MedGames 2022. Som veľmi rád, že sa môžem do nich zapájať a propagovať našu univerzitu.

ANKETA

ČÍM ŽIJÚ NAŠI ŠTUDENTI  
A ŠTUDENTKY?
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Chodba Evanjelickej bohosloveckej 
fakulty sa večer 25. októbra zmenila 
na slávnostnú hodovnú sieň. Zo 
stropu viseli stovky jesenných listov, 
dlhé stoly boli vyzdobené šípkami, 
kvetmi a sviečkami. Rozvoniaval guľáš 
a narazený bol sud s pivom. Študenti 
a študentky fakulty po dvojročnej 
pauze zorganizovali tradičný jesenný 
Lutherfest.
Slávnosť začínajú – ako sa na študentov 
teológie patrí – veľmi dôstojne. Profesor 
Július Filo predniesol prednášku o úlohe 
diakonov v cirkvi, nasledujú spevy 
a príhovor špirituála Ivana Beljaniho. 
Zdôrazňuje radosť z možnosti znova sa 
spoločne stretávať a pripomína biblické 
„nie je dobre človeku samotnému“. 
„Boh nás nestvoril na to, aby sme boli 

Študenti a študentky zubného lekárstva 
z lekárskych fakúlt v Bratislave, 
v Martine a v Košiciach sa tento rok 
v priebehu septembra už desiatykrát 
vydali na cesty. Cieľom bolo šíriť osvetu 
o zdraví v ústach. 

Roadshow Spolu za krásny a zdravý 
úsmev bola určená pre každého, kto 
sa chcel dozvedieť viac o tom, ako si 
zlepšiť ústnu hygienu. „Školili sme od 
najmenších škôlkarov, cez študentov 
a mladých ľudí až po dôchodcov. Učili 
sme ich, ako správne používať zubné 
pomôcky, ako si ich správne vybrať 
a celkovo, čo robiť, aby im čo najdlhšie 
vydržali krásne a zdravé zuby,“ hovorí 
Filip Vavrek, študent zubného lekárstva 
LF UK v Bratislave. „Ľudia si často 
neuvedomujú, ako a prečo sa treba 
starať o svoje zuby, a tiež nemyslia na 
dôsledky nesprávnej hygieny. Na akcii im 
všetko zrozumiteľne vysvetlíme, priamo 
vo svojich ústach si následne vyskúšajú, 
ako na to a na konci od nás dostanú 
malý darček v podobe kvalitných 
zubných pomôcok, ktoré si môžu potom 
vyskúšať v pohodlí domova.“
Hoci o tom, že zuby si máme 
denne čistiť, počúvame od malička, 

zamknutí na izbe, chce, aby sme sa 
radovali spoločne.“ Nasleduje krátka 
modlitba, Lutherov chorál Hrad prepevný 
a potom už je čas na „tajomnícky guľáš“ 
tajomníka fakulty Samuela Lásku, voľnú 
zábavu, tombolu – a dobré pivo. Koniec 
koncov, sám Martin Luther mal k pivu 
blízko, v jeho domácnosti sa pivo varilo 
a známy je jeho citát o tom, že kto nemá 
pivo, nemá čo piť. 
Za organizáciou Lutherfestu stojí 
Spolok Jozefa Miloslava Hurbana, 
ktorý združuje študujúcich evanjelickej 
teológie. Spolok organizuje nielen 
spoločenské aktivity ako Lutherfest, 
vianočná kapustnica či majáles, ale aj 
akademické, ako napríklad doktorandské 
konferencie. Predsedníčkou spolku je 
momentálne Sára Šimková. Ľudia podľa 

pre niektorých ľudí to stále nie je 
samozrejmosť. „Počas školenia 
v Banskej Bystrici som sa opýtal 
jedného pána, ako často si umýva zuby. 
Odpovedal mi, že dvakrát do týždňa a aj 
to len vtedy, keď ho donúti manželka. 
Tiež ma prekvapilo, že aj v dnešnej dobe 
sa nájdu ľudia, ktorí si zuby neumývajú 
vôbec,“ hovorí Filip.  

Oslovili tisícky ľudí

Putovať po Slovensku nebola maličkosť, 
študenti za 10 dní navštívili 20 miest po 
celom Slovensku a vyškolili približne 9 
400 ľudí. Informačné materiály, kefky, 
ústne vody, odmeny a ďalšie veci síce 
poskytli sponzori, organizáciu podujatia 
majú na starosti samotní študenti 
zubného lekárstva prostredníctvom 
svojho celoslovenského spolku. 
Tento ročník zabezpečovalo 12 tzv. 
organizátorov a 77 školiteľov. Dva tímy 
organizátorov na dodávkach obchádzali 
jednotlivé mestá, pripravovali stanovištia 
na školenie, starali sa o dostatok  
materiálov a pohodlie školiteľov – 
študentov, ktorí sa nahlásili na jednotlivé 
miesta. Príprava im zabrala vyše pol 
roka. 

nej prišli po korone „sociálne nažhavení“, 
chcú nadväzovať vzťahy, tešia sa z akcií. 
„Práve po Lutherfeste býva zlomový 
moment – prváci zažijú, čo robíme, 
a pridajú sa. Láka ich spoločenstvo, ale 
aj možnosť získať praktické zručnosti pri 
organizácii podujatí,“ hovorí. 
Vo februári 2022 dostal spolok J. M. 
Hurbana grant UK a z neho zariadil 
malú kaviarničku s názvom Gottšalk, 
teda Božská šálka. „Bolo to veľmi dobré 
rozhodnutie. Veľmi nám to pomohlo 
spoznať sa. Lebo po dvoch rokoch 
online som ja ako piatak vôbec nepoznal 
druhákov a tretiakov. Zastavia sa často 
aj učitelia a upevňuje to spoločenstvo,“ 
hovorí člen spolku Ondrej Baranec. 

Budúci zubári sú aktívni

Spolok študentov zubného lekárstva 
okrem osvety pre verejnosť robí aj 
množstvo iných aktivít, ako napríklad 
vzdelávacie prednášky pre svojich 
členov alebo kultúrne a spoločenské 
akcie. Zabezpečuje tiež spoluprácu 
so zahraničnými kolegami. V časoch 
pandémie museli väčšinu akcií presunúť 
do online priestoru, robili rôzne online 
webináre, online stretnutia a infografiky. 
„Keďže náš spolok združuje študentov 
zubného lekárstva zo všetkých štyroch 
lekárskych fakúlt na Slovensku, o členov 
nemáme núdzu. Máme veľa šikovných 
študentov, ktorí sa podieľajú či už 
na fungovaní spolku samotného, na 
získavaní sponzorov, na komunikácii 
a aj na samotnej realizácii jednotlivých 
akcií,“ hovorí Filip Vavrek. On sám je 
členom od prvého ročníka a tento rok 
je už regionálnym koordinátorom pre 
prevenciu. „Chcel som si vyskúšať 
svoje organizačné a komunikačné 
schopnosti. Veľmi rád sa zúčastňujem 
akcií. Mám možnosť spoznať študentov 
z ostatných lekárskych fakúlt a naučiť 
sa, ako komunikovať s ľuďmi vo svojom 
budúcom odbore. Ľudia dokážu oceniť, 
keď sa im poriadne venujete – a to ma 
napĺňa.“

Text: Barbora Tancerová
Foto: Tomáš Madeja

Text: Barbora Tancerová
Foto: Bianka Felegiová

ŠTUDENTSKÝ LUTHERFEST 
BOL RADOSTNOU OSLAVOU 

BUDÚCI ZUBNÍ LEKÁRI SA 
VYDALI NA ROADSHOW
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ROZHOVOR

QUEER SPOLOK 
LIGHT*: HNEV NÁS 
ŽENIE DOPREDU
V októbri musela Univerzita Komenského čeliť hneď niekoľkým úmrtiam 
svojich študentov. Najskôr opitý vodič zrazil na autobusovej zastávke 
Zochova v Bratislave päť študentov, z ktorých traja študovali na UK. 
Pri teroristickom útoku na Tepláreň zahynuli dvaja mladí ľudia – Juraj 
Vankulič a Matúš Horváth, jedna čašníčka bola zranená. Matúš bol 
študentom Univerzity Komenského a tiež podporoval univerzitný queer 
spolok LIGHT*, ktorý vznikol na Filozofickej fakulte UK. Hlavným cieľom 
činností spolku je vytvárať prijímajúce prostredie pre queer študentstvo 
a zamestnanectvo našej univerzity. Snažia sa vytvoriť priestor pre 
inkluzivitu, rovnosť a rešpekt. O súčasnej situácii, ale aj o tom, s akými 
prejavmi diskriminácie sa queer ľudia stretávajú, sme sa rozprávali s Niko 
Nagy, Júliou Sirotiakovou a Juliánom Vrábelom zo spolku LIGHT*. 

Text: Radka Rosenbergová
Foto: archív spolku LIGHT*, Tomáš Madeja
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Matúš, ktorý zahynul počas streľby 
v Teplárni, tiež podporoval váš spolok. 
Poznali ste aj Juraja? Ako na nich 
spomínate?
Niko: Matúš bol môj kamarát, Juraja 
som nepoznalo. V ten večer, keď sa útok 
odohral, vypukla v komunite extrémna 
panika, zúfalstvo a chaos. Všetci sme 
si navzájom telefonovali a snažili sme 
sa zistiť, kto sú zavraždení ľudia. Keďže 
Matúš v ten deň pracoval v Teplárni 
a nikomu nedvíhal telefón, už sme tušili, 
kto bol medzi mŕtvymi. Na druhý deň 
sme sa s ľuďmi z komunity stretli, aby 
sme sa psychicky podporili. Chceli sme 
niečo zorganizovať, pomôcť Romanovi 
z Teplárne, zistiť, či mu môžeme 
poskytnúť nejakú finančnú zbierku 
a podobne. Po dvoch týždňoch od 
útoku pociťujeme extrémne vyčerpanie. 
Potrebujeme sa nejako upokojiť a mať 
čas aj na to, aby sme vedeli aj smútiť za 
našimi kamarátmi.  
Júlia: Cítila som obrovský hnev, ktorý 
sme spoločne vyjadrili v niekoľkých 
demonštráciách. Takisto sa hnevám na 
slovenské inštitúcie a politikov. Aj  keď 
sme teraz unavení, stále v sebe máme 
tento hnev. Hnev nás zároveň ženie 
dopredu. 
Julián: Ľudia si neuvedomujú, aký efekt 
mala vražda na Zámockej na všetkých 
LGBTI+ ľudí. Kvôli tomu, aká je situácia 
v našej spoločnosti, musíme byť uzavretí 
v priestoroch, kde sa môžeme cítiť 
sami sebou a nemusíme sa ničoho 
báť. Tepláreň bola naším bezpečným 
priestorom. Mnoho LGBTI+ ľudí sa 
stretávalo práve tu, preto sú vzťahy 
medzi nami pevnejšie a preto nás to tak 
hnevá a bolí. Sme jedna veľká rodina, 
aj keď niektorí tých ľudí, ktorí zahynuli, 
osobne nepoznali. Poznali ich aspoň 
z videnia alebo ako hviezdy parketu 
a baru.

Vo svojom vyjadrení na Instagrame ste 
spomínali rôzne prejavy nenávisti zo 
strany pedagógov. Vedeli by ste bližšie 
popísať, o čo išlo? 
Niko: Pri rôznych rozhovoroch, 
ktoré sme mali s niektorými vyššie 
postavenými ľuďmi z univerzity za 
posledné dva roky, nám bolo povedané, 
že fakulty majú autonómiu v tom, akým 
spôsobom sa budú alebo nebudú 
vyjadrovať k problematike práv queer 
ľudí. Niektoré fakulty odmietajú roky 
vyvesiť dúhovú vlajku alebo verejne 
hovoriť o tom, že podporujú queer ľudí. 
Konkrétne na filozofickej fakulte vyvesili 
dúhovú vlajku prvýkrát až v roku 2019. 
Študenti a študentky sa stretli s rôznymi 
nenávistnými prejavmi od pedagógov 
a pedagogičiek. Išlo o nevhodné 
poznámky voči komunite alebo 
o výklad učiva, v ktorom vyjadrovali 
postoje, ktoré už dnes nie sú aktuálne 

bezplatne. Pokiaľ neviete, či by vás 
doma akceptovali, tak môžete spomenúť 
napríklad že niekto zo spolužiakov 
je queer a sledovať reakcie rodiny. 
Prvoradé je však bezpečie, preto 
nemusíte mať hneď coming out. Existuje 
tiež Združenie rodičov a priateľov 
LGBTI+ ľudí, v ktorom sprevádzajú 
ostatných rodičov coming outom ich 
dieťaťa. Ide o pestrú komunitu, v ktorej 
mnohí môžu nájsť podporu. 
Julián: V prípade, že tohto človeka 
rodičia nechcú vôbec akceptovať ani po 
tom, čo sa s nimi niekoľkokrát pokúšal 
rozprávať, a toto prostredie, v ktorom 
žije, nie je pre neho bezpečné,  nech 
odíde. Môže ísť napríklad do zahraničia 
cez rôzne dobrovoľnícke, študijné či 
pracovné, svetové alebo európske 
programy. Treba však pripomenúť, že 
toto môžu urobiť najmä ľudia, ktorí na 
to majú finančné kapacity alebo sú 
dostatočne emočne schopní alebo 
nemajú iné znevýhodnenia.
Od útoku neprešiel ani len mesiac 

s vedeckým poznaním. Napríklad tvrdili, 
že transrodovosť je psychická porucha, 
aj keď dnes už je z tohto zoznamu 
vyradená. Bohužiaľ, na niektorých 
fakultách sa tieto veci ešte stále učia 
inak. 
Julián: Niektoré skriptá, napríklad tie 
na lexikológiu, sú podľa nás zastarané 
a obsahujú nielen neaktuálne informácie, 
ale aj komentáre, ktoré sú považované 
za sexistické a nemali by byť používané 
nielen v akademickom prostredí.

Skúšali študenti tieto prejavy nenávisti 
nahlásiť? 
Niko: V niektorých prípadoch sa 
študenti pokúšali nahlásiť tieto prejavy 
nenávisti. Viem o tom na základe 
vyjadrenia v študentskej ankete, keď 
došlo k napomenutiu jedného pedagóga. 
Ale tam to skončilo a nevyvodzovali sa 
už žiadne dôsledky, aby sa podobným 
prejavom predišlo. Často je problém 
napríklad aj s hierarchiou. Pokiaľ máme 
problém s nejakým pedagógom alebo 
pedagogičkou, mali by sme to najskôr 
nahlásiť vedúcemu katedry, neskôr 
dekanovi alebo dekanke. Ak má teda 
človek problém práve s vedúcim katedry 
alebo s dekanom, je veľmi ťažké to 
riešiť. Aj pán rektor nám na stretnutí 
20. októbra povedal, že nemá čas 
riešiť každý individuálny anonymný 
podnet. Mnohokrát však ani anonymné 
sťažnosti katedry neriešia, pretože pre 
vedenie katedry je smerodajné to, kto 
stojí za touto sťažnosťou. Študenti 
sa boja podávať sťažnosti, keďže ich 
pedagógovia a pedagogičky majú 
takmer plnú moc nad ich štúdiom, 
tým pádom by ich daný predmet 
nemuseli nechať absolvovať a nemohli 
by dokončiť štúdium. Pre nás je 
nemysliteľné, že sa pod tieto sťažnosti 
ľudia budú automaticky podpisovať. 

Stretli ste sa s nevôľou alebo 
nenávisťou aj zo strany študentov? Ak 
áno, o aké prejavy nenávisti išlo? 
Júlia: V máji tohto roka sme mapovali 
potreby queer študentstva na univerzite 
prostredníctvom online dotazníka, ktorý 
sme zdieľali aj v intrákovej skupine na 
Facebooku. Asi polovica respondentov 
sa vyjadrila, že sa stretla s nenávistnými 
alebo posmievačnými komentármi. 
Niko: Na internáte sa stalo, že 
študentom niekto strhol dúhovú vlajku. 
Tento rok sme tiež zorganizovali LIGHT* 
KVÍR FESTIVAL. Keďže sme vtedy 
boli viac na očiach, aj mne osobne sa 
niektorí spolužiaci smiali alebo mali 
nenávistné komentáre. Toto však 
nevieme nikde nahlasovať. Dôverná 
osoba, ktorá je k dispozícii, odkedy vydali 
plán rodovej rovnosti, sa zameriava iba 
na pracovníctvo univerzity. Navyše, je 
postavená na tom, že ľudia s ňou majú 

a ľudia z queer komunity sa stále 
stretávajú s nenávisťou. Či už na 
sociálnych sieťach, alebo zoči-voči, 
keď ich niekde slovne alebo dokonca 
fyzicky napadli. Čo majú robiť 
okoloidúci v prípade bezprostredného 
útoku na queer ľudí na ulici?
Niko: Ak to situácia dovoľuje, je dobré 
sa postaviť za napadnutého človeka, 
pokiaľ ide iba o verbálne útoky. Ak niekto 
niekomu nadáva v autobuse, je dobré 
povedať: Nenadávajte alebo Nie je mi 
to príjemné, keď nadávate. Následne, 
ak sa to skončí, prísť za človekom, 
na ktorého útočili a spýtať sa ho, či 
niečo nepotrebuje a či mu môžeme 
pomôcť. Pokiaľ nám to v rámci našej 
bezpečnosti situácia dovoľuje, môžeme 
útok natáčať, aby sme mali dôkazy. Tieto 
materiály by sme mali dodať človeku, na 
ktorého bolo zaútočené, aby v prípade, 
pokiaľ to bude chcieť riešiť ďalej, mal 
dôkazový materiál. Samozrejme, ak 
ide o vyhrotenú situáciu, treba zavolať 
políciu. Pokiaľ je tam viac svedkov, ktorí 

riešiť prípady sexuálneho obťažovania, 
takže sa to nie celkom týka diskriminácie 
LGBTI+ ľudí.

Akým spôsobom ste sa snažili tieto 
prejavy diskriminácie riešiť? 
Niko: Mali sme stretnutie s vedením 
univerzity, kde nám sľúbili, že sa táto 
kompetencia dôvernej osoby rozšíri 
aj o diskriminačné prejavy na základe 
sexuálnej orientácie, rodovej identity, ale 
aj rasy. 

Čo vám chýba v pláne rodovej rovnosti?
Niko: Ja som bolo súčasťou skupiny, 
ktorá tvorila plán rodovej rovnosti na 
FiF UK.  Do tohto plánu sa dostala 
aj časť, ktorá sa venuje prevencii 
voči diskriminácii transrodových 
a nebinárnych osôb. Takáto časť 
v celouniverzitnom pláne rodovej 
rovnosti chýba. Rodovo podmienené 
násilie sa netýka len žien, ale aj iných 
marginalizovaných komunít, ako sú 
napríklad aj nebinárni ľudia. 

Akým spôsobom vás môžu podporiť 
študenti Univerzity Komenského?
Niko: Je dôležité sa ozvať pri 
nenávistných prejavoch, napríklad ak 
si niekto robí žarty z LGBTI+ ľudí, aj 
keď človek nepatrí medzi queer ľudí. 
Vďaka tomu queer ľudia vedia, že majú 
podporu. Aj ľudia, ktorí nepatria medzi 
queer ľudí, môžu tlačiť na autority, 
aby ich ochraňovali a aby vytvorili 
opatrenia, ktoré im pomôžu dosiahnuť 
rovnoprávnosť. Napríklad, náš spolok 
robí aj rôzne aktivity otvorené aj 
heterosexuálnym a cisrodovým ľuďom, 
pričom niektoré z nich sú workshopy 
či komunitné aktivity. Vďaka týmto 
podujatiam, ktoré organizujú queer 
ľudia a ktoré sa týkajú queer tém, sa 
môžu o nich dozvedieť viac. Každý 
mesiac mávame pravidelné stretnutie 
a pravidelný workshop, do ktorého sa 
môže ktokoľvek zapojiť. 
Júlia: Je dôležité sa vzdelávať aj v tejto 
oblasti. Napríklad, čo znamenajú 
jednotlivé termíny, aký rešpektujúci 
jazyk používať a tiež rešpektovať mená 
a zámená, ktoré títo ľudia používajú. A je 
úplne v poriadku sa na to spýtať.

Čo má podľa vás robiť mladý človek, 
ktorý patrí do vašej komunity, ale jeho 
rodičia ho nepodporujú?
Júlia: Každá situácia je veľmi 
individuálna a je ťažké dávať univerzálne 
rady, no vždy môže tento človek 
vyhľadať podporu aj anonymne 
v poradniach pre LGBTI+ ľudí v Bratislave 
(inPoradňa) a v Košiciach (Prizma). 
Poskytujú poradenstvo aj online, aj 
prostredníctvom anonymného dotazníka 
či e-mailu. Okrem toho poskytujú aj 
psychologické poradenstvo a všetko 

potvrdia verziu napadnutého, polícia sa 
tým musí zaoberať. 

Máte nejaký odkaz pre študentov 
a vyučujúcich na univerzite či pre 
širokú verejnosť?
Niko: Deklarovaný súcit alebo sústrasť 
nám v tejto chvíli nepomôže. Už je 
veľmi neskoro a už dávno sa mali 
postaviť za naše práva. V týchto dňoch 
počujeme vyjadrenia rôznych ľudí na 
privilegovaných pozíciách, v ktorých 
v podstate sami seba ľutujú a hovoria 
o tom, že je pre nich ťažké vyjadrovať 
podporu LGBTI+ ľuďom, lebo ich to 
rôznym spôsobom môže ohroziť. My 
takéto ohrozenie zažívame 24 hodín 
denne 7 dní v týždni, bez ohľadu na to, 
či chceme, alebo nie. Pokiaľ nechcú 
otvorene podporiť queer ľudí, nech sa 
netvária, že cítia súcit alebo ľútosť, 
pretože to nie je úprimné a vôbec 
nikomu to nepomáha.
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Text: Barbora Tancerová
Foto: archív ActofKAA

Dadadada, tatataa, 
takataka...Z miestnosti 
určenej pre študentskú 
časť  akademického senátu 
a študentské spolky na 
Filozofickej fakulte UK na 
Gondovej ulici v Bratislave je 
v stredu večer rušno.  Hlasovou 
rozcvičkou sa začína sa skúška 
študentského divadla ActofKAA.  

ActofKAA funguje na Filozofickej 
fakulte UK už od r. 2011 a inscenuje 
hry v angličtine. Herci a herečky sú 
väčšinou študujúci Katedry anglistiky 
a amerikanistiky, čiže KAA. Skratka 
katedry sa skrýva aj v názve divadla. 
Zahrať si divadlo však chodia aj študenti 
z iných odborov, dokonca aj z iných 
fakúlt UK. 
Po rozcvičke sa začína skúška výstupov 
z pripravovanej hry, jej názov odhalia 
fanúšikom až  pred premiérou. V scéne 
z druhého dejstva vystupujú dve herečky, 
nacvičujú technické detaily – príchod 
na scénu, kedy kto bude sedieť, stáť 

pohybovať sa. Scénu idú celú prvý raz, 
tak je režisér Tomáš Eštok zhovievavý.  
„Hlasnejšie, hlasnejšie, pamätajte, že váš 
normálny hlas nebude v hľadisku počuť,“ 
pripomína však neustále. Dnes sú na 
skúške len slovenskí študenti, takže sa 
komunikuje aj po slovensky, ináč však 
v divadle dominuje angličtina, keďže ide 
o anglické divadlo.  „Predtým sme mali 
režisérku Nasi, ktorá bola z Iránu, tak 
sme išli všetko len v angličtine,“ hovorí 
Martina Gyuriová, ostrieľaná členka 
ActofKAA. 
Časy pandemických obmedzení 
poznačili aj divadlo, keď bola škola úplne 
zatvorená, skúšať nemohli, po uvoľnení 
opatrení hneď začali nacvičovať a tŕpli, 
či budú môcť odohrať predstavenie. 
„Všetci členovia sa po korone vrátili 
nazad,“ hovorí Tomáš Eštok. „Ľudia 
boli doslova lační po umení.“ A tiež po 
kontakte s druhými. Lebo byť členom 
divadla nie je len o hraní na javisku. Je to 
najmä o spoločenstve, komunite. „Je to 
naše spoločenské vyžitie, sme partia. Ak 
aj nedostaneme v každom predstavení 

rolu, zapájame sa do práce v zákulisí,“ 
hovorí študent Milan Velecký. 
Aktuálne má divadlo približne 30 členov, 
herci a herečky väčšinou nemajú 
predchádzajúce herecké skúsenosti, 
niektorí doma hrávali ochotnícke divadlo. 
Ide o časovo náročný koníček skúšajú 
dvakrát do týždňa, pred blížiacou sa 
premiérou aj trikrát, plus cez víkendy. 
Pred pandémiou zvyčajne každý 
semester nacvičili jednu hru, ktorú 
zahrali nielen pre spolužiakov, ale aj pre 
širšiu verejnosť.  Miestnosť na skúšky 
nie je úplne ideálna, zišiel by sa väčší 
priestor. Fakulta v súčasnosti finišuje 
s rekonštrukciou bývalých stajní na 
kultúrne centrum UniverSaal, v ktorom 
by si mali nájsť zázemie aj študentské 
divadlá. Aj ActofKAA využíva grantovú 
schému rektorátu UK pre študentské 
spolky. „Požiadali sme o grant, ak 
ho dostaneme, použijeme ho na 
a vylepšenie kulís, zakúpenie rekvizít, 
kostýmov a podobne,“ hovorí Martina.

ANGLICKÉ DIVADLO NA UK: 
PO KORONE HNEĎ OŽILO

22  naša univerzita

Text: Barbora Tancerová
Foto: archív UPeCe

UPECE: CEZ COVID VYPADLI 
DVA ROČNÍKY
UPeCe, teda Univerzitné pastoračné 
centrum, je súčasťou internátov 
v Mlynskej doline už 25 rokov. Vedie 
ho rehoľa verbistov a vo veľkej sále 
bývalej jedálne na Štúraku sa okrem 
katolíckych omší koná množstvo akcií 
pre študentov a študentky. Funguje 
tu bedmintonová herňa, populárne 
Libresso, tanečné tréningy, knižnica či 
študovňa. Za organizáciou podujatí stoja 
najmä samotní študenti a študentky 
z internátov – bez ich angažovanosti by 
UPeCe nebolo tým, čím je.  
Piatak Lukáš Líška študuje informatiku, 
popri štúdiu pracuje, ale zároveň je 
koordinátorom UPeCe zodpovedným 
za komunikáciu. Patrí k tým, ktorí zažili 
fungovanie centra pred pandémiou a vie 
teda porovnať rozdiely. „Predtým tu bolo 
jednoznačne viac ľudí. Cez covid vypadli 
dva ročníky študentov, ktorí by ako 
prváci, druháci zažili fungovanie UPeCe 
a postupne by sa v treťom, štvrtom, 
piatom ročníku zapojili do celého 
kolotoča. Teraz vnímame, že starší už 

skončili a noví sa nestihli integrovať. 
V UPeCe fungujú rôzne tímy – športový, 
turistický, gastro tím, komunikačný, 
hudobný, divadelný a iné. Tento rok teda 
máme trochu problém s obsadením 
tímov,“ pripúšťa. 
Napriek tomu si Lukáš myslí, že situácia 
postupne zase zlepší.  „Chce to len 
trochu času. Ak bude tento akademický 
rok konečne celý v normálnom režime, 
študenti sa vrátia. Ľudom cez pandémiu 
veľmi chýbali aktivity, a myslím, že 
aj tí noví sa chytia. Už to vidíme 
na návštevnosti podujatí, zlepšuje 
sa to. Na premiéru filmu Slobodní 
o disidentoch Silvestrovi Krčmérym 
a Vladimírovi Juklovi v sále UPC prišlo 
300 ľudí a dokonca prezidentka Zuzana 
Čaputová.“ 
Teraz sa snažia investovať do 
propagácie, aby nováčikom 
v študentskom živote ukázali, že nerobia 
len omše, ale ponúkajú množstvo 
podujatí nielen pre veriacich študentov. 
„Snažíme sa robiť akcie pre veľa ľudí – 

kalčetový, florbalový, futbalový turnaj, 
zábavy, prednášky. Aby ľudia získali 
prvý kontakt. A keď sa niekto ‚chytí‘ na 
masovejšej akcii, zistí, že ponúkame 
niečo, čo ho baví, tak sa dokáže 
zapojiť a pravidelnejšie.  Myslím si, že 
ponúkame dobrú prípravu na život – 
naučiť sa organizovať, viesť tím, nabrať 
rôzne skúsenosti.“ 
Vnímajú tiež, že mnohí mladí majú 
problém s organizáciou času – 
prednášky o time manažmente sú veľmi 
populárne. Ľudí priťahujú tiež debaty 
o vede a viere. 
V UPeCe tiež cítia, že študenti v dnešnej 
dobe viac riešia svoje duševné zdravie. 
„Udalosti, ktoré sa udiali v októbri 
v Bratislave – smrť študentov na 
Zochovej, vraždy na Zámockej – veľa 
ľudí naozaj  zasiahli. Reagovali sme 
na to ponukou diskusií, mali sme tu 
odborníkov z  poradne duševného 
zdravia IPečko a uvažujeme, že z toho 
urobíme pravidelnú aktivitu,“ hovorí 
Lukáš. 
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Je študentkou piateho ročníka odboru farmácia na Farmaceutickej 
fakulte Univerzity Komenského. Momentálne píše diplomovú prácu 
a praxuje v lekárni. Kristína je veľmi aktívnou študentkou, je prezidentkou 
Slovenského spolku študentov farmácie. O tom, čomu sa venuje vo 
svojej záverečnej práci, ale aj o náročnosti skúšok, nám pre časopis Naša 
univerzita porozprávala Kristína Tothová.

Text: Radka Rosenbergová
Foto: Tomáš Madeja

PRÍBEH ŠTUDENTKY

ŠTUDENTKA 
FARMÁCIE: 
PRÁCA S ĽUĎMI 
JE TO, ČO MA 
NAOZAJ BAVÍ



Už počas štúdia na gymnáziu ju veľmi 
bavila chémia a biológia. Nad farmáciou 
primárne nerozmýšľala, zvažovala 
aj pedagogiku, nakoľko pochádza 
z učiteľskej rodiny. V poslednom ročníku 
strednej školy si však podala prihlášku 
na Farmaceutickú fakultu UK a vzali ju. 
Nakoľko pochádza z Koromle, dedinky 
v okrese Sobrance, teda z druhého 
konca republiky, už piaty rok býva na 
internáte v Mlynskej doline. Priznáva, 
že príchod do Bratislavy bol zo začiatku 
náročný. „Z východného Slovenska som 
sama prišla do Bratislavy, navyše bez 
kamarátov. Prvé roky boli náročnejšie, no 
postupne som si našla nových priateľov, 
priateľky a býva sa mi tam dobre. Určite 
by som nemenila, internát je zároveň 
aj študentským mestečkom. Je lepšie 
bývať na internáte ako na byte,“ myslí si 
Kristína. 
V prvom a čiastočne ešte aj v druhom 
ročníku občas uvažovala, či je toto 
štúdium práve tou správnou voľbou. 
Adaptácia na prostredie, pedagógov, 
či kvantum predmetov bola náročná. 
V treťom ročníku však začali 
farmaceutické predmety, ako napríklad 
farmakognózia, farmaceutická chémia, 
farmakológia, ale aj klinická farmácia, 
vďaka ktorým sa utvrdila v tom, že si 
vybrala správne. V treťom ročníku boli 

podľa Kristíny predmety najťažšie na 
zapamätanie a memorovanie. Avšak 
keď začali mať v štvrtom ročníku prax, 
veľmi si ju obľúbila. „Prax v lekárni ma 
baví, pretože mám rada prácu s ľuďmi. 
Pridanou hodnotou je, že pacientom 
v lekárni viem pomôcť a poradiť 
s rôznym problémami, ktoré ich trápia. 
Zo začiatku boli predmety a celkovo 
štúdium, skôr všeobecné, ale keďže 
máme teraz v piatom ročníku dosť praxe, 
som spokojná.“

Pomáha pacientom vyberať lieky 

Priznáva, že v praxi je mnoho vecí inak 
ako počas štúdia. Odbor farmácie si 
vyžaduje okrem teoretických znalostí 
aj tie praktické, preto majú farmaceuti 
dosť praxe. Vo štvrtom ročníku 
povinná lekárenská prax trvala mesiac. 
Počas tohto mesiaca sa farmaceuti 
zoznamujú s prostredím lekárne a jej 
fungovaním. S príchodom piateho 
ročníka nastupuje už päťmesačná 
prax. Na Slovensku študenti praxujú vo 
verejných výučbových a nemocničných 
výučbových lekárňach. Tí, ktorých láka 
zahraničie, majú možnosť v rámci 
povinnej lekárenskej praxe aj vycestovať 
do zahraničia a vyskúšať si, ako prebieha 
fungovanie a poskytovanie lekárenskej 
starostlivosti za hranicami našej 

krajiny. „Na webovej stránke Slovenskej 
lekárnickej komory sú zverejnené 
výučbové lekárne a študent si môže 
vybrať, či chce ostať praxovať napríklad 
v lekárni v Bratislave alebo chce prax 
vykonávať v mieste svojho bydliska. 
Lekáreň musí spĺňať viacero kritérií na 
to, aby mala štatút výučbovej lekárne. 
Preto sa prax nedá absolvovať v úplne 
každej lekárni. Študenti si lekáreň 
vyberajú sami, podľa svojich preferencií," 
vysvetľuje študentka farmácie. 
Kristína praxuje v lekárni v Bratislave 
v mestskej časti Ružinov, kde pôsobí od 
augusta tohto roka. Prax má každý deň 
po dobu ôsmich hodín. Priznáva, že zo 
začiatku bolo celkom náročné zvyknúť 
si na celú prácu farmaceuta – lekárnika. 
Nadobudla však nezabudnuteľné 
skúsenosti a zručnosti, ktoré sa nedajú 
získať iba sedením nad knihami. 
„Vedúca farmaceutka mi vysvetľovala 
dispenzačné minimá, čiže informácie 
podávané každému pacientovi bez 
skúseností s liečbou, zoznámila ma 
s chodom lekárne, rozložením liekov 
a s celým sortimentom. Taktiež denne 
vykonávam rôzne iné – viac aj menej 
zaujímavé úkony – ako napríklad 
objednávanie, príjem, preberanie 
a vykladanie tovaru, komunikujem 
s farmaceutickými reprezentantmi, 
pomáham s retaxáciou papierových 
receptov a rôzne iné potrebné činnosti. 
Zo všetkého ma ale v lekárni najviac 
baví expedovanie liekov na lekársky 
predpis, expedovanie voľnopredajných 
liekov a vydávanie zdravotníckych 
pomôcok. Všetko samozrejme pod 
dohľadom skúseného farmaceuta. 
Okrem toho pripravujeme aj individuálne 
pripravované lieky alebo skrátene IPL, 
vždy podľa daného receptu od lekára. 
V našej lekárni ide zväčša o masti, krémy 
alebo liečivé pasty. Avšak, študenti, ktorí 
praxujú v nemocničnej lekárni, majú 
možnosť pripravovať aj IPL, s ktorými 
sa bežne vo verejnej lekárni až tak 
nestretneme. Ide napríklad o prípravu 
sterilných liekov, ale aj cytostatík na 
rôznych oddeleniach,“ objasňuje.

Diplomovka o morfínanových 
alkaloidoch

Popri praxi píše ešte diplomovú prácu, 
v rámci ktorej sa venuje epigenetickému 
skríningu biosyntézy morfínanových 
alkaloidov na Katedre bunkovej 
a molekulárnej biológie liečiv. Výskumu 
sa venovala už aj minulý rok v letných 
mesiacoch a počas semestra. Praktickú 
časť vykonávala v laboratóriu spolu 
s doktorandkou, ktorá usmerňovala jej 
kroky. 
Čo sa týka štátnic, na farmácii ju čakajú 

rovno dvakrát, najskôr v zimnom, neskôr 
v letnom semestri. Podľa Kristíny sú 
zimné štátne skúšky o čosi náročnejšie 
ako letné, pretože letné štátnice sú 
z dvoch predmetov, pričom zimné 
zahŕňajú až tri predmety. „Dôležité 
je, či sa študent dostatočne pripravil 
na skúšku a teda či spĺňa kritériá 
hodnotenia. Náročné skúšky sú už aj 
na začiatku štúdia, v prvom či v druhom 
ročníku. Tu sa môže pokojne stať, že 
skúšky neabsolvujú študenti, ktorí nie sú 
dostatočne pripravení zo strednej školy. 
Nestáva sa, aby vyhodili drvivú väčšinu 
študentov. Ak to študent z rôznych 
príčin nezvláda, predmety je možné aj 
preniesť, pričom v ďalšom roku majú 
ešte študenti dve možnosti na opravu. 
Ak však predmet nespraví ani na druhý 
opravný pokus, pretože nesplnil kritériá,, 
je vylúčený zo školy,“ vysvetľuje Kristína.

Prezidentka a jej spolkové deti

Kristína takmer všetok svoj voľný čas 
venuje práci v Slovenskom spolku 
študentov farmácie (SSŠF), kde pôsobí 
už tretí rok. Začínala tu ako predsedníčka 
pre digitálne médiá, spravovala 
webovú stránku spolku, sociálne siete, 
pripravovala texty a grafiky. Samozrejme 
pomáhala aj pri rôznych iných aktivitách 
a projektoch. Už druhý rok je na 
pozícii prezidentky spolku. Prezident 
je štatutárnym zástupcom, zastupuje 
celý spolok navonok. Reprezentuje 
farmaceutov na domácej aj zahraničnej 
pôde, okrem toho sa tiež stará aj 
o celý chod spolku, či pomáha pri 
organizácii rôznych projektov. „Jedným 
z najväčších projektov sú Kariérne 
dni farmaceutov, na ktorých študenti 
môžu stretnúť svojich potenciálnych 
budúcich zamestnávateľov. Zvyčajne sa 
ich zúčastňujú aj vzácni hostia, medzi 
ktorými sú aj pán rektor a prorektori UK. 
Okrem toho komunikujem aj s partnermi 
projektov spolku alebo s externými 
subjektmi – univerzitami, fakultami 
alebo s inými študentskými spolkami 
či organizáciami. Ďalej pomáha pri 
organizácii všetkých publikačných, 
vzdelávacích, zahraničných i kultúrnych 
projektoch,“ vymenúva Kristína. 
„Avšak najväčšiu radosť mám zo 
svojich spolkových kolegov, familiárne 
mojich ôsmich spolkových detí, 
celého tímu a študentov, ktorí chcú 
robiť čosi navyše. Bez nich by spolok 
nebol tam, kde je teraz. Ich motivácia 
a chuť organizovať a vymýšľať nové 
projekty ma poháňa vpred. Viem, že sa 
môžem na nich spoľahnúť a s údivom 
sledujem, aké skvelé veci vytvárajú. 
Napredovať môžeme iba vďaka našim 
predchodcom – bývalým správnym 

radám, ktoré sa snažili posúvať spolok 
a iba vďaka nim ho môžeme aj my ďalej 
budovať a zveľaďovať. Spolu tvoríme 
jednu Pharmily. A hlavne, nie sme iba 
kolegovia, ale vytvorili sme si priateľstvá, 
ktoré, verím, že pretrvajú celý život. Lebo 
na konci dňa to nie je iba o projektoch, 
ktoré robíme, ale o vzájomnom ľudskom 
pocite, ktorý zo seba máme. A to je 
najdôležitejšie.“

Nevzdávajte to pri prvej 
nespravenej skúške

Priznáva, že štúdium dosť zmenilo jej 
pohľad na prácu farmaceutov. Keď 
nastúpila na vysokú školu, myslela si, 
že kroky absolventov farmaceutickej 
fakulty putujú iba do lekární. Škola, 
ale aj práca v Slovenskom spolku 
študentov farmácie jej dosť otvorili dvere 
v rôznych smeroch. Zistila, že možností 
uplatnenia farmaceutov je veľa, či už 
v lekárňach, v rôznych farmaceutických 
firmách a spoločnostiach, v štátnom 
sektore. „Okrem toho môžu absolventi 
tiež zostať na fakulte a vyskúšať 
doktorandské štúdium. Ja by som sa 
chcela po škole venovať práci v lekárni, 
ale rada by som vyskúšala aj prácu 
vo farmaceutickej firme. Možností je 
veľa, preto chcem vyskúšať čo najviac. 
Keďže som počas štúdia neskúsila stáž, 

ani Erasmus v zahraničí, nechávam 
otvorenú možnosť aj vycestovania 
v rámci absolventskej stáže. Nakoľko nie 
som až taká cestovateľská duša, stáž 
zvažujem v susednej Českej republike,“ 
tvrdí Kristína
Čo by začínajúca farmaceutka odkázala 
budúcim študentom? Nemajú to 
vzdávať pri prvej nevydarenej skúške. 
Pokiaľ sa to nepodarí na prvýkrát, 
určite to zvládnete na druhý alebo 
tretíkrát. „Tiež som často vešala hlavu, 
potom som si však povedala, že keď 
už som sa na toto štúdium dala, tak to 
nevzdám a budem pokračovať ďalej. 
Určite sa teda nevzdávajte pri prvom 
probléme. Buďte aktívni už na začiatku 
štúdia, skúste všetky možnosti, ktoré 
vám fakulta ponúka. Vyskúšajte aj 
prácu v Slovenskom spolku študentov 
farmácie, kde pre študentov robíme 
naozaj množstvo akcií. Zúčastnite 
sa mobility Erasmus+, buď na celý 
rok alebo aspoň na jeden semester. 
Ak sa vám to nepodarí, skúste aspoň 
zahraničnú stáž. Buďte aktívni, budujte 
priateľstvá a spoznávajte doteraz 
nepoznané, pretože skúsenosti 
a spomienky na najlepšie časy našej 
mladosti sú to, čo si z vysokej školy 
všetci chceme odniesť,“ dodáva Kristína 
na záver.
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Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si pripomína 70. výročie 
svojho založenia. Vznikla v roku 1952 ako v poradí šiesta samostatná fakulta Univerzity 
Komenského. Séria podujatí a vedeckých stretnutí začala 20. septembra 2022 slávnostným 
otvorením jubilejného akademického roka v aule fakulty (na snímke) a  vyvrcholila  
18. októbra 2022 slávnostným spoločným zasadnutím Vedeckej rady a Akademického 
senátu FaF UK za účasti rektora UK prof. Mareka Števčeka a ďalších významných hostí 
akademickej obce a farmaceutického sektora v Aule budovy UK na Šafárikovom námestí. 
Súčasťou osláv bol tiež krst knihy Siedma dekáda FaF UK, odborné prednášky špičkových 
vedcov z domova i zo zahraničia a kolokvium Siedma dekáda vedy a výskumu FaF UK. 
Fakulta tiež pri príležitosti jubilea ocenila pamätnými medailami viaceré významné  
osobnosti za ich prínos k reputácii fakulty a za podporu a akademickú spoluprácu. 
Foto: Tomáš Madeja



faktory, ako je neistota zamestnania, 
relatívne nízka úroveň miezd či 
nízka kúpna sila, výrazný nárast 
cien nehnuteľností, pretrvávajúca 
nedostupnosť finančne prístupného 
bývania. 

Dobrovoľne alebo nie? 

Zotrvávanie v rodičovskej domácnosti 
nemusí byť vnímané len negatívne. 
Hoci 53 % tých, ktorí žijú v domácnosti 
s rodičmi, vo výskumoch uviedli, 
že by sa osamostatnili, ak by im to 
dovoľovala finančná situácia, až 
vyše štvrtina mladých ľudí (28 %) 
reflektuje život s rodičmi ako komfortné 
a najjednoduchšie riešenie v ich 
súčasnej situácii. 

Zmena sobášneho správania 

Súčasní mladí dospelí stále častejšie 
budú odkladať vstup do manželstva na 
neskoršie obdobie. Kým v roku 1990 
bol priemerný vek prvosobášiacich sa 
žien 22,2 a mužov 24,5 rokov, v roku 
2020 hodnota tohto ukazovateľa u žien 
narástla na 28,9 rokov a u mužov 
na 31,5 rokov.  Až vyše jedna tretina 
(35 %) opýtaných 18- až 26-ročných 
a jedna tretina (33%) 27- až 35-ročných 

Medzi tradičné sociálne znaky 
dospelosti patrí tzv. veľká päťka dielčích 
prechodov do dospelosti. Ide o také 
míľniky, akými sú: 
• ukončenie vzdelávania;
• vstup na pracovný trh a získanie 

stabilného zamestnania;
• odsťahovanie sa od rodičov 

a založenie vlastnej domácnosti; 
• sobáš (stabilné partnerstvo);
• rodičovstvo.

„Socialistický“ model  – všetko za 
sebou a rýchlo 

V 60. až 80 rokoch minulého storočia 
sa inštitucionalizoval socialistický 
štandardizovaný a skoro univerzálne 
rozšírený model prechodu do dospelosti. 
Mladý človek v 18 rokoch ukončil 
formálne vzdelávanie, povinne sa 
zamestnal v zamestnaní, v ktorom 
bol predpoklad, že zotrvá celý život. 
Pomerne skoro sa odsťahoval od 
rodičov, oženil sa a stal sa rodičom. 
Toto všetko sa udialo rýchlo, v priebehu 
niekoľkých rokov. Slobodní muži už 
po 25. roku boli pokladaní za starých 
mládencov, priemerný vek rodičiek 
bol 22 rokov. V tomto modeli s veľkou 

nepociťuje normatívny tlak manželskej 
inštitúcie. Zvyšuje sa tolerancia 
voči iným ako manželským formám 
partnerstva. Ľudia žijúci v netradičných 
typoch rodín a vzťahov teda nemusia 
prekonávať silné negatívne dôsledky 
spoločenských konvencií. Sobáš 
sa stáva u zväčšujúcej sa kategórie 
mladých dospelých ich slobodnou 
voľbou.

Odklad rodičovstva

Rodičovstvo a aj materstvo sa stáva 
jednou z mnohých, aj keď určite 
dôležitých súčastí dospelej identity, 
nie nevyhnutnou pre vnímanie svojho 
statusu ako dospelého. Dnešní mladí 
ho odkladajú stále na neskôr. Priemerný 
vek prvorodičky sa zvýšil z 22,7 rokov 
v roku 1990 na 28,2 rokov v roku 2020. 
Legitímnou voľbou sa stáva plánovaná 
(celoživotná alebo len na určité obdobie) 
bezdetnosť – výskum  z roku 2021 
medzi mladými ľuďmi vo veku 15 – 29 
rokov ukázal, že až 19 % opýtaných 
neplánuje mať deti. 

Bumerangový efekt

Prechody do dospelosti sa tiež 
v porovnaní s predchádzajúcou 

pravdepodobnosťou fungovala 
generácia starých rodičov a aj rodičov 
dnešných študentov a študentiek. 

Tridsiatka je nová dvadsiatka

Tento model sa však ukázal ako 
neudržateľný v demokratických 
podmienkach. Po roku 1989 boli 
identifikované výrazné odlišnosti 
v dosahovaní spomínaných prechodov. 
Ich poradie a časovanie je oproti 
minulosti voľnejšie, nevytvárajú úzko 
prepojený zhluk. Narastá podiel mladých, 
ktorí stále dlhšie časové obdobie 
svojho života venujú vzdelávaniu, 
neskôr (a s ťažkosťami) vstupujú na trh 
práce, zostávajú v domácnosti svojich 
rodičov, odkladajú vstup do manželstva 
či založenie rodiny v porovnaní 
s predchádzajúcimi generáciami 
mladých ľudí. Prechod do dospelosti vo 
všeobecnosti zástupcovia Generácie 
Y aj Generácie Z posúvajú hlboko do 
štvrtej dekády svojich životov, teda po 
tridsiatke.

Bývanie s rodičmi

Kľúčovým krokom dospievania je 
postupné odpútanie sa od rodičov. 
Dnešní mladí ľudia sa sťahujú 

generáciou dnes považujú za menej 
trvalé a podliehajú reverzibilite. 
Dochádza k tzv. „bumerangovému 
efektu". Znamená to pravdepodobnosť 
alebo reálnu možnosť vrátiť sa zo stavu 
nadobudnutej samostatnosti opätovne 
do závislého statusu, najčastejšie 
ekonomickej či rezidenčnej závislosti 
od rodičov.  Dôvod spätného návratu 
z vlastnej domácnosti k rodičom býva 
najčastejšie rozpad partnerského vzťahu 
a zlá finančná a bytová situácia.

Variabilita vs. univerzalita 

Celkovo môžeme zhrnúť, že v dôsledku 
výraznej individualizácie životných štýlov
a odďaľovania jednotlivých dielčích 
prechodov od seba narastá 
variabilita v organizácii životnej dráhy 
(usporiadanie/následnosť a časovanie) 
mladých dospelých. Vzniká niekoľko 
flexibilných modelov prechodu do 
dospelosti a stráca sa univerzalita 
pomerne jednotného a predvídateľného 
generačného dizajnu, typického pre 
povojnovú generáciu dospievajúcu 
v období socializmu. Určitá časť 
mladých niektoré z prechodov do 
dospelosti ani neabsolvuje, či už zo 
svojho slobodného rozhodnutia, alebo 
nedobrovoľne.

z rodičovskej domácnosti v neskoršom 
veku. Údaje Eurostatu v roku 2020 
uvádzajú, že až 91,7 % mladých ľudí vo 
veku 18 – 24 rokov ešte žije v detských 
izbách u svojich rodičov.  Prispieva 
k tomu nárast dĺžky štúdia a zotrvania 
vo vzdelávacom procese a tým trvanie 
určitej miery ekonomickej závislosti 
od rodičov. Hoci v prípade tých, ktorí 
bývajú v študentských domovoch, na 
privátoch a pod., sa dá hovoriť o tzv. 
semiautonómii. 
Ale aj u kategórie 25- až 29-ročných, 
teda u tých, ktorí už ukončili (alebo 
končia) svoje vysokoškolské štúdium, až 
67,4 % z nich v roku 2020 žilo s rodičmi. 
Muži dnes opúšťajú  rodičovské hniezdo 
v priemere ako 32,2-roční, ženy ako 
29,4-ročné. Slovensko tak patrí dlhodobo 
medzi štáty Európy s najvyšším 
priemerným vekom odchodu 
z rodičovského domu. Vyšší podiel 
mladých ľudí zostáva dlhšie žiť s rodičmi 
v Európe už iba v Albánsku, Čiernej Hore, 
Grécku, Chorvátsku, Portugalsku, Srbsku 
a Španielsku. 
Tento stav spôsobuje kombinácia 
viacerých faktorov – odlišné nastavenie 
medzigeneračnej solidarity ako v iných 
krajinách (dôraz na medzigeneračnú 
výpomoc), nastavenie systému 
sociálneho zabezpečenia a ekonomické 

Text: doc. Roman Džambazovič, Katedra sociológie FiF UK
Foto: Tomáš Madeja

ČO ČAKÁ NAŠICH 
MLADÝCH? DOSPELOSŤ SA 
POSÚVA NA NESKÔR
Od 18 rokov sú dnešní mladí ľudia formálne dospelí so všetkými právami a povinnosťami. V porovnaní 
s generáciou svojich rodičov ich však čaká úplne iná životná cesta k dosiahnutiu toho, čo sa v sociológii hodnotí 
ako skutočná dospelosť. 
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Text: Radka Rosenbergová
Foto: Tomáš Madeja

MEDICINE 
IS NO GAME

Leonidas Katsikaris is from Greece and studies at the Faculty of Medicine 
of Comenius University in Bratislava. He is in his fourth year now. 
Medicine is a very difficult field, he confirms, and you need study hard to 
pass. Still, Leonidas finds time to share his life in Bratislava with fans on 
Youtube. 

Leonidas already studied Classics at the 
Thessaloniki university before coming 
to the Faculty of Medicine. Why did he 
choose medicine? Leonidas loves the 
numerous opportunities that this field 
offers. His mother is a laryngologist. 
„In my family, everyone is a doctor, so 
I was kind of pushed to be a doctor 
too. I also chose medicine, because it 
is like an open file. It gives you a lot of 
opportunities for the future. I am sure, 
that through medicine, you can find 
something that you like.” Also medicine 
guarantees a secure employment. 
„Healthcare is always needed, and 
particularly so now, in a pandemic. Work 
in healthcare is top of the list among job-
seekers at the moment,“ he explains.

Bratislava's strength is its location

He has been in Slovakia for 3 years now. 
He lives in a flat because he likes to live 
comfortably. The faculty offered him an 
opportunity to stay at a dormitory, but 
he just loves the space of an apartment.  
Leonidas likes Bratislava a lot. The size 
of the city suits him well, because he 
lived in a smaller town in Greece, too. 
The thing he appreciates most about 
Bratislava is its location. „I think that the 
location is ideal – we are in the centre 
of Europe, we can travel to various 
countries, we can meet a lot of different 
people from different cultures. Bratislava 
has good transportation, even if it is 
a large city. In my hometown in Greece, 
we did not have trams, but Bratislava 
has them. I also like the fact that 
Bratislava has a lot of shopping malls. 
I think it's a lovely city and my favourite 
part is the old town. It's a great city to 
have a good time, to study and to hang 
out with friends.“ 

Only the best students become 
future doctors

The rumours that medicine study is 
hard are true. Students have three 
exams per subject, and those exams 
are truly difficult. As usual, they have 
to accumulate a number of credits per 
semester. In this way professors select 
the best students and then decide which 

of them are going to become doctors 
in the future. „Only the best students 
become future doctors. It is true that 
many students fail the more difficult 
subjects. Most of them fail because 
medicine is not what they really wanted 
to do,“ says Leonidas.
Young med students, of course, need to 
accumulate a lot of practical experience 
during their study. The fourth year 
curriculum includes a lot of clinical 
practice. Students visit hospitals and 
hospital departments in Bratislava nearly 
every day. Leonidas did clinical practice 
in the hospitals of Kramáre, Ružinov, 
Mickiewiczova and the hospital of the 
Merciful Brothers.
„We visited different departments 
- in Kramáre, for example, we did 
practice in paediatric surgery and in 
the department of geriatric medicine. 
Working with different patients means 
that we learn a lot of new stuff. As you 
acquire clinical experience, you build 
new knowledge and obtain tips from 
the doctors, who show you the correct 
surgery procedures. Essentially, we are 
learning what the daily life of a doctor 
looks like. Every year we have different 
subjects with the corresponding clinical 
exercises. Right now, we do neurology, 
and so we will practice in a neurology 
clinic,“ explains Leonidas. He thinks 
that in comparison to Greece Slovak 
hospitals are equipped sufficiently.
„I think my favourite location is the 
Kramáre hospital, because it is very 
spacious and well-equipped. The 
paediatric surgery department is 
particularly modern and has a lot of 
equipment. I  like its interior design 
which I think is very attractive for 
children. I think the doctors there are real 
professionals,“ he adds.
The problem is, even according to other 
doctors, that there are no „dynamic“ 
hospitals in Bratislava and sometimes 
it is  hard to cover every specialization. 
„For example, if a neurosurgeon is 
needed, they need to be called from 
another hospital. This is very time-
consuming for the patient. It's a down-
side. But for the students and their 
practice though, the current system is 



more than sufficient.“
Leonidas really likes how well the faculty 
is equipped. The classrooms and their 
equipment are very modern and, at 
least according to him, technologically 
sufficient. He also likes the renovated 
building of his faculty and its location in 
the city. 

Complete routine with the patients

„Another thing I like about working 
in practice is that you have to build 
a routine. You are learning how to use 
your stethoscope to listen to different 
sounds in the lungs or the heart, and 
you can feel the patient, which is really 
important. You need to build rapport 
with the patient, you need to know how 
to behave, how to communicate a bad 
diagnosis to your patient. I think there is 
a complete routine with your doctor and 
also with your patient.“
Have the doctors been helpful during 
his practice? According to Leonidas, it 
depends on the doctor's personality. He 
worked with some young doctors, who 
were really friendly and wanted to teach 
their students a lot of useful stuff. „On 
the other hand there were also doctors 
who were older and stricter. They told 
us that medicine was no game. You 
had to concentrate a lot. Then there 
were also doctors who were not only 
extremely strict, but wanted to show off 
a bit. However, this is probably the reality 
in any hospital in the world, not just in 
Bratislava,“ Leonidas thinks.
He has no particularly bad memories 

related to his practice though. He 
remembers some moments when the 
doctors were asking students questions 
about topics the students had not had 
the opportunity to study yet. „I am sure 
that they were doing it just to push us to 
study harder. But not everyone is tactful 
and some of the doctors can get a little 
bit rude. I know that's because medicine 
can be hectic. It changes your nature 
over the years. So I can kind of excuse 
it.“

Med student turned Youtuber 

Leonidas hopes that after school he can 
become an internal medicine doctor. He 
can also imagine his future in the field 
of laryngology. Does he want to stay 
in Bratislava? He really likes Bratislava 
and finds it very beautiful. But his dream 
country is the Netherlands, so he is 
trying to learn Dutch. „I think that the 
health care system in the Netherlands 
is among the top ten in Europe, and 
I prefer the quality of life there,“ clarifies 
Leonidas. He speaks German very well, 
is now learning Dutch and speaks some 
basic Slovak. „In Slovak, I understand 
medical terms and I know how to order 
something, but it's a really hard language 
for me. I had some private lessons with 
a Slovak tutor and that helped me a lot 
to learn the basics.“
Despite the fact that he studies and 
does practice at the same time, he 
spends a lot of his free time on Youtube. 
He really likes vlogging. His Youtube 
channel is called leoskats and has 

310 followers, but some videos have 
thousands views. „I created my YouTube 
channel for fun. I just wanted to help 
people who want to study abroad as 
international students. In preparation for 
the exams, I looked for videos or vlogs 
made by students here. The reason 
I created it, was because I couldn't find 
anything like that on Bratislava. Making 
vlogs about university-related stuff 
is one of my favorite things to do for 
YouTube. For example, I vlog about how 
students can prepare for studying here, 
what to expect and how hard it will be. 
Furthermore, I want to show the city 
of Bratislava to students, so they can 
see how amazing it is to live and study 
in this city in the heart of Europe for 
six years,” explains Leonidas. Through 
his videos he shows his viewers life at 
a university, daily routines of students 
and the student life in general. His most 
popular videos are those about tours 
to Comenius University, in which he 
informs about the academic structure 
and about the program. His videos 
are not just for fun, but they also have 
educational value. He uses Youtube to 
explain medical concepts to his viewers. 
 „Many students from Slovakia and 
even from other European countries 
texted me that they would like to study 
at the Faculty of Medicine. In this way 
I think I am helping many people. The 
downside is that Youtube can be very 
time-consuming. It gets really hard to 
balance student life, practical exercises 
and Youtube. But I still like it a lot, “ 
thinks Leonidas.

Študenti a študentky, ktorí 
navštevujete Fakultu matematiky, 
fyziky a informatiky Univerzity 
Komenského v Bratislave, 
máme pre vás úplne vynovený 
priestor. Ak hľadáte moderné 
miesto na učenie sa na skúšky 
alebo si chcete len oddýchnuť 
a porozprávať sa s priateľmi 
počas pauzy medzi prednáškami, 
určite navštívte Schrödingerov 
priestor.

Nachádza sa v strategickej polohe 
pavilónu F1, ktorý navštevuje asi 
najviac študentov fakulty, takže si ho 
hneď všimnú. Na jeho zveľaďovaní sa 
podieľala aj Študentská komora AS FMFI 
UK, vďaka ktorej si tento priestor prešiel 
v rokoch 2021 – 2022 kompletnou 
rekonštrukciou. Ak ho chcú študenti 
využívať, postačí, ak sa zapíšu na 
prezenčnú listinu.

Návštevníci fakulty si ho vybrali 
sami 

Prvky interiéru si vyberali samotní 
študenti prostredníctvom študentskej 
ankety. Na fakulte im chýbali priestory 
so sedacími súpravami, kde by si 
mohli oddýchnuť počas pauzy medzi 
prednáškami, nejaké pohodlné kreslá či 
kuchynka, kde si môžu pripraviť niečo 
pod zub, uvariť kávu alebo čaj. 
„Priestor bol tvorený „od študentov pre 
študentov“. Cieľom bolo, aby na relatívne 
malej ploche mohli nájsť všetko, čo 
bežný „matfyzák“ potrebuje bez toho, 
aby museli Schrödingerov priestor 
opustiť. Nájdu tu niekoľko zón určených 

na štúdium, pričom najväčšia z nich má 
kapacitu desiatich miest a je vybavená 
svietidlom s nastaviteľnou teplotou 
a intenzitou svetla a kriedovou tabuľou. 
Ďalej tu nájdu už spomenutú kuchynku, 
dve plnohodnotné ‚L-kové‘ sedacie 
súpravy, z čoho jedna sa dá modulárne 
rozobrať na dve v prípade premietania 
na stenu, a tak vytvoriť improvizované 
kino, priestor pod schodiskom s ‚chillout‘ 
zónou a plnohodnotné elektronické 
piano,“ vymenúva študent FMFI UK Boris 
Bobáľ, bývalý člen študentskej komory 
tejto fakulty. 
Priestor začali meniť už začiatkom 
novembra 2021. Po spoločnej dohode 
na konkrétnom dizajne bolo treba 
vysúťažiť firmu, ktorá by sa postarala 
o jeho realizáciu. Rozhodli sa ho úplne 
zrekonštruovať. „Firma na základe 
našich požiadaviek a nákresov od 
architekta umiestnila novú kabeláž, 
poistnú skrinku, zásuvky a moderné 
svietidlá, vymaľovala priestor, 
zamurovala prebytočné otvory, vyhladila 
nerovnosti, položila novú podlahu 
a umiestnila nové vstupné dvere. Druhé 
kolo verejných obstarávaní spočívalo 
v objednaní kuchynskej linky a nábytku. 
Dodávky boli ukončené v auguste 
2022. Následne sa v Schrödingerovom 
priestore konala oficiálna recepcia za 
prítomnosti dekana, prorektora pre 
doktorandské štúdium a projektovú 
činnosť, prodekanov a zástupcov 
Akademického senátu.“

Spojenie študentov 
a vysokoškolských pedagógov

Rozpočet na rekonštrukciu im pridelil 

dekan FMFI UK. Jeho hlavná časť je 
tvorená z príjmu zo školného. „Len hrubé 
zariadenie priestoru, bez doplnkov, stálo 
vyše 25-tisíc eur, čo je viac ako dva 
a pol násobok ročného rozpočtu ŠKAS 
FMFI UK. Je nutné podotknúť, že novela 
zákona o vysokých školách implicitne 
hovorí, že vysoké školy na školnom 
vyzbierajú menej peňazí ako doteraz, čo 
s najväčšou pravdepodobnosťou bude 
mať negatívne dopady na výšku nášho 
rozpočtu a realizáciu ďalších podobných 
projektov,“ podotýka Boris Bobáľ.
Na rekonštrukciu študenti podávali 
žiadosť o grant Univerzity Komenského. 
200-eurový grant využili na nákup 
mikrovlnnej rúry a spoločenských hier, 
ktoré už teraz môžu študenti užívať. 
Navyše, tento priestor môže slúžiť 
tiež k akémusi spojeniu študentov 
a vysokoškolských pedagógov. 
„Zamestnanci zvyčajne trávia čas 
medzi jednotlivými prednáškami 
v kanceláriách a študenti na chodbách. 
Schrödingerov priestor mal za cieľ 
priblížiť tieto ‚dva svety‘. Študenti tak 
môžu hrať s profesorom poker, alebo 
sa porozprávať pri káve o životných 
múdrostiach,“ vymenúva Boris Bobáľ.
Za pár týždňov fungovania si 
Schrödingerov priestor získal 
u študentov mimoriadnu obľubu. 
„Svedčia o tom aj zapísané štyri strany 
prezenčnej listiny. Všetci študenti, 
ktorých som mal možnosť opýtať sa, 
hodnotia tento priestor kladne. Okrem 
toho, raz v piatok večer som tu videl 
sedieť dvoch študentov, ktorí horlivo 
diskutovali o krásach diferenciálnych 
rovníc,“ dodáva Boris Bobáľ.

NAČERPAJTE SILU  
V SCHRÖDINGEROVOM 
PRIESTORE Text: Radka Rosenbergová

Foto: Tomáš Madeja 



Text: Radka Rosenbergová
Foto: archív Adama Okruhlicu a Samuela Hraška

Samuel sa slackline naučil sám, 
základné tipy alebo kroky dostal od ľudí 
v Sade Janka Kráľa alebo v Medickej 
záhrade, kde sa vytvorila komunita 
slacklinistov. Venuje sa mu už štyri roky.  
S Adamom sa spoznal cez kamaráta 
zo základnej školy, ktorý dal Samovi 
naňho kontakt a stretli sa v Sade Janka 
Kráľa. Adam začínal chôdzou po lajne 
v roku 2014, pričom neskôr spoznal veľa 
ďalších ľudí s rovnakou záľubou, ktorí ho 
do toho vtiahli. 
„Keď som začínal, lajnu som mal 
maximálne meter nad zemou. Začiatky 
sú veľmi ťažké, aj keď je lajna veľmi 
krátka a nízko nad zemou. Je celkom 
náročné sa na ňu prvýkrát postaviť, 
no postupom času to ide čoraz lepšie. 
Strach sa dostaví vtedy, keď je človek 
vyššie. Aj ja s tým veľmi bojujem,“ tvrdí 
Adam.

Začína to kúpou lana

Najvyššia lajna, ktorú Adam prešiel, 
mala osem metrov nad zemou. „To však 
bolo iba vo vnútri. Vonku je bezpečná 
výška lajny okolo desiatich metrov nad 
zemou. Najvyššia lajna, na ktorú som 
si zatiaľ iba sadol, neprešiel som ju, 
mohla mať asi 30 metrov nad zemou,“ 
spomína. Samuel pripomína, že v parku 
sa veľmi nedá chodiť po lajne vo veľkých 
výškach. „Dá sa chodiť aj päť metrov nad 
zemou, no je to zbytočné riziko. Istenie 
nám na päť metrov nevyjde, pretože keď 
spadneme, aj tak sa dotkneme zeme.“
Ako je možné na lajne udržať rovnováhu? 
Podľa Samuela to chce v prvom rade 
len tréning. „Chôdzu po lane nenahradí 
žiadne cvičenie na balans. Je pravda, že 
to spestrí prípravu, no pohyb po lajne je 
špecifický sám o sebe. Pokiaľ sa chcete 
zlepšovať, musíte trénovať chôdzu rovno 
na lajne,“ myslí si Samo. 
V Bratislave slacklinisti tvoria veľkú 
komunitu, v Sade Janka Kráľa skúša 
chodiť po lajne dokopy okolo 60 ľudí. Na 
Facebooku existuje skupina slacklinistov 
z celého Slovenska, kde je niekoľko 
stoviek ľudí. Slovenská slacklinová 
asociácia zgrupuje záujemcov tohto 
športu a organizuje akcie najmä v lete, 
ktoré tomuto športu veľmi praje. Boli 
na festivale Grape, festivale Atmosféra 
v Hontianskych Nemcoch alebo festivale 
Cirkul´art. „Počas akcií v Sade Janka 
Kráľa ľudia chodia okolo a pýtajú sa, či 
by si to mohli skúsiť. Pýtajú sa nás, ako 
treba začať. Začínate tým, že si kúpite 
lano a chodíte po ňom,“ odporúča Adam. 

 
Chôdza po lane ich úplne pohltí

Na tomto športe sa obidvom študentom 
páči, že dokážu zabudnúť na všetky 

každodenné starosti. „Mám úplne 
čistú myseľ, sústredím sa iba na lano 
a aby som nespadol. Tým pádom si 
vyčistím hlavu,“ hovorí Adam. „Dokážete 
tu zabudnúť na všetko, čo vás trápi, 
a bojujete už len so strachom,“ súhlasí 
Samuel.
Predtým, ako sa vôbec postavia na lano, 
majú rôznorodé pocity či rituály. Obaja si 
radi púšťajú hudbu, okrem toho sa medzi 
ostatnými slacklinistami povzbudzujú. 
„Kráčaš do rytmu hudby, do toho istého 
rytmu balansuješ rukami a pracuješ 
telom. Niekedy som dokonca až v takom 
stave, že si skoro vôbec neuvedomujem 
chôdzu po lajne. Som úplne pohltený 
pohybom, preto sa občas aj bojím, že 
nebudem dostatočne pozorný alebo 
pripravený na nejaký nečakaný pohyb 
a spadnem. Preto treba byť neustále 
hlavou na zemi, nemôžeš úplne ‚uletieť‘, 
tvrdí Samuel. „Hudba ti dodáva rytmus, 
vlníš rukami, ktoré ti navyše dodávajú 
balans. Nechceš totiž, aby ti lano kmitalo 
horizontálne, ale naopak, vertikálne, 
pretože vtedy máš väčšiu stabilitu. Keď 
máš pustenú hudbu, ideš hore-dolu, 
ako na takej hojdačke. Proste vypustíš,“ 
súhlasí Adam. Predtým, ako sa postaví 
na lajnu, tak kričí.
Pri highline je to samozrejme iné, 
tam už musí byť človek stopercentne 
sústredený. „Na highline strach robí 
svoje a keď si vo výške, sústredíš sa, 
nerozmýšľaš nad tým, aký bol deň. Po 
niekoľkých metroch chôdze po lane sa 
cítim ako po celodennej prechádzke 
v parku. Na highline som v momente 
oddýchnutý, avšak striedajú sa vo mne 
pocity ako strach, radosť či nadšenie,“ 
opisuje Samuel. 

Waterline – slackline nad vodou

Okrem toho sa v lete obaja venujú aj 
waterline, keď majú povraz nízko nad 
vodou. Lano si takýmto spôsobom 
upínajú napríklad v Čunove, na Zochovej 
chate, na Zlatých pieskoch, v Stupave, 
ale aj v Hodruši-Hámroch. „Nad vodou 
sa dá chodiť aj highline buď s istením, 
alebo bez istenia, s tým, že padnete do 
vody. Keď je hladina rozbúrená, strácate 
pevný bod pod sebou,“ vysvetľuje Adam. 
Pri takýchto akciách radi zapoja aj deti, 
najmladšie z nich majú okolo šiestich 
rokov. Istenie je u detí samozrejmosťou. 
„Oni sa na tom vyskáču. Na lano im 
pripojíme kabínku, takže je to pre nich aj 
taká menšia lanovka.“
Samuel si vie aj do budúcnosti 
predstaviť, že by pracoval práve s deťmi. 
Po škole chce učiť telesnú výchovu, no 
plánuje sa slackline venovať aj naďalej. 
„Okrem toho si chcem privyrábať aj 
prostredníctvom nejakých športových 
tréningov s deťmi. Najmä medzi ne 

chcem slackline dostať, trénovať ich,“ 
dopĺňa. 
Adam zatiaľ nemá isté predstavy 
o budúcnosti. Škola je podľa jeho slov 
miesto, kde našiel a spoznal množstvo 
šikovných a poctivých ľudí. „Rád by 
som v tomto kolektíve zotrval a našiel 
si zamestnanie priamo na škole, 
baví ma robiť experimenty a učiť sa 
o nových veciach z oblasti fyziky. Viem si 
predstaviť byť učiteľom na strednej škole 
a motivovať žiakov, aby šli študovať 
vedu,“ tvrdí.
Obaja odkazujú študentom, aby si 
slackline rozhodne vyskúšali. Môžu sa 
k nim pripojiť v lete, keď sa väčšinou 
plánujú rôzne akcie chodenia po lajne. 
„Nemôžete čakať, že nebudete prvýkrát 
padať, ale učite si to príďte vyskúšať.“

ŠPORTOVCI SAMUEL  
A ADAM: SLACKLINE VÁM 
PREČISTÍ MYSEĽ 
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ZÁKLADNÉ POJMY: 
• Slackline – chôdza 

a balansovanie po plochom 
dynamickom popruhu, ktorý 
je napnutý medzi dvoma 
pevnými kotviacimi bodmi.

• Lajna – popruh, ktorý 
sa používa na slackline, 
má šírku od 2 do 5 
centimetrov. Slackliny 
sa líšia od povrazov 
a oceľových lán určených 
na chodenie najmä 
použitým materiálom 
a silou napnutia. Slackliny 
sú napnuté výrazne menej, 
ako laná používané pri 
povrazolezectve, čím 
sa vytvorí dynamická - 
pohyblivá balančná plocha.

• Lowline – pri lowline sa 
používa krátka lajna dlhá 
približne do 30 metrov 
v malej výške. 

• Longline – do kategórie 
longline patria popruhy dlhé 
aspoň 30 metrov, široké 
2,5 centimetra, ktoré si 
vyžadujú kladkový systém 
na napnutie.

• Waterline – lajna 
natiahnutá nad vodou.

• Highline a midline – 
highline je kráľovská 
disciplína slackline, lajna je 
natiahnutá medzi skalnými 
vrcholmi, stromami, 
mostami atď.,  vo výške 
viac ako 15 metrov. Midline 
je natiahnutá vo výške do 
15 metrov.

Naši študenti sa okrem školských povinností venujú vskutku zaujímavým aktivitám. V Mlynskej doline vznikla 
komunita, ktorá si v prírode natiahne lano a následne po ňom chodí. Na slackline sa nielenže učíte udržať 
rovnováhu, ale aj „vypnete“ od každodenných povinností. Samuel Hraško, študent Fakulty telesnej výchovy 
a športu UK, a zároveň spoluzakladateľ a člen výkonného výboru slacklinovej asociácie, a Adam Okruhlica, študent 
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, si pri tomto športe skutočne oddýchnu. 
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UNIVERZITA  
V GALWAY (ÍRSKO) 

UNIVERZITA  
V BASKICKU (ŠPANIELSKO)

Univerzita sa nachádza v meste Galway 
na západnom pobreží Írska. Galway 
niektorí pokladajú za  "najpôvabnejšie 
mesto Írska", pretože sa nachádza 
dotyku s Atlantickým oceánom 
v Galwayskom zálive a v tesnej blízkosti 
mnohých prírodných krás, ako sú Cliffs 
of Moher, Connemara a Burren. Je to 
živé mesto s pouličnými hudobníkmi 
a pulzujúcim nočným životom. „Naše 
miesto je jedinečné – živý región na 
okraji Európy – prepojený s celým 
svetom,“ hovorí koordinátorka ENLIGHT 
Siobhán Cunningham. 
Univerzita bola založená v roku 1845 
a dnes na nej študuje viac ako 19 
000 študentov a pracuje tu 2 500 
zamestnancov.  Univerzita v Galway patrí 
medzi 50 najlepších univerzít na svete 
v oblasti udržateľnosti a v súčasnosti 

Názov univerzity v origináli je 
dvojjazyčný – v španielčine Universidad 
del País Vasco a v baskičtine Euskal 
Herriko Unibertsitateko. Ako skratku 
používajú tiež obidva názvy – UPV/
EHU. Anglický názov je University of the 
Basque Country. 
Zaujímavosťou je, že univerzita nemá 
jedno sídlo. Ako prezrádza názov, ide 
o inštitúciu pre celý región Baskicka. 
Univerzita má preto svoje fakulty 
a kampusy vo viacerých mestách – 
v najväčšom meste Bilbao, v hlavnom 
meste Baskicka Vitorii-Gastei, Leioii, ale 
aj v prímorskom meste San Sebastiáne.
Baskická univerzita bola založená 
relatívne nedávno, v osemdesiatych 
rokoch zlúčením rôznych vysokých škôl 
v regióne. V porovnaní s UK je väčšia 
– študuje na nej 45 000 študentom 
a zamestnáva 5 000 akademických  
pracovníkov. Ponúka  67 bakalárskych 
programov vo všetkých oblastiach, 
103 magisterských programov, 71 je univerzitou číslo 1 v Írsku v oblasti 

udržateľného rozvoja.  Vyše 4 000 
študentov je zahraničných, zo 110 
rôznych krajín. 
Univerzita ponúka širokú škálu možností 
štúdia v bakalárskych, magisterských 
a doktorandských programoch v rôznych 
oblastiach – od umenia, inžinierstva, 
obchodu až po medicínu a prírodné 
vedy.  
Veľký dôraz kladú tiež na výskum. 
Vynikajú vo výskume v oblasti klímy, 
obnoviteľných zdrojov  energie, 
v skúmaní oceánskych, sladkovodných 
a suchozemských ekosystémov, 
udržateľného biohospodárstva 
a v medicíne. Galway je jedným 
z popredných európskych centier 
medicínskej technológie. Osem 
z desiatich najväčších svetových 

doktorandských programov. 
Baskicko je autonómnym regiónom 
Španielska a Baskovia veľmi hrdí 
na svoje tradície, históriu, kultúru 
a najmä  jedinečný jazyk. Vyučovanie 
na univerzite je dvojjazyčné  – 
v španielčine aj v baskičtine. Baskická 
univerzita je v regióne „strážcom“ 
jazykového dedičstva, na ktoré sú 
Baskovia veľmi hrdí. Baskický jazyk patrí 
medzi najstaršie jazyky. Je to jediný 
neindoeurópsky jazyk na európskom 
kontinente, ktorým sa ešte hovorí. 
V ničom sa nepodobá na  španielčinu, 
vlastne sa nepodobá na nijaký z iných 
jazykov na svete. Aj prostredníctvom 
univerzity sa Baskovia snažia pozdvihnúť  
baskičtinu na úroveň ostatných jazykov.  
Samozrejme, univerzita ponúka aj 
viacero programov v angličtine pre 
zahraničných študentov. 
Lákadlom Baskicka sú prírodné 
a kultúrne pamiatky a miestna kuchyňa. 
V Bilbau môže návštevník obdivovať 

svetoznáme Guggenheimovo múzeum, 
navrhnuté architektom Frankom 
Gehrym. Jeho otvorenie v r. 1997 sa 
pokladá za moment „nového začiatku“ 
pre toto kedysi priemyselné mesto. 
Bilbao sa v posledných desaťročiach 
stalo moderným európskym mestom, 
ktorého tvár menili stavby takých 
známych architektov ako Sir Norman 
Foster, Zaha Hadid či Santiago 
Calatrava.  Prímorské mesto Donostia-
San Sebastián je rajom surferov, ale tiež 
kultúrnym centrom regiónu, koná sa tu 
napríklad známy medzinárodný filmový 
festival. V r. 2016 bolo Európskym 
hlavným mestom kultúry. 
Vitoria-Gasteiz je zase historické mesto, 
ktoré leží na jednej z pútnických trás 
vedúcich do Santagia de Compostella. 
Má zachované stredoveké centrum 
s gotickou  katedrálou a v r. 2012 získalo 
titul European Green Capital.spoločností v oblasti medicínskych 

technológií je fyzicky prítomných 
v Galway. Írsko je celkovo druhým 
najväčším európskym vývozcom 
zdravotníckych pomôcok, ktorý pre 
svetový trh vyrába 80 % stentov a 50 % 
ventilátorov.
Na univerzite funguje Inovačná 
kancelária, prostredníctvom ktorej 
škola spolupracuje s výskumnou 
komunitou s cieľom maximalizovať vplyv 
svojho  výskumu. „Využívame svoje 
odborné znalosti v oblasti transferu 
technológií a poznatkov. Naším cieľom 
je premeniť výskum na spoločenský 
vplyv, využiť naše nápady a technológie 
na zmysluplné produkty a služby,“ 
vysvetľuje Siobhan Cunningham.

Text: Barbora Tancerová
Foto: Univerzita v Galway, Univerzita v Baskicku 

Text: Barbora Tancerová
Foto: Univerzita v Galway, Univerzita v Baskicku 
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Pohľad návštevníka z UK 
 „Galway je krásne univerzitné mesto. Univerzitný kampus je v centre mesta, tiahne sa popri rieke a je plný zelene. 
Podobá sa na britské univerzity, je kombináciou historických budov z 19. storočia a moderných budov v štýle 
brutalizmu z druhej polovice 20. storočia.  Pre študentov aj zamestnancov je to veľmi podnetné prostredie. Tým, že 
je mesto samotné pomerne malé, univerzita je jeho významnou súčasťou. V mnohých veciach úzko spolupracujú. 
Je tam viditeľná občianska angažovanosť na výskume a angažovanosť univerzity na komunitnom živote mesta. 
Počasie tam býva také typicky írske, ale počas mojej návštevy v júni bolo veľmi pekne, pršalo nám len jeden deň. 
Cestovať do Galway je pomerne jednoduché – priamo z Bratislavy sa dá letieť do Dublinu, odtiaľ je to síce ešte tri 
hodiny vlakom alebo autobusom, ale spoje chodia veľmi často.“ 
Rebeka Laučíková, projektová koordinátorka, Rektorát UK

Pohľad návštevníka z UK 
Návšteva pracovísk University of the Basque Country vo Vitorii, San Sebastiáne a v Bilbao bola mimoriadne 
inšpiratívna. Zaujímavosťou je, že univerzitný kampus vo Vitorii vznikol prestavbou bývalých kasární, ktorá bola 
financovaná z európskych fondov v rámci programu premeny vojenských objektov na verejnoprospešné. Zvládli 
to perfektne, obvodové múry pôvodných kasární zachovali, vnútornú dispozíciu vybudovali nanovo a absolútne 
prispôsobili potrebám univerzity. Naša filozofická fakulta rovnako sídli v bývalých kasárňach, resp. v budove 
veliteľstva rakúsko-uhorskej armády, žiaľ, o takejto prestavbe, keď by sme dokázali vnútorné priestory plne 
prispôsobiť potrebám vysokej školy, môžeme len snívať. 
Príkladná je tu aj spolupráca univerzity a samosprávy, v rámci ktorej miestna a medzimestská verejná doprava 
vychádza v ústrety potrebám učiteľov a študentov. Potvrdilo sa nám, že sa vysokej škole neoplatí niektoré obslužné 
činnosti zabezpečovať vo vlastnej réžii, ale radšej formou dodávateľov. Či už ide o prevádzku univerzitnej jedálne, 
bufetu, ale remeselných prác pri údržbe priestorov fakulty. Nadchla nás miera elektronizácie administratívy, kde 
študenti aj učitelia komunikujú s administratívou univerzity takmer výlučne elektronicky, čím sa šetrí nielen čas, 
ale aj kancelársky papier. Model kampusov, kde sú sústredené všetky súčasti University of the Basque Country, 
je oproti rozdrobenosti našej univerzity po celej Bratislave rovnako veľkou výhodou pre prevádzku, ale najmä pre 
štúdium. 
Radoslav Števčík, tajomník  FiF UK 
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so študentami, ktorí prichádzajú často 
z iných kultúr. Nejde len o výmenných 
študentov v rámci Erasmu, univerzita 
má napríklad aj desiatky zahraničných 
študentov, ktorí u nás študujú niekoľko 
rokov a sú z takých kultúrne odlišných 
krajín ako Keňa, Afganistan alebo India. 
„Na internáte sa stretávajú rôzne kultúry, 
čo niekedy vedie k nepochopeniu či 
sporom. V spolupráci s odborníkmi 
a odborníčkami z Filozofickej fakulty 
UK zorganizujeme preto zorganizujeme 
fokusové skupiny zložené zo 
slovenských aj zahraničných študentov 
a budeme hľadať riešenia, ako zlepšiť 
spolunažívanie na internáte,“ hovorí 
Milan Remiš z oddelenia pre program 
Erasmus+ Rektorátu UK. .

Digitálny campus 

Erasmus bez papierovačiek? Konečne! 
Práve to je cieľom programu Digitálny 
campus. IT systémy univerzity sa vďaka 
finančnej injekcii z projektu prispôsobia 

Za zložitým názvom projektu je niekoľko 
konkrétnych veľmi praktických aktivít, na 
ktoré univerzita získala vyše 668 tisíc eur 
z ministerstva školstva SR. 

Preklady do angličtiny

Hoci už niekoľko rokov má každá fakulta 
svoju webovú stránku aj v anglickom 
jazyku a univerzita sa snaží informovať 
v angličtine, informácie sú často 
nedostatočné, občas zredukované na 
informácie pre uchádzačov o štúdium. 
Do konca roku by sa to malo zmeniť. 
Postupne budú v angličtine k dispozícii 
najdôležitejšie univerzitné dokumenty, 
ako je dlhodobý zámer, štatút, Vnútorný 

tak, aby študenti už nemuseli riešiť 
papierový Learning Agreement pri 
plánovaní pobytu cez Erasmus. Odpadnú 
tiež papierové potvrdenia o absolvovaní 
mobility či výpisy absolvovaných 
predmetov. 

Učebne na hybridnú výučbu

Korona nás všetkých nútene posadila 
pred obrazovky počítačov a po dvoch 
rokoch sme ich mali všetci už plné zuby. 
Ale zároveň sme zistili, že v mnohých 
odboroch dokáže online vzdelávanie 
byť plnohodnotné a kvalitné. Preto sa 
v európskom vzdelávacom priestore 
objavujú nové vzdelávacie modely 
– hybridná výučba či tzv. „blended“ 
programy, pri ktorých sa časť výučby 
odohráva online, a časť prezenčne. 
Tie formy zároveň napomáhajú 
medzinárodnej spolupráci. Na kurze 
prebiehajúcom v jednej krajine sa môžu 
online zúčastniť študenti z inej krajiny. 
Samozrejme, nevyhnutným 

systém kvality, Pravidlá prijímacieho 
konania alebo Študijný poriadok. 
„Je to veľmi dôležité, pretože chceme 
byť špičkovou univerzitou v európskom 
vzdelávacom priestore, sme súčasťou 
univerzitnej aliancie ENLIGHT, a jedným 
z nástrojov na tejto ceste je rozvoj 
spolupráce so zahraničnými partnermi 
a lepšie zapojenie zahraničných 
študentov a pedagógov do života 
univerzity,“ hovorí Jozef Tancer, prorektor 
pre medzinárodné vzťahy, ktorý za 
projekt zodpovedá.
V anglickom jazyku budú už čoskoro 
študijné poriadky fakúlt alebo ubytovací 
poriadok na internátoch, aby sme vyšli 
v ústrety zahraničným študentom. 

predpokladom je kvalitná IT technika. 
Na jednotlivých fakultách UK tak 
postupne pribudnú moderné učebne pre 
hybridnú výučbu, vybavené kvalitnými 
kamerami, obrazovkami, reproduktormi 
a mikrofónmi. Cieľom je, aby účastníci 
pripojení na diaľku, mali čo najlepší 
zážitok z online vzdelávania. „Zahraniční 
študenti sa budú môcť prihlásiť na 
online štúdium predmetov vyučovaných 
prezenčne na našej univerzite. Takéto 
kurzy plánujme aj v rámci spolupráce 
v aliancii ENLIGHT. Preto chceme 
vytvoriť čo najlepšie podmienky na 
takúto hybridnú výučbu,“ hovorí prorektor 
Tancer.

Jazykové kurzy pre 
administratívnych zamestnancov

Súčasní zahraniční študenti majú 
problém dohodnúť sa napríklad so 
študijnými či ubytovacími referentkami 
a referentmi alebo v knižniciach. 
Univerzita preto v tomto akademickom 

Preklady zabezpečuje profesionálna 
prekladateľská agentúra, na prekladoch 
hlavných univerzitných dokumentov 
spolupracuje tiež Ústav cudzojazyčnej 
právnej komunikácie Právnickej fakulty 
UK.
 
Zlepšenie orientácie na internátoch

Do konca akademického roka by sa 
mala najmä na internátoch zlepšiť 
orientácia pre zahraničných študentov. 
Pretože s pocitom, že je niekde 
cudzinec vítaný, úzko súvisia aj také 
drobnosti, ako sú informačné nápisy 
v angličtine. Projekt však plánuje posun 
aj v celkovom zlepšení komunikácie 

Text: Barbora Tancerová
Foto: Tomáš Madeja

UNIVERZITA SA 
INTERNACIONALIZUJE

Ak UK nechce byť len regionálnou, slovenskou univerzitou – hoci 
najväčšou – musí sa snažiť, aby k nám prichádzali aj študenti 
a pedagógovia zo zahraničia. Snaha o väčšiu internacionalizáciu, teda 
lepšie prepojenie s európskym akademickým prostredím, je priamo 
zakotvená aj v dlhodobom zámere rozvoja UK. 
Osoby, ktoré nehovoria po slovensky, to však u nás často nemajú ľahké. 
Stále narážajú na množstvo situácií, pri ktorých sú stratení. Zlepšiť to 
plánuje rozvojový projekt zameraný na internacionalizáciu s názvom 
Komunikácia a internacionalizácia ako nástroj zvyšovania kvality výučby 
a výskumu UK. 
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Ako projekt internacionalizácie 
UK vyzerá v praxi, sme zisťovali 
na kurzoch anglického jazyka pre 
administratívnych zamestnancov. 
Na nich sa doteraz trochu 
zabúdalo, hoci zahraniční 
študenti a pedagógovia tiež 
využívajú služby knižnice, 
študijného či ekonomického 
oddelenia. Jazykové vedomosti 
zamestnancov na týchto 
pracoviskách doteraz neboli 
samozrejmosťou, často sa roly 
tlmočníkov musel ujať ochotný 
domáci študent či kolega. 

Falošní aj praví začiatočníci

V pondelok ráno sa v zasadačke 
rektorátu UK schádza stabilná 
skupinka 15 študentov a študentiek. 
Vek prezrádza, že nejde o klasických 
študentov. Je medzi nimi 
zamestnankyňa podateľne, odborná 
pracovníčka knižnice, referentka 
študijného oddelenia, tajomník fakulty, 
ale aj vedúca zamestnankyňa dôležitého 
odboru. Od začiatku septembra sa 
dvakrát do týždňa ponárajú do základov 
angličtiny. 
Niektorí sú tzv. falošní začiatočníci, 
iní sú – ako sami hovoria – „praví“ 
začiatočníci, v škole sa kedysi učili 
nemčinu alebo ruštinu. Motiváciou začať 
v neskoršom veku s angličtinou je pre 
nich skutočnosť, že vo svojej práci na 
univerzite vidia, že je potrebné ovládať 
aspoň základy. „Podateľňa je často 
miestom, kde ľudia prídu a hľadajú 

informácie. Veľmi často k nám zablúdia 
zahraniční študenti, ktorí sú trochu 
‚stratení v budove‘ a treba ich usmerniť. 
Po anglicky som sa učila kedysi v škole, 
ale človek to zabudne,“ hovorí Andrea 
Kralovičová, zamestnankyňa podateľne 
v budove rektorátu na Šafárikovom 
námestí. Samuel Láska je tajomníkom 
Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, na 
ktorú často zavíta zahraničná návšteva. 
„Chcem im porozumieť, vedieť im 
povedať niečo o našej fakulte. Používam 
prekladač, ale rád by komunikoval aj bez 
neho.“ 
Na hodine, ktorú sme navštívili, sa 
začína klasicky – kontrolou domácej 
úlohy. Preberali sa čísla, študenti majú 
za úlohu doplniť cvičenie v, ktorom sa 
dozvedeli, aké telefónne čísla treba 
v Británii a v USA volať v prípade núdze. 
Nasleduje nové učivo – pomocou 
viedonahrávky žiaci trénujú základnú 
frázu: How are you? I am fine, thank you. 
Lektorka Denisa Šulovská počas hodiny 
strieda viacero didaktických postupov - 
prácu vo dvojiciach, samostatnú prácu, 
prácu s videom, textom. Ak niektorý 
z účastníkov nerozumie, individuálne 
s ním preberie problém. Kurz pre 
začiatočníkov učí Denisa Šulovská 
po dlhšej dobe. „Som zvyknutá na 
študentov, najmä histórie a politológie, 
ktorých učím odbornú angličtinu. Toto je 
pre mňa zaujímavá zmena,“ hovorí.

Pokročilí cvičia aktívne rozprávanie

Zloženie kurzu pre pokročilých je 
podobné ako pri začiatočníkoch –  

referentky študijného oddelenia, 
zamestnankyne knižnice, úradníci 
z rôznych oddelení rektorátu. Lektorka 
Yulia Gordiienko pochádza z Ukrajiny, 
slovenčinu preto na hodine nepoužíva. 
Žiaci sú tak nútení komunikovať s ňou 
po anglicky, čo oceňujú ako bonus 
a lektorku si nevedia vynachváliť. 
Témou hodiny je jedlo, žiaci počúvajú 
dialóg z nahrávky, pracujú s pracovným 
listom, vytvárajú medzi sebou dialógy, 
miestami sa rozvinie už pomerne živá 
debata v rámci celej triedy, pri ktorej 
si precvičujú argumentačné frázy 
a spôsoby, ako vyjadriť súhlas, nesúhlas. 
Motiváciou chodiť na kurz v prípade 
pokročilejších žiakov je najmä 
„nakopnutie“ aktívnej komunikácie 
a oprášenie vedomostí. „V poslednom 
období neprejde deň, aby som nemala 
v kancelárii zahraničných študentov, 
najmä z Ukrajiny, ale aj z iných krajín. 
Okrem toho mi píšu a volajú. Musím teda 
cvičiť aktívne rozprávanie,“ hovorí Zuzana 
Hlúbiková zo študijného oddelenia FiF 
UK. Oceňujú tiež, že ich kurz prinútil 
sa angličtine venovať pravidelne „Do 
knižnice síce často chodia zahraniční 
študenti, s ktorými komunikujem, ale je 
to nepravidelné. Tu dvakrát do týždňa 
hodinu trénujem,“ hovorí Naďa Holubová 
z Ústrednej knižnice FiF UK. 
Kurzy sú pre zamestnancov zadarmo, 
zatiaľ sú naplánované do konca 
akademického roka. „Konečne nejaký 
benefit aj pre nás, administratívu, nielen 
pre študentov a pedagógov,“ zhodujú sa 
účastníci. Všetci sú odhodlaní nevzdať 
sa a vydržať do konca.

roku ponúkla kurzy angličtiny špeciálne 
pre administratívnych zamestnancov. 
O kurzy v dvoch úrovniach – začiatočníci 
a pokročilí – bol pomerne veľký záujem. 
Prihlásilo sa 185 zamestnancov fakúlt, 
internátov, rektorátu UK a ďalších 
súčastí, od septembra 2022 sa tak 
rozbehla výučba v 15 skupinách. Výučbu 
zabezpečujú skúsené lektorky a lektori, 
najmä zamestnanci jazykových katedier 
fakúlt. 

Didaktické kurzy pre učiteľov

Ak chceme, aby zahraničných 
študujúcich bolo viac, musia 
fakulty rozšíriť svoju ponuku kurzov 

v angličtine. Mnohí pedagógovia na 
UK už po anglicky učia, na fakultách 
pribúdajú programy v angličtine 
určené pre Erasmus študentov. 
Svoje didaktické spôsobilosti si 19 
pedagógov a pedagogičiek zlepšilo 
na špecializovaných kurzoch vo 
Francúzsku, Írsku a v Škótsku. 

Ivana Juríková (FiF UK), Matúš Sloboda 
(FSEV UK) a Tomáš Mészáros (PraF UK) 
sa zúčastnili kurzu Défi international na 
Univerzite v Bordeaux, našej partnerskej 
univerzity v rámci univerzitnej aliancie 
ENLIGHT. „Mali sme možnosť oboznámiť 
sa s mnohými inovatívnymi metódami 

a technikami výučby, aplikáciu ktorých 
sme si v záverečnej fáze vyskúšali aj 
v praxi. Veľmi oceňujem, že obsah kurzu 
reflektoval v súčasnosti podporované 
humanistické prístupy k výučbe ako 
aj kultúrnu heterogénnosť, s ktorou sa 
v triedach stretávame čoraz častejšie. 
Okrem praktických tipov na učebné 
aktivity som si z Bordeaux odniesla 
množstvo poznatkov, ktoré vzišli zo 
spoločných inšpiratívnych diskusií 
s pedagógmi a ďalšími účastníkmi 
kurzu,“ hovorí Ivana Juríková, ktorá na 
Katedre jazykov FiF UK vedie semináre 
odbornej angličtiny, ktoré okrem 
Slovákov navštevujú aj zahraniční 
študenti. 

HOW ARE YOU? FINE!

Vo vypätých situáciách nie je 
jednoduché zachovať si chladnú hlavu 
a odstup. Zvlášť, ak sa stretávame 
s tragickými udalosťami, ktorým sa 
dalo predísť praktizovaním osobnej 
zodpovednosti jednotlivca či väčšej 
empatie, alebo keď sa nás taká udalosť 
bytostne osobne dotkla. 
Pocity bezmocnosti, frustrácie, 
bolesti i hnevu sú prirodzené, a teda 
i pochopiteľné. Zároveň sme však 
ako ľudia vystavení riziku, že tieto 
pocity nedokážeme správne spracovať 
a necháme im absolútne voľný a ničím 
neregulovaný priebeh. Ľudská povaha 
vzbĺkne v emocionálnej víchrici a žiada 
okamžité vyvodzovanie dôsledkov, 
vidí rýchle a často skratkovité riešenia, 
neuvážene a unáhlene konštatuje 
a vynáša rozsudky.
Neexistujeme ako izolované osoby, 
ale tvoríme rodiny, spoločenstvá, 
komunity. Záleží na každom jednom 

človeku, ako pestuje svoju zručnosť 
zvládať pretlak pocitov, ktoré majú 
vplyv na jeho bezprostredné i širšie 
okolie. Ako láska medzi ľuďmi rastie 
rozdávaním a zdieľaním, tak sa dokáže 
rozširovať i nenávisť. Nenávisť sa 
môže rafinovane ukrývať pod rúškom 
akéhosi všeobecného zmyslu pre 
spravodlivosť. Volanie po spravodlivosti 
sa často vplyvom nenávisti môže 
zmeniť na davovú psychózu, ktorá nie je 
výsledkom rozumných pokojných úvah, 
ale neusmernených a pomstou živených 
emócií.
Dnes obzvlášť musíme byť bdelými 
a uvedomelými, pretože žijeme 
v dobe, ktorá nahráva rýchlemu šíreniu 
informácií. Informácia a spôsob, 
akým je podávaná, sa stali akousi 
novodobou zbraňou, ktorá má moc 
viac či menej ovplyvňovať verejnú 
mienku. Pozornejšiemu oku neunikne 
mnohokrát „podprahový“ agresívny 

a znepokojujúci tón, akým sú správy 
a informácie podávané. No ak svoju 
pozornosť a čulosť rozumu oslepujeme 
prílišnou negatívnou emóciou, ľahko sa 
môžeme nechať strhnúť vlnou (zdanlivo 
dobre mienenej) agresivity, ktorá vedie 
často až k tragickým mediálnym lynčom 
jednotlivcov alebo skupín ľudí.
Nestavajme sa do roly výlučného sudcu 
tých druhých. Konečný súd prenechajme 
tým, ktorí majú súdiť spravodlivo 
a nestranne. Jedna nespravodlivosť sa 
nedá odstrániť inou nespravodlivosťou. 
Tragédia sa stala. No nevieme vylúčiť, 
že sa v živote neocitneme v podobnej 
situácii vinníka. Spoločné dobro je vecou 
nás všetkých a každý jeden máme 
podiel na tom, ako sa princípy ľudskosti 
uplatňujú v spoločnosti. Čo nechceme, 
aby robili druhí nám, to nerobme iným 
ani my sami.

Text: doc. Michal Vivoda, Katedra systematickej teológie, RKCMBF UK
Foto: Tomáš Madeja 

KOMENTÁR 

JEDNA NESPRAVODLIVOSŤ 
SA NEDÁ ODSTRÁNIŤ INOU
K TRAGÉDII NA ZOCHOVEJ



ukázať, ako matematika podporuje 
materialistický svetonázor. V rámci 
toho sa mali študenti učiť aj o dejinách 
matematiky. Aby sme sa nejako dohodli, 
čo učiť, začali sme sa s kolegami 
z iných vysokých škôl každé leto 
stretávať a diskutovať. Chodil som 
na semináre vyše 40 rokov; dnes je 
z akcie renomovaná medzinárodná 
letná škola Historie matematiky.“ Svoju 
dlhoročnú prácu v tejto oblasti profesor 
Čižmár už ako osemdesiatnik zhrnul 
v 900-stránkovom monumente Dejiny 
matematiky.

Euklides a jeho Základy

„O Euklidovi ako vedeckej osobnosti 
Histórie som prvý raz počul ešte ako 
študentík od docenta Dubca. Avšak už 
v kvinte sa každý gymnazista musel 
naučiť dve Euklidove vety,“ hovorí 
profesor Čižmár. Grécky matematik 
Euklides okolo r. 300 p. n. l. v Alexandrii 
napísal dielo Základy o hlavných 
princípoch celej vtedajšej vedeckej 
matematiky. Základy sú pokladané za 
jedno z najvýznamnejších vedeckých 
diel v histórii západnej civilizácie; 
napr. ako učebnica geometrie sa 
v Británii používali až do 20. storočia. 
Profesor Čižmár sa až ako dôchodca 
dostal k realizácii svojej celoživotnej 
túžby preložiť Základy do slovenčiny. 
Starogrécky originál neexistuje, Základy 
sa zachovali predovšetkým v neskorších 
arabských a latinských prepisoch. 
Profesor Čižmár preto vychádzal pri 
slovenskom preklade z prác dánskeho 

Hoci profesor Čižmár má už 87 rokov, je 
stále aktívny a pamäť mu môžu závidieť 
o dekády mladší ľudia. Jeho spomienky 
na život s matematikou sú malými 
dejinami slovenského školstva v 20. 
storočí, plnými konkrétnych osobností, 
ktoré počas svojich štúdií a pedagogickej 
kariéry stretol. 
Pochádza zo Záhoria z veľmi 
chudobných pomerov, jeho otec bol 
robotník na železnici. Bol však od 
malička mimoriadne nadaný. „Až do 
maturity som na gymnáziu nemal inú 
známku ako jednotku,“ hovorí. Do prvej 
triedy nastúpil, keď nemal ani 6 rokov. 
Zažil hladové vojnové roky v tzv. ľudovej 
škole, povojnové a komunistické reformy, 
keď z osemročných gymnázií z roka 
na rok vyrobili „jedenásťročenky“, čím 
sa stalo, že maturitný ročník mal Ján 
Čižmár zredukovaný na šesťtýždňový 
maturitný kurz. 

Matematika namiesto medicíny

Pri rozhodovaní o vysokoškolskom 
štúdiu uvažoval najprv o medicíne. 
Písal sa však rok 1953 a viac než 
vynikajúce stredoškolské výsledky 
a skvelo zvládnutá prijímacia skúška 
na lekársku fakultu zavážil nepriaznivý 

MATEMATIK JÁN ČIŽMÁR: 
MATEMATIKA NEMÁ BYŤ 
STRAŠIAK

Profesor Ján Čižmár bol s Univerzitou Komenského spojený 54 rokov. Do praxe 
pripravil stovky učiteľov matematiky, deskriptívnej geometrie a informatiky. Okrem 
odborných a vedeckých článkov je aj autorom učebníc matematiky pre základné 
školy, rozsiahlych Dejín matematiky a nedávno dokončil slovenský preklad jedného zo 
základných diel matematiky a geometrie – Euklidových Základov. Zásluhy profesora 
Čižmára ocenil na slávnostnom otvorení akademického roka rektor UK Marek Števček 
Zlatou medailou UK.

filológa J. L. Heiberga a z anglickej 
kritickej verzie T. Heatha, z ktorých 
vychádzajú dnes temer všetky preklady 
na svete. Pri práci na modernom 
slovenskom vydaní mohol využiť svoje 
znalosti latinčiny, nemčiny, ruštiny, 
angličtiny a francúzštiny. Do slovenského 
prekladu zaviedol tiež niekoľko nových 
pojmov. „Mojím prínosom je napríklad 
dôležitý pojem ‚odsek‘, ktorý u Heatha 
nenájdeme.“ 

Nie vzorce, ale schopnosť počítať

Matematika je pre žiakov často 
postrachom a nie veľmi obľúbeným 
predmetom. Profesor Čižmár je sám 
autorom učebníc matematiky pre 
základné školy, ktoré sa používali v 90. 
rokoch minulého storočia. Ako sa podľa 
neho dá dosiahnuť, aby matematika 
deti bavila? „Dôležité je, aby učiteľ, ktorý 
učí matematiku, z nej nerobil strašiaka, 
ale vedel žiakov povzbudiť do práce. 
Niektorému žiakovi to pomôže viac, 
niektorému menej, ale treba oceniť 
snahu a aj ten najmenší pokrok. Netýrať 
všetky deti tým, čo je zložité, dávať rôzne 
zadania – talentovaným zložitejšie, 
menej talentovaným primerané. Učiteľ 
si musí uvedomovať vývinové možnosti 
žiaka, ovládať pedagogickú psychológiu, 
vedieť žiaka motivovať. Takisto je 
dôležité, aby učebnice matematiky 
boli vedecky správne, ale zároveň nie 
suchopárne, písané štýlom vedeckej 
práce, ale primeraným, no terminologicky 
správnym jazykom.“ Vo svojej učebnici 
matematiky sa napríklad nesnažil dať 

kádrový posudok – jeho otec v r. 1948 
neobnovil svoje krátke povojnové 
členstvo v komunistickej strane. 
Ján Čižmár teda nebol prijatý „pre 
nedostatok miesta“. „Ani som nebol 
veľmi sklamaný, racionálne som vedel, 
že to zrejme nevyjde. Keď som si bol na 
lekárskej fakulte prevziať svoje materiály, 
poradili mi, aby som sa o prijatie pokúsil 
na Vysokej škole pedagogickej, kde sa 
práve v ten deň končili prijímacie skúšky. 
Zašiel som teda tam a zapísal som sa 
na učiteľstvo matematiky a deskriptívnej 
geometrie. Dúfal som, že tam štúdium 
nebude tak veľmi podliehať ideológii.“ Po 
štúdiu na škole zostal ako asistent. 
Vysoká škola pedagogická sa v roku 
1959 stala súčasťou Univerzity 
Komenského. „Nebol som v strane 
a prednosť pri výbere tých, ktorí 
mali prejsť na UK, mali samozrejme 
straníci. Ale kolega straník, s ktorým 
som sedel v pracovni, na straníckom 
výbore súdruhov presvedčil, aby ma 
prijali, že on ma presvedčí vstúpiť do 
strany. To presviedčanie mu trvalo 
35 rokov, neúspešne.“ Ján Čižmár tak 
prešiel na katedru matematiky, najskôr 
Prírodovedeckej fakulty UK, od r. 1980 
Matematicko-fyzikálnej fakulty UK 

žiakom mechanicky vzorce. „Keď žiak 
dostane úlohu a k nej hneď vzorce, 
nerozmýšľa, ako by riešil samotnú 
úlohu ‚sedliackym rozumom‘, ale láme 
si hlavu nad tým, ako ktorý vzorec na 
ňu ‚napasovať‘. Trojčlenka je síce pekný 
vzorec, ale úloha sa často dá vyriešiť 
ináč, žiak si výsledok dokáže sám logicky 
odvodiť. Vzorec žiaci zabudnú o pár 
týždňov, ale schopnosť počítať úlohu 
v nich zostane.“

Osobnosti slovenskej matematiky 

Profesor Čižmár má stále pracovné 
plány, aktuálne pracuje na knihe Lexikón 
školskej matematiky a spolupracuje na 
sérii Osobnosti slovenskej matematiky. 
Vďaka svojej skvelej pamäti je na to ten 
pravý činiteľ, mnohé osobnosti sám zažil 
ako svojich učiteľov či kolegov. 
V čom bola preňho príťažlivosť 
matematiky, že pri nej vydržal celý život? 
„Dôležité je, aby práca, ktorú človek 
robí, mala zmysel, a aby sám chápal, že 
je užitočná. Mám dobrý pocit, že som 
z matematiky urobil, čo bolo v mojich 
silách, a že je z nej nejaký úžitok.“ 
Ako svoje životné motto však necituje 
nijakú matematickú axiómu. „Svojim 
synom som vždy hovorieval: Varuj 
sa toho, aby si závidel. Buď je ten 
druhý nadanejší od teba, a potom 
je spravodlivé, že má uznávanejšie 
výsledky, než sú tvoje, alebo je 
pracovitejší, a v tom prípade mu tiež 
nemáš čo závidieť. Lebo od závisti je len 
krôčik k nenávisti. A nič tak nedeformuje 
charakter človeka ako nenávisť.“

a od r. 1990 Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky UK. Zaoberal sa najmä 
algebrickou geometriou, ku ktorej neskôr 
pribudla didaktika matematiky a dejiny 
matematiky.

Dejiny matematiky

Ako vyzeralo štúdium matematiky 
pred érou kalkulačiek a počítačov? 
Tabuľky, logaritmické pravítka, rysovacie 
tabule, mechanické a neskôr elektrické 
„počítačky“. „Plánované hospodárstvo 
bolo technicky extrémne zaostalé. 
Po stránke vybavenia sme na tom 
boli biedne. Keď som ja oficiálne 
od zamestnávateľa dostal prvú 
vreckovú kalkulačku, na Západe už 
ich bežne mali deti základných škôl. 
Obmedzovaní sme boli aj v kontaktoch 
so zahraničnými kolegami, čo nás ťažilo 
osobitne,“ hovorí. V časoch socializmu 
spolupracoval najmä s kolegami z Prahy 
a z východného Nemecka, po r. 1989 
prednášal aj na technických univerzitách 
v Grazi, vo Viedni a v Drážďanoch. 
Ideológia však úplne neobišla ani 
„matfyz“: v sedemdesiatych rokoch 
učiteľské fakulty museli povinne 
zaradiť predmet Svetonázorové 
problémy v matematike. „Malo sa 

OSOBNOSŤ 

Text: Barbora Tancerová
Foto: Tomáš Madeja
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Text: Barbora Tancerová
Foto: Východočeské muzeum v Pardubicích,  film Mrázik, archív redakcie 

MIKULÁŠ,  
DEDO MRÁZ,  
SANTA CLAUS?  
KAŽDÝ MÁ  
SVOJU  
PARKETU 

Otázka tradície a zmeny je jednou zo 
základných, ktoré etnológovia vo svojich 
výskumoch sledujú. Mikuláš, Dedo Mráz 
a Santa Claus sú výborným materiálom, 
na ktorom sa dajú dokumentovať 
významné zmeny, ktorými prešla 
slovenská spoločnosť od druhej svetovej 
vojny. „Dokopy tvoria akúsi grotesknú 
trojicu v taviacom kotli globalizovaných 
tradícií. Ako boli u nás akceptovaní alebo 
vítaní? Ako sa menili v konkrétnom 
spoločenstve? A ako funguje vzťah 
medzi domácimi a cudzími kultúrnymi 
fenoménmi, medzi tradíciou a zmenou?“ 
pýta sa profesorka Botiková. 

Svätý Mikuláš je u nás už stáročia

Najdlhšiu tradíciu obdarúvania 
v predvianočnom čase má u nás svätý 
Mikuláš. Známa legenda hovorí, že 
biskup Mikuláš z mesta Myra v Malej 
Ázii v 4. storočí n.l. zachránil tri 
chudobné dievčatá pred prostitúciou 
tým, že ich otcovi potajomky dal v noci 
cez okno mešec s peniazmi na veno 
a dievčatá sa tak mohli počestne 
vydať. Úcta k tomuto svätcovi siaha 
u nás do stredoveku, je patrónom 
mnohých kostolov. Keďže Mikuláš bol 
tiež uctievaný ako patrón študentov, 
sviatok 6. decembra využívali študenti 
na divadelné predstavenia o jeho živote. 
Tie sa niekde menili na veselé pochody 
mestom v kostýmoch a maskách, 
ktoré žobrali peniaze a občas aj niečo 
„potiahli“ v navštívených domoch. 
Po sťažnostiach cirkvi a počestných 
občanov cisár Jozef II. koncom 18. 
storočia zakázal bujaré mikulášske 

pochody a nariadil, že mikulášska 
partia môže mať naviac troch členov 
– Mikuláša, anjela a čerta. Postupne 
sa Mikuláš v mestskom aj vidieckom 
prostredí „stiahol“ z verejného priestoru 
do rodín a prevládol jeho výchovný 
rozmer. Rodičia si „objednali“ Mikuláša 
a čerta do domácnosti, aby ich deťom 
uštedril výchovnú lekciu. „Výskumné 
dáta potvrdzujú, že maskovaná trojica sa 
presadila tak v religióznych rodinách, ako 
aj v sekulárnych rodinách. Predovšetkým 
v mestskom prostredí. Deti recitovali 
Mikulášovi krátku básničku alebo 
modlitbu a za odmenu dostali darček. 
Výchovný odkaz dobrého starého muža, 
ktorý odmení deti za dobré správanie, 
sa stal stabilnou súčasťou zimy,“ hovorí 
prof. Botiková. 
Vo vidieckych obchôdzkach, ktoré 
zdokumentovali staršie etnografické 
výskumy z prvej polovice 20. storočia,  
Mikuláš nemal v maskovaní všetky 
biskupské atribúty a spolu s inými 
maskami navštevoval dievčence pri 
príležitosti priadok. Avšak modlitbičky 
k nemu, hoci aj žartovné, obsahovali 
jednu z Mikulášových dobročinností, 
totiž nájsť pre dospievajúce dievčatá 
počestného ženícha.

Dedo Mráz ako sovietsky import

Po druhej svetovej vojne a prevzatí moci 
komunistami aj v Československu sa 
svätý biskup Mikuláš stal ideologicky 
nepohodlným, boj voči všetkému 
náboženskému bol oficiálnou štátnou 
doktrínou. V Sovietskom zväze však 
komunisti našli náhradu – Deda Mráza. 

Ten sa pôvodne v Rusku vyvinul 
z literárnej postavy z 19. storočia, 
zosobňoval silu prírody, dobrého vládcu 
mrazu zo Sibíri, ktorý prichádza so 
Snehulienkou a obdarúva deti. Oblečený 
bol zvyčajne v bielom kožuchu a bielej 
baranici. „Do Československa prišiel 
Dedo Mráz ako sovietsky import v 50. 
rokoch 20. storočia. Hodil sa ako 
postava nezaťažená náboženským 
pozadím, v tom čase určite ‚politicky 
korektná‘ Snehulienka sa zase hodila ako 
náhrada za anjela,“ hovorí profesorka 
Botiková. 
Dedo Mráz však v Československu zaujal 
len verejné priestranstvá. Prichádzal 
na saniach alebo koči rozsvecovať 
stromčeky na námestiach, rozdávať 
darčeky na schôdzach odborárov 
alebo pionierskych „posedeniach pod 
jedličkou.“ Nedokázal však preniknúť do 
rodín. Etnologický výskum potvrdzuje, 
že tam stále – a to aj v rodinách 
komunistov – deťom 6. decembra 
nosil sladkosť alebo ovocie Mikuláš. 
„Tradícia Mikuláša, anjela a čerta pre 
vybraný okruh rodín nadobudla miestami 
až charakter odporu voči oficiálnemu 
režimu,“ hovorí profesorka Botiková. 

Santa Claus a Amerika 

Výrazná zmena v osobe predvianočného 
darcu nastala po páde komunizmu 
v Novembri 1989.  V deväťdesiatych 
rokoch 20. storočia sa k nám 
s prienikom tovaru zo Západu dostal aj 
Santa Claus. Červenou farbou odevu 
pripomína Mikuláša, zimným kožuchom 
a bradou zase Deda Mráza. „Napriek 
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V predvianočnom a vianočnom čase to niekedy 
v slovenských domácnostiach vyzerá bizarne. Z balkóna 
visí plastový Santa Claus s mechom darčekov, 6. decembra 
na okne stoja vyčistené čižmičky, ktoré čakajú na nádielku 
od svätého Mikuláša a mnohí si Vianoce nevedia predstaviť 
bez ruskej rozprávky, v ktorej Mrázik zachráni a obdaruje 
chudobnú Nastenku. Skrátka, fungujú u nás súčasne až 
traja predvianoční darcovia. 
Prebieha medzi nimi „súboj“? Ak áno, ktorý z nich víťazí? 
Sú ohrozené naše tradície? Fenomén bytostí, ktoré v zime 
nosia dary, skúmala profesorka Marta Botiková z Katedry 
etnológie Filozofickej fakulty UK.

Tradičný svätý Mikuláš  
nosí biskupskú mitru

So Santa Clausom sa deti môžu  
odfotiť v nákupných centrách



Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc. 
pôsobí na Katedre etnológie FiF UK. Medzi hlavné oblasti jej záujmu patria 
historické a súčasné rodinné štúdie, životný cyklus, problematika rodu 
v kultúre a vizuálna etnológia a antropológia. Je autorkou a spoluautorkou 
množstva vedeckých publikácií, napríklad kníh Tradície slovenskej rodiny 
a Dievčatá, ženy na Slovensku a v Maďarsku (1955-1989). 

jeho menu nie je s výzorom a aktivitami 
Santa Clausa spojené nič špecificky 
kresťanské – nie je to biskup, ani svätec, 
ale akýsi tajomný elf a je prijímaný vo 
všetkých etnických skupinách v USA. 
Viac ako výchovná funkcia odmeny za 
dobré správanie sa v legende o sobovi 
Rudolfovi skôr zdôrazňuje tradícia 
amerického sna – vysmievaný malý 
sobík s červeným nosom nakoniec 
dosiahne úspech,“ hovorí Marta 
Botiková. 
Santa Claus je u nás v čase Vianoc 
všadeprítomný a často sa objavujú 
lamentácie, že „vytláča“ nášho 
tradičného svätého Mikuláša a Ježiška 
a je rovnakým cudzím importom ako 
sovietsky Dedo Mráz. 
Podľa etnologičky je však prijímanie 
Santu do nášho kultúrneho okruhu 
výberové. „V USA je Santa Claus 
vianočný darca. 25. decembra príde na 
soboch a dole komínom  hodí darčeky 
do pripravených pančúch, ktoré sú 
zavesené  na krbovej rímse. Na tento 
príbeh ale u nás nie sme pripravení, a to 
nielen tým, že nemáme tradíciu krbov 
v bytoch. V našich končinách zatiaľ 
Santa Claus ‚neprebíja‘ silnú kresťanskú 
tradíciu vianočného darcu, ktorým je 
Ježisko.“ Santa Claus sa u nás vyskytuje 
ako postava spojená s predvianočným 
nakupovaním – sedí v obchodnom 
centre a deti sa s ním môžu odfotiť. 

Každý má svoj priestor

Koexistenciu všetkých troch postáv 
a zároveň Ježiška u nás umožňuje podľa 
etnologičky skutočnosť, že tradície 
zimného obdarúvania máme rozložené 
v čase. Svätý Mikuláš obdarúva 6. 
decembra, Ježiško na Vianoce večer 
24. decembra. „Termín medzi 6. 
decembrom a vianočnými prázdninami 
je takpovediac „voľný“ pre Santa Clausa 
v nákupných centrách. Ani Dedo Mráz 
od nás neodišiel. Je tu cez vianočné 
prázdniny v televízii prostredníctvom 
populárnej rozprávky, ktorej „hlášky“ 

zľudoveli. Ako keby si našli každý svoju 
parketu. Žiadny z nich teda neodchádza 
do zabudnutia, podobnosti víťazia nad 
rozdielmi. Alebo sa rozdiely prejavujú 
v rozdielnych priestoroch, v ktorých sa 
vyskytujú,“ myslí si profesorka Botiková. 
Najmä mladí rodičia majú niekedy 
dilemu, ako riešiť komplexnosť 
predvianočných a vianočných darcov 
pre svoje malé deti, ktoré ešte veria 
na tajomných nositeľov darčekov. Čo 

by im poradila etnologička? „V čase 
rodičovstva prežívame opäť svoje 
detstvo a svoje spomienky, hľadáme 
model, ktorý v nás vyvoláva pozitívne 
emócie a spomienky. Tak prečo ho 
nezopakovať? Deťom sa dá vysvetliť, že 
‚u nás‘ je to takto, inde takto. Zachovať 
rodinné tradície. Dieťa to akceptuje, 
a iné darcovské bytosti berie už len ako 
doplnok. A vôbec mu nevadí, ak dostane 
sladkosť viackrát.“
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Články z Našej univerzity nájdete aj na: uniba.sk/spravodajsky-portal/nasa-univerzita

Za socializmu na akciách ROH  
obdarúval deti Dedo Mráz 
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KNIŽNÉ TIPY 
VYDAVATEĽSTVA UK

DIDAKTIKA ŠKOLSKÝCH POKUSOV Z BIOLÓGIE

Autori: doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD., PhDr. Michael Fuchs, Mgr. Dominik Šmida 
Rok vydania: 2022 
Dostupnosť: v predaji

Praktické aktivity často považujeme za recept, ako vyriešiť všetky problémy vo vyučovaní 
biológie. Na dosiahnutie pozitívnych vzdelávacích výsledkov však musí učiteľ starostlivo 
plánovať praktickú činnosť žiakov so zreteľom na konkrétne výchovno-vzdelávacie 
ciele vyučovacej hodiny. Rovnakú praktickú úlohu možno realizovať s využitím rôznych 
vyučovacích prístupov a metód. V školskej praxi prevažujú aktivity typu „kuchárskej knihy“, 
ktoré však od žiakov nevyžadujú premýšľanie, a tak pozorovanie nemusí nevyhnutne 
viesť k osvojeniu si vedomostí. Preto je vhodnejšie umožniť žiakom samostatne riešiť 
problémy, formulovať hypotézy a vysvetľovať získané výsledky v duchu konštruktivistickej 
teórie. Praktické aktivity založené na žiackom bádaní tak majú potenciál rozvíjať u žiakov 
koncepčné a procedurálne porozumenie. 

Autori pôsobia na Katedre didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky 
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a zameriavajú sa na pregraduálnu prípravu 
a postgraduálne vzdelávanie učiteľov v oblasti implementácie praktických aktivít žiakov 
a digitálnych technológií do vyučovania biológie.

GENETIKA PRE KAŽDÉHO

Autor: doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., a kolektív 
Rok vydania: 2022 
Dostupnosť: v predaji

Genetika patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce vedné disciplíny súčasnosti. Prináša 
odpovede na kľúčové otázky z oblasti základného výskumu, medicíny či kriminalistiky. 
Poznatky z tejto vednej oblasti ovplyvňujú aj náš každodenný život, od zdravého 
jedálnička po beletriu a filmový priemysel. Najmä v priestore populárnych sociálnych sietí 
sa však názory odborníkov často miešajú s hoaxami a konšpiračnými teóriami, ktoré 
komplikujú snahu vzdelávacích inštitúcií o podávanie pravdivých informácií. V knihe sa 
ľahkou a zrozumiteľnou formou dočítate o témach, ktoré súvisia s genetikou, no týkajú sa 
každého z nás. Jej cieľom je priblížiť základné genetické princípy a objavy a diskutovať ich 
v kontexte aktuálneho diania. Kniha tiež prináša informácie o využití poznatkov z genetiky 
v iných odboroch, akými sú napríklad medicína, kriminalistika, farmácia, história a ďalšie.

Autorský kolektív z Prírodovedeckej fakulty UK viedla Andrea Ševčovičová, ktorá je 
garantkou edukačného projektu Genetika na kolesách s cieľom priblížiť stredoškolským 
študentom prácu vedca. Počas pandémie spolu s kolegami organizovala popularizačné 
prednášky (dostupné online na www.genetikanakolesach.sk), ktorých ohlas viedol 
k vzniku tejto publikácie.

V štýlovej mikine s logom Univerzity Komenského vám zaručene nebude 
zima ani v časoch šetrenia na kúrení. Nájdete ju na e-shope UK, okrem 
čiernej a červenej už aj v dvoch ďalších farbách – modrej a sivej. 
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