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SPRAVODAJST VO

Univerzita Komenského v Bratislave
opakovane medzi najlepšími
univerzitami sveta
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa ako jediná slovenská vysoká škola umiestnila v svetovom rebríčku univerzít Center for World University Rankings (CWUR). V rebríčku obsadila 637. miesto. V porovnaní s predošlým rokom si tak polepšila o takmer 50
miest (posun zo 685. pozície).
Prvé tri miesta obsadili americké univerzity:
Harvard University (1.), Stanford University (2.)
a Massachusetts Institute of Technology (3.). Päticu najlepších univerzít sveta uzatvárajú britské
univerzity: University of Cambridge (4.) a University of Oxford (5.).
CWUR je unikátny rebríček, ktorý meria kvalitu vzdelávania a prípravy študentov, ako aj kvalitu výskumu – nezávisle od prieskumov a dát
dodaných univerzitami. Rebríček CWUR je
jedným z viacerých medzinárodných rebríčkov,
ktoré hodnotia univerzity po celom svete. Prvýkrát bol publikovaný v roku 2012. Hodnotí viac
ako 25 000 vysokých škôl sveta – na základe
8 indikátorov:
· kvalita vzdelávania – meraná počtom absolventov univerzity, ktorí získali významné

·

·
·
·
·
·

medzinárodné ocenenia v pomere k veľkosti
univerzity (25 %)
zamestnanie absolventov – merané počtom absolventov, ktorí sú riaditeľmi firiem
v svetových top firmách v pomere k veľkosti
univerzity (25 %)
kvalita pedagógov – merané počtom akademikov, ktorí získali významné medzinárodné
ocenenia (25 %)
publikácie – merané počtom vedeckých
článkov v renomovaných časopisoch (5 %)
vplyv – merané počtom vedeckých článkov
vo veľmi vplyvných časopisoch (5 %)
citácie – merané počtom vysoko citovaných
vedeckých článkov (5 %)
široký dosah – merané H-indexom univerzity
(5 %)

· patenty – merané počtom medzinárodne podaných patentových prihlášok (5 %)
„Umiestnenie Univerzity Komenského v rebríčku CWUR dokazuje, že naša vedecká aktivita a kvalita výučby je porovnateľná so svetovou
špičkou – avšak pri neporovnateľnom financovaní,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD., podľa ktorého je umiestnenie UK v rankingu aj výzvou na ďalšie zlepšovanie sa.
Univerzita Komenského sa dlhodobo umiestňuje ako jediná slovenská univerzita medzi
najlepšími univerzitami sveta vo viacerých rebríčkoch. V hodnoteniach University Ranking by
Academic Performance (URAP) či Round University Ranking (RUR) sa dokonca nachádza
v prvej päťstovke.
Andrea Földváryová

Vedecký park UK navštívili európski ministri
V dňoch 18. a 19. júla 2016 navštívili Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave ministri, štátni tajomníci a diplomati z celej Európy v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ.
Vzácnu návštevu privítal rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof.
RNDr. Karol Mičieta, PhD., spolu s riaditeľom Vedeckého parku UK prof. RNDr.
Jánom Turňom, CSc. Svojimi príhovormi
uviedli hostí do obrazu o súčasnom stave
vedy a výskumu na Slovensku, a to predovšetkým na UK.
„Medzi hlavnými prioritami Univerzity
Komenského v rámci vzdelávania a výskumu je podporovanie talentov – mladých
vedcov, a teda rozvíjanie ich vedeckej kariéry a zároveň podporovanie ich participácie v programe Horizont 2020. Sloboda vo

výskume je jadrom našich vedeckých aktivít, a preto robíme všetko pre vytváranie
motivujúceho a oporného prostredia pre
najlepších vedcov, čoho výsledkom je aj
Vedecký park UK vybudovaný vďaka fon-

dom EÚ,“ povedal rektor UK Karol Mičieta
počas otváracieho príhovoru.
Riaditeľ Vedeckého parku UK Ján Turňa dodal: „Realizáciou projektu Vedecký
park UK sledujeme viacero zámerov.
Hlavným z nich je poskytnúť cez svoju dynamickú štruktúru priestor na kooperáciu
medzi vedeckými tímami zo všetkých fakúlt. Ďalším cieľom je pozdvihnúť na UK
výskum v oblasti biomedicíny, ktorý zahŕňa našu lekársku, farmaceutickú a prírodovedeckú fakultu. Práve interdisciplinarita vo výskume je jeden z kľúčových
princípov, ktorý sa na našej pôde snažíme
implementovať.“
Vedecký park UK nespolupracuje iba
s fakultami Univerzity Komenského. Svoju
otvorenosť spolupráci a inovácii dokazuje aj
systematickou spoluprácou s fakultami Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Hostia mali možnosť nahliadnuť do laboratórií spin-offu univerzity – spoločnosti
Geneton, ktorá je otvorená nielen pre odborníkov, ale aj pre širokú verejnosť. Asociované
DNA testy, príp. diagnostika ešte nenarodeného jedinca z krvi matky, to sú aktivity, o ktorých rozprával RNDr. Tomáš Szemes, PhD.,
z vedeckého tímu spoločnosti.
Ďalším priestorom, ktorý zahraniční
hostia navštívili, boli laboratóriá farmácie
a farmakológie pod vedením prof. PharmDr.
Jána Kyseloviča, CSc., kde sa momentál-

ne pracuje na projekte dodávania kmeňových buniek do srdca ischemického pacienta. Celkovo sa na oddelení zaoberajú
regeneratívnou medicínou.
Posledným miestom návštevy bola tvorivá dielňa FabLab – otvorená platforma
pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť ponúkajúca technológie 21. storočia. Záujemcovia si tu môžu
napr. vytlačiť rôzne prototypy potrebné na
ich ďalší vývoj, resp. výskum.
Všetky tri priestory preukázali, ako Vedecký park UK dokáže prepojiť akademicko-vedeckú sféru so súkromnou a štátnou,
čím urýchľuje proces rozvoja inovačných
kapacít.
Kamila Žitňanská,
Vedecký park UK
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK

2. 6. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD., otvoril v Rektorskej sieni UK predpredsednícku konferenciu, ktorá prispela k formovaniu odporúčaní pre predsedníctvo SR
v Rade Európskej únie.

V Divadle Aréna privítal zástupcov akademickej obce, kde sa pri príležitosti Dňa Univerzity
Komenského konalo divadelné predstavenie
Dáma bez kamélie.

6. 7. – V Aule UK otvoril 14. ročník Detskej
Univerzity Komenského a zúčastnil sa na slávnostnej imatrikulácii malých študentov. Viac
na str. 22 – 23.

Zúčastnil sa na 8. ročníku TOP ICT Garden
Party v reštaurácii Hrad.

6. 6. – Viedol zasadnutie Kolégia rektora UK.
Prijal pozvanie veľvyslanca Ruskej federácie
v SR Alexeja L. Fedotova na recepciu pri príležitosti Dňa Ruska.

7. 6. – V refektári kláštora Milosrdných bratov sa zúčastnil na prezentácii novej knihy
prof. Emílie Hrabovec pod názvom „Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky (1962 – 1989)“.

8. 6. – Zúčastnil sa na každoročnom
stretnutí rektora UK so zástupcami odborových organizácií pri UK v Auditoriu Maximum.
Zúčastnil sa na zasadnutí Predsedníctva Akademického senátu UK.

10. 6. – Zúčastnil sa na výjazdovom zasadnutí Správnej rady UK v hoteli Amade Château.

13. 6. – Predsedal zasadnutiu Vedeckej
rady UK.
Privítal na pôde UK talianskeho ministra hospodárstva a financií prof. Piera Carla Padoana a zúčastnil sa na jeho prednáške na tému
„Spoločná európska stratégia pre stabilitu,
ekonomický rast a zamestnanosť“ v Aule UK.
Viac na str. 5.

7. 7. – Pri príležitosti 7. Európskeho summi22. 6. – Zúčastnil sa na tlačovej konferencii k príprave 14. ročníka Detskej Univerzity
Komenského.
S primátorom mesta Bratislavy JUDr. Ivom
Nesrovnalom podpísali dohodu o spolupráci
na projekte 6. ročníka Letnej bratislavskej
univerzity seniorov.

23. 6. – V Kongresovom centre SAV v Smoleniciach sa zúčastnil na slávnostnom oceňovaní vedcov SAV a popularizátorov vedy, ktoré
sa každoročne koná pri príležitosti výročia založenia Slovenskej akadémie vied.

27. 6. – Na pôde UK prijal nového veľvyslanca Japonska v SR Juna Shimmiho.

tu regiónov a miest sa zúčastnil na slávnostnej
večeri v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, ako aj na slávnostnom koncerte na hrade
Devín.

8. 7. – Zúčastnil sa na zasadnutí prezídia
SRK.

14. 7. – Prijal pozvanie veľvyslanca Francúzska na Slovensku Jean-Marie Bruna na
oslavy pri príležitosti 227. výročia dobytia
Bastily.

18. 7. – V rámci predsedníctva SR v Rade
EÚ privítal spolu s riaditeľom UVP UK prof.
Jánom Turňom na pôde Univerzitného vedeckého parku UK ministrov, štátnych tajomníkov
a diplomatov z celej EÚ. Viac na str. 3.

21. 7. – V zastúpení SRK sa zúčastnil na
rokovaní pracovnej skupiny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ
SR) k legislatívnym zmenám v oblasti vysokého školstva.
Zúčastnil sa na slávnostnom ukončení 26.
ročníka Letnej univerzity slovenského jazyka
a kultúry v Kongresovom centre VI Družba.
Viac na str. 15.

25. 7. – Viedol zasadnutie komisie rektoPri príležitosti Týždňa maďarskej kultúry prijal
pozvanie veľvyslanectva Maďarskej republiky
na koncert svetoznámeho klavírneho virtuóza
Gergelya Bogányiho.

14. 6. – Zúčastnil sa na slávnostnej recepcii pri príležitosti nástupu veľvyslanca Japonska v SR Juna Shimmiho do úradu.

15. 6. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej
rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

ného prezídia Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) na UK.
Prijal pozvanie na oslavy 240. výročia Dňa nezávislosti Spojených štátov amerických v rezidencii veľvyslanectva USA.

kách so zástupcami médií.

Na pozvanie apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Maria Giordanu sa zúčastnil
na recepcii pri príležitosti 3. výročia zvolenia
pápeža Františka.

Prijal pozvanie na slávnostné otvorenie výstavy „Dedičstvo Karola Veľkého“ v Hudobnej
sieni Bratislavského hradu.

1. 7. – Zúčastnil sa na slávnostnom otváracom koncerte slovenského predsedníctva
v Rade EÚ v Slovenskom národnom divadle.

17. 6. – Zúčastnil sa na vedecko-odbornej
konferencii pri príležitosti životného jubilea
prof. Vladimíra Javorku na Lekárskej fakulte
UK. Viac na str. 10.

4. 7. – V Katedrále sv. Martina v Bratislave
sa zúčastnil na Ekumenickej bohoslužbe slova pri príležitosti začiatku predsedníctva SR
v Rade EÚ.

20. 6. – V Aule UK otvoril podujatie ERC

5. 7. – Zúčastnil sa na Cyrilo-metodskej ná-

16. 6. – Zúčastnil sa na pracovných raňaj-

Day in Slovakia, ktoré sa konalo za účasti prezidenta ERC prof. Jean-Pierra Bourguignona.
Viac na str. 8 – 9.
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28. 6. – Zúčastnil sa na zasadnutí rozšíre-

rodnej púti v Nitre pri príležitosti jubilejného
1153. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na
naše územie.

ra UK na posúdenie žiadostí o preskúmanie rozhodnutí dekanov o neprijatí na štúdium na fakultách UK na akademický rok
2016/2017.

21. 8. – Rektor UK sa prihovoril účastníkom pietnej spomienky na obete 21. augusta 1968 pri príležitosti 48. výročia okupácie
Československa vojskami Varšavskej zmluvy.
Viac na str. 6.

23. 8. – Na Ministerstve zdravotníctva SR
rokoval o spolupráci Lekárskej fakulty UK
a Univerzitnej nemocnice Bratislava.

25. 8. – Zúčastnil sa na slávnostnom udelení čestného doktorátu SAV prof. Jánovi Vilčekovi.
Zúčastnil sa na rokovaní pracovnej skupiny
MŠVVaŠ SR k zavedeniu systému hodnotenia
výskumnej činnosti vysokých škôl.

31. 8. – V Aule UK sa zúčastnil na slávnostnej promócii malých študentov 14. ročníka
Detskej Univerzity Komenského. Viac na str.
22 – 23.
Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK

SPRAVODAJST VO

Taliansky minister hospodárstva a financií na UK:
Európa musí byť súčasťou riešenia, nie problému
Dňa 13. júna 2016 predniesol v Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave (UK) taliansky minister hospodárstva a financií
profesor Pier Carlo Padoan prednášku na tému: „Spoločná európska stratégia pre stabilitu, ekonomický rast a zamestnanosť“.
Profesora Piera Carla Padoana na úvod privítala v mene rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu,
PhD., prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., ktorá vyzdvihla načasovanie jeho návštevy dva týždne pred
začiatkom slovenského predsedníctva v Rade EÚ.
Pripomenula tiež, že Taliansko so svojimi 12 európskymi predsedníctvami patrí k „predsednícky“
najskúsenejším krajinám.
„Je mi potešením prihovárať sa publiku, v ktorom sú aj študenti, lebo tí zvyknú byť najprísnejšími sudcami,“ uviedol hneď na začiatku profesor
Padoan, ktorý v súčasnosti zastáva viaceré akademické funkcie na talianskych i zahraničných
univerzitách vrátane College of Europe, Université
Libre de Bruxelles, University of Urbino, Univesidada de la Plata či University of Tokyo, pričom
v minulosti pôsobil ako profesor ekonómie aj na
univerzite La Sapienza v Ríme.

konným riaditeľom Medzinárodného menového
fondu. A funkciu ministra hospodárstva a financií
Talianskej republiky zastáva od roku 2014.
V súvislosti s nedostatkom pracovných miest
v EÚ a potrebou zvýšenia zamestnanosti vyjadril
presvedčenie, že Európa by sa mala zamerať na
poskytnutie väčšieho množstva pracovných príležitostí a nezabúdať najmä na mladých, ktorí sú
podľa neho perspektívou budúceho fungovania
kontinentu. „Potrebujete žiť vo svete, kde práca
nie je vzácnosťou, ale samozrejmosťou,“ prihovoril sa minister Padoan mladým účastníkom prednášky. Základným predpokladom sú opatrenia
na zlepšenie pracovného trhu na národnej úrovni
(jednotlivých členských štátov), komplementárne
doplnené európskymi nástrojmi.
Profesor Padoan je toho názoru, že na dosiahnutie ekonomickej stability a rastu Európska únia
disponuje potrebnými inštitúciami i prostriedkami.
EÚ by ich však mala posilniť a udržať ich správne
smerovanie. V záujme dosiahnutia tohto cieľa tiež
zdôraznil dôležitosť vzdelávania a inovácií.

Nemôžeme sa vyhovárať

Profesor Padoan v prednáške prezentoval predovšetkým víziu ekonomických prvkov a politík
zabezpečujúcich rozvoj a ekonomickú stabilitu EÚ
vrátane posilnenia fiškálnej politiky, Hospodárskej
a menovej únie až po vytvorenie postu európskeho ministra financií. Nevyhol sa však ani migračnej
kríze či otázke bezpečnosti.

Zamestnanosť by mala byť
samozrejmosťou
Svoje slová pritom Padoan zakladá na vlastných
dlhoročných skúsenostiach z ekonomickej oblasti. Pred 9 rokmi bol vymenovaný za zástupcu generálneho tajomníka OECD a v roku 2009 za hlavného ekonóma OECD. Je konzultantom Svetovej
banky, Európskej komisie a Európskej centrálnej
banky. V rokoch 2001 – 2005 bol talianskym vý-

Podľa slov profesora Padoana existujú základné princípy, ktorých by sa mali zodpovedné osoby
a inštitúcie v Európe držať. Jedným z nich je aj
skutočnosť, že Európska únia predstavuje dohodu, zahŕňajúcu viaceré rozdielne krajiny spájané
spoločnými stratégiami. Mali by preto viac dbať na
vzájomnú súdržnosť a spoluprácu.
S tým súvisí aj zdieľanie rizík a spoločná minimalizácia možných negatívnych trendov. Podľa profesora Padoana je dôležité vytvoriť v EÚ sociálny systém, ktorý zmierni nestabilitu, ako aj spoločne zdieľať výzvy a ťažkosti. Iba tak môže dôjsť k pokroku.
Pokiaľ sa budeme vyhovárať na byrokraciu, nikam sa neposunieme. „Mnohé z opatrení, ktoré
môžeme zrealizovať, si nevyžadujú zmeny európskych zmlúv a sú uskutočniteľné v rámci tých, čo
už existujú,“ zdôraznil minister Padoan. To nám
podľa jeho slov umožňuje konať dostatočne dynamicky a flexibilne.

Štáty musia držať spolu
Ako počas svojej prednášky uviedol taliansky
minister hospodárstva a financií, jedným z najdôležitejších nástrojov, ktoré máme k dispozícii, sú

finančné zdroje – mali by sme ich však využívať
odvážnejšie. Veď „len“ migračná kríza si vyžaduje
veľa zdrojov a krajiny EÚ by sa preto mali aj v tejto oblasti spojiť a spoločne sa pozrieť na možné
riešenia. (V súvislosti s následkami utečeneckej
krízy, ktorá ostatné mesiace otriasa Európou,
profesor Padoan podotkol, že by bolo namieste
uvedomiť si a priznať, že aj my sme sčasti jej vinníkom. „Európa v migračnej kríze ani tak nečelí
šoku, ako štruktúrovanej a historickej výzve,“ zaznelo v prednáške.)
Doteraz podľa neho neboli financie využité
s dostatočnou efektivitou, no stále je to poten
ciálne veľmi mocný nástroj, ktorý by pri vybudovaní správne zvoleného finančného systému mohol
celú situáciu zmeniť. „Stratégiou pre Európu je
pritom starý dobrý jednotný trh,“ predstavil svoju
ideu riešenia profesor Padoan.
Podľa jeho slov pritom nejde o revolučné riešenie, ale o niečo, čo dokážeme vytvoriť aj v súčasných podmienkach. Jednotlivé členské krajiny
však k sebe potrebujú nájsť dôveru. Nejde totiž
o politickú investíciu, ktorú by dokázali zvládnuť
samy. „Európa musí byť súčasťou riešenia, nie
problému,“ poznamenal profesor Padoan.
V závere podujatia odovzdal rektor UK prof.
RNDr. Karol Mičieta, PhD., profesorovi Pierovi
Carlovi Padoanovi Zlatú medailu UK.

Frédérique Hazéová,
Katedra žurnalistiky FiF UK
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Pred Univerzitou Komenského sa konala spomienka
na okupáciu z roku 1968
Dňa 19. augusta 2016 sa pred historickou budovou Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave konala pietna
spomienka na okupáciu Československa vojskami Varšavskej zmluvy z roku 1968. Na podujatí sa okrem vedenia Univerzity Komenského zúčastnili aj zástupcovia veľvyslanectiev v SR, Konfederácie politických väzňov Slovenska, Bratislavského samosprávneho kraja i hlavného mesta SR a ďalší.
Predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter
Sandtner vo svojom úvodnom príhovore pripomenul aj blížiace sa 50.
výročie tejto tragickej udalosti a vzápätí odovzdal slovo plk. Františkovi
Martošovi, priamemu účastníkovi okupácie, ktorý zažil 21. august 1968
ako vojak vtedajšej československej armády.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., vyzdvihol úlohu
akademickej obce pravdivo, autenticky skúmať a interpretovať dejiny

a poučenie z nich odovzdať nielen svojim súčasným študentom, ale aj
ďalším generáciám. „Národ, ktorý nepozná svoju históriu, bude nútený
prežiť ju znovu. Robme všetko pre to, aby sme už nikdy nemuseli
zakúsiť takéto zásahy cudzích mocností,“ uviedol.
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.,
poukázal na následky okupácie a ňou poznačeného komunistického
režimu, na jeho neľudskosť, ale aj oportunizmus, ktorý deštruoval
spoločnosť a negatívne ju poznamenal až do súčasnosti. Apeloval,
aby sme si augustové udalosti pripomínali aj osobitným pamätným
dňom.
Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa PaedDr. ThDr. Ondrej
Krajňák, PhD., zúčastneným objasnil faktografiu a historické údaje
súvisiace s vpádom vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie. Zdôraznil
i fakt, že armáda, ktorá nás v auguste 1968 obsadila, bola počtom
vojakov i vojenskej techniky oveľa väčšia ako tá, ktorá nás počas druhej
svetovej vojny prišla oslobodiť.
***
Dňa 21. augusta 1968 pod paľbou spojeneckých vojsk zahynuli
15-ročná Danka Košanová, 29-ročný Stanislav Sivák a 45-ročný kpt.
Ján Holík. Pietnou spomienkou si pri pamätnej tabuli na budove UK
prítomní uctili nielen tieto tri obete, ale aj ostatné obete okupácie.

red.

AS UK vyhlásil riadne
voľby do ŠRVŠ na volebné
obdobie 2016 – 2018
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Univerzita Komenského
k situácii
v tureckej akademickej obci

Dňa 22. júna 2016 sa v priestoroch Auditoria maximum
konalo v poradí 6. zasadnutie Akademického senátu
Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK).

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) vydala dňa 21. júla 2016
vyhlásenie k situácii v tureckej akademickej obci, ktorého úplné
znenie vám prinášame.

Významným bodom zasadnutia AS UK bolo schválenie
Výročnej správy o hospodárení UK za rok 2015 a návrhu na
rozdelenie zisku UK za rok 2015, ako aj Rozpočtu výnosov
a nákladov UK na rok 2016.
AS UK v rámci svojho zasadnutia schválil aj návrh rektora
UK na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na časť
pozemkov, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech
spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Obsahom vecného bremena
je priznanie práva uloženia telekomunikačného vedenia a práva
uloženia ochranného pásma telekomunikačného vedenia,
pričom investor stavby (spoločnosť Slovak Telekom, a. s.) sa
pri realizácii stavby zaväzuje rešpektovať už existujúce káblové
vedenie VI Družba UK, ktoré je uložené na predmetných
pozemkoch. Ďalším dôležitým bodom zasadnutia AS UK bolo
aj schválenie Cenníka pre študentov UK za ubytovacie služby
vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a dodatku k tomuto cenníku, ktoré
nadobudnú účinnosť dňa 31. augusta 2016.
V závere zasadnutia vyhlásil AS UK riadne voľby do
Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na volebné obdobie
2016 – 2018, ktoré sa uskutočnia v termíne od 5. septembra
do 4. novembra 2016, a zároveň určil jednotlivé volebné
obvody a počet delegátov v nich volených.
Viac informácií nájdete na webstránke AS UK: http://uniba.
sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/.
Zuzana Tomová

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave a vedenie Akademického senátu
UK (AS UK) so znepokojením sleduje aktuálne udalosti, kde po minulotýždňovom zmarenom pokuse o prevrat v Turecku podľa dostupných informácií Turecká
vysokoškolská rada (YÖK) zakázala až do odvolania akademickým pracovníkom
cestovať do zahraničia a prikázala návrat tým, ktorí v zahraničí pôsobia.
Medializované informácie hovoria o čistkách, ktoré postihli desiatky tisíc
zamestnancov štátnych inštitúcií. Z práce bolo prepustených viac ako 15 000
zamestnancov ministerstva školstva, viac ako 1500 dekanov štátnych aj súkromných univerzít bolo prinútených k rezignácii, boli odobraté licencie tisíckam
učiteľov pôsobiacich v súkromných inštitúciách a došlo aj k odobratiu licencií
viacerým súkromným školám.
S tureckým akademickým prostredím nás spája množstvo bilaterálnych partnerstiev a spoluprác s tureckými univerzitami. Prepojenie v oblasti vzdelanosti
a kultúrnosti nás však posúva až do 9. storočia a príchodu byzantských učencov
Cyrila a Metoda práve z Konštantínopola, dnešného Istanbulu, majúcich rozhodujúci význam pre rozvoj vzdelanosti na našom území.
V zmysle odkazu neodňateľného a neodmysliteľného hodnotového rámca akademických slobôd, slobodného vzdelávania a výskumu sme plne solidárni s našimi kolegami z tureckých univerzít v situácii ohrozujúcej ich akademické práva
a slobody aj autonómiu vysokého školstva. Hlásime sa k stanovisku Asociácie
európskych univerzít (EUA), ako aj k vyhláseniu Českej konferencie rektorov a vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby spoločne s nami podporili slobodu a demokraciu v Turecku.
Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.,
predseda AS UK
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Medici Univerzity
Komenského môžu
využívať unikátnu
novinku – biotlačiareň
Medici Univerzity Komenského v Bratislave (UK)
môžu využívať unikátnu novinku – 3D biotlačiareň.
Tento prístroj na Ústave simulačného a virtuálneho
medicínskeho vzdelávania Lekárskej fakulty UK je
schopný vytlačiť živé bunky. Vďaka biotlačiarni sa
pre medikov Univerzity Komenského otvoria nové
možnosti v oblasti regeneratívnej medicíny.

Vedci UK objavili nový proteín,
ktorý opravuje poškodenú
DNA a umožňuje sexuálne
rozmnožovanie
Vedcom Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa podarilo objaviť
nový proteín Dbl2, ktorý umožňuje opraviť poškodenú genetickú informáciu (DNA) a tiež umožňuje sexuálne rozmnožovanie. Vďaka tomuto
objavu vedeckého tímu pod vedením doc. Mgr. Juraja Gregáňa, PhD.,
z Prírodovedeckej fakulty UK (PriF UK) bude možné lepšie pochopiť,
ako bunka opravuje poškodenú DNA a tiež proces vzniku pohlavných
buniek.

„Bioprinting má mimoriadny potenciál do blízkej
budúcnosti,“ približuje význam novinky priekopník 3D
tlače v medicíne na Slovensku MUDr. Andrej Thurzo,
PhD., MPH, MHA. „V budúcnosti bude už bežné vytlačiť
náhradu poškodeného tkaniva alebo orgánu z vlastných
buniek pacienta. Predíde sa tak odmietnutiu tkaniva pri
transplantáciách a pacient tiež nebude musieť podstupovať
imunosupresívnu liečbu,“ dodáva MUDr. Thurzo.

Vedecký tím (zľava): Daniel Filip, Juraj Gregáň, Lucia Molnárová, Judita Richterová

MUDr. Andrej Thurzo s úplne prvým zmenšeným modelom
nosa úspešne vytlačeným bioatramentom

Biotlačiareň (Inkredible), ktorá bude slúžiť pre študentov,
ale aj pedagógov Lekárskej fakulty UK, je prvou svojho
druhu na Slovensku. Prispeje k posúvaniu hraníc poznania
v oblasti výskumu 3D tlače živými bunkami. Vďaka
biotlačiarni bude tiež možné venovať sa zaujímavým témam
diplomových prác či prác študentskej vedeckej odbornej
činnosti.
Prístroj realizuje tlač prostredníctvom dvoch hláv priamo
na Petriho misku. Pri kultivácii ľudských buniek sa biologický
atrament umiestnený do zásobníkov vytláča tryskami pre
tlač. Tlačiareň vytvára vzor buniek z vrstiev prekladaných
hydrogélom. Vytlačené tkanivo sa potom nechá prirodzene
rásť.
„O niekoľko rokov bude asi samozrejmé, že niektoré
špecializácie lekárov budú bežne pracovať s digitálnymi
3D modelmi ako výstupmi do 3D biotlačiarne. Je preto
skvelé, že medici Univerzity Komenského sa už dnes majú
možnosť oboznámiť so svetom regeneratívnej medicíny –
možno reality ich klinickej praxe po úspešnom skončení
štúdia na Lekárskej fakulte UK,“ dopĺňa MUDr. Thurzo.
Biotlačiareň zakúpila Slovenská spoločnosť pre
regeneratívnu medicínu – z podpory Nadácie Tatrabanky.
Hodnota prístroja (spolu s biologickým atramentom)
predstavuje viac ako 10 000 eur.
Andrea Földváryová

DNA v našich bunkách je vystavovaná rôznym vonkajším aj vnútorným faktorom,
ktoré ju môžu poškodzovať (napr. fajčenie, strava, pobyt na slnku, chyby počas
bunkového delenia). „Odhaduje sa, že v jednej ľudskej bunke vznikne v priebehu
dňa až niekoľko tisíc DNA poškodení. Ak nie sú včas opravené, môže v bunke
dôjsť k rôznym genetickým zmenám, ktorých dôsledkom môže byť napríklad strata
kontroly nad bunkovým delením a vznik rakoviny,“ vysvetľuje doc. Gregáň z Katedry
genetiky PriF UK. V priebehu evolúcie sa preto v bunke vyvinuli rôzne nástroje na
„opravu“ týchto DNA poškodení. Hľadanie nových proteínov a popísanie fungovania
mechanizmov DNA opravy je preto dôležité nielen pre pochopenie bunkovej biológie,
ale môže i pomôcť nájsť nové terapeutické ciele v liečbe rakoviny.
Obrázky živých buniek kvasiniek s jadrom/chromatínom
označeným červenou farbou.
V normálnych bunkách (wt) sa
počas meiózy rozdelí bunkové
jadro (chromatín) v dvoch deleniach na štyri menšie jadrá.
V neprítomnosti Dbl2 proteínu
bunka nie je schopná správne
rozdeliť chromatín a vznikajú
defektné jadrá, ktoré nie sú
schopné prežiť.

Tím doc. Gregáňa nedávno publikoval vo vedeckom časopise PLoS Genetics
článok, v ktorom popisuje funkciu nového proteínu Dbl2 v DNA oprave. Mgr. Lucia
Molnárová (doktorandka PriF UK) spolu s Dr. Silviou Polákovou (Ústav biochémie
a genetiky živočíchov SAV) zistili, že Dbl2 zohráva významnú úlohu v homologickej
rekombinácii (zmene usporiadania), ktorá je jednou z dôležitých dráh DNA opravy.
„Homologická rekombinácia sa okrem toho, že zohráva úlohu v oprave DNA
poškodení, podieľa aj na procese meiózy, ktorým vznikajú pohlavné bunky. Dbl2
proteín je dôležitý aj pre správne fungovanie meiózy,“ dopĺňa doc. Gregáň.
Vedci UK doposiaľ skúmali Dbl2 proteín v kvasinkách, zistili však, že proteíny
podobné Dbl2 sú aj v iných organizmoch vrátane človeka. V ďalších experimentoch
sa preto chcú zamerať aj na skúmanie funkcie týchto proteínov v bunkách cicavcov.
Andrea Földváryová
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Stretnutie prezidenta ERC, prof. Jungwirtha
a Dr. Martina Pennyho z Výkonnej agentúry ERC
s cca 60 mladými vedcami a vedkyňami
zo slovenských univerzít a SAV

ERC Day na Slovensku
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV) a Styčnou kanceláriou SR pre výskum
a vývoj v Bruseli (SLORD) zorganizovala 20. júna 2016 informačný deň „ERC Day in Slovakia“. Európska rada pre výskum (ERC) bola
založená Európskou komisiou v roku 2007 a je prvou európskou dotačnou organizáciou pre excelentný výskum, ktorý posúva hranice poznania. Cieľom prvého ERC dňa na Slovensku bolo oboznámiť slovenských výskumníkov s grantovou schémou ERC spadajúcou pod program Horizont 2020 a zvýšiť záujem o ERC granty, ako aj úspešnosť slovenských žiadateľov v európskej konkurencii.
Podujatie otvoril rektor UK prof. Karol Mičieta.
V súvislosti so slovenským predsedníctvom
v Rade EÚ uviedol ako jednu z priorít na ďalšie
obdobie podporu mladých talentovaných výskumníkov. Zdôraznil, že je nevyhnutné vytvárať
motivujúce prostredie pre najlepších vedcov
a zvýšiť tak účasť a efektívnosť pri podávaní
žiadostí o ERC granty.
Na rektorov príhovor nadviazal prorektor
UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. Peter Moczo, ktorý
zhrnul najpálčivejšie problémy slovenskej
vedy a výskumu a predostrel víziu, ako
podmienky v doktorandskom štúdiu a vede
zlepšiť.
Prezident Európskej rady pre výskum prof.
Jean-Pierre Bourguignon predstavil grantovú
schému ERC (Starting, Consolidator a Advanced Grants), podporujúcu ambiciózne
projekty jednotlivcov, ktorí sa zaoberajú výskumom na hraniciach súčasného poznania.
Zdôraznil, že v rámci jednotlivých výziev nie
sú stanovené prioritné oblasti, vedci môžu
identifikovať nové príležitosti v akejkoľvek
vednej disciplíne. Jediným kritériom je kvalita
a excelentnosť. Prijímateľ ERC grantu môže
pracovať na výskumnej téme podľa vlastného výberu s tímom, ktorý si sám vytvorí.

Prof. Bourguignon vyzdvihol skutočnosť, že
ERC ponúka nezávislosť, uznanie a možnosť
zviditeľniť sa. Za 9 rokov existencie programu bolo podporených viac ako 6000
individuálnych výskumníkov, z toho 65 percent tvoria mladí výskumníci na začiatku vedeckej kariéry. Súčasťou ERC tímov je cca
40 000 vedcov a odborných pracovníkov.
Okrem Jána Tkáča získali ERC grant ďalší 4
slovenskí prijímatelia, tí však pôsobia na vedeckých pracoviskách v zahraničí. Slovensko
je v hodnotiacich paneloch zastúpené 15
expertmi, čo je – ako uviedol prezident ERC
– dobrý východiskový bod pre potenciálnych
žiadateľov, ktorí sa tak vďaka expertom môžu
oboznámiť s procesom hodnotenia.
Prof. Tomáš Jungwirth, člen vedeckej rady
ERC, zhodnotil ERC granty aj z pohľadu
Českej republiky, ktorá je v porovnateľnej
situácii ako Slovensko. Aj keď je v ČR podporených viac žiadostí (23) ako na Slovensku (1), ide podľa prof. Jungwirtha o veľmi
slabú úspešnosť pri získavaní ERC grantov.
Odzrkadľuje to nedostatočnú úroveň vedy
a výskumu a v zásade sa to týka všetkých
nových členských krajín (EÚ13). O tom, že
situácia vo vede a výskume v krajinách EÚ13
nie je priaznivá, svedčí aj fakt, že viac ako po-

lovica prijímateľov ERC grantov z týchto krajín
pôsobí v zahraničí. Ako uvádza prof. Jungwirth, celkový objem ročného rozpočtu na
vedu a výskum je len jedným, ale nie jediným
problémom. Zásadný problém vidí v úrovni
doktorandského štúdia a v úrovni výskumu,
kde nie je vytvorené tvorivé konkurenčné
prostredie. Nestačí sa porovnávať na národnej úrovni, dôležité je byť konkurencieschopný v medzinárodnom meradle: „Môžete
byť najlepší v Českej republike, ale z celo
svetového hľadiska môže byť význam vášho
výskumu minimálny.“ Kľúčovým faktorom je
zvýšenie internacionalizácie výskumu. Ešte
vždy sa považuje za normálne, ak je celá akademická kariéra (od samotného štúdia cez
miesto odborného asistenta až po profesúru)
spätá len s jednou inštitúciou. Akademická
mobilita a internacionalizácia vo vede je
v súčasnosti nedostatočná. V prípade záujmu
zo strany zahraničného výskumníka o miesto
na českej inštitúcii chýba transparentnosť informácií, nie je jasný postup pri budovaní akademickej kariéry.
Prof. Jungwirth predostrel aj niekoľko
riešení, ako zvýšiť konkurencieschopnosť
pri získavaní ERC grantov. Prostredníctvom
grantov a za atraktívnych platových pod-

Uvádzame úplné znenie príhovoru
prof. Petra Mocza, prorektora UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské
štúdium.

kov. Bez nich sa veda a výskum nezaobídu. No je
táto vedecká základňa sama o sebe dostatočná
pre nové objavy a zistenia, ktoré v zásadnej miere zlepšujú naše poznanie, technológie, liečebné
postupy a praktický život? Nie, nie je. To všetko
môžu dosiahnuť len tí najlepší vedci. To všetko
je možné len vďaka vedeckej excelentnosti a výskumu na hranici poznania. Výskumu na hranici
poznania tak, ako ho identifikuje ERC.
V Európe neexistuje žiadna iná grantová schéma, ktorá by sa tak zásadne a principiálne zameriavala na identifikáciu a intenzívnu podporu výskumu
na hraniciach a za hranicami súčasného poznania.
Aj keď to niektorým neznie dobre, úspešnosť krajiny v získavaní ERC grantov úzko súvisí s pomermi
v oblasti vedy a výskumu v danej krajine. Ak rozumne predpokladáme, že neexistuje genetická príčina,
ktorá by znevýhodňovala slovenských vedcov, tak

musí existovať iný faktor, ktorý je zodpovedný za nepríjemnú skutočnosť, že Slovensko je jednou z najneúspešnejších krajín v získavaní ERC grantov.
Nemám čas na to, aby som vymenoval a klasifikoval všetky príčiny. Ale spomeniem aspoň niektoré:
• Slovensko dodnes nemá sformulovanú komplexnú stratégiu v oblasti vedy, ktorá by náležite zahŕňala RIS3-orientovaný výskum a slobodný výskum
motivovaný zvedavosťou, pričom excelentnosť by bola
jednotiacim a základným kritériom oboch.
• Finančná podpora výskumu nie je dostatočná a, čo je ešte dôležitejšie, nie je adekvátne distribuovaná.
• Excelentnosť vo výskume nie je dostatočne
identifikovaná a podporovaná.
• Zatiaľ sme nevytvorili skutočne konkurenčné
a dostatočne motivujúce akademické prostredie.

Aký význam má pre
nás Európska rada pre
výskum (ERC)? Je naozaj taká dôležitá a výnimočná? Áno, je. Mali
by sme to pochopiť, akceptovať a podľa toho
aj konať. Ale prečo?
Všetci vieme, že vedecký výskum potrebuje technikov, administrátorov, asistentov
a usilovných výskumní-
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mienok treba naspäť pritiahnuť domácich
špičkových vedcov zo zahraničia ako potenciálnych prijímateľov ERC grantov. Zároveň
je dôležité sústrediť sa na mladých vedec
kých pracovníkov. Je nevyhnutné aktívne
vyhľadávať talentovaných vedcov a podnietiť
ich k tomu, aby sa uchádzali o ERC granty.
V niektorých krajinách existujú schémy
financované na národnej úrovni, ktoré
podporujú mobility budúcich žiadateľov
o ERC, aby absolvovali prípravné pobyty
v rámci už prebiehajúcich ERC projektov. Mgr. Iveta Hermanovská za slovenský
národný kontaktný bod pre program Horizont 2020 potvrdila, že sa takýto program
plánuje aj na Slovensku. Česká republika
je jednou z krajín, ktoré už zaviedli národný
mechanizmus na zužitkovanie špičkových
vedeckých projektov, ktoré pri hodnotení získali najvyššiu známku, no z dôvodu rozpočtových obmedzení ERC grant
nedostali. Na Slovensku táto možnosť
zatiaľ nie je, no mnohí rečníci sa zhodli na
tom, že by existencia takéhoto programu
bola veľkým prínosom.
Vlastné skúsenosti pri podávaní projektovej žiadosti a samotnej realizácii projektu
opísal Dr. Ján Tkáč z Chemického ústavu
SAV, zatiaľ jediný slovenský riešiteľ ERC
grantu pôsobiaci v slovenskej inštitúcii.
Odporučil nenechať sa odradiť eventuálnym neúspechom, v prípade zamietnutia
sa projekt oplatí prepracovať, zohľadniť
kritické pripomienky z hodnotenia a projektovú žiadosť podať opätovne. On sám uspel
pri ERC grante až na druhýkrát.
Za humanitné vedy vystúpila s príspev
kom držiteľka grantu Dr. Pavlína Rychterová

Sprava prof. Karol Mičieta, prof. Jean-Pierre Bourguignon, prof. Tomáš Jungwirth, prof. Pavol Šajgalík

z Rakúskej akadémie vied. Svoje skúsenosti
z procesu evaluácie žiadostí sprostredkovali
členky hodnotiacich panelov ERC prof. Darina Malová z Filozofickej fakulty UK a prof.
Daniela Ježová zo SAV. Mgr. Hermanovská
predstavila možnosť konzultovať projektové
žiadosti s pracovníkmi kancelárie Centra
vedecko-technických informácií SR. Pomoc
pri identifikovaní a hľadaní výskumných partnerov ponúkol Mgr. Daniel Straka za SLORD.
V popoludňajších hodinách sa v Rektorskej sieni UK konalo stretnutie prezidenta
ERC, prof. Jungwirtha a Dr. Martina Pennyho z Výkonnej agentúry ERC s cca 60
mladými vedcami a vedkyňami zo slovenských univerzít a SAV. Predstavitelia ERC
detailnejšie priblížili možnosti, ktoré ponúka
ERC pre mladých vedcov. Prebehla živá
debata o podmienkach grantov, o procese
podávania žiadostí, ale aj o tom, akých chýb
sa treba vyvarovať.

Delegáciu ERC prijali aj minister školstva
prof. Peter Plavčan a štátna tajomníčka
Ministerstva financií SR Ing. Dana Meager. Na základe týchto rokovaní rektor UK
a predseda SAV v spoločnom liste navrhli
opatrenie, aby Vláda SR finančne podporila
tých žiadateľov o ERC grant, ktorí dosiahnu
najvyššie možné hodnotenie, kategóriu A,
avšak zostanú pod čiarou financovania zo
strany ERC. Výška finančnej podpory by
mala zodpovedať výške finančných prostriedkov požadovaných v návrhu projektu
predloženého a vyhodnoteného ERC.
Celý záznam z podujatia:

Monika Brečková,
Oddelenie projektov RUK

Tabuľka: Porovnanie krajín podľa počtu získaných grantov ERC na 1 mil. obyvateľov
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Dr. Ján Tkáč
• Kvalita doktorandského štúdia je vo všeobecnosti nízka.
Nemôžem nespomenúť dve otázky, ktoré si
kladú mnohí dobrí vedci v našej krajine: Môžeme
si z ekonomického hľadiska dovoliť tak mnoho
univerzít? Taký vysoký počet nevyhnutne vedie ku
kontraproduktívnemu predstieraniu univerzít, že sú
lepšie, ako v skutočnosti sú. Je naozaj prínosom
pre našu budúcnosť, ak sú vysoké školy riadené
víťazmi volieb v akademických senátoch v dnešnej
podobe?
Čo môžeme urobiť? Alebo presnejšie, čo musíme urobiť, aby sme pomohli našej krajine? Obmedzím sa na to, čo môžeme urobiť na Univerzite
Komenského v Bratislave:
• Musíme zvýšiť kvalitu doktorandského
štúdia. To by malo zahŕňať tieto aspekty:

Vysvetlivka: Vlastné prepočty na základe dát ERC v období rokov 2008 – polovica 2016, výber krajín
od 10 mil. (Česká republika) do 4 mil. (Chorvátsko) obyvateľov.
–– výrazne zlepšiť individuálnu starostlivosť
o doktorandov,
–– učiť študentov písať články a projekty,
–– učiť študentov prezentovať myšlienky a výsledky,
–– realizovať primeranú časť študijného programu v angličtine,
–– vysielať študentov na najlepšie zahraničné
inštitúcie,
–– vo významnej miere zapájať špičkových medzinárodných vedcov do odborových rád doktorandského štúdia a obhajobných komisií.
• V súčasnosti sme už začali zlepšovať podporu pri príprave projektov.
• Musíme identifikovať mladých vedcov,
ktorí majú potenciál uspieť v úsilí o získanie ERC
grantu.
• Musíme významne zvýšiť kvalitu a vytvoriť
tak konkurenčné akademické prostredie – atrak-

tívne pre najlepších vedcov.
• Publikovanie v kvalitných recenzovaných
vedeckých časopisoch a v popredných vydavateľstvách sa musí stať normou.
• Musíme si byť viac vedomí toho, čo je a čo
nie je špičkový výskum, a podľa toho konať.
• Slovenskej vláde navrhneme:
–– vytvorenie systému pre postdoktorandov,
–– plnú finančnú podporu pre návrhy projektov v kategórii A – projektové návrhy dobrej kvality
a hodné podpory, ale nefinancované z dôvodu
rozpočtových obmedzení.
Bez týchto opatrení nedokážeme zlepšiť súčasnú situáciu vo vede a výskume a následne ani
našu schopnosť uspieť v konkurencii pri získavaní
ERC grantov.

Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
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Medička UK si pri
vyšetreniach pacientov
v rozvojových krajinách
vystačí s Volkovou šošovkou
a smartfónom
Jednoduchým použitím Volkovej šošovky a smartfónu sa odbornému tímu spolu s medičkou Univerzity Komenského v Bratislave
(UK) Adriánou Furdovou podarilo v rozvojovej krajine zdokumentovať nálezy na očnom pozadí pacientov. Týmto spôsobom sa dajú
rozšíriť možnosti vyšetrenia v nemocniciach tretieho sveta, ktoré
nedisponujú špecializovanými oddeleniami.
Smartfón spolu s Volkovou šošovkou predstavujú veľmi lacnú, ľahko transportovateľnú a jednoducho použiteľnú metódu vhodnú na
využitie v komplikovaných podmienkach, schopnú zlepšiť úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti v krajinách tretieho sveta.
Tím odborníkov bol vyslaný na mesiac do nemocnice v dedine
Mapuordit (Južný Sudán), kde plánovali pred odovzdaním okuliarov
vyzbieraných na Slovensku pacientom oftalmologicky vyšetriť zrakovú

Dvor areálu nemocnice s pacientmi a ich príbuznými (na fotke
Adriána Furdová)
ostrosť a očné pozadie. Na vyšetrenie zrakovej ostrosti si so sebou
vzali súpravu očných šošoviek, okuliarový rám, papierovú nástennú
Snellenovu tabuľku optotypov a na vyšetrovanie očného pozadia klasický oftalmoskop. V súčasnosti sa tieto vyšetrenia v ambulancii či
v nemocnici robia aj pomocou rôznych prístrojov, ktoré sú dôležité
najmä pre zdokumentovanie a zaznamenanie nálezov na oku pacienta. „Takéto prístroje však nie sú vhodné na transport do rozvojových
krajín, a tak sme hľadali metódy, ktoré by ich nahradili. V prípade
predného segmentu oka je to pomerne jednoduché – pomocou fotoaparátu. Pri vyšetrovaní očného pozadia nám veľmi dobre poslúžila
klasická Volkova šošovka s hodnotou plus 20 dioptrií v kombinácii so
smartfónom, ktorý mal štandardný LED blesk,“ približuje študentka
Lekárskej fakulty UK Adriána Furdová.
Na smartfóne zachytili snímky, ktoré bez následných úprav zreteľne zobrazovali očné pozadie pacientov – očný nerv, farbu sietnice,
výstup a priebeh ciev. Tímu sa podarilo celkovo vyšetriť a odovzdať
okuliare približne 250 osobám. Zamerali sa na hospitalizovaných pacientov s rôznymi diagnózami, ako napr. HIV, hypertenzia, tuberkulóza a pod. Skríning a dokumentácia sú dôležité pre lepšie možnosti
následného manažmentu a liečby pacienta. Tieto snímky je možné
poslať napríklad cez internet a diskutovať o prípade s odborníkom, ak
v danej nemocnici nie je špecialista – oftalmológ.
„Svojou prácou som ukázala, že je to v týchto podmienkach vhodná metóda. Aj takýmto spôsobom môže medicína napredovať,“ hovorí
študentka UK, ktorá za svoj výskumný projekt získala 1. miesto v oftalmologickej sekcii medzinárodnej študentskej konferencie vo Varšave,
odkiaľ si odniesla aj Grand Prix cenu publika.
Jana Blusková
Foto: Archív A. Furdovej
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Prezident SR navštívil Jesseniovu
lekársku fakultu UK v Martine
Jesseniovu lekársku fakultu UK
v Martine (JLF UK) navštívil 23.
júna 2016 prezident SR Andrej
Kiska. Fakulta, ktorá má polovicu študentov zo zahraničia, je
podľa prezidenta SR dôkazom,
že dobré školy môžu byť aj mimo
Bratislavy. Andrej Kiska si prezrel
laboratóriá Martinského centra
pre biomedicínu, ktoré je zamerané na výskum v oblasti neurovied,
onkológie, molekulárnej medicíny
a respirológie.
„Teší ma, že prezident SR ocenil vysokú kvalitu medicínskeho
vzdelávania na našej Jesseniovej
lekárskej fakulte UK, excelentné podmienky pre vedeckovýskumnú činnosť, nadštandardné Dekan odovzdal prezidentovi Pamätnú meoceňovanie a odmeňovanie a ší- dailu UK
renie dobrého mena Slovenska
v zahraničí,“ uviedol dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
Návšteva JLF UK bola súčasťou programu prezidenta SR v Turci. Okrem nej
navštívil aj Slovenskú národnú knižnicu, Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha i martinský Národný cintorín.
red.

Rektor UK ocenil profesora
stomatológie Vladimíra Javorku
pri príležitosti životného jubilea
Dňa 17. júna 2016 sa uskutočnila Vedecko-odborná konferencia Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave (LF UK) a Onkologického ústavu sv. Alžbety, s. r. o. (OÚSA), pri
príležitosti životného jubilea prof. MUDr. Vladimíra Javorku, CSc.
Na konferencii sa zúčastnilo 110 stomatológov
a zubných lekárov z celého
Slovenska a pozvaní hostia. Čestné predsedníctvo
tvorili rektor Univerzity
Komenského v Bratislave
(UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., dekan LF UK
prof. MUDr. Juraj Šteňo,
DrSc., čestný prezident
Slovenskej lekárskej spoločnosti prof. MUDr. Peter
Krištúfek, CSc., a hlavná
odborníčka
Ministerstva
zdravotníctva SR pre zubné lekárstvo prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. Rektor
UK odovzdal profesorovi Javorkovi Zlatú medailu Univerzity Komenského za jeho
mimoriadnu dlhoročnú angažovanosť v rozvoji študijného programu zubné lekárstvo na Slovensku. Po príhovoroch hostí vyjadril jubilant svoju vďaku za prejavené uznanie a srdečné blahoželania. Nasledoval hodnotný odborný program, ktorý
reprezentoval jednotlivé oddelenia kliniky od predklinického zubného lekárstva,
cez čeľustnú ortopédiu, záchovnú stomatológiu, parodontológiu, protetiku až po
maxilofaciálnu chirurgiu. Uskutočnené podujatie splnilo v plnej miere všetky vedecko-odborné a spoločenské aspekty. Treba dúfať, že sa podobné vydarené akcie
budú na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA konať aj
v budúcnosti.
Prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Foto: Mgr. Jozef Mikloš

SPRAVODAJST VO

FMFI UK má osem nových
emeritných profesorov
Dňa 28. júna 2016 dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) prof. RNDr.
Jozef Masarik, DrSc., slávnostne odovzdal menovacie dekréty ôsmim emeritným profesorom FMFI UK.
Professor emeritus Univerzity Komenského (UK) je čestný titul, ktorý udeľuje rektor UK za významné prínosy v oblasti vedy
a vzdelávania profesorom starším ako 70
rokov, ktorí pôsobili ako riadni profesori a na
UK naďalej aktívne vedecky a pedagogicky
pôsobia. Titul sa udeľuje na návrh vedeckej
rady fakulty.
Prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc., je
popredným slovenským fyzikom, ktorý
sa špecializuje na kvantovú teóriu kovov
a polovodičov. Vedecké úspechy dosiahol
i v matematickej a štatistickej fyzike.
Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.,
je významná vedecká osobnosť uznávaná
na Slovensku a v oblasti optimálneho riadenia a diferenciálnych rovníc aj vo svete.
Jeho meno v spojení „Brunovský canonical
form“ sa dostalo do učebníc optimálneho
riadenia a stoviek časopiseckých článkov.
Prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc., jeden z najvýznamnejších predstaviteľov celej
jednej generácie slovenských matematikov,
sa vo svojej vedeckej práci zameral hlavne

na teóriu zväzov a univerzálnu algebru. Zásadným spôsobom sa podieľal na vzniku
a budovaní bratislavskej algebraickej školy.
Prof. RNDr. Viktor Matišovitš, DrSc.,
je významným predstaviteľom fyziky plazmy, ktorý sa zaslúžil o založenie tohto odboru na Slovensku. Podstatnú časť svojej
kariéry venoval aj aplikovanému výskumu na programe Interkozmos a riešeniu
problémov pri zváraní kovových materiálov
v mikroelektronickom priemysle.
Prof. Ing. Milan Noga, DrSc., je jedným
z popredných predstaviteľov teoretickej fyziky na Slovensku. Významným spôsobom
sa podieľal na budovaní teórie elementárnych častíc a kvantovej teórie poľa mnohočasticových systémov.
Prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc.,
je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov matematickej štatistiky na Slovensku. Zásadným spôsobom sa podieľal
na budovaní teórie nelineárnych štatistických modelov a optimálneho navrhovania experimentov, pričom sa v týchto

oblastiach stal celosvetovo uznávanou
osobnosťou.
Prof. Ján Pišút, DrSc., sa profesionálne
venoval subjadrovej fyzike a teórii vyučovania fyziky. Celosvetovo je známy jeho model opisujúci zrážky hadrónov pri vysokých
energiách. V rokoch 1990 – 1992 bol ministrom školstva. Je autorom a spoluautorom niekoľkých vysokoškolských a stredoškolských učebníc.
Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.,
je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov astronómie na Slovensku. Značne
ovplyvnil zameranie výskumu medziplanetárnej hmoty na Slovensku. Patrí tiež
k popredným odborníkom na skúmanie
meteoritov a veľkú úlohu zohral ako riaditeľ
a neskôr vedúci oddelenia astronómie aj
pri smerovaní Astronomického a geofyzikálneho observatória UK v Modre.
Viac informácií na webovej stránke fakulty: http://fmph.uniba.sk/.
Jozef Masarik, dekan FMFI UK

Univerzitu tretieho veku Univerzity Komenského
absolvovalo za 25 rokov 8000 seniorov
Univerzitu tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (UTV CĎV UK) absolvovalo za 25 rokov
8000 seniorov. Najstaršou absolventkou je 96-ročná MUDr. Niké Klimešová-Wagnerová, ktorá tu absolvovala už tri študijné odbory.
V uplynulom akademickom roku absolvovalo štúdium 413 seniorov
(z toho 358 žien). Medzi najvyhľadávanejšie odbory patria dejiny a pamiatky Bratislavy, dejiny výtvarného umenia, psychológia, regenerácia
psychofyzických síl seniorov, lieky a zdravie, záhradníctvo, sedemkrát
sedem divov Slovenska, história a kultúra Rakúska, UNESCO.
„Poslucháči majú možnosť vybrať si z ponuky 35 študijných odborov. Štúdium je realizované formou záujmového nekvalifikačného vzdelávania. V prvom ročníku poslucháči navštevujú prednášky
všeobecného základu. Ide o úvodné prednášky k jednotlivým študijným odborom Univerzity tretieho veku, v druhom a treťom ročníku študujú vybraný odbor,“ približuje PhDr. Nadežda Hrapková,
PhD., hlavná metodička UTV CĎV UK.
Výučba sa koná každých 14 dní, kedy je pre seniorov pripravená
jedna tematická dvojhodinová prednáška podľa rozvrhu jednotlivých odborov. Po ukončení trojročného štúdia je absolventom slávnostne odovzdané osvedčenie zo záujmového vzdelávania na UTV.
Mnohí z absolventov sa do lavíc Univerzity tretieho veku CĎV UK
vracajú opakovane. Príkladom je aj 96-ročná MUDr. Niké Klimešová-Wagnerová, ktorá v akademickom roku 2015/2016 absolvovala odbor dejiny výtvarného umenia. „Tajomstvo večnej mladosti ducha – to
je to, čo ponúka seniorom Univerzita tretieho veku na Univerzite Komenského. Nežiť minulosťou, ale klásť si nové úlohy, získavať nové

poznatky, a tak sa začleniť do súčasného života,“ vyzdvihuje prínos
štúdia pani Niké, ktorá UTV UK navštevuje od svojich 87 rokov.
Univerzita tretieho veku ako vôbec prvá inštitúcia svojho druhu
na Slovensku vznikla na pôde najstaršej slovenskej univerzity na jar
v roku 1990 a od októbra toho roku začala svoju činnosť pre prvých
235 záujemcov. V decembri 2004 bola začlenená do novovzniknutej súčasti univerzity – Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity
Komenského v Bratislave.
red.
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Medzi množstvom vykonanej práce
a šťastím existuje matematická závislosť
Ak venujete fakulte, na ktorej ste získali vzdelanie, štvrť milióna eur z toho, čo ste zarobili, je jasné, že ste megaúspešný.
Je však jasné aj to, že ste za toto vzdelanie vďačný a záleží vám na ďalšom rozvoji fakulty.
Zdá sa vám tento úvod v slovenských pomeroch skôr ako „matrixová“ fikcia? Vyvedieme vás z omylu. Presnejšie, vyvedie
vás z omylu. Spolumajiteľ spoločnosti ESET a prezident ESET North America, absolvent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Anton Zajac.

Spoločnosť ESET LLC, ktorú ste založili v roku 1999 v San Diegu, získala nejedno významné ocenenie. Za zmienku nepochybne stojí „najrýchlejšie
rastúca spoločnosť v južnej Kalifornii“.
Tri roky po sebe ste sa dokonca ocitli
medzi TOP 500 najrýchlejšie rastúcimi
firmami USA. Koľko driny je za tým?
Tak to sa dá ťažko odmerať, tých neprespatých nocí bolo veľa. ☺ V našom
prístupe však asi najväčšiu úlohu zohralo
množstvo inovácií a synchronizácia produktového vývoja s potrebami trhu. ESET
mal a naďalej má úžasný vývojový tím.
Mnohé kľúčové technológie v produkte
predbehli dobu o niekoľko rokov. Ich realizácia bola veľmi efektívna: algoritmy boli
rýchle, nevyžadovali veľa pamäte a navyše, nespôsobovali falošné poplachy. A to
bola vstupenka do mnohých renomovaných firiem. Napríklad špeciálne riešenie
pre NAS servery sme dodali DELL-u už
v roku 2002. Vtedy bol ESET ešte veľmi malý hráč a kontrakt s najväčším výrobcom počítačov v USA bol obrovským
úspechom a validáciou našej technológie.

Keď vám píšem tieto otázky, práve mi na
mobile prebieha „aktualizácia vírusovej
databázy ESET“. ☺ Aký je to pocit, keď
viete, že produkty vašej spoločnosti používa vyše 100 miliónov užívateľov vo
viac ako 180 krajinách sveta?
Je to kombinácia určitej hrdosti a súčasne zodpovednosti. Keď Bill Gates navštívil v roku 2004 Slovensko, Microsoft už
bol naším klientom. Veľmi rád som na to
upriamil pozornosť hlavného softvérového
architekta Microsoftu a v tom čase aj najbohatšieho muža planéty. To, že sa vám
práve aktualizovala vírusová databáza, je
však dôkazom, že naša práca neskončila
a asi dlho neskončí. Keď si kúpite auto,
kúpite si produkt na približne 5 až 10 rokov. Antivírus je de facto služba. Každý
deň máte na počítači iný model. A o to je
tá zodpovednosť väčšia.
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Nasledovali ďalšie roky úspechov,
otvorili ste pobočky v Buenos Aires,
Singapure, nový technologický hub
v Montreale, získali ste najviac za sebou nasledujúcich ocenení za detekciu malvéru spomedzi všetkých poskytovateľov internetovej bezpečnosti...
Z vedenia spoločnosti ste však aj s ostatnými spolumajiteľmi k 1. januáru
2011 odišli. Nechýba vám tento operatívny manažment?
Úprimne povedané, nechýba. Myslím,
že sme nielen dobre odhadli čas odchodu, ale našli sme aj vynikajúcu náhradu.
Súčasný generálny riaditeľ Richard Marko je aj spolumajiteľom, takže úplne sme
sa nevytratili. ☺
Zjavne nikdy sa nevytratia ani stále
novšie a sofistikovanejšie vírusy, ktorým musíte čeliť... Aké vízie či plány
stoja aktuálne pred ESET-om?

Chceme vytvárať produkt, ktorý bude
na špici technologických inovácií v oblasti
kybernetickej bezpečnosti a spolu s ním
poskytovať klientom spoľahlivú a rýchlu
podporu. Chceme si zachovať vysokú lojalitu našich zákazníkov a získavať nových.
Výsledok by mohol byť taký, že sa zo súčasného piateho miesta globálneho svetového rebríčka postupne do roku 2020
prebojujeme na tretie. Ale máme aj spoločné plány s UK a STU: minulý rok sme
otvorili spoločné pracovisko, v ktorom po-

„Súčasná a budúca
kvalita našich
univerzít určuje
konkurencieschopnosť
našej krajiny.“
máhame vychovávať odborníkov v oblasti
kybernetickej bezpečnosti. Verím, že toto
je len skromný začiatok našej spolupráce.
Taká malá krajina ako Slovensko nemôže
byť na špičke všetkých svetových trendov,
nemá na to ani zdroje. A práve preto by aj
vládna podpora mala smerovať do oblastí,
v ktorých hráme prvé husle.
Keď ste už spomenuli vzdelávanie
a výskum – práve diplom z „matfyzu“
stál na začiatku vašej profesijnej cesty.
V roku 1982 ste absolvovali štúdium
fyziky, o dva roky neskôr ste si už pred
menom písali titul „doktor prírodných
vied“. Ako si spomínate na svoje študentské časy strávené na Univerzite
Komenského?
Štúdium matematickej fyziky bolo pre
mňa zábavou, ale aj hľadaním odpovedí
na otázky, ktoré ostali otvorené vo fyzike
a filozofii dodnes. Mal som úžasné šťastie,
že som stretol ľudí, ktorí vede zasvätili život. Profesori Mózer, Pišút, Noga, Černý
– ich prednášky som často počúval so
zatajeným dychom. Ich nadšenie pre po-

N A Š I A B S O LV E N T I

„Štúdium matematickej
fyziky bolo pre mňa
zábavou, ale aj hľadaním
odpovedí na otázky,
ktoré ostali otvorené
vo fyzike
a filozofii dodnes.“
znanie bolo infekčné. Moje skúsenosti
neboli však len pozitívne. Za odchod zo
zemiakovej brigády ma komunisti vylúčili
zo školy. Neskôr bolo toto vylúčenie zmenené na podmienečné. Za moje otvorené
názory na politickú situáciu som prišiel
o prospechové štipendium. Škola ma naučila vážiť si hodnoty pravdy a vzdelania,
ale ukázala mi aj ich odvrátenú tvár, ktorú
dnes najlepšie reprezentujú birmovaní (bývalí) komunisti.
O fyzike ste raz povedali, že bola pre
vás takmer religióznou záležitosťou.
Aké miesto jej patrí vo vašom živote
dnes?
S veľkým poľutovaním musím konštatovať, že to miesto je dnes len čestné. Som
však presvedčený, že fyzikálne princípy
sú univerzálne aplikovateľné v oblastiach,
ktoré zdanlivo s fyzikou ani nesúvisia.
Dôkazom je napríklad riešenie problému
obchodného cestujúceho metódou simulovaného žíhania Vlada Černého – ide
o jeden z najcitovanejších článkov slovenského vedca. Fyzikálne princípy sú aj pre
mňa často rámcom, ktorý mi pomáha analyzovať bežné situácie v biznise a živote.
Obdivuhodné je, že na svoju alma mater ste nezabudli ani po svojom úspešnom profesionálnom rozlete. Fakulte
matematiky, fyziky a informatiky UK
ste sa pred pár rokmi rozhodli venovať obrovskú sumu – 250 000 eur na
podporu návratu slovenských vedcov
zo zahraničia na domovskú fakultu. Čo
vás k tomu podnietilo?
Na jednej strane som vďačný univerzite
za vzdelanie, ktoré som dostal. Na druhej
strane cítim zodpovednosť za jej súčasný
stav. Väčšina tých, ktorí tvoria produkty
ESET-u, absolvovali štúdium na Slovensku
a mnohí z nich na Univerzite Komenského.
Súčasná a budúca kvalita našich univerzít
určuje konkurencieschopnosť našej krajiny, kvalitu našich produktov v budúcnosti.
Toto by si mala uvedomiť nielen naša vláda, ale každý úspešný absolvent. A o čo
menej koná naša vláda, o to viacej musíme
konať my sami.

Príkladom takéhoto uvedomenia je
podpora viacerých vzdelávacích projektov – v zmysle vášho hesla: „Základom všetkého je vzdelanie.“ Jedným z nich je aj Teach for Slovakia.
V tomto projekte najlepší absolventi najlepších škôl odchádzajú na dva roky učiť
do tých najťažších komunít Slovenska.
Som veľmi rád, že projekt podporujú aj
náš minister školstva a prezident. Jedným
z problémov sveta sú rastúce ekonomické
a vzdelanostné rozdiely medzi ľuďmi a krajinami. Projekt Teach for Slovakia je zatiaľ
iba malým lokálnym príspevkom v snahe
odstraňovať rozdiely.
Nielen prácou je však človek živý. ☺
Medzi vašimi záľubami ma zaujalo lovenie rýb harpúnou spojené s ponorom do vody, tzv. spearfishing.
Je dôležité zachovávať rovnováhu medzi prácou a oddychom. Sú to spojené
nádoby. Keď som bol malý, žil som vyše
troch rokov na Kube. Vo vode som bol
denne a keď si viem uloviť aj obed, je
to spojenie príjemného s užitočným.
Spearfishing je v skutočnosti dosť nebezpečný šport. Nehovorím primárne
o žralokoch, ale napríklad o strate vedomia z dôvodu odkysličenia mozgu. Šport
si vyžaduje maximálnu sebakontrolu
a sústredenie. Tieto vlastnosti sa zídu aj
v práci.
A akú rovnováhu udržiavate medzi
pobytom v Amerike a na Slovensku,
kde striedavo žijete? Čo slovenské
vám za veľkou mlákou najviac chýba?

„Je dôležité zachovávať
rovnováhu
medzi prácou
a oddychom.
Sú to spojené nádoby.“
Lietam určite viac ako profesionálni piloti. ☺ Na Slovensku som zhruba polovicu roka. Nemám priveľmi čas uvedomovať si, čo mi chýba. Asi najviac mi chýba
práve čas. Ale stretnutie s priateľmi, ktorí
žijú na Slovensku, a posedenie pri víne je
ťažko nahraditeľné.
V jednom z rozhovorov ste prezradili,
že ak presne vieme, čo chceme v živote dosiahnuť, dá sa to. A aj keď nás
šťastie obchádza, dá sa to trocha zmanipulovať. Poraďte ako. ☺
Myslím, že existuje (takmer) matematická závislosť medzi množstvom vykonanej práce a šťastím, ktoré vás „stretne“.
Nestačí si dať len cieľ a čakať, že príde.
V každej chvíli mu treba ísť v ústrety – tvrdou prácou, sústredením, vzdelávaním
sa, budovaním tímu, kreativitou, poctivosťou, schopnosťou poučiť sa na chybách
a nevzdávaním sa.
Andrea Földváryová
Foto: Archív A. Z.
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AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Studia Academica Slovaca ako droga
Na Filozofickej fakulte UK na Gondovej ulici v Bratislave sa i v auguste – na rozdiel od prázdninového režimu mnohých vysokých škôl
– žilo aktívnym študentským životom. Po chodbách a v átriu ste mohli počuť slovenčinu v rôznych podobách, suplovanú často angličtinou. Dôvod? Jednoduchý: konal sa ďalší, už 52. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS).
konfesionálneho aj
politického charakteru v súčasnosti aj
v historickej pamäti
obyvateľov Slovenska. Všetky príspevky sú publikované
v printovom zborníku, ako aj v jeho
online forme (zborniky.e-slovak.sk).
Letnú školu SAS
však, samozrejme,
nemožno stotožniť
len s výučbou jazyka v triedach. Organizátori pripravili aj
Zinscenovaná svadba v Ždiari – goralská či interkultúrna?
rozmanitý sprievodný
program:
koncert
Na intenzívnej výučbe slovenčiny, ktorá Petra Michalicu, tradičnú slovenskú večeru
prebiehala od 1. do 19. augusta 2016, sa sprevádzanú Ľudovou hudbou spod Rokov tomto roku zúčastnilo 153 záujemcov z 32 ša, nácvik známych slovenských ľudových
krajín sveta. Najviac účastníkov prišlo z Ne- aj populárnych piesní či premietanie nového
mecka (15), ďalej z Poľska a Maďarska (po slovenského filmu Učiteľka. A takisto tri ex12 účastníkov), z Talianska (11) a Rakúska kurzie. Prvá sa zameriavala na pamätihodnos(10), záujem však prejavili aj študenti po- ti a zaujímavosti Bratislavy, cieľom druhej bol
chádzajúci z USA, Kanady, Fínska, Turecka, hrad Devín. Posledná exkurzia – trojdňová
ako aj z Egypta, Japonska, Číny, Gruzínska, s ubytovaním v Poprade – viedla štyrmi temaSýrie či Taiwanu. Dominovali študenti slova- ticky koncipovanými trasami (agrárnou, techkistiky a iných filológií, ktorí mali výučbu hra- nickou, umeleckou a sakrálnou) po viacerých
denú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu regiónoch Slovenska, oboznamujúc študena športu SR, mimovládnou neziskovou orga- tov s kultúrnymi a technickými pamiatkami
nizáciou SAIA či Rektorátom UK, ale medzi a prírodnými krásami Slovenska. Študenti tak
účastníkmi sa dali nájsť aj tlmočníci a prekla- napríklad nazreli do Brhloviec, pokochali sa
datelia, pracovníci zastupiteľských úradov Belianskou jaskyňou či výhľadom zo Spišskéa tiež rodinní príslušníci Slovákov s potrebou ho hradu, oboznámili sa so židovskou synagógou v Prešove, navštívili baňu v Banskej
zlepšiť si svoje komunikačné zručnosti.
Letná škola SAS toho opäť ponúkla veľa. Štiavnici, zhodnotili kvalitu piva v pivovare vo
Spolu 13 paralelne bežiacich výučbových Vyhniach či boli súčasťou zinscenovaného
skupín pod vedením vysokoškolských pe- goralského svadobného obradu v dedinke
dagógov a lektorov, z ktorých mnohí majú Ždiar. Viacerí však práve týmto spôsobom troskúsenosti aj z pôsobenia na lektorátoch cha zakúsili reálny život na Slovensku a mnoslovenského jazyka v zahraničí. V dopolud- hých to motivovalo opäť sa sem vrátiť.
Posledný týždeň letnej školy sa študenti
ňajšom čase sa konali jazykové semináre
a cvičenia a popoludní konverzácie pre za- venovali práci v rámci umeleckých tvorivých
čiatočníkov, mierne a stredne pokročilých. dielní. Ich cieľom bolo vytvorenie krátkeho
Pokročilí študenti si zasa od rána cizelovali filmu, divadelných predstavení, fotografií, tasvoje znalosti na niektorom zo špeciálnych
kurzov, ktoré boli zamerané na literárnu, lingvistickú, lingvodidaktickú alebo translatologickú interpretáciu textov, zatiaľ čo popoludní si vypočuli po dve zvolené prednášky.
Tie sa na pozadí tohtoročnej témy Domáce
a cudzie v slovenskej kultúre a jazyku zameriavali na najnovšie výstupy z vedeckého
výskumu v oblasti slovenskej literatúry a literárnej vedy, slovenskej jazykovedy, histórie
či etnológie, pričom analyzovali symbiózu
aj napätie etnického, jazykovo-kultúrneho,
Tréning počas tanečného workshopu
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nečných choreografií či výtvarných a literárnych prác na spoločnú tému Keď sa stretne
naše s vaším. Výsledky tejto (spolu)práce
potom odprezentovali v rámci kultúrneho
programu Sami sebe.
Je potrebné spomenúť, že oproti iným
kurzom slovenčiny ako cudzieho jazyka je
súčasťou SAS-u aj odborno-metodické školenie učiteľov slovenčiny zo zahraničia, ako
aj odborno-metodický seminár pre lektorov
slovenského jazyka, ktorí pôsobia na univerzitách v zahraničí.
Ak to zosumarizujeme, tento ročník letnej
školy sa naozaj vydaril. Zladená bola v prvom rade organizácia interných pracovníkov
centra SAS, lektorov zabezpečujúcich výučbu, vybraných slovenských študentov, ktorí
v tíme pracovali ako pomocní asistenti, ako
aj členov vedenia fakulty a univerzity. Táto
spolupráca sa prejavila zvlášť v posledný týždeň, keď sa fakulta ocitla bez elektriny a boli
potrebné rôzne krízové riešenia. Vyzdvihnúť
treba tiež prácu jedálne, ktorá pripravovala
jedlá na mieru našim predstavám, aby sme
dali ochutnať, čo je naše – slovenské: či už
išlo o recepcie, „grilovačku“, ale aj o tradičné slovenské špeciality. A priam sa núka
pochváliť dokonca aj počasie, ktoré v porovnaní s minulými ročníkmi udržiavalo len
decentné letné teploty.
Skúsenosti ukazujú, že mnohí sasisti, ako
študentov SAS-u zvykneme nazývať, sa na
letnú školu opakovane vracajú – zvyčajne
zo študijných alebo pracovných dôvodov, no
často aj preto, že si zamilovali náš jazyk, kultúru a krajinu. Sledujúc komunikačne obľúbený facebook, statusy tohtoročných sasistov aj sasistický profil welovesas, je zrejmé,
že letná škola neuveriteľne spája a posúva
vzájomné hranice. „SAS je ako droga,“ vyslovila sa po skončení tohto ročníka niekoľkonásobná účastníčka letnej školy tlmočníčka Elisabeth Dörrer z Belgicka.
Dobrý pocit – byť toho súčasťou.
Mgr. Michaela Mošaťová, PhD.,
Studia Academica Slovaca, FiF UK

Dolu Dunajcom na plti

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Spájame svet slovenčinou
Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry 2016
Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (JOP CĎV
UK) v dňoch 4. – 22. júla 2016 spájala svet slovenčinou na Letnej univerzite slovenského jazyka a kultúry 2016 (LU 2016). Už
v poradí 26. ročník obľúbenej letnej univerzity sa niesol v znamení témy „Bratislava v priestore a čase“.
Ústredná téma LU 2016 vyplynula z faktu, že po mnohých rokoch a neľahkých úvahách sme sa rozhodli zmeniť miesto konania letnej univerzity
a privítať záujemcov o slovenčinu v Bratislave, ktorá sa práve od júla tohto
roku – vďaka prebiehajúcemu slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ –
stala na určitý čas strediskom európskej politiky, a tak aj akýmsi prechodným hlavným mestom Európy.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky opäť
poskytlo štipendiá našim krajanom, ale aj maturantom študujúcim na slovenských stredných školách v Srbsku, Rumunsku, Maďarsku a na Ukrajine. Okrem nich sa na LU 2016 zúčastnili univerzitní študenti zo Srbska,
Bulharska či Chorvátska. No spektrum záujemcov o slovenčinu sa značne
rozšírilo. Veď do Bratislavy zavítali aj frekventanti z Ruska, Veľkej Británie,
Nemecka, Bieloruska, Dánska, Mexika či Sýrie. Našli si k nám však cestu

aj naši krajania z Argentíny a USA. Všetci sa na tri týždne stali jednou veľkou slovakistickou rodinou a veľmi usilovne sa venovali štúdiu slovenčiny,
zdokonaľujúc sa v nej na hodinách fonetiky, štylistiky, literatúry, adaptovaného čítania i prostredníctvom konverzácie. Tá veľakrát presahovala rámec
výučby a diskutovalo sa aj v popoludňajších hodinách na prednáškach
a workshopoch. Študenti sa na nich dozvedeli veľa zaujímavého o M.
R. Štefánikovi, Bratislave, o slovenskej poézii či divadle. Aktivít sme pre
nich pripravili naozaj mnoho. Navštívili sme múzeá v Bratislave a v okolí,
z ktorých mladých účastníkov najviac zaujalo múzeum moderného umenia
Danubiana v Čunove, veľkým zážitkom bol výlet loďou na Devín a exkurzia
do Volkswagenu či do starobylej Nitry. Už tradične si všetci najväčšie zážitky odniesli z trojdňovej exkurzie po Slovensku. Veď Slovensko sa krásou
prírody, malebnosťou slovenských dedín a pohostinnosťou domácich zapísalo do sŕdc mnohých účastníkov letnej univerzity. Medzi najemotívnejšie
zážitky patrilo prijatie frekventantov na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy, kde každého prekvapila vznešenosť vzácnych gobelínov. Sviatočná
atmosféra nechýbala ani pri prijatí prorektorkami UK prof. MUDr. Danielou
Ostatníkovou, PhD., a RNDr. Zuzanou Kovačičovou, PhD., na pôde univerzity v Aule UK.
Na záverečnom galavečere v Kongresovom centre VI Družba sa všetkým prihovoril aj rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý spolu
s riaditeľkou CĎV UK PaedDr. Jankou Chládeckou, PhD., odovzdal frekventantom osvedčenia o absolvovaní letnej univerzity. Svojimi vystúpeniami
účastníci LU 2016 dokázali, že slovenčina a Slovensko si získali ich srdcia a tri týždne na Slovensku so slovenčinou neboli márne. Veríme, že sa
k nám budú radi vracať.
Lektori JOP CĎV UK

Letný tábor Konfuciovho inštitútu
pri UK 2016 v Šanghaji
Na záver akademického roka 2015/2016 a zároveň aj prvého roka svojej činnosti zorganizoval Konfuciov inštitút pri Univerzite Komenského v Bratislave (UK)
v spolupráci s partnerskou Šanghajskou univerzitou medzinárodného obchodu
a ekonómie (Shanghai University of International Business and Economics, SUIBE)
v dňoch 17. až 31. júla 2016 letný tábor určený študentom a záujemcom o čínsky
jazyk a kultúru vo veku od 18 do 35 rokov s minimálne základnou znalosťou anglického jazyka. Zúčastnilo sa ho aj pätnásť záujemcov zo Slovenska.
Miestom konania Letného tábora bol predovšetkým univerzitný areál SUIBE v štvrti Ku-pej
neďaleko centra Šanghaja, kde prebiehala vý-

Slovenskí, českí, chorvátski a slovinskí účastníci Letného tábora v univerzitnom areáli SUIBE
v štvrti Ku-pej

učba čínskeho jazyka i workshopy venované
tradičnej čínskej kultúre. Náklady spojené s pobytom v Čínskej ľudovej republike hradilo Riaditeľstvo Konfuciových inštitútov HANBAN v Pekingu, cestovné náklady vrátane víz a cestovného
poistenia si hradili účastníci individuálne.
V rámci dvojtýždňového pobytu však strávili
študenti i štyri dni v Pekingu, kde mali jednak
možnosť zoznámiť sa s priestormi a činnosťou
Riaditeľstva Konfuciových inštitútov i najznámejšími pamätihodnosťami mesta, ale aj absolvovať rôzne kultúrne aktivity a na záver pekinského pobytu navštíviť Dlhý čínsky múr. Na
piaty deň sa presunuli do Šanghaja, kde zahájili kurzy čínskeho jazyka. Súčasťou programu
boli okrem rôznych workshopov venovaných
čínskej kaligrafii, maľbe a čajovej kultúre aj
rôzne poznávacie aktivity – napríklad prehliadka mesta a niektorých jeho pozoruhodností,

Študenti pri návšteve mestečka Ču-ťia-ťiao
večerná plavba po rieke Chuang-pchu pretekajúcej centrom Šanghaja, návšteva šanghajskej enklávy umenia a remesiel Tchien-cʼ-fang
či neďalekého starobylého mestečka na vode
Ču-ťia-ťiao. Napriek horúcemu počasiu typickému pre Šanghaj a niektorým organizačným
nedostatkom, na ktorých odstránení treba do
ďalšieho ročníka popracovať, si pätnásť účastníkov Letného tábora zo Slovenska rozhodne
prinieslo veľa pozitívnych skúseností a zážitkov, no najmä úspešne nadviazalo prvý kontakt
s krajinou svojho záujmu. Tento projekt bude
v budúcnosti určite patriť k pravidelným aktivitám Konfuciovho inštitútu pri UK.
Henrieta Hatalová, PhD.,
Konfuciov inštitút pri UK
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Univerzita Komenského aj na hrách olympiády v Riu
Brazílske Rio de Janeiro hostilo od 5. do 21. augusta Hry XXXI. olympiády 2016. O medaily v 28 športoch bojovali tisícky športovcov
vrátane 51 Slovákov. Nechýbali medzi nimi ani absolventi Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Aj vďaka nim sa Slovensku podarilo
skončiť v medailovej bilancii krajín na 37. pozícii – z Ria si totiž Slováci odniesli hneď štyri medaily: dve zlaté a dve strieborné.
Prvú olympijskú medailu so strieborným leskom
nám v Riu vybojoval singlkanoista Matej Beňuš
vo finále C1. Slovenskí reprezentanti vo vodnom
slalome Ladislav a Peter Škantárovci, absol-

Foto: Ján Súkup

venti Fakulty telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ
UK), vo svojej olympijskej premiére vybojovali zlatú
medailu v C2. Matej Tóth sa stal olympijským víťazom v chôdzi na 50 km, čím zabezpečil Slovensku
v ére jeho samostatnosti vôbec prvú medailu z atletiky na hrách olympiády. A nezaháľal ani slovenský štvorkajak v zložení Denis Myšák, Erik Vlček,
Juraj Tarr, Tibor Linka, ktorý získal v A-finále K4
na 1000 m striebro.
Slovensko sa však neoficiálne môže tešiť aj
z bronzovej medaily japonského vodného slalomára – Takuya Haneda, ktorý sa vo finále C1
umiestnil hneď za naším Matejom Beňušom a získal tak pre Áziu historicky prvú vodnoslalomársku
medailu, už totiž 11 rokov žije na Slovensku. Navyše, je absolventom FTVŠ UK, a to dokonca úplne

čerstvým – hneď po návrate z Ria si prišiel na UK
vyzdvihnúť svoj diplom. Pri tejto príležitosti mu ku
krásnemu úspechu v mene univerzity zablahoželal
prorektor UK doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.

A ako to teda vyzeralo v olympijskom Riu? Na to sme sa opýtali priamych účastníkov: Mgr. Ľuboša Rupčíka, PhD., prodekana FTVŠ
UK, jedného zo 45 arbitrov v športovej gymnastike s najvyššou rozhodcovskou triedou na svete, Alexandry Longovej, našej lukostrelkyne a študentky Prírodovedeckej fakulty UK, ako aj Richarda Nagya, úspešného slovenského plavca a absolventa FiF UK.

Ľuboš Rupčík: Nevedel by som si predstaviť hry
olympiády bez ruských športových gymnastov
V našom júnovom rozhovore ste sa netajili určitými obavami pred olympijským Riom. Ako
svoje vtedajšie očakávania hodnotíte dnes?
Potvrdili sa vaše predtuchy?
Do Ria som naozaj odchádzal s určitými obavami, a to najmä pokiaľ išlo o bezpečnosť. Hry
olympiády však boli v tomto smere pre športovcov, trénerov, rozhodcov a ostatných zainteresovaných zabezpečené na požadovanej úrovni.
Všade hliadkovali vojaci, policajti. Mali sme však
informácie, čo sa deje mimo olympijského diania: rôzne prepadnutia, krádeže. Najväčšie komplikácie však boli s dopravou – tú organizátori
nezvládli najlepšie.
Máte za sebou rozhodcovskú premiéru pod
piatimi kruhmi – čím sa rozhodovanie na
hrách olympiády najvýraznejšie líši od účasti
na ostatných vrcholových podujatiach v úlohe arbitra?
Rozhodovanie je v podstate rovnaké, len
k nemu pristupujete s neopakovateľným pocitom, že ste na hrách olympiády, najväčšom a
najsledovanejšom športovom podujatí na svete.
S tým spojená počiatočná tréma však opadla
hneď po prvej zostave, ktorú sme ohodnotili.
Stíhali ste popri plnení arbiterského penza (a
čítaní Našej univerzity☺) obdivovať aj krásy
Ria?
V Riu som strávil 17 dní a nie všetky z nich boli
zaplnené rozhodovaním. Počas dní, keď som
„nearbitroval“, som sa ako spolukomentátor pre
RTVS snažil priblížiť športovú gymnastiku aj širokej verejnosti. V čase voľna som si, samozrejme,
okrem iných športov nenechal ujsť ani krásy Ria,
najmä sochu Krista Spasiteľa či Cukrovú homoľu. Najkrajším zážitkom bol však jednoznačne
otvárací ceremoniál, ktorý som si už od malička
želal vidieť naživo (v televízii som sledoval všetky
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otváracie ceremoniály hier olympiády, resp. zimných olympijských hier od roku 1988). Teraz sa
mi to splnilo, a to dokonca na slávnej futbalovej
Maracane.
Športová verejnosť si pre správy o systematickom dopingu v ruskej atletike ešte ani pár
dní pred začiatkom otváracieho ceremoniálu
nemohla byť istá olympijskou účasťou ruskej
výpravy. Očakávali ste naplnenie hrozby kompletného dištancu pre športovcov „zbornej“?
Túto záležitosť som sledoval veľmi pozorne
a veril som, že sa nenaplní hrozba plošného zákazu štartu všetkých ruských športovcov. Bolo
však isté, že pokiaľ Medzinárodný olympijský
výbor (MOV) umožní jednotlivým federáciám,
aby ony rozhodli o štarte ruských športovcov vo
svojom športe, tak FIG (Medzinárodná gymnastická federácia) ich štart povolí. Ja osobne by
som si ani nevedel predstaviť hry olympiády bez
ruských športových gymnastov. Súhlasím však
s tvrdením, že doping do športu nepatrí a treba
proti nemu bojovať. Veď sa dá športovať a aj vyhrávať bez dopingu, čo dokázali už mnohí, tak
nerozumiem športovcom, ktorí takto podstupujú
samodeštrukciu a dopujú.
V súvislosti s dopingovou aférou sme neraz
mohli sledovať na hrách olympiády i rôzne
prejavy „nevôle“ voči ruským športovcom, či
už zo strany ich olympijských súperov, alebo
prítomných divákov. Stretli ste sa v Riu s niečím podobným aj vy?
S týmto prejavom „nevôle“ voči ruským športovcom som sa, našťastie, nestretol. Skôr ma
však zarazilo neférové fandenie brazílskych
fanúšikov. Niekedy to už naozaj preháňali.
Pískali, bučali, pokrikovali na športovcov, aby
im znemožnili podať taký výkon, ktorý by ohrozil ich pretekára. Nám sa stalo, že vo finále v

prostných, keď nastúpil posledný pretekár, ktorý ešte mohol zamiešať poradím na stupňoch
víťazov, začali všetci brazílski fanúšikovia pískať. Samozrejme, pretekár hneď v prvom akrobatickom rade padol a potom už len tlieskali
pri každom nezdare, lebo vedeli, že ich pretekárov už neohrozí a Brazília bude mať striebro
aj bronz v prostných. Toto správanie fanúšikov
kritizoval aj prezident MOV.
Olympiádu máme za sebou a pomaly sa nám
začína nový akademický rok. Priznajte sa, čo
je ťažšie – byť arbitrom športových výkonov
na hrách olympiády či tých študentských počas skúškového? 
Veľmi zaujímavá otázka, pretože i keď majú
obe činnosti svoje špecifiká, jedna vec ich spája. Športový gymnasta či študent, obaja musia
byť spokojní, že boli za svoj výkon spravodlivo
ohodnotení. Musím však priznať, že ťažšie je
byť v pozícii skúšajúceho počas skúškového
obdobia.
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Alexandra Longová: Roky tréningu a odriekania sa naozaj oplatia
Začnime tak netradične, akademicky: Potešila vás ako študentku systematickej biológie
téma ekologicky ladeného otváracieho ceremoniálu?☺ A aké to vlastne je – byť aktívnou
súčasťou vyvrcholenia športovej sezóny? Určite sa vám tým splnil sen...
Na otvárací ceremoniál som sa veľmi tešila,
vždy som ho sledovala v televízii. Ako účastníčka
slovenskej výpravy som si program otváracie-

štadión dostal do rúk semienko, ktoré mohol
zasadiť do stojanov – z nich potom symbolicky
vyrástli zelené olympijské kruhy. Verím, že ekologická tematika a posolstvo záchrany planéty
spravili na mnohých ľudí dojem a prehodnotia
trošku svoj vzťah k prírode.
Vy ste však v Riu nezaháľali ani pred otváracím ceremoniálom – čakali na vás kvalifikačné boje...
Do Ria som priletela koncom júla, takže som
mala dosť času aj na aklimatizáciu, aj na tréning.
Spočiatku to bolo náročné, musela som si zvykať na inú klímu a svetlo. Inak vyzerala aj strelnica.
Kvalifikáciu som strieľala už v deň otvorenia
hier olympiády. So svojím výkonom v kvalifikácii
som bola spokojná, pretože som napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam strelila pekné bodové skóre, čo ma dostalo na 22.
miesto. Po vystrelení posledného šípu mi od
úľavy a radosti až nabehli zimomriavky.

Foto: Dean Alberga

ho ceremoniálu neužila tak ako diváci, pretože
som videla len jeho časť, napriek tomu tam bola
úžasná atmosféra. Každý z nás po príchode na

Vzápätí sa vám podarilo bravúrne zvíťaziť 7:1
nad Indkou Laxmirani Majhiovou. Aký to bol
pocit? Chutí olympijské víťazstvo inak?
Bola to olympijská premiéra, nemala som
čo stratiť. Oba eliminačné súboje som si užíva-

la. Nasledovali však hneď po sebe, čo nebýva
zvykom, preto som si nestihla ani vydýchnuť či
užívať výhru. Musela som sa skoncentrovať na
ďalší súboj. Na Číňanku som už však nestačila,
hoci sa mi darilo strieľať rovnako dobre a kvalitne. V konečnom poradí som skončila na 17.
mieste. Posunula som sa tak ešte o niečo vyššie, čo ma teší.
Čo vaše ďalšie športové ambície? Uvidíme
vás pod piatimi kruhmi aj v Tokiu?☺
Účasťou na olympiáde som si potvrdila, že
roky tréningu a odriekania sa naozaj oplatia. Tak
že áno, moja športová príprava bude ladená na
kvalifikačné súťaže do Tokia.
A na záver ešte otázka na čerstvú bakalárku:
ako sa vám darilo skĺbiť náročné štátnicové
obdobie s intenzívnymi prípravami na hry
olympiády?
Kto chce, hľadá spôsob, kto nechce, hľadá
dôvod. Všetko je to o zatriedení času. Na súťaže som cestovala aj s notebookom a papiermi,
aby som sa mohla venovať aj školským povinnostiam. Samozrejme, aj touto cestou chcem
poďakovať svojmu školiteľovi za jeho ústretovosť
a ďalším ľuďom za ich ochotu kedykoľvek mi pomôcť.

Richard Nagy: Výkony niektorých športovcov boli ako z inej galaxie
Ešte pred slávnostným začiatkom hier olympiády médiá informovali o „potope“ (zapríčinenej
defektnou vodoinštaláciou) v olympijskej dedine. Čakali na vás počas pobytu v Riu i ďalšie
takéto – a nielen tie podobne proplavecky
orientované☺ – prekvapenia? Veď skokani
do vody reklamovali zelenú vodu v bazénoch,
Austrálčania zas spočiatku úplne bojkotovali
nasťahovanie sa do olympijskej dediny...
Áno, v olympijskej dedine sa sem-tam vyskytli
nejaké problémy – spočiatku nám napr. nefungovali ani záchody a sprchy. S kvalitou ubytovania
sme však neskôr výraznejšie „trable“ nemali. Reprezentanti z USA či Austrálie pravdepodobne zažili o čosi väčší počiatočný šok než my, keďže sú
športovci z týchto krajín zvyknutí na iný štandard
a vyšší komfort.
A problémy, ktoré stretli akvabely, skokanov,
kajakárov či veslárov, sa nám plavcom, našťastie,
vyhýbali. Plavecký bazén bol bezchybný, takže
ďalšie veselé príhody nemám.☺
Boli to vaše prvé hry olympiády. Ako na vás zapôsobilo osobité fluidum piatich olympijských
kruhov?
Pokiaľ ide o atmosféru, nielen ja, ale aj drvivá
väčšina športovcov mala pocit, že tejto olympiáde
niečo chýbalo. Neviem, či to bolo tou negatívnou
reklamou (avizované bezpečnostné riziká, vírus
Zika, dopingová aféra atď.) alebo – aspoň spočiatku – dosť chabou organizáciou. Dúfam, že o 4
roky budem môcť porovnávať a Tokio bude lepšie.
Každopádne, bolo to niečo úplne iné než to,
čo som doteraz zažil. V mojom športe sa už nedá
dostať na vyššiu úroveň a na väčšie preteky. Výkony niektorých športovcov boli ako z inej galaxie,
videl som padnúť svetové rekordy, plávať Michaela Phelpsa, najlepšieho plavca, aký žil. Videl som
našu K4, ako vybojovali striebro, aj môjho spolu-

bývajúceho Maťa Tótha, ako vyhral zlato. Čiže zážitkov mám až-až.
Vo svojej prvej disciplíne 400 m polohové preteky ste dosiahli historicky najlepší mužský
výsledok slovenského plavca
v olympijskom bazéne a len
o vlások vám uniklo finále. Ako
sa na svoje dosiahnuté skvelé 9.
miesto pozeráte s odstupom niekoľkých týždňov?
Plávať olympijské finále by bol
splnený detský sen. Takže ma to
stále mrzí. Zvlášť to, že to bolo také
tesné. Ale snažím sa to brať pozitívne, pred 4 rokmi mi ušla olympiáda
v Londýne o 3 desatiny, tento rok
som sa na olympiádu dostal v pohode. Teraz mi ušlo finále o 3 desatiny, tak mám motiváciu, aby som
sa tam o 4 roky dostal podobne
„v pohode“.☺

jadrení ostatných pretekárov – veľmi drsná. Išlo
tam o veľa a nikto si nič nedaroval. Takéto plávanie
sa aj preto s bazénovým ani nedá porovnať. Je to
niečo úplne iné, zároveň je to však krásny šport.

Foto: Ján Súkup

Dali ste sa aj na 10-kilometrový maratón vo vlnách Atlantiku. Podľa záberov z tejto disciplíny
a následne i vašich vyjadrení pre médiá to bola
„mastenica od začiatku do konca“. Čakali ste
takýto vývoj? A dá sa vôbec takáto skúsenosť
porovnať s plávaním v bazéne?
Diaľkové plávanie je o skúsenostiach. Toto však
boli „len“ moje tretie preteky na tejto trati, takže
som tam išiel s tým, že neviem, čo presne mám
čakať. Vedel som, že budú vlny a že to nebude
jednoduché, keďže každý, kto tam bol, mohol rovnako ľahko vyhrať, ako aj skončiť posledný. Snažil
som sa teda držať vpredu, čo sa mi darilo asi 8
km. Potom som si aj vlastnými chybami nechal
ujsť čelnú skupinu a už som sa do cieľa len trápil.
Bitka to však bola a to – podľa mojich zážitkov i vy-

Plávanie nepochybne patrí medzi športy náročné aj na psychiku. Vy však máte ako niekdajší
študent psychológie oproti svojim súperom
nemalú výhodu ☺ – darí sa vám niečo z naučených poznatkov využívať aj v praxi?
Na psychológiu som sa prihlásil, pretože by
som sa po skončení plaveckej kariéry rád venoval
športovej psychológii. U nás je takýchto psychológov ako šafranu. A aplikácia naučeného v praxi?
Sám na sebe som vďaka tomu odpozoroval, čo
všetko robím zle, a tak sa to pokúšam napraviť.
A myslím si, že – aspoň pokiaľ ide o zvládanie
stresu – som sa viditeľne zlepšil.☺
Erika Hubčíková
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Európska únia po brexite: Mýty a scenáre
Po júnovom referende skôr či neskôr dôjde k tomu, že Británia prestane byť členskou krajinou Európskej únie.
Proces zmeny charakteru britskej spolupráce s EÚ môže trvať niekoľko rokov, pretože sa ukazuje, že poprední
stúpenci brexitu sú dezorientovaní a bez jasných plánov, ako tento krok zrealizovať. V mediálnych debatách sa
takisto spomínajú rôzne právne a politické konštrukcie, ktoré by vraj mohli takémuto vývoju zabrániť. Zahŕňa to
napríklad ústavné otázky, či má premiérka Mayová právo aktivovať článok 50 Lisabonskej zmluvy a spustiť tak
dvojročné odchodové obdobie, alebo či tento krok podlieha hlasovaniu britského parlamentu. Realitou však
ostáva fakt o jasnom výsledku referenda – väčšina britských voličov sa rozhodla pre „odchod“ z Únie. Je preto
potrebné premyslieť, čo vlastne tento vývoj znamená pre Európsku úniu, a tým aj pre nás na Slovensku.

Mýtus odchádzania
Británie z Únie
Jedným z najrozšírenejších mýtov sprevádzajúcich súčasnú debatu je, že Británia odchádza z Únie alebo ju opúšťa. Tento výraz by plne platil v prípade, keby Únia
bola federálnym štátom. Slovinsko alebo
Chorvátsko svojho času vyhlásili nezávislosť a odišli tým z federálnej Juhoslávie.
EÚ však federálnym štátom nie je. Je to diferencované politicko-ekonomické usporiadanie, v ktorom sa štáty zúčastňujú na
jednotlivých spoločných politikách. Platí
to tak o členských krajinách, ako aj o nečlenských krajinách v susedstve Únie,
medzi ktoré patrí napríklad Nórsko. Účasť
v Únii – a plné členstvo predstavuje len
jednu z jej foriem – je teda skôr otázkou
miery angažovanosti a nie otázkou čierno-bieleho členstva či nečlenstva.

V Británii dôjde
k vytriezveniu
Británia je vysoko závislá od obchodu
s EÚ. Aj dnes ešte stále exportuje viac
do Belgicka než kombinovane do Číny
a Indie. Je vysoko pravdepodobné, že
Británia sa teda bude snažiť o vyrokovanie
si prístupu k spoločnému trhu EÚ. Môže
sa dostať do podobnej – aj keď zrejme nie identickej – pozície ako Nórsko
alebo Švajčiarsko, teda do pozície nečlenských, ale úzko integrovaných krajín
Únie. I v tomto smere sa tak dá očakávať,
že v Británii nutne dôjde k vytriezveniu
z predstáv o opúšťaní Únie, pretože zákonodarstvo a pravidlá EÚ, ktoré regulujú
spoločný trh, bude musieť Británia akceptovať – hoci prestane byť členskou krajinou EÚ, neprestane byť totiž regulovaná
jej pravidlami. To okrem iného zahŕňa štyri
slobody pohybu (kapitál, tovar, služby
a osoby), čo značí, že aj stúpencami brexitu toľko kritizovaný otvorený prístup občanov Únie na pracovný trh v Británii bude
musieť s veľkou pravdepodobnosťou os-
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tať naďalej aktívny. Hospodárstvo Británie
bude skrátka regulované reguláciami EÚ.
Problémom však bude, že o týchto pravidlách, zákonoch a reguláciách Británia
a jej predstavitelia nebudú spolurozhodovať. O zákonodarstve Únie sa rokuje na
základe predložených návrhov Európskej
komisie v konšteláciách Rady EÚ, kde
sedia ministri členských krajín zodpovední za jednotlivé rezorty. Nórski diplomati
dnes vysedávajú na chodbách Rady EÚ
a snažia sa počas prestávok zachytiť aspoň niečo z toho, čo sa deje za zatvorenými dverami na rokovaniach členských štátov. Niečo podobné bude čakať britských
predstaviteľov. Británia bude prijímať zákonodarstvo a regulácie v oblasti spoločného trhu, o ktorých budú rokovať a hlasovať napríklad aj slovenskí ministri, bez
toho, aby mala možnosť tieto rozhodnutia
priamo ovplyvniť. A tu nutne príde k ďalšej fáze vytriezvenia z ilúzie o neviazanosti
po odchode z Únie, pretože tento stav sa
v teóriách demokratického vládnutia nazýva hegemóniou. Je to stav, keď občania
a krajina nemajú možnosť ovplyvňovať zákony a pravidlá, ktoré ich regulujú. V tejto
súvislosti profesor Erik O. Eriksen z Univerzity v Osle a stúpenec EÚ charakterizuje nórsky vzťah s EÚ ako „demokratickú
katastrofu“. Británia sa môže po ukončení
členstva v EÚ podobne ocitnúť pod hegemóniou Únie.

O Britoch bez Britov
V nadchádzajúcich rokovaniach o spôsobe transformácie Británie z členskej
krajiny EÚ na pridruženú krajinu Únie sa
bude diskutovať o detailoch a procedúrach nového nastavenia vzťahov. Nič to
však nezmení na fakte, že Británia bude
naďalej do veľkej miery integrovaná do
EÚ, a teda, že „odchod“ z Únie je v skutočnosti len vcelku nevýhodnou zmenou
spôsobu, ako sa úniové regulácie platné
v Británii budú prijímať, pretože bude platiť
systém „o Britoch bez Britov“. Ak chceli
zástancovia brexitu riešiť problém demo-

kratického deficitu v EÚ ukončením členstva, tak ich čaká nepríjemné prebudenie
sa do reality, kde bude demokratický deficit v Británii ako pridruženom členovi Únie
ešte hlbší. V každom prípade však treba
Britom nechať čas a priateľsky, s porozumením a otvorene pristupovať k ich snahám o čo najschodnejšie nastavenie ich
vzťahov s Úniou.

Aká bude Únia?
Pokiaľ ide o Úniu ako takú, po britskom
referende sa neutíchajúce diskusie o jej
inštitucionálnom (pre)nastavení stali čoraz
naliehavejšími. Esenciálnym existenčným
otázkam sa už nemožno ďalej vyhýbať,
a preto je vysoko pravdepodobné, že nás
čaká obdobie, v ktorom sa Únia bude intenzívne prepracovávať a rekonfigurovať.
Existujú v zásade tri možné scenáre. Jeden by bol pre Slovensko mimoriadne nešťastný, druhý ťažko uskutočniteľný a ani
ten tretí nie je ideálny.

„Xenofóbne hnutia
začali pre časť občanov
členských štátov
predstavovať volebnú
alternatívu k stranám
stredného prúdu
ako tradičným
nositeľom agendy
európskej integrácie.“
Prvým je ďalšia fragmentácia Únie. Nacionalistické a xenofóbne sily sú vo všetkých krajinách EÚ na vzostupe. Z radu
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dôvodov – siahajúcich od aktivít Kremľa
až po reálne problémy so sociálnym vylúčením a znižujúcou sa životnou úrovňou
v niektorých regiónoch v Únii – dnes xenofóbne hnutia začali pre časť občanov
členských štátov predstavovať volebnú alternatívu k stranám stredného prúdu ako
tradičným nositeľom agendy európskej
integrácie. Spoločnosti členských štátov
sa začínajú štiepiť pri hľadaní odpovede na otázku, či a ako majú byť naďalej
otvorené, liberálne a prointegračne nastavené, alebo či sa majú stať uzavretejšími,
menej integrovanými a orientujúcimi sa
viac na seba. Je možné, že výsledkom
bude ďalšia fragmentácia Únie a niektoré
krajiny budú hľadať alternatívy k plnému
členstvu. Výsledky britského referenda
a ich výrazne negatívne priame dopady na
ekonomickú, politickú a ústavnú stabilitu
Británie však predbežne viedli k zvyšujúcej sa podpore pre Úniu, a to viac-menej
vo všetkých štátoch EÚ. Ba dokonca aj
takí tvrdošijní odporcovia Európskej únie
ako rakúsky prezidentský kandidát Norbert Hofer prestali v ostatných týždňoch
presadzovať vystúpenie z nej.

„Podľa niektorých si
súčasná kríza Únie
vyžaduje
dobudovanie
klasických inštitúcií
federálneho typu
na úrovni EÚ.“
Druhým možným scenárom je prehĺbenie eurozóny ako nového integračného
jadra Únie. Podľa niektorých federalisticky zmýšľajúcich politikov, medzi ktorých
patrí trebárs aj bývalý belgický premiér Guy
Verhofstadt, alebo popredných verejných
intelektuálov – ako napríklad nemeckého
filozofa Jürgena Habermasa – si súčasná
kríza Únie vyžaduje dobudovanie klasických inštitúcií federálneho typu na úrovni
EÚ. Ako začiatkom júna – teda ešte pred
britským referendom – na pôde Univerzity
Komenského v Bratislave povedal taliansky
minister hospodárstva a financií Pier Carlo
Padoan, Únia potrebuje ministerstvo financií a najprirodzenejšiu konšteláciu, pre ktorú by takúto vládnu štruktúru bolo potrebné
vytvoriť, predstavuje eurozóna. Následne by teda eurozóna mohla nadobudnúť
charakter určitého typu federácie so spo-

Zdroj foto: internet

ločným daňovým a sociálnym systémom
a spoločnými vládnymi inštitúciami a bola
by otvorená ďalším členom. Motorom tohto scenára sú dnes v mnohom sociálnodemokratické strany v šiestich zakladajúcich
krajinách EÚ – v Nemecku, Francúzsku,
Taliansku a Beneluxe.
Tretím scenárom je segmentovaná
Únia, kde integračné procesy prebiehajú v jednotlivých politických oblastiach
– ako to funguje napríklad aj v rámci
Schengenu či eurozóny, ktoré nemajú
jedno jednoznačné politické centrum.
Európska únia predstavuje širokú platformu na koordináciu politík medzi členskými štátmi a inštitúciami Únie. Táto situácia je v mnohom charakteristická i pre
dnešnú Úniu. Je tu priestor na vytváranie
spoločných štruktúr vládnutia medzi EÚ
a členskými štátmi. Príkladom je Európska služba pre vonkajšiu činnosť, plniaca
funkciu diplomatickej služby Únie, ktorá
predstavuje koordinačnú platformu pre
spoluprácu medzi diplomatickými službami, ozbrojenými silami, rozvojovými
agentúrami a spravodajskými službami
členských štátov. Podobne tak i práve
vznikajúca Európska hraničná a pobrežná stráž predstavuje organizáciu,
ktorá by mala umožňovať členským štá-

„Slovensko ukáže,
či dokáže
konštruktívne
prispieť k formovaniu
usporiadania
našej Únie.“

tom Únie poskytnúť podporu hraničným
členským štátom pri krízových situáciách
súvisiacich s migračnými tokmi. Aj v oblasti fiškálnej únie viacerí politici, z ktorých treba spomenúť najmä nemeckú
konzervatívnu kancelárku Angelu Merkelovú a jej ministra financií Wolfganga
Schäubleho či predstaviteľov švédskej
sociálnodemokratickej vlády, presadzujú
riešenia založené na medzivládnom princípe, akým je napríklad Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM). Zjednodušene povedané, logikou tohto prístupu
je predstava o tom, že EÚ bude silnejšia
či odolnejšia, ak jej jednotlivé ekonomiky
a demokracie dokážu agilne a efektívne
fungovať vo svojich vlastných rámcoch.
Odolnosť EÚ ako systému následne spočíva v tom, že ak sa niektorá z ekonomík
dostane do problémov, ostatné krajiny
sú dostatočne silné na to, aby dokázali
problémovú krajinu podržať. Príkladom
sú Írsko a Portugalsko, ktoré dokázali
pred pár rokmi za pomoci ostatných krajín Únie a spoločných medzivládnych nástrojov ako ESM reštrukturalizovať svoje
dlhy a stabilizovať svoje ekonomiky, alebo súčasné Grécko, ktoré aj vďaka spoločnému prístupu Únie začína zvládať
migračné toky na svojich hraniciach.
Septembrový neformálny summit šéfov vlád 27 štátov EÚ v Bratislave odhalí,
kam sa bude Únia uberať. Neprítomní Briti začnú zažívať stav hegemónie
a Slovensko ukáže, či dokáže konštruktívne prispieť k formovaniu usporiadania
našej Únie.
(Článok je skrátenou a upravenou verziou komentára publikovaného v Denníku N dňa 20. 7. 2016.)
Prof. Jozef Bátora, PhD.,
Katedra politológie FiF UK
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Medziuniverzitný tandem Bratislava –
Regensburg úspešne pokračuje
Aj v akademickom roku 2015/2016 sa Univerzita Komenského v Bratislave (UK) už po tretíkrát zapojila
spolu s Univerzitou v Regensburgu do úspešného medziuniverzitného projektu Tandem. Jeho cieľom
je podpora interdisciplinárneho dialógu medzi východnou a západnou Európou v oblasti výskumu
a vzdelávania. Koordináciu i realizáciu projektu zabezpečilo Studia Academica Slovaca – centrum pre
slovenčinu ako cudzí jazyk (SAS) na Filozofickej fakulte UK spolu s centrom Europaeum Univerzity
v Regensburgu.
Na našu univerzitu v poslednom májovom týždni pricestovalo osem nemeckých študentov, ktorí vytvorili tandemové
dvojice spolu so svojimi ôsmimi slovenskými partnermi a realizovali výskum na
rôzne témy – napr. utečenecká a náboženská problematika, kultúrny život
a infraštruktúra v Bratislave, tradičné
stravovanie na Slovensku či reflexia
stenografie. Spoločne sme absolvovali
veľmi pestrý kultúrny program na exkurzii ulicami Bratislavy, počas slovenského večera sme ponúkli nemeckým
partnerom naše tradičné jedlá, hudobne
sme pookriali na koncerte v Slovenskej
filharmónii. Program pokračoval návštevou hradu Devín a tiež vyhliadkovou
plavbou do galérie moderného umenia Danubiana v Čunove.
Týždeň v Bratislave pokračoval spoločným programom v bavorskom Regensburgu, ktorý odštartoval začiatkom júla. Vzťahy medzi tandemovými partnermi sa ešte viac utužili a mohli sme sa vydať na spoznávanie mesta, ľudí
aj univerzity. Tentokrát na výskume pracovali slovenskí tandemisti s cieľom
získať podklady k svojim vybraným témam: porovnanie postoja k sýrskym migrantom v Bratislave a v Regensburgu, problematika akademickej migrácie,
pôsobenie regionálnych periodík či činnosť v oblasti študentského dobrovoľníctva. V rámci kultúrnej časti projektu sme si boli pozrieť moderné tanečné
umenie v divadle Velodrom Theater, ale neopomenuli sme ani prehliadku historického múzea Neupfarrplatz. Chutili nám aj výborné nemecké pochúťky,
ktoré sme mali možnosť vyskúšať počas večera v tradičnej bavorskej reštaurácii. Koncom týždňa nás na grilovačke hostitelia prekvapili vlastnou prípravou
jedál. Krásnym zážitkom bola plavba loďou po Dunaji k známemu pamätníku
Walhalla. Naši nemeckí priatelia nám prichystali i rozlúčkovú večeru, počas
ktorej sme si mohli vymeniť postrehy a dojmy zo spoločného projektu. A ani
výsledky výskumu jednotlivých tandemových dvojíc nezostanú ležať ladom,
budú totiž publikované v spoločnom zborníku.
Tandem však nie je jediným projektom, ktorý naše univerzity spája. Od
roku 1998 na Inštitúte slavistiky Univerzity v Regensburgu pôsobí lektorát
slovenského jazyka a kultúry, kde sa vzdelávajú nemeckí slovakisti za pomoci
slovenského lektora a i vďaka pravidelnej účasti na letnej škole SAS. Okrem

Doc. J. Pekarovičová (druhá zľava) spolu s prof. Dr. W. Koschmalom (prvý
sprava), veľvyslancom SR v Nemecku P. Lizákom (tretí sprava), prof. Dr. U.
Hebelom (štvrtý sprava) a ostatnými predstaviteľmi Univerzity v Regensburgu
toho študenti majú možnosť absolvovať špeciálny študijný program v rámci
ďalšieho spoločného projektu Slovakicum, na ktorom od roku 2001 participujú aj pedagógovia našej univerzity blokom prednášok a seminárov z úvodu
do problematiky slovenskej kultúry.
Na znak vďaky za podporu lektorátu a rozvoj slovakistiky na akademickej
pôde udelil dekan Filozofickej fakulty UK prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.,
vedúcemu Inštitútu slavistiky a zároveň zakladateľovi univerzitného centra Europaeum a iniciátorovi projektu Slovakicum prof. Dr. Walterovi Koschmalovi
medailu Filozofickej fakulty UK. Ocenenie mu odovzdala doc. PhDr. Jana
Pekarovičová, PhD., 9. mája 2016 pri príležitosti európskych dní venovaných
slovenskej kultúre pod názvom Kennen Sie die Slowakei (Poznáte Slovensko) za účasti veľvyslanca SR v Nemecku Petra Lizáka a predstaviteľov Univerzity v Regensburgu, predovšetkým jej prezidenta prof. Dr. Uda Hebela.
Veríme, že vzájomná spolupráca medzi našimi univerzitami bude úspešne
pokračovať aj zásluhou študentov a učiteľov ochotných participovať na realizácii spoločných projektov, a to aj v rámci akademickej mobility.
Mgr. Veronika Sýkorová,
Studia Academica Slovaca, FiF UK

Dni slovenskej kultúry
v Kolíne nad Rýnom 2016
V dňoch 11. – 13. mája 2016 sa v priestoroch Slavistického inštitútu Univerzity v Kolíne nad Rýnom uskutočnili Dni slovenskej kultúry. Ako študentka v rámci programu
Erasmus+ na tamojšej univerzite som si preto nenechala ujsť unikátnu príležitosť sa na
tomto podujatí i aktívne zúčastniť.
Podujatie otvoril svojou prednáškou profesor
Jörg Schulte, po ktorom vystúpil s príspevkom
niekdajší riaditeľ inštitútu profesor Bodo Zelinsky.
Podvečer prvého dňa sa v príjemnom prostredí
s tradičným slovenským občerstvením uskutočnila aj prezentácia knihy Stille od profesorky Márie
Bátorovej z Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave (PdF UK).
Prednáškový cyklus nasledujúceho dňa začala
profesorka Mária Vajičková z PdF UK ako hosťujúca prednášajúca so zaujímavou a interaktívnou
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prednáškou s názvom Asociácie verzus kolokácie. Po nej prezentovala doktorka Renáta Machová svoj príspevok zameraný na nemecko-slovenské vzťahy. Súčasťou jej prezentácie bol aj úryvok
z jednej dramatickej hry, prednášaný študentmi
Slavistického inštitútu, i preklady textov niektorých
ľudových piesní, ktoré zhudobnila a zaspievala
Magdaléna Bachratá.
Tretí deň sa niesol v znamení prednášok študentov. Korbinian Erdmann sa prezentoval prednáškou o stereotypoch našej krajiny, Tobias-Alexander Herrmann nám predstavil mediálny obraz

Slovenska v nemeckej tlači. Po ňom nasledovala
prezentácia Eleny Petrovej o Slovanskom múzeu
A. S. Puškina v Brodzanoch.
Dni slovenskej kultúry boli pre mňa zdrojom užitočných informácií. Navyše, v inštitúte panuje vždy
priateľská a otvorená atmosféra, preto sa sem
rada vraciam aj mimo prednášok. V podobnom
duchu sa nesú aj organizované výlety a exkurzie
do iných miest v Nemecku.
Bc. Magdaléna Bachratá, PdF UK

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

„Moc a jazyk“ sa po nemecky skloňovali na FiF UK
Vyše 100 učiteľov nemeckého jazyka a germanistov z celého Slovenska a z ďalších 19 krajín sa začiatkom prázdnin stretli na pôde
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) na konferencii s názvom „Moc a jazyk“. Konferenciu organizovala
Spoločnosť učiteľov nemčiny a germanistov na Slovensku (SUNG) a Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK pri
príležitosti 25. výročia založenia organizácie SUNG.
„Tému ‚Moc a jazyk‘ sme vybrali,
lebo umožňuje tematizovať rôzne podoby násilia, ktoré vnímame z pohľadu nášho odboru v spoločnosti ako
vedci a pedagógovia, ale aj občania,“
hovorí prezident konferencie a vedúci
Katedry germanistiky, nederlandistiky
a škandinavistiky FiF UK doc. Jozef
Tancer. „Zároveň sme uvažovali nad
tým, akú moc máme nad jazykom my
ako vedci a učitelia a akým spôsobom
ju využívame alebo až zneužívame.“
Bohatý
program
prednášok,
workshopov a prezentácií prebiehal
počas troch dní v niekoľkých sekci- Slávnostné otvorenie konferencie v Moyzesovej sieni FiF
ách. Konferenčné príspevky boli roz- UK (zľava: Dr. Eva Obžerová z MŠ SR, prodekan FiF UK
delené do štyroch hlavných oblastí: prof. Martin Slobodník, prezidentka SUNG Dr. Nadežda
didaktika, literatúra, translatológia Zemaníková, veľvyslanec Nemeckej spolkovej republiky
a lingvistika. Medzi témami, o ktorých Dr. Thomas Götz, prorektor UK doc. Vincent Múcska)
sa hovorilo, boli napríklad jazykové
symboly násilia, násilie a tabu, jazykové traumy, nenásilná komunikácia vo vyučovaní cudzieho
jazyka, metafory násilia v náboženských textoch, štátna moc a literárna opozícia, téma násilia
v literatúre a v médiách, právna terminológia a násilie a ďalšie.
Konferencia SUNG vytvorila priestor na stretnutie odborníkov z rôznych oblastí. „Za vydarené
považujem dve translatologické sekcie, ktoré umožnili, že sa na pôde fakulty zišli odborníci na
preklad a tlmočenie zblízka i zďaleka, od Bratislavy po Moskvu. V rámci lingvistických sekcií bola
zaujímavá sekcia s témou migračného diskurzu v médiách, ktorá je momentálne mimoriadne aktuálna,“ hovorí členka organizačného
tímu konferencie Dr. Katarína Motyková z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK.
„Veľmi podnetná bola plenárna prednáška profesorky Inci Dirim z Viedenskej univerzity o kritike lingvicizmu
a pedagogickej profesionalite, ktorá
upozornila na to, ako jazykovedci
a učitelia jazyka prostredníctvom ideologického hodnotenia jazykov alebo
ich jednotlivých prvkov vytvárajú mocenské hierarchie,“ hovorí Tancer.
Účastníci konferencie SUNG počas práce v sekciách
Napriek zavedeniu povinného vyučovania anglického jazyka ako prvého cudzieho jazyka na školách na Slovensku je nemecký jazyk u nás stále druhým najčastejšie
vyučovaným cudzím jazykom. Prakticky zamerané workshopy počas konferencie ponúkli učiteľom nemčiny na základných a stredných školách aj mnohé ďalšie podnety pre ich prácu – ako
riešiť konflikty na vyučovaní, reflexia o role páchateľa a obete, ale aj práca s rozprávkami, integrácia nemeckých menšinových tradícií do tém vyučovania či aktuálne trendy v ďalšom vzdelávaní
učiteľov nemčiny.
Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK je najstaršou inštitúciou na Slovensku, ktorá vzdeláva učiteľov nemčiny a germanistov. S výučbou sa tu začalo v akademickom
roku 1923/1924. V ostatných rokoch však vzhľadom na neuspokojivú situáciu v slovenskom
školstve záujem o učiteľské štúdium nemeckého jazyka výrazne klesá. Organizácia SUNG sa aj
prostredníctvom svojich pravidelných konferencií usiluje poukazovať na spoločenskú relevantnosť nemeckého jazyka na Slovensku v oblasti hospodárstva, obchodu a kultúry. Možno ju pozorovať aj v rastúcom záujme o nemčinu v súkromnom sektore.
Záštitu nad podujatím prevzali veľvyslanci Nemecka, Rakúska a Švajčiarska a Medzinárodný
zväz učiteľov nemeckého jazyka. Podporila ju tiež agentúra DAAD a Goetheho inštitút v Bratislave, Rakúsky inštitút a Rakúske kultúrne fórum. Súčasťou konferencie bola tiež výstava produkcie
nemeckých vydavateľstiev odbornej a jazykovej literatúry a literárne čítanie nemeckého spisovateľa Bova Bjerga. Vzhľadom na počet účastníckych krajín išlo o najväčší germanistický kongres,
aký sa doteraz na Slovensku konal.
Barbora Tancerová, FiF UK

„Kompetencia ku
kompetencii“ alebo
o jazyku vzdelávacích
reforiem
Vyvrcholením konferencie SUNG bola
plenárna prednáška významného rakúskeho filozofa Konrada Paula Liessmanna
na tému „Jazyk vzdelávacích reforiem.
O násilí eufemizmu.“
Názory K. P. Liessmanna kritizujúce súčasný
stav v debate o reformách vzdelávacích systémov
sú známe aj u nás, v českom preklade vyšli jeho
diela Teorie nevzdělanosti, Chvála hranic a Hodina duchů – Praxe nevzdělanosti.
Liessmann odhaľuje skryté formy nátlaku a násilia v súčasnom diskurze o vzdelávaní, prejavujúce
sa v používaní termínov ako napr. reforma, internacionalizácia, mobilita či kompetencia, ktoré sa stali
nedotknuteľnými a nekritizovateľnými.
Podľa Liessmanna bola Bolonská deklarácia iniciovaná o. i. aj preto, aby sa internacionalizoval európsky univerzitný priestor. Výsledky však ukazujú,
že k rastu mobility nedošlo. Z tohto pohľadu je tzv.
Bolonský proces podľa neho len pseudoreforma,
pretože univerzity boli od stredoveku priestorom
zvýšenej mobility a boli otvorené pre študentov zo
všetkých európskych krajín. Reforma teda mení
často to, čo v praxi už existuje a meniť to netreba.
Liessmann tiež tvrdí, že ten, kto by dnes vyhlásil, že
je proti tejto reforme, by sa politicky odpísal. Panuje zhoda, že reforma je a priori potrebná, a tak stále
niečo meníme, hoci by sme sa podľa neho mali
sústrediť najmä na uchovávanie fungujúcich tradícií. V profile svojho profesorského miesta vo Viedni má presne opísaných vyše tridsať kompetencií,
ktoré by mal ako profesor spĺňať. Jednou z nich je
aj „Kompetenz zu Kompetenz“, teda kompetencia
ku kompetencii. Takýmto spôsobom podľa neho
dochádza k obsahovému vyprázdňovaniu pojmov.

Rakúsky filozof K. P. Liessmann počas
svojej prednášky
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Detská Univerzita Komenského
už po štrnásty raz
V prvú prázdninovú
stredu 6. júla 2016 sa
začal v Aule UK 14.
ročník obľúbenej letnej školy pre mladých
zvedavcov – Detskej
Univerzity Komenského (DUK). Pre takmer
350 malých študentov
vo veku 9 – 14 rokov
sa tak začalo leto plné nových a zaujímavých informácií, ale aj bohatého sprievodného progra-

mu. DUK otvoril rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.: „Som veľmi rád, že ste sa rozhodli
hľadať odpovede na svoje zvedavé otázky spolu
s nami, a verím, že v kladení otázok a ich zodpovedaní budete pokračovať aj po skončení našej
letnej detskej univerzity. Možno práve tu – v našej historickej aule – začína vaša cesta štúdia,
poznania a výskumu. Ste tak na začiatku veľkého a dych vyrážajúceho dobrodružstva.“ Každú
prázdninovú stredu čakali na deti prednášky
(spolu 9), ktoré hľadali odpovede na otázky o
tom, prečo je jeseň farebná, prečo sa orientuje-

me v priestore a zároveň v čase či prečo lietadlo
nespadne.
Cyklus prednášok doplnili bohaté sprievodné podujatia a workshopy, exkurzie a tvorivé
dielne v Slovenskej národnej galérii, Slovenskom národnom múzeu a v Slovenskej filharmónii či výlet loďou do galérie Danubiana. Malí
študenti tiež navštívili priestory Energolandu
v Mochovciach, školu v prírode na Planinke,
ako aj výrobný závod Volkswagen. Záujmu detí
sa už tradične tešila Hodina otázok v Národnej
rade SR.

Prečo peniaze kazia charakter?
S prvou prednáškou „Prečo peniaze kazia
charakter?“ vystúpil hneď po slávnostnej imatrikulácii minister financií SR Ing. Peter Kažimír.
Malým študentom hneď v úvode objasnil, že
peniaze vynašli Feničania, známi obchodníci.
Zaplnenej Aule UK vzápätí priblížil výsledky experimentu, ktorý monitoroval bezprostredné reakcie
ľudí na nález podhodenej peňaženky plnej bankoviek, a spolu s deťmi pátral po potenciálnej motivácii konania tých, ktorí peňaženku nevrátili. Spoločne dospeli k tomu, že takýto nečestný spôsob

nadobudnutia peňazí neospravedlnia ani prípadné
ušľachtilé pohnútky nálezcu. „Peniaze majú byť
prostriedkom, nie cieľom,“ prihovoril sa deťom P.
Kažimír, ktorý zdôraznil, že výška majetku priamoúmerne nesúvisí s kvalitou charakteru. „Dôležité
je, ako peniaze získavate (či poctivou prácou, alebo krádežou) a ako s nimi nakladáte,“ dodal.
Deťom však stručne vysvetlil aj činnosť ministerstva financií, ktoré prerozdeľuje peniaze
zo štátneho rozpočtu na jednotlivé rezorty podľa
ich potreby i rozpočtových dispozícií. Netajil sa
tým, že to nie je práve vďačná úloha, za čo môže

Prečo lietadlo nespadne?
Dňa 13. júla 2016 malí študenti DUK zavítali do priestorov
Divadla Aréna na zaujímavú prednášku v réžii odborníka z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK doc. RNDr. Vladimíra
Černého, PhD.
Hneď v úvode predstavil doc. Černý deťom anglického fyzika a
matematika Isaaca Newtona a porozprával im povestnú historku,
ktorá priviedla tohto významného vedca na myšlienku o zemskej
príťažlivosti. Malým poslucháčom porozprával aj o vynáleze bratov
Montgolfierovcov – ich prvom teplovzdušnom balóne.
Vysvetlil im, ako môžu lietať vtáky – vháňajú po seba pohybom
svojich krídel vzduch, ktorý ich nadnáša silou, rovnajúcou sa ich
váhe –, ale i to, že v prípade veľkých a podstatne ťažších vecí tento princíp neplatí. Vrtule helikoptéry napr. vháňajú svojou rotáciou
vzduch jednak pod seba a jednak smerom dozadu, v dôsledku
čoho dochádza tak k horizontálnemu, ako aj vertikálnemu pohybu
helikoptéry. V prípade lietadla jeho vertikálny pohyb lietadla reguluje pilot natáčaním koncov krídel lietadla, čím udržuje letovú výšku.
Pohyb lietadla či helikoptéry je tak výsledkom známeho Newtonovho zákona akcie a reakcie, ktorého podstata spočíva v tom, že dva
hmotné body na seba pôsobia rovnako veľkými silami, ale opačného smeru, pričom súčasne vznikajú a súčasne zanikajú. Prednáška
doc. Černého bola veľmi pútavá a malí poslucháči ho po celý čas
zahŕňali svojimi zvedavými otázkami.
Zuzana Tomová
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aj štátny deficit. Objasnil, ako si na seba štát
vie zarobiť (napr. investovaním či predávaním),
pričom zdôraznil úlohu rôznych daní, ale i to, že
v snahe znížiť deficit je ministerstvo financií občas nútené siahnuť na platy štátnych zamestnancov či zvýšiť dane, čo sa z pochopiteľných príčin neteší obľube verejnosti. Po prednáške malí
zvedavci zahrnuli ministra financií množstvom
otázok, týkajúcich sa cla, stability meny či priemernej mzdy. Výsledkom boli uvážlivé odpovede
i uvoľnená kravata.☺
Erika Hubčíková

Prečo je slnko naším priateľom,
ale môže byť aj nepriateľom?
Dňa 20. júla 2016 v Divadle Aréna počas tretej prednášky tohtoročnej
DUK odborníčka z Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Mária Šimaljaková,
PhD., MHA, vysvetlila malým študentom, prečo je slnko naším priateľom,
ale môže byť aj nepriateľom.
„Slnko je kľúčom k životu na Zemi. Bez neho by nebolo striedanie dňa a
noci, nemali by sme čo jesť, neboli by ročné obdobia a vlastne by sme ani
vôbec nežili. Nebola by totiž ani slnečná sústava, keďže Slnko poháňa všetko,
čo sa v nej deje,“ zaznelo hneď v úvode prednášky. Malí poslucháči sa však
už na začiatku dozvedeli napríklad i to, že Slnko je guľa ohnivej energie, ktorá
spaľuje až 4 milióny ton plynu za sekundu, čo sa rovná 7 biliónom jadrových
explózií, a že každú sekundu vydá toľko energie, koľko by vydalo odpálenie
100 miliárd ton dynamitu.
Prof. Šimaljaková sa vo svojej prednáške prioritne zamerala na dopady slnečného žiarenia na ľudské zdravie. Z pozitívnych účinkov UV žiarenia na kožu
vyzdvihla premenu a aktiváciu tvorby vitamínu D, ktorý je dôležitý pre naše kosti
a zuby či dobre fungujúci imunitný systém. No nezabudla pripomenúť, že nezdravé množstvo slnečného žiarenia nielen urýchľuje starnutie, ale môže viesť
až k alergickým reakciám, zhubným nádorom či poškodeniu oka.
Študenti mohli počas prednášky zistiť i to, z čoho sa skladá slnečné žiarenie
a ako každá jeho zložka špecificky pôsobí na našu kožu, čo je to pigment, ale
i to, že slnečné žiarenie nám zlepšuje náladu.
Erika Hubčíková
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Prečo musíme dodržiavať
správnu výživu?
Na ďalšej prednáške dňa 10. augusta 2016 v Divadle Aréna sa mohli
od prof. MUDr. Viliama Badu, CSc., z Lekárskej fakulty UK malí študenti
dozvedieť zaujímavosti o zdravej výžive.
Na začiatku prednášky sa profesor zameral na problematiku tvrdosti vody
a zdôraznil, že srdce chráni tvrdá voda a naopak, príliš mäkká voda škodí.
Vyjadril sa aj k tematike cholesterolu. „Cholesterol je základnou stavebnou
jednotkou bunky,“ zdôraznil a následne pokračoval vysvetlením, že významným škodlivým fenoménom sa stala náhrada masla margarínom. Práve pri
jednom z postupov pri výrobe margarínov vznikajú transmastné kyseliny, ktoré
zvyšujú hladinu „zlého“ (LDL) cholesterolu, znižujú „dobrý“ (HDL) cholesterol
a môžu spôsobiť aterosklerózu, obezitu, cukrovku a ďalšie ochorenia. Ďalej
odporúča vyhýbať sa fritovaniu, zemiakovým hranolčekom či kuracím nugetkám. A namiesto margarínových sušienok si radšej pochutiť na maslových.
A čo tak sója, ktorá nám evokuje zdravú výživu? „Okrem toho, že je sója
rôzne geneticky modifikovaná, neobsahuje cholesterol, čo je potrebná látka
pre mozog,“ pripomína prof. Bada. „Neobsahuje ani laktózu, ktorá sa v organizme mení na galaktózu, zdroj energie. Sója neobsahuje ani vitamín B1,
čo môže viesť k ochoreniu beri-beri.“ Sóju by podľa profesora deti nemali
vôbec jesť.
Nasledovali zvedavé otázky malých študentov, ktorí sa z profesorových odpovedí dozvedeli napr. i to, prečo je riskantné jesť surové mäso.

Prečo potrebujeme umenie a kultúru?
Aj v tretiu augustovú stredu sa Divadlo Aréna zaplnilo zvedavými malými
študentmi – dňa 17. augusta 2016 si totiž prišli vypočuť prof. PhDr. Petra
Michaloviča, PhD., z Filozofickej fakulty UK a jeho prednášku o tom,
prečo potrebujeme umenie a kultúru.
„Kultúra začína vtedy, keď človek začína cieľavedome používať nástroje.
Nástroje totiž nie sú súčasťou prirodzenej výbavy žiadneho tvora,“ objasnil
hneď v úvode prednášky. Navyše, v porovnaní so zvieratami ľudia svoje nástroje postupne zdokonaľovali. No bolo treba nájsť spôsob, ako by svoju
skúsenosť či poznatok mohol človek odovzdať nasledujúcim generáciám –
a práve na to ľudstvu slúži(l) jazyk, ktorý ku každej kultúre neodmysliteľne
patrí. „Jazyk totiž dokáže rozprávať o tom, čo je mimo neho, a môže preto
plniť rôzne funkcie,“ zdôraznil prof. Michalovič.
A čo umenie? Umenie sa v kultúre teší zvláštnemu postaveniu, pretože má
jednak rôznorodé možnosti pôsobnosti, jednak zobrazuje svet nielen taký,
aký je, ale aj taký, aký by sme chceli, aby bol, alebo taký, ako ho vidíme my.
„V jazyku umenia tak máme zafixované veci, ktoré inde nenájdeme.“
Navyše, umenie fakticky nestarne a statočne odoláva času – veď staré
diela nás dodnes fascinujú. „A hoci samotné umenie nedokáže zmeniť svet,
významne zasahuje sféru našich citov a myslenia, ktoré pretvára, a práve prostredníctvom tejto zmeny v nás prispieva i k zmene sveta,“ zaznelo v závere
prednášky. Po jej skončení sa k slovu i mikrofónu prepracovali malí študenti,
ktorí prednášajúcemu adresovali svoje zvedavé otázky.

Jana Blusková

Prečo nie doping?

Erika Hubčíková

Prečo sú peniaze zadarmo?

Predposledná prednáška DUK sa v Divadle Aréna niesla v športovom duchu. Dňa 24.
augusta 2016 prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD., z Fakulty telesnej výchovy a športu UK
priblížil študentom problematiku dopingu a jeho negatívne stránky.

V Aule UK sa dňa 31. augusta 2016 uskutočnila posledná prednáška DUK. Po nej na malých študentov
čakala promócia, na ktorej si prevzali diplomy.

Prednášajúci začal prierezom histórie dopingu. „Mnohí
ľudia si myslia, že doping je niečo nové, čo sa objavilo iba
v súčasnom športe, avšak s aktivitami, ktoré sa dajú popísať ako doping, sa stretávame už v starovekých kultúrach,“
zdôraznil. Vtedy boli rozšírené napr. kokové listy, ženšen,
maté, odvary z konope či byliniek.
Dnes je už zneužívané široké spektrum látok. Prof. Hamar sa zameral najmä na stimulátory sympatikového nervového systému – beta-stimulanciá, ktoré zvyšujú výkon.
„Majú však zároveň negatívne účinky, ako búšenie srdca,
poruchy srdcového rytmu, fibrilácie komôr, ktoré môžu
viesť dokonca i k smrti,“ upozorňuje prednášateľ. Zneužívajú sa tiež látky stimulujúce erytropoézu (tvorbu červených krviniek), a to hlavne vo vytrvalostných športoch, ako je cyklistika či beh
na dlhé trate. Pre kulturistov sú zas príťažlivé rastové faktory podporujúce svalový rast.
„Svetová antidopingová agentúra tieto látky každý rok aktualizuje a vydáva aktuálny zoznam
zakázaných látok,“ informoval profesor. Vyzdvihol zároveň potrebu boja proti dopingu. Malí študenti sa dozvedeli, akým spôsobom sa dopingová kontrola vykonáva, akú úlohu tu zohrávajú
dopingoví komisári i skutočnosť, že doping môže športovcovi navždy zničiť nielen kariéru, ale
aj zdravie.
Jana Blusková

Prečo sú peniaze zadarmo? Tak znela otázka zašifrovaná v názve poslednej tohtoročnej prednášky DUK, ktorú
sa odhodlal zodpovedať doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.,
guvernér Národnej banky Slovenska. Malým poslucháčom v úvode prednášky v krátkosti priblížil vývoj a pôvod
peňazí. Zameral sa však predovšetkým na činnosť Európskej centrálnej banky a Eurosystému, ktorých hlavnou
úlohou je udržiavanie cenovej stability. Prostredníctvom
krátkeho filmu študentom objasnil, v čom spočíva podstata inflácie a deflácie a prečo je dôležité ich regulovať.
Kľúčovú úlohu v tom podľa doc. Makúcha zohrávajú rozhodnutia Európskej centrálnej banky o výške úrokových
sadzieb. Po skončení prednášky čakali na prednášajúceho zvedavé otázky. Z jeho odpovedí sa deti mohli dozvedieť aj to, prečo nemáme 300-eurovú bankovku, aká je
výška nákladov potrebných na výrobu jednej 500-eurovej
bankovky či kedy sa dostane do obehu nová 50-eurová
bankovka.
Zuzana Tomová

262 malých
absolventov
Po poslednej prednáške sa v Aule UK
konala promócia malých absolventov. „Odnášate si nielen množstvo odpovedí na
vaše zvedavé otázky, radosť z dobrodružnej
a vzrušujúcej cesty poznávania a bádania,
ale aj nové zážitky a kamarátstva a tiež veľa
zábavy. Prajem vám, aby ste si aj v dospelosti uchovali niečo z príslovečnej detskej
radosti, fantázie, zvedavosti a hravosti,“ prihovoril sa deťom rektor UK prof. Karol Mičieta. Malým 262 čerstvým absolventom DUK
poprial veľa šťastia a úspechov v školskom
živote aj v škole života a zablahoželal im k ich
promočným diplomom.

Martinská letná
detská univerzita
Možnosť zažiť vysokoškolskú atmosféru mali cez leto aj
malí Martinčania. Od 11. do 17. júla 2016 sa aj v priestoroch
Jesseniovej lekárskej fakulty UK konal 4. ročník Martinskej
letnej detskej univerzity. Pre malých študentov bol
pripravený týždeň plný zaujímavých prednášok a kreatívnych workshopov, počas ktorých sa dozvedeli
viac o zmysloch človeka, ako pôsobí jedlo na naše zmysly a o tom, ako trénujeme naše zmysly a náš
mozog. Všetky pripravené prednášky pre najmenších študentov boli zamerané na naplnenie tohtoročnej
hlavnej témy „Rozhýb rozum, zapoj zmysly“. Slávnostná imatrikulácia sa konala 11. júla 2016 v Aula
Magna JLF UK, slávnostná promócia po snáď najkratšom štúdiu v živote zas 17. júla 2016. Na tomto
ročníku sa zúčastnilo 55 detí základných škôl.

Doc. MUDr. Renata Péčová, PhD., JLF UK
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Výskum UK o energetickej bezpečnosti – jednej
z priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ
Aj členské krajiny Európskej únie s dobrou energetickou situáciou majú záujem presunúť kompetencie v energetickej bezpečnosti
na EÚ – zvlášť v tom prípade, ak ich predstavitelia pochybujú o schopnosti svojej krajiny túto oblasť úspešne zaistiť vlastnými silami.

Toto je hlavný záver výskumu rozvoja spolupráce v oblasti energetickej bezpečnosti
v rámci Európskej únie, ktorý bol uskutočnený na Katedre politológie Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(FiF UK). Oblasť energetickej bezpečnosti
ostáva aj napriek súčasnému turbulentnému obdobiu jednou z hlavných tém Únie
a slovenského predsedníctva v Rade EÚ.
Predovšetkým v súvislosti s energetickou
úniou, ktorá sa má postupne stať strešným
konceptom pre oblasť energetiky na úrovni
EÚ. Výskum sa venoval trom krajinám regiónu strednej Európy – Českej republike,
Rakúsku a Slovensku – a bol založený na
niekoľkých desiatkach rozhovorov s predstaviteľmi týchto štátov, ako aj ďalších typoch primárnych zdrojov.
Výsledky výskumu, ktoré boli publikované v prestížnom časopise Energy (Vol.
111, pp. 68-81) pod názvom “On the
way towards the Energy Union: Position
of Austria, the Czech Republic and Slovakia towards external energy security
integration”, naznačujú, že postoje, ktoré
členské krajiny presadzujú na európskej
úrovni v oblasti energetickej bezpečnosti, nezávisia ani tak od skutočného stavu,
v ktorom sa energetika v danom štáte nachádza, ale od toho, ako predstavitelia

štátov energetickú situáciu svojej vlastnej
krajiny vnímajú.
Z tohto dôvodu sa aj členské štáty s dobrou energetickou infraštruktúrou môžu snažiť o presun kompetencií v oblasti energetiky na úroveň EÚ, pokiaľ ich zástupcovia
pochybujú o schopnosti úspešne zabezpečiť energetickú bezpečnosť. Toto je práve
príklad Slovenska, zatiaľ čo rakúski predstavitelia považujú svoju krajinu za schopnú
vyrovnať sa so všetkými otázkami energetickej bezpečnosti, a preto nemajú záujem
o ďalší presun kompetencií na európsku
úroveň. Česká republika sa nachádza medzi týmito dvoma pólmi, a tak presadzuje
limitovanú integráciu v oblasti energetickej
bezpečnosti.
Tento argument je dôležitý aj pre budúci
vývoj energetickej infraštruktúry v Európskej únii – ani nové plynovody totiž nemusia automaticky viesť k zmene postoja
členských krajín voči energetickej bezpečnosti, pokiaľ sa zároveň nezmení aj vnímanie energetickej situácie danej krajiny zo
strany jej zástupcov.
Spomínaný článok vnáša politologický
pohľad na tému energetickej bezpečnosti
do prevažne technicky zameraného popredného akademického časopisu, čím
prispieva k multidisciplinarite súčasného
výskumu. Témy, ktoré sú typické práve pre

náš región, sa tak dostávajú k veľmi širokému spektru poslucháčov, čím sa zvyšuje
nielen povedomie o energetických výzvach
strednej Európy, ale taktiež zapája slovenský výskum do vrcholnej akademickej diskusie o energetickej bezpečnosti. Výskum
taktiež prináša malé členské krajiny, ktorým
sa venuje len malá akademická pozornosť,
do súčasnej analýzy energetických otázok
v rámci EÚ.
Výskum bol podporený Agentúrou na
podporu výskumu a vývoja (grant APVV0484-10) a FiF UK (grant FG06/2016).
Autor sa tiež chce poďakovať European
Union Centre of Excellence na University of Alberta za ich pohostinnosť počas
jeho pobytu v centre v akademickom roku
2015/2016.
Matúš Mišík, PhD.,
Katedra politológie FiF UK
matus.misik@uniba.sk

Ukrajina je v pohybe, stojí za to ju sledovať
Ukázať, že dnešná Ukrajina nie je len o bojoch a nepokojoch, ako denne počúvame v správach, je cieľom projektu Ukrajina v pohybe, ktorý zastrešuje Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK).
„Naším projektom chceme prispieť k vyvráteniu mnohých dezinformácií a negatívnych stereotypov, ktoré sa o súčasnej Ukrajine u nás šíria,“ hovorí doc. Ľubor Matejko,
vedúci projektu. Za jeden z najrozšírenejších
stereotypov považuje tvrdenie, že je to „bezvýznamný“ sused, zničený navyše vojnou
a korupciou. „Ukrajina oslavovala v lete 25.
výročie svojej nezávislosti a zaslúži si, aby
sme ju brali s primeranou vážnosťou a venovali jej pozornosť. Toto si napríklad v Poľsku
veľmi dobre uvedomujú,“ hovorí doc. Matejko. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie
o snahách Ukrajiny budovať modernú demokratickú spoločnosť a ukázať pozitívne príklady a úspešné príbehy z dnešnej Ukrajiny.
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V rámci 12 prednášok a prezentácií počas
celého zimného semestra akademického
roku 2016/2017 na pôde Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity v Bratislave
ukrajinskí a slovenskí experti z rôznych oblastí
predstavia súčasnú Ukrajinu a jej úsilie o spoločenské zmeny. V novembri 2016 sa v rámci
24. medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka bude v Bratislave prezentovať tvorba
súčasných ukrajinských autorov a produkcia
ukrajinských vydavateľstiev. „Účasť nám prisľúbili najvýznamnejšie ukrajinské vydavateľstvá ako Vydavnytstvo Starogo Leva, Komora,
Smoloskyp, A-BA-BA-HA-LA-MA-HA, z autorov napr. Sofia Andrukhovych, pozvaní sú
Oksana Zabuzhko, Ivan Malkovych a ďalší

súčasní významní ukrajinskí autori a autorky,“
hovorí doc. Matejko.
Na jar 2017 prebehnú v desiatich mestách na Slovensku „Ukrajinské filmové dni“
a prednášky na stredných školách. So stredoškolákmi budú okrem odborníkov a pozvaných hostí z Ukrajiny diskutovať aj študenti Katedry rusistiky a východoeurópskych
štúdií FiF UK. „Efekt týchto diskusií budeme merať prieskumom názorov študentov
pred a po debatách,“ hovorí doc. Matejko.
Projekt uzavrie v lete 2017 putovná výstava
fotografií „Ukrajina pred a po Majdane v 99
fotografiách“.
Barbora Tancerová, FiF UK

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Aktivity študentov nemeckého programu FM UK
– pohľad na uplynulý akademický rok
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) od vzniku študijného programu medzinárodný manažment kladie
veľký dôraz na prepojenie vyučovaných znalostí a teoretických poznatkov s reálnym prostredím. Prostredníctvom rôznych aktivít majú
študenti možnosť overiť si svoje vedomosti v praxi.

Študenti 3. ročníka s prof. JUDr. D. Nováčkovou, PhD., a Mgr. P. Milošovičovou,
PhD., na exkurzii v Grazi

Za uplynulý akademický rok absolvovali študenti nemeckého programu medzinárodný manažment spolu s pedagógmi hneď niekoľko zaujímavých exkurzií. V novembri navštívili závod Volkswagen Slovakia,
a. s., v Bratislave, kde naši študenti už pravidelne získavajú komplexný pohľad na výrobný proces a na činnosti významného zahraničného
investora. Na základe takejto aktivity realizujú prax aj niektorí študenti
v danom hospodárskom subjekte. Získanie konkrétnych poznatkov
v oblasti priemyselnej výroby, organizácie práce a sociálneho programu im napomáha pri rozvoji ich vzdelanosti.
V októbri študenti navštívili čokoládovňu Hauswirth v rakúskom Kittsee. Je vynikajúcim príkladom pre rodinné podnikanie, ktoré má v Rakúsku dlhoročnú tradíciu. Počas prezentácie videli zrod a vývoj podniku v priebehu niekoľkých desaťročí a následne sa pozreli na výrobnú
prevádzku. V areáli čokoládovne je umiestnená aj podniková predajňa,
ktorá svojimi výrobkami láka všetkých milovníkov sladkého pokušenia.
Ďalšou významnou aktivitou bola realizácia cezhraničného projektu – fóra o sociálnej a energetickej politike Európskej únie – dňa 8.
apríla 2016 v maďarskom Györi. Študenti vysokých škôl zo Slovenska
a z Maďarska mali vďaka súčinnosti Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave a jej náprotivku v Budapešti možnosť diskutovať na tému energetickej politiky. Dané podujatie sa vyznačovalo
profesionálnou úrovňou a prispelo k rozvoju medzinárodnej spolupráce. Významnosť podujatia pozdvihli aj poslanci Európskeho parlamen-

tu Tamás Meszerics (Greens/EFA, Maďarsko) a Anna Záborská (EPP,
Slovensko).
Rozvoj slovensko-rakúskych vzťahov patrí medzi priority FM UK, a preto sa snaží organizovať pravidelné stretnutia študentov 2. ročníka s veľvyslancom Rakúskej republiky na Slovensku Mag. Helfriedom Carlom,
M.A. Na jednom z týchto podujatí rakúsky veľvyslanec predstavil novú
publikáciu Dve dekády slovensko-rakúskych vzťahov a so študentmi
diskutoval o rôznych témach, ktoré Slovensko a Rakúsko spájajú.
V apríli svojou návštevou poctil FM UK aj zástupca konateľa a hovorca Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave
Dr. Markus Halt, ktorý je takisto už pravidelným hosťom našej fakulty. Vo
svojej prezentácii predstavil činnosť a úlohy komory a najsilnejších nemeckých investorov na Slovensku. Ústrednou témou však boli obchodné rokovania s nemeckými partnermi vzhľadom na interkultúrne rozdiely
medzi Nemcami a Slovákmi. Dr. Halt poukázal na niektoré dôležité techniky a aspekty komunikácie, aby viedli rokovania k úspešným dohodám,
pričom čerpal zo svojich dlhoročných skúseností pôsobenia na Slovensku. Študenti sa po prezentácii zapojili do živej diskusie.
Dňa 9. mája 2016 sa konala pravidelná vedecká študentská konferencia, ktorú FM UK každoročne organizuje pri príležitosti Dňa Európy.
Na podujatí našu fakultu prezentovali študentky B. Scholzová (Energetická politika EÚ), Z. Šaušová (Od voľného pohybu tovaru k digitálnemu vnútornému trhu), M. Husárová (Verejné zdroje v SR), M. Čibíková
(Problematika eurofondov na Slovensku), N. Babjaková (Rozvojová pomoc EÚ), D. Daňková (Diskriminácia žien a mužov v podnikaní) a študent K. Hanus (Podnikanie v Belgicku). Udalosť prebiehala za podpory
a účasti Jaroslava Nováka, ktorý je zástupcom Informačnej kancelárie
Európskeho parlamentu na Slovensku. O príjemnú atmosféru sa postaral
aj hudobný sprievod študentov Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Študenti vyjadrili svoje sympatie k myšlienke Roberta Schumana
a s úctou si pripomenuli tento významný deň, kedy sa začala písať história zjednocovania národov Európy.
Stalo sa už tradíciou, že študenti pravidelne navštevujú aj univerzity
v Rakúsku, aby sa oboznámili s podmienkami štúdia na tamojších vysokých školách. V máji navštívili spolu s pedagógmi Karl-Franzens-Universität v Grazi a vypočuli si prednášku prof. Dr. Huberta Isaka o veľmi
aktuálnej tematike utečencov v Rakúsku.
V júni tohto roku študenti realizovali aj exkurziu do inštitúcií EÚ s cieľom
oboznámiť sa s ich fungovaním. Počas exkurzie mali možnosť zúčastniť
sa ako hostia na otvorenom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu
v Štrasburgu a diskutovať aj s europoslancami o aktuálnych témach. Daná
aktivita bola koordinovaná europoslancom Branislavom Škripekom.
Do nového akademického roku vstupujeme s elánom a v našich aktivitách budeme pokračovať.

Fakulta managementu UK koordinátorom
medzinárodného projektu SUPER
Pracovníci Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí sa zapojili do riešenia a koordinácie projektu SUPER,
sa v dňoch 24. a 25. mája 2016 v Prahe
zúčastnili na projektovom stretnutí. Na
podujatí sa diskutovalo o progrese riešenia
etapy, ktorej cieľom je identifikácia faktorov
úspechu a zlyhania existujúcich podnikateľských inkubátorov, a zároveň sa identifikovali
a podrobne rozvrhli ďalšie kroky a míľniky
pre nasledujúce aktivity projektu.

Projekt SUPER (Podpora podnikateľskej
úspešnosti start-upov) je trojročný projekt
finančne podporovaný Európskou úniou
prostredníctvom programu Erasmus+, ktorý
spája podniky a univerzity s cieľom identifikovať a analyzovať faktory úspechu a zlyhania podnikateľských inkubátorov a akcelerátorov. Zameriava sa na tvorbu vzdelávacích
nástrojov poskytujúcich praktické informácie a rady vysokoškolským inštitúciám pri
zavádzaní systémov podpory podnikania

Mgr. Petra Milošovičová, PhD., FM UK
pre študentov, a to napr. formou zakladania
univerzitných inkubátorov či prostredníctvom
tréningov pre študentov upriamených na to,
ako vôbec začať podnikať. Testovacia fáza
tréningu bude obsahovať najmenej 270 študentov.
Viac informácií o projekte SUPER nájdete na webovej stránke: www.super-project.
eu.
Mgr. Jana Volná, PhD., FM UK
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Neberme na ľahkú váhu
biologické invázie
Tím inváznej biológie a ekomorfológie rýb (v zložení prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., RNDr. Eva Záhorská, PhD., doc. RNDr.
PaedDr. Stanislav Katina, PhD., RNDr. Andrea Novomeská, PhD.) z Prírodovedeckej fakulty UK a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK) sa venuje výskumu biologických invázií a biológie rýb, najmä ontogenéze, ekomorfológii, ekológii
a fenotypovej plasticite, pričom k úspechu tímu veľkou mierou prispeli aj doktorandi – Mária Ľavrinčíková-Balážová, Mária Čápová-Plachá, Barbora Števove, Krístína Hôrková, Krístína Švolíková a Daniel Gruľa, ktorí úspešne zavŕšili svoje doktorandské štúdium.
Biologické invázie patria v súčasnosti medzi výsostne aktuálne témy ekológie na celom svete. O aktivitách špičkového tímu a ich
dlhoročnom výskume sme sa porozprávali s vedúcim tímu prof. RNDr. Vladimírom Kováčom, CSc.

Vaše začiatky sú spojené s ontogenetickými otázkami. Ste autorom knihy Pánom života je čas, v ktorej ste problematiku ontogenézy, čiže vývinu jedinca,
zhmotnili do populárnejšej verzie. Predstavte nám jej hlavnú myšlienku.
Áno, zo začiatku som sa venoval najmä
ranému vývinu, výsledkom čoho je teória
o synchrónii a heterochrónii v ontogenéze. Ústrednou myšlienkou, prečo tvrdím,
že pánom života je čas, je, že načasovanie
vývinových udalostí má obrovský význam
v celej evolúcii života na našej planéte a tiež
pre existenciu a zachovanie populácií, ako
aj pre život každého jedinca. Už dávnejšie
bolo známe, že proces heterochrónie, čiže
zmeny načasovania vývinových udalostí, má
význam v evolúcii života na našej planéte.
Keď porovnáme dnešné formy života s ich
starobylými príbuznými, rozdiel medzi nimi
vznikol zmenou v načasovaní vývinových
udalostí. Výsledky môjho výskumu vyústili
do sformulovania teórie, že heterochrónia
má zásadný význam aj pri ontogenéze každého jedinca.
Akú úlohu v tejto problematike zohrávajú gény a epigenetika?
Gény, ale aj epigenetické procesy,
rozhodujú o našich vlastnostiach a predovšetkým o našom zdraví. Epigenetika
(a epigenéza) je o expresii génov, ktorá je
silne ovplyvňovaná prostredím, takže tu sa
už začíname prepájať s ekológiou. Podľa
toho, v akom prostredí žijeme a aké podnety z neho dostávame, sa mení aj expresia
génov vrátane načasovania. Vysvetlím to na
príklade zo sveta hudby. Gény si predstavte
ako notový záznam, čiže noty zapísané v určitom poradí. Noty však dostávajú zmysel
až vtedy, keď zahráme melódiu, keď počujeme prejav.
Máte na mysli vzťah genotypu a fenotypu?
Presne tak, genotyp je súbor dedičných genetických informácií uložených
v sekvencii DNA. Fenotyp je už realizácia
genotypu, výsledný tvar, ktorý vzniká na zá-
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klade interakcie génov a prostredia, čo je
proces, ktorý sa v súvislosti s ontogenézou
nazýva epigenéza. A tu by sme mohli povedať, že je to interakcia notového záznamu
a hráča, a tak vznikne fenotyp – v tomto
prípade zaznie skladba. Tá skladba však
môže mať rozmanité podoby – môže znieť
melancholicky aj veselo, pričom stále je to
tá istá skladba zahraná podľa toho istého
notového záznamu. Medzi genetikou a epigenetikou je pritom zásadný rozdiel. Genetické zmeny sa prenesú do ďalších generácií a sú nevratné, nedajú sa vrátiť naspäť.
Epigenetické zmeny sú síce tiež dedičné,
ale aj vratné, čo prináša všetkým formám
života obrovskú flexibilitu. Tam je skryté tajomstvo, prečo sa dokáže život tak flexibilne
prispôsobovať.
Váš tím sa venuje aj ekomorfológii.
Skúste nám priblížiť, čím sa toto odvetvie zaoberá.
Ako z názvu vyplýva, ide o spojenie ekológie, ktorá je o vzťahoch medzi živými bytosťami a prostredím, s morfológiou, čo je
náuka o tvare. Dlhodobo skúmame tvar,
tvarovú variabilitu jednotlivých druhov (alebo populácií) a ich vývinových štádií, pričom našimi modelovými organizmami sú
ryby. Člen tímu doc. Katina z FMFI UK je
odborník v nových metódach analýzy tvaru
pomocou geometrickej morfometrie. Tu
sme spojili sily a vďaka tomu máme vysoko
efektívny nástroj na analýzu tvarovej variability. Meriame a štatisticky vyhodnocujeme
rôzne parametre. Ide opäť aj o prepojenie
s ontogenézou, keďže v mnohých našich
prácach sa venujeme ontogenetickej variabilite. Dôležitá je pritom súvislosť s tým,
v akom prostredí sa organizmy vyvíjajú. Už
len keď zoberieme jeden ekologický faktor,
napríklad teplotu, dostaneme iné výsledné
fenotypy, čiže produkty ontogenézy a epigenézy.
Vaším významným predmetom výskumu
sú biologické invázie. Ako konkrétne
taká invázia vzniká?

Biologické invázie, resp. ich počiatočná
etapa, sa odohrávajú každú chvíľu masovo skoro na celom svete. Hovoríme o nich
vždy vtedy, keď človek prenesie cudzí organizmus do iného prostredia. Predstavte
si, že cestujete napr. na iný kontinent. Na
svojich šatách či ruksaku prenesiete množstvo spór, vajíčok, semienok a pod. Tie niekedy dokážu prežiť počas cesty lietadlom
a na inom konci zemegule sa uvoľnia do
prostredia (spôsobov prenosu je však oveľa
viac, často ide aj o úmyselnú introdukciu).
Približne 1 zo 100 druhov cestu prežije,
ale to ešte neznamená, že nastane invázia,
pretože v novom prostredí musí introdukovaný organizmus nejaký čas prežiť (obdobie
latencie). Zakladajúca populácia sa musí
prispôsobiť daným miestnym podmienkam
a zo začiatku prežíva vo veľmi nízkej hustote. Jedincov je síce málo, ale rozmnožujú
sa. Vtedy ešte nevieme, že už začala invázia. A práve, keď sa adaptujú prostredníctvom ontogenézy a interakcie génov a prostredia, a teda aj prostredníctvom zmien
v načasovaní expresie génov, vznikajú nové
vlastnosti potenciálnych inváznych organizmov, čo spravidla trvá niekoľko generácií.
Napokon sa vytvorí generácia, ktorá je prostredníctvom epigenetických mechanizmov
adaptovaná presne na to prostredie, v ktorom sa ocitla. Vtedy sa populácia začne
prudko rozmnožovať a vzniká invázia.
K čomu ste sa snažili dopracovať pri výskume biologických invázií?
Snažili sme sa prísť na odpoveď na otázku, prečo sú niektoré invázne organizmy
úspešné, zatiaľ čo iné nie sú. To je náš originálny príspevok v skúmaní biologických
invázií na základe skúmania ontogenetických procesov, epigenézy a ekomorfologickej variability, čo pred nami ešte nikto iný
nerobil.
A v čom teda spočíva táto úspešnosť?
O tom do veľkej miery rozhoduje fenotypová plasticita, ktorá je prejavom epigenetických mechanizmov. Najprv však musíme
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Časť tímu (zľava: K. Hôrková, súčasná doktorandka K. Jakubčinová, K. Švolíková, B. Števove, E. Záhorská a V. Kováč)

pochopiť ontogenetické teórie, ktoré hovoria o tom, že počas ontogenézy (epigenézy)
vznikajú dve základné formy organizmov –
špecializovaná a generalizovaná. Keď budeme inkubovať zygoty a ovplyvňovať ich
rôznymi faktormi, môžu vzniknúť fenotypy
veľmi generalizované alebo veľmi špecializované a, samozrejme, aj všetko medzi tým.
Naša teória hovorí o tom, že keď máme populáciu, ktorá dokáže vytvárať veľmi generalizované aj veľmi špecializované formy, čiže
veľmi širokú paletu fenotypov, prinesie jej to
úspech. Proces prebieha tak, že na začiatku v domácom prostredí dominujú špecializované fenotypy, pretože v ňom majú svoju
evolučnú históriu (špecializované znamená,
že sa špecializujú na prostredie, v ktorom
žijú). Sú teda veľmi dobre adaptované. Ak
sa však zmenia podmienky, priveľmi špecializované fenotypy hynú alebo odchádzajú.
Opakom sú veľmi generalizované fenotypy,
ktoré nemôžu týmto špecializovaným za
priaznivých podmienok konkurovať. Ak sú
ale podmienky menej priaznivé, tak prežijú
práve ony, lebo, keďže nie sú špecializované, majú širšie spektrum tolerancie a plodia
tiež viac potomstva. Takže v natívnych podmienkach, v domácom areáli rozšírenia,
dominujú spravidla špecializované formy.
Keď ich prenesieme do úplne iného prostredia, ich vyhliadky na prežitie sú mizivé.
Ak ale prežije aspoň časť introdukovaných
jedincov a podarí sa im rozmnožiť sa, ich
potomkovia vytvoria generalizovanú formu,
pretože sa ocitli v neznámom prostredí.
Takže tu už hovoríme o prejavoch fenotypovej plasticity?
Presne tak, toto je fenotypová plasticita,
nie je za tým žiadna genetická zmena, gény
sú rovnaké, len expresia génov je pozmenená, inak načasovaná a vzniknú fenotypy, ktoré sú menej špecializované na nové
prostredie a navyše začnú produkovať vyšší

počet potomkov, hoci s nižšou zdatnosťou.
Miera ich prežívania nemusí byť spočiatku
vysoká, ale časť populácie prežije, vďaka
čomu môže adaptácia na nové prostredie
pokračovať. Po niekoľkých generáciách
populácia začne prudko rásť, a keď je už
dostatočne veľká, tak prestáva byť výhodné, aby boli naďalej produkované generalizované fenotypy, ktoré sú vhodné skôr do
neznámeho alebo nepriaznivého prostredia. Po cca 5 generáciách sa zase vrátia
fenotypy k špecializovaným formám, čiže
k takým, aké žijú v pôvodnom areáli.
Na základe bádania ste sformulovali
teóriu o alternatívnych ontogenézach
a inváznom potenciáli, čo sme už zrejme načrtli...
Sme toho názoru, že organizmus, ktorý
dokáže produkovať dostatočne špecializované formy, ale zároveň v inom prostredí
aj dostatočne generalizované, a potom sa
vie plasticky vrátiť, bude pri invázii úspešný. Biologickým inváziám sa venuje viacero teórií, ale všetky sú zamerané na ekosystémovú úroveň alebo na vzťahy medzi
druhmi. Ani jedna z nich doteraz neriešila
vlastnosti organizmu samotného a v tom
spočíva náš prínos. Ako prví sme sa zamerali na skúmanie týchto vlastností inváznych organizmov. Na základe interakcie
génov s prostredím sú organizmy schopné
flexibilne generovať rozmanité fenotypy,
a to prostredníctvom zmeny načasovania
expresie génov. Opäť ide o to, že epigenetické zmeny sú dedičné a reverzibilné.
Ak by sa pri vznikajúcej invázii prispôsobovanie novému prostrediu odohrávalo
prostredníctvom mutácií, tak by sa zmutovaný organizmus už nikdy nemohol vrátiť
k fenotypu, aký mal v pôvodnom areáli.
Ale keďže to ide cestou epigenetických
zmien, pôvodné nastavenie jeho vlastností sa môže vrátiť, čo populáciám pomáha

zabezpečiť si dlhodobú existenciu aj v meniacom sa prostredí.
Vo výskumoch sa zameriavate na ryby.
O aké druhy ide?
Skúmali sme napríklad druhy rodu Neogobius (býčky), hrúzovca sieťovaného, sumčeka čierneho, slnečnicu pestrú a ďalšie.
Napokon si teda položme otázku, prečo
sú invázie negatívny fenomén?
Invázie môžu spôsobiť veľké zmeny
v ekosystémoch. V prvom rade môžu vyhubiť nejaký pôvodný druh organizmu. Spôsobujú však aj veľké ekonomické straty.
Napríklad v Severnej Amerike v oblasti Veľkých kanadských jazier, kde je množstvo inváznych druhov od rias cez makrofyty, rôzne kôrovce, ulitníky, lastúrniky až po ryby.
U nás je známa napríklad vijačka krušpánová, ktorá napáda a ničí kry krušpánu
a pácha tak veľké škody na okrasnej zeleni
v parkoch a záhradách. Čo je však najhoršie, pri biologických inváziách ide aj o ľudské zdravie. Máme obrovské množstvo
inváznych rastlín, ktoré produkujú peľ, ale
aj iné látky, ktoré sú vysoko alergénne. Významná časť rôznych alergií je spôsobená
inváznymi rastlinami a inými organizmami.
Niektoré invázne druhy sú parazitické, iné
môžu prenášať patogény. Keď to zoberieme zo širšieho pohľadu, tak i vírus HIV je invázny organizmus. S biologickými inváziami
sú teda spojené vážne zdravotné problémy.
Čiže nie je to fenomén, ktorý zaujíma len
biológov či ekológov, ktorí bádajú a filozofujú o tom, ako funguje svet, ale fenomén
s veľkým dosahom na ľudskú spoločnosť
a kvalitu života. Spolu s klimatickou zmenou
a nedostatkom pitnej vody preto patria medzi najvážnejšie globálne environmentálne
problémy dnešného sveta.
Jana Blusková
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Úspech mladých slovenských fyzikov na súťaži v Rusku
Nádejné fyzikálne talenty z radov slovenských stredoškolákov sa i tento rok postarali o znamenitý medzinárodný úspech. Na príprave slovenského reprezentačného družstva sa výraznou mierou podieľali i študenti a zamestnanci Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, a to predovšetkým študenti fyziky Michal Hledík a Matej Badin.
Tím slovenských stredoškolákov veľmi úspešne reprezentoval
Slovensko v medzinárodnom kole súťaže Turnaj mladých fyzikov,
ktoré sa konalo v dňoch 25. júna až 3. júla 2016 v ruskom Jekaterinburgu na hranici Európy a Ázie. V konkurencii 29 krajín sa našim
stredoškolákom podarilo získať strieborné medaily. Nadviazali tým

Slovenský strieborný tím (zľava: Martin Marek, Ádám Urbán, Matej Badin, Martina
Sabová, Juraj Halabrín, Michal Hledík a Martin Gažo)

na vynikajúce výsledky z predchádzajúcich rokov. Absolútne víťazstvo opäť obhájil Singapur.
Turnaj mladých fyzikov (TMF) je tímová súťaž pre stredoškolských
študentov v riešení fyzikálnych problémov, ktorá má za sebou 29-ročnú históriu. Päťčlenné družstvá riešia počas celého školského roka
17 vopred známych náročných a otvorených experimentálnych
problémov, ktoré neskôr prezentujú a obhajujú pred inými družstvami a odbornou porotou. Reprezentáciu tvoria najlepší študenti, ktorí
prešli regionálnymi a celoštátnym kolom súťaže a uspeli na výberovom
sústredení. Slovensko sa na TMF s podporou Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR zúčastňuje už od vzniku súťaže.
Silná pozícia Slovenska v súťaži sa potvrdila aj na diplomatickom
poli, keď sa na zasadnutí organizačného výboru v dňoch 3. a 4.
júla 2016 uskutočnila voľba prezidenta súťaže. Pozíciu obhajoval
zástupca Slovenska doc. Martin Plesch, ktorému sa vo voľbách
podarilo s prehľadom zvíťaziť. Povedie tak súťaž na medzinárodnom poli až do roku 2020. Vedúcim slovenskej delegácie bol
doc. František Kundracik, predseda TMF na Slovensku.
František Kundracik, FMFI UK;
Martin Plesch, Fyzikálny ústav SAV

Študenti učiteľstva informatiky bodovali
Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) na Česko-slovenskej študentskej vedeckej konferencii v didaktike informatiky (ČS-ŠVK-DI) reprezentovali piati študenti učiteľstva informatiky a všetci priniesli ocenenie.
V dňoch 2. a 3. júna 2016 sa na Pedagogickej fakulte Katolíckej
univerzity v Ružomberku konal už štvrtý ročník ČS-ŠVK-DI. Konferenciu založili v roku 2013 pracovníci Katedry základov a vyučovania
informatiky FMFI UK. Na tejto fakulte sa pod záštitou dekana konali
aj prvé dva ročníky konferencie. „Štafetový kolík“ prevzali pracovníci
Ostravskej univerzity v Ostrave, kde sa minulý rok konal tretí ročník
a odovzdali ho kolegom zo stredného Slovenska. Cieľom tejto nadnárodnej konferencie je poskytnúť študentom učiteľstva informatiky
priestor na prezentovanie vedeckých a odborných prác a výmenu
skúseností z oblasti didaktiky informatiky. Na konferencii sa zúčastnili študenti zo štyroch slovenských univerzít (Univerzita Komenského
v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katolícka univerzita v Ružomberku, Trnavská univerzita v Trnave) a dvoch českých
univerzít (Ostravská univerzita v Ostrave, Univerzita Karlova v Prahe).
V dvoch odborných sekciách prezentovali celkovo 15 prác.
Prvé dve miesta v sekcii edukačného softvéru získali práce našich študentov Tomáša Kublu (1. miesto) a Barbory Pipíškovej (2.
miesto). Obaja vytvorili a v školskej praxi overili softvérové programy zamerané na rozvoj algoritmického myslenia žiakov druhého
stupňa ZŠ. V tejto sekcii boli ešte udelené dve tretie miesta, ktoré
získali študentky Ostravskej univerzity v Ostrave.
V sekcii výskumných a metodických prác boli udelené dve
prvé miesta, ktoré získali naše študentky Lucia Budinská a Lucia
Čulenová. Druhé miesto udelené nebolo a na treťom skončila naša
študentka doktorandského štúdia Natália Kováčová spolu so študentkou Trnavskej univerzity v Trnave. Lucia Čulenová vo svojej
práci vytvorila a so žiakmi overila metodiku výučby programovania
v detskom programovacom jazyku Scratch. Práce Lucie Budinskej
a Natálie Kováčovej mali výskumný charakter. Lucia Budinská sa venovala výskumu v oblasti vhodných príkazov na ovládanie pohybu
virtuálnej postavičky. Natália Kováčová prezentovala výsledky uni
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Zľava: Barbora Pipíšková, Lucia Budinská, Lucia Čulenová, Natália Kováčová,
Tomáš Kubla

kátneho výskumu, v rámci ktorého porovnávala úspešnosť nevidiacich a intaktných (vidiacich) žiakov pri riešení algoritmických úloh.
Pod úspech študentov sa v nemalej miere podpísali ich školitelia
z Katedry základov a vyučovania informatiky FMFI UK. Všetky tri víťazné práce viedla doc. Monika Tomcsányiová, ďalšie dve vznikli pod
vedením Mgr. Karolíny Mayerovej a doc. Ľudmily Jaškovej. Nie náhodou sa všetky uvedené práce zameriavali na rozvoj algoritmického
myslenia. Napriek tomu, že schopnosť algoritmicky myslieť je nevyhnutná pre život v informačnej spoločnosti, mnohí učitelia informatiky
jej rozvoju nevenujú dostatočnú pozornosť. Ostáva nám len dúfať, že
naši talentovaní študenti učiteľstva nebudú hľadať dôstojný zárobok
vo firmách, ale prispejú ku pozitívnej zmene v oblasti školstva.
Doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.
Foto: RNDr. Ingrid Nagyová, PhD., z Ostravskej univerzity
v Ostrave

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Študenti FMFI UK zorganizovali
Letnú školu fyziky pre žiakov ZŠ a SŠ
Študenti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) z občianskeho združenia
Trojsten zorganizovali v spolupráci s FMFI UK v dňoch od 25. júla do 5. augusta 2016 dvojtýždňovú Letnú školu fyziky. Na jej 4.
ročníku sa zúčastnilo 30 žiakov základných a 100 študentov stredných škôl. Tí mali možnosť vypočuť si počas dvoch týždňov
59 odborných a 17 soft-skills prednášok od 37 prednášajúcich.
Okrem dopoludňajších odborných prednášok, ktoré prebiehali
na 4 až 10 úrovniach súčasne, bol program obohatený o popoludnia plné soft-skills prednášok, ktoré pomáhali rozvíjať analytické a prezentačné zručnosti účastníkov prostredníctvom fyziky.
Študenti sa dozvedeli, ako lepšie prezentovať svoje výsledky,
ako zlepšiť svoje rétorické schopnosti či ako sa nenechať oklamať a odhaľovať argumentačné chyby pri diskutovaní. Taktiež mali
možnosť zlepšiť sa aj v mnohých praktických zručnostiach, akými
sú napríklad analýza a spracovanie dát.
Získané zručnosti si následne aj sami otestovali pri riešení otvorených fyzikálnych problémov v 10-členných tímoch. Výsledky
svojej približne týždňovej práce si na konci letnej školy počas 10
minút odprezentovali a navzájom aj oponovali, simulujúc tak skutočnú vedeckú prácu. Riešenie otvorených fyzikálnych problémov
bolo počas sobotňajšieho dopoludnia doplnené spoznávaním numerických algoritmov využívaných vo fyzikálnych simuláciách.
Odborný program dopĺňali voľnočasové aktivity – od pozorovania
nočnej oblohy, letného kina, návštevy lodenice FMFI UK, frisbee až
po spoznávanie zaujímavých miest v Bratislave a jej okolí.

Matfyzáci z občianskeho združenia Trojsten, ktorí stoja za Letnou
školou fyziky, organizujú okrem nej i sedem celoročných korešpondenčných seminárov, sériu populárnych prednášok Klub Trojstenu
a Akadémia Trojstenu, ako aj niekoľko ďalších jarných, letných a jesenných fyzikálnych a informatických škôl a sústredení.
Matej Badin, Trojsten

Letná škola programovania pre žiakov ZŠ a SŠ
V dňoch 11. až 22. júla 2016 sa v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI
UK) konal už 3. ročník Letnej školy programovania, ktorý zaznamenal rekordnú účasť – svoje programovacie schopnosti si prišlo
zlepšiť až 77 stredoškolákov a žiakov základných škôl z celého Slovenska. Účastníci si počas dvoch týždňov vypočuli niekoľko
prednášok o informatike, vyriešili desiatky programátorských úloh a lepšie sa spoznali počas poobedných hier.
Hlavným cieľom letnej školy bolo trénovanie programátorských
zručností. Väčšinu dňa preto účastníci strávili za počítačom pri
riešení algoritmických problémov. Na riešenie mohli používať
niektorý z moderných programovacích jazykov – ako C++ alebo
Python. Pre úplných začiatočníkov bol pripravený úvodný kurz
JavaScript-u, pomocou ktorého sa naučili tvoriť jednoduché hry.
Do programu však bolo zaradených aj niekoľko teoretických
prednášok. Žiaci sa tak vďaka nim dozvedeli o časovej zložitosti,

probléme triedenia alebo o jednoduchých dátových štruktúrach.
To, čo sa naučili, si mohli hneď vyskúšať aj prakticky.
Aby účastníci získali prehľad o tom, ako sa informatika používa
v skutočnom živote, takmer každé poobedie sme na Letnú školu programovania pozvali odborníka z praxe. Žiaci si tak vypočuli
prednášky od zamestnancov z firiem PosAm, Black Swan Rational
či Exponea a tiež od vedeckého pracovníka priamo z FMFI UK.
ESET účastníkov dokonca previedol priestormi svojej firmy počas
naplánovanej exkurzie.
Na odľahčenie bol počas jednotlivých poobedí pre mladých
programátorov pripravený aj zážitkový program, kde si spolu zahrali spoločenské hry, zahádzali si frisbee, riešili rôzne bláznivé
úlohy v priestoroch FMFI UK či boli na výlete pri Devíne. Okrem
programovania tak každý spoznal aj kopu nových kamarátov.
Po dvoch týždňoch odchádzali všetci účastníci plní nových zážitkov i vedomostí a s posilnenou chuťou venovať sa informatike,
k čomu im želáme veľa úspechov.
Letnú školu programovania zorganizovali študenti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK z občianskeho združenia Trojsten,
ktorí sa dlhodobo venujú vzdelávaniu talentovaných detí v týchto
troch oblastiach, a to prostredníctvom rôznorodých súťaží a táborov. Veľká pomoc tiež prišla od samotnej fakulty, ktorá poskytla počítačové učebne, a od VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, kde boli účastníci
letnej školy ubytovaní.
Michal Anderle, Trojsten
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XXXIX. Dni lekárskej biofyziky
Medzinárodná vedecká konferencia XXXIX. Dni lekárskej biofyziky sa konala v dňoch
30. mája – 1. júna 2016 v známom kúpeľnom meste Piešťany.
Jej organizátorom, pod vedením prednostu ústavu doc. RNDr. Martina Kopániho,
PhD., bol Ústav lekárskej fyziky, biofyziky,
informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(LF UK), a to už po šiestykrát v jej histórii
(1978, 1982, 1991, 1997, 2006, 2016).
Ústav však stál už pri zrode tejto tradície.
Prvú konferenciu Dni lekárskej biofyziky
totiž pracovisko organizovalo v roku 1978
v Modre-Harmónii pri príležitosti 55. výročia
založenia Katedry lekárskej fyziky na LF UK.
Každoročné Dni lekárskej biofyziky ponúkajú počas vedeckého programu príležitosť nadviazať nové pracovné kontakty
a pripravujú pôdu na pokračovanie vedeckej a pedagogickej spolupráce ústavov
lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a príbuzných pracovísk najmä na českých a slovenských lekárskych fakultách.
Miestom rokovania bol v tomto roku piešťanský hotel Signál situovaný priamo pri jazere Sĺňava, v atraktívnej lokalite aj vzhľadom na príjemné prostredie a pestrú paletu
možností využitia voľného času. Neformálne kontakty účastníkov v rámci spoločenského programu sa stali neodmysliteľnou
súčasťou týchto stretnutí.
Pozvanie organizátorov prijalo 91 účastníkov (55 z ČR a 36 zo SR, z toho 19 z LF
UK). Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia ôsmich lekárskych fakúlt z Českej
republiky (Univerzita Karlova v Prahe, Masarykova univerzita v Brne, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita

v Ostrave) a troch lekárskych fakúlt zo Slovenska (Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach). Svojich zástupcov na konferencii
mali aj ďalšie pracoviská: Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Karlovej v Prahe,
Prírodovedecká fakulta Univerzity Hradec
Králové, pracoviská Akadémie vied ČR
(Fyziologický ústav, Ústav experimentálnej
medicíny), Fakulta biomedicínskeho inžinierstva ČVUT v Kladne, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach,
Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity
v Ružomberku, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave.
Do vedeckého programu bolo zaradených 69 príspevkov (31 prednášok a 38
posterov), z ktorých bolo 21 súťažných príspevkov interných doktorandov. Na záver
konferencie prezentovalo usporiadateľské
pracovisko Ústav lekárskej fyziky, biofyziky,
informatiky a telemedicíny LF UK výsledky
svojej vedeckej a pedagogickej činnosti
v 16 vedeckých príspevkoch.
Diskutovalo sa o nanovláknach, nanočasticiach, biopolyméroch, metabolickom
syndróme, obsahu železa v niektorých orgánoch, proteomike, 3D implantátoch, školskom telemedicínskom systéme a biosignáloch, snímaní elektrodermálnej aktivity, simulátoroch, vplyve fyzikálnych faktorov (akustické vlnenie, hluk, parciálny tlak kyslíka,

hyperbarická komora, rázové vlny, chladová
terapia, infračervená termografia, elektrická
a magnetická stimulácia, fotodynamická terapia, elektromagnetický smog) na fyziologické
funkcie ľudského organizmu.
Väčšina účastníkov je priamo zapojená
do teoretickej i praktickej výučby lekárskej
fyziky a biofyziky pre študentov medicíny
a zdravotníckych odborov na lekárskych
fakultách, a preto sa veľa hovorilo aj o organizácii výučby, modernizácii a obsahovej
náplni týchto predmetov.
Vo Vydavateľstve Univerzity Komenského bol pri tejto príležitosti vydaný Zborník
abstraktov z XXXIX. Dní lekárskej biofyziky.
Organizácia konferencie, ako aj prezentácia vedeckovýskumného a pedagogického zamerania usporiadateľského pracoviska je súčasťou riešenia GP KEGA MŠVVaŠ
č. 003UK-4/2016.
RNDr. Eva Kráľová, PhD.,
doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc.,
Ústav lekárskej fyziky, biofyziky,
informatiky a telemedicíny LF UK

SPRAVODAJST VO

Ruža z Botanickej záhrady UK
sa stala najkrajšou ružou 2016
Milovníci ruží sa v dňoch 11. – 12. júna 2016 už po piaty raz zúčastnili na výstave Čaro
ruží v Arboréte Mlyňany SAV. Titul najkrajšej ruže si odniesla odroda Senator Burda
/Meilland 1988/ z Botanickej záhrady Univerzity Komenského (UK).
Návštevníci si mohli prezrieť viac ako 180 odrôd ruží od 7 vystavovateľov. Dôležitou súčasťou tohto podujatia bolo vybrať najkrajšiu ružu roka 2016 v Arboréte Mlyňany. Jednotlivé
vystavované exponáty hodnotila odborná komisia a za víťaza určila ružu z Botanickej záhrady
UK. „Ide o čajohybrid Senator Burda vyšľachtený vo Francúzsku šľachtiteľom Meillandom v roku
1988. So svojou tmavočervenou farbou, výraznou omamnou vôňou, výškou vzrastu až 130 cm
a priemerom kvetu až 15 cm je na domácom záhone našej botanickej záhrady neprehliadnuteľný,“ vysvetľuje RNDr. Jaroslav Bella, riaditeľ Botanickej záhrady UK. Najkrajšiu ružu tohto roka
môžete v priestoroch Botanickej záhrady UK vidieť opakovane kvitnúť až do jesene.
Jana Blusková
Foto: RNDr. Jaroslav Bella
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PREZRADILI STE NÁM O SEBE

Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.

dáva dostatok možností na smiech, aj keď je
to často „smiech cez
slzy“.

vedúci Katedry antropológie na Prírodovedeckej fakulte UK
Miesto narodenia: Veľký Krtíš
Vek: 41 rokov
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Vyrastal som v lekárskom prostredí, tak
som sa od malička orientoval na medicínu,
ale bavili ma aj prírodné vedy, história, národopis a v antropológii sa toto všetko výborne
prelína. A k medicíne som sa dostal okľukou
prostredníctvom paleopatológie, ktorá skúma
ochorenia u historických populácií.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Vyštudoval som biológiu so špecializáciou
na antropológiu na Prírodovedeckej fakulte
UK. A prečo? Počas štúdia ma zaujali hlavne prednášky prof. Pospíšila a celkovo šírka záberu antropológie. Ako on hovorieval,
človek je bio-psycho-sociálna bytosť a pri
antropologickom skúmaní musíme brať do
úvahy všetky tieto aspekty ľudského bytia.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Učil som sa ruštinu, nemčinu a angličtinu.
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Človek ;-) Je to objavovanie, zvlášť, keď
sa dostaneme k nejakým novým archeologickým nálezom ľudských pozostatkov.
A v súčasnosti sa venujem hlavne forenznej
antropológii a voľný čas mi vypĺňajú zna-

lecké posudky. A, samozrejme, o chvíľu sa
nám začína akademický rok, takže ku každodennej práci budú opäť patriť i študenti
a s nimi spojené radosti a starosti.
Ako rád trávite voľný čas?
Som dosť lenivý, takže často len čítaním,
ale ak sa mi podarí, tak utečiem do svojej
dielničky a snažím sa tam niečo vytvoriť.
Uprednostňujete televíziu alebo knihy?
Prečo?
Rád čítam, ale nepohrdnem ani televíziou
a rád si pozriem dobrý film alebo dokument,
ale aj niečo na vyventilovanie hlavy. Častejšie
však počúvam rozhlas, pri ktorom sa dá aj
pracovať a počas krátkych chvíľ i relaxovať.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Mám manželku, ktorá učí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, a syna druháka
na osemročnom gymnáziu.
Čo vás dokáže zarmútiť?
Klamstvo.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Ja sa smejem rád a často. Obľubujem humor, ktorý nie je prvoplánový. Nepohrdnem
ani sarkazmom. A vôbec, život okolo nás nám

Máte obľúbenú osobnosť (herca, spisovateľa, športovca...)?
Z
profesionálnej
sféry to bol určite
prof. Pospíšil alebo
prof. Strouhal, ale tu
by som mohol menovať mnoho osobností.
Z umelcov určite spomeniem aspoň obľúbených režisérov, medzi ktorých určite
patrí napr. Luis Buñuel, Peter Greenaway,
Jan Švankmajer, Ethan a Joel Coenovci a na odľahčenie i Matt Groening. Ich
tvorbu mám veľmi rád a ich filmy môžem
pozerať dookola. Napríklad na Futuramu
som „namotal“ aj syna a každé prázdniny si
urobíme maratón a prejdeme všetky časti.
Máte nejaký skrytý talent?
Ja verím, že v sebe ešte čosi nájdem,
dovtedy sa snažím zlepšovať v remeselnej
zručnosti.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Zdravie. Úprimnosť. Dobré medziľudské
vzťahy, či už v rodine, medzi priateľmi, alebo
na pracovisku.
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Seminár pre učiteľov chémie na PriF UK
Dňa 1. júla 2016 sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) uskutočnil vzdelávací seminár pre učiteľov chémie stredných a základných škôl, ktorý každoročne organizuje pedagogická komisia chemickej sekcie PriF UK. Tento rok sa
uskutočnil už jubilejný dvadsiaty seminár.
PriF UK sa od svojho vzniku v podstatnej
miere podieľa na príprave učiteľov chémie
v kombinácii s rôznymi prírodovedne (matematika, fyzika, biológia, informatika, v minulosti aj
geológia a environmentalistika) a humanitne
zameranými predmetmi (anglický a nemecký
jazyk). Vďaka 4-semestrovému doplňujúcemu
pedagogickému štúdiu získava každoročne
potrebnú kvalifikáciu na výkon učiteľského
povolania i množstvo študentov, ktorí si zvolili
chémiu ako vedecký smer.
Po skončení štúdia sa fakulta naďalej snaží
udržiavať kontakty so svojimi absolventmi –
jednak prostredníctvom ďalšieho vzdelávania
učiteľov prírodovedných predmetov, ale tiež
formou zapájania sa do aktivít, ktoré sú zamerané na zvyšovanie záujmu študentov stredných
škôl o prírodovedné predmety.
Chemická sekcia PriF UK každoročne
pre učiteľov chémie zo stredných škôl v prvý
júlový týždeň organizuje odborný seminár
s názvom Súčasné problémy vo vyučovaní
chémie. História seminára sa začala písať
v roku 1996, keď doc. RNDr. Oľga Vollárová, CSc., usporiadala prvé stretnutie vysokoškolských pedagógov s učiteľmi chémie na

stredných školách a následne organizovala
dvanásť ročníkov seminára. Cieľom seminára je oboznámiť učiteľov chémie s najnovšími trendmi a poznatkami v oblasti výskumu
v chémii a príbuzných odboroch (fyzike, biológii, geológii, farmácii i medicíne) a inšpirovať ich pri výučbe chémie. Interdisciplinárna
povaha chémie umožňuje zvoliť zaujímavé témy
z rôznych oblastí života a poskytnúť prostredníctvom učiteľov prvé kvalifikované informácie
o nových vedeckých poznatkoch a trendoch
chemického výskumu žiakom. Týmto spôsobom sa zabezpečí potreba permanentného
dopĺňania vzdelávania učiteľov chémie a prenesenie týchto zaujímavých poznatkov do vyučovacieho procesu na stredných školách, čo
môže zvýšiť motiváciu stredoškolských študentov pre štúdium prírodovedných predmetov na
vysokých školách. Vzhľadom na to, že by sme
veľmi ťažko našli oblasť hospodárskeho a spoločenského života, do ktorej chémia priamo
alebo nepriamo nezasahuje, stojí pred nami
jasná nepretržitá úloha – získať a pripraviť do
praxe dostatok vysokovzdelaných chemikov.
V rámci seminára si učitelia môžu vypočuť
prednášky špičkových vedeckých odborníkov,

mladých vedcov, ako i expertov z praxe. Počas
existencie seminára odznelo takmer 110 prednášok, z ktorých uvádzame len niekoľko z tých
s najväčším ohlasom: Exotické javy v chémii,
Analytické metódy a miniaturizácia, Modelovanie, modely a modelky alebo Dobre utajená chémia?, Mechanochémia, Prečo nemôžeme žiť bez chémie, Achillova päta Kochovho bacila či Černobyľ – 30 rokov od havárie.
Do programu seminára sa však snažíme
zaradiť aj prednášky, o ktoré je záujem zo
strany pedagógov. Zvyčajne sú to príspevky
týkajúce sa práce s talentovanými a aktívnymi
žiakmi, zatraktívnenia učenia chémie, ako aj
témy týkajúce sa vyučovacieho procesu všeobecne.
Napriek tomu, že účasť na seminári nepatrí
medzi aktivity, za ktoré učitelia môžu získať kredity, zaznamenávame záujem o túto formu
vzdelávania. Vzhľadom na pozitívne ohlasy
učiteľov zo stredných škôl pozývame od roku
2013 na odborný seminár tiež učiteľov chémie zo základných škôl.
Henrieta Stankovičová,
Jana Chrappová, PriF UK
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Universum Cervantes vo Viedni
V dňoch 6. – 10. júna 2016 sa v Cervantesovom inštitúte vo Viedni uskutočnila séria podujatí venovaná 400. výročiu smrti azda
najznámejšieho španielskeho spisovateľa Miguela de Cervantesa (1547 – 1616). Iste nie je náhoda, že inštitút pre šírenie španielskej
kultúry a jazyka vo svete nesie jeho meno.

Počas „cervantesovského“ týždňa mohli
návštevníci počuť viacero zaujímavých prednášok o živote a tvorbe autora, vidieť inscenáciu jeho medzihry Salamanská jaskyňa
či spoznať hudbu zo Cervantesových čias
na koncerte skupiny Capella Antiqua Brunensis. Riaditeľ Cervantesovho inštitútu vo
Viedni doktor Carlos Ortega Bayón, pod
ktorého gesciou v spolupráci s Viedenskou
univerzitou táto udalosť prebiehala, pozval
aj hostí z Katedry romanistiky Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(FiF UK), aby sa spolu s rakúskymi a španielskymi kolegami zúčastnili na okrúhlom stole
a diskutovali na tému „Koľko Cervantesov je
v Cervantesovi?“
Jedna z pozvaných, docentka Paulína
Šišmišová, na úvod ukotvila Cervantesovu
„mnohotvárnosť“ v perspektivistickej téze
španielskeho filozofa Josého Ortegu y
Gasseta, sformulovanej v knihe esejí Meditácie o Quijotovi. Pravda je podľa Ortegu len množinou parciálnych perspektív,
z hľadiska ktorých nazeráme na skutočnosť a ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Neexistuje teda iba jedno, ale mnoho „čítaní“
Cervantesa. Každá epocha, každá kultúra,
ba i každý jednotlivec ho čítajú po svojom.
P. Šišmišová predstavila viedenskému
publiku „slovenského“ Cervantesa a tiež
projekt Cervantesov Don Quijote vo svete a na Slovensku, na ktorom v súčasnosti
pracuje výskumný tím zložený z pedagógov a doktorandov z Katedry romanistiky
FiF UK. Projekt sa zameriava na skúmanie
ciest a spôsobov, akými prenikal Cervan-

tesov román Don Quijote de la Mancha
(1605, 1615) do slovenského kultúrneho
priestoru. Podľa zistení členov výskumného kolektívu počiatky týchto stôp siahajú
až do prvej polovice 19. storočia. Výrazným medzníkom v slovenskej recepcii Cervantesovho Dona Quijota je aj jeho satirická imitácia z pera Jána Chalupku, ktorá
vyšla po nemecky pod názvom Bendeguz,
Gyula Kolompos und Pišta Kurtaforint.
Eine Donquixottiade nach der neuesten
Mode v roku 1841. Pri tomto románe nejde len o prvé „quijotovské“ stopy v slovenskom kultúrnom kontexte, ale aj v širšom
kultúrnom kontexte Uhorska.
Na tému recepcie Cervantesovej tvorby
v slovenskom kultúrnom kontexte nadviazala
A. Ďurišíková s krátkym príspevkom o Cervantesových divadelných hrách a dramatizáciách Dona Quijota na doskách divadiel
na Slovensku i v Čechách. Zamerala sa
na inscenácie medzihry Divadlo zázrakov
a komédie Pedro de Urdemalas, keďže sa
spomedzi Cervantesových diel na našom
území hrávali najčastejšie. Vďaka ich živelnosti a farbitosti, ktoré ostro kontrastovali so
„šedivou“ atmosférou panujúcou v rokoch
existencie Československej socialistickej
republiky, boli nesmierne obľúbené. Rovnako populárna bola aj hra Sto dukátů za
Juana českého autora Vladimíra Dvořáka,
ktorá je v podstate prepracovaním viacerých
Cervantesových medzihier. Zaujímavé je, že
piesne Píseň pro Kristýnku (z hry Sto dukátů za Juana) a Plují lodi do Triany (z hry Pedro de Urdemalas) sa v rokoch 1954 a 1955

stali najhranejšími piesňami v Československu. Následne A. Ďurišíková viedenskému
publiku predstavila hru Zmúdrenie Sancha
Panzu (1985) slovenského dramatika Martina Porubjaka, napísanú na motívy Dona
Quijota. I keď mnohí Cervantesovo veľdielo
vnímajú ako zábavný román, v Porubjakovej
hre vystupuje do popredia práve tragický
rozmer románovej predlohy. V roku 1987
uviedol režisér Juraj Nvota hru na trnavskej
scéne, pričom ťaživý zážitok z výjavov plných
krutosti a potláčania osobnej slobody umocňovala scéna a kostýmy – väčšina hercov
bola totiž takmer počas celého predstavenia
oblečená vo väzenských odevoch.
Okrem načrtnutia slovenskej recepcie
Cervantesovej tvorby zazneli pri okrúhlom
stole aj príspevky viedenských hispanistov.
Wolfram Aichinger hovoril o aktuálnosti klasikov v dnešnej spoločnosti a Jörg Türschmann o filmových spracovaniach Cervantesovho románu Don Quijote de la Mancha.
Španielsky kolega Jesús María Usunáriz
z Navarrskej univerzity predstavil originálny
náhľad na nadávky a vulgarizmy v Cervantesovom jedinečnom románe. Celé stretnutie
zamerané na osobnosť Miguela de Cervantesa a jeho tvorbu prebehlo pod taktovkou
Simona Krolla z Viedenskej univerzity.
Universum Cervantes bol pre účastníkov
vskutku zážitkom, o čom svedčila aj živá
diskusia. Miguel de Cervantes Saavedra sa
nám prihovára aj po stáročiach.
Anna Ďurišíková, doktorandka
na Katedre romanistiky FiF UK

Jazykové vzdelávanie na univerzitách v Európe
Pod záštitou medzinárodnej organizácie CercleS (Confédération Européenne des Centres de Langues dans l’Enseignemet
Supérieur; Európska konfederácia jazykových centier na vysokých školách) a dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave (FiF UK) prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD., sa v dňoch 2. – 3. júna 2016 uskutočnila na FiF UK medzinárodná vedecká
konferencia pod názvom Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VI. Toto podujatie, ktoré zorganizovala Katedra
jazykov FiF UK a Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách (CASAJC) v spolupráci s Masarykovou
univerzitou v Brne a Jagelovskou univerzitou v Krakove, sa tradične týkalo odbornej jazykovej prípravy študentov vysokých škôl
v európskom priestore. Okrem pedagógov zo SR a ČR, ktorí využívajú túto príležitosť na vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností,
sa na tomto podujatí zúčastnili učitelia cudzích jazykov a manažéri jazykových centier zo Španielska, Dánska a Nemecka.
Cieľom konferencie bolo vytvoriť fórum pre
výmenu vedeckých informácií, skúseností
a poznatkov súvisiacich s výučbou jazykov
na vysokých školách v zmysle jazykovej politiky Európskej únie. Účastníci konferencie
venovali pozornosť viacerým základným tematickým okruhom: 1. všeobecným otázkam
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cudzojazyčného vzdelávania študentov nefilologických odborov na vysokých školách,
jazykovému profilu študenta/absolventa v terciárnej sfére, štandardizácii a kvalite odbornej
jazykovej prípravy so zreteľom na UNIcert®
– medzinárodný program výučby, skúšania
a testovania cudzích jazykov; 2. profilu učiteľa

odborného jazyka na vysokej škole z pohľadu
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, zmenám študijných programov,
pripravujúcich budúcich učiteľov odborného
jazyka, ďalšiemu – formálnemu a neformálnemu – vzdelávaniu učiteľov odborných jazykov;
3. inovatívnym prístupom k výučbe a osvojo-

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Výstava Slovensko-slovinská dimenzia
v Dvorane Ministerstva kultúry SR
Dňa 22. júna 2016 sa v Dvorane Ministerstva kultúry SR na Námestí SNP v Bratislave konalo slávnostné otvorenie výstavy Slovensko-slovinská dimenzia. Výstava, na ktorej sa výrazne podieľali aj učitelia a študenti Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK), bola v spomínaných priestoroch záujemcom k dispozícii do 15. júla 2016. Výstava poputuje aj do niekoľkých slovinských, ale i viacerých iných európskych miest.
Myšlienka o vytvorení takejto výstavy vznikla už pred časom. S príchodom novej veľvyslankyne Slovinskej republiky na Slovensku Bernardy Gradišnik a v aktívnej spolupráci s vysokoškolskými učiteľmi
FiF UK sa zrodil nápad uskutočniť ju práve teraz, v roku, keď Slovinsko oslavuje 25. výročie vzniku samostatného štátu a keď Slovensko
prvýkrát preberá predsedníctvo v Rade EÚ.
Myšlienku si osvojila skupina okolo lektorátu slovinského jazyka
a kultúry, ktorý patrí na FiF UK k už tradične výborne fungujúcim lektorátom Katedry slovanských filológií. Už vyše desať rokov ho vedie
Saša Vojtechová Poklač, ktorá hýri nápadmi aj energiou na ich realizáciu. Nové kurzy, ako sú reálie Slovinska, práca s literárnym textom
a umelecký preklad, exkurzie, ale i širší záber stredoeurópskych štúdií, to všetko je pre poslucháčov veľmi inšpiratívne svojou formou aj
obsahom. V uplynulých semestroch k tomu pribudla nová skúsenosť:
príprava výstavy. Do nej sa intenzívne zapojili aj ďalší učitelia (Miha
Kragelj, Svetlana Kmecová, Marta Botiková) a tiež študenti Katedry
etnológie a muzeológie (Linda Moróczová, Michal Uhrín, Tomáš Winkler) či programu stredoeurópskych štúdií (Katarína Lalíková, Anna
Csordás). Svojimi prácami prispeli výtvarníci a architekti Pavel Figlas
a Slavomír Lalík. Na príprave a organizácii expozície spolupracovali
aj múzejníci Zuzana Vášáryová a Pavel Habáň, rozhlasová redaktorka
Rozália Vlásková, ako aj realizátori výstavy zo Slovenského národného múzea (SNM) a ďalších inštitúcií.
Témy výstavy vychádzajú zo záujmov o štátne, geografické a historické súvislosti, o etnologické poznávanie spôsobu života, literárne a širšie
kultúrne tradície a ich význačné osobnosti, o architektonický obraz miest
i snový obraz folklórnych príbehov. Ďalšie dimenzie výstavy žijú vo virtuálnom priestore internetu, na hodinách pre základné školy a onedlho aj
v putovaní výstavy svetom, ktoré je jedným z cieľov tohto komplexného
projektu. Trojrozmerné predmety na výstave majú preto viac symbolický
ako muzeálny charakter – sú to modely a predmety súčasnej ľudovej
umeleckej produkcie, no len niektoré sú z múzejných depozitov, pochádzajú totiž najmä zo súkromných zbierok.
Výstava a jej organizácia rozšírila obzory svojich tvorcov hneď
v niekoľkých smeroch: v práci s textami, zbierkovými predmetmi,
priestorovej prezentácii. To všetko sa univerzitný kolektív „školákov“

vaniu si jazyka, tvorbe jazykových programov,
hodnoteniu, sebahodnoteniu a implementácii moderných technológií do cudzojazyčnej
výučby. Rokovania prebiehali na plenárnom
zasadnutí, v troch sekciách konferencie, na
predkonferenčnom seminári a v postkonferenčnom workshope.

učil za pochodu od skúsených kamarátov a kolegov, múzejníkov
a odborníkov na tieto prezentácie. Stretnutia, telefonáty, mailová korešpondencia, všetko to bzučalo ako v úli, často nehľadiac na to, či
je piatok a či sviatok... No skúsenosti z nových postupov, potešenie
z vydareného i rozpaky nad chvíľkovými zdržaniami znamenali pre
kolektív tvorcov cennú skúsenosť.
Výstava sa uskutočnila vďaka vedomostiam, víziám a práci jej autorov, ktorú finančne podporili Ministerstvo kultúry SR a slovinské
ministerstvo kultúry a ministerstvo zahraničných vecí. Za túto podporu treba poďakovať aj ďalším slovenským a slovinským partnerom
a sponzorom, osobitne tiež riaditeľstvu a ďalším zložkám SNM. Generálny riaditeľ SNM Dr. Viktor Jasaň osobne prijal projekt pod svoju
záštitu a umožnil tak jeho realizáciu.

Na vernisáži sa predstavil kolektív tvorcov výstavy

Veríme, že naša prezentácia kultúrno-historických a súčasných
paralel a rozdielov dvoch krajín osloví návštevníkov v našich domovských krajinách i v zahraničí. Len ktovie, či si nás budú vo svete už
menej zamieňať, keďže aj táto výstava bola dôkazom, že sme si aj
napriek viacerým odlišnostiam v mnohých ohľadoch veľmi podobní.
Marta Botiková, Katedra etnológie a muzeológie FiF UK
Foto: Andrej Trebatický

Po otvorení konferencie privítal účastníkov podujatia dekan FiF UK. V prvom bloku
programu konferencie Anne Holmen z Dánska predstavila výstupy z viacerých výskumov
o najnovších trendoch v jazykovom vzdelávaní v Dánsku (More Languages for More
Students), Marta Genís Pedra zo Španielska
poukázala na neľahkú situáciu vo vzdelávaní
menšinových jazykov v krajine (Less Widely
Spoken and Taught Languages: The Spanish Situation) a Radoslav Ďurajka zo Slovenska oboznámil účastníkov konferencie so
špecifikami výučby slovenského jazyka pre
zahraničných študentov (Skúsenosti s výučbou slovenčiny pre cudzincov na Lekárskej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave).
V predkonferenčnom seminári sa Mária
Šikolová a Martin Mikuláš venovali rôznym
aspektom hodnotenia študentov (Testo-

vanie jazykovej spôsobilosti na vysokej
škole), v postkonferenčnom workshope sa
Johann Fischer a Nicole Wolder zapodievali
špecifikami komplexného testovania zameraného na riešenie úloh (Task-based Testing: What is the Cutting Edge?).
Na konferencii sa zúčastnilo 52 účastníkov
zo SR, ČR, Nemecka, Španielska a Dánska
a odznelo na ňom 35 príspevkov od 45 autorov. Príspevky z konferencie budú publikované v špeciálnom čísle časopisu CASALC
Review. Závery konferencie potvrdili význam
stretávania sa učiteľov odborného jazyka
s cieľom vymeniť si názory, skúsenosti a poznatky týkajúce sa zabezpečenia a udržania
vysokej kvality odbornej jazykovej prípravy
na vysokých školách.
Doc. PhDr. Věra Eliašová, PhD.,
Katedra jazykov FiF UK
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Evanjelická bohoslovecká fakulta UK predstavuje
svojich úspešných absolventov
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK (EBF UK) nadväzuje na vyše štyristoročnú tradíciu evanjelického teologického vzdelávania na
území Slovenska v línii Evanjelického lýcea, z ktorého sa v roku 1882 osamostatnila ako Evanjelická teologická akadémia. V roku
1919 sa pretransformovala na Slovenskú ev. a. v. teologickú akadémiu a od roku 1934 je štátnou fakultou. V roku 1990 sa stala súčasťou UK. Jej činnosť je spätá predovšetkým s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku. Stala sa alma
mater pre študentov a študentky zo Slovenska, Srbska (Vojvodina), Rumunska, Slovinska a Sliezska. Absolventi EBF UK nachádzajú
uplatnenie v duchovnej službe ako farári, v školstve ako učitelia náboženstva, v diakonickej a sociálnej oblasti, no i v treťom sektore.

Mgr. Marián Paľaga
Po úspešnom absolvovaní štúdia na EBF
UK v roku 2011 (program evanjelická teológia
so zameraním na riadenie sociálnej pomoci)
sa rozhodol prehĺbiť svoje poznatky o nemeckej
diakonickej práci a obohatiť vlastné chápanie
diakonátu. Preto sa zapísal na nadstavbové
štúdium na Diakonickom
inštitúte Univerzity v Heidelbergu. Na jeseň 2014
tu úspešne ukončil štúdium v odbore Diakonie
– Führungsverantwortung in christlich-sozialer
Praxis, ktorého cieľom
je teoreticko-praktické vzdelávanie vedúcich
pracovníkov diakonických zariadení.
Už počas štúdia absolvoval praktikum
v stredisku evanjelickej diakonie v Heidelbergu. Následne sa ako vedecký spolupracovník
angažoval vo vedeckej práci inštitútu, skúmajúcej potenciál seniorov participovať na dobrovoľníckych aktivitách. Srdce ho však ťahalo
k práci s utečencami, v ktorej nazbieral prvé

skúsenosti už na Slovensku. O práci diakonie
v Heidelbergu s utečencami napísal aj svoju
záverečnú prácu. Kriticky sledoval postoj európskych štátov k utečencom a túžil svojimi
schopnosťami a skúsenosťami prispieť k riešeniu situácie. Riaditeľka Azylového a sociálneho poradenstva v prijímacom centre pre
utečencov v Karlsruhe v tom čase hľadala
nových spolupracovníkov, a tak ho oslovila.
Napriek ďalším ponukám mu práve táto učarovala: veď Karlsruhe je hlavným a najstarším
prijímacím centrom v spolkovom štáte Baden-Württemberg, ktorý prijíma tretí najväčší podiel utečencov v Nemecku. Až do leta 2013
tu však utečenci nemali žiaden prístup k poradenstvu. Práve príležitosť byť pritom a v takejto historickej situácii pomáhať vybudovať
systém profesionálnej a fungujúcej sociálnej
práce ho veľmi potešila.
Pri uchádzaní sa o túto príležitosť mu okrem
iného nesmierne pomohlo najmä široké spektrum vedomostí, ktoré počas štúdia na EBF UK
získal. Celý študijný program sociálnej pomoci
a jej riadenia je dobre zostavený, takže v prijímacích pohovoroch mohol uplatniť teologické
poznatky, ako aj vedomosti z oblasti sociálnej

práce. Vďaka kreditovému systému a anglickým prekladom diplomov navyše nemal problémy zdokumentovať svoju kvalifikáciu.
Od januára 2015 tak pôsobí v Azylovom
a sociálnom poradenstve v prijímacom centre
pre utečencov v Karlsruhe. Ide o spoločný
projekt katolíckej Caritas a evanjelickej Diakonie. Azylový systém v Nemecku je komplikovaný a riadi sa podľa európskej, ale aj podľa
spolkovej a národnej legislatívy. Prichádzajúci
utečenci o tom zväčša nemajú nijakú predstavu. Úlohou poradenského centra je tak jednak
sprostredkovať im fundované a nezávislé informácie o azylovom systéme, jednak „naštartovať“ pomoc tam, kde v poskytnutí pomocnej
ruky zlyháva štát, resp. kde štátna pomoc ani
nesiaha. V uplynulom roku Nemecko prijalo rekordný počet utečencov a núdzových útulkov
pre utečencov pribúdalo. Aj v nich však ľudia
musia mať prístup k poradenstvu. Od jesene
2015 preto Paľaga vedie mobilný poradenský
tím, akúsi „skupinu rýchleho nasadenia“, ktorá
je schopná profesionálne pracovať aj vo veľmi
neštandardných podmienkach. Sústreďuje sa
na streetwork a na sprevádzanie cestujúcich
žiadateľov o azyl.

Mgr. Ivan Sokola, PhD.
Pôvodom je Slovák zo Srbska, z dediny
Jánošík. Gymnázium navštevoval v Kovačici a v Báčskom Petrovci. Tri roky sa
venoval štúdiu na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.
Popri štúdiu pracoval ako terénny sociálny pracovník so seniormi – utečencami
z Bosny a Hercegoviny a z Chorvátska.
V roku 2006 začal študovať na EBF UK
bakalársky študijný program evanjelická
teológia so zameraním na sociálnu pomoc a následne aj magisterský študijný
program evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci, ktorý
úspešne ukončil v roku 2011. Paralelne
so štúdiom na EBF UK absolvoval dvojročné doplňujúce pedagogické štúdium
na Pedagogickej fakulte UK (PdF UK)
v odbore sociálna práca.
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Po štúdiu rok a pol pracoval na Spojenej škole de La Salle v Bratislave ako učiteľ a vychovávateľ. V roku 2012 bol prijatý
na 4-ročné doktorandské štúdium na Katedre sociálnej práce PdF UK. Ako dokto-

rand vyučoval predmety svetové náboženstvá a sekty a dejiny a základy sociálnej
práce. V auguste tohto roku pod vedením
školiteľa prof. PaedDr. Vladimíra Labátha,
PhD., úspešne obhájil dizertačnú prácu
Kultúrne a historické determinanty sociálnej práce.
Od roku 2012 je riaditeľom a odborným garantom Agentúry opatrovateľskej starostlivosti Simeon, ktorá pôsobí
v rámci Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto. Agentúra opatrovateľskej starostlivosti Simeon
sa venuje poskytovaniu opatrovateľskej
služby seniorom na území mesta Bratislavy.
V súčasnosti sa venuje najmä výskumu
kultúry a problematiky bezpečnosti a kvality bývania seniorov.

A B S O LV E N T I Ú S P E Š N Í VO S VO J O M O D B O R E

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

Mgr. Rastislav Stanček

Počas štúdia na EBF UK v rokoch 2006 až 2011 sa v rámci
teologickej problematiky venoval najmä ekumenickej perspektíve. Sám totiž vyrastal v rodine so zmiešaným náboženským
pôvodom – medzi jeho predkami boli okrem evanjelikov i rímskokatolíci či židia pochádzajúci z Maďarska. Interkulturalita
a interkonfesionalita tak boli pre neho prirodzeným prameňom
vnútornej identity vedúcej k osvojeniu si života v pluralite názorov. Samotné štúdium evanjelickej teológie mu navyše poskytlo široké spektrum vedeckého prístupu k existenciálnym
otázkam, pričom to bola predovšetkým výnimočnosť osobného prístupu pedagógov EBF UK, ktorí v ňom podporovali
rastúcu snahu a živý záujem o nábožensko-spoločenské porozumenie.
Ekumenický charakter jeho
štúdia bol značne formovaný
možnosťou prehĺbiť si teologické
poznatky na pápežských univerzitách v Ríme a vo Vatikáne v rokoch 2008 až 2009 (Angelicum,
Lateranense, San Anselmo, Marianum). Pápežské univerzity ho
ako evanjelika vniesli nielen do
centra rímskeho katolicizmu, ale
umožnili mu preniknúť hlbšie do
ekumenického dialógu a do špecifík sakramentológie, tomizmu a mariológie. Výskumný pobyt
týkajúci sa jeho diplomovej práce absolvoval na františkánskom
Inštitúte ekumenických štúdií sv. Bernarda v Benátkach a vyústil
do – medzitým druhého vydania – monografie 95 výpovedí Dr.
Martina Luthera, Malý spis – veľké zmeny (A. Biela, M. Nicák,
Ľ. Batka). Pobyt a život vo františkánskom konvente mu umožnil
navyše bližšie spoznať spiritualitu rehoľníkov. V priebehu doktorandského štúdia na Inštitúte pre ekumenickú teológiu, orientálne cirkvi a dejiny misie Teologickej fakulty Univerzity Georga
Augusta v Göttingene v rokoch 2011 – 2016 sa špecializoval na
dynamickosť dejín a „lyrickú“ teológiu Svätej apoštolskej katolíckej asýrskej cirkvi Východu. Myšlienkové bohatstvo západosýrskeho a východosýrskeho kresťanstva spoznával v juhovýchodnom Turecku a v južnej Indii.

Je členom medzinárodnej skupiny výskumníkov Rewritten
Bible, ktorá sa zaoberá recepciou biblických textov v judaizme, kresťanstve a islame. Preložil aj viaceré odborné články,
pričom slovenský preklad knihy o orientálnych kresťanoch
Christen in der islamischen Welt je v súčasnosti v procese publikovania. Je v aktívnom kontakte s Akadémiou vied
Českej republiky a spolupracuje s Ruskou akadémiou vied
pri výskume politicko-náboženských vzťahov ruskej ortodoxie
k nemeckým luteránom v Rusku. Po ukončení doktorandského štúdia v Nemecku istý čas pracoval na migračnom úrade
Ministerstva vnútra SR. Od septembra 2016 pôsobí ako vedeckovýskumný pracovník na Inštitúte kontextuálnej teológie
EBF UK.

Narodil sa v roku 1974 v Liptovskom Mikuláši. Popri štúdiu na EBF
UK v rokoch 1993 až 1998, ktoré ukončil s vyznamenaním, absolvoval aj externé dvojsemestrálne štúdium na Evanjelickej teologickej
fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Profiloval sa v odboroch systematická teológia a cirkevné dejiny. Za diplomovú prácu Panslavizmus a evanjelická cirkev na Slovensku získal
cenu dekana. Napriek túžbe jeho školiteľa doc.
Daniela Veselého, aby zotrval na fakulte, rozhodol sa kráčať cestou kňaza ECAV na Slovensku.
Spolu so svojou spolužiačkou – manželkou Erikou – nastúpil v roku 1998 do cirkevného zboru
v Dolnom Kubíne, kde stále pôsobí ako predsedajúci zborový farár.
Pôsobenie v mestskom cirkevnom zbore
okrem bohoslužobných povinností zahŕňa rôznorodú prácu so všetkými generáciami. Dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania a úzku
spoluprácu s dobrovoľníkmi a animátormi využil
pri iniciovaní vytvorenia klubu pre voľnočasové
aktivity mladých ľudí z mesta i okolia, ktorý dnes funguje v samostatných priestoroch pod názvom Garáž klub. Okrem manažovania vyučovania náboženskej výchovy pre skoro 500 žiakov na štátnych školách v Dolnom Kubíne organizuje aj teologické konferencie v rámci
Oravy. Jeho angažovanosť presahujúca základné povinnosti kňaza,
najmä v oblasti kultúry, bola ocenená i Cenou primátora mesta Dolný
Kubín. Pôsobí taktiež ako spoluorganizátor pravidelných spomienkových akcií na deportácie židovského obyvateľstva z Oravy. Do cirkevného zboru prinavrátil nielen stabilitu po rôznych turbulenciách,
ale aj kultúrny život v podobe mnohých koncertov vážnej hudby. Je
spoluautorom idey vzniku Zmeškalovho domu hudby a etablovania
existujúcich priestorov na koncertné štúdiá a učebne starej hudby.
S rekonštrukciami budov je vlastne jeho život spojený. Spomedzi
stavebných počinov možno spomenúť predovšetkým získanie a prestavbu bohoslužobných priestorov pre diasporu evanjelikov a. v. na
Hornej Orave.
Popri zamestnaní nezabúda ani na svoju veľkú záľubu, ktorou
je história. Momentálne je zapísaný v 5. ročníku externého doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte UK realizovaného prostredníctvom externej vzdelávacej inštitúcie – Historického ústavu SAV
v Bratislave. Pod vedením školiteľky PhDr. Evy Kowalskej, DrSc.,
spracováva tému Spoločnosť vychovávateľská evanjelického
bratstva učiteľského na Orave. Z jeho početných publikovaných
prác možno spomenúť napríklad Reformačné tlače 16. storočia
v Čaplovičovej knižnici (2009), Teológia Cithary sanctorum, Formula svornosti v Tranovského piesňach (2012), Päť slov zrozumiteľných..., alebo Lajčiakov slovenský preklad evanjelií (2014)
či „Za krále a národ“ cestou do Aradu. Odbojník Ctiboh Zoch
uprostred Oravskej scenérie (2016). V ostatnej dobe sa zameriava
na prednáškovú činnosť z kapitol regionálnych dejín Oravy a Liptova. Svoje poznatky uplatnil aj ako člen vedeckej rady projektu Historický atlas ECAV na Slovensku. V minulosti pôsobil ako predseda
redakčnej rady Evanjelického posla spod Tatier (oficiálny týždenník
ECAV na Slovensku). Okrem odborných článkov uverejnil aj zbierku
básní Láske dvojláskavej (2003), druhá zbierka sa pripravuje na
vydanie.
Ako samostatný autor navrhol a riešil tvorbu softvéru Elektronická
cirkevná matrika pre cirkevný zbor Dolný Kubín. Na základe tohto diela ho vedenie ECAV poverilo úlohou hlavného koordinátora
pre vytvorenie analýzy a hlavného projektovania softvéru pre celú
ECAV a jej zložky pod názvom Elektronický informačný systém. Pôsobil tiež ako člen dištriktuálneho a generálneho súdu ECAV, ako
tajomník a neskôr predseda Združenia evanjelických duchovných
Liptovsko-oravského seniorátu. Pracoval aj ako presbyter Liptovsko-oravského seniorátu a konsenior pre Oravu. V súčasnosti pôsobí ako člen Bohoslužobného výboru ECAV na Slovensku, člen
Archívnej rady ECAV na Slovensku a tiež ako člen komisie pre kaplánske skúšky. Medzi jeho záujmy patrí fotografovanie, etnológia,
etnografia a zberateľstvo.

spracovala redakcia

Ivana Dubovská

V rámci svojej dizertačnej práce skúmal lingvistické odlišnosti a obsahové modifikácie viacerých východosýrskych
manuskriptov najvplyvnejšej liturgicko-hymnologickej zbierky
Wardā (sýr. ruža) z obdobia tzv. sýrskej renesancie. Predmetom jeho výskumu bola konverzia východosýrskeho diakona
Abraháma ku islamu v kontexte sociálno-politického vplyvu
mongolských vpádov do Mezopotámie. Táto dizertačná práca bola nedávno publikovaná vo vydavateľstve Harrassowitz
v Nemecku pod názvom „Konversion“ im Buch Wardā. Zur
Bewältigung der Konversionsfrage in der Kirche des Ostens. O výskume referoval na medzinárodných vedeckých
sympóziách a konferenciách vo Fínsku, Francúzsku, v Indii,
na Malte, v Nemecku a v Rakúsku.
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ZAUJALO NÁS

Svet ticha

Medzinárodný deň
nepočujúcich
Žijú okolo nás, na prvý pohľad sa od nás ničím nelíšia, napriek tomu sú
iní. Sú iní preto, lebo nepočujú a aj napriek moderným vysokovýkonným
kompenzačným pomôckam nepoznajú niektoré zvuky, nevedia, ako znie
hlas ich matky, ani to, ako zurčí potôčik. Je ich menej, ako by sa možno
mnohí domnievali, pretože zo všetkých sluchovo postihnutých nepočujúci predstavujú „len“ asi 10 – 15 %.
Nepočujúci si svoj sviatok – na podnet Valného zhromaždenia Svetovej federácie nepočujúcich z 2. septembra 1957 – pripomínajú každý rok
v štvrtú septembrovú nedeľu. Na celom svete sa práve vtedy organizujú
podujatia, ktorých cieľom je informovať politikov, verejnú správu i širokú verejnosť o úspechoch nepočujúcich, ale aj o možnostiach ich účasti na verejnom živote. Pri tejto príležitosti sa poukazuje i na bariéry, ktorým musia
v majoritne „počujúcom“ svete reálne čeliť. Ide však aj o ukážku solidarity
nepočujúcich a ich podporovateľov. Súčasťou Medzinárodného dňa nepočujúcich sa v ostatnom období stali aj tzv. tiché pochody, charakterizujúce
svet ticha, v ktorom nepočujúci žijú. Väčšina z nás nemá s nimi praktickú skúsenosť, navyše často podliehame rôznym dezinformáciám
a možno aj preto si myslíme, že by sme s nimi nevedeli komunikovať. Neraz je to však oveľa jednoduchšie, ako by sme sa nazdávali.
Posunkový jazyk, ktorý je nevokálny, čiže
bezhlasný, je ich najtypickejším znakom, no
spája sa s ním a s nepočujúcimi niekoľko
mýtov, ktoré sa len pomaly darí vyvracať.
Jedným z nich je, že nepočujúci lepšie vidia. V skutočnosti nemajú lepší zrak, tak
ako ani nevidiaci nemajú lepší sluch, ale len
nepoškodený analyzátor efektívnejšie využívajú. Podobne je to aj s charakteristikou
posunkového jazyka, ktorého základnú jednotku predstavuje posunok reprezentujúci
jednotlivé slová (nie písmená). Ďalší a ešte
stále pomerne rozšírený mýtus hlása, že posunkový jazyk je na celom svete rovnaký, že
ide teda o akési posunkové esperanto. Nie
je to tak. Existujú len národné posunkové jazyky, ktoré sa od seba líšia, a to tak, ako sa
od seba líšia hovorené jazyky, ba dokonca
sú medzi posunkovými jazykmi často väčšie
rozdiely než medzi príslušnými hovorenými
jazykmi. Preto na ich označenie existujú
špecifické pomenovania: slovenský posunkový jazyk či maďarský posunkový jazyk,
ale napríklad aj rakúsky posunkový jazyk,
švajčiarsky posunkový jazyk a nemecký posunkový jazyk. Navzájom sa totiž líšia aj tie
posunkové jazyky, ktoré sa viažu na oblasti, kde obyvatelia medzi sebou komunikujú
v rovnakých hovorených jazykoch (napr. po
nemecky či po anglicky). V súčasnosti je posunkový jazyk uznaný ako samostatný jazyk
s vlastnou gramatikou a posunkovou zásobou, pričom je navyše produkovaný v trojdimenzionálnom priestore, „vtláčajúcom“ mu
tak charakteristiky, s ktorými sa v hovorených jazykoch nestretávame.
Tiež nebude na škodu ozrejmiť istý terminologický aspekt. Už aj v našich podmienkach totiž prichádzame do kontaktu
s dvoma (len zdanlivo totožnými) pojmami:
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„nepočujúci“ (s malým začiatočným „n“)
a „Nepočujúci“ (s veľkým začiatočným
„N“). Pri „nepočujúcich“ ide o hodnotenie
z pohľadu medicíny, na základe veľkosti straty sluchu vyjadrenej v decibeloch.
Ide o osoby, ktoré majú veľmi ťažkú stratu
sluchu, bez ohľadu na to, ako komunikujú
a s kým sa identifikujú. Pri „Nepočujúcich“
ide o hodnotenie z pohľadu kultúrnej antropológie. Do tejto skupiny patria osoby,
ktoré majú stratu sluchu rozličného stupňa
(nemusí ísť o ťažkú stratu sluchu/hluchotu), ale ich základnou charakteristikou je
ovládanie a využívanie posunkového jazyka
a identifikácia sa s komunitou „Nepočujúcich“. Táto skupina osôb svoju stratu sluchu nepovažuje za hendikep, ale za zvláštnosť/jedinečnosť v pozitívom zmysle slova,
na ktorú sa viaže aj kultúra Nepočujúcich,
v niektorých oblastiach odlišujúca sa od
kultúry majority. Je to napríklad špecifické
tlieskanie (trepotanie rukami nad hlavou),
spôsoby upútavania pozornosti (prostredníctvom svetiel, resp. dupania), spôsoby
lúčenia sa, ale napríklad aj humor nepočujúcich, realizovaný prostredníctvom posunkového jazyka.
Posunkovému jazyku sa venuje ostatných
50 rokov nemalá pozornosť, čo sa prejavuje
nielen v oblasti jeho výskumu či vzdelávania
nepočujúcich, ale aj v politike – prostredníctvom medzinárodných deklarácií a dohovorov. Ostatným z nich, ktorý ratifikovalo
viac ako 140 štátov sveta (Slovensko v roku
2010), je Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. Hneď v niekoľkých
častiach sa v ňom spomína právo na posunkový jazyk a jeho význam pre rozličné oblasti
života n/Nepočujúcich, i keď stále platí, že
pre ich plnohodnotné uplatnenie v spoloč-

nosti musia na čo najlepšej úrovni zvládnuť
aj jazyk väčšiny.
V súčasnosti je právo na vzdelanie osôb
so sluchovým postihnutím (vrátane vysokoškolského) nespochybniteľné. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ako jediná na Slovensku už skoro 50
rokov realizuje vysokoškolské vzdelávanie
zamerané na prípravu odborníkov pre deti
a žiakov so sluchovým postihnutím, ako aj
výskum v danej oblasti. Zároveň je naša
univerzita líderkou vo vytváraní podmienok
pre vysokoškolské vzdelávanie študentov
so špecifickými potrebami, čo sa prejavuje
aj v počte absolventov/študentov so sluchovým postihnutím, ktorí na našej vysokej
škole študovali/študujú. Je potešujúce, že
väčšina z nich sa uplatňuje v nimi vyštudovaných odboroch, vďaka čomu sú tak aj pre
ostatných ašpirantov so stratou sluchu pozitívnym a nanajvýš motivujúcim príkladom.
Posunkový jazyk v súčasnosti nie je len
komunikačnou formou nepočujúcich, ale
stretávame sa s ním aj v kultúre (tlmočenie
pesničiek do posunkov, nepočujúci ako
hlavné postavy filmov, seriálov, v divadelných predstaveniach, autobiografie nepočujúcich). Navyše, stále viac počujúcich
sa z rozličných dôvodov tento jazyk učí
a v spoločnosti nepočujúcich ho aktívne
používa. No i keď sú n/Nepočujúci hrdí
na svoj posunkový jazyk, uvedomujú si,
že pri styku s počujúcou majoritou si len
s ním nevystačia, a preto aj oni používajú
(s menšími či väčšími problémami) hovorený jazyk. Je tak aj na nás, do akej miery sa
im (i v tomto smere) chceme priblížiť.
Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.,
Pedagogická fakulta UK

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Tréning v rodinnej terapii
zameranej na emócie
s Joanne Dolhanty na UK
V dňoch 19. až 22. júna 2016 sa na pôde Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK)
konal Tréning v rodinnej terapii zameranej na emócie, ktorý viedla Dr. Joanne Dolhanty, PhD., z Mt. Pleasant Therapy Centre v Toronte v Kanade. Tréning sa uskutočnil pod záštitou Ústavu aplikovanej psychológie FSEV UK a doc. Mgr. Júlie Halamovej, PhD.
Dr. Joanne Dolhanty, PhD., pracuje v oblasti mentálneho zdravia a spolu s Dr. Adèle
Lafrance Robinson, PhD., je zakladateľkou rodinnej terapie zameranej na emócie
(Emotion-Focused Family Therapy).
Samotný tréning pozostával z dvoch
blokov. Prvý blok sa primárne sústredil
na prácu s rodičmi, ktorí prišli na tréning
s cieľom zdokonaliť svoje rodičovské
zručnosti a načerpať inšpiráciu v otázkach výchovy svojich detí. Zážitkové učenie „prešpikované“ skúsenosťami prítomných rodičov naviedlo k „vhľadu“ do zdan-

livo neprehľadných situácií, s ktorými sa
bežne stretávajú, ako aj k úspešnejšiemu
zvládaniu stresujúcich životných udalostí
(choroba, rozvod a pod.) a celkovému
zlepšeniu ich vzájomných vzťahov. Druhý
blok tréningu bol venovaný terapeutom,
ktorí si cizelovali svoje terapeutické zručnosti v práci s rodičmi, deťmi či rodinami
vôbec. Teoretický rámec rodinnej terapie
zameranej na emócie spolu s vlastným
zážitkom priniesol účastníkom nový pohľad na prácu s emóciami klientov v rodinnej terapii.

Na tréningu sa zúčastnili rodičia a terapeuti nielen zo Slovenska, ale z viacerých
kútov sveta. Zručnosti nadobudnuté počas tréningu majú možnosť ďalej rozvíjať
vo výcvikoch a tréningoch terapie zameranej na emócie, ktorá je podľa Americkej
psychologickej asociácie empiricky podloženou terapiou vhodnou pre páry v distrese či liečbu depresie.
Mgr. Martina Baránková,
Mgr. Jana Koróniová,
doktorandky Ústavu aplikovanej
psychológie FSEV UK
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LÚČIME SA

Opustil nás prof. Ing. Vít Šajter, CSc.
(31. 10. 1934 – 18. 5. 2016)

V máji nás vo veku 81 rokov navždy opustil prof. Ing. Vít Šajter, CSc., jeden z najvýznamnejších odborníkov v odbore lekárskej fyziky
a biofyziky na Slovensku.
Narodil sa 31. októbra 1934 v Lukáčovciach, maturoval na gymnáziu v Nitre
a vysokoškolské štúdium absolvoval v roku
1958 na Elektrotechnickej fakulte (vtedajšej) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po promócii nastúpil na
Lekársku fakultu Univerzity Komenského
v Bratislave (LF UK), kde pôsobil 34 rokov
(1958 – 1992), najskôr na Katedre lekárskej biochémie, od roku 1976 na Katedre
lekárskej fyziky a nukleárnej medicíny, v roku 1977 premenovanej na
Katedru biofyziky a neskôr na Ústav lekárskej fyziky a biofyziky. Na
fakulte bol známy svojimi pozitívnymi ľudskými vlastnosťami, skromnosťou a priateľskými postojmi.
V roku 1972 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu, v roku 1979
bol habilitovaný a v roku 1997 inaugurovaný. Na LF UK prešiel všetkými pracovnými pozíciami: bol odborným a vedeckým pracovníkom,
odborným asistentom a vedúcim Katedry biofyziky (1977 – 1990).
V rokoch 1983 – 1990 bol prodekanom LF UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Po odchode z LF UK pracoval na Fakulte verejného zdravotníctva
Slovenskej zdravotníckej univerzity (FVZ SZU) vo vedúcich funkciách
(1992 – 2013). Zaslúžil sa o založenie Školy verejného zdravotníctva
a mnoho rokov pracoval ako zástupca jej riaditeľa (1992 – 2003).
Pôsobil ako vedúci Katedry teoretických disciplín SZU v Bratislave
(2003), predseda Akademického senátu FVZ SZU, prednášal lekársku fyziku, biofyziku a lekársku štatistiku na viacerých slovenských
univerzitách, bol školiteľom pre študijné odbory lekárska biofyzika
a verejné zdravotníctvo a členom rezortnej atestačnej komisie.

Publikoval vyše 100 vedeckých a odborných publikácií z lekárskej
fyziky a biofyziky a bol autorom a spoluautorom vysokoškolských
učebných textov a troch učebníc biofyziky. Vo vedeckovýskumnej
oblasti sa zameriaval na štúdium fyzikálnochemických vlastností
bunkových membrán, transport základných fyziologických iónov pomocou rádioizotopov cez membránu izolovanej svalovej bunky a modelovú membránu a na ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením.
Bol zodpovedným riešiteľom čiastkových vedeckovýskumných úloh
koordinovaných Centrom fyziologických vied SAV. Absolvoval zahraničné prednáškové pobyty v USA, Veľkej Británii, Rusku, Bulharsku,
Chorvátsku a Nemecku.
Katedra biofyziky, ktorú viedol, bola v roku 1978 organizátorom
I. ročníka Dní lekárskej biofyziky, čím bola založená tradícia tohto
(dnes už 39-ročného) vedeckého podujatia. Bol jedným z iniciátorov
vzniku a dlhoročným predsedom Slovenskej spoločnosti lekárskej
fyziky a biofyziky Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a členom
výboru Sekcie zdravotníckej štatistiky Slovenskej spoločnosti so
ciálneho lekárstva SLS. Bol cieľavedomý, systematický a vytrvalý
vo vedeckej práci a šikovný organizátor, čo naplno využil vo svojej
tvorivej vedeckovýskumnej a pedagogickej práci a vo vedúcich funkciách, ktoré zastával. Študenti medicíny ho poznali ako vynikajúceho
pedagóga a prednášateľa, ktorý dokázal veľmi pútavo a prehľadne
sprostredkovať aj neatraktívne témy.
Rodina, priatelia a kolegovia sa s ním rozlúčili dňa 21. mája 2015
v jeho rodnej obci Lukáčovce.
Česť Vašej pamiatke, pán profesor. V mene Vašich bývalých spolupracovníkov a priateľov z LF UK v Bratislave sa s Vami lúčim.
RNDr. Eva Kráľová, PhD., Ústav lekárskej fyziky, biofyziky,
informatiky a telemedicíny LF UK

In memoriam prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc.
(16. 11. 1929 – 12. 6. 2016)

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom a známym, že dňa 12. júna 2016 po krátkej a ťažkej chorobe vo veku 86
rokov zomrel prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc., bývalý prednosta Urologickej kliniky LF UK a UN Bratislava.
V osobe profesora Horňáka stráca slovenská a európska urológia
popredného odborníka, ktorý svojou liečebno-preventívnou, vedeckovýskumnou aj pedagogickou prácou prispel k podstatnému zvýšeniu kvality slovenskej urológie. Na Urologickej klinike LF UK pracoval
52 rokov a významnou mierou prispel k jej vysokému odbornému aj
vedeckému kreditu doma aj v zahraničí. Pre svojich spolupracovníkov
a nasledovníkov bol príkladom mimoriadnych odborných vedomostí,
profesijných zručností a kvalít, osobnej zodpovednosti a poctivosti
v náročnej práci. Ľudské, povahové a charakterové vlastnosti profesora Horňáka spojené s jeho medicínskou múdrosťou a záujmom
neustále sa vzdelávať a do praxe uvádzať nové poznatky sú hodnoty,
pre ktoré bol uznávanou osobnosťou a autoritou. Pod jeho vedením
vyrástla na Urologickej klinike LF UK v Bratislave generácia mladých
urológov, ktorí svojou prácou dôstojne reprezentujú svojho učiteľa.
Profesor Horňák zastával funkciu vedeckého sekretára a neskôr
predsedu Československej a Slovenskej urologickej spoločnosti, bol
hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor urológia.
Za jeho prácu v prospech rozvoja slovenskej urológie a jej reprezentáciu na medzinárodnom poli bola profesorovi Horňákovi udelená najvyššia pocta Slovenskej lekárskej spoločnosti (Zlatá medaila
SLS), bol uvedený do Dvorany slávy slovenskej medicíny, boli mu
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udelené čestné členstvá v Českej
a Slovenskej urologickej spoločnosti, v Slovenskej onkologickej
spoločnosti, ako aj v Bulharskej lekárskej spoločnosti, najvyššie vyznamenania Českej a Slovenskej
urologickej spoločnosti – Medaile prof. MUDr. Eduarda Hradce,
DrSc., a Medaila profesora Vladimíra Zvaru, no i ďalšie pocty.
Napriek významným funkciám a oceneniam ostal človekom
skromným, plným pokory a úcty k životu, verný svojmu povolaniu,
ktoré vnímal ako poslanie a povinnosť.
Vážený pán profesor, milý Michal, bol si naším mentorom, priateľom i kolegom. Zachránil si životy a prinavrátil zdravie tisícom pacientov. Bol si čestný a statočný chlap. Nechceme smútiť pre to, že sme
Ťa stratili, ale sme vďační za to, že si bol medzi nami. Spomienka
na Teba zostane v srdciach tých, ktorí Ťa mali radi a ktorí si Ťa vážili.
Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., a spolupracovníci

LÚČIME SA

Lúčime sa s prof. ThDr. Karolom Nandráskym
(2. 12. 1927 – 11. 7. 2016)

Dňa 11. júla 2016 odišiel na večnosť vo veku 88 rokov dlhoročný profesor a bývalý dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK) Karol Nandrásky.
Karol Nandrásky pochádzal z Jelšavy pri
Rožňave. Po ukončení štúdia teológie (1948
– 1952) ostal na fakulte pôsobiť ako asistent. Témou jeho dizertačnej práce boli Základné princípy etiky žalmov. Postupne sa
stal docentom (1959), profesorom (1969),
prodekanom (1970) a dekanom (1976 –
1980, 1984 – 1987). Na fakulte prednášal
viac ako štyri desaťročia. Bol známy v odborných teologických kruhoch už vo vtedajšom Československu i v zahraničí. V rokoch 1969 – 1970 pôsobil na
univerzite v Göttingene.
Predmetom jeho bádania a pedagogickej činnosti bola Stará zmluva (Starý zákon) a biblická teológia. Dlhé roky viedol Katedru Starej
zmluvy EBF UK, pre študentov napísal celý rad učebníc: komentáre ku knihám proroka Ámosa, Jeremiáša a Ozeáša, exegézu Ebed
Jahve (Piesne o Hospodinovom sluhovi), Úvod do Starej zmluvy,
Exegézu vybraných žalmov, Teológiu Starej zmluvy, Dejiny biblického Izraela. Mnohé z nich boli opakovane vydávané. V roku 1963
podnikol študijnú cestu do Svätej zeme, o ktorej napísal archeologický cestopis z Palestíny pod názvom Medzi Eufratom a Červeným
morom (1968, 1995). Do dôchodku odišiel roku 1997. Pri príležitos-

ti jeho sedemdesiatky vydala EBF UK teologický zborník Metanoia,
v ktorom sa nachádza výber z jeho rozsiahlej bibliografie. Pamätajú
si ho tri generácie absolventov.
Aj po odchode na dôchodok zostal publikačne a literárne činný.
Akademickej, kultúrnej a cirkevnej verejnosti bol známy svojimi článkami najmä v časopisoch Filozofia, Tvorba, Cirkevné listy, Křesťanská
revue, Theological Quarterly a i. Knižne mu vyšla Logika a gramatika
(1987), Angelológia ako ideobiometereológia (1995), Milan Rúfus
– poeta sacer (2002), Ježišova Magna charta a súčasnosť (2004),
László Remete. Človek, ktorý prekračuje hranice (2006), Ježiš a súčasnosť (2010). Jeho články a práce vzbudzovali záujem, ale aj kontrastné ohlasy od kladných po kritické. Napriek tomu ostane neprehliadnuteľnou postavou evanjelickej teológie a kultúrno-filozofického
myslenia na Slovensku. Spoločným cantus firmus značnej časti jeho
tvorby je radikálne tematizovanie krízy európskej duchovnej kultúry vrátane kresťanstva v jeho doktrinálnej a inštitucionálnej podobe. Prof.
Nandrásky bol kritický duch, silný individualista, ktorému teologický
a cirkevný priestor už prestal stačiť. Jeho dielo zasluhuje dôkladnejší
rozbor. Posledná rozlúčka s ním sa konala 19. júla 2016 v bratislavskom krematóriu. Príznačné bolo motto smútočného oznámenia: Večný je iba čas, Jahve, dianie. Nech spočíva u Neho v pokoji.
Doc. ThDr. Peter Gažík, EBF UK

SPOMÍNAME

Univ. prof. MUDr. Augustín Bárdoš, CSc. (1921 – 1992)
95. výročie narodenia
Tento rok si s vďakou a úctou spomíname na významného ženského lekára MUDr. Augustína Bárdoša, ktorý by sa v auguste
2016 dožil deväťdesiatich piatich rokov.
Rodák z Liptovského Mikuláša sa po absolvovaní gymnaziálnych
štúdií po vzore svojho staršieho brata, budúceho profesora patologickej fyziológie na Lekárskej fakulte (vtedajšej) Slovenskej univerzity v Bratislave (LF SU), zapísal na štúdium medicíny. Zapojil sa do
SNP, a preto štúdium na dva roky prerušil. Promovaný bol v roku
1946. Dva roky pracoval na Ústave patologickej anatómie LF SU
u prof. Františka Kleina. V roku 1948 nastúpil na miesto asistenta
na Ženskej klinike LF SU u prof. Svetozára Štefánika. V roku 1962
obhájil kandidátsku dizertačnú prácu, o dva roky sa habilitoval
a neskôr bol menovaný univerzitným profesorom vedného odboru
gynekológia a pôrodníctvo. V rokoch 1964 – 1971 bol prodekanom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Tematický okruh jeho záujmov a štúdií bol veľmi široký. Dotýkal
sa mnohých otázok hodnotenia starších problémov a nastoľovania
moderných trendov v profylaxii, pôrodníckej fyziológii a patológii, diagnostike a liečbe ženských chorôb. Veľkú pozornosť venoval prevencii vrodeného syfilisu, tuberkulóze rodidiel, zmenám
endometria a placenty. Jeho prednášková a publikačná činnosť
bola veľmi obsiahla, čoho výsledkom sú početné časopisecké,
zborníkové práce, monografické publikácie, ale i vysokoškolské
učebnice či príležitostné a vedecko-popularizačné príspevky. Ako
redakčný sekretár sa významne zaslúžil o päťdielnu publikáciu Gynekológia a pôrodníctvo, ktorá získala najvyššie odborné hodnotenie – Cenu prezídia Československej lekárskej spoločnosti J.
E. Purkyně. Monografia Prevencia v gynekológii a pôrodníctve
vyšla v troch vydaniach. Významne sa podieľal aj na publikácii Vybrané kapitoly zo sexuológie a hraničných odborov. Do tlače

pripravil aj rukopis Kontraktilita maternice.
Žiaľ, jeho vydania sa už nedožil.
Svoj vzťah k divadlu, kultúre a umeniu si zachoval po celý život. Ženám napísal dve knižky
Žena = zdravie + krása a Venujem ženám.
Zastával významné posty v Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti Slovenskej
lekárskej spoločnosti. V rokoch 1968 – 1970
bol predsedom Ústredného výboru odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva. Túto funkciu vykonával bezplatne. Usiloval sa o nezávislosť odborov a ich
pravú náplň a poslanie. V čase normalizácie bol však odvolaný
z funkcie a začali sa voči nemu diskriminačné opatrenia. Po roku
1990 sa dočkal rehabilitácie. Do večnosti odišiel 3. apríla 1992
po kardiologickej operácii.
Augustín Bárdoš bol múdry, vzácny odborník uznávaný doma aj
v zahraničí, ktorý vynikal nesmiernou pracovitosťou. Vo vedeckej
práci sa usiloval byť verný jej poslaniu, svoje hodnotenia a závery
budoval na objektívnych skutočnostiach a dosiahnutých výsledkoch. Prof. Bárdoš prednášal na viacerých kongresoch, sympóziách, konferenciách doma a opakovane i na medzinárodných
podujatiach za hranicami. Gynekológovia každoročne na jeho
počesť organizujú tzv. Bárdošov memoriál na tému asistovanej reprodukcie.
Bol naozaj váženou osobnosťou nášho zdravotníctva. Nezabúdame!
Michal Valent, professor emeritus LF UK
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Publikácie vydané vo Vydavateľstve UK
v septembri 2015 – júli 2016
Študijná literatúra
Ábel, F.: Biblická exegéza
Baboš, P., Világi, A.: Úvod do metodológie sociálnych vied
Bada, V.: Základy klinickej elektrokardiografie
Balková, D. a kol.: Odborná slovenčina v medicínskej praxi – kazuistiky
Bándy, J.: Slávnostné a kajúce žalmy
Bazovská, S.: Epidemiológia pre študentov zubného lekárstva
Bojničanová, R.: El Romanticismo en las literaturas de Espaňa
Bojničanová, R.: Panorama de la historia de la
literatura Espaňola
Brechtlová, M.: Podklady na prijímacie skúšky
z chémie
Brucknerová, I.: Neonatology simple & easy
(Part 2)
Brucknerová, I.: Neonatology simple & easy
(Part 3)
Bujalková, M., Jurečková, A.: Terminologia Medica. Greco-Latin Medical Terminology
Čipková, E., Karolčík, Š., Žarnovičan, H.,
Droppová, K.: Vonkajšie prostredie ako
priestor pre vzdelávanie a učenie sa
Ďurfinová, M., Brechtlová, M.: Biochemické
mechanizmy neurotransmisie vo vegetatívnom
nervovom systéme
Džuganová, B.: English for dental students
Džuganová, B.: Slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník pre zahraničných študentov
Erdélyi, L., Gombárik, P.: Anglický jazyk pre
študentov FMFI UK – Aplikovaná matematika
Filo, J., Rostás, K.: 2x13 prednášok z matematickej analýzy
Fillo, J., Breza, J.: Všeobecná urológia pre medikov
Fülöpová, M.: Odvrávajúce obrazy
Greguš, M., Kryvinska, N.: Service Orientation
of Enterprises
Homza, M.: Stredná Európa na začiatku stredoveku I.
Horka, R.: Novoobjavená homília sv. Augustína
Dolbeau 2 „De oboedientia“
Horváth, M.: Štylistika súčasného slovenského
jazyka
Charfaoui, E.: Nemecký jazyk pre nefilológov

Charfaoui, E.: Nemecký jazyk pre nefilológov.
Kľúč k cvičeniam a testom
Chomová, S.: Vademékum lokálnej a regionálnej kultúry
Janíčková, M., Statelová, D., Malachovský, I.:
Textbook of Dentistry
Kanichová, R., Vlčková, V.: Deutsch für Humanwissenschaften 2
Kanichová, R., Pallay, E., Vlčková, V.: Gramatik
für Humanwissenschaften
Kissová, V.: Základy klinickej výživy
Klátiková, E.: Anglický jazyk pre študentov FMFI
UK – Informatika
Kolektív: Podklady na prijímacie skúšky z biológie
Kolektív: Slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník pre zahraničných študentov
Kolektív: Lekárska biochémia I
Kolektív: Lekárska biochémia. Seminárna
a praktická časť
Kolektív: Lekárska slovenčina pre zahraničných
študentov
Kolektív: Slovenčina pre zahraničných študentov
Kollár, J., Szokeová D.: Matematické úlohy
z prijímacích skúšok
Konhauser, K.: Základy geomikrobiológie
Kordíková, B., Cihová, J., Dugovičová, Š.:
English for Chemistry Students
Kováč, J.: Textbook of Endodontology
Kováč, J.: Základy endodoncie
Kováčová, B.: Liečebná pedagogika II.
Kováčová, B.: Liečebná pedagogika III.
Krajčovič, R., Žigo, P.: Príručka k dejinám spisovnej slovenčiny
Lemešová, M.: Metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu v prostredí školy
Lukáč, M., Devínsky, F.: Organická syntéza
Mikušová, R., Polák, Š.: Úvod do histológie
a embryológie
Ostatníková, D. a kol.: Praktické cvičenia z lekárskej fyziológie
Pázman, A., Lacko, V.: Prednášky z regresných
modelov
Pravdová, H.: Manažment a marketing v kultúrnych inštitúciách
Prokša, M. a kol.: Didaktika a technika školských pokusov
Putala, M., Toma, Š.: Štruktúra a reaktivita organických zlúčenín

Račay, P.: Medical Chemistry and Biochemistry
Rochovská, A., Káčerová, M., Ondoš, S.:
Výskumné metódy v humánnej geografii a ich
aplikácie
Shawkatová, I. a kol.: Laboratory Methods in
Immunology
Sičáková-Beblavá, E.: Behaviorálne základy verejnej politiky
Slušná, Z.: Súčasná kultúrna situácia z pohľadu teórie a praxe
Slušná, Z., Chomová, S.:
Súčasné témy v kultúrnej teórii a praxi
Sokolová, L.: Čo ma čaká
v škole
Sokolová, L.: Metódy vyučovania psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja
Sokolová, L.: Osobnosť a sociálno-psychologické kompetencie učiteľov
a učiteliek
Sokolová, L., Lemešová, M., Minarovičová,
K.: Psychológia (inter)aktívne
Stachová, P., Paškrtová, L.: Medzinárodné
ekonomické vzťahy
Štubňa, P.: Základy simultánneho tlmočenia
Šulovská, D.: English for Political Scientists
Šulovská, D.: English for Political Scientists 2.
A University Textbook
Šveda, P.: Vybrané kapitoly z didaktiky simultánneho tlmočenia
Tichý, E., Starýchová, L., Čuchorová, M.: Solid dosage
forms (Laboratory practices)
Vertanová, S., Andoková, M.,
Štubňa, P., Moyšová, S.:
Tlmočník ako rečník
Vojtechová Poklač, S.,
Vojtech, M.: Kapitoly zo
slovensko-slovinskej konverzácie
Záhradník, P., Mečiarová,
M., Magdolen, P.: Organická chémia
Zemanová, A.: Anglický jazyk pre študentov
FMFI UK – Kurz pre mierne pokročilých

Monografie
Batka, Ľ.: Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej etike
Bándy, J.: Kniha Rút
Bojničanová, R.: Ramonizmus a jeho ohlas
v slovenskej literatúre
Buček, J., Zouhar, M.: Argumentácia a médiá
Buzássyová, Ľ.: Od hlasu k hláske
Ciesielska, J.: Preklad právnych textov. Slovenský a poľský právny systém
Dulebová, I.: Precedentné fenomény súčasného ruského jazyka
Fülöpová, M.: Odvrávajúce obrazy
Kmeťová, P.: Deponovanie koní na pohrebiskách z doby halštatskej v priestore panón-
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skej panvy
Konečný, M.: Poetika epigramov Jozefa Ignáca
Bajzu
Kusin, V., Čavojská, K., Vaska, L.: Človek vo
svete práce
Lapitka, M.: Literárny historik Milan Pišút
Lojová, G. a kol.: Deklaratívne a procedurálne
vedomosti vo výučbe anglického jazyka
Marková, J., Cséfalvay, Z., Mikulajová, M.,
Schöffelová, M.: Analýza porozumenia viet
v slovenčine
Marková, J., Cséfalvay, Z., Mikulajová, M.,
Schöffelová, M.: Test porozumenia viet –
testovací zošit

Melikant, M., Tarcsiová, D.: Počujúce deti nepočujúcich rodičov
Palkovičová, E.: Hispanoamerická literatúra na
Slovensku
Peráček, T.: Zmluvy o cenných papieroch
Pevná, K.: Umiernenie islamistických strán
Pilková, A., Holienka, M., Rehák, J., Kovačičová, Z.: Podnikateľská aktivita a prostredie
na Slovensku
Pišút, P., Procházka, J., Matečný, I., Ban
dura, P.: Vývoj koryta Váhu pri Leopoldove
v 17. – 20. storočí
Plichtová, M.: Public relations v kultúre
Rakšányiová, J.: Úradný prekladateľ v slo-
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Zborníky
ako problémy estetiky
Ethnologia Slovaca et Slavica 36
Index Seminum
Kardiológia pre pediatriu
K dielu Jána Števčeka
Kováčová, B.: Liečebná pedagogika I.
Kuželová, M., Švec, P.: Pokroky vo farmakológii
v Slovenskej republike X
Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človek
Kvasničková, A. a kol.: Pamäť v transdisciplinárnej perspektíve
Machová, L., Paulínyová, L.: Prekladateľské
listy 5
MEi:CogSci Conference 2016
Musicologica Istropolitana XII
Paedagogica
Paedagogica specialis
Philologica LXXIV
Plašienka, D., Jeřábek, P., Vojtko, R., Králiková, S., Janák, M., Ivan, P., Méres, Š.,
Soták, J., Milovský, R.: Alpine structural and

Acta Botanica Universitatis Comenianae
Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae publicatio LVI/I
Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae Tomus XXXIV č. 1/2015
Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae č. 1/2016
Acta Facultatis Pharmaceuticae UC Supplementum X 2015
Acta Facultatis Theologicae
Acta Geographica UC Vol. 59 No.1/2015
Acta Geographica Universitatis Comenianae
Vol. 60 No. 1 2016
Acta Mathematica Universitatis Comenianae
Spring 2016 Volume LXXXV Number 1
Architektonické bariéry vo vysokoškolskom prostredí a opatrenia na predchádzanie ich vzniku
Bátorová, M., Bojničanová, R. Faithová, E.:
Esej ako žáner
Drozdová, S., Chlebová, Z., Ivanova, D.,
Michalovič, P.: Interpretácia a komparatistika

metamorphic evolution during burial and exhumation of the Veporic basement and cover
complexes
Quo vadis, Romanistica 2
Quo vadis, Romanistica 3
Quo vadis, Romanistica 4
Studia Academica Slovaca
Studia Biblica Slovaca roč. 8 číslo 1
Studia Orientalia Slovaca, roč. 14 číslo I
Studia Orientalia Slovaca, roč. 14 číslo 2
Vojtko, R., Gregáňová, M., Králiková, S., Vojtková, S.: 14th Meeting of the Central European Tectonic Groups – CETeG 2016 Predná
Hora , April 28 – May 1, 2016
Zborník abstraktov – XXXIX. Dni lekárskej biofyziky
Zborník vedeckých prác – 55. fakultná konferencia ŠVOČ, 11.vedecká konferencia doktorandov
Zborník vedeckých prác študentov a doktorandov Lekárskej fakulty UK

Publikácie na CD
K., Plško, M.: Psychológia interaktívne II,
Myslím, teda som
Lemešová, M., Sokolová, L., Minarovičová,
K., Plško, M.: Psychológia interaktívne II,
Sme takí, akí sme. Ale prečo?
Lištiaková, I.: Poruchy správania z biodromálneho hľadiska 2
Malovecký, M., Dziviaková, M., Gómez-Pablos, B., Medveczká, M.: Hľadanie metódy
v kontrastívnej lingvistike
Masarovičová, E., Májeková, M., Vykoukalová, I.: Funkčné znaky a plasticita rastlín
Mistrík, E. a kol.: Regionálna identita a jej skúmanie (Bytča)
Nevřelová, M., Becková, B.: Invázne druhy
živočíchov na Slovensku – pôvod, šírenie,
opatrenia
Politologica Actualis Vol. IV
Ružek, I., Noga, M.: Invázne druhy rastlín

Ako na vysokú školu so zdravotným postihnutím
Bibliografia odbornej literatúry k prekladu právnych textov
Bujdák, J.: Úlohy a príklady Chemickej olympiády zo všeobecnej chémie II.
Burian, L., Jenčo, M., Rusnák, M.: GRASS GIS
– Geovedné aplikácie
Fábry Lucká, Z.: Diagnostika porúch správania
v kontexte liečebnej pedagogiky
Furdová, A., Krásnik, V.: Možnosti liečby
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Nová krajina, vábivé príležitosti
a namiesto teórie prax. Už ste
počuli o Erasmus+ pracovnej stáži?
Vysokoškolskí študenti sa zvyknú sťažovať, že im školy neponúkajú dostatok
možností na prepojenie teoretických poznatkov s praxou. Tento problém sa
zdá najvypuklejší, keď študenti po štátniciach stoja zoči-voči nevyhnutným
úvahám o ďalšej kariérnej ceste. Jednou z výborných príležitostí, ako rozptýliť
pochybnosti, získať skúsenosti v odbore a pritom spoznať novú krajinu, je
pracovná absolventská stáž cez program Erasmus+. Tento typ mobility pre
Univerzitu Komenského v Bratislave (UK) zabezpečuje občianske združenie
WorkSpace Europe.
WorkSpace Europe je prvé a v súčasnosti jediné slovenské konzorcium vysokých
škôl pre Erasmus+ zahraničné pracovné stáže. V súčasnosti združuje jedenásť vysokých škôl. Občianske združenie WorkSpace Europe zodpovedá za realizáciu,
administráciu a financovanie mobilít študentov a absolventov členských vysokých
škôl, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje
im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+.
Konzorcium vzniklo v roku 2014 a Univerzita Komenského je jeho súčasťou už
od samého začiatku. Počas prvých dvoch rokov činnosti konzorcia sa na pracovnej
stáži úspešne zúčastnilo 38 absolventov najväčšej a najstaršej univerzity na Slovensku. Záujem študentov pritom prudko narastá. V aktuálnom ročníku prejavila záujem
o možnosť absolvovať pracovnú stáž takmer stovka študentov UK.
Možnosti získať prax v medzinárodnom prostredí s pomocou finančného príspevku zo zdrojov EÚ láka študentov takmer všetkých fakúlt univerzity. V minulých
rokoch vycestovali napríklad absolventi Lekárskej, Filozofickej či Prírodovedeckej
fakulty, ale tiež Farmaceutickej fakulty, Fakulty sociálnych a ekonomických vied,
Fakulty telesnej výchovy a športu či Fakulty managementu UK. K obľúbeným stážovým destináciám patria najmä Španielsko, Nemecko, Rakúsko a Česká republika;
absolventi UK však zablúdili aj do Švédska, Portugalska či Bulharska.
Bývalí stážisti sa svorne zhodujú, že zahraničnou pracovnou mobilitou sa pre nich
otvoril jedinečný priestor na získanie praktických skúseností v odbore, zlepšili si tiež
jazykové schopnosti a zvýšilo sa im sebavedomie. V neposlednom rade si pôsobením v rozmanitých kultúrnych prostrediach rozšírili obzory a nadviazali medzinárodné známosti. V histórii konzorcia WorkSpace Europe sa už dokonca objavili prípady,
keď sa stáž preklopila do trvalého pracovného pomeru; prípadne si absolventi našli
prácu v odbore (či už na Slovensku, alebo v zahraničí) práve vďaka skúsenostiam,
ktoré získali na stáži.
Na stáži sa môžu zúčastniť absolventi všetkých troch stupňov vysokoškolského
vzdelávania do 12 mesiacov od ukončenia štúdia. V prípade, že študentov vízia absolventskej stáže láka, musia sa predovšetkým prihlásiť do výberového konania na svojej
fakulte. Ak sú fakultou nominovaní, následne pošlú prihlášku do združenia WorkSpace Europe, ktoré ďalší priebeh vybavovania i samotnej stáže administruje. Prideľuje
takisto finančný príspevok zo zdrojov EÚ, ktorý slúži na pokrytie časti výdavkov spojených s vycestovaním a pobytom na stáži. Tam však úloha WorkSpace Europe nekončí; združenie sa o praktikantov zaujíma aj v priebehu a po ukončení stáže.
Prihlásení študenti si môžu prijímajúcu organizáciu nájsť sami podľa vlastných
preferencií a predstáv; pracovná náplň však musí súvisieť s vyštudovaným odborom.
Pokiaľ sa uchádzačom o stáž nedarí nájsť prijímajúcu organizáciu, môžu sa prihlásiť
na jednu z pozícií v databáze, ktoré WorkSpace Europe sprístupňuje na svojom
webe.
V súčasnosti sú už výberové konania na fakultách UK ukončené; študenti končiacich ročníkov sa tak viac nemôžu prihlasovať. Budúcoroční absolventi však už
dnes môžu uvažovať nad využitím vzácnej príležitosti, ako prepojiť po štátniciach
teoretické poznatky zo školy s praxou v odbore, zasadenej do odlišného kultúrneho
prostredia.
Viac informácií nájdete na webovej stránke: workspaceeurope.sk, na Facebooku
a Instagrame: @WorkSpaceEurope, príp. tím konzorcia kontaktuje na e-mailovej
adrese: info@workspaceeurope.sk. Aby vám neunikli nové pozície či aktuality, na
webe sa tiež môžete prihlásiť na odber newslettera.
Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK
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Zima je len stav mysle
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave už dlhoročne ponúka študentom možnosť študovať istý čas v zahraničí. Desiatky študentov sa každý semester vydávajú naprieč Európou za novými vedomosťami, priateľstvami a dobrodružstvami. Vďaka podpore
Európskej únie a existencii programu Erasmus+ si môže dovoliť a vyskúšať štúdium na zahraničnej univerzite každý študent.
„Ty ideš na Island? Ďalej si už ísť nemohla? Nie je tam náhodou skoro stále len zima
a tma?“ Takáto bola reakcia väčšiny mojich kamarátov po tom, čo som im oznámila, že vďaka
programu Erasmus+ strávim jeden semester
na islandskej univerzite. No neboli tak ďaleko
od pravdy. Je 5. január, 2.30 hod. ráno a ja
práve prilietam na Island. Vonku zúri snehová
búrka a mne sa v hlave premieta otázka, na čo
som sa to zase dala. Z letiska do Reykjavíku to
autobusom trvá menej ako hodinu. Bez problémov prichádzam na svoju novú adresu, kde
ma už majiteľ bytu čaká s úsmevom a bosými
nohami – no nestihnem sa tomu dlho čudovať,
veď sú skoro štyri hodiny ráno a ja chcem ísť
konečne spať. Hovorí sa, že po každej búrke
vyjde slnko, v tomto prípade to však bolo trošku
inak. Prebúdzam sa takmer o 11.00 hod., no
vonku vládne ešte čiernočierna tma. Vyzriem
z okna a zisťujem, že snehová búrka vôbec neutíchla. Nuž aj takto môže vyzerať váš prvý deň
na Islande.
Islandská univerzita Háskóli Íslands hostí
každoročne stovky zahraničných študentov,
a to nielen z Európy, ale z celého sveta. Prvý
deň semestra sa všetci „cezpoľní“ stretávame
v univerzitnom kine. Počuť je najmä angličtinu
a v nej sformulovanú otázku „odkiaľ si a čo študuješ?“ sa opýtal a zodpovedal asi každý z nás.
V tvárach študentov vidieť odhodlanie a túžbu
po dobrodružstve – všetci sme rovnakí, chceme sa naučiť niečo nové, spoznať nových ľudí
a krásy krajiny.
Univerzita je ukážkovo vybavená – na jej
pôde nájdete veľké počítačové miestnosti pre
študentov, početné študovne, knižnice, ale
i znamenitú menzu či školský bar. Škandinávska architektúra, minimalizmus a presvetlené
otvorené priestory len prispievajú k tomu, že
trávime spoločne nemálo svojho času v univerzitnom areáli. Prednášky a semináre nie sú
povinné, no i tak je trieda vždy plná študentov.
Počas seminárov sa zameriavame na praktické vzdelávanie, riešime prípady, diskutujeme
a prezentujeme. Vyučujúci kladú dôraz na to,
aby sme problematike rozumeli, preto príprava na seminár zahŕňa samoštúdium odbornej
literatúry. Nememorujeme, rozširujeme si vedomosti najmä poznatkami z praxe. Skúšky sú
písomné alebo ústne, na vybraných kurzoch
prebiehajú na počítači a trvajú aj niekoľko hodín. Počítačové skúšky sú anonymné – každý
študent v nich vystupuje pod prideleným číslom, takže pri bodovaní vyučujúci nevie, o ktorého poslucháča z triedy ide.
Ako jedno z veľmi mála negatív sa ukázalo
to, že pre študentov prichádzajúcich na jeden
semester je priam nemožné získať internát,
a tak sme všetci bývali na rôznych privátoch
rozmiestnených po celom Reykjavíku. Takéto
riešenie bolo aj finančné náročné, keďže pre

zlú bytovú situáciu v meste sa ceny za prenájom izby pohybovali od 450 eur mesačne.
Veľmi rýchlo sme sa všetci spoznali a nič nám
nebránilo tomu, aby sme počas voľných víkendov podnikali výlety po ostrove. Prenajali sme si
auto a prebrázdili sme celý Island. Počasie v zime
a na jar je na ostrove veľmi vrtkavé, o čom svedčí
aj miestne úslovie: Ak sa ti nepáči počasie, počkaj 10 minút. Niekedy skutočne stačilo počkať

aktívny národ, obľubujú kolektívne športy, beh
a turistiku, cestovanie, avšak vedia sa aj veľmi
dobre zabaviť v lokálnych baroch.
Päť mesiacov ubehlo ako voda a ja sedím na
letisku, kde ma vyprevádzajú moji kamaráti. Už
v tej chvíli všetci vieme, že vzniknuté priateľstvá
budú trvať roky. Je neuveriteľné, ako ten čas
ubehol, v hlave mám milión výjavov z tisícov
zážitkov, avšak tento pocit prebíja strach z ná-

iba 5 a krásny slnečný deň sa zmenil na tmavú
mrazivú víchricu. Island je vskutku krajina kontrastov – majú tu svoje miesto horúce pramene i rieky, sopky verzus ľadovce, vodopády a studený
oceán, panenská príroda, lúky a útesy, to všetko
kontra mestský život v Reykjavíku s množstvom
kaviarničiek, barov a reštaurácií, kde si každý nájde „to svoje“. Aj napriek relatívne malej rozlohe
krajiny Island ponúka nekonečne veľa možností.
Po ťažkom dni mieria všetci domáci do vonkajších
termálnych kúpalísk, ktoré plnia nielen oddychovú, ale aj socializačnú funkciu. Stretávajú sa tam
susedia a rodiny, mladí aj starší, každý si nájde
chvíľku na oddych a zábavu či „pokec“ s priateľmi, a to za každého počasia. Islanďania sú veľmi

vratu do reality. Študijný pobyt cez Erasmus+
bol pre mnohých z nás bezstarostným obdobím, kedy sme boli (i doslova) na míle vzdialení
od našich bežných povinností doma. Učili sme
sa a spoznávali krajinu, trávili čas spoločne.
Z vlastnej skúsenosti preto odporúčam študijný pobyt každému študentovi, a to nie len tým,
ktorí radi a veľa cestujú a sú zvyknutí komunikovať v cudzom jazyku, ale predovšetkým tým,
ktorí sa boja vystúpiť zo svojej komfortnej zóny
– nájdite odvahu a zabudnite na strach, verte
mi, bude to nezabudnuteľná skúsenosť.
Mgr. Viktória Mochnáčová,
absolventka Právnickej fakulty UK
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Družba UK vylepšila ubytovacie podmienky
Ubytovacie zariadenie Univerzity Komenského v Bratislave (UK) – Vysokoškolský internát Družba UK – počas letných mesiacov júl
a august 2016 zlepšilo podmienky pre ubytovaných študentov.
V obidvoch blokoch D1 a D2 sa vykonali
opravné práce, čiastočná výmena okien za
plastové, výmena balkónových stien s oknom za plastové, ako aj čiastočná výmena
radiátorov. Súčasne sa tapetovali študentské izby, maľovali sociálne priestory (kúpeľne a toalety na študentských izbách) a menili
matrace v bloku D1 v počte 480 ks. Vymenili sa aj niektoré skorodované stúpacie potrubia, ventily a rozvody vody, ktorým hrozil
havarijný stav. Pre športové voľnočasové
aktivity študentov vybudovala Družba UK tzv.
street workout ihrisko, na ktorom si budú
môcť ubytovaní študenti zvyšovať kondíciu a
posilňovať svaly celého tela.
Oproti predpokladanému zámeru bolo navyše zakúpených 200 ks vankúšov a paplónov. Zrealizovala sa tiež oprava strechy nad
kongresovým centrom.

Výška nákladov sa pôvodne odhadovala
na cca 90 000 eur. Keďže sa zrealizovalo
viac prác a nákupov vybavenia do študentských izieb, ako bolo plánované, konečná
suma bola cca 120 000 eur. Riaditeľ Vysokoškolského internátu Družba UK Mgr. Ivan
Daňo upresňuje: „Všetky náklady boli hradené z finančných zdrojov Vysokoškolského
internátu Družba UK. Opravy sa financovali z
podnikateľskej činnosti nášho ubytovacieho
zariadenia a fondu reprodukcie.“ Cena ubytovania pre študentov sa aj napriek realizácii
týchto prác nezmenila.
Okrem rekonštrukčných prác poskytovala Družba UK aj tento rok letné ubytovanie
vo vysokoškolskom internáte všetkým študentom denného štúdia vysokých škôl na
Slovensku vrátane študentov končiacich
ročníkov. Letné ubytovanie sa začalo 1. júla

a ukončilo 23. augusta 2016. Pre turistov a
verejnosť je celoročne k dispozícii ubytovanie v hoteli Družba.
Jana Blusková

N A Š A U N I V E R Z I TA N A C E S TÁ C H
Ani toto leto nás naši verní čitatelia nesklamali a poslali nám fotografickú dokumentáciu svedčiacu o tom, že sa od Našej univerzity nevedia odtrhnúť ani počas svojich dovolenkových výjazdov. Ďakujeme!
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Občianske preukazy
(1. časť)
Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan
Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť. Aké
sú práva a povinnosti občana v súvislosti s občianskymi preukazmi? Čo v prípade, ak občiansky preukaz
stratí platnosť?
Každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 15. rok
veku, je povinný mať občiansky preukaz. Avšak to nie je jediná povinnosť, ktorá sa s týmto dokladom totožnosti spája.
Občiansky preukaz je vlastníctvom štátu a občan, ktorému bol
vydaný, má povinnosť občiansky preukaz chrániť pred stratou,
zničením, poškodením, odcudzením a zneužitím. Toto je len
jedna z mála povinností, ktoré vyplývajú zo zákona o občianskych preukazoch.
Okrem množstva povinností sú s držbou občianskych preukazov spojené aj určité práva. Každý občiansky preukaz obsahuje povinné údaje, ktoré slúžia na identifikáciu osoby. V záujme ochrany života a zdravia má každá osoba právo požiadať,
aby boli v občianskom preukaze uvedené aj údaje o závažných
chorobách, ktoré za určitých okolností vyžadujú okamžité podanie lieku alebo poskytnutie špeciálnej prvej pomoci a údaj
o krvnej skupine. Skratky akademických, vedecko-pedagogických a iných titulov a hodností sa v občianskom preukaze
uvádzajú taktiež na základe žiadosti a po predložení dokladu
o získaní titulu alebo hodnosti.
V praxi pomerne často dochádza k situácii, kedy občan
predloží občiansky preukaz ako predmet záložného práva,
pričom takáto situácia môže nastať napr. v požičovni športových potrieb alebo v súvislosti s poskytovaním iných služieb. Občan však nemá právo takýmto spôsobom disponovať s predmetným dokladom totožnosti a zákon mu takéto
konanie výslovne zakazuje pod hrozbou peňažnej sankcie
do výšky 33 eur. Na druhú stranu, ak osoba prijme občiansky preukaz ako predmet záložného práva alebo si vyžiada
jeho odovzdanie pri vstupe do priestoru (napr. pri vstupe
do športových zariadení), ide už za závažnejšie protiprávne konanie, pretože takéto konanie môže byť sankcionované až do výšky 165 eur. Všetky občianske preukazy sa
vydávajú s platnosťou na 10 rokov (do júla 2012 sa osobám
starším ako 60 rokov vydávali občianske preukazy s neobmedzenou platnosťou). Po skončení doby platnosti je každý
povinný požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu. Pred uplynutím tejto doby môže taktiež nastať okolnosť,
v dôsledku ktorej vznikne osobe povinnosť požiadať o nový
občiansky preukaz. Takými dôvodmi môžu byť napr. strata
občianskeho preukazu alebo zmena údajov obsiahnutých
v tomto doklade totožnosti.
V prípade blížiaceho sa dátumu uplynutia doby platnosti dokladu sa neoplatí s podaním žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu váhať. Podať žiadosť možno najskôr 180 dní
pred uplynutím doby platnosti. V prípade, ak osoba túto povinnosť opomenie, dopúšťa sa priestupku a môže jej byť uložená
pokuta do 33 eur.
V druhej časti právnej poradne venovanej občianskym
preukazom sa zameriame na otázku, či je príslušník Policajného zboru oprávnený uložiť pokutu za nepredloženie
občianskeho preukazu.

JAZYKOVÉ OKIENKO

Analógia ako zdroj
inovácií v jazyku
Pri uvažovaní o fungovaní jazyka si každý z nás kladie otázky o správnosti jazykových jednotiek, ktoré používa on sám, no ešte častejšie si
všíma chyby v rečovom prejave iných komunikujúcich. Bezprostrednou reakciou na
spozorované anomálie je odvolanie sa na príslušné pravidlo z učebníc, slovníkov,
príručiek. Chyby v prejave sú v lepšom prípade opravované, v horšom prípade kritizované, a to nielen zo strany niektorých jazykovedcov, ale aj zo strany samotných
používateľov. Pritom jazykové pravidlá aj jazykové omyly majú zväčša rovnaký základ
v princípe, ktorý nazývame analógia.
Analógia je nielen systémotvorným vzťahom. Je aj významný zdroj inovácií, a to vo
všetkých rovinách jazyka. Ako systémotvorný vzťah nám umožňuje napr. pravidelne
utvárať rovnaké tvary slov pri skloňovaní a časovaní alebo tiež pri odvodzovaní slov
bez toho, aby sme o tom uvažovali. Ľudia to dokážu automaticky, bez učenia či
hľadania návodu. Stačí trocha kreácie navyše a popri dvojici slov práca – pracovať
tvorca reklamy hravo dotvorí dvojicu banka – bankovať.
Slovák nekomunikuje v izolácii od sveta, ale dostáva sa do kontaktu s nositeľmi
iných jazykov. V kontaktnej situácii dochádza k analogickému vplyvu jedného jazyka
na druhý. To vysvetľuje podľa známych česko-slovenských medzijazykových náprotivkov klíč : kľúč, lid : ľud, slib : sľub napríklad aj výskyt často kritizovaného slova
kľud na báze českého klid. Analogicky s angličtinou nám televízny moderátor želá,
aby sme mali pekný večer, či inde sa nás predavač opýta podľa anglického modelu,
ako nám môže pomôcť. Ak v našej blízkosti začujeme repliky: To nerieš! či To mi
netrhá žily!, v duchu skôr pochválime ich neznámeho tvorcu za spestrenie slovenčiny, než by sme ho hanili za „odkukávanie“ z angličtiny.
Vnútrojazyková analógia je zasa v základe známeho prípadu nesprávneho vykania
typu Povedala by ste nám niečo o sebe? namiesto gramaticky správneho Povedali
by ste nám niečo o sebe?, a to pod vplyvom takého prípadu vykania, kde sa ženský
rod prejavuje: Ste veľmi pekná.
Jazykové správanie na základe princípu analógie je prirodzené. Analógia nám vysvetľuje, prečo sa ľudia vyjadrujú variantne, občas aj nad rámec predpisu, pričom
nie vždy ide len o odsúdeniahodné chyby.

Mgr. Jaroslava Kmiťová,
Katedra slovenského jazyka FiF UK

L I S T U J E M E V S TA R Ý C H Č Í S L A C H

Naša univerzita 1960, ročník VI., č. 2

Mgr. Mária Havelková,
interná doktorandka
na Katedre správneho
a environmentálneho práva PraF UK

45

KRÍŽOVKA
Johann
JohannWolfgang
Wolfgangvon
vonGoethe:
Goethe:„Tajnička.“
"Tajnička."
Rikan
Eskra

trnavský
futbal.
klub

uznanlivo

4

chlorid
sodný
(hovor.)

Aso

obilie
(angl.)

japonská
sopka

fáza
mesiaca

stredná
dĺžka šiat
(hovor.)

popevok

chránený
obalom

nahromadím
lámaním

Fréderika
(dom.)

solmiz.
slabika

zn. fotoaparátov
človek

kód letiska
Point
Barrow

lat. dvojhláska

priľnul
(odb.)

izraelský
futbalista
tvoje
(čes.)
slovenská
obec
Maem

jediné

nemecké
mesto

ťažké
kovy
(skr.)

spisy
(čes.)

indické
látka
sídlo
rozložená
nepracuje
na povrchu
perom

cudzie
m. meno
argón
(zn.)

prenikne
kód letiska Prudhoe Bay

2

Dunajská
Streda
(EČV)

však

Jamajka
(kód)

sotí
(dovnútra)
vajce
(nem.)

on
(nem.)

3

1

stratím
reč

anténa
(angl.)

Island
(MPZ)
titán
(zn.)

RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.

Venous
privedú
Thrombo- do spánku
embolism
existujem
(skr.)

obec
v Sever.
Írsku

Autorka: RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.
Ak chcete niekoho potešiť originálnou darčekovou krížovkou podľa svojich predstáv, kliknite na: https://www.jaspravim.sk/profil/DanielaSVK.

Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 10. októbra 2016 a vyhrajte šálku s logom UK. Spomedzi správnych odpovedí
vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity. Vyhodnotenie z minulého čísla: Nórske príslovie: „JEDEN OTEC JE LEPŠÍ
AKO STO UČITEĽOV.“ Správnu odpoveď poslal aj Šimon Hudák. Srdečne blahoželáme!
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ENGLISH SUMMARY

Comenius University is once again among
the best universities in the world

Comenius University medical students can
use a unique 3D bioprinter

The 2016 Confucius Institute at Comenius
University Summer Camp in Shanghai

Comenius University was the only Slovak university to be included in this year’s Center for
World University Rankings, where it was ranked
in 637th place. This was an improvement of
nearly 50 places on last year’s ranking. p. 3

The Inkredible bioprinter at the Department of
Simulation and Virtual Medical Education at
Comenius University’s Faculty of Medicine is
the first of its type in Slovakia and is able to
print live cells. Medical students at the faculty thus have new opportunities open to them
in the area of regenerative medicine. The machine is available for use by both students and
faculty staff. p. 7

At the end of the 2015/2016 academic year,
the Confucius Institute at Comenius University and the Shanghai University of International
Business and Economics held a summer camp
from 17 to 31 July 2016 for students and others aged between 18 and 25 years who were
interested in studying Chinese language and
culture. There were fifteen participants from
Slovakia who took part. p. 15

Comenius University scientists have discovered a new protein

Comenius University at the 31st Olympic
Games in Rio

Scientists at Comenius University have discovered a new protein (Dbl2) which enables
the repairing of damaged genetic information
(DNA) and sexual reproduction. Thanks to this
discovery by the research team led by Associate Professor Juraj Gregáň from the Faculty of
Natural Sciences, it will now be easier to understand how a cell repairs damaged DNA and
the process of how sex cells form. p. 7

Comenius University had a number of participants representing Slovakia at the Rio games.
Ladislav and Peter Škantár, who together won
a gold medal for Slovakia, are both Comenius
University graduates. pp. 16–17

European ministers visit Comenius University’s Science Park
On 18 and 19 July 2016, ministers, state secretaries, and diplomats from all over Europe
visited Comenius University’s Science Park as
a part of Slovakia’s presidency of the Council
of the European Union. This important visit was
welcomed by the Comenius University Rector, Professor Karol Mičieta, and the Science
Park’s director, Professor Ján Turňa. The visitors were able to take a look inside the laboratories run by Geneton, which is a university
spin-off, and the FabLab creative workshop.
p. 3

Selected events from the Comenius University Rector’s programme
27 June: The Ambassador of Japan to the Slovak Republic, Jun Shimmi, was welcomed to
the university by Comenius University Rector,
Professor Karol Mičieta.
6 July: The 14th Children’s Comenius University was opened in the Comenius University
Auditorium by the rector, who took part in the
ceremonial matriculation of the young students. p. 22
21 July: Representing the Slovak Rectors’
Conference, the rector participated in a meeting of the Ministry of Education, Science,
Research and Sport of the Slovak Republic’s working group looking into legislative
changes in the area of higher education. p. 15

The Italian Minister of the Economy and Finance visits Comenius University
On 13 June 2016, the Italian Minister of the
Economy and Finance, Professor Pier Carlo
Padoan, gave a lecture in the Rector’s Hall
on the theme of “A Shared European Policy
Strategy for Growth, Jobs, and Stability”. At the
lecture’s conclusion, he received a Comenius
University Gold Medal from the rector. p. 5

A commemoration to mark the 1968 occupation was held in front of Comenius University
A commemorative event was held on 19 August
2016 in front of Comenius University’s historic building in remembrance of the occupation
of Czechoslovakia by Warsaw Pact forces in
1968. p. 6

ERC Day in Slovakia
In partnership with the Slovak Academy of
Sciences and the Slovak Liaison Office for Research and Development in Brussels, Comenius
University organized the “ERC Day in Slovakia”
event on Monday 20 June 2016, which included the participation of the European Research
Council President, Jean-Pierre Bourguignon.
This event, which was held in Slovakia for the
first time, was aimed at acquainting Slovak researchers with the ERC grant system within the
Horizon 2020 programme and increasing interest in ERC grants as well as the success rate of
Slovak applicants in the competitive European
research grant environment. pp. 8–9
The 52nd year of the Studia Academica
Slovaca summer school of Slovak language and culture
One hundred and fifty-three students from
thirty-two countries took part in intensive Slovak language courses from 1 to 19 August
2016 at the Faculty of Arts. The theme of this
year’s summer school was “The Domestic and
the Foreign in Slovak Culture and Language”
p. 14

The 26th year of the Summer University of
Slovak Language and Culture
The 2016 Summer University of Slovak Language and Culture, which is organized every
year by the Centre for Continuing Education
(CCE), took place from 4 to 22 July 2016.
The 26th year of this popular summer university had the theme of “Bratislava in space and
time”. The closing gala evening was held in the
VI Družba Congress Centre. Along with the
CCE Director, Dr Janka Chládecká, the rector
awarded summer university participants with
certificates of completion. p. 15

A German Studies conference at the Faculty of Arts
Over 100 teachers of German language and
culture from all over Slovakia as well as from
19 other countries met at the beginning of
the summer holidays at the Faculty of Arts for
a conference with the theme of “Power and
Language”. The conference was organized by
the Association of German Language Teachers
and Germanists in Slovakia and the Department
of German, Dutch and Scandinavian Studies at
the Faculty of Arts as a means of celebrating
the association’s 25th anniversary. p. 21

262 young graduates of
dren’s Comenius University

the

Chil-

On 6 July 2016, the fourteenth Children’s Comenius University began with an
opening and matriculation ceremony in the
Comenius University Auditorium; this is a very
popular summer school designed for children
between nine and fourteen years of age. Every
Wednesday, the children attended lectures
which sought to answer questions which many
of us have wondered about. The series of lectures was accompanied by a rich programme
of workshops and other events. pp. 22–23

Competitive success for young Slovak
physicists in Russia
A team of Slovak high-school students did
a great job of representing their country in the
International Young Physicists’ Tournament in
Ekaterinburg, Russia, which was held from 25
June to 3 July 2016. In a competition featuring
29 countries, the Slovaks were successful in
securing silver medals. The Slovak team received a significant amount of guidance from
students and faculty staff at Comenius University’s Faculty of Mathematics, Physics and Informatics. p. 28
Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.
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