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O B S A H

E D I T O R I Á L

Experti britského slovníkového portálu Oxford Dictionaries 
v polovici novembra opäť vyhlásili „slovo roka“, teda výraz, ktorý 
za ostatný rok vyvolal v anglickojazyčnom verejnom diskurze mi-
moriadnu odozvu. Tentokrát to bolo adjektívum post-truth, ktoré 
sa do slovenčiny prekladá ako postfaktuálny. Označuje sa ním 
taký spôsob tvorby verejnej mienky, pri ktorom majú hlasné apely 
na city a presvedčenie oslovených podstatne väčší význam, než 
objektívne fakty. Inak povedané, toto prídavné meno pomenúva 
stav, v ktorom sa istí ľudia nerozpakujú pre získanie prospechu, 
výhody či moci používať lži a manipuláciu.

Dva týždne pred tým, ako britskí lexikografi zverejnili svoj ver-
dikt, sme v melancholickom prísvite sviečok zamyslení a mlčky 
postáli pred majestátom Pominuteľnosti. Za dva týždne, opäť pri 
sviecach, tentokrát však už v ich trblietavej žiare, privítame radost-
nú nádej Večnosti. Veľkoleposť oboch týchto entít nás síce nemi-
losrdne konfrontuje s našou vlastnou malosťou a obmedzenosťou, 
no zároveň nám dokorán otvára bránu plnú očakávaní.

Milé čitateľky a milí čitatelia, v mene tvorcov nášho časopisu 
želám nám všetkým, aby sme nastávajúce sviatočné dni a aj celý 
nový rok prežili obklopení nielen žiarivým jasom sviec, ale najmä 
jasom večnej nádeje, radosti, vzájomnej náklonnosti a porozume-
nia. Z nich budeme môcť totiž vždy načerpať dostatok síl na to, aby 
sme dokázali odolávať „budovateľom“ postfaktuálneho sveta a im 
navzdory sa usilovali o pravdivosť a autentickosť našej práce i žitia.

Festum laetum et annum novum faustum vobis precor.

Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., prorektor UK pre rozvoj,
predseda Redakčnej rady Našej univerzity
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S P R A V O D A J S T V O

Na dvere klopú vianočné sviatky.
Aké zvyky a tradície sú neodmysliteľnou súčasťou vašich Vianoc?

RNDr. Michaela 
Dörnhöferová, PhD.,
Prírodovedecká fakulta UK

Každoročne sa ráno 
Štedrého dňa nesie v 
duchu posledných prí-
prav. Ozdobujeme via-
nočný stromček, ktorý 
sa po prvý raz rozsvieti 
až po zotmení, a to je 
signál, že je všetko pri-
pravené. Slávnostná 
večera u nás začína 
modlitbou a zjedením 
oplátky s medom, aby 

sme boli zdraví a dobrí aj v ďalšom roku. O 
prvú oplátku sa podelíme všetci, a to vrátane 
štvornohých členov domácnosti. Okrem tra-
dičných koláčov, kapustnice a šalátu je na 
stole miska, v ktorej je kus chleba a rozličné 
strukoviny, symbolizujúca hojnosť a štedrosť. 
Ďalším naším zvykom je aj to, že je prestreté 
o tanier navyše – pre tých, ktorí už s nami 
nie sú. Pod obrus na štedrovečernom sto-
le vkladáme mince, aby sa peniaze v rodine 
počas budúceho roka rozmnožili a pribudlo 
ich. Už od detstva sa teším na okamih, keď 
zazvoní zvonček a všetci sa „rozbehneme“ k 
vianočnému stromčeku.  

RNDr. Martin Belluš,
Fakulta matematiky, fyziky 

a informatiky UK
Jednou z neodmys-

liteľných vianočných 
tradícií v mojej širšej 
rodine je tzv. gágor-
ková polievka. Je to 
hovädzia polievka, 
do ktorej dávame na 
Prvý sviatok vianočný 
namiesto obvyklých 
rezancov gágorky. Gá-
gorky, aj keď sú prak-

ticky z rovnakého cesta ako rezance (len na 
tenšie rozvaľkaného), dávajú polievke cha-
rakteristickú chuť. Vyrábame ich ručne na 
stretnutí rodiny asi mesiac pred Vianocami. 
Rozvaľkané cesto sa nakrája na kosoštvorce 
(strany sú dlhé cca 2 cm), tie sa postupne 
obtáčajú po uhlopriečke okolo špice vrete-
na (súčasť kolovrátku) a otočením po brde 
(súčasť tkacieho stroja) dostaneme trubičku 
– gágorku. Gágorky sa potom sušia a pred 
Vianocami distribuujú do rodín účastníkov. 
Túto tradíciu priniesli z Liptovského Mikulá-
ša do Bratislavy začiatkom minulého storo-
čia štyri sestry, jedna z nich bola moja stará 
mama. Ja sa aktívne podieľam na výrobe gá-

goriek asi 65 rokov. Začínal som u najstar-
šej zo spomínaných sestier, pokračoval u 
jej dcéry (mojej krstnej mamy) a posledných 
22 rokov nám velí moja sesternica. Príprava 
cesta a vaľkanie je záležitosť mám, resp. sta-
rých mám. Krájačom som posledných 10 ro-
kov ja. Gágorky vyrábajú napríklad moji vnu-
ci, ich sesternice, bratranci, ich rodičia i starí 
rodičia. Zdá sa, že tradícia bude pokračovať.

Mgr. Kristína  
Považanová, PhD.,

Právnická fakulta UK
U nás doma sú 

Vianoce tradič-
né, hoci odkedy 
máme s manže-
lom vlastnú rodi-
nu (tvoríme ju za-
tiaľ my dvaja :-)), 
Štedrý deň je cel-
kom ubehaný. At-
mosféru Vianoc si 
užívame aj sami, 

ale na druhej strane sa v zmysle vianočnej 
tradície snažíme obehnúť obe naše rodiny. 
Preto sa musím priznať, že sme stále celkom 
„jedináčikovsky“ rozmaznaní a u nás sa ne-
varí. Spoločne si najprv rozbalíme darčeky 
a následne sa presunieme k svokrovcom na 
štedrovečernú večeru. Samozrejme, podáva 
sa klasická kapustnica a kapor so šalátom 
(on snáď nikdy nechutí tak dobre ako na Via-
noce). Nakoniec končíme deň u môjho sta-
rého otca, kde sa stretávame s celou mojou 
rodinou a objedanie zavŕšime ešte hríbovou 
omáčkou s knedľou. Potom Tři oříšky pro 
Popelku a polnoc patrí polnočnej svätej 
omši. Inak počas celých sviatkov poctivo 
„degustujeme“ všetky koláčiky a míňame zá-
soby vareného vína. 

Doc. PaedDr. Anton 
Lednický, PhD.,

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Našou najsta-
bilnejšou tradíciou 
je dátum. Ešte sa 
nám nestalo, aby 
sme mali Vianoce 
inokedy než 24. 
decembra. ☺ Ďal-
šou istinou je, že 
pod stromčekom 
(aspoň doteraz) sa 

vždy našli nejaké darčeky. Asi preto, že sme 
sa nikdy nespoliehali, že ich prinesie dedo 

Mráz, Ježiško, Santa Claus alebo iná nadpri-
rodzená bytosť.

Najkrajšou tradíciou je skutočnosť, že sme 
sa pri vianočnom stole zišli vždy celá rodina 
(2+2). A pri ňom nikdy nechýbali zvyky na-
šich rodičov a starých rodičov. Nie, dobytok 
a iné zvieratá nechodíme potierať medom, 
aby boli celý rok zdravé, ale klasické oplátky 
s medom a cesnakom sú vždy predjedlom, 
rozlúskne sa vlašský orech, aby sme vedeli, 
či budeme zdraví, rozkrojí sa jabĺčko a po-
zorne sa sleduje, či sústava jadierok vytvorí 
hviezdičku (hurá, budeme v poriadku!) alebo 
kríž (bŕ, niekto v rodine zomrie). Po konzumá-
cii týchto kultových kúskov nasleduje prípitok 
so šumivou kvapalinou, kvalitná kapusnička, 
kapor alebo rybie filé (každý podľa vlastnej 
chuti) s chutným zemiakovým šalátom. A pod-
ľa tradície riad z vianočného stola neumývame 
(stará mamka povedali). Našťastie, umývačka 
o tejto tradícii nevie a vždy všetko poumýva.

Jediná tradícia, ktorá sa u nás neujala, 
je snaha vidieť zlaté prasiatko. Pri všetkých 
tých dobrotách na stole to každý oželel. Veď 
ruku na srdce: kto by nám to uveril, že sme 
ho videli? A navyše, pri prechádzke v mes-
te nám deti občas pošepli: „Nie, nie, ja už 
nemusím, ja už ho vidím!“ Našťastie, utekať 
sme nemuseli.

Mgr. Eva Škorvanková, 
PhD., 

Filozofická fakulta UK
Moje prežíva-

nie vianočných 
sviatkov je spo-
jené s tradíciami, 
ktoré som zde-
dila po svojich 
rodičoch. Ja ich 
zas prenášam na 
svoje deti. Lia-
tie olova som si 
v detstve nezažila 

a aj moje deti poznajú tento zvyk už len v po-
dobe veľmi vtipnej scénky z českého filmu 
Pelíšky. Veľký dôraz v našej rodine kladiem 
najmä na prípravu štedrej večere, ktorá je po 
celodennom pôste skutočne bohatá. Na stôl 
sa dostane med, ručne robené oplátky, ore-
chy a jabĺčka. Na večeru jedávame hríbovú 
polievku a rybu. Zlatým klincom večere je 
štedrák, koláč s makovou, orechovou, lek-
várovou a tvarohovou plnkou. Takto najede-
ní potom vydržíme až do polnočnej omše. 
Pokúšam sa vo vlastnej rodine zdôrazniť aj 
duchovný rozmer Vianoc. Preto sa snažíme 
tráviť čas spoločnými aktivitami a návštevou 
kostola.

V I A N O Č N Á  A N K E T A
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3. 11. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mi-
čieta, PhD., privítal hostí na prezentácii tvori-
vej dielne FabLab v priestoroch Vedeckého 
parku UK, ktorá sa konala pri príležitosti 2. 
výročia jej zriadenia.

7. 11. – Zúčastnil sa na slávnostnom otvo-
rení podujatia Týždeň vedy a techniky na 
Slovensku 2016.

8. 11. – Zúčastnil sa na slávnostnom vyhlá-
sení výsledkov súťaže Národná cena SR za 
kvalitu 2016 v Zrkadlovej sieni Primaciálne-
ho paláca v Bratislave.

9. – 11. 11. – Zúčastnil sa na výročnom 
zasadnutí Dunajskej rektorskej konferencie 
v rakúskom meste Krems an der Donau.

13. 11. – V Moyzesovej sieni Filozofic-
kej fakulty UK sa zúčastnil na slávnostnom 
odovzdávaní ocenení Ústavu pamäti národa, 
ktoré bolo súčasťou Festivalu slobody 2016.

14. 11. – Zúčastnil sa na slávnostnom 
ukončení projektu „Seeds for the Future“, 
ktorého zámerom je podporiť mladých v zís-
kavaní zahraničných skúseností.

15. 11. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedec-
kej rady Slovenskej akadémie vied.

16. – 19. 11. – Zúčastnil sa na valnom 
zhromaždení združenia UNICA (Network of 
Universities from the Capitals of Europe) za 
rok 2016 na Univerzite vo Varšave.

21. 11. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedec-
kej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity 
v Bratislave.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študent-
stva ocenil v Aule UK úspešných študentov 
a pedagógov UK. Viac na str. 6 – 9.

23. 11. – Zúčastnil sa na profesorskej 
prednáške prof. RNDr. Rastislava Královiča, 
PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a informa-

tiky UK na tému „Ako merať užitočnosť infor-
mácie“. Viac na str. 12.

24. 11. – Zúčastnil sa na slávnostnom 
zasadnutí Vedeckej rady Fakulty manage-
mentu UK, ktoré sa konalo pri príležitosti 25. 
výročia jej založenia. Viac na str. 27.

28. 11. – Na pôde UK prijal mimoriadnu 
a splnomocnenú veľvyslankyňu Rumunska 
na Slovensku Steluţu Arhire.

Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu 
a športu SR sa zúčastnil na odbornej diskusii 
k cieľom Národného programu rozvoja výcho-
vy a vzdelávania za oblasť vysokého školstva.

Zúčastnil sa na rokovaní Výboru NR SR pre 
vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

30. 11. – 1. 12. – Viedol výjazdové za-
sadnutie Kolégia rektora UK v Modre.

Mgr. Daniela Magalová, 
Kancelária rektora UK

4

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v SR 
Jun Shimmi na LF UK

Dňa 11. októbra 2016 zavítal na pôdu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike Jun Shimmi spolu s japonskou kultúrnou atašé Tomoe Komatsu.

Vzácna návšteva z Veľvyslanectva Ja-
ponska v SR sa na pôde LF UK stretla so 
študijnými prodekanmi pre zahraničných 
študentov doc. MUDr. Ingrid Bruckne-
rovou, PhD., a prof. MUDr. Borisom 
Mravcom, PhD., s japonskými študent-
mi a s predstaviteľmi japonskej agentúry 
International Medical Universities (IMU), 
ktorá sprostredkúva študentom štúdium 
na našej lekárskej fakulte.

V úvode stretnutia doc. Brucknerová 
predstavila návšteve Lekársku fakultu UK, 
podmienky štúdia, štruktúru študijných 
programov, ako aj program Erasmus+, 
v rámci ktorého sa realizujú pobyty 
študentov v zahraničí.

Stretnutie sa konalo vo veľmi priateľskej 
atmosfére vo forme otvoreného dialógu. Na 
LF UK študuje v súčasnosti spolu 14 štu-
dentov z Japonska. Japonského veľvyslan-
ca zaujímali postrehy študentov, ich pocity 
zo štúdia v krajine vzdialenej niekoľko tisíc 
kilometrov od ich rodísk, ako aj ich najob-
ľúbenejší predmet či znalosť slovenského 
jazyka. Na záver stretnutia všetkým zaželal 

úspešné zvládnutie náročného štúdia na le-
kárskej fakulte.

Veríme, že spoločnými stretnutiami 
prispejeme k šíreniu dobrého mena LF UK 
vo svete, preto by sme radi pokračovali 

v tradícii jesenných spoločných stretnutí na 
fakultnej pôde.

Doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.,
Prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.

Prvý rad sprava: kultúrna atašé Tomoe Komatsu, riaditeľ agentúry IMU Noritsuka Odashima, doc. Ingrid 
Brucknerová, veľvyslanec Japonska v SR Jun Shimmi, prof. Boris Mravec
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Univerzita Komenského má  
6 nových profesorov

Prezident SR Andrej Kiska dňa 9. novembra 2016 vymenoval 20 nových vysokoškolských profesorov. Šesť z nich pôsobí na 
Univerzite Komenského v Bratislave (UK).

„Myslím si, že dnes o tom niet žiadneho 
väčšieho sporu: že práve kvalita našich 
škôl, od tých materských až po vysoké, 
významne ovplyvňuje to, akou krajinou Slo-
vensko je. Aký je jej charakter, akou môže 
byť, ale najmä – akou chce byť. V oboch 
týchto oblastiach vidím úlohu vás, vážené 
panie profesorky a profesori, ako vážnu 
a nezastupiteľnú. A odteraz aj s váhou 
najvyššieho vedecko-pedagogického ti-
tulu, aký možno na Slovensku dosiahnuť. 
Pretože dnes viac než kedykoľvek predtým 
potrebujeme, aby z našich vysokých škôl 
vychádzali mladí ľudia zdatní nielen vo svo-
jich odboroch. Ale hlavne schopní rozlišo-
vať pravdy od lží, informácie a ich dôvery-
hodné zdroje od manipulácií a poloprávd. 
Ľudia čestní a poctiví. Takí, pre ktorých ne-
bude najjednoduchšie riešenie vždy prvou 
voľbou. A takí, ktorí vedia, že nie závisť, ale 
pomoc iným a dobroprajnosť je to, čo robí 
ľudí šťastnejšími,“ zdôraznil vo svojom sláv-
nostnom príhovore prezident SR.

Novovymenovaní profesori Univerzity 
Komenského v Bratislave:
Prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. (Práv-
nická fakulta UK), odbor občianske právo

Prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc. (Fa-
kulta matematiky, fyziky a informatiky UK), 
odbor fyzika

Prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc. (Le-
kárska fakulta UK), odbor verejné zdravotníc-

tvo – inauguračné konanie na Slovenskej 
zdravotníckej univerzite v Bratislave

Prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD. (Le-
kárska fakulta UK), odbor neurológia

Prof. MUDr. Martin Péč, PhD. (Jesse-
niova lekárska fakulta UK), odbor biológia 
– inauguračné konanie na Univerzite Kon-
štantína Filozofa v Nitre

Prof. MUDr. Jana Plevková, PhD. (Jesse-
niova lekárska fakulta UK), odbor normálna 
a patologická fyziológia

Kompletný zoznam vymenovaných pro-
fesorov je uverejnený na webstránke www.
prezident.sk.                       

redakcia
Foto: Marián Garaj, 

Kancelária prezidenta SR

Čestné uznanie pre Pedagogickú fakultu UK
Euroguidance pri Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) udelila Pedagogickej fakulte Univerzite 
Komenského v Bratislave (PdF UK) v rámci Národnej ceny kariérového poradenstva 2016 čestné uznanie za nový bakalársky študijný 
program psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím.

Pedagogická fakulta UK sa ako jediná 
vzdelávacia inštitúcia na Slovensku zameriava 
na problematiku psychológie ľudí so zdravot-
ným postihnutím. Snahou Katedry psycho-
lógie a patopsychológie PdF UK je vytvárať 
čoraz lepšie podmienky pre odstraňovanie 
bariér voči ľuďom so zdravotným postihnutím 
a inklúziu hendikepovaných jedincov. Novším 
príspevkom k týmto snahám je kreovanie 
nového študijného programu psychologic-
ké a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov 
s postihnutím. Nový študijný program svojou 
štruktúrou a obsahom napĺňa opis študijného 
odboru psychológia. Predmety študijného 
plánu sú koncipované tak, aby proporčne po-
krývali témy rôznych psychologických oblastí, 

ale tiež poskytli základy ďalších nepsycholo-
gických disciplín (vybrané oblasti ďalších so-
ciálnych, humanitných a behaviorálnych vied). 
Študijný program vyzdvihuje problematiku 

teórie psychologického poradenstva, teórie 
kariérového vývinu a koncepcií kariérového 
poradenstva, metód a hodnotiacich nástro-
jov kariérového poradenstva, psychologic-
kých modelov osobnosti a vývinu človeka so 
zdravotným postihnutím, ako aj manažmentu 
človeka so zdravotným postihnutím. Porota 
ocenila, že ide o vlastnú iniciatívu PdF UK 
a výnimočný počin v oblasti vzdelávania od-
borníkov pracujúcich s ľuďmi so zdravotným 
znevýhodnením.

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.,
Katedra psychológie  

a patopsychológie PdF UK

Profesor Branislav Kollár z Lekárskej fakulty UK
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Počas slávnostného podujatia, ktoré sa konalo 21. novembra 2016 v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) pri príležitosti 
Medzinárodného dňa študentstva, si z rúk rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., prevzali ocenenia výnimoční študenti  
a pedagógovia našej univerzity.

Cieľom podujatia je oceniť študentov za ich 
vynikajúce študijné výsledky, výnimočné znalosti, 
schopnosti, talent či aktivity, ktorým sa venujú 
nad rámec svojich študentských povinností, 
a tak prispievajú k šíreniu dobrého mena svojej 
fakulty, univerzity aj Slovenska v európskom 
i medzinárodnom kontexte. Zároveň je však 
toto podujatie aj príležitosťou na prejav uznania 
a vďaky pedagógom, ktorí sa významným 
spôsobom zaslúžili o mnohé vedecké, umelecké 
či športové úspechy svojich študentov. Na základe 
návrhov dekanov fakúlt UK udelil rektor tento 
rok akademickú pochvalu 31 študentom a 30 
pedagógom univerzity odovzdal ďakovné listy.

„Sedemnásteho novembra sme oslávili 
sviatok študentov celého sveta, ktorý nám 
v kontexte dejín pripomína dve historické udalosti 

s posolstvom slobody a demokracie, ktoré ani 
s odstupom času nestrácajú na svojom význame. 
V roku 1939 nacistická moc tvrdo a likvidačne 
zakročila proti vysokým školám. A v roku 1989 
sa študenti tiež postavili na stranu odporu proti 
neslobode. Som presvedčený, že je opakovane 
potrebné uctiť si ich odvahu a vysloviť im našu 
vďaku a obdiv,“ uviedol vo svojom príhovore 
rektor UK prof. Mičieta. „Sloboda a demokracia 
získané Nežnou revolúciou nie sú automatickou 
a garantovanou hodnotou. Je na nás, aby sme 
ju chránili a rozvíjali. Čas na zamyslenie sa nad 
formou našej existencie, nad obrazom nášho 
spoločenského života a obsahom spoločných 
hodnôt je rovnako potrebný ako kedykoľvek 
predtým. Univerzity prispievajú do svetovej 
pokladnice poznania, ale sú aj významným 

spoločenským nositeľom posolstva humanizmu, 
hlbokých morálnych a etických hodnôt,“ 
apeloval rektor univerzity.

Rektorove slová potvrdil aj ThDr. Ing. 
Jozef Jančovič, PhD., z Rímskokatolíckej 
cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK, 
ktorý sa prítomným prihovoril za všetkých 
ocenených: „Je v našich rukách, akým 
smerom sa bude naša spoločnosť aj mentalita 
ďalej uberať. Nemali by sme byť iba pasívni 
pozorovatelia toho, ako iní pretvárajú podobu 
tohto sveta bez nás. Je na nás, aby sa 
novembrové udalosti v ich rôznych variáciách 
straty moci a slobody už nikdy neopakovali. 
Univerzita dnes na nás uprela svoj pohľad 
a my musíme našou ďalšou prácou dokázať, 
že si toto dnešné ocenenie zaslúžime.“

Úspešné startupy, inovatívne projekty, unikátne výskumy, chvályhodné dobročinné aktivity, výnimočné športové či študijné úspechy 
– to je iba malá ukážka z dedikácií, ktoré zazneli na slávnosti v Aule UK. Niekoľko ocenených sme oslovili, aby sme vám priblížili 
aktivity, za ktoré si prevzali akademickú pochvalu či ďakovný list rektora UK.

Pozitívne motivovať 
dnešného mladého 

človeka je pre nás výzvou

doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD., 
Prírodovedecká fakulta UK

Dlhé roky participujete na príprave 
a realizácii prijímacích skúšok z biológie 
pre uchádzačov o štúdium na PriF UK, 
ste predsedníčkou Rady pre pedagogic-
kú činnosť v biologickej sekcii a členkou 
tímu hneď niekoľkých projektov venova-
ných pedagogickej činnosti a motivácii 
stredoškolákov pre štúdium prírodných 
vied. Okrem toho ste i študijnou tajom-
níčkou Katedry genetiky a každoročne 
sa podieľate na organizácii Dňa otvore-

ných dverí na PriF UK. K študentom tak 
musíte mať veľmi blízko...

Po ukončení štúdia na vysokej škole som 
si hovorila, že určite nechcem učiť, a odiš-
la som pracovať do mimoškolskej sféry. Po 
čase som sa rozhodla pre doktorandské 
štúdium na PriF UK, ktorého súčasťou bola 
aj pedagogická činnosť. Vtedy som si uvedo-
mila, že hoci je pedagóg špičkový odborník, 
môže mať problém jednoducho a zrozumi-
teľne vysvetliť zložité témy. U nás na katedre 
kladieme dôraz nielen na výskum, ale aj na 
výučbu a prípravu kvalitných absolventov. 
Teší ma, keď sa naši študenti na nás obraca-
jú aj po skončení štúdia a cenia si dobrých 
pedagógov. Pozitívne motivovať dnešného 
mladého človeka pre štúdium prírodných vied 
je pre nás výzva. Dnešní mladí ľudia „navšte-
vujú prírodu“ menej a ich život je viac virtuálny. 
Preto sa u nás na Katedre genetiky dlhodobo 

venujeme získavaniu talentovaných a motivo-
vaných mladých ľudí. Jedným zo spôsobov, 
ako to robiť, je aj kvalitne pripraviť budúcich 
učiteľov biológie pre ich prax, aby si uvedomili 
svoju nesmiernu zodpovednosť a potrebu pre 
spoločnosť. Skĺbiť primeranú autoritu, humor 
a pozitívny vzťah ku študentom je preto každo-
denným receptom na vzájomnú spokojnosť.

Kvalita vysokoškolskej 
výučby by mala byť stredo-

bodom nášho záujmu

Mgr. et Ing. Jozef Strakoš, PhD., 
Pedagogická fakulta UK 

Vaše kurzy sa v študentskej ankete 
pravidelne tešia vysoko pozitívnemu 

Úspešní študenti a pedagógovia Univerzity 
Komenského si prevzali ocenenia 

Úspešní študenti a pedagógovia Univerzity 
Komenského si prevzali ocenenia 
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Ocenení pedagógovia:
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., Lekárska fakulta UK 
MUDr. Bohuslav Novák, PhD., Lekárska fakulta UK 
prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD., Lekárska fakulta UK 
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD. LL.M., Právnická fakulta UK
doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD., Právnická fakulta UK
prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., Filozofická fakulta UK 
prof. Raoul David Findeisen, PhD., Filozofická fakulta UK 
doc. PhDr. Dagmar Košťálová, CSc., Filozofická fakulta UK 
PhDr. Paulína Šišmišová, CSc., Filozofická fakulta UK 
doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD., Prírodovedecká fakulta UK
RNDr. Soňa Nagyová, PhD., Prírodovedecká fakulta UK
doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD., Prírodovedecká fakulta UK 
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD., Pedagogická fakulta UK 
Mgr. Svetlana Kapalková, PhD., Pedagogická fakulta UK
Mgr. et Ing. Jozef Strakoš, PhD., Pedagogická fakulta UK 
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH, Farmaceutická fakulta UK
doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc., Farmaceutická fakulta UK
doc. MUDr. Janka Lipková, PhD., Fakulta telesnej výchovy a športu UK 
prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD., Fakulta telesnej výchovy 
a športu UK
doc. RNDr. Anna Drgová, CSc., Jesseniova lekárska fakulta UK 
v Martine
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., Jesseniova lekárska fakulta UK 
v Martine
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD., Fakulta matematiky, fyziky 
a informatiky UK
prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky 
a informatiky UK
ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., Rímskokatolícka cyrilometodská 
bohoslovecká fakulta UK
Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD., Evanjelická bohoslovecká fakulta 
UK 
prof. Ing. Jozef Papula, PhD., Fakulta managementu UK
doc. PhDr. René Pawera, PhD., Fakulta managementu UK
Mgr. Lenka Procházková, PhD., Fakulta managementu UK 
doc. Ing. Emília Beblavá, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických 
vied UK

Ocenení študenti:

Tomáš Havran, Lekárska fakulta UK

Adrian Kiss, Lekárska fakulta UK

Viktória Syčová-Milá, Lekárska fakulta UK

Bc. Beáta Bolyová, Právnická fakulta UK

Bc. Viktor Skákala, Právnická fakulta UK

Mgr. Jana Šmelková, Právnická fakulta UK

Maxim Duleba, Filozofická fakulta UK

Bc. Ria Gehrerová, Filozofická fakulta UK

Ján Mackovčák, Filozofická fakulta UK

Patrik Tkáč, Filozofická fakulta UK

Mgr. Viktória Ferenczy, Prírodovedecká fakulta UK

Dominik Juračka, Prírodovedecká fakulta UK

Bc. Alexandra Longová, Prírodovedecká fakulta UK

Brigita Hlačinová, Pedagogická fakulta UK

Mgr. Kristína Nagyová, Pedagogická fakulta UK

Bc. Gabriela Šarmírová, Pedagogická fakulta UK

Patrik Bilanin, Farmaceutická fakulta UK

Katarína Žirová, Farmaceutická fakulta UK

Bc. Nikola Dudášová, Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Barbora Mokošová, Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Lukáš Briš, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Kristína Karabinová, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Matej Badin, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Mgr. Martin Chudjak, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Bc. Martin Vodička, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Peter Juhás, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká 

fakulta UK

Emil Hankovský, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Bc. Gábor Boros, Fakulta managementu UK

Bc. Dušan Matuška, Fakulta managementu UK

Bc. Barbara Scholtzová, Fakulta managementu UK

Bc. Matúš Záhradník, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

hodnoteniu. Študenti si chvália i váš 
nadštandardný prístup v súvislosti s ve-
dením záverečných prác a konzultačnou 
činnosťou. V rámci projektu inštitucionál-
nej spolupráce Štipendijného programu 
EHP Slovensko medzi našou univerzitou 
a Univerzitou v Bergene pracujete na vý-
voji nástrojov na zvyšovanie kvality vyso-
koškolských učiteľov v oblasti skúmania 
a riadenia procesov vyučovania a uče-
nia. V čom podľa vás – na základe reali-
zovaného výskumu i vlastnej skúsenosti 
– spočívajú v súčasnosti najväčšie výzvy 
univerzitného pedagóga?

Ak sú vysoké školy poskytovateľom najvyš-
šieho stupňa vzdelávania a povolanie vysoko-
školského učiteľa je povolaním učiteľským, 
tak by kvalita vysokoškolskej výučby mala byť 
stredobodom nášho záujmu. Je smutné, že 
kvalite vyučovacieho procesu na vysokých 
školách venujeme na Slovensku tak málo po-
zornosti. Formálne síce vyhlasujeme, že nám 
na kvalite výučby záleží, ale konkrétne kroky 
na jej zabezpečenie v praxi absentujú. Proti 
snahe vysokoškolského učiteľa rozvíjať svoje 

pedagogické spôsobilosti a venovať viac po-
zornosti, času a energie príprave, realizácii 
a hodnoteniu vlastnej výučby určite pôsobí 
aj skutočnosť, že jednotlivé vysokoškolské 
pracoviská a jednotliví vysokoškolskí učitelia 
sú na našich školách hodnotení zvyčajne len 
podľa výsledkov svojej vedeckovýskumnej 
a publikačnej činnosti. Výzvou pre vysoko-
školského učiteľa by teda mohlo byť pokúsiť 
sa prekonať uvedené prekážky a nájsť v sebe 
dostatok motivácie na spoznávanie zákonitos-
tí efektívneho učenia sa študentov, skúmanie 
vlastnej výučby, prípravu a realizáciu projektov 
na jej zlepšovanie, zaznamenávanie a reflexiu 
vlastných skúseností a ich verejné prezento-
vanie a publikovanie.

Prepojenie teórie s praxou 
je vo vysokoškolskom 
vzdelávaní nutnosťou

doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc., 
Farmaceutická fakulta UK

Ocenenie ste získali nielen za vašu pe-
dagogickú prácu a rozvoj farmaceutic-
kého vzdelávania v oblasti toxikológie, 
ale aj za vašu angažovanosť v procese 
integrácie odborníkov z praxe do výučby 
vybraných predmetov na Farmaceutickej 
fakulte UK. V čom vidíte najväčšie výho-
dy fakultnej spolupráce s ľuďmi z praxe?

Úroveň vzdelávania je meradlom vyspe-
losti, stupňa poznania, akceptácie vedec-
kých objavov a trendov, ale aj schopnosti 
a možnosti využitia týchto poznatkov vo 
výchovno-vzdelávacom procese. Vysoko-
školské štúdium má poskytnúť (a u nás aj 
poskytuje) študentovi komplexné vedomosti. 
Na fakulte máme kvalitných učiteľov, docen-
tov a profesorov. Z dlhoročných skúseností 
a z neformálnych diskusií so študentmi, ale 
najmä s absolventmi farmácie viem, že sú 
spokojní s kvalitou získaných vedomostí, ale 
chýba im prepojenie s praxou. Keď študent 
vidí príkladné implementovanie teoretických 
vedomostí do problémov praxe, úplne sa mu 
tak zmení pohľad na problematiku a motivu-
je ho to k štúdiu. Máloktorý vysokoškolský 
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učiteľ je schopný študentom sprostredkovať 
skúsenosti z reálneho praktického pôsobe-
nia v danej oblasti. 

Predmet toxikológia xenobiotík sa stal ur-
čite zaujímavejším vďaka spolupráci s pra-
covníkmi Národného toxikologického infor-
mačného centra (prof. MUDr. Jaroslavom 
Kresánkom, CSc., PharmDr. Silviou Plačko-
vou, PhD., MPH, a PharmDr. Blaženou Ca-
gáňovou, PhD.), ktorí svojimi prezentáciami 
a najmä praktickými skúsenosťami výrazne 
obohacujú náplň tohto povinne voliteľného 
predmetu, pretože poskytujú študentom 
autentické informácie a cenné rady. Takis-
to spolupráca s MUDr. Karolom Kaligom, 
CSc., z I. Kliniky anesteziológie a intenzív-
nej medicíny LF UK a UN Bratislava a spo-
ločnosťou Falck Záchranná, a. s., ktorá je 
najväčším prevádzkovateľom zdravotných 
a asistenčných služieb na svete, výrazne 
prispela ku skvalitneniu predmetu prvá po-
moc. Všetci sme si uvedomovali, že teória 
je jedna vec, ale bez praktických aplikácií 
žiaden absolvent farmácie nebude schopný 
podať fundovane ani tú najelementárnejšiu 
prvú pomoc. Na základe týchto príkladov 
(ale na fakulte ich máme viac) môžem jed-
noznačne povedať, že zabudovanie predná-
šok, ktoré rozširujú prepojenie teoretických 
poznatkov so znalosťami z reálneho života, 
do kurikula je vo vysokoškolskom vzdelávaní 
nutnosťou. Pomáha zvyšovať kvalitu vzdelá-
vacieho procesu, a tak i kvalitu a adaptabil-
nosť absolventov školy pri ich výbere pracov-
ných príležitostí na trhu práce.

Inovácie štúdia medicíny 
nemusia byť nutne 

technologické

Tomáš Havran, Lekárska fakulta UK

Okrem toho, že ste boli súčasťou tímu 
študentského projektu webového atlasu 
kostí Skeletopedia, stáli ste aj pri vzniku 
3D tlače a bioprintingu na Lekárskej fa-
kulte UK, ba dokonca ste i iniciátorom 
unikátneho projektu Future Medical 
Leaders Academy, ktorý učí študentov 
medicíny zručnostiam soft skills či lea-
dershipu. V čom vidíte ďalšie veľké výzvy 
inovácie štúdia medicíny? 

Aplikovanie nových technologických ino-
vácií do štúdia medicíny a diagnostických 
a liečebných postupov nám pomáha zefek-
tívniť a skvalitniť všetky tieto procesy. Zober-
me si napríklad startup Tomáša Brngála z LF 
UK Virtual Medicine, ktorý prináša štúdium 
anatómie ponorené do virtuálnej reality. Ino-
vácie štúdia však nemusia byť nutne techno-
logické – to, čo je možno ešte dôležitejšie, 
sú konceptuálne inovácie. Kurikulum progra-
mu všeobecného lekárstva na LF UK sa už 
niekoľko desiatok rokov výrazne nezmenilo 
a práve tam vidím veľký potenciál. Toto ku-
rikulum by sa mohlo dynamickejšie prispô-
sobovať požiadávkam študentov, doktorov 

z praxe a meniacemu sa správaniu pacien-
tov. Je tu priestor inšpirovať sa úspešnými 
zahraničnými univerzitami a nadviazať s nimi 
spoluprácu aj v edukačných projektoch.

Ako člen slovenského zdravotníckeho 
tímu ste sa zapojili do humanitárnej a le-
kárskej pomoci utečencom v tábore v Slo-
vinsku. Čo vám dala táto skúsenosť?

Do Slovinska som sa dostal aj vďaka mojej 
šikovnej spolužiačke Adriáne Furdovej. Bola 
to pre mňa neuveriteľná skúsenosť a jedi-
nečná možnosť využiť vedomosti a zručnos-
ti, ktorým som sa počas štúdia na LF UK na-
učil. Spoznal som tam veľa zanietených ľudí, 
ochotných a túžiacich pomôcť, vyšetroval 
som pacientov, bral jednoduché anamnézy 
s arabským alebo fársí slovníkom, rozprával 
sa s deťmi a dospelými utekajúcimi z domo-
vov. Bol to rozhodne veľmi silný zážitok.

Pre medzinárodné právo 
sú kybernetické útoky 

veľkou výzvou

Bc. Beáta Bolyová,  
Právnická fakulta UK

Úspešne ste reprezentovali Právnickú 
fakultu UK na medzinárodnom finále pre-
stížnej súťaže Philip C. Jessup Internatio-
nal Law Moot Court Competition, ktorá 
simuluje konanie pred Medzinárodným 
súdnym dvorom. Navyše ste držiteľkou 
štipendia japonskej vlády Ryoichi Sa-
sakawa Young Leaders Fellowship Fund 
na písanie diplomovej práce z oblasti 
kybernetického práva. Mohli by ste nám 
priblížiť, čím konkrétne sa v diplomovej 
práci zaoberáte a prečo vás odborne za-
ujala práve táto téma?

K problematike kybernetického práva 
som sa dostala prostredníctvom obľúbených 
predmetov Cyber Law a Law and Technolo-
gy. Zaujala ma ako jedna z najaktuálnejších 
a najintenzívnejšie sa rozvíjajúcich oblastí 
práva s mnohými nezodpovedanými otázka-
mi. Neskôr som sa dozvedela, že súčasťou 
prípadu medzinárodnej súťaže, na ktorej sa 
naša fakulta každý rok úspešne zúčastňu-
je, je práve kybernetické právo. Tak som sa 
stala súčasťou tímu zastupujúceho fakultu, 
s ktorým sme následne postúpili do medzi-
národného finále vo Washingtone, D. C. 
Súťaži predchádzala, samozrejme, intenzív-
na príprava najprv na písomné a neskôr aj 
ústne kolá pod vedením Mgr. Sone Ondráši-
kovej, čo moje nadšenie pre túto oblasť ešte 
viac prehĺbilo, a diplomová práca na túto 
tému tak bola pre mňa prirodzenou voľbou. 
Snažím sa v nej odpovedať na najpálčivej-
šie otázky týkajúce sa kybernetickej vojny 
v medzinárodnom práve – patrí medzi ne 
napríklad identifikácia právnej úpravy, ktorá 
by sa na ňu mala aplikovať, ale aj to, ako do-
kazovať pôvod kybernetických útokov. Pre 
medzinárodné právo sú kybernetické útoky 

veľkou výzvou, ale aj šancou pružne reago-
vať na svet moderných technológií, preto 
bude nepochybne veľmi zaujímavé sledovať 
jeho ďalší vývoj.

Prebojovať sa na 
olympiádu nie je nemožné

Bc. Alexandra Longová, 
Prírodovedecká fakulta UK

Vaše meno zostane nezmazateľne za-
písané v histórii našich športových úspe-
chov – veď práve vďaka vášmu výkonu 
na tohtoročných Hrách XXXI. olympiády 
v Riu de Janeiro dosiahla slovenská lu-
kostreľba svoj najlepší olympijský výsle-
dok. Aký je to pocit? 

Som hrdá, že som práve ja mohla na hrách 
olympiády reprezentovať Slovensko ako vô-
bec prvá slovenská lukostrelkyňa. Veľmi sa 
teším i tomu, že aj po niekoľkých mesiacoch 
od Ria sa stretávam len s pozitívnymi ohlasmi 
na svoju reprezentáciu. Je to pre mňa veľké 
zadosťučinenie a zároveň motivácia do ďalšej 
práce na sebe. Prebojovať sa na olympiádu je 
ťažké, ale už viem, že nie nemožné. Preto sa 
budem snažiť, aby som sa kvalifikovala aj na 
ďalšie hry olympiády a robila tak dobré meno 
našej univerzite i Slovensku.

Zakrytím očí sa vzniknutá 
situácia „neodstane“ 

Bc. Ria Gehrerová,  
Filozofická fakulta UK

Vašu sériu článkov o obeti sexuálne-
ho násilia zo strany katolíckeho kňaza 
z Nevidzian a rozhovor s logopedičkou 
o priebehu operácie mozgu pri vedomí 
pacienta ocenila odborná porota v celo-
slovenskom kole novinárskej súťaže Štú-
rovo pero ako tie najlepšie v kategórii no-
vinárskych príspevkov vysokoškolákov. 
Okrem toho popri štúdiu pracujete ako 
reportérka Denníka N, pričom sa vo svo-
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jich textoch systematicky venujete prob-
lematike marginalizovaných komunít na 
Slovensku. Čo je pre vás pri výbere témy 
príspevku rozhodujúce? 

Rada spracúvam také témy, ktoré môžu 
vyvolať diskusiu. Presne tak to totiž bolo 
v prípade textu o kňazovi z Nevidzian, kto-
rého mali ľudia radi aj napriek tomu, že ho 
súd odsúdil za zneužívanie jedenásťročného 
dievčaťa. Možno si viacerí pri čítaní uvedo-
mili, ako jednoducho sa oni alebo ich blízki 
môžu ocitnúť v rovnakej situácii, ako aj to, že 
keď si pred tým zakryjeme oči, neznamená 
to, že sa vzniknutá situácia „odstane“.

Najlepšie sa mi píšu také texty, za ktorými 
je jednoduchý príbeh – ten si vedia čitatelia 
ľahko prehrať pred očami. Je pre mňa vý-
zvou prinútiť ich vcítiť sa do človeka, o kto-
rom píšem. Či už je to zneužívané dievča, 
logopedička, ktorá sa rozpráva s ľuďmi na 
operačnom stole, trans žena, ktorú odmiet-
li pozvať na pohreb jej blízkeho, alebo malí 
Rómovia v tábore, na ktorých biely muž strie-
ľal zo zbrane. Tieto príbehy často nehovoria 
len o jednotlivých udalostiach, ale oveľa viac 
vypovedajú o nás, o svete, v ktorom žijeme.

Práca v hospici je najmä 
prácou o živote

Mgr. Kristína Nagyová, 
Pedagogická fakulta UK

Už niekoľko rokov sa intenzívne venuje-
te problematike edukácie jednotlivcov so 
život ohrozujúcim ochorením, pričom sa 
zameriavate nielen na edukáciu detí v ter-
minálnom štádiu choroby, ale aj na prácu 
s ich rodinnými príslušníkmi. V súčasnosti 
pôsobíte tiež ako klinická dobrovoľníčka 
v Poradenskom centre detského domá-
ceho hospicu Plamienok n. o., kde spolu 
s psychológmi vediete skupinové stretnu-
tia pre dospievajúcich, ktorí stratili blízku 
osobu. Napriek nepopierateľnej ušľachti-
losti to musí byť psychicky veľmi náročná 
práca. Čo vás počas tých neľahkých chvíľ 
„drží nad vodou“?

Keď ľudom poviem, že som dobrovoľ-
níčkou v hospici Plamienok, tak v momente 
vidím zmenu v ich mimike – od ľútosti cez 
smútok až po strach. Mnohí si myslia, že ide 
o prácu depresívnu, ale väčšinou im poviem, 
že je to práca najmä o živote a o sprevádza-
ní vo veľmi ťažkom životnom období. A sko-
ro vždy nasleduje otázka: „Ako to môžeš 
robiť?“ Vidieť rodiny, dospievajúcich a deti 
nájsť aj v takej ťažkej situácii dôvod na ra-
dosť, byť toho súčasťou, vedieť, že to má 
zmysel, toto je to, čo mi pomáha. Samozrej-
me, v Plamienku máme okolo seba veľa ľudí, 
na ktorých sa môžeme v ťažkej chvíli obrá-
tiť. Okrem toho mávame tréningy s ľuďmi 
zo zahraničia, ktorí nám pomáhajú posúvať 
sa ďalej. No a mimo Plamienka mi pomáha 
vedomie, že všetko, čo potrebujem, mám – 
rodinu, priateľov, zdravie. 

Nech už človek robí 
čokoľvek, mal by sa snažiť 
aspoň kúsok z toho vrátiť 

svojmu okoliu

Matej Badin, Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky UK

Ste jedným z kľúčových predstaviteľov 
občianskeho združenia Trojsten, ktoré 
organizuje korešpondenčné semináre 
a mnoho súťažných a vzdelávacích akcií 
pre žiakov základných a stredných škôl 
z oblasti matematiky, fyziky a informati-
ky. Ako niekdajší úspešný reprezentant 
Slovenska v Turnaji mladých fyzikov 
ste sa ujali koučovania tímu študentov 
z Gymnázia Jura Hronca, ktorý v tomto 
roku priniesol z medzinárodného kola 
tejto súťaže strieborné medaily. O nes-
miernom prínose vašich aktivít, propagu-
júcich exaktné vedy príťažlivou formou 
v radoch talentovanej mládeže, niet po-
chýb. Čo však táto spolupráca so stredo-
školákmi naučila vás?

Vďaka vedeniu tímu, ktorý som spolupri-
pravoval na Turnaj mladých fyzikov, som 
získal množstvo skúseností pri riešení pro-
blémových situácií v tíme či zručnosti, ako 
pracovať s rôznymi osobnosťami ľudí. Turnaj 
mladých fyzikov je totiž tímová súťaž, takže 
pre celkový úspech je kľúčové, aby si čle-
novia tímu medzi sebou rozumeli aj ľudsky, 
a to aj mimo samotnej súťaže, aby to nebo-
lo len päť náhodne zoskupených šikovných 
študentov, ktorým ide fyzika. Vďaka práci 
pre Trojsten som si uvedomil, že nech už 
človek robí naozaj čokoľvek, tak by sa mal 
snažiť aspoň kúsok z toho vrátiť svojmu oko-
liu. Prekvapivo som zistil, že napriek stereo-
typom je aj mnoho stredoškolákov, ktorí si 
to časom začnú uvedomovať. Ako najväčšie 
pozitívum práce pre Trojsten však nevnímam 
nejaké získanie organizačných či iných soft 
skills schopností, ale skôr osobnostný rast. 
Myslím, že som sa vďaka práci so stredoško-
lákmi stal o kúsok empatickejším človekom, 
ktorý sa viac zamýšľa nad dôsledkami svojho 
konania na viacerých rovinách.

V podnikaní je kľúčový 
transfer znalostí 

Bc. Dušan Matuška, Fakulta 
managementu UK

S vaším startupom Octago, s. r. o., spo-
ločnosťou, ktorá má v súčasnosti – len za 
necelé dva roky svojej činnosti – na konte 
výstavbu už 19 workoutových ihrísk (a to 
nielen na území Slovenska), ste sa stali 
absolútnym víťazom Študentskej podnika-
teľskej ceny 2015, vďaka čomu ste v máji 
2016 reprezentovali Slovensko aj na ce-
losvetovom finále súťaže v thajskom Bang-
koku. Navyše, nedávno ste boli nominova-
ný na cenu EY Začínajúci podnikateľ roka 
2016. Na fakulte motivujete študentov k za-
pájaniu sa do podnikateľského prostredia 
a ochotne im odovzdávate svoje znalosti 
a skúsenosti. Čo je pre vás tým hlavným 
zdrojom motivácie?

Hlavným zdrojom motivácie je pre mňa to, 
keď môžem ostatným ľuďom uľahčiť napre-
dovanie za ich cieľmi. To, že si veci vyskú-
šam na vlastnej koži a potom ich viem naučiť 
ostatných, ma poháňa vpred. Takýto transfer 
znalostí považujem za kľúčový a rád som jeho 
súčasťou. V rámci OCTAGO je to ten pocit, 
keď vidím deti, ako cvičia s rodičmi na našich 
ihriskách, bavia sa, trávia spolu hodnotný čas 
na čerstvom vzduchu a zároveň sa posúvajú aj 
po fyzickej stránke. To ma napĺňa pocitom, že 
robíme správnu vec a niekomu pomáhame.

Ktorá životná skúsenosť vás v podni-
kaní posunula zatiaľ najďalej?

Najviac mi do podnikania asi dala moja letná 
práca animátora v tureckom hoteli, keď som mal 
18 rokov. Dva mesiace som musel prežiť sám 
v cudzom prostredí, spoľahnúť sa hlavne na seba 
a vybudovať si tam vzťahy od nuly. Naučil som sa 
skutočnej disciplíne a bol som nútený robiť veci 
poriadne – tak, ako to je nutné aj v podnikaní. 
Keď že sme museli každú chvíľu hosťom predávať 
nejaké lístky do tomboly alebo na párty, naučilo 
ma to komunikačným zručnostiam a sile networ-
kingu, čo sú kompetencie, ktoré dnes v podnika-
ní naplno využívam. Bola to fakt super skúsenosť. 
Vtedy som netušil, že mi dá až tak veľa.

Erika Hubčíková
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Oslavy v deň sv. Martina, patróna mesta, sa stali v posledných rokoch v turčianskej metropole pekným a pravidelným zvykom. Okrem 
klasických „hodov“ mesto Martin tradične pripravuje aj slávnostné udeľovanie verejných uznaní a ocenení svojich významných  
občanov. Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine (JLF UK) mala medzi 12 ocenenými osobnosťami, ktorí pre-
vzali ocenenie z rúk primátora mesta Mgr. art. Andreja Hrnčiara, hneď troch laureátov.

Doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., 
emeritná pedagogička JLF UK, získala Cenu 
mesta Martin pri príležitosti svojho životného jubi-
lea a tiež za vynikajúce výsledky vo vedecko-pe-
dagogickej oblasti, za záchranu ľudských životov 
a zdravia a za propagáciu mesta doma i v zahrani-
čí. Doc. Fetisovová je erudovanou a mimoriadne 
skúsenou a empatickou lekárkou, ktorá sa špe-
cializuje na dermatovenerológiu. V martinskom 
zdravotníctve pracuje od roku 1969. V minulosti 
pôsobila aj ako primárka Dermatovenerologickej 
kliniky JLF UK a Univerzitnej nemocnice Martin 
(UNM). Ako niekdajšia vedúca Ústavu ošetrova-
teľstva JLF UK a následne vedúca Ústavu nele-
kárskych študijných odborov, ktorý sa od Ústavu 
ošetrovateľstva JLF UK odčlenil v roku 2005, 
sa na fakulte výrazne podieľala na formovaní 
nového študijného odboru. Je nezastupiteľnou 
predstaviteľkou modernej, ale aj klasickej liečby 
a holistického prístupu k pacientom. Významnou 
mierou sa venuje aj dobrovoľníctvu. Je podpred-
sedníčkou Etickej komisie Žilinského samospráv-
neho kraja, stála pri zrode Spoločnosti psoriatikov 
a atopikov SR a je zakladajúcou členkou Hospi-
ce, o. z. v Martine, v ktorom je stále činná ako 
podpredsedníčka. Za svoje zodpovedne vykoná-
vané pestré aktivity pre pacientov a občanov bola 
ocenená mnohými vyznamenaniami.

Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., získal 
Cenu mesta Martin taktiež pri príležitosti svojho 
životného jubilea, ale i za vynikajúce výsledky 
v oblasti medicínskej urológie, publikačnej 
a vedeckej činnosti a za reprezentáciu mesta 
doma i v zahraničí. Prof. Kliment svojou celo-
životnou pedagogickou prácou a precíznou 
vedeckou školou vychoval stovky mladých le-
károv. Mnohých kolegov motivoval k ďalšiemu 
odbornému rastu. Urologická klinika JLF UK 
a UNM pod vedením prof. Klimenta dosahovala 
a dosahuje obrovské úspechy, navyše, spolu-
pracuje aj v medzinárodnom výskume. Výsled-
ky prác pracoviska pod jeho vedením boli pub-
likované vo vysoko hodnotených medicínskych 
časopisoch a znamenajú významný prínos pre 
pacientov s karcinómom prostaty. Liečebné 
úspechy u pacientov s malígnymi chorobami 
úspešne prednáša na vedeckých podujatiach 
v Európe aj USA. Vďaka jeho úzkej interdiscipli-
nárnej spolupráci s renomovanými pracoviska-
mi v Čechách a na Slovensku vznikajú mnohé 
priekopnícke práce.

Emília Matuščinová, pracovníčka Referátu 
materiálno-technického zásobovania JLF UK, 
získala Cenu dobrovoľníka mesta Martin za za-
loženie tradície Bicyklom do práce na JLF UK 
a za podporu zdravého životného štýlu v meste 
Martin. Odhodlaná a presvedčivá. Tak možno 
charakterizovať našu dobrovoľníčku. Hoci je ne-
zdravotníckou pracovníčkou, pre zdravie a pre-
venciu sa vie nadchnúť viac, než možno väčšina 
z nás. A dokáže presvedčiť aj ostatných. Vďaka 
jej neúnavnému nasadeniu je najviac cyklistov 
v súťaži „Do práce na bicykli“ práve z JLF UK, 
vďaka čomu je Martin v uvedenej aktivite jednou 
z najaktívnejších samospráv na Slovensku. Tento 
rok svoje bicykle „naštartovali“ až 94 pracovníci 
fakulty, ktorí utvorili 25 tímov. Cestu do práce na 
bicykli nesúťažne podporilo aj 34 zahraničných 
študentov JLF UK. Tieto aktivity nadchli aj vede-
nie fakulty, ktoré pripravuje výstavbu zastrešené-
ho depa pre bicykle v blízkosti fakultnej budovy. 

Gratulujeme našim tohoročným oceneným 
a veríme, že aj na budúci rok bude mať naša JLF 
UK ďalších laureátov, ktorým mesto Martin s úc-
tou udelí niektoré z verejných uznaní a ocenení.

Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., JLF UK
Foto: Katarína Adamicová, Braňo Konečný

Mesto Martin odmenilo aj troch zamestnancov JLF UK

Vedecká konferencia pre začínajúcich žurnalistov na FiF UK 
Počas tohtoročného Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa dňa 16. novembra 2016 na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty  
Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) už tradične konala vedecká konferencia. Tento rok sa niesla v znamení témy „Univerzit-
né štúdium žurnalistiky v digitálnom prostredí“ a bola určená prvákom na bakalárskom stupni štúdia.

Nástup inter-
netu pomohol 
ž u r n a l i s to m 
uľahčiť si prá-
cu so zdrojmi, 
zároveň však 
pre pohodl-
ných noviná-
rov, ktorí si 
zdroje neove-
rujú, prispel 
aj k šíreniu 

nepravdivých informácií. Práve preto je v súčas-
nosti veľmi dôležitá úloha tzv. gatekeepera (v do-
slovnom preklade: strážcu brány), čiže žurnalistu 

rozhodujúceho o tom, ktoré informácie sa od-
prezentujú verejnosti. „Strážcovia stále zostáva-
jú pri bránach, ale múry okolo nich sa rúcajú,“ 
takto opísala Mgr. Frédérique Hazéová vo svojej 
prednáške zvyšujúcu sa náročnosť tohto posla-
nia v súvislosti s nástupom internetu.

V rámci konferencie boli desiatimi odborník-
mi prezentované mnohé témy – od správneho 
získavania informácií v printových médiách cez 
premeny rozhlasu na začiatku 21. storočia až po 
vývoj súkromných televízií na Slovensku. Mgr. Ján 
Hacek, PhD., priblížil výsledky svojho výskumu za-
meraného na lojalitu recipientov k spravodajským 
portálom. Jedna z ďalších prednášok v podaní 
Mgr. Simony Mikušovej, PhD., objasnila selektívne 

procesy v televízii, čiže nastoľovanie agendy, rám-
covanie alebo už spomínaný gatekeeping. Výstu-
pom z vedeckej konferencie bude vysokoškolská 
učebnica alebo zborník štúdií.

Na záver konferencie vedúca Katedry žurna-
listiky FiF UK doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, 
PhD., nastolila ďalšie otázky, ktorým by mal 
študijný odbor venovať pozornosť, a vyjadrila 
svoju vieru v to, že aj my, študenti, ako budúci 
novinári načrtneme nasledujúce kroky, ktorými 
by sa žurnalistika mala uberať.

Zuzana Lenártová, študentka 
žurnalistiky na FiF UK  

(1. ročník bakalárskeho štúdia)

A K T I V I T Y  N A Š I C H  P R A C O V Í S K
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So klingt die Slowakei
Slovenská kultúrna scéna dostala 16. novembra 2016 priestor predstaviť svoje kvality v tej najesenciálnejšej podobe na európskej 
pôde, v nemeckom Berlíne, a to v rámci cyklu So klingt Europa. So klingt die Slowakei bola v poradí už siedmou prezentáciou aktu-
álne predsedajúcej krajiny v Rade EÚ.

Pod záštitou ministra financií Spolkovej 
republiky Nemecko Wolfganga Schäubleho 
a pod hostiteľskou kuratelou slovenského 
ministra financií Petra Kažimíra a moderátor-
skou taktovkou Adely Banášovej a Petra Lim-
bourga z Deutsche Welle sa tento upršaný, 
ale i nádherný novembrový večer v grandióz-
nych priestoroch budovy nemeckého minis-
terstva financií niesol v znamení slovenskej 
hudby, pohybového, ale i výtvarného a vizu-
álneho umenia. Celú akciu organizačne za-
strešilo Veľvyslanectvo SR a Slovenský inšti-
tút v Berlíne pod vedením riaditeľky inštitútu 
Viery Polakovičovej.

Večer otvorila svojím príslovečným inteli-
gentným humorom moderátorka Adela Ba-
nášová. K slovu sa dostali i obaja ministri 
v interview s Petrom Limbourgom. Muzikálne 
výkony na scéne predviedli skvelí slovenskí 
violončelisti Ján Slávik, Jozef Lupták a ich zo-
skupenie pod priliehavým názvom Celloma-
nia, ale i mladá slovenská speváčka Katarzia. 
Zazneli aj experimentálnejšie pokusy v podaní 
multiinštrumentalistov Michala Paľka a Ľudmi-
ly Štefánikovej. Vrcholom hudobného progra-
mu bol však fantastický operný, ale i operetný 
zážitok v podaní slovenskej opernej divy Edity 
Gruberovej za klavírneho doprovodu Petra 
Valentoviča. Zažiarila aj tanečná skupina Cre-
Dance. Akciu vizuálne sprevádzali dve autor-
ské výstavy slovenských maliarok Xénie Ber-
gerovej a Saši Makarovej, ktorá sa na podujatí 
prezentovala i svojou live maľbou.

Ako vystavujúca autorka si neodpustím zo-
pár slov k umeleckým prejavom. Musím tiež 
podotknúť, že hoci priestory nemeckého mi-
nisterstva financií nie sú tradičným galerij-
ným priestorom a ani obyčajne neslúžia to-
muto účelu, ponúkli mi skvelé a príťažlivé in-
štalačné prostredie. Na pozadí monumentál-
nych mramorových plôch a architektonické-
ho purizmu vojnovej stavby mali možnosť 
obrazy vyniknúť ešte o čosi viac, keďže ich 
najvýraznejšími atribútmi sú svetlo a priestor. 
V podobe svetelnej a priestorovej hry zlata, 
oxidovaných kovov, farieb a perspektív 
priestorov tak zazneli výraznejšie. Fenome-
nálny hlas „našej“ Edity Gruberovej vyvolal 
u publika ohromnú vlnu nadšenia sprevádza-
ného i standing ovations, a tak nám bol „do-

priaty“ i prídavok. Pesničkárka Katarzia svo-
jimi autentickými a kreatívnymi folkovo-rapo-
vými prvkami a osobitými textami, ako aj nie-
koľkými hudobnými dielkami zo svojho nové-
ho albumu „Agnostika“ zaujala nielen mlad-
šiu generáciu hostí. Obrovskú dávku nespú-
tanej energie a akejsi „mladej krvi“ vniesol 
živelný prejav CreDanceu s neobvyklými 
energickými spojeniami ľudových tanečných 
prejavov a súčasnej podoby tanca. Večer bol 
„ochutený“ i o gastronomický zážitok v po-
dobe slovenských špecialít. 

Diváci si odniesli z večera veľmi pestrý, 
bohatý a pre Slovensko skutočne reprezen-
tatívny zážitok. Výstavy malieb nás i naďalej 
zotrvávajú prezentovať v Berlíne, a to až do 
konca tohto roka.

Doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.,
Katedra výtvarnej výchovy PdF UK

Xénia Bergerová (vpravo)
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Xénia Bergerová (vpravo)

Xénia Bergerová: Jazero

PdF UK išla za žiakmi do základných škôl
Zn. Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2016

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK) v spolupráci s Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity 
v Ružomberku získala grant Agentúry na podporu výskumu a vývoja s názvom „Optimalizácia výučbových materiálov z matema-
tiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku“. V rámci projektových aktivít členovia 
riešiteľského tímu z PdF UK navštívili počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016 dve bratislavské základné školy, kde 
žiakom a učiteľom predstavili ukážky svojich inovatívnych návrhov. Na ZŠ Ostredková prezentovali Matematické princípy v jazyku 
detí a na ZŠ Hlboká zorganizovali workshop Manuálne, virtuálne a mentálne matematické činnosti pre deti.

Pre každý ročník boli vybrané dva problémy 
z aritmetiky a dva z geometrie. Riešitelia pro-
jektu pripravili všetky pomôcky vrátane úloh 
na interaktívnej tabuli. Aritmetické aktivity, 
ktoré pripravili a didakticky riadili E. Partová 
a L. Koreňová s pomocou vopred zaško-
lených študentiek, sa zameriavali na témy: 
základné spoje sčítania, práca s lineárnym 
vzorom, základný spoj odčítania a závis-
losti. Geometrické aktivity, ktoré pripravili 
a didakticky viedli K. Žilková a J. Kopáčová, 

sa venovali: triedeniu geometrických útva-
rov, konštrukcii trojuholníkov a štvoruholní-
kov, skladaniu a prienikom rovinných útvarov. 
Žiaci mali možnosť používať drobné predmety 
každodennej potreby, učebné pomôcky (ge-
odoska, sada geometrických útvarov), pero, 
pastelky a papier, bodkovaný papier či netra-
dičné počítadlá. 

Všetky aktivity mali aj virtuálne verzie riade-
né J. Nemcovou pri interaktívnej tabuli. Orga-
nizáciu práce žiakov zabezpečili ďalší riešite-

lia A. Nagyová, D. Smetanová a I. Čavojský, 
ako aj triedni učitelia žiakov.

Žiaci mali možnosť vyskúšať si pomôcky, 
s ktorými sa len zriedkavo stretávajú na vyu-
čovacích hodinách. Prekvapivým záverečným 
zistením bolo, že za najzaujímavejšiu nepova-
žovali prácu s interaktívnou tabuľou. V rám-
ci projektu sú plánované podobné akcie aj 
mimo Bratislavy.

Doc. RNDr. Edita Partová, CSc., PdF UK

A K T I V I T Y  N A Š I C H  P R A C O V Í S K
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Prezentácia Princípov chirurgie IV
Dňa 26. októbra 2016 sa v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave uskutočnila slávnostná prezentácia ďalšieho 
dielu pokračujúceho projektu Princípov chirurgie IV spolu s uvedením tejto výnimočnej publikácie do života. Na podujatí sa zúčastnili 
okrem chirurgov aj najvyšší predstavitelia slovenskej vlády na čele s premiérom Robertom Ficom, ministrom zdravotníctva Tomášom 
Druckerom, ministrom kultúry Marekom Maďaričom a ministrom školstva Petrom Plavčanom, ako aj predstavitelia vysokých škôl, 
dekani viacerých fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave (UK) či mnohí ďalší významní hostia.

Knihu Princípy chirurgie IV krstili premiér SR, minister zdravotníctva, pred-
seda Zboru poradcov predsedu vlády SR Vladimír Faič a hlavný editor diela 
prof. Ján Breza. Robert Fico pri tejto príležitosti ocenil pokračujúci projekt 
hlavného editora prof. Jaroslava Simana Princípy chirurgie, na ktorom parti-
cipujú od vzniku diela aj koeditori profesori Svetozár Haruštiak, Peter Kothaj, 
Juraj Pechan a Július Vajó. Autorsky sa doteraz na diele podieľalo viac ako 
450 chirurgov zo Slovenska aj zahraničia. Premiér vyjadril autorom a ich práci 
veľké uznanie a vznikajúce dielo označil aj ako skvelú prezentáciu Slovenska 
v rámci predsedníctva našej krajiny v Rade EÚ.

Podujatie vyzdvihlo aj prácu vysokoškolských učiteľov, tradíciu chirurgic-
kých škôl na Slovensku, odovzdávanie poznatkov nasledovníkom a kontinuitu 
práce, spolupráce a nadviazanie na odkaz predchodcov. Princípy chirurgie 
IV na svojich 1250 stranách obsiahli problematiku urológie (prof. Ján Breza 
a kol.), plastickej (doc. Jozef Fedeleš a kol.) a cievnej chirurgie (prof. Vladimír 
Šefránek a kol.). Princípy chirurgie budú mať dokopy 5 dielov. Hlavným edi-
torom poslednej časti je prof. Peter Šimko.

Redakčne a organizačne projekt na Lekárskej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave (LF UK) vedie PhDr. Helena Bernadičová, ktorá je doslova 
„dušou“ projektu. Pri príležitosti životného jubilea jej prácu v prítomnosti pre-
miéra SR ocenil prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a hlavný 
editor prof. Ján Breza udelením Strieborného odznaku SLS „Ľudský život“.

Vznik Princípov chirurgie IV a ich prezentácia na najvyššej spoločenskej 
úrovni je najlepším spôsobom prihlásenia sa tvorcov diela a všetkých autorov 
k svojej alma mater.

Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc., LF UK

Ako merať užitočnosť informácie
Dňa 23. novembra 2016 sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) konala ďalšia zo série celouniverzitných profesorských 
prednášok – tentokrát na tému „Ako merať užitočnosť informácie.“ Prednášajúcim bol prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD., odborník 
v oblasti teoretickej informatiky pôsobiaci na Katedre informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

Úvodný príhovor patril prorektorovi 
UK pre vedecko-výskumnú činnosť 
a doktorandské štúdium prof. RNDr. 
Petrovi Moczovi, DrSc., ktorý prítom-
ným predstavil profesijný a kariérny 
rast prof. Královiča vrátane jeho pô-
sobenia na zahraničných univerzi-
tách, ako aj jeho bohatú vedeckú 
a publikačnú činnosť.

Hneď v úvode svojej prednášky 
prof. Královič prítomným priblížil po-
jem teoretickej informatiky, ktorá 
predstavuje v porovnaní s matemati-
kou či fyzikou pomerne mladú vedu 
a kombinuje v sebe všetky možné 
odvetvia od priemyselných práv cez vývoj 
inžinierskych technológií až po vedecké 
bádania. Teoretickú informatiku vníma prof. 
Kráľovič v prvom rade nie ako vedu o počíta-
čoch, ale ako vedu o ľuďoch, pričom v tejto 
súvislosti vyzdvihol myšlienku francúzskeho 
filozofa Pierra Teilharda de Chardina, podľa 
ktorého je veda v podstate obrazom nás sa-

mých. Vo svojej prednáške ďalej uviedol aj 
to, že teoretická informatika je preňho spolu 
s matematickou logikou veľmi špecifická aj 
tým, že sa snaží skúmať akési štruktúry, kto-
ré sú odpozorované z toho, akým spôsobom 
myslíme.

Prvou štúdiou, ktorá sa zaoberala tým, čo 
je to informácia, bola matematická teória ko-

munikácie amerického matematika 
a inžiniera Clauda Elwooda Shan-
nona z roku 1948, pričom predná-
šajúci prítomným objasnil aj pojem 
entropie a jeho rôzne ponímania tak 
z hľadiska fyziky, ako aj termodyna-
miky a štatistickej mechaniky.

Napokon prof. Královič prítom-
ným predstavil aj koncepciu tzv. 
Kolmogorovskej zložitosti, ktorou 
sa ako prvý zaoberal v roku 1960 
Američan Ray Solomonoff, objavi-
teľ algoritmickej pravdepodobnosti, 
a neskôr aj ďalší významní vedci – 
v roku 1963 ruský matematik An-

drej Nikolajevič Kolmogorov a o tri roky na 
to americký matematik a počítačový vedec 
Gregory John Chaitin.

Zuzana Tomová

Kompletný videozáznam pred-
nášky si môžete pozrieť na You-
Tube kanáli UK.
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Univerzitná kvapka krvi 2016 privítala 400 darcov
Siedmy ročník Univerzitnej kvapky krvi, ktorú už tradične zorganizovala Univerzita Komenského v Bratislave (UK) v spolupráci s Ná-
rodnou transfúznou službou SR, privítal tento rok 398 študentov, zamestnancov a priaznivcov našej univerzity.

Siedmy ročník tohto dobročinného po-
dujatia prebiehal od 7. do 10. novembra a 
od 14. do 16. novembra 2016 na šiestich 
miestach – Právnickej fakulte UK, Fakulte 
telesnej výchovy a športu UK, Fakulte sociál-
nych a ekonomických vied UK, Fakulte ma-
nagementu UK, Prírodovedeckej fakulte UK 
a Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine.

Na Prírodovedeckú fakultu UK, kde mobil-
né odbery prebiehali tri dni, prišlo spolu 146 
darcov. Fakulta telesnej výchovy a športu UK 
privítala 65 záujemcov, Právnická fakulta UK 
63 darcov, Fakulta managementu UK 50 dar-
cov, Jesseniova lekárska fakulta UK 45 štu-
dentov a Fakulta sociálnych a ekonomických 
vied UK 29 darcov najvzácnejšej tekutiny. 

Takmer štvrtinu darcov krvi tvorili študenti 
prvých ročníkov. Do Univerzitnej kvapky krvi, 
ktorej tradícia sa začala písať v roku 2010, 
sa od jej začiatku zapojilo viac ako 2700 
darcov, prevažne študentov Univerzity Ko-
menského. „Mnohí z prvodarcov, ktorí mali 
premiéru práve na našej Univerzitnej kvapke 
krvi, sa stali pravidelnými darcami, z čoho 

máme obrovskú radosť. Tešíme sa, že k nim 
každý rok pribúdajú ďalší. Darí sa nám totiž 
napĺňať cieľ tohto podujatia, ktorým je vytvo-
renie návyku pravidelného darcovstva krvi. V 
tomto prípade ide o tú najlepšiu možnú ,silu 
zvyku‘,“ vyzdvihuje rektor UK prof. RNDr. Ka-
rol Mičieta, PhD. 

Vďaka partnerom tohtoročnej kvapky ča-
kal na každého darcu balíček. Dve desiatky 
darcov získali navyše v žrebovaní hodnotné 
ceny. Zvyšné produk-
ty venovala univerzita 
– v snahe zachovať 
dobročinný charakter 
podujatia – združeniu 
Liga proti rakovine. 

Univerzitná kvapka krvi očami darcov

8. ročník Univerzitnej kvapky krvi  sa uskutoční v dňoch  6. – 15. novembra 2017.

PARTNERMI 7. ROČNÍKA UNIVERZITNEJ KVAPKY KRVI BOLI:

Peter Benka, študent 3. ročníka 
doktorandského štúdia, Filozofická 
fakulta UK (7-násobný darca krvi)

„Motiváciou k darcovstvu býva pre 
mňa vedomie, že to, čo je pre mňa v 
podstate drobnosť, môže v prípade po-
treby niekomu výrazne pomôcť v zdra-
votných problémoch. Zároveň sa mi 
páči myšlienka Univerzitnej kvapky krvi, 
pretože takýmto spôsobom môžu prísť 
aj ľudia, ktorí by ináč nenazbierali sami 
odvahu alebo si nenašli dostatok času v 
každodennom zhone."

Doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., 
Právnická fakulta UK (8-násobný 
darca krvi)

„Na Univerzitnej kvapke krvi som sa 
tento rok zúčastnil štvrtýkrát. Darova-
nie krvi vnímam ako prospešnú vec, 
ktorá pomáha iným, a predpokladám, 
že takto chodí darovať krv väčšina 
ľudí. Výhodou darovania krvi na uni-
verzite je, že nie je nutné chodiť do 
nemocnice; ráno človek daruje krv a 
následne môže ísť do práce.“

Stanislav Červený, študent 1. 
ročníka, Fakulta telesnej výchovy 
a športu UK (3-násobný darca krvi)

„Je to veľmi dobrý pocit, keď človek 
daruje krv a vie, že práve tá jeho mohla 
niekomu zachrániť život.“

Mgr. Lucia Poláková, Oddelenie štu-
dijných vecí, Rektorát UK (3-násobná 
darkyňa krvi)

„Samotná myšlienka darovať krv vznik-
la úplne spontánne, keď som sa spýtala 
môjho kolegu, či by išiel so mnou a urobili 
by sme dobrú vec. Samozrejme, že išiel, 
a tak to teraz realizujeme už každý rok 
a veľmi sa tešíme. J Mojou motiváciou 
je urobiť niečo pre iných ľudí a darovať 
kúsok seba samej, pretože nikdy neviem, 
kedy budem potrebovať ja to najvzácnej-
šie, čo človek má. Je to neopísateľný 
pocit, keď môže človek človeku pomôcť. 
Tento pocit sa nedá ničím nahradiť, a pre-
to ma to tak napĺňa a teším sa, keď mám 
možnosť darovať.“

Andrea Földváryová



Významný britský archeológ na FiF UK:
Archeológia môže ponúknuť odpovede na široké spektrum 

otázok
Stephen Shennan, ktorý je považovaný za jedného z najvýznamnejších a najvplyvnejších archeológov súčasnosti, zavítal v rámci programu 
Erasmus+ na Katedru archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) a zároveň vystúpil aj ako hlavný rečník na 
medzinárodnej konferencii 3rd Central European Theoretical Archaeology Group Meeting (CEA TAG 2016), ktorá sa vďaka organizačnému 
nadšeniu archeológov z FiF UK uskutočnila na pôde fakulty v dňoch 8. a 9. novembra 2016, a to vôbec po prvý raz na Slovensku. Konferencia 
venovaná teoretickej archeológii bola realizovaná v rámci prestížneho konferenčného cyklu TAG, ktorého história siaha až do roku 1979.
Pri príležitosti Shennanovej akademickej návštevy Slovenska vám prinášame úryvok z rozhovoru s ním, ktorý bude v plnom a pôvodnom znení 
(v anglickom jazyku) publikovaný v prvom budúcoročnom čísle časopisu Katedry archeológie FiF UK Musaica archaeologica.

Na začiatok možno štandardná otázka: ako 
vidíš archeológiu v súčasnosti?

Archeológia je v prvom rade, samozrejme, 
veda, no jej pole pôsobnosti sa čoraz viac 
rozširuje už aj o problematiku ochrany pamia-
tok a kultúrneho dedičstva. Ak hovoríme o ar-
cheológii ako o vede, tak tá je dnes čím ďalej 
tým viac ovplyvnená rozjovom iných vedeckých 
disciplín, ktorých metodológia priamym spô-
sobom ovplyvňuje interakciu s archeologickými 

prameňmi. To znamená, že do teoretických 
modelov môžeme opäť viac zahrnúť empirickú 
dimenziu, vďaka čomu vieme získať z archeo-
logických prameňov väčšie množstvo infor-
mácií. Je to teda určitý návrat k procesuálnym či 
evolučným prístupom, ktoré naďalej prevažujú 
napríklad v severoamerickej archeológii. Aj keď 
tu treba podotknúť, že väčšina britskej, ako aj 
škandinávskej archeológie je stále výrazne 
postprocesuálna (postmoderná).

Ak sa ťa niekto s minimálnymi znalosťami 
o archeológii opýta, čo môže archeológia 
priniesť spoločnosti ako takej, čo mu odpo-
vieš?

Som presvedčený o tom, že archeológia 
môže toho spoločnosti poskytnúť skutočne veľa. 
Ak neberieme do úvahy pamiatkový aspekt, tak 
archeológia môže ponúknuť odpovede na široké 
spektrum otázok, ktoré si ľudia bežne kladú. 
Zvlášť v tomto rýchlo sa meniacom svete a  
najmä v súčasnosti, kedy sa popularite tešia 
rôzne populistické naratívy, ktoré sa často pria-
mo týkajú aj minulosti. Myslím si, že archeológia 
je veľmi dôležitá práve v tom zmysle, že dokáže 
limitovať záber týchto naratívov a poukázať 

na to, že archeologické dáta mnohým týmto 
tvrdeniam priamo odporujú. Práve preto nie 
som celkom stotožnený s relativistickým post-
moderným prístupom, ktorý v súčasnosti pre-
vláda. Je to totiž práve archeológia, ktorá by 
mala poskytnúť empirickú odolnosť voči prístupu 
„anything goes“, čo je pohľad na svet, aký má 
napríklad aj Donald Trump. Dnes sa však ľudia 
veľmi zaujímajú aj o evolúciu ľudského druhu. 
Je úžasné, že máme k dispozícii také veľké 
množstvo populárno-vedeckých kníh o evolúcii, 
určených pre širokú verejnosť. V tejto súvislosti 
spomeniem veľmi dobrú knihu Why the West 
Rules – For Now, ktorú napísal archeológ 
Ian Morris, či publikáciu Guns, Germs, and 
Steel od Jareda Diamonda. Aj napriek mnohým 
výhradám, ktoré voči prácam od Diamonda mám, 
treba oceniť jeho základné postrehy. Napríklad 
to, že vývoj ľudstva nebol podmienený rasovými 
predpokladmi, ale spoločenským a historickým 
vývojom v jednotlivých regiónoch. Práve otázkam 
o evolúcii ľudských spoločností, ktoré verejnosť 
aj dnes mimoriadne zaujímajú, by sa mali arche-
ológovia venovať. 

Veľmi zaujímavé na archeológii je aj to, ako 
dokáže premostiť spoločensko-humanitné 
vedy s prírodnými vedami. Ako podľa teba 
archeológia v tomto smere za posledných 
50 rokov pokročila?

Myslím si, že postmoderná fáza archeoló-
gie, ktorá tento prístup podrobila kritike, bola 
nevyhnutná. Zároveň však jej odmietavý postoj 
k analytickej archeológii spôsobil, že nenastal 
výraznejší pokrok, pokiaľ ide o pochopenie pro-
cesov, ktoré prebiehali v minulosti. Ak chceme 
napr. pochopiť komplexné adaptatívne sys-
témy (trebárs „niche constructions“), musíme 
do nášho teoretického modelu zakomponovať 
veľké množstvo rozličných vedeckých metód. 
Hlavne vďaka nim totiž vieme povedať nové 
zaujímavé informácie o minulosti. Aj preto je 
súčasné obdobie pre archeológiu veľmi zaují-
mavé. Umožňuje nám vrátiť sa k veľkým otáz-
kam, ktoré sa pýtali aj sociológovia a filozofi 
už v 19. storočí, teda ľudia ako Engels, Tyler 
či Morgan. Kladieme si ich už však v kontexte 
vedy 21. storočia. Ak chceme na takéto otázky 
nájsť odpoveď, musíme byť interdisciplinárni. 
Práve preto patrí medzi moje najzaujímavejšie 
pracovné skúsenosti spolupráca s bádateľmi, 
ktorí nie sú archeológovia, ale venujú sa 
napríklad modelovaniu na báze agentov, gene-
tike, matematickej evolučnej teórii atď. Veľké 
množstvo skutočne múdrych ľudí robí zaují-
mavé veci a tieto ich zistenia častokrát súvisia i 
s archeológiou. Takým prípadom sú aj súčasné 
poznatky o sieťových teóriách a pod. 

Na akých projektoch momentálne pracu-
ješ?

Momentálne sa venujem dvom veľkým výs-
kumným projektom. Prvý z nich sa zaoberá 
krajinou v Stredomorí. Spolupracujeme s našou 
katedrou geografie, ktorá má na starosti peľové 
analýzy. My zatiaľ robíme rekonštrukcie demo-
grafie na základe rádiokarbónových a archeo-
logických dát vo všeobecnosti. Tieto zozbierané 
dáta budú slúžiť ako podklady na simulovanie 
vývoja krajiny. Druhý projekt sa venuje pravekej 
ekonomike v zmysle analýzy produkcie kamen-
ných sekier v prostredí severozápadnej Európy. 
Tam taktiež plánujeme získať veľké množstvo 
rádiokarbónových dát z miest, kde sa ťažila 
kamenná surovina na výrobu sekier, čo chceme 
porovnať s populačnými výkyvmi v sledovanej 
oblasti. Veľmi sa teším, že mojimi spolupra-
covníkmi budú mladí šikovní kolegovia, pretože 
práve oni ma často naučia nové, perspektívne 
veci. 

Mgr. Martin Bača, PhD., FiF UK
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Stephen Shennan je profesorom teoretic-
kej archeológie na Institute of Archaeology 
na Faculty of Social and Historical sciences 
of University College London vo Veľkej Bri-
tánii. Patrí medzi popredných svetových 
priekopníkov v aplikovaní evolučných teórií 
a metód do archeológie. Okrem teoretickej 
archeológie sa zároveň aktívne venuje aj vy-
braným otázkam európskeho praveku.



Zahraničné vyznamenanie pre archivára Univerzity Komenského
Spoločnosť maďarských vysokoškolských inštitúcií prijala ešte 

v roku 2004 na zasadnutí svojho predsedníctva uznesenie, ktorým 
sa zriadilo ako ocenenie mimoriadnych 
zásluh za prácu vykonanú v prospech tejto 
spoločnosti vyznamenanie Pro Archivo Uni-
versitatis/Pre univerzitný archív. Udelením 
vyznamenania oceňuje spoločnosť jeho 
nositeľa za mimoriadne výsledky, príkladnú 
prácu, trvalé hodnoty vykonané v záujme 
vysokoškolských archívov a zásluhy o šírenie 
dobrého mena a uznanie spomínanej 
spoločnosti doma i v zahraničí. Vyzname-
nanie môže byť udelené vo forme pohára 
a listiny, ako pohár a listina súčasne je 
udeľované raz za rok pre jednu osobu, len 

vo forme listiny pre tri osoby. Vyznamenania sa odovzdávajú na prvej 
výročnej členskej schôdzi spoločnosti.

Toto významné ocenenie Spoločnosti 
maďarských vysokoškolských inštitúcií si na 
jeseň 2016 prevzal z rúk jej predsedu Tamá-
sa Vaju a podpredsedu Zsolta Osvátha dnes 
už bývalý archivár Univerzity Komenského v 
Bratislave PhDr. Viliam Csáder ako uznanie 
za svoju príkladnú a mimoriadnu prácu 
vykonanú v záujme rozvíjania vzťahov medzi 
slovenskými a maďarskými univerzitnými 
archívmi, čím sa stal prvým zahraničným 
nositeľom tohto vyznamenania. Srdečne 
gratulujeme!

Mgr. Mária Grófová, Archív UK
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Výročie FiF UK v svedectve archívnych dokumentov a fotografií
V dňoch 24. a 25. októbra 2016 sme si pripomenuli 95. výročie začiatku výučby na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FiF 
UK). Súčasťou slávnostného podujatia bola i výstava prezentujúca viaceré témy z histórie jubilujúcej fakulty. 

S myšlienkou ukázať a priblížiť dejiny fakulty 
prostredníctvom výstavy prišiel prodekan pre 
rozvoj fakulty a informačné technológie Martin 
Slobodník. Autorkou výstavy je Mária Grófová 
z Archívu UK. Projekt sa realizoval v spoluprá-
ci s Katedrou etnológie a muzeológie FiF UK, 
o technické zabezpečenie sa postaral Pavel 
Sůra a jeho grafické spracovanie mala na starosti 
Dorota Budziňáková. Archívne dokumenty a ob-
razové materiály pochádzajú z fondov Archívu 
UK, registratúrneho strediska FiF UK, osobného 
archívu prof. PhDr. Valéra Mikulu, CSc., Mgr. Bo-
risa Strečanského a zo Slovenského národného 
archívu. Môžeme len skonštatovať, že FiF UK je 
zatiaľ jedinou z 13 fakúlt univerzity, ktorá sa vyda-
la na cestu priblíženia svojich dejín formou výsta-
vy a stalo sa tak už po druhý raz (2011, 2016). 

Výstava pozostáva z desiatich častí. Prvá časť 
výstavy oboznamuje s históriou univerzitného 
vzdelávania v Bratislave siahajúcej až do druhej 
polovice 15. storočia. Študenti z územia bývalé-
ho Uhorského kráľovstva mohli získať univerzitné 
vzdelanie na vtedy najbližšie dostupných stredo-
vekých univerzitách sídliacich v Prahe, Krakove 
či Viedni, no založenie Univerzity Istropolitany 
(1465/1467 – 1490) im to umožnilo priamo 
„doma“. Druhý panel prezentuje legislatívny 
rámec vzniku univerzity i FiF UK. Univerzita Ko-
menského vznikla na základe zákona Národného 
zhromaždenia ČSR č. 375/1919 Zb. z. a n. zo 
dňa 27. júna 1919 ako Československá štátna 
univerzita v Bratislave so štyrmi fakultami: lekár-
skou, právnickou, filozofickou a prírodovedec-

kou. Na jeseň toho istého roka bola nariadením 
vlády č. 595/1919 Zb. z. a n. zo dňa 11. novem-
bra 1919 premenovaná na Univerzitu Komenské-
ho. Tretia časť výstavy nás zoznamuje s prvými 
profesormi jubilujúcej fakulty. Texty sú doplnené 
ich dobovými podobizňami a nechýba ani foto-
grafia profesorského zboru fakulty z roku 1938. 
Štvrtá časť výstavy približuje priebeh štúdia na FiF 
UK. Ďalšia časť výstavy je venovaná budovám, 
v ktorých fakulta sídlila počas 95 rokov svojej 
existencie. Jej prvým sídlom sa stala budova na 
Kapitulskej ulici č. 1. V roku 1935 padlo rozhod-
nutie vlády o pridelení budovy obilného paláca 
na Šafárikovom námestí, ktorá bola vo výstavbe, 
Univerzite Komenského. V roku 1958 prešla do 
správy UK budova na Gondovej ulici č. 2, ktorá 
bola neskôr pridelená FiF UK. Niekoľko katedier 
dnes sídli aj v prístavbe historickej budovy (dokon-
čená v roku 1976) a na Štúrovej ulici č. 9. Samo-
statná časť výstavy je venovaná zložitému vývoju v 
40. rokoch 20. storočia. Univerzita Komenského 
sa na základe nariadenia vlády Slovenskej repub-
liky č. 41/1939 Zb. z. premenovala na Slovenskú 
univerzitu. V máji 1939 boli zamestnanci českej 
národnosti uvoľnení z územia Slovenska, medzi 
nimi aj viacerí českí profesori pôsobiaci na UK. 
Vojnové udalosti ilustrujú napr. archívne doku-
menty týkajúce sa opevňovacích prác počas roku 
1944 na území Slovenska. Výrazné zmeny do ži-
vota a organizácie univerzít priniesli 50. roky. Dňa 
18. mája 1950 bol prijatý zákon č. 58/1950 Zb. 
o vysokých školách, ktorým akademická pôda 
stratila autonómiu a podliehala riadeniu štátu, 

pretože zákon zasiahol do organizácie študijných 
odborov, zaviedol prijímacie skúšky a vymenúva-
nie rektora na návrh vlády na obdobie troch rokov. 
Ôsma časť výstavy dokumentuje prostredníctvom 
fotografií i archívnych dokumentov dôležité roky 
1968 – 1969. Fotografie zobrazujú štrajky štu-
dentov proti okupantom, vyhlásenia a stanoviská 
KSS k štrajkom. Nasledujúci panel približuje aj 
ďalší revolučný rok – 1989. Práve študenti FiF UK 
sa najaktívnejšie zapojili do demonštrácií a hnutia 
za presadenie spoločenských zmien. Obdobie 
Nežnej revolúcie prezentujú fotografie z príprav, 
ako aj zo samotných demonštrácií, vyhlásenia, 
letáky a spomienky aktívnych účastníkov. Záve-
rečná časť výstavy oboznamuje jej návštevníkov s 
insígniami a znakom FiF UK. Fotografie predsta-
vujú žezlo dekana FiF UK s fakultným symbolom 
– Pallas Athénou, ale aj žezlo s pôvodným symbo-
lom – sovou. Ďalšou insígniou je kolana, hodnost-
ná reťaz, v súčasnej podobe používaná od roku 
1958. Na fotografiách sú zobrazené v súčasnos-
ti používané slávnostné odevy – taláre dekana, 
prodekana a pedela dekana FiF UK. Akademický 
sochár Andrej Peter vyhotovil návrhy na medaily 
(zlatá, strieborná a bronzová) pri príležitosti 60. 
výročia založenia FiF UK. 

Výstava bola inštalovaná v átriu budovy FiF UK 
na Gondovej ulici. Počas novembra bolo možné 
pozrieť si ju formou komentovanej prehliadky 
s jej autorkou.

Mgr. Jana Macounová, 
Mgr. Gabriela Nalevanková, 

Archív UK
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Využitie novorodeneckého simulátora vo výučbe 
neonatológie

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bra-
tislava (NKIM LF UK a DFNsP Bratislava) je súčasťou pregraduálnej výučby predmetu pediatria pre študentov všeobecného lekárstva v slovenskom, 
ako aj v anglickom jazyku na LF UK. S ohľadom na jedinečnosť cieľovej pacientskej skupiny, ktorú tvoria novorodenci, vyvstala potreba nastavenia 
spôsobu výučby tak, aby každému študentovi LF UK, vykonávajúcom stáž na NKIM, garantoval uniformné podanie informácií súvisiacich s prednáša-
nou témou.

V spolupráci s Ústavom simulačného a virtuál-
neho medicínskeho vzdelávania LF UK (ÚSVMV 
LF UK) bol s týmto cieľom v roku 2015 uvedený do 
života novorodenecký simulátor HAL 3010. Ide o 
bezdrôtový a počítačom riadený simulátor novoro-
denca (v gestačnom veku 40 týždňov) s možnos-
ťou nastavenia fyziológie do jedného roku života. 
Realistickosť prevedenia (hmotnosť a výška, re-
álne dychové fenomény, srdcové ozvy a šelesty, 
črevná peristaltika, pohyby končatín a hrudníka, 

vizualizácia cyanózy na slizniciach, vyšetrenie pul-
zov nad arteriou brachialis a nad veľkou fontane-
lou) umožňuje v spojení s nastavením (pato)fyzio-
logických stavov novorodenca „realizáciu“ širokej 
škály vyšetrení a nácvik stabilizácie zdravotného 
stavu novorodenca. Zvuky (srdcové ozvy, srdcové 
šelesty, črevná peristaltika) nahrané v simulátore 
sa prenášajú cez zabudované reproduktory a ich 

intenzita a umiestnenie je ovládané cez riadiaci 
„tablet“. Študent má tak možnosť nacvičiť si roz-
poznávanie nielen jednotlivých zvukov, ale aj kom-
binácie viacerých zvukov, pričom pre realistickosť 
situácie je možné zapnúť aktívne pohyby končatín 
a plač novorodenca.

Súčasťou novorodeneckého simulátora je pa-
cientsky monitor, ktorý zobrazuje grafický záznam 
nastavených parametrov (frekvencia srdca, frek-
vencia dýchania, saturácia kyslíka, telesná teplo-

ta, krvný tlak atď.) a umožňuje 
študentom sledovať zmeny, 
ktoré nastanú pri zmene klinic-
kého stavu pacienta, a násled-
ne na ne reagovať.

Výhody použitia simulátora 
HAL 3010 by sa dali zosumari-
zovať do niekoľkých bodov:
•	 nácvik priameho kontaktu 
s novorodencom (polohovanie, 
tíšenie, otáčanie),
•	 nácvik fyziologických po-
stupov základnej ošetrovateľ-
skej starostlivosti a zručností 
(zisťovanie priechodnosti nosa, 
odsávanie z nosa, odber „krvi“ 
z periférnej cievy na hornej 
a dolnej končatine, intraoseál-
ne podávanie liekov, zavedenie 

centrálneho cievneho vstupu cez cievy pupoč-
níkového povrazca, zabezpečenie derivácie 
moču pomocou močového katétra),

•	 problémovo orientovaná výučba,
•	 názorné modelové situácie,
•	 rôznorodé scenáre obrazu chorého novoro-

denca,
•	 možnosť opakovania a spätnej analýzy.

Implementovanie novorodeneckého simulátora 
HAL 3010 do vyučovacieho procesu sa tak v prie-
behu krátkej doby ukázalo byť prospešným pre 
všetky strany zúčastňujúce sa na výučbe – nielen 
pre študentov, ale aj pre pedagógov. U študentov 
sa teší veľkej obľube, o čom svedčia aj zápisy 
študentov v Knihe názorov, pripomienok a hod-
notení, za ktoré ďakujeme. Súčasne sú pre nás 
povzbudením k neustálemu zdokonaľovaniu spô-
sobu výučby. Pripájame aspoň dva z nich:

„Ďakujeme veľmi pekne za výučbu a čas, 
ktorý ste nám venovali. Bolo to pre nás veľmi 
prínosné. Označili by sme to za najlepšiu stáž 
z celého týždňa. Bolo by super, keby výučba 
prebiehala takto stále.“ (Š. S., Š. P., U. M., Š. J.; 
študenti z 11. krúžku, všeobecné lekárstvo)

„Praktikum so simulátorom bolo pre mňa 
veľmi zaujímavou a užitočnou skúsenosťou. Po-
mohlo mi to lepšie si uvedomiť niektoré súvislosti 
a naučilo ma, čo je pri vyšetrovaní novorodenca 
skutočne dôležité, ale aj to, ako takto získané in-
formácie využiť v reálnej praxi.“ (S. S.; zahraničný 
študent 6. ročníka, všeobecné lekárstvo)

Novorodenecký simulátor si nekladie za úlo-
hu nahradiť pacienta alebo kliniku. Simulácia je 
vhodným zobrazením reality, ale nedokáže plno-
hodnotne reflektovať osobné praktické skúsenos-
ti študenta z prostredia s reálnymi pacientmi. Na 
druhej strane je výhodou novorodeneckého simu-
látora jeho neoceniteľná pridaná hodnota vo výuč-
be predmetov garantovaných NKIM LF UK, lebo 
pomocou softvéru, ktorý je súčasťou simulátora, 
umožňuje pripraviť rôznorodé scenáre obrazu 
chorého novorodenca.

Doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.,
prednostka NKIM LF UK a DFNsP Bratislava

Šesťdesiate výročie založenia III. internej kliniky LF UK a UNB
Dňa 1. novembra 2016 uplynulo 60 rokov od zriadenia III. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) a Univerzitnej 
nemocnice Bratislava (UNB) spolu s Farmakobiochemickým laboratóriom pri tejto klinike. Pri príležitosti tohto výročia pracovníci III. internej kliniky 
LF UK a UNB uskutočnili 7. novembra 2016 v priestoroch budovy nových teoretických ústavov LF UK na Sasinkovej ul. 4 slávnostnú schôdzu Spolku 
slovenských lekárov (SSL) v Bratislave. Záštitu nad slávnostným a odborným podujatím prevzal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., dekan LF 
UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, a riaditeľ UNB MUDr. 
Miroslav Bdžoch, PhD., MPH. Podujatie otvoril predseda SSL v Bratislave prof. MUDr. Igor Riečanský, DrSc., a úvodné slovo prítomným adresoval 
súčasný prednosta III. internej kliniky LF UK a UNB doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA.

Význam a zásluhy III. internej kliniky LF UK a 
UNB spolu s Farmakobiochemickým laboratóriom 
vyzdvihli vo svojich príhovoroch rektor UK, dekan 
LF UK, ako aj prezident SLS. Rektor UK pri tejto 
príležitosti odovzdal prednostovi III. internej kliniky 
LF UK a UNB doc. MUDr. Viliamovi Mojtovi, CSc., 
MHA, Striebornú medailu UK, ktorú mu udelila 
Univerzita Komenského na návrh vedenia LF UK. 
Prezident SLS odovzdal v mene Prezídia SLS III. 
internej klinike LF UK a UNB prestížne ocenenie 
SLS – Medailu založenia Společnosti lékařsko-
-slowanskej v Pešti, a to ako prejav vďaky všet-
kým, ktorí sa zaslúžili o vznik kliniky, jej budovanie 
a rozvoj až do dnešných čias. Tak v minulosti, ako 
aj dnes sú to popredné osobnosti a uznávané 

autority slovenskej medicíny. Mnohí z nich sa vý-
znamnou mierou trvale zapísali aj do histórie SLS 
a dôstojne ju reprezentovali – spomedzi formujú-
cich osobností (nielen) III. internej kliniky LF UK 
a UNB nemožno nespomenúť najmä: akademika 
prof. MUDr. Teofila Rudolfa Niederlanda, DrSc., 
prof. MUDr. Jána Gvozdjáka, DrSc., prof. MUDr. 
Rastislava Dzúrika, DrSc., prof. MUDr. Evu Brixo-
vú, DrSc., prof. MUDr. Antona Vavrečku, CSc., 
prof. MUDr. Jozefa Holomáňa, CSc., prof. MUDr. 
Viliama Badu, CSc., ale aj mnoho ďalších. Oce-
nenie SLS je aj prejavom uznania výsledkov práce 
súčasného prednostu kliniky doc. MUDr. Viliama 
Mojtu, CSc., MHA, ktorý kliniku úspešne vedie a 
významnou mierou sa podieľa na jej ďalšom rozvo-

ji a šírení jej dobrého mena.
Súčasťou podujatia bolo aj pripomenutie si naj-

významnejších míľnikov z histórie kliniky. Prvým 
prednostom kliniky bol menovaný prof. MUDr. 
Teofil Rudolf Niederland, DrSc., ktorý po návra-
te z pobytu v USA z biochemického pracoviska 
manželov Coriovcov, laureátov Nobelovej ceny, 
na Washingtovej univerzite v St. Louis, založil Far-
makobiochemické laboratórium ako súčasť klinic-
kého pracoviska. Vytvoril sa tak priestor na apli-
káciu nových vedeckých poznatkov do klinickej 
praxe. Vznikla unikátna „Niederlandovská škola“. 
Druhým prednostom kliniky sa stal prof. MUDr. 
Ján Gvozdják, DrSc., tretím prednostom bol prof. 
MUDr. Viliam Bada, CSc. 

Novorodenecký simulátor Filip v kruhu študentov

16
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Anatomický ústav LF UK si pripomenul  
už X. Ladzianskeho deň

Jubilejný X. Ladzianskeho deň, ktorý sa konal pod záštitou dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) prof. 
MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., sa uskutočnil 3. novembra 2016 v Ladzianskeho posluchárni v budove starých teoretických ústavov LF UK 
na Sasinkovej ul. 2. 

Je už tradíciou, že Anatomický ústav LF 
UK v spolupráci so Slovenskou anatomic-
kou spoločnosťou a Slovenskou lekárskou 
komorou každoročne organizuje slávnost-
né popoludnie pri príležitosti narodenín ne-
stora slovenskej anatómie prof. Júliusa A. 
Ledényi-Ladzianskeho. Tohto roku to bol 
už jubilejný X. ročník. Prof. Ladziansky za-
nechal v slovenskej anatómii výrazné stopy. 
Od roku 1936 pracoval ako prednosta Ana-
tomického ústavu LF a od roku 1940 ako 
prednosta Histologicko-embryologického 
ústavu LF (vtedajšej) Slovenskej univerzity v 
Bratislave. Absolvoval študijný pobyt u prof. 
Eggelinga v Nemecku. V anatómii oproti teó-
riám o funkcionálnom pôvode skoliózy riešil 
problém jej vzniku na anatomickom podkla-
de. Priekopnícku prácu vykonal aj na poli 
slovenskej anatomickej terminológie – jeho 
Pitevné cvičenia z topografickej anatómie 
patria dodnes k základným dielam a sú i v sú-
časnosti – po menších úpravách – súčasťou 
povinnej študijnej literatúry pre študentov. 
Prof. Ladziansky publikoval hlavne v Brati-
slavských lekárskych listoch, kde pracoval 
ako šéfredaktor v období 1940 – 1941, ale 
aj v zahraničných periodikách (napr. Ana-
tomischer Anzeiger). Bol členom Učenej 
spoločnosti Šafárikovej, Slovenskej učenej 
spoločnosti a viacerých zahraničných lekár-
skych spoločností.

Podujatie otvorila príhovorom prednostka 
Anatomického ústavu LF UK a prodekanka 
LF UK doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. 
Slávnostnú atmosféru tohto odborného po-
poludnia okrem veľkej účasti kolegov z teore-
tických ústavov i kliník a medikov podčiarkla 
aj prítomnosť vzácnych hostí z Rádu maltéz-
skych rytierov – grófky Anny Popper a lekára 
Alexandra Czellárika, jedného z prvých žiakov 
Júliusa Ladzianskeho, a jeho manželky (tiež 
lekárky) Márie. Na podujatí sa ďalej zúčastnili 
predstavitelia Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR, europosla-
nec MUDr. Miroslav Mikolášik, 
ako aj rektor UK prof. RNDr. 
Karol Mičieta, PhD., a dekan 
LF UK prof. MUDr. Juraj Šte-
ňo, DrSc. Po slávnostných 
príhovoroch a prednáške doc. 
MUDr. Elišky Kubíkovej, PhD., 
na tému „Anatómia v historic-
kých obrazoch“ nastal sláv-
nostný okamih, keď grófka 
Anna Popper spolu s manžel-
mi Czellárikovcami venovali 
Anatomickému ústavu LF UK 
certifikovanú kópiu slávneho 
Rembrandtovho obrazu Hodi-
na anatómie doktora Tulpa. 
Je to mimoriadne vzácny dar, 
ktorý si Anatomický ústav LF 
UK a celá Lekárska fakulta UK 
mimoriadne váži a ďakuje zaň. 
Po prevzatí vzácneho daru na-
sledovala odborná časť.

V odbornej časti odzneli 
prednášky na rôzne témy. Prof. 
RNDr. Jozef Čársky, CSc., sa 
vo svojom príspevku zameral na voľné radiká-
ly a antioxidanty. MUDr. Šimon Kónya, PhD., 
sa venoval anatómii a klinike radiokarpálneho 
kĺbu, MUDr. Tomáš Kolónyi a MUDr. Mária 
Gašparová sa prezentovali prednáškou na 
tému „Evolučne unikátna črta ľudstva – trape-
ziometakarpálny kĺb“ a Ladislav Kováč s ko-
legami sa zamerali na ochorenia spôsobené 
vírusom HIV a vírusom hepatitídy C (HCV). 

Prednášky sa striedali s kultúrnymi vstup-
mi. Medzi pozvanými umelcami bol vynikajúci 
klavirista Richard Rikkon, ako aj náš absol-
vent Amir Khan, ktorý hosťuje ako operný 
spevák v SND. S hudobným vstupom vystú-
pili aj študentky prvého ročníka všeobecného 
a zubného lekárstva a detský folklórny súbor 
Grbarčieta.

Slávnostné podujatie ukončila vernisáž vý-
stavy obrazov a fotografií prednostky ústavu 
Elišky Kubíkovej s názvom „Farebný svet“, 
v rámci ktorej prebehli nielen priateľské 
stretnutia, ale aj diskusia k odborným pred-
náškam v neformálnej a priateľskej atmosfére 
spojenej s príjemným občerstvením. 

Veríme, že aj budúce spomienkové a od-
borné stretnutia pri výročiach prof. Ladzian-
skeho budú pokračovať rovnako úspešne a 
že jeho odkaz budú rozvíjať aj ďalšie generá-
cie slovenských anatómov a histológov.

Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.,
prednostka Anatomického ústavu LF UK 

 a prodekanka LF UK

Prezident SLS prof. J. Breza odovzdáva doc. V. 
Mojtovi ocenenie pre III. internú kliniku LF UK a 
UNB – Medailu založenia Společnosti lékařsko-
-slowanskej v Pešti.

V odbornej časti programu prezentovali výsledky 
svojej práce prof. MUDr. Viliam Bada, CSc., prof. 
MUDr. Viera Kupčová, CSc., doc. MUDr. Mária 
Szántová, PhD., prof. RNDr. Anna Gvozdjáková, 
DrSc., PharmDr. Jarmila Kucharská, PhD., doc. 
MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA, RNDr. Oľga Ulič-
ná, CSc., Ing. Oľga Vančová, Mgr. Zuzana Rauso-
vá, PhD., a RNDr. Jozef Valuch, CSc.

Slávnostný charakter podujatia spríjemnilo vy-
stúpenie spevákov a členov opery SND Mgr. art. 
Andrey Hulecovej a Mgr. art. Romana Kršku, kto-
rých na klavíri sprevádzala Mgr. art. Jana Nagy-
-Juhász.

Doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA, 
prednosta III. internej kliniky LFUK a UNB

Rektor UK prof. K. Mičieta odovzdáva Striebor-
nú medailu UK prednostovi III. internej kliniky 
LF UK a UNB doc. V. Mojtovi.
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Lekárska fakulta UK predstavuje svojich  
úspešných medikov

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) je zakladajúcou fakultou našej univerzity, a preto sme – v rámci tejto 
novej rubriky – ako prví dostali možnosť predstaviť svojich úspešných poslucháčov. Žijeme v čase, kedy sa všetko meria ekono-
mickými ukazovateľmi. Milan Rúfus napísal, že Európa povýšila peniaz na svojho boha. Našťastie, ešte stále existujú povolania, 
ktorých prospešnosť pre ľudstvo nie je možné merať peniazmi. Ešte stále existujú ľudia, ktorých bohom nie je peniaz. Dovoľte mi 
predstaviť vám našich štyroch úspešných medikov, ktorí sa okrem štúdia venujú aj ďalším aktivitám, ktoré vám priblížia vo svojich 
odpovediach.

Marek Karman
Prečo ste sa rozhodli študovať na LF UK?

Patrím do skupiny toho známeho klišé 
študentov medicíny – lekárom som totiž 
chcel byť od mala a o svojom rozhodnutí 
som nezapochyboval počas celej strednej 
školy. Hoci som si dlho nebol istý svojou 
ďalšou špecializáciou a počas štúdia som 
svoje rozhodnutie niekoľkokrát zmenil, vý-
ber zamerania a fakulty patrí k najlepším 
rozhodnutiam v mojom živote.

Patríte medzi úspešných študentov na-
šej fakulty, okrem štúdia sa však zapá-
jate aj do ďalších dôležitých činností. 
Mohli by ste ich priblížiť čitateľom? 

Spolu so spolužiakom Tomášom Havra-
nom sme pred rokom vytvorili projekt Future 
Medical Leaders Academy, ktorého cieľom 
je priblížiť študentom medicíny tréningy „soft 
skills“ a „medical skills“. Hlavnou témou, 
o ktorú sa opiera naše kurikulum, je komu-

nikácia medzi lekárom a pacientom, zásady 
nekonfliktnej komunikácie a manažment 
konfliktov. Tešíme sa, že myšlienka je blízka 
aj našim podporovateľom z radov psycholó-
gov, psychiatrov a trénerov z konzultačných 
spoločností, ktorí svoje vedomosti a skúse-
nosti posúvajú našim študentom. Momen-
tálne už pôsobíme na oboch lekárskych 
fakultách Univerzity Komenského. Okrem 
toho som študentom v skvelom rozvojovom 
programe Nexteria Leadership Academy 
a taktiež členom Akademického senátu LF 
UK. Neoddeliteľnou súčasťou môjho štúdia 
je aj práca na projektoch v Bratislavskom 
spolku medikov.

Splnila naša alma mater vaše očaká-
vania, resp. čím by sa podľa vás mohla 
zvýšiť úroveň našej univerzity?

Štúdium na Univerzite Komenského 
splnilo moje očakávania a ani po piatich 

rokoch by som 
to nemenil. Veľa 
vecí by sa dalo 
zlepšiť, no žalost-
ný stav financo-
vania vysokých 
škôl to častokrát 
neumožňuje. No 
mnoho našich vy-
učujúcich robí na 
poli výučby a vedy 
aj napriek tomu 
výbornú prácu, a to často v provizórnych 
podmienkach. Viem si však predstaviť, že 
by sa v budúcnosti vyčlenil väčší priestor 
na elektronizáciu výučby a absolvovanie 
prednášok kedykoľvek z pohodlia domova 
tak, aby sa ideálne dali pozrieť opakovane, 
napríklad v skúšobnom období pri príprave 
na skúšku.

Viktória Sýčová
Prečo ste sa rozhodli študovať na LF UK?

Vyrastala som v lekárskom prostredí, kde 
sa ma, paradoxne, snažili od štúdia medicí-
ny odhovoriť. Nepodarilo sa im to a ja som 
svoje rozhodnutie zatiaľ neoľutovala. Aj keď 
priznávam, pred niektorými skúškami si člo-
vek kladie otázku, či mu toto bolo treba. J 
Medicína je ťažká, ale pekná. Mojím hlavným 
dôvodom a motiváciou pre podanie prihlášky 
na LF UK bolo to, že som vždy chcela pomá-
hať ľuďom, a to platí stále.

Patríte medzi úspešných študentov našej 
fakulty, okrem štúdia sa však zapájate aj 
do ďalších dôležitých činností. Mohli by 
ste ich bližšie priblížiť čitateľom? 

Keď som nastupovala na školu, prišlo mi 
samotné štúdium celkom náročné, ale zá-
roveň som hľadala aktivity, kde by som sa 
mohla realizovať a byť trochu užitočná. Na 
fakulte som našla skupinu nadšených ľudí 
a ja som sa k nim pridala. Neskôr som sa 

stala prezidentkou Slovenskej asociácie štu-
dentov medicíny. Jej poslaním je vychovávať 
nové generácie medikov a doktorov, namo-
tivovaných a edukovaných vo viacerých ob-
lastiach – či už ide o ľudské práva, vzdeláva-
nie medikov, verejné zdravie, organizovanie 
prednášok na stredných školách, šírenie 
osvety prevencie a iné. Všetci títo medici to 
robia dobrovoľne, z vlastného nadšenia, a aj 
to málo voľného času tak trávia zmysluplne. 
Dá sa povedať, že myseľ je už potom nasta-
vená na to, že byť doktorom nie je profesia, 
ale povolanie. Podnecuje to nás, medikov, 
pracovať na sebe. Byť dobrým lekárom nie 
je len o medicínskych vedomostiach, ale aj 
o prístupe k okoliu, k pacientom a toto sa, 
dovolím si tvrdiť, zlepšuje aj vďaka rôznym 
tréningom, ktoré sú organizované samotný-
mi medikmi.

Splnila naša alma mater vaše očaká-
vania, resp. čím by sa podľa vás mohla 

zvýšiť úroveň na-
šej univerzity?

Môj čas na uni-
verzite sa pomaly 
blíži ku koncu (som 
v šiestom ročníku) 
a už teraz viem, že 
študentské časy 
mi budú chýbať. 
Štúdium medicí-
ny je intenzívne 
a taký je aj vzťah 
k fakulte, resp. 
univerzite. Počas svojho štúdia som mala 
možnosť viackrát vycestovať do zahraničia, 
v čom naša alma mater výrazne prekonala 
moje očakávania. Svojej univerzite by som 
dopriala určite ešte viac inovácie, nebáť sa 
robiť zmeny a inšpirovať sa zahraničím. A tiež 
neformálnejší, kamarátsky vzťah medzi vyu-
čujúcimi a študentmi. 
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Na záver mi dovoľte poďakovať našim 
medikom za úprimné odpovede a zapriať im 
do ďalšieho života veľa spokojnosti, pretože 
ako hovorí anglické príslovie: „Spokojnosť 
obracia na zlato všetko, čoho sa dotkne, 
ak ju má chudobný, je bohatý, ak ju bohatý 
nemá, je chudobný.“

Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.,
prodekanka LF UK 

Adrian Kiss
Prečo ste sa roz-
hodli študovať 
na LF UK? 

V našej rodine 
budem, dúfam, 
predstaviteľom už 
štvrtej generácie 
lekárov. Už od 
malička som po-
čúval o ľuďoch, 
ktorí potrebujú 
pomoc, a o tom, 
ako im ju poskyt-
núť. Toto prostre-
die ma ovplyvnilo natoľko, že som sa rozho-
dol aj ja pokračovať v rodinnej tradícii. 

Patríte medzi úspešných študentov na-
šej fakulty, okrem štúdia sa však zapá-
jate aj do ďalších dôležitých činností. 
Mohli by ste ich priblížiť čitateľom? 

Počas štúdia sa snažím aktívne zapájať 
do viacerých aktivít na akademickej pôde. 
Od druhého ročníka som členom fakultné-
ho akademického senátu. Okrem práce na 
fakulte pracujem aj na viacerých humani-
tárnych projektoch. Dvakrát sa mi podarilo 
zorganizovať účasť delegácie zo Slovenska 
v medzinárodnom tábore pre telesne po-
stihnutých mladých ľudí. Ako študent me-
dicíny pomáham pri poskytovaní zdravotnej 
pomoci na verejných a spoločenských ak-
ciách. 

Splnila naša alma mater vaše očakáva-
nia, resp. čím by sa podľa vás mohla zvý-
šiť úroveň našej univerzity?

Jednoznačne áno. Samozrejme, vždy je 
čo zlepšovať. To ma motivuje, aby som sa 
do tohto procesu aktívne zapájal. Priestor 
na zlepšenie vidím hlavne v zvyšovaní hrdos-
ti študentov na našu univerzitu. 

Samuel Vitko
Prečo ste sa 
rozhodli štu-
dovať na LF 
UK?

Moje roz-
hodnutie štu-
dovať medi-
cínu výrazne 
ovplyvnili moje 
vlastné zdra-
votné problé-
my. Smerom 
k medicíne ma 
asi najviac po-

sunulo prekonanie myokarditídy (zápalu 
srdcového svalu) v pätnástich rokoch, 
ktorý sa spájal s mesačným pobytom 
v nemocnici. Vtedy som sa na vlastnej 
koži presvedčil o výnimočnosti a potreb-
nosti lekárskeho povolania. No keďže 
nám bolo na strednej škole prezen-
tované štúdium medicíny ako takmer 
nedosiahnuteľná méta (hlavne pre mňa 
ako nie najvzornejšieho žiaka), nejako 
som sa nad tým viac nezamýšľal. Až 
moja učiteľka chémie vo mne videla po-
tenciál, dala mi to najavo a ja som sa 
vtedy rozhodol skúsiť to. Keďže som 
Bratislavčan a okrem najbližšej rodiny 
tu mám aj väčšinu priateľov, Lekárska 
fakulta Univerzity Komenského v Bra-
tislave bola moja prvá voľba. Napriek 
tomu, že mi to na prvýkrát nevyšlo pre 
opätovné zdravotné problémy, nevzdal 
som to a dnes som v treťom ročníku 
odboru všeobecné lekárstvo Lekárskej 
fakulty UK. 

Patríte medzi úspešných študentov 
našej fakulty, okrem štúdia sa však 
zapájate aj do ďalších dôležitých čin-
ností. Mohli by ste ich priblížiť čita-
teľom? 

Ako prváci sme ešte pred začiatkom 
semestra absolvovali takzvaný „uvítací 
deň“ organizovaný Bratislavským spol-
kom medikov (BSM). Je to študentská 
organizácia, ktorej členovia sa popri 
škole snažia robiť niečo navyše. Na-
príklad realizujú projekty z najrôznej-
ších oblastí ako vzdelávanie, sexuálne 
zdravie či verejné zdravie, samozrejme, 
v rámci mantinelov medicíny. Ich aktivity 
ma zaujali, a tak som sa rozhodol stať 
aktívnym členom BSM. Postupne som 
sa začal oboznamovať s ďalšími a ďal-
šími projektmi a dozvedel som sa, že 
podobné „spolky“ existujú aj na iných 
lekárskych fakultách, dokonca po ce-
lom svete. A tak som sa pred rokom 
rozhodol kandidovať na funkciu vice-
prezidenta Slovenskej organizácie štu-

dentov medicíny. To mi otvorilo dvere 
na medzinárodné kongresy študentov 
medicíny v Dánsku, na Malte a v Mexi-
ku. Popritom som sa pustil do tvorenia 
vlastného projektu. Spolu s dvomi spo-
lužiakmi a troma kamarátmi zo základ-
nej školy, ktorí študujú informatiku, sme 
vytvorili mobilnú aplikáciu LifeClick. 
Prostredníctvom nej budú môcť sved-
kovia nehody ohrozujúcej zdravie člo-
veka na verejnosti kontaktovať ľudí, 
ktorí vedia podať prvú pomoc. Táto apli-
kácia ich vďaka GPS navigácii dovedie 
až na miesto incidentu, kde budú môcť 
podať adekvátnu prvú pomoc ešte pred 
príchodom sanitky a potenciálne za-
chrániť život. V súčasnosti pracujeme 
na tom, aby LifeClick začal fungovať aj 
v praxi. Moje mimoškolské aktivity mi 
minulý rok dokonca umožnili absolvovať 
dobrovoľnú stáž na oddelení traumato-
lógie a urgentnej medicíny, chirurgie 
a kardiochirurgie v Massachusetts Ge-
neral Hospital v Bostone v Spojených 
štátoch amerických. Aj vďaka tomu, že 
išlo o nemocnicu, ktorá je, dá sa po-
vedať, fakultnou nemocnicou Harvard 
Medical School a je súčasťou jej vzde-
lávacieho programu, mi táto skúsenosť 
ukázala ďalší rozmer vzdelávania a me-
dicíny ako takej. 

Splnila naša alma mater vaše oča-
kávania, resp. čím by sa podľa vás 
mohla zvýšiť úroveň našej univerzi-
ty?

Samozrejme, študovať na Univerzite 
Komenského je pre mňa cťou a som 
hrdý, že študujem práve tu. Naša fakulta 
a nepochybne celá univerzita má mno-
ho odborníkov a výnimočných osob-
ností vo svojom odbore, s ktorými sa 
dennodenne stretávam na našej fakul-
te. No myslím si, že nielen my, študenti, 
ale aj zamestnanci akademických a kli-
nických pracovísk a v neposlednom 
rade aj pacienti cítia nedostatok financií 
v školstve a zdravotníctve. Je to veľká 
škoda, pretože sa tým podľa mňa mrhá 
obrovským personálnym potenciálom 
našej fakulty a celej univerzity. Napriek 
tomu vyučujúci, ktorých stretávam, ro-
bia maximum preto, aby nás kvalitne 
pripravili na naše povolanie. Takže áno, 
v tomto smere naša alma mater splnila 
moje očakávania a často som príjem-
ne prekvapený zápalom vyučujúcich aj 
študentov pre medicínu, no mrzí ma, že 
inštitúcie, ktoré majú na starosti rozde-
lenie financií, zabúdajú na dve najdôle-
žitejšie veci – vzdelanie a zdravie.
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Objav absolventa PriF UK prináša nádej pre tisíce  
chorých na svete

V tomto roku si Katedra biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) pripomína významné jubileum – 50 rokov od 
svojho založenia. A k výročiu dostala krásny darček. Vedeckému tímu, ktorý vedie jej absolvent František Supek, sa podaril významný objav. S rešpek-
tom sa o ňom zmieňovali vplyvné svetové médiá – CNN, BBC, n-tv, FranceTV, Reuters, The Independent, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Le 
Figaro, El Mundo a ďalšie. Bohužiaľ, ohlas na Slovensku zďaleka nebol taký, aký si objav zaslúžil.

V čom konkrétne spočíva jeho výnimočnosť? 
Vedcom pod vedením Františka Supeka sa poda-
rilo nájsť liek, ktorý môže efektívne zahubiť para-
zity zodpovedné za tri závažné tropické choroby 
postihujúce milióny ľudí v Afrike, Ázii a Latinskej 
Amerike. Chagasova choroba (americká trypano-

somiáza), spavá choroba (africká trypanosomiáza) 
a leishmanióza majú síce odlišné symptómy, ale 
sú spôsobené jednobunkovými parazitmi (Trypa-
nosoma cruzi, Trypanosoma brucei a Leish-
mania) s veľmi podobnou biologickou výbavou a 
životným štýlom. Spolu ročne infikujú 20 miliónov 

ľudí, z ktorých každý rok zomiera 50-tisíc. Na to, 
aby Supekov tím našiel látky schopné usmrtiť 
parazitov v laboratórnych podmienkach, muse-
li vo farmaceutickej firme Novartis (San Diego, 
USA) otestovať viac ako 3 milióny chemických 
zlúčenín. Najsľubnejšiu z nich následne podrobili 
tisíckam rôznych chemických modifikácií, z kto-
rých ako najúčinnejšia vyšla substancia nazvaná 
GNF6702. Táto látka nielen veľmi účinne zabí-
ja všetky tri parazity, ale zároveň nepoškodzuje 
ľudské bunky. Samotná práca Františka Supeka 
ukázala, že cieľom GNF6702 v bunkách parazitov 
je tzv. proteozóm. Je to esenciálna bunková štruk-
túra prítomná v bakteriálnych, rastlinných aj živo-
číšnych bunkách, ktorá v nich využíva rovnaký 
mechanizmus na recykláciu bielkovín. Ukázalo sa 
však, že malá odlišnosť v štruktúre proteozómov 
parazitov je postačujúca k rozpoznaniu GNF6702 
a následnej inhibícii.

Cesta Františka Supeka k objavu je ukážkou 
cieľavedomosti, pracovitosti, vedeckej ctižiadosti 
a šťastných náhod. Po úspešnom ukončení štú-
dia na Univerzite Komenského po dlhšom ob-
dobí hľadania atraktívnej témy zakotvil na Ústave 
experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie 
vied (ÚEO SAV), kde sa na oddelení molekulovej 
biológie venoval štúdiu mechanizmov tvorby mi-
tochondrií v kvasinkách. Výsledky, ktoré počas 
svojho pobytu na ÚEO SAV získal, mu umožnili 
uchádzať sa o pobyt na špičkovom pracovisku 

v USA – Roche Institute of Molecular Biology 
(RIMB). Tu, v laboratóriu Nathana Nelsona, Supek 
skúmal vakuoly v kvasinkách. Vakuoly, tak ako 
mitochondrie, sú bunkové organely, ale zatiaľ čo 
mitochondrie poskytujú pre bunku energiu, vaku-
oly degradujú biomakromolekuly (bielkoviny, lipi-
dy, polysacharidy). Tento výskum mal mimoriadny 
význam pre ďalšiu Supekovu vedeckú kariéru. Po 
piatich mimoriadne úspešných rokoch v RIMB 
viedla cesta Františka Supeka do laboratória Ran-
dyho Schekmana (University of California, Berke-
ley), kde sa podieľal na výskume iných bunkových 
organel – tzv. transportných vezikúl, ktoré distri-
buujú proteíny vo vnútri a von z bunky. O kvalite 
tohto pracoviska svedčí fakt, že Randy Schekman 
v roku 2013 dostal Nobelovu cenu v kategórii fy-
ziológia/medicína. 

V súčasnosti František Supek vedie tím vedcov 
v jednej z najväčších farmaceutických firiem No-
vartis. Objav GNF6702 prináša hmatateľnú nádej 
pre tisíce chorých na svete. Je rovnako dôležitý aj 
tým, že ukazuje, aký obrovský potenciál má kva-
litný základný výskum pre modernú, cielenú tera-
piu devastačných ľudských ochorení. A nakoniec 
ilustruje, že aj v skromných podmienkach sa dajú 
získať kvalitné základy pre veľký úspech, pokiaľ sa 
dobré vzdelanie snúbi s talentom, pracovitosťou a 
šťastím na tútorov.

Jordan Kolarov, 
emeritný profesor UK 

Nová publikácia z dielne PriF UK rozvíja 
čitateľskú gramotnosť doktorandov

Trojčlenný autorský kolektív z Katedry jazykov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave (PriF UK) zostavil pre študentov doktorandského štúdia publikáciu Test Your Reading 
Skills: a Handbook for Science Doctoral Students na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

I keď význam čitateľskej gramotnosti vo výučbe cudzích jazykov asi 
netreba špeciálne zdôrazňovať, v súvislosti s nie tak dávno mediali-
zovanými informáciami o podpriemerných výsledkoch slovenských 
žiakov a študentov (nielen) v medzinárodných meraniach je nutné 
priznať, že sa táto oblasť vo výučbe u nás stále výrazne zanedbá-
va, a to aj v prípade nášho materinského jazyka. Jednou z hlavných 
príčin tohto stavu môže byť fakt, že na Slovensku nemáme s cie-
leným a výučbou podporovaným rozvojom čítania s porozumením 
veľa skúseností. Je preto viac ako žiaduce tento aspekt vo výučbe 
cudzích jazykov dôrazne podporovať a neustále cvičiť. A to i v prí-
pade vysokoškolských študentov. Preto treba oceniť snahu autorov 
z Katedry jazykov PriF UK, ktorí v publikácii Test Your Reading Skills 
spracovali výber 30 tematicky aktuálnych a z hľadiska vedeckého 
smerovania pestrých článkov, pochádzajúcich prevažne z prestíž-
nych novín a relevantných vedeckých a populárno-náučných časopi-
sov. Zostavovatelia starostlivým výberom článkov však citlivo vyvážili 
mieru nielen tematickej bohatosti a zrozumiteľnosti, ktorá obsahovo 
pokrýva všetky odbory etablované na PriF UK, ale aj žiaducej jazy-
kovej náročnosti.

V úvode spomínaná čitateľ-
ská gramotnosť sa v publikácii v 
kontexte jej precízneho výberu 
textov precvičuje primeraným 
spôsobom. Autori vhodne zvolili 
aj kombináciu použitých evalu-
ačných metód – napr. výber via-
cerých možností, dopĺňanie častí viet so štylisticky pozmenenou, 
ale obsahovo zachovanou hlavnou myšlienkou. Náročnejšie texty 
dopĺňa slovníček nových pojmov. Primeranosťou vyniká aj dĺžka po-
núkaných článkov, ktoré majú potenciál zaujať svojím zameraním aj 
študenta mimo odboru.

Z celkového pohľadu je potrebné vyzdvihnúť iniciatívu autorov pri-
niesť nové učebné texty pre – v tomto smere – pomerne opomínaný 
tretí stupeň vysokoškolského štúdia. Ostáva tak už len dúfať, že Test 
Your Reading Skills bude nielen významným prínosom pre študen-
tov, ale aj inšpiráciou pre pedagógov na ďalšiu tvorbu publikácií v tej-
to oblasti.

Mgr. Juraj Majo, PhD., PriF UK

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Catherine Dimmock-Benko
Jarmila Cihová

Barbara Kordíková

TESTS YOUR READING SKILLS:

A HANDBOOK
FOR SCIENCE DOCTORAL STUDENTS

Test Your Reading Skills: a Handbook for Science Doctoral Students is a 
compilation of 30 individual tests based on a variety of scienti�ic topics ranging from 
human biology to the natural environment. Test Your Reading Skills is structured in 
an easy-to-use format which can be used either in a classroom or as a self-study 
guide. Test Your Reading Skills is highly recommended for students studying either 
at a Master’s or PhD level. The articles will provide students with an abundance of 
useful words, phrases and expressions so that they may discuss their own research 
in a clear and concise manner, both at home and abroad. 
 
The handbook Test Your Reading Skills is a vital tool for improving one’s reading 
skills and can be very helpful when writing a research paper in English. It will assist 
each student to develop his/her own language skills in English and as well be an 
enjoyable source of interesting facts and tidbits.

Michael Jerry Sabo

ISBN 978-80-223-4151-6

František Supek (vľavo) s prvým vedúcim Katedry bio-
chémie PriF UK Ladislavom Kováčom
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Slovensko-poľská spolupráca v biofyzikálnom výskume 
vývoja HIV vakcíny pomocou nanočastíc

Oddelenie biofyziky na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 
v Bratislave (FMFI UK) v spolupráci s poľskými kolegami z Uniwersytetu Łódzkiego (UL) rieši v rámci bilaterálnej spolupráce 
projekt vývoja HIV vakcíny pomocou nanočastíc. Projekt SK-PL-2015-021 s názvom „Zlaté nanočastice ako nosiče peptidov 
HIV – biofyzikálna charakteristika výsledných komplexov“ získal finančný grant Agentúry na podporu výskumu a vývoja 
(APVV).

Od objavenia vírusu HIV a s ním spä-
tého ochorenia, známeho tiež pod 
skratkou AIDS, sa vyvinulo množstvo 
výskumných aktivít zameraných na eli-
mináciu vírusu a zastavenie tak šíriacej 
sa epidémie. V súčasnosti je toto 
ochorenie možné liečiť, nie však úplne 
vyliečiť. Liečba je možná aplikáciou an-
tiretrovirálnej terapie (ART). ART pred-
stavuje podanie liečiv, ktoré dokážu 
znížiť virálnu nálož a predĺžiť tak život 
pacientov infikovaných vírusom HIV. 
Problematickou v tomto smere zostáva 
neschopnosť úplného odstránenia 
vírusu HIV z organizmu a taktiež 
dlhodobý charakter liečby, s ktorým 
sú spojené riziká nežiaducich účinkov, 
ako i vysoké finančné náklady. Toto sú 
hlavné dôvody, ktoré opätovne otvárajú 
otázku vývoja efektívnej očkovacej látky. 
Vývoj HIV vakcíny nie je jednoduchá 
úloha, štandardné očkovacie prístupy 
v tomto prípade zlyhávajú. Deje sa tak 
najmä z dôvodu rýchlej mutácie vírusu 
pod vplyvom imunitnej odpovede. 
Predpokladá sa, že vývoj efektívnej 
očkovacej látky bude dovŕšený za 
asistencie nanočastíc.

Hlavnou úlohou akejkoľvek vakcíny 
je vyvolať tvorbu ochranných protilátok 
a dostatočnú imunitnú pamäť. S týmto 
cieľom je možné použiť tzv. antigény –  
t. j. látky, ktoré tvorbu takýchto proti-
látok vyvolávajú. Antigénom môže byť 
napr. živý inaktivovaný mikroorganizmus, 
prípadne len jeho proteínové štruktúry. 
V našom výskume používame synteticky 
pripravené peptidy, ktoré sú odvodené 
od vírusu HIV – napr. z glykoproteínovej 
obálky vírusu – a sú zodpovedné za 
vstup vírusu do hostiteľskej bunky. Syn-
tetické peptidy sa vyznačujú vysokou 
bezpečnosťou a schopnosťou vyvolať 
veľmi špecifickú imunitnú odpoveď. 
Aby sa však ich imunitný účinok mo-
hol dostatočne prejaviť, je potrebná 
prítomnosť určitého imunostimulátora. 
Prirodzeným bunkovým imunostimulá-
torom sú dendritické bunky (DC). DC 
sú antigén prezentujúce bunky – anti-
gény (syntetické HIV peptidy) spracúvajú 
a prezentujú na povrchu, kde sú následne 
tieto antigény rozpoznané T-lymfocytami 
a B-lymfocytami, čo finálne vedie k tvorbe 
vysokošpecifických protilátok.

Otázne ale je, ako dopraviť antigén 
do vnútra DC, keďže peptidy samotné 
sa cez lipidovú membránu, najmä pre 
nábojovú repulziu, len ťažko transpor-
tujú. A práve na tomto mieste vzniká 
priestor pre využitie nanočastíc ako 
transportných systémov antigénnych 
štruktúr. V našom výskume aplikujeme 
dendriméry, resp. iba ich vetvy – den-
dróny. Sú to nanočastice, ktoré svojou 
architektúrou pripomínajú koruny stro-
mov. Tieto sa môžu tvoriť najrôznejšími 
funkčnými skupinami atómov. Vnútorné 
priestory v týchto „nanostromčekoch“ 

ponúkajú možnosť inkorporácie rôznych 
terapeutických látok.

Na FMFI UK a na UL pripravujeme 
komplexy rôznych druhov syntetických 
peptidov s rôznymi typmi dendrimérových 
nanočastíc. Tieto potom charakterizu-
jeme pomocou biofyzikálnych metód a 
študujeme v interakcii s modelovými lipi-
dovými biomembránami.

Naším spoločným cieľom je 
vyselektovať čo najefektívnejší HIV syn-
tetický peptid, ako i jeho nosič, v zmysle 
schopnosti ich vzájomnej väzby a trans-
portu cez lipidovú dvojvrstvu dendritick-
ých buniek.

K riešeniu projektu máme k dispozícii 
prístrojovú techniku a možnosti oboch 
pracovísk, ktoré vzájomne využívame. 
V rámci tejto spolupráce sme na part-

nerskej univerzite v Lodži absolvovali 
dva výskumné pobyty, na ktorých sa 
zúčastnila Mgr. Z. Garaiová, PhD., 
a Mgr. S. Melikishvili, PhD. Aktuálne na 
oddelení biofyziky na Katedre jadrovej 
fyziky a biofyziky FMFI UK hosťujú 
poľskí kolegovia Dr. M. Ionov a Mgr. 
S. Michlewska. Veríme, že spoločným 
úsilím, získanými výsledkami a vzájom-
nými diskusiami sa nám podarí prispieť 
k optimalizácii vývoja HIV vakcíny.

Na záver by som chcela poďakovať 
grantovej agentúre APVV za finančnú 
podporu projektu, ako aj celému 

riešiteľskému kolektívu: doc. I. Wac-
zulikovej (FMFI UK), prof. T. Hianikovi 
(FMFI UK), Mgr. S. Melikishvili (FMFI 
UK), prof. M. Bryszewskej (UL), Dr. 
M. Ionovi (UL), Dr. K. Milowskej (UL), 
Dr. E. Pedziwiatr-Werbickej (UL), Mgr. 
S. Michlewskej (UL), Mgr. A. Szwed 
(UL) i španielskym kolegom – Dr. F. J. 
de la Matovi, Dr. A. R. G. Ramirezovi 
(Networking Research Centre on Bio-
engineering, Biomaterials and Nano-
medicine – CIBER-BBN, Univesidad 
de Alcalá de Henares, Madrid), ktorí 
sa zaoberajú syntézou rôznych druhov 
dendrimérov, napr. aj v modifikácii so 
zlatými nanočasticami.

Mgr. Zuzana Garaiová, PhD., FMFI UK

Stratégia vývoja HIV vakcíny pomocou syntetických peptidov v komplexe s nanočasticami – 
dendrimérami.
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Vývoj inovatívnych metód v oblasti analýzy  
kvality mlieka na FMFI UK

Oddeleniu biofyziky na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) sa pod vedením prof. RNDr. Tibora Hianika, DrSc., 
podarilo vytvoriť konzorcium, ktoré uspelo v získaní významného grantu EÚ v programe Marie 
Skłodowska-Curie actions (MSCA) – Research and Innovation Staff Exchange (RISE) v rámci výzvy 
H2020-MSCA-RISE-2015. Do projektu s názvom „Inovatívne technológie v detekcii enzymatickej 
kvality mlieka“ (FORMILK), ktorého riešenie začalo v roku 2016, je zapojených celkom 6 vý-
skumných inštitúcií a 4 firmy zo Slovenska, Maďarska, Írska, Kanady a USA. 

Koordinátorom projektu je prof. Ti-
bor Hianik z FMFI UK. Hlavným cieľom 
projektu je vývoj nových metód analýzy 
aktivity takých enzýmov, akými sú napr. 
plazmín a laktáza, ktoré sú dôležité pre 
výrobcov a spracovateľov mlieka a v 
konečnom dôsledku i pre spotrebiteľa. 
Ide o interdisciplinárny projekt, v ktorom 
je základný a aplikovaný výskum organicky 
spojený s priemyselnou sférou.

Kontrola kvality jedla je dôležitou 
oblasťou monitoringu potravinových 
produktov s cieľom zabezpečenia vyhovu-
júcich požiadaviek smerovaných ku kon-
zumentom. V rámci tohto potravinového 
balíčka zohráva mlieko a kontrola jeho 
kvality veľmi dôležitú úlohu. V tomto 
konkrétnom prípade je určujúcim faktorom 
kvality sledovanie aktivity spomínaných 
enzýmov. Plazmín je prirodzene sa vysky-
tujúci mliečny proteolytický enzým. Pro-
teolýza (t. j. štiepenie proteínov) vyvo-
laná plazmínom môže mať prospešné, 
ale i nežiaduce účinky v závislosti od 
stupňa hydrolýzy a od typu potravinového 
produktu. V prípade syra môže štiepenie 
proteínov napomôcť k tvorbe žiaducich 
chuťových a štruktúrnych charakteristík 
počas jeho zrenia. Na druhej strane 
v prípade pasterizovaného mlieka môže 
proteolýza plazmínom spôsobiť horkastú 
chuť, neželanú sedimentáciu a skrátenie 
doby trvanlivosti.

Medzi štandardné metódy stanovova-
nia koncentrácie plazmínu patria imuno-
logické techniky na báze špecifických pro-
tilátok a spektroskopické metódy. Tieto sú 
bežnou súčasťou analýz, ktoré prebiehajú 
i na spoluriešiteľskom pracovisku Hun-
garian Dairy Research Institute (HDRI) v 
Mosonmagyaróvári – vedúcim tamojšieho 
tímu je Dr. Robert Kocsis. HDRI sa bude 
podieľať na overení vyvíjaných detekčných 
metód a bude ich sprostredkovateľom 
smerom ku koncovým používateľom. 
V rámci slovensko-maďarskej spolu-
práce v projekte FORMILK je okrem 
HDRI súčasťou riešiteľského kolektívu i 
Research Centre for Natural Sciences 
Maďarskej akadémie vied v Budapešti 
(vedúca tímu: Dr. Zsofia Keresztes), kde 
majú taktiež skúsenosti s analýzou mlieka 
a k dispozícii niekoľko základných i nad-
stavbových techník.

Úlohou FMFI UK v projekte je vývoj 
elektrochemických a povrchovo ak-
tívnych metód detekcie aktivity mliečnych 
proteáz. Naše pracovisko má v tejto 
oblasti bohaté skúsenosti. Výhodou elek-
trochemickej detekcie enzymatického 
štiepenia je vysoká citlivosť i pri veľmi níz-

kych koncentráciách študovaných látok 
a v neposlednom rade i nízke finančné 
náklady, ktoré sú s použitím metódy spo-
jené. Ďalším slovenským riešiteľom je 
spoločnosť Powertec, s. r. o., Bratislava 
(vedúci tímu Dr. Martin Donoval), ktorých 
hlavnou činnosťou je vývoj miniatúrneho 
detekčného zariadenia, integrácia sen-
zorov do elektronických zariadení a vývoj 
riadiaceho softvéru. Powertec je pre 
FORMILK dôležitým článkom v posune 
vyvinutých metód do aplikačnej úrovne.

Na projekte sa podieľajú taktiež traja 
partneri z Írska. Prvým írskym partnerom 

je University College Dublin, kde je ve-
dúcim tímu doc. Vitaly Buckin. Toto pra-
covisko má bohaté skúsenosti v analýze 
biopolymérov a biokoloidov pomocou 
vysokorozlíšiteľnej ultrazvukovej spek-
troskopie (HR-US), zahŕňajúcej analýzy 
stability mlieka, fermentačných procesov 
a enzymatických reakcií. HR-US vyrába 
spoločnosť Sonas Technologies Ltd. 
v Dubline, ktorá je taktiež členom konzo-
rcia FORMILK (vedúcou tímu je Breda O’ 
Driscoll). Tretím členom írskeho zastúpenia 
je spoločnosť Crosscare Ltd. v Dubline (ve-
dúci tímu John Byrne). Crosscare vyrába a 
je distribútorom dojčenských produktov na 
báze enzýmov (napr. Colief pre bábätká s 
laktózovou intoleranciou) do Európy, USA, 
Afriky, Ázie a Austrálie.

Kolektív projektu FORMILK má ďalšie za-
stúpenie na University of Toronto v Kanade 
(vedúci tímu prof. Michael Thompson). 
Riešiteľský tím FORMILK uzatvárajú dve 
popredné americké výskumné inštitúcie 
University of California, San Diego (ve-
dúci tímu prof. Joseph Wang) a Center 
for Nanophase Materials Sciences v Oak 
Ridge National Laboratory, kde je vedúcim 
tímu Dr. Ilia Ivanov.

Ciele projektu FORMILK sa realizujú 
najmä formou výmenných pobytov medzi 
vedeckými inštitúciami a priemyselnými 
partnermi v rámci Európy, ako aj medzi 
európskymi, americkými a kanadskými 
partnermi. V rámci uvedenej medzinárod-
nej spolupráce v projekte FORMILK pre-
bieha aktuálne viacero výmenných pobytov, 
počas ktorých sa môžu pracovníci jednot-
livých inštitúcií oboznámiť a byť súčasťou 
výskumných aktivít na spoluriešiteľských 
pracoviskách a spoločnými vedomosťami 
a diskusiami tak prispieť k vývoju novej 
inovatívnej metódy aplikovateľnej v detekcii 
kvality mlieka. 

Ďalšie informácie o projekte je možné 
nájsť na stránke www.formilk.fmph.uniba.
sk.

Mgr. Zuzana Garaiová, PhD., FMFI UK

Tento projekt bol podporený z 
programu Európskej únie pre 
výskum a inovácie Horizont 
2020 v rámci zmluvy č. 690898.

Mgr. Z. Garaiová, PhD., na výskumnom  
pobyte na HDRI
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Katedra muzikológie FiF UK v projekte ODVAHA
Projekt COURAGE/ODVAHA s podtitulom „Kultúrna opozícia – význam a pochopenie kultúrneho dedičstva 
disentu v bývalých socialistických krajinách“ je medzinárodným projektom v rámci schémy európskych 
projektov Horizont 2020. Jeden z jeho spoluriešiteľských tímov je na Filozofickej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave (FiF UK), konkrétne na Katedre muzikológie. Tá sa tak ocitla v medzinárodnom konzorciu 
pracovísk, ktoré sa zaoberajú disentom v bývalých socialistických krajinách východnej Európy.

Hlavným koordinátorom projektu je Cen-
trum výskumu humanitných vied Maďarskej 
akadémie vied v Budapešti. Technickú stránku 
projektu zastrešuje Ústav informačných tech-
nológií Maďarskej akadémie vied. Na projekte 
spolupracujú aj ďalšie riešiteľské tímy: Ústav 
filozofie a sociológie Poľskej akadémie vied, 
Trinity College v Dubline, Ústav pre štúdium 
východnej a juhovýchodnej Európy Univerzi-
ty v Regensburgu, Centrum sociálnych vied 
Maďarskej akadémie vied, Litovský historický 
inštitút, Karlova univerzita v Prahe, Univerzita 
v Bukurešti, Chorvátsky historický inštitút a 
Univerzita v Oxforde.

Kultúra vo východnej Európe pred rokom 
1989 sa neobmedzovala iba na socialistický 

realizmus a fádne propagandistické umenie. 
V tomto období existovala tiež životaschop-
ná alternatívna kultúrna scéna, a to napriek 
prísnej kontrole zo strany socialistického 
režimu. V rámci projektu sa venujeme výsku-
mu rozsiahleho dedičstva kultúrnej opozície 
v socialistických štátoch. Hovoríme o umení 
nonkonformnej avantgardy, náboženských 
hnutiach namierených proti režimu, občian-
skych aktivitách v oblasti neoficiálneho vzde-
lávania, publikačnej činnosti a šírenia textov, 
o disidentskom hnutí, undergroundových 
punkových a rockových skupinách, alterna-
tívnych spôsoboch života, často naplnenými 
novými a zaujímavými spirituálnymi praktika-
mi, atď. Tvoríme prvú digitálnu databázu sú-
kromných i verejných zbierok, ktorá prispeje 
k dokumentovaniu a uchovávaniu rozličných 
foriem kultúrnej opozície v bývalých socia-

listických krajinách. Ukazujeme, akú funk-
ciu tieto zbierky plnia vo svojom vlastnom 
kultúrno-spoločenskom prostredí a ako sa 
ich hmotný i nehmotný obsah prezentuje vo 
vzťahu k domácej i medzinárodnej verejnosti. 
Chceme spoznávať jednotlivé formy disentu 
v bývalých socialistických krajinách a poznat-
ky o nich uchovávať ako súčasť kultúrneho 
dedičstva spoločnej Európy. Cieľom pro-
jektu ODVAHA je vytvoriť komplexnú online 
databázu (digitálny register) existujúcich, ale 
dosiaľ roztrúsených dokumentov o histórii 
a podobách kultúrnej opozície v bývalých 
socialistických krajinách, a týmto spôsobom 
zlepšiť ich dostupnosť. Plánovaná je tiež ana-
lýza zbierkových fondov v širšom sociálnom, 

politickom a kultúrnom kontexte. Našou 
hlavnou snahou je otvoriť cestu ku komplex-
nejšiemu pohľadu na jednotlivé formy kultúr-
nej opozície a k zhodnoteniu ich významu. 
V rámci projektu ODVAHA vyvíjame, okrem 
online databázy, viacero inovatívnych aktivít: 
spúšťame webový portál na zlepšenie mož-
ností kooperácie medzi jednotlivými zbera-
teľmi, vytvoríme online príručku, publikujeme 
zborník, usporiadame výstavy a filmové festi-
valy. Budeme vzdelávať odborníkov i študen-
tov v spôsobe používania registra. Primárnou 
cieľovou skupinou sú profesionálni pracov-
níci a držitelia zbierok. ODVAHA prispeje 
k posilneniu ich pozície tým, že informácie o 
zbierkach, ktoré spravujú, sprístupní širokej 
medzinárodnej verejnosti. Druhou cieľovou 
skupinou je globálna akademická a pedago-
gická komunita, teda tí, ktorým bude online 

databáza slúžiť ako inštruktážna pomôcka a 
aj ako zdroj podnetov na ďalší výskum. Tretia 
cieľová skupina zahŕňa politických činiteľov 
na lokálnej i celoštátnej úrovni, Európsku 
komisiu a ďalšie európske inštitúcie. V rám-
ci projektu ODVAHA formulujeme aj niekoľ-
ko návrhov súvisiacich s využitím zbierok vo 
sfére výskumu i vzdelávania. Štvrtou cieľovou 
skupinou je mladá generácia (stredoškoláci, 
študenti, absolventi vysokých škôl). Pomo-
cou atraktívnych audiovizuálnych pomôcok, 
interaktívnych aktivít a sociálnych médií im 
ODVAHA sprostredkuje hodnoty a dedičstvo 
kultúrnej opozície v takej podobe, že si ich 
budú môcť osvojovať ako osobnú skúsenosť.

Katedra muzikológie FiF UK pri práci na 
projekte ODVAHA úzko spolupracuje s pra-
covníkmi Historického ústavu Slovenskej 
akadémie vied a tiež s českým partnerom 
projektu, historickým ústavom Karlovej uni-
verzity v Prahe, a to nielen pri výskume, ale 
aj pri práci na výstupoch smerovaných k 
verejnosti. Keď sme si 15. novembra 2016 
pripomenuli výročie Nežnej revolúcie na nea-
kademickom stretnutí v Moyzesovej sieni FiF 
UK pod názvom „Aká revolúcia? Načo?”, v 
Prahe prebiehalo celodenné premietanie fil-
mov viažucich sa na problematiku projektu, 
ale aj revolúcie ako takej. V úzkej spolupráci 
s českými kolegami sme pripravili aj umeno-
vedný seminár „Možnosti a limity politicko-
-historickej interpretácie umenia éry reálne-
ho socializmu“, ktorý sa konal 2. decembra 
2016 na FiF UK. Spolupracovať budeme tiež 
na pripravovanej bádateľskej súťaži pre štu-
dentov, do ktorej sa môžu zapojiť aj slovenskí 
študenti histórie, umenovedných odborov 
či napríklad etnológie (viac informácií na  
www.moderni-dejiny.cz).

Projekt ODVAHA sa začal 1. februára 2016 
a skončí 31. januára 2019. Viac informácií 
o projekte a aktuálnom dianí poskytuje naša 
stránka, ktorá je k dispozícii aj v slovenskej 
jazykovej mutácii: http://cultural-opposition.
eu/.

Mgr. Magdaléna Stýblová, 
členka riešiteľského tímu COURAGE 

(Horizon 2020) z FiF UK

Tento projekt bol podporený z 
programu Európskej únie pre vý-
skum a inovácie Horizont 2020 v 
rámci zmluvy č. 692919.

Medzinárodný tím COURAGE (Foto: Balázs Beöthy)

„Aká revolúcia? Načo?“ v Moyzesovej sieni FiF UK (Foto: Ľubo Baran)
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Počítačové modelovanie ako partner  
klasického experimentu v chémii

V decembrovom čísle Našej univerzity vám predstavíme špičkový vedecký tím „Teoretická a počítačová chémia“ z Prírodove-
deckej fakulty UK, ktorého členmi sú prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc. (vedúci tímu), prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc., doc. Mgr. 
Pavel Neogrády, DrSc., prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc., prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc., doc. Mgr. Michal Pitoňák, PhD., a RNDr. 
Ján Šimunek, PhD. S niektorými z nich sme sa porozprávali nielen o výskumných aktivitách tímu, využití v praxi, ale i o možnos-
tiach uplatnenia absolventov tohto študijného programu. 

Na začiatok si položme otázku, čo je 
princípom vášho výskumu.

Prof. Urban: Keď sme v šesťdesiatych 
rokoch začínali, boli hlavné myšlienky 
podstaty chemickej väzby a fyzikálnych 
princípov, ktoré riadia chemickú reaktivitu 
a vlastnosti molekúl, známe. Už vtedy boli 
zrejmé tendencie pochopiť počítačovými 
simuláciami niektoré chemické procesy, 
hoci výkonnosť vtedajších počítačov sa 
s dnešnými nedá porovnať. To bolo a je 
mimoriadne ťažké – veď chemicky zaují-
mavé molekuly majú stovky až tisícky ató-
mov a elektrónov. Ide o mnohočasticový 
problém, potrebný je rozumný kompromis 
presnosti teoretického opisu a možnosti 
jeho počítačového zvládnutia. Takže na-
šou snahou bolo prispieť k formulovaniu 
aplikovateľnej mnohočasticovej teórie 
atómov a molekúl a k vývoju príslušného 
počítačového programu. Nadviazali sme 
na práce o mnohočasticových teóriách, 
ktoré sa vo svete rozvíjali. Pre mnohočas-
ticový chemický svet sú špecifické, ale 
všetky sa opierajú o aparát teoretickej fyzi-
ky – kvantovej fyziky, špeciálnej teórie re-
lativity v kombinácii so štatistickou fyzikou.

Založili ste študijný program teoretická 
a počítačová chémia, v ktorej máte veľ-
mi kvalitných absolventov...

Prof. Urban: Áno, aj preto, že sme od 
začiatku intenzívne spolupracovali so 
svetom. Spočiatku s kolegami doma 
(najmä z FMFI UK), s ČSAV v Prahe, ne-
skôr s mnohými špičkovými laboratóriami 
v Nemecku, USA, Švédsku, Francúzsku, 
Poľsku atď. Aj vďaka tomu naši študenti 
a absolventi majú možnosť ísť na postdok-
torandské pobyty takmer kdekoľvek na 
svete, napr. aj na opačnú stranu zemegu-
le na Nový Zéland či do Japonska.

Keby chcel byť niekto počítačový a teo-
retický chemik, čo musí vedieť a spĺňať?

Prof. Urban: V ideálnom prípade by mal 
vedieť rozvíjať teóriu, o ktorej bola reč 
vyššie, a rozumieť jej, spraviť počítačový 
program a realizovať zmysluplné apliká-
cie. Mať vzťah k fyzike, chémii, matemati-

ke, programovaniu. Absolventi sa uplatnia 
napr. aj v softvérových firmách, počítačo-
vo sú mimoriadne zdatní. Nie každý má ta-
lent na široký rozsah disciplín. Nie každý 
je schopný prispieť k teoretickému vývoju 
a vytvoriť kvalitný počítačový program. Ne-
treba sa báť šírky odboru. Veľmi užitoční 
sú kolegovia s chemickou intuíciou, kto-
rí sa orientujú na zmysluplné aplikácie 
jestvujúceho softvéru na zaujímavé che-
mické problémy. Metódy počítačovej ché-
mie a jej možnosti ovládať musia, ale to 
by mal dnes vedieť každý chemik. Spolu-
práca experimentu, teórie a počítačového 
modelovania dnes posúva chemický 
výskum takmer v každej oblasti, ako po-
súva vpred aj mnohé oblasti biológie na 
molekulárnej úrovni, niektoré oblasti fyzi-
ky, materiálových vied či ďalšie. 

Prof. Černušák: Naši študenti sú progra-
mátorsky zdatní, pretože sa podieľajú 
jednak na programovaní, jednak na apli-
káciách v rámci grantových projektov. 
Znalosť programovania, poznatky z teore-
tickej chémie a zručnosti z výpočtov ve-
dia uplatniť v praxi. Či už na výskumných 
pracoviskách, alebo aj keď nastúpia do 
softvérových firiem. Skrátka, majú veľmi 
praktický vzťah k programovaniu. Ten je 
trochu iný ako majú klasickí IT-čkári, ktorí 
prichádzajú z iných odborov. Naši absol-
venti sú aj preto žiadaní, lebo sú flexibilní 
a pragmatickí programátori. 

Prof. Kellö: Naša disciplína má ešte tú 
zvláštnosť, že v princípe každý počítač, 
akokoľvek veľký, vieme využiť. Každý po-
čítač je nám v zásade malý. Vždy vieme 
použiť presnejšiu metódu alebo ju použiť 
pre väčší systém, na čo už existujúci počí-
tač nestačí. Čiže sa snažíme ísť na hrane 
výkonu použitých počítačov a to je tiež je-
den z dôvodov, prečo sú naši absolventi 
takí kvalitní v používaní počítačov. Musia 
sa snažiť vytiahnuť z daného počítača ma-
ximum. 

Prof. Noga: Doménou nášho výskumu je 
vývoj metód a s ním súvisiaca implementá-
cia počítačového softvéru. Do tejto oblasti 
sa púšťa pomerne málo ľudí, keďže popri 
netriviálnych znalostiach z kvantovej me-

chaniky, matematiky a chémie si vyžaduje 
i praktické skúsenosti z vedecko-technic-
kého programovania pre vysokovýkonné 
počítače.

Sú vaši absolventi úspešní najmä preto, 
lebo je to interdisciplinárny odbor?

Prof. Černušák: Určite áno, dá sa pove-
dať, že majú viacero remesiel – progra-
movanie, chémia, dobrý základ z fyziky a 
matematiky.

Prof. Urban: Dôvod, prečo sme špičkový 
tím, je v tom, že sme boli schopní prispieť 
k vývoju komplikovaných mnohočastico-
vých teórií, urobiť počítačový program a aj 
ho aplikovať. Metódami počítačovej ché-
mie môžeme interpretovať a predpovedať 
optické, elektrické, magnetické vlastnosti 
atómov, molekúl a ich reaktivitu. Zaujímavé 
sú aplikácie na biologicky významné pro-
cesy na molekulárnej úrovni, ale aj výskum, 
ktorý môže prispieť k vývoju nových mate-
riálov. Ide aj o to, aby sme naučili študentov 
zmysluplne používať metódy počítačovej 
a teoretickej chémie vo svojej práci. V sú-
časnosti je k dispozícii množstvo počítačo-
vých programov, ktoré by mali vedieť využí-
vať študenti každej oblasti chémie. 

Aký najväčší význam majú aktivity vášho 
špičkového tímu v praxi?

Prof. Noga: Niektoré experimentálne 
dáta sa bez teoretických výpočtov ťažko 
interpretujú. Často sa tieto problémy dajú 
vyriešiť jednoduchými a menej presnými 
metódami počítačovej chémie, pri iných 
je potrebná až extrémne vysoká presnosť, 
napr. pri interpretácii dát z rôznych typov 
spektroskopií. Pri konfrontácii experimen-
tu a teórie sa súčasne testuje aj spoľah-
livosť našich metód na známych vlast-
nostiach. Takto preverené metódy majú 
potom predpovednú schopnosť. Klasický 
príklad je z astrochémie, keď sa namerajú 
spektrá z rôznych oblastí galaxií. Z toho 
„lesa“ spektrálnych pásov niektoré doká-
žeme priradiť konkrétnym molekulám na 
základe už predtým známych dát, ale stá-
va sa, že sa tam nachádzajú i pásy, ktoré 
zaznamenané ešte neboli. Vtedy nastupu-
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je chemická intuícia a overovanie pomo-
cou presných teoretických metód a potvr-
dia sa molekuly, ktoré na Zemi neexistujú.

Čo je vašou aktuálnou výskumnou nápl-
ňou?

Prof. Černušák: Pracujeme na výskume 
halogénov v atmosfére. Tieto prvky hrajú 
významnú úlohu v chémii ozónovej vrstvy. 
Stále sa do detailov nevie o mechanizme 
účinku, najmä pokiaľ ide o molekuly ob-
sahujúce jód. Reaktivita v atmosfére sa 
pomerne ťažko meria a výpočty sú význam-
ným zdrojom molekulových dát. Vieme 
vypočítať termokinetické parametre pre 
reaktivitu molekúl v atmosfére a poskyt-
núť dáta pre globálny simulačný model. 
Z neho sa dá predpovedať stredná doba 
života niektorých polutantov, čo môžu vyu-
žiť klimatológovia. Okrem toho je jód štiep-
nym produktom v jadrových elektrárňach 
a v prípade nehody môže uniknúť v plynnej 
forme. Keďže sa ukladá v štítnej žľaze, je 
dôležité vedieť, aký je jeho osud v atmo-
sfére a čo treba robiť, aby sa nedostal do 
ovzdušia. V reaktore sa nedá robiť experi-
ment – vhodnou alternatívou sú výpočty. 

Doc. Pitoňák: Zameriavame sa na presné 
výpočty biosystémov ako DNA a proteíny. 
To, čím prispievame, sú presné výpočty, 
na ktoré sa nastavujú približné metódy, 
ktoré sú schopné počítať ešte väčšie sys-
témy. Namiesto toho, aby sa liečivá tes-
tovali na bunkách, dá sa ich biologická 
aktivita do istej miery odhadnúť aj počíta-
čovými simuláciami.

Prof. Noga: Metódy sú približné, snahou 
je spresniť ich, používať lepšie parametre. 
Výskumy teda zasahujú aj do oblasti far-
mácie a medicíny. 

Prof. Kellö: Zaujímavé sú naše výpočty so 
zahrnutím relativistických efektov, ktoré 
ovplyvňujú najmä chémiu molekúl s ťažší-
mi prvkami.

To sú teda súčasné výskumy, máte však 
za sebou aj mnohé ďalšie. Skúste nám 
priblížiť tie najvýznamnejšie.

Prof. Urban: Metódy, ku ktorých vývoju 
sme prispeli, sú počítačovo veľmi nároč-
né, ale sú schopné s vysokou a kontro-
lovateľou presnosťou poskytnúť údaje 
o vlastnostiach molekúl, interakčné ener-
gie, reakčné energie, spektroskopické 
vlastnosti, elektrické vlastnosti (napr. 
dipólové momenty). Sú aplikovateľné 
pre relatívne malé molekuly. Dôležité sú 
predpovede vlastností, ktoré sú experi-
mentálne nedostupné. Chémia ale nie 
je len chémiou malých molekúl. Použitie 
presných metód kvantovej chémie pre 
veľké molekuly je ale počítačovo ťažko 

realizovateľné. Preto treba vyvíjať metó-
dy aplikovateľné na molekuly s tisíckami 
atómov. Keďže neposkytujú spoľahlivé a 
presné výsledky, je potrebné ich použitie 
na daný problém testovať. Jedna možnosť 
je porovnanie výsledkov príbuznej apliká-
cie s experimentom, ten ale nie je vždy 
k dispozícii. Ďalšia možnosť je testovať 
aproximatívne metódy voči tým metódam, 
ktoré sme vyvíjali aj my. To znamená, že 
môžeme použiť referenčné (benchmark) 
výpočty a otestovať jednoduchšie metódy 
voči presnejším. Treba nasimulovať počí-
tačovo zvládnuteľné prostredie atómov a 
molekúl tak, aby čo najviac zodpovedalo 
riešenému problému či „reálnemu“ svetu. 
Dnes sa robia obrovské výpočty v rôznych 
oblastiach – napr. v procesoch na povr-
choch tuhých látok, v katalýze, biomedi-
cíne aj vo vývoji liečiv a v materiálových 
vedách. 

Doc. Pitoňák: Aby ste mali predstavu 
o škále výpočtovej náročnosti, tak jeden 
z najväčších molekulových systémov, kto-
ré sme počítali presnými metódami, boli 
modely vodíkových väzieb a „stacking“ 
interakcií štyroch báz nukleových kyselín. 
Paralelný výpočet bežal na stovkách počí-
tačových jadier. Keby sme výpočtový čas 
spočítali na jedno jadro, výpočet by trval 
22 rokov. A to sú len 4 bázy nukleových 
kyselín, malý fragment DNA. Dnes sa si-
muluje aproximatívnymi metódami celý 
enzým, výpočty trvajú pár minút a to sú 

desaťtisíce atómov. Využíva sa to, naprí-
klad, v už spomenutom vývoji liečiv.

Prof. Urban: Robili sme aj výpočty zachy-
tenia pomalých elektrónov, ktoré vznikajú 
pri ionizujúcom žiarení a zachytávajú sa 
na nejakých častiach DNA. Modelovali 
sme elektrónové afinity voľných báz nuk-
leových kyselín aj ich komplexov s vodou, 
aby sme pochopili mechanizmy, ktoré 
môžu viesť k poškodeniu DNA. Naše me-
tódy sú schopné poskytnúť určité dáta, no 
doménou teoretickej a počítačovej ché-
mie je pochopenie niektorých procesov 
a vzťahov. Vymýšľame niektoré modely 
nielen preto, aby sme simulovali experi-
ment, ale aby sme dokázali predpovedať 
vlastnosti molekúl, pochopiť vzťahy medzi 
správaním sa molekúl a tým, ako sa tvo-
ria a zanikajú chemické väzby v súvislosti 
s ich elektrónovou štruktúrou.

Pokúšate sa aj o predpovedanie vlast-
ností nových materiálov...

Prof. Černušák: To súvisí s niektorými 
ďalšími výskumnými projektmi, do ktorých 
sme tiež zapojení v rámci európskeho 
programu Horizont 2020. Spolupracuje-
me na vývoji modulu pre nahrievanie plaz-
my v reaktore pre jadrovú fúziu, pričom 
našou úlohou je modelovanie niektorých 
materiálov s požadovanými vlastnosťami. 
Ďalšou oblasťou sú výpočty nanoklastrov.

Jana Blusková
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Projekt APVV prinesie riešenia na potláčanie ekonomickej 
kriminality

Odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov ekonomickej kriminality je jedným z neuralgických bodov činnosti polície a prokuratú-
ry, táto téma však nie je dostatočne rozpracovaná ani v rámci trestnoprávnej jurisprudencie. Riešiteľský kolektív projektu s názvom „Návody 
a nástroje na efektívnu elimináciu protiprávnych konaní v spojení s možnou insolvenciou“ pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., 
uspel v konkurencii ďalších uchádzačov a získal grant na aplikovaný výskum a vývoj od Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) 
práve vďaka výberu neľahkej interdisciplinárnej témy. 

Ekonomická kriminalita je ne-
bezpečným druhom kriminality, 
ktorý ohrozuje a oslabuje systém 
trhového hospodárstva Slovenskej 
republiky. Primárne sú majetko-
vé vzťahy a ich ochrana chráne-
né prostriedkami občianskeho a 
obchodného práva a až tam, kde 
takáto ochrana nie je postačujúca, 
nastupuje represia vo forme vyvo-
dzovania trestnoprávnej zodpoved-
nosti. V rámci riešenia projektu sa 
riešiteľský kolektív zameriava naj-
mä na protiprávne činy ako mare-
nie konkurzného konania, neoprávnené pod-
nikanie, poškodzovanie veriteľa, podvod, spre-
nevera, teda trestné činy, ktorých páchateľmi 
sa frekventovane stávajú insolventné osoby 
(dlžníci) – a to v snahe uviesť iných do omylu a 
spôsobiť tak vedome majetkovú škodu.

Hoci je projekt zastrešený Katedrou trestné-
ho práva, kriminológie a kriminalistiky Právnic-
kej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
(PraF UK) a väčšinu riešiteľského kolektívu 
tvoria členovia tejto katedry (menovite prof. 
JUDr. Jozef Čentéš, PhD., doc. JUDr. Edu-
ard Burda, PhD., doc. JUDr. Lucia Kurilovská, 
PhD., doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., 
doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., JUDr. Rado-

van Blažek, PhD., JUDr. Marek Kordík LL.M., 
PhD., JUDr. Andrej Beleš, JUDr. Denisa Ham-
ranová, JUDr. Jakub Ľorko a JUDr. Marek 
Mezei), ekonomická kriminalita je problemati-
kou, ktorá ďaleko presahuje hranice trestné-
ho práva. Tento druh kriminality totiž nemožno 
dobre vedecky skúmať bez hĺbkovej analýzy 
súvisiacich právnych predpisov z ďalších práv-
nych odvetví, ako sú finančné právo, správne 
právo a obchodné právo, ani bez vedeckého 
poznania ekonomicko-právneho prostredia, v 
ktorom sa tieto trestné činy vyskytujú. Preto sú 
súčasťou riešiteľského kolektívu aj špecialisti v 
odbore finančné právo (JUDr. Matej Kačaljak, 
PhD.), obchodné právo (JUDr. Matej Smalík, 

PhD.) a európske právo (Ing. Mgr. 
Ondrej Blažo, PhD.), ako aj odbor-
níci z aplikačnej praxe prokuratúry 
(JUDr. Ján Šanta, PhD.) a súdov 
(JUDr. Štefan Mikuš).

Riešiteľský kolektív sa od 1. júla 
2016 v priebehu štyroch rokov 
čerpania grantu zameriava na také 
nástroje potláčania ekonomic-
kej kriminality ako vyvodzovanie 
trestnej zodpovednosti voči práv-
nickým osobám či inštitút finanč-
ného vyšetrovania. Právna analýza 
finančného vyšetrovania je jedným 

z ťažiskových cieľov. Autorský kolektív skúma 
jeho aplikáciu v praxi a má v pláne navrhnúť 
jeho zefektívnenie tak z hľadiska právnej úpra-
vy, ako aj z hľadiska praxe. Výstupom projektu 
okrem už uvedeného budú rovnako návrhy na 
prípadné zmeny a úpravy domácej legislatívy. 
Preto sa predpokladá aj úzka spolupráca s 
orgánmi činnými v trestnom konaní, súdmi, 
správcami konkurznej podstaty a pod. Ďalším 
praktickým výstupom projektu budú aj vzde-
lávacie aktivity zamerané na disemináciu vý-
sledkov projektu práve medzi vyššie uvedené 
orgány a subjekty.

JUDr. Andrej Beleš, 
JUDr. Jakub Ľorko, PraF UK

Vydavateľstvo UK vystavovalo na Bibliotéke 2016
Vydavateľstvo Univerzity Komenského (UK) sa po dlhšej odmlke predstavilo na 24. medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka, ktorý sa 
konal v dňoch od 10. do 13. novembra 2016 v bratislavskej Inchebe.

Organizátori hodnotia tento ročník Bibliotéky ako zatiaľ najúspeš-
nejší – počas štyroch novembrových dní sa na knihy do Incheby prišlo 
pozrieť viac ako 45-tisíc návštevníkov. Na ploche 10 000 m2 vystavo-
valo 209 vystavovateľov, dvaja z nich mali na priečelí logo UK. Okrem 
Vydavateľstva UK sa na výstave prezentovala aj Katedra ruského jazy-
ka a literatúry Filozofickej fakulty UK.

Vydavateľstvo UK vybralo na Bibliotéku 97 titulov tak, aby boli za-
stúpené všetky fakulty univerzity, ktoré vo vydavateľstve publikujú. 
Záujemcovia si mohli kúpiť odborné lekárske publikácie, farmaceu-
tické skriptá, ale aj najnovšie učebné texty z Prírodovedeckej fakulty 
UK alebo knihy o matematike. Veľký záujem bol o tituly týkajúce sa 
pohybu, pohybových hier a športu. Vypredali sa tiež jazykovedné 
publikácie, zákazníci sa pýtali aj na literatúru z oblasti histórie či psy-
chológie. 

Ak by existoval rebríček najúspešnejších kníh Vydavateľstva UK pre-
daných na Bibliotéke, viedol by ho Výber z potockého spisov a rečí 
Jána Amosa Komenského, o druhú priečku by sa delili Ružičko-
vej Japonské rozprávky a Pohybové hry od Gustáva Argaja a tretie 
miesto by obsadila opäť Eva Ružičková s knihou Picture Dictionary 
of Gestures.

Okrem kníh boli v stánku Vydavateľstva UK návštevníkom výstavy 
k dispozícii rôzne informačné materiály o Univerzite Komenského, o štú-
diu, ale aj časopis Naša univerzita. Často sa pri nich zastavovali bývalí 

absolventi UK a s nostalgiou spomínali na pekné študentské časy.
Tretie tisícročie prinieslo do života ľudí množstvo technológií, ale 

je pekné vedieť, že ani tá najdokonalejšia z nich nedokázala zatiaľ 
prehlušiť jeden z najkrajších zvukov pri štúdiu – šuchot listujúcich 
skrípt. 

Mgr. Agáta Jurášková, 
riaditeľka Vydavateľstva UK
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Fakulta managementu UK si pripomenula 25 rokov 
od svojho vzniku

Dňa 24. novembra 2016 sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Fakulty 
managementu UK (FM UK) pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Petra Plavčana, CSc., a rektora UK 
prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.

Na slávnostnom zasadnutí sa okrem členov vedenia UK, zástupcov 
fakúlt UK a ostatných členov akademickej obce UK zúčastnili aj rektor-
ka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave  
Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., rektor Ekonomickej univerzity 
v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., dekan Obchodnej fakulty 
Ekonomickej univerzity v Bratislave doc. Ing. Štefan Žák, PhD., absol-
venti a pracovníci FM UK i ďalší významní hostia. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., vo svojom príhovore vy-
zdvihol medzinárodné úspechy fakulty: „Úspešné začlenenie Fakulty 
managementu UK v prostredí medzinárodných ocenení ma privádza 
k myšlienke, že by vlastne mohla mať vo svojom znaku palmy: získala to-
tiž ocenenie Excellent Business School na Sorbonskej univerzite v Paríži 
znázornené logom s tromi palmovými listami a jej dekan prof. RNDr. Jo-
zef Komorník, DrSc., získal prestížne ocenenie Rád Oficiera Akademic-
kých paliem.“ Pripomenul tiež, že fakulta sa zapísala do histórie sloven-
ského vysokého školstva prvou špecializáciou na výučbu manažmentu 
na Slovensku.

Na začiatky vzniku FM UK si zaspomínal minister školstva prof. Ing. 
Peter Plavčan, CSc.: „Je neuveriteľné, ako rýchlo plynie čas. Pamätám 
si ešte na časy, keď sa fakulta zrodila, a taktiež na to, ako sa v priebehu 
niekoľkých rokov prepracovala na čelné pozície medzi manažérskymi 
a ekonomickými fakultami v Slovenskej republike. Výsledky vo význam-

ných súťažiach svedčia o tom, že fakulta si dlhodobo udržiava významné 
postavenie a pohybuje sa na popredných miestach v rebríčkoch vyso-
kých škôl a ekonomických a manažérskych fakúlt na Slovensku i vo sve-
te.“ Minister tiež vyjadril vďaku dekanovi a celému tímu za ich prácu, 
ktorej ukážkou je vysoká uplatniteľnosť absolventov na trhu práce.

Dekan FM UK prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., priblížil začiatky 
existencie fakulty a vyzdvihol mimoriadnu úspešnosť v získavaní zahranič-
ných grantov. Nezabudol spomenúť ani výučbové pobyty zahraničných 
pedagógov na FM UK. „Fakulta má aj v súčasnosti vytvorené partnerstvá 
pre výmenné pobyty pre študentov s univerzitami v 26 štátoch sveta. 
Až 80 % denných študentov sa dostáva aspoň na jeden semester na 
zahraničnú univerzitu,“ zdôraznil. Podotkol tiež, že štúdium manažmentu 
externou formou sa už dlhodobo teší záujmu zo strany zamestnaných 
ľudí, ktorí si takto dopĺňajú svoje vzdelanie a podporujú svoj profesionál-
ny a kariérny rast.

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., do-
plnila príhovory o ďalšie informácie: „Fakulta managementu UK má boha-
tú sieť zmluvných partnerov nielen v oblasti informačných technológií, ale 
aj v oblasti poradenských spoločností či personálnych agentúr a ďalších 
komerčných i nekomerčných organizácií, s ktorými spolupracuje na spo-
ločných projektoch.“

Následne sa prítomným prihovorili významní absolventi FM UK. Mgr. 
Ján Tóth, M.A., viceguvernér Národnej banky Slovenska, prezradil, 
prečo si z viacerých vytipovaných škôl vybral nakoniec práve FM UK. 
„Na tých troch iných školách som prijímacie pohovory spravil vcelku 

bez problémov, ale v prípade FM UK boli testy z angličtiny a matematiky 
o triedu ťažšie, takže keď som sa po ich absolvovaní umiestnil v prvej 
polovici prijatých študentov na štúdium, to ma presvedčilo, že FM UK je 
tá správna škola.“ Uviedol tiež, že na svoje študentské časy si spomína 
ako na obdobie, keď bol obklopený študentskou elitou. Na slávnostnom 
zasadnutí zazneli aj prejavy Mgr. Martina Vozára, PhD., portfólio mana-
žéra v spoločnosti Wealth Effect Management; PhDr. Martina Kostiča, 
PhD., zakladateľa a riaditeľa poradenskej spoločnosti EMARK; či Mgr. 
Alexandra Móžiho, šéfa pre videostratégiu v Ringier Axel Springer Slova-
kia. Všetci dnes vďačia za svoj kariérny úspech aj štúdiu na FM UK, kde 
boli vedení k špičkovým manažérskym znalostiam, schopnostiam, krea-
tivite a dostali ten správny základ na vykonávanie povolania manažéra. 
Absolventi špeciálne vyzdvihli otvorenosť fakulty k partnerstvám a medzi-
národnému prostrediu, ako aj otvorenosť k novým moderným nástrojom 
a IT riešeniam v manažmente.

Na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady a na následnej recepcii sa 
v príjemnej atmosfére zúčastnilo viacero pozvaných významných absol-
ventov. Bol to priestor nielen na spomienky, ale tiež na posilnenie vzá-
jomných vzťahov. Príbehy a najmä vzťah absolventov k svojej alma mater 
je silnou motiváciou pre mladšiu generáciu pedagógov, ako aj pre sú-
časných študentov fakulty. Hodnotenia a prejavy absolventov súčasne 
predstavujú morálny záväzok fakulty pokračovať v nastolených trendoch 
a zotrvať v doterajších princípoch, ktorými sú náročnosť v prijímacom 
konaní, podpora študentov pri využívaní príležitostí a otvorenosť fakulty.

Ako prejav vďaky za podporu fakulty odovzdal na podujatí dekan fa-
kulty pamätné listy členom vedenia UK, úspešným absolventom, part-
nerom a ďalším významným hosťom a osobnostiam. Súčasťou osláv FM 
UK bola i medzinárodná vedecká konferencia „Bilaterálne akademické 
fórum – Slovensko a Francúzsko v perspektíve zahraničnej politiky SR“, 
ktorá sa na pôde fakulty konala 25. novembra 2016.

Jana Blusková
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Michaela Králiková: Tradícia nemá zväzovať, 
ale dávať priestor fantázii

V roku 2012 jej len o chlp ušlo víťazstvo v česko-slovenskej kuchárskej šou MasterChef, rok na to jej už známy šéfkuchár Jaroslav Židek 
krstil prvú knihu receptov. Obchodná sieť Tesco si ju neskôr vybrala ako tvár kampane Hravo a zdravo, v súčasnosti vedie vyhľadávané 
kurzy varenia, píše foodblogy a v Stupave prednedávnom otvorila už svoju tretiu kaviareň s výrobou. Úspešná kuchárka a absolventka Evan-
jelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Michaela Králiková.

Vrháte sa do všetkého s toľkou vervou 
a odhodlaním ako do gastrobiznisu? J

Je to zvláštne, ale vidím v sebe obe polohy. 
Na jednej strane som veľmi uvážlivá žena, 
všetko si nechávam prejsť hlavou, počítam s 
plusmi aj mínusmi, veľmi ťažko a dlho sa ro-
zhodujem. Na druhej strane, ak sa už pre 
niečo rozhodnem, nič ma nemôže zastaviť a 
vrhám sa bezhlavo za svojím cieľom. Rovnako 
to bolo aj v prípade otvorenia mojej prvej ka-
viarne. Takmer štyri roky som váhala, otáľala, 
zvažovala, ale keď som sa už raz rozhodla, 
robím to s plným nasadením a najlepšie, ako 
viem. Mám pred sebou cieľ stať sa v tom tou 
najlepšou a viesť po všetkých stránkach tú naj 
kaviareň, do akej ste kedy prišli.

Mali ste pred vstupom na túto pôdu nejaké 
skúsenosti s profesionálnym gastroma-
nažmentom? Či ste – ako fanúšička Gor-
dona Ramsayho – museli spočiatku riešiť 
aj nejaké organizačné Kitchen Nightma-
res?

Moje skúsenosti s gastromanažmentom 
boli na začiatku nulové. Dokonca to bola 
jedna z podmienok súťaže MasterChef, aby 
sme nemali žiadne profesionálne skúsenosti 
ani gastrovzdelanie, ani absolvované žiadne 
kurzy. Veľmi mi však v tomto pomohla moja 
povaha. Som systematický a organizovaný 
človek upriamený na svoj cieľ. Viem si cel-
kom slušne zorganizovať čas. Naučila som 
sa delegovať ľudí, dôverovať im a efektívne 
im rozdávať úlohy, čo je základ každého do-
brého manažmentu. Dnes zamestnávam dvad-
siatich štyroch ľudí a práca s nimi je to, čo 
ma posúva najviac dopredu. Učím sa tak veľa 
nielen o nich, ale aj o svojich zákazníkoch, 
no a v neposlednom rade sa prostredníctvom 
tejto práce dozvedám viac i o sebe samej.

Vo vašich foodblogoch príťažlivo 
propagujete zdravú stravu, kombi-
nujete originálne chute, nebojíte 
sa experimentovať. Kde ste sa to 
vlastne všetko naučili?

Nikdy som sa skutočne neučila 
variť. Vychovala ma mama s babkou, 
takže ženské postupy v kuchyni mi boli 
odmalička známe a blízke. Mali sme 
často návštevy, takže vždy bolo niečo 
navarené a napečené. Vo svojich 
dvanástich rokoch som sa začala do 
kuchynského diania aktívne zapájať a 
som vďačná, že ma v tom naši pod-
porovali. Dodnes spomínajú, ako po 
mne ostával špinavý a prihorený riad. 
J Neskôr som našla záľubu v kuchár-
skych knihách a cestovaní, odkiaľ 
som sa vždy snažila doniesť aj kulinár-
sku inšpiráciu. Na vysokej škole som 
experimentovala najmä v internátnej 
kuchyni, na čo som aj zbalila svojho 
manžela. Nuž a manželstvo mi na ďalšie rozví-
janie môjho kuchárskeho talentu ponúklo tiež 
nemalý priestor. J Dnes sa vyžívam v používaní 
sezónnych surovín zo záhrady a takisto zabud-
nutých (pšeno, proso) i novoobjavených 
(quinoa, chia...) plodín. Najväčším zdrojom 
inšpirácie sú však pre mňa moje deti.

Máte nejaké kulinárske zásady, na ktorých 
si špeciálne zakladáte?

Žiadne špeciálne kulinárske zásady nemám. 
Zakladám si však na čerstvosti. Nerada 
používam mrazené či konzervované výrobky a 
maximálne sa vyhýbam polotovarom.

Čo vaše obľúbené jedlo?
Takých je viac. Milujem najmä zeleninové 

jedlá, nie som totiž veľký fanúšik mäsa. Rada 

si vychutnám rôzne ryby, rizotá, hummus, tha-
jské karí, ale aj volské oko s avokádom.

Náš časopis čítajú aj študenti. Vedeli by 
ste na svojich kurzoch varenia preučiť aj 
pokročilejších internátnych „vifonkárov“? 
J Čo by ste odporučili začínajúcim kuchá-
rom s obmedzenými možnosťami kulinár-
skej realizácie?

Sama som začínala v internátnej kuchynke, 
preto sú mi tieto pomery známe. Napriek 
mnohým deficitom v kuchynskom vybavení 
či v rozpočtových možnostiach ani internátni 
študenti nie sú odkázaní len na instantné 
polievky, párky, špagety či iné cestovinové 
variácie s kečupom. My sme na intrák dostali 
remosku, v ktorej sme si pripravovali výborné 
žemľovky, pečené kurča so sladkými zemiakmi 
či polievky Eintopf od výmyslu sveta. Internát-
na kuchyňa môže byť skvelou školou tvorivého 
varenia. Veď nie je umením vytvoriť delikate-
su, keď máte k dispozícii exkluzívne suroviny 
a profispotrebiče. Ale dokázať vykúzliť niečo, 
po čom sa spolubývajúci budú oblizovať, 
v sťažených podmienkach s obmedzeným 
výberom fungujúcich spotrebičov a z limi-
tovaného množstva surovín, to už chce poho-
tového kuchára s nemalou dávkou fantázie. 
Základ by mala tvoriť sezónna zelenina, či je 
to už mrkva, cibuľa, zemiaky, cvikla, alebo 
zeler. V kombinácii s trochou strukovín, mäsa 
či krúpok môžu vzniknúť naozaj zaujímavé 
a hlavne chutné jedlá.

Vyštudovali ste evanjelickú teológiu na 
Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK. 
Ako si spomínate na svoje vysokoškolské 
časy?

Bolo to krásne, bohaté, občas humorné 
a občas i mystické obdobie môjho života. Na 
fakulte som spoznala svoju životnú lásku, 
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vďaka štúdiu sa mi otvorili oči do sveta teo-
lógie a filozofie, zistila som, že na jednu vec 
nemusí byť vždy správny len jeden pohľad, 
navyše, teológia ma naučila urobiť si na veci 
vlastný názor a vedieť si ho obhájiť. Počas 
školy sme boli rok na stáži v USA na Floride, 
čo bol najlepší rok môjho života. Som vďačná 
za každého spolužiaka aj pedagóga, pretože 
všetci istým spôsobom zmenili môj život. 
Niektorí ma možno sklamali, mnohí z nich 
však skôr milo potešili. No každý človek, ktorý 
vstúpil do môjho života, na mne zanechal ne-
jakú stopu. 

Vo svojich rozhovoroch pre médiá sa ne-
tajíte tým, že viera zohráva vo vašom ži-
vote dôležitú úlohu. Navyše, spolu s man-
želom ste sa stali tvárami tohtoročného 
Národného týždňa manželstva. S akými 
ingredienciami pracuje váš recept na ro-
dinné šťastie?

Manželstvo je ako kuchyňa – kde sa dob-
re varí, tam sa dobre darí. Základom pre náš 
vzťah je zostať dobrými priateľmi, ďalej sú to 
spoločné záľuby, aktívny intímny život a otvo-
renosť vo vyjadrovaní svojich potrieb, aby sme 
ich nemuseli napĺňať inde. Dôležité je tiež 
naučiť sa byť zodpovedným za svoje vlastné 
šťastie a zároveň v tejto veci i aktívne konať – 

treba sa jednoducho vzdať toho spôsobu 

myslenia, ktorý za vlastné šťastie či nešťastie 
berie na zodpovednosť niekoho iného než 
seba. 

Vieme o vás, že okrem kulinárskych 
kreácií sa venujete aj maľovaniu a písaniu 
básní...

Odmalička som umelecká duša. Mamina 
pracuje v kultúrnej sfére a odmala ma vo-
dila na rôzne prednášky, vernisáže, pred-
nesy poézie a prózy... Asi to teda mám aj 
v génoch. Na druhej strane sa považujem za 
človeka s extrémne bohatým vnútorným sve-
tom, ktorý potrebujem niekde projektovať. 
Keď také miesto nemám 
alebo strácam, cítim sa 
stratená a nepochopená. 
Preto dodnes stále píšem 
básne, občas skladám 
piesne, púšťam uzdu svo-
jej kreativite na rôznych 
poliach, dokonca aj pri 
varení a pečení.

Aké sú vaše (a nielen 
tie gastronomické) plá-
ny do budúcna?

Za posledný rok sme 
vybudovali z mena Krá-
liková úspešnú značku, 

ktorá dnes garantuje záruku kvalitných 
služieb i výrobkov. Kralikova Café & 
Cakes je naše tretie dieťa, ktorému by sme 
sa ďalší rok chceli venovať, ale tiež mu už 
darovať samostatnosť a stabilitu. V priebehu 
budúceho roka by sme chceli upevniť našu 
pozíciu na slovenskom trhu a, ak Pán Boh dá, 
otvoriť ďalšiu (v poradí už štvrtú) prevádzku – 
tentokrát v Bratislave. A pokiaľ ide o osobný 
život, chceme sa viac zamerať na budovanie 
nášho manželstva a priateľstva a vrátiť sa k 
našej tradícii „rande raz za týždeň“. Po roku 
práce cez týždeň aj cez víkend si stále viac 
uvedomujeme, že potrebujeme viac času pre 
seba a rodinu. Tešíme sa z oboch našich detí 
– syna Ondreja Tomáša, ktorý je prvák a má 
talent na matematiku a plávanie, chceme 
v jeho záujmoch a nadaní podporovať, rovna-
ko tak aj našu citlivú a spoločensky založenú 
dcéru Sarah Salome, ktorú zasa vedieme k 
láske k maľovaniu a hudbe. 

Blížia sa nám Vianoce, ktoré si naše chu-
ťové poháriky spájajú aj s jedinečnou 
chuťou medovníkov a vianočnej kapust-
nice. Držíte sa pri príprave štedrovečer-
ného stola tradičných receptov alebo 
zvyknete experimentovať aj s vianočným 
menu? 

Keďže manžel je východniar a ja po-
chádzam z okolia Trenčína, spájajú sa u nás 
doma miestne tradície oboch týchto lokalít. 
Preto na našom štedrovečernom stole nes-
mie chýbať kapustnica, ryba so šalátom, ale 
ani makové bobaľky. Pri tom všetkom však 
experimentujeme. Do kapustnice dávame 
figy, rybu skúšame každý rok inú, tento rok 
to bude napríklad halibut, a bobaľky robíme 
špaldové s troškou makového oleja. Tradícia 
nemá zväzovať, ale naopak, dávať priestor 
fantázii a kreativite. To je moje motto. A platí 
nielen vo varení. 

Čo by ste našim čitateľom v súvislosti 
s blížiacimi sa vianočnými sviatkami od-
kázali?

Čitateľom Našej univerzity prajem, aby 
nielen našli, ale i sami šírili okolo seba počas 
Vianoc skutočný pokoj, lásku, odpustenie 
a podelili sa tak so svojimi najbližšími o dary, 
ktoré možno očiam ostávajú skryté, no i tak sú 
tými najcennejšími. Byť tak skutočne „peace-
makers“, a nie „peacetakers“. 

Erika Hubčíková
Foto: Archív Michaely Králikovej
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Excelentne splnené ciele projektu KEGA na LF UK
V rokoch 2013 – 2015 bol na Ústave lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bra-
tislave (LF UK) a ďalších klinických pracoviskách LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) (I. chirurgická klinika, Rádiologická 
klinika, Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny a Akademická knižnica) v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach (LF UPJŠ) riešený projekt KEGA MŠVVaŠ SR 052UK-4/2013 „Projekt postgraduálneho vzdelávania vysokoškolských a odbor-
ných pracovníkov v podmienkach elektronizácie zdravotníctva (eHealth)“.

Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť prostredie umožňujúce informo-
vať o eHealth riešeniach v prvom rade vysokoškolských pedagógov a 
odborných pracovníkov na lekárskych fakultách a ich prostredníctvom 
študentov medicíny, ako aj lekárov z praxe a sprostredkovať spätnú väz-
bu z lekárskeho prostredia pre firmy podieľajúce sa na elektronizácii 
zdravotníctva.

Hlavnými prínosmi riešenia projektu bolo nadviazanie kontaktov a spo-
lupráce s kľúčovými aktérmi elektronizácie na vysokých školách a so 
stavovskými organizáciami v zdravotníckej praxi (teoretické a klinické 
pracoviská LF UK a UNB a LF UPJŠ, Fakulta matematiky, fyziky a in-
formatiky UK, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Národné cen-
trum zdravotníckych informácií, Ústav elektroniky a fo-
toniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave (FEI STU), Národné 
centrum telemedicínskych služieb FEI STU, Asociácia 
súkromných lekárov SR, Slovenská 
lekárnická komora, Slovenská ko-
mora sestier a pôrodných asisten-
tiek, Regionálna lekárska komora 
Bratislava, ZP Dôvera).

Súčasťou riešenia projektu boli 
odborné a školiace podujatia, ktoré 
sa konali ako súčasť sprievodného 
programu medzinárodných odbor-
ných výstav Slovmedica a Non-Han-
dicap. Boli to konferencie Celoživot-
né vzdelávanie zdravotníckych profe-
sionálov (2013, 2014), Vzdelávanie 
vo fototerapii, Deň zdravého dieťaťa 
(2013, 2014, 2015) a Zdravá škôlka 
v spolupráci s Európskou asociáciou 
pre fototerapiu a IBM (2013, 2014).

Na pôde LF UK sa vďaka spolu-
práci rozvinutej počas riešenia projektu inovoval sylabus povinne voli-
teľného predmetu princípy elektronického zdravotníctva, o ktorý pre-
javili záujem najmä zahraniční študenti. Významný je podiel riešiteľov 
projektu na elektronizácii pedagogického procesu (napr. elektronické 
testovanie v prostredí MOODLE, využívanie multimediálnych učebníc) 
a napĺňaní portálov MEFANET (MEdical FAculties NET) a e-knihy LF UK 

(5 elektronických učebníc a 8 prezentácií z oblasti práce s medicínsky-
mi informačnými zdrojmi). V rámci riešenia projektu vyšli, okrem iných 
publikačných výstupov, dve monografie: Fragmenty z elektronizácie 
zdravotníctva v teórii a praxi (2013) a Spektrum informačných zdrojov 

z biomedicínskeho prostredia 
& výmena teoretických a klinic-
kých poznatkov (2015).

Výsledky riešenia projektu boli 
prezentované a diskutované na 
prestížnom svetovom vedeckom 
fóre v Glasgowe v roku 2015, 
ktoré organizovala Medzinárodná 
asociácia pre výučbu medicíny 
(AMEE); na International Confe-
rence Research in Didactics of 
the Sciences v Krakove (2014, 
2016) a každoročne na medziná-
rodných konferenciách Dni lekár-
skej biofyziky, ktoré sa v období 
riešenia projektu konali v ČR.

Uvedený projekt bol prísluš-
nou komisiou a predsedníctvom 
Kultúrnej a edukačnej grantovej 

agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA) vyhodnotený ako ex-
celentne vyriešený a zaradený medzi štyri „top pro-
jekty“, ktoré by mali byť vzorovými, resp. ukážkový-
mi pre podávateľov projektov KEGA. Vedúcu pro-
jektu RNDr. Evu Kráľovú, PhD., preto pozval gene-

rálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Mgr. Jozef Jurkovič 
na stretnutie všetkých členov komisií KEGA, ktoré sa uskutočnilo 
14. októbra 2016 v budove Centra vedecko-technických informácií 
SR v Bratislave. Na tomto slávnostnom stretnutí dostala možnosť 
a priestor, aby prezentovala výstupy z riešenia uvedeného projektu 
pred orgánmi KEGA a vedením MŠVVaŠ SR. Zároveň si prevzala 

certifikát o excelentnom splnení plánovaných cieľov projektu.

RNDr. Eva Kráľová, PhD.,
Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK

Odborníci diskutovali o syndróme Zika
Dňa 21. októbra 2016 sa konal na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava (NKIM LF UK a DFNsP Bratislava) odborný seminár s medzinárodnou účasťou, 
ktorý je súčasťou cyklu prednášok Dni novorodenca. Odborný program sa konal pod záštitou dekana LF UK prof. MUDr. Juraja Šteňa, 
DrSc., a riaditeľa DFNsP Bratislava doc. MUDr. Ladislava Kuželu, CSc., MPH.

Na pozvanie prednostky NKIM LF UK 
a DFNsP Bratislava doc. MUDr. Ingrid 
Brucknerovej, PhD., aktívnou účasťou na 
odbornom seminári prispeli k úspechu po-
dujatia zástupcovia pediatrickej spoločnosti 
z Brazílie: honorárny konzul Slovenskej re-
publiky v Brazílii MUDr. João Alixandre Neto 
a známy pediater, univerzitný pedagóg pra-
cujúci na Instituto de Medicina Integral Prof. 
Fernando Figueira v Recife a koordinátor 
špecializačného programu Zdravie matky 

a dieťaťa MUDr. João Guilherme Bezerra 
Alves, PhD. MUDr. Alves je autorom a spo-
luautorom 6 monografií a vysokoškolských 
učebníc pediatrie, ako aj množstva odbor-
ných a vedeckých publikácií.

Doc. Brucknerová otvorila seminár pred-
náškou New bridges of the transatlantic 
cooperation (Nové mosty transatlantickej 
spolupráce), v ktorej zdôraznila myšlienku, 
že ani veľká vzdialenosť medzi krajinami nie 
je prekážkou na budovanie nových vzťahov, 

nových foriem spolupráce a výmeny dôleži-
tých informácií.

Dr. Alves predniesol prednášku na tému 
Congenital ZIKA syndrome: Preliminary re-
port of a new disease in Brazil (Vrodený Zika 
syndróm: predbežná správa o novom ochore-
ní v Brazílii). Priniesol informácie priamo z kra-
jiny, ktorú v tejto súvislosti sleduje celý svet. 
Problematika ochorenia spôsobeného víru-
som Zika je stále veľmi aktuálna. Po prekona-
ní infekcie počas tehotenstva sa rodia deti so 
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Projekt Erasmus+ pre podporu vzdelávania starších 
študentov

Seniorské vzdelávacie projekty EÚ majú na Univerzite Komenského (UK) tradíciu už od roku 2002. Po projektoch 
Sokrates a Grundtvig uspela Univerzita tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania UK (UTV CĎV UK) pri podaní 
projektu Erasmus+ s názvom „Educational Senior Network“ (EduSenNet), ktorý od decembra 2014 do októbra 
2017 koordinuje. Na plnení úloh projektu sa podieľa spolu s partnermi, ktorými sú: Vysoké učení technické 
v Brně (ČR), Seniorenkolleg an der Technische Universität Chemnitz (Nemecko), Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg (Nemecko), Senioren Academie Groningen-Friesland-Drenthe (Holandsko), Universidad Permanente 
de la Universidad de Alicante – UPUA (Španielsko) a Uppsala Senioruniversitet (Švédsko). Ďalšími spolupracu-
júcimi partnermi sú členské inštitúcie a jednotlivci združení v Európskej federácii starších študentov (EFOS), 
v ktorej je v súčasnosti CĎV UK predsedajúcou organizáciou.

K projektu nás inšpiroval záujem rozvi-
núť vzdelávacie príležitosti pre starších ľudí 
v odľahlých komunitách a regiónoch, ako aj 
úmysel realizovať sprievodný výskum na uni-
verzitách spolu s prieskumom názorov star-
ších ľudí, ich vzdelávacích záujmov, motivácie 
a bariér k ďalšiemu vzdelávaniu. Vytvorené 
kontakty s komunitami starších ľudí podporili 
otvorenie vzdelávania v Námestove i v Domo-
ve seniorov Lamač. V Námestove sme sa stre-
tli so záujmom starších dospelých a dôchod-
cov tohto regiónu o otvorenie vzdelávacieho 
programu UTV. Program začal pôvodne pre 
32 starších študentov vo všeobecne zamera-
nom obsahu štúdia v októbri 2014 a ďalší rok 
v odbore človek a zdravie pre 42 študentov. 
V septembri 2016 bolo imatrikulovaných 58 
nových študentov UTV a niektorí ďalší preja-
vili ešte záujem. V oravskom regióne (najmä 
v okolí Námestova) sa zapísalo do ďalšieho 
ročníka viac ako 100 seniorských študentov 

UTV, a to z celkového počtu 2022, ktorý ten-
to akademický rok UTV CĎV UK vykazuje. 
V rámci aktivít projektu „Educational Senior 
Network“ pripravila skupina seniorských štu-
dentov UTV v roku 2016 prednášky pre oby-
vateľov Domova seniorov Lamač. Program 
obsahoval témy z rôznych oblastí života a pre 
rok 2017 prejavili obyvatelia domova záujem 
o historické témy, v čom by sme mali pokra-
čovať od januára.

V súlade s plánom sa ciele projektu Era-
smus+ našimi aktivitami a aktivitami našich 
partnerov napĺňajú ako:
•	 skúmanie vzdelávacích príležitostí, rámco-

vých podmienok, ako aj metód výučby a 
učenia vo vzdelávaní starších ľudí na univer-
zitách v Európe; 

•	 prieskum názorov seniorov zameraných na 
vzdelávacie potreby, motiváciu, prekážky v 
zapojení sa do vzdelávacích aktivít starších 
ľudí na univerzitách, vo vidieckych oblas-
tiach a komunitách seniorov s cieľom pod-
pory záujmu nových účastníkov;

•	 ďalší rozvoj vzdelávacích programov, ich 
inovácia a optimalizácia vzdelávacích ponúk 
na základe podmienok pre ďalšie vzdeláva-
nie a názorov starších ľudí;

•	 využitie vedomostného potenciálu starších 
študentov v komunitách a regiónoch;

•	 zlepšenie kvality života izolovaných starších 
ľudí, podpora ich vzdelávacích potrieb;

•	 podpora udržateľnej spolupráce v oblasti 
vzdelávania seniorov a vytváranie sietí medzi 
univerzitami v Európe.

Výstupy projektu sú dostupné na stránke: 
http://edusennet.efos-europa.eu. K suma-
rizácii výstupov bude v závere projektu vyda-
ná publikácia poskytujúca výsledky získané 
z projektových prieskumov a analýz so záver-
mi a odporúčaniami pre vzdelávacie inštitúcie 
a spoločnosť. V tomto zmysle aj projektová 
konferencia v meste Chemnitz pod názvom 
„Education for the elderly and together with yo-
ung people in Europe“ v termíne od 8. do 10. 

júna 2017 podporí rozvoj vzdelávania starších 
ľudí v rôznych formách, ako aj intergeneračnú 
spoluprácu v oblasti vzdelávania.

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.,
vedúca metodička UTV CĎV UK 

a koordinátorka projektu

A K T I V I T Y  N A Š I C H  P R A C O V Í S K

Zľava: MUDr. João Guilherme Bezerra Alves, PhD.; honorárny konzul 
Slovenskej republiky v Brazílii MUDr. João Alixandre Neto; Doc. MUDr. 
Ingrid Brucknerová, PhD.

Rokovanie v Magdeburgu

Práca v komunite

závažným poškodením centrálnej nervovej sústavy, s ťažkým poškodením 
sluchu a zraku. 

Druhou témou bola problematika novorodeneckého skríningu Cur-
rent neonatal screen test in Brazil (Aktuálny novorodenecký skríningový 
program v Brazílii). V rámci diskusie sa hovorilo o organizovaní skríningo-
vého programu, o rozdieloch medzi obsahom novorodeneckého skrínin-
gu na Slovensku a v Brazílii. Rozdiely v náplni skríningového programu 
v Brazílii vyplývajú predovšetkým z rozdielnej zemepisnej polohy krajiny.

Všetky prednášky podnietili poslucháčov nielen k širokej diskusii, ale 
viedli aj k zamysleniu nad nevyhnutnosťou ochrany ľudského života a ľud-
ského zdravia a najmä zdravia ešte nenarodených detí. Táto myšlienka, 
ktorá spája pediatrov a neonatológov, potvrdzuje mimoriadnu dôležitosť 
spolupráce prostredníctvom odovzdávania skúseností a informácií o sú-
časných výsledkoch liečby.

Verím, že aj o rok sa nám naskytne príležitosť stretnúť sa v rovnakom 
zložení a podeliť sa navzájom o nové skúsenosti a poznatky v liečbe ocho-
rení novorodencov.

Doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD., 
prednostka NKIM LF UK a DFNsP Bratislava
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Michal Kajsík a Zdenko Levarski:
Vedecký park UK priniesol nášmu výskumu nový rozmer

Ľudia, ktorí nie sú v kontakte s vedcami, majú väčšinou predstavu, že sú to prevažne zádumčivé introvertné typy, ktoré celé dni trávia v labo-
ratóriách a majú svoj vlastný „skúmavkový“ svet. Ale opak môže byť pravdou. Presvedčili sme sa o tom pri rozhovore s Michalom Kajsíkom 
a Zdenkom Levarskim z Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave (UK), ktorí na nás od začiatku pôsobili ako milí, otvorení a vtip-
ní ľudia. Priznali, že ich okrem vedy spája aj priateľstvo.

Prečo ste sa rozhodli práve pre molekulár-
nu biológiu?

M. Kajsík: Lebo ma to bavilo. (úsmev) V rám-
ci môjho štúdia na vysokej škole to bola oblasť, 
ktorá ma najviac zaujala, ktorú som najlepšie 
chápal, najjednoduchšie sa mi s ňou pracova-
lo. Bakteriofágom, čo je názov pre vírusy infiku-
júci baktérie, sa v tej dobe venovalo veľmi málo 
ľudí. Bolo to pre mňa niečo inovatívne. Dá sa 
povedať, že je to ešte pomerne nový smer aj 
v medicíne, i keď napríklad v Rusku funguje už 
dlhé roky a istý čas aj v USA, kde je veľmi efek-
tívny. Zatiaľ sa používa na udržiavanie a kon-
trolu kvality potravín, ale začína sa už dostávať 
aj do medicíny. V USA sa pri liečbe používajú 
aj vírusy, no v EÚ takmer vôbec. Praktizujú sa 
tu všeobecne známe lekárske postupy. Preto 
som sa rozhodol pre tento výskum.

Z. Levarski: Táto oblasť ma oslovila aj preto, 
že môžem produkovať niečo, čo má potenciál 
reálneho využitia nie vo vzdialenej budúcnosti, 
ale už teraz, pokiaľ sa to správne aplikuje a pre-
nesie do praxe. 

Čomu sa momentálne vo svojom výskume 
venujete?

Z. Levarski: Ja sa venujem výskumu v ob-
lasti molekulárnej biológie a biotechnológií, 
pričom sa primárne zameriavam na produkciu 
rekombinantných proteínov. Jedna časť by sa 
dala nazvať enzýmová, ktorú využívame skôr 
v kozmetike a potravinárstve, a to konverziou 
priemyselne zaujímavých látok. Vyvíjame sys-
tém, pri ktorom dva proteíny menia látku jed-
nej formy na druhú a tá sa potom ľahšie skla-
duje a ľahšie sa s ňou manipuluje, pretože nie 
je taká prchavá. Ďalší enzým, s ktorým pra-
cujem, je termostabilný a využíva sa na rôzne 
dekontaminácie a monitoring čistých priesto-
rov. Dokonca sú tendencie aplikovať ho do 
šampónov s tým, že zabraňuje šedinám, lebo 
rozkladá peroxid, ktorý sa tvorí v koreňoch vla-
sov. To sú ale viac-menej len také komerčné 
výmysly. Tiež pracujem s proteínmi, ktoré sa 
neskôr použijú na tvorbu protilátok. Vytváram 
tzv. základ, vďaka ktorému sa potom vytvoria 
tieto protilátky. A ďalšou časťou sú proteíny, 
ktoré sa ťažko produkujú vo veľkom, sú dosť 
problémové. Ide o membránové proteíny ale-
bo malé proteíny s extrémnymi hodnotami. 
Preto máme s nimi zatiaľ, bohužiaľ, najmenšie 
úspechy.

M. Kajsík: Áno, Zdeno je viac biotechnológ, 
zaoberá sa skôr produkciou liečiv. Ja sa venu-
jem bakteriofágom. V tomto momente vytváram 
zbierku baktériofágov pre Vedecký park UK. To 
znamená, že izolujem nové a nové vírusy. To je 
môj najzákladnejší cieľ.

Čo to konkrétne znamená?
M. Kajsík: Znamená to, že ich charakterizu-

jem, aby som vedel, aké bakteriálne druhy a 
kmene infikujú, ako rýchlo zabíjajú, aká je ich 
genomická DNA... Vytváram jednoducho veľkú 
zbierku vírusov, ktoré budeme potom používať 
na všetky potenciálne aplikácie. Všade, kde 
budú baktérie, budeme vedieť využívať naše 
vírusy.

Aký prospech to má pre človeka v praxi? 
M. Kajsík: Súčasný stav vyzerá tak, že keď 

niekto ochorie (v Európe), tak príde k lekárovi 
a ten mu bez „osobnej medicíny“ predpíše anti-
biotiká, ktoré má v tabuľkách. Lekár vie, že je to 
napríklad streptokok, preto pacientovi naordinu-
je antibiotiká, na ktoré je streptokok citlivý. A keď 
to nezaberie, pokračuje v liečbe širokospektrál-
nymi antibiotikami – tie zatiaľ zabíjajú všetko. 
Problém však predstavuje takto „pestovaná“ 
rezistencia na antibiotiká, ktorá sa medzi ľuďmi 
vyskytuje čoraz častejšie a spôsobuje nízku ale-
bo minimálnu efektivitu konvenčných spôsobov 
liečby infekcií. Práve preto treba hľadať iné spô-
soby boja s infekciami. Cieľom môjho výskumu 
je vytvoriť prípravok, ktorý sa skladá z vírusov – 
bakteriofágov, citlivých na konkrétne baktérie. 
Vo všeobecnosti rozlišujeme dva prístupy, ako 
môžeme pri liečbe postupovať. Ako ilustračný 
príklad zvoľme ochorenie krku. V prípade prvé-
ho postupu, zaužívaného už od začiatku 20. 
storočia, sa aplikuje veľmi veľa vírusov do jedné-
ho prípravku, ktoré sú určené na všetko, čo sa 
nachádza v krku. Pacient tento prípravok požije, 
vírusy obsiahnuté v prípravku špecificky rozpo-
znajú a následne zabijú baktérie nachádzajúce 

sa v krku pacienta a on je tak „vyliečený“. Ten 
druhý prístup predstavuje „osobná medicína“, 
ktorá sa v ostatnom období formuje, je to sú-
časný projekt. V tomto prípade sa pacientovi 
zoberie vzorka mikrobiómu z infekčnej oblasti, 
stanoví sa zloženie bakteriálneho spoločenstva 
a vytvorí sa prípravok priamo preňho.

Vy by ste už vedeli vyrobiť spomínaný prí-
pravok?

M. Kajsík: To nie je také jednoduché. 
(úsmev) Práve to zahŕňa môj výskum. Pripravu-
jem zbierku vírusov, aby sa potom takéto prí-
pravky dali vyrobiť.

Ako dlho zvyčajne trvá takýto výskum?
M. Kajsík: Ten druhý prístup, o ktorom som 

hovoril, bude trvať dlho, lebo nie sme závislí len 
od samotnej izolácie vírusov, ale aj od zbierania 
kmeňov od pacientov. Ak totiž chceme nájsť 
bakteriofága, musíme mať v prvom rade kmeň, 
ktorý spôsobuje to ochorenie. Musíme najprv 
nazbierať veľa baktérií od pacientov, z nemoc-
níc, z patológií a iných... Na druhej strane je 
pravdou, že v prípade niektorých konkrétnych 
ochorení to nebude trvať dlho. Napríklad pri 
dysbakterióze hrubého čreva sa vzorky zbierajú 
veľmi rýchlo, lebo baktérií je tam relatívne málo 
a vírusy, ktoré ich infikujú, sú časté. Nachá-
dzajú sa všade v čističkách odpadových vôd. 
Ak však ide o ťažko kultivovateľné baktérie, na 
tie sa fágy hľadajú veľmi ťažko. Často dobu 
charakterizácie bakteriofágov predlžuje už len 
samotná kultivácia niektorých baktérií. Dĺžka 
výskumu naozaj záleží na konkrétnom prípade 
ochorenia.
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Vedci asi musia disponovať veľkou dávkou 
trpezlivosti... (úsmev)

M. Kajsík: Áno, ale hlavne sa musia vedieť 
tešiť z parciálnych úspechov. My skúmame 
viacero vecí súčasne, čiže ak sa jedna vec 
dlhodobo nedarí, podarí sa ďalšia, s ktorou 
pracujeme. Raz som napríklad klonoval jeden 
vírus trištvrte roka, dennodenne som to chys-
tal, pripravoval, stále skúšal niečo nové, ale 
nevychádzalo to. No tešil som sa z vecí, ktoré 
mi vychádzali, keďže som izoloval aj iné vírusy. 
A nakoniec sa mi podarilo úspešne dokončiť aj 
to trištvrteročné klonovanie. Len to chcelo tr-
pezlivosť a chuť skúšať stále niečo nové. 

Kedy ste sa začali zaujímať o vedu? Hrali 
ste sa v detstve so skúmavkami? (úsmev)

Z. Levarski: Aj áno (úsmev), lebo môj otec 
je chemik-technológ a ja som bol často s ním. 
A dostal som aj knižku o chémii, keď som mal 
šesť rokov. (úsmev) Neskôr na gymnáziu som 
nemal presnú predstavu o tom, čo chcem ro-
biť, vyprofilovalo sa to až na vysokej škole, kde 
ma na začiatku zaujala genetika.

M. Kajsík: Mňa už od základnej školy zaují-
mali prírodné vedy a konkrétna špecifikácia na 
biológiu a chémiu prišla na gymnáziu. Uvažoval 
som aj nad medicínou, ale keď som sa prešiel 
po nemocniciach, uvedomil som si, že toto urči-
te nechcem robiť. Nielen pre vybavenie nemoc-
níc, ale aj pre zodpovednosť, ktorá z tejto práce 
vyplýva. Keď ste v laboratóriu a máte zlý deň, tak 
jednoducho máte zlý deň, nevyšlo to a vyhodíte 
vzorky. V medicíne si takéto dni nemôžete dovo-
liť. Aj preto som sa rozhodol pre vedu.

Aký je život vedca? Máte aj iné záujmy 
okrem vedy, keď opustíte laboratórium?

M. Kajsík: Moja partnerka a Zdenova man-
želka tiež pracujú v oblasti vedy, čiže sa vzájom-
ne vieme pochopiť a poradiť si. Máme záľubu 
aj v IT technológiách, ale to je tiež viac-menej 
spojené s našou prácou.

Ako sa vám páči vo Vedeckom parku UK? 
Priniesol vám väčší priestor pre výskum?

Z. Levarski: Priniesol, a to doslova. Nie 
sme tu natlačení a môžeme sa samostatnejšie 
realizovať. Je pre nás tiež významným zdro-
jom unikátnych možností spolupráce. Tým, že 
tu fungujú aj súkromné subjekty, pričom po-
stupne očakávame príchod ďalších (spin-offy, 
start-upy), Vedecký park UK nám umožňuje 
aplikovať teoretické výsledky výskumu aj v pra-
xi. Bez tejto spolupráce by to bolo omnoho ťaž-
šie, lebo v čisto akademických podmienkach 
by sme si nemohli dovoliť robiť všetko naplno. 
V tomto do budúcna vidíme veľkú perspektívu 
parku. Prináša nové možnosti, ktoré tu doteraz 
neboli (alebo inak povedané: isté veci sa pred-
tým robili zložitejšie). Vzhľadom na to, že bude 
park pôsobiť aj ako inkubátor, bude tu viacero 
spoločností zaoberajúcimi sa biologickým vý-
skumom, a to opäť prinesie viacero príležitostí 
na nadviazanie spolupráce a aplikáciu výsled-
kov výskumu v praxi. 

M. Kajsík: Ako povedal kolega, určite je vý-
hodou, že sa môžeme samostatne realizovať. 
Pozitívne je aj to, že sme si tu všetko museli 
rozbiehať sami. Predtým sme pracovali v už 
zabehnutých laboratóriách, kde všetko fungo-
valo, a preto sme paradoxne nechápali, ako 
niektoré veci „bežia“. Tu vo Vedeckom par-
ku UK sme pracovali od jeho začiatku, preto 
sme veľa vecí zavádzali nanovo a vďaka tomu 
sme aj pochopili, ako čo presne funguje. To 
je výborná skúsenosť. Vedecký park nám tiež 
umožňuje, nazvem to tak, robiť veci lepšie. 
Dáva nášmu výskumu nový rozmer a motiváciu. 
Predtým sme napríklad mali nevýhodu, keď 
sme museli pracovať v jednej časti miestnosti 
na zabíjaní baktérií a v druhej časti na ich čo 
najväčšom náraste. A keď sa to náhodou stre-
tlo v jednom bode, tak nefungovalo ani jedno, 
ani druhé a práca tak bola kontraproduktívna. 
Práca s bakteriofágmi si vyžaduje dodržiavanie 
špecifických zásad týkajúcich sa i sterility pro-
stredia a tu máme aj v tomto ohľade minimálne 
o jednu triedu vyšší štandard, než akým dispo-
nuje napríklad Prírodovedecká fakulta UK (PriF 
UK). Navyše, máme tu k dispozícii dostatok 
priestoru na budovanie kolektívov v spolupráci 

s mladšími kolegami (študentmi) z magisterské-
ho alebo doktorandského štúdia. 

Máte v rámci vedy na Slovensku nejaké 
prianie do budúcna?

Z. Levarski: To vám poviem presne. Moje 
prianie je, aby sa extrémna byrokracia, brzdia-
ca všetko možné, znížila na „normálnu“ mieru. 
To je moje jediné prianie. 

M. Kajsík: Problémom v slovenskej vede sú 
financie. Možno to ani nie je problém s nedo-
statkom financií, ale ich „nutným zacielením“ 
dávno pred začatím výskumu. To sa dá použiť 
v priemysle, keď ideme montovať autá, v poľ-
nohospodárstve, keď vieme, koľko vysejeme, 
ale nedá sa to reálne použiť vo vede, lebo ja 
neviem vopred povedať, či budúci týždeň bu-
dem púšťať 45 polymerázových reťazových re-
akcií alebo 4. Veľakrát sa stáva, že to „gro“ sa 
naplánuje, ale zrazu treba zmeniť postup, lebo 
to vyplynulo z aktuálnych výsledkov výskumu. 
Na to však nie sú vyčlenené financie. Prijal by 
som, aby bol v rámci financovania k dispozícii 
50- alebo aspoň 30-percentný balík nezadefi-
novaných financií pre vedecké účely. Výskum 
by bol oveľa efektívnejší.

Máte sen alebo cieľ, čo by ste chceli v bu-
dúcnosti dokázať/vybádať?

Z. Levarski: Určite mám. Prajem si, aby sa 
to, čo skúmam, dostalo do praxe, aby sa to 
z laboratória dostalo do výrobného sektora. 

Máte na mysli aj niečo konkrétne?
Z. Levarski: Napríklad, aby sa bežne použí-

val rastový hormón a znížila sa jeho cena, ak sa 
uplatní technológia, ktorú sme vyvinuli.

M. Kajsík: Ja mám cieľ, aby sa začalo po-
užívať viacero alternatív na boj s bakteriálnymi 
infekciami. To znamená, aby sa pri liečbe ne-
využívali len antibiotiká, ale aj to, čo je relatívne 
prirodzené, čo v prírode dobre funguje, a to sú 
bakteriofágy. Čiže mojím „snom“ je dostať v Eu-
rópe do praxe fágové terapie.

Nataša Dojčáková, UVP UK

Mgr. Zdenko Levarski, 
PhD., je vedecký pracovník 
v oblasti molekulárnej biológie 
a biotechnológií so zameraním 
na pokročilé techniky rekombi-
nantných DNA, heterologickú 
expresiu proteínov, purifikáciu 
a analýzu proteínov. Dizertačnú 
prácu obhájil v roku 2014 na 
Katedre molekulárnej biológie 
PriF UK a od septembra 2014 
pôsobí vo Vedeckom parku UK 
(Biomedicína pre 21. storočie 
– nové diagnostické postupy – 
genomika, proteomika). Je spoluautorom 3 publikácií (WOS), 
ktoré boli citované 17-krát, a 1 patentovej prihlášky. Podieľal sa 
na riešení viacerých národných projektov (APVV) a bol zodpo-
vedným riešiteľom troch grantov UK (2011, 2012, 2014).

Mgr. Michal Kajsík, PhD., 
pôsobí ako vedecký pracovník 
v oblasti molekulárnej biológie, 
mikrobiológie a biotechnoló-
gií so zameraním na prácu s 
bakteriofágmi, fágovú terapiu, 
techniky rekombinantných DNA 
a analýzu proteínov. Dizertačnú 
prácu obhájil v roku 2014 na 
Katedre molekulárnej biológie 
PriF UK a od septembra 2014 
pôsobí vo Vedeckom parku UK 
(Biomedicína pre 21. storočie 
– nové diagnostické postupy 

– genomika, proteomika). Je spoluautorom 6 publikácií (Sco-
pus), ktoré boli citované 17-krát. Podieľal sa na riešení viace-
rých národných projektov (APVV) a bol zodpovedným riešiteľom 
grantu UK (2012). 
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Vianoce očami meteorológa
O tom, ako sa na našom území cez vianočné sviatky menilo počasie, nám prezradil viac prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., vedúci od-
delenia meteorológie a klimatológie na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského v Bratislave.                                                                                                                                                

   redakcia

Aké je charakteristické počasie okolo Vianoc na Slovensku?
Koniec decembra je pre väčšinu Slo-

vákov obdobím dovoleniek a vianočných 
sviat kov. Preto sa počas tohto obdobia viac 
ako inokedy zaujímame aj o počasie. Už od 
stredoveku sa traduje pranostika o zasneže-
ných Vianociach, ale aj o možnom ne čase, 
ktorý sa dáva do súvislosti s tzv. katarínskou 
pranostikou („Katarína na ľade – Vianoce 
na blate“ a naopak). Slovensko je geogra-
ficky pestrá krajina, väčšina územia sa ale 
nachádza v nadmorskej výške do 400 m. 
Iba 5,4 % územia Slovenska sa na chádza 
v nadmorskej výške nad 1000 m a 28 % nad 
600 m. Z toho vyplýva aj úro veň posudzova-
nia konkrétneho počasia, najmä teplotných 
a snehových pomerov. Kým na juhu Podu-
najskej nížiny bola v období 1951 – 2000 
v dekáde od 21. do 31. decembra priemerná 
teplota vzduchu okolo 0,0 °C, v kotlinách a 
dolinách v nadmorskej výške 700 m to bolo 
okolo –4,0 °C a na horách v nadmorskej 
výške 1600 m okolo –6,5 °C. S tým súvisí aj 
výskyt snehovej pokrývky, pričom to ovplyv-
ňuje aj známy fakt, že na horách (v nadmor-
skej výške okolo 1000 m) padá v tomto čase 
asi 2-krát viac zrážok ako na nížinách Slo-
venska.

Na druhej strane, počasie je na Sloven-
sku veľmi premenlivé aj koncom decembra. 
Tak sa môže ľahko stať, že sa v tom čase vy-
skytujú denné maximá teploty vzduchu nad 
+10 °C aj v polohách okolo 500 m n. m., prí-
padne pod –10 °C aj na nížinách Slovenska. 
Preto môže byť koncom decembra takmer 
celé Slovensko bez snehovej pokrývky, ale 
aj so snehovou pokrývkou nad 10 cm. 

Niekoľko faktov o obvyklom počasí a o ex-
trémoch v dekáde od 21. do 31. decembra: 
Denné maximum teploty vzduchu (T) je v niž-
ších polohách v priemere o 3,0 °C vyššie a 
denné minimum o 3,0 °C nižšie ako denný 
priemer T, pri zamračenom počasí sú rozdie-
ly medzi maximom a minimom T podstatne 
menšie (občas aj pod 1 °C) a pri jasnom 
väčšie (v období 1951 – 1990 bol priemer 
denných maxím T okolo 3,0 °C na nížinách 

juhozápadného Slovenska a okolo 1,0 °C na 
iných nížinách), mráz vo výške 2 m sa v tejto 
ročnej dobe na juhozápade Slovenska vy-
skytol v období pozorovaní vo viac ako 70 % 
rokov, v dolinách a kotlinách viac ako 90 % 
a vo vyšších kotlinách a dolinách ešte čas-
tejšie (v Liptovskom Hrádku takmer 100 % 
rokov v priemere) v niektorom dni tohto ob-
dobia. Na juhozápade Slovenska boli denné 
minimá teploty vzduchu v posledných 60 
rokoch okolo –3,0 °C, v nižších polohách 
stredného a východného Slovenska okolo 
–5,0 °C. Sneženie sa vyskytovalo dosť často 
aj v polohách nižšie ako 200 m n. m., pričom 
bola pravdepodobnosť snehovej pokrývky 
aj na nížinách vyššia ako 20 %. Noci sú pri 
jasnom počasí a slabom vetre na nížinách 
a v kotlinách už dosť chladné, je to hlavne 
po vpáde chladnejšieho vzduchu od seve-
rovýchodu a pri vyššej snehovej pokrývke, 
ale iba výnimočne bolo v nižších polohách 
chladnejšie ako –30 °C vo výške 2 m. Noci 
sa už v tomto čase nepredlžujú, pravdepo-
dobnosť nízkej nočnej teploty vzduchu sa 
ale stále zvyšuje. V tejto ročnej dobe sa ešte 
častejšie vyskytujú dlhotrvajúce cyklonálne 
situácie, občas aj s výdatnými zrážkami, kto-
ré prinášajú niekedy v závere dosť chladné 
počasie. Koncom decembra bola vo výške 
300 m pravdepodobnosť výskytu snehovej 
pokrývky asi 50 %, teda v priemere bola po-
lovica dní bez snehu.

Niekoľko príkladov extrémnejšieho poča-
sia: 21. a 22. decembra 1927 bolo denné 
maximum teploty vzduchu v Hurbanove len 
–11,1 a –12,4 °C, 28. až 30. decembra 
1937 len –10,2, –14,8 a –10,9 °C, 22. 
decembra 1969 len –10,9 °C, pred rokom 
1921 bolo takých dní zrejme viac. V rokoch 
1922, 1925, 1933, 1945, 1947, 1949, 
1958, 1959, 1960, 1971, 1973, 1974, 
1978, 1979, 1980, 1983, 1985, 1987, 
1989, 1993, 1994, 1995, 2009, 2010, 
2013 a 2014 boli ale denné maximá teplo-
ty vzduchu počas tejto dekády v Hurbanove 
aj nad +10 °C, pričom 29. decembra 1947 

to bolo +13,2 °C, 22. decembra 1971 bolo 
+14,2 °C, 29. a 30. decembra 1974 bolo 
14,7 a 14,9 °C, 24. a 25. decembra 2009 
bolo 13,1 a 14,1 °C a 23. decembra 2010 
bolo 14,2 °C. V rokoch 1922, 1925, 1958, 
1973, 1974, 1983, 1987 a 2013 mala tretia 
dekáda decembra podobný priemer teploty 
ako normálne v strede novembra. Tzv. via-
nočné oteplenie (s dennými maximami teplo-
ty vzduchu nad +4 °C v trvaní aspoň 3 dni) sa 
vyskytlo v 10 rokoch v období 1921 – 1950 
(33 %), v 15 rokoch v období 1951 – 1980 
(50 % rokov) a až v 21 rokoch v období 1986 
– 2015 (70 % rokov). V posledných 30 ro-
koch je trvalejšia snehová pokrývka s výškou 
nad 1 cm koncom decembra na juhozápade 
Slovenska dosť zriedkavá, no aj v období 
1921 – 1950 sa vyskytovala v Hurbanove 
iba v tretine rokov v trvaní viac ako 3 dni za 
sebou v poslednej decembrovej dekáde. 
Priemerné denné maximum teploty vzduchu 
bolo v Hurbanove pred rokom 1950 od 21. 
do 31. decembra (za 11 dní) okolo +1,5 °C, 
po roku 1970 je to okolo +4,0 °C.

Uvedené fakty svedčia o tom, že sa aj 
počas Vianoc (v poslednej dekáde decem-
bra) klíma u nás otepľuje približne o 2 °C 
za posledných 100 rokov, teda podobne 
ako počas celého roka v priemere. Nielen 
pre meteorológov a klimatológov je ale za-
ujímavosťou to, prečo sa vyskytuje tzv. via-
nočné oteplenie, teda, prečo sa prechodne 
zastaví ochladzovanie v priebehu zimy. Dá 
sa to vysvetliť aj tak, že v tejto ročnej dobe 
sa už často vyskytuje pomerne vysoký tlak 
vzduchu nad východnou Európou, no stále 
je ešte relatívne veľmi teplo nad Stredozem-
ným morom a nad Atlantikom. Zároveň sa 
prehlbuje tzv. islandská tlaková níž. To vyvo-
láva dosť často prúdenie teplého a vlhkého 
vzduchu od juhozápadu až západu do stred-
nej Európy. Neskôr zosilnie tlaková výš nad 
východnou Európou a vpády teplého vzdu-
chu do strednej Európy sú už zriedkavejšie.

Milan Lapin, FMFI UK
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Vianoce očami odborníka na reklamu
Sú Vianoce sviatkami pokoja a lásky alebo je to v súčasnosti už len dobrý biznis? Aj to sme sa opýtali prof. PhDr. Pavla Horňáka, 
PhD., vedúceho Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.                    

 redakcia

Vianoce – sviatky pokoja a lásky alebo dobrý biznis?
Vianoce verzus reklama
Keď sa povedia Vianoce, tak si asi väčšina 

z nás predstaví kapra vo vani či rozžiarený 
vianočný stromček. A rovnako rozžiarené oči 
detí, ktoré sa už nevedia dočkať, kedy otec 
konečne doje kapra. Len aby mohli pribeh-
núť k stromčeku a začať rozbaľovať darče-
ky. To, že sa vtedy Ježiško narodil, ich veľmi 
netrápi, skôr ich zaujíma, čo im priniesol...

V posledných rokoch však okrem týchto 
krásnych žiarivých asociácií pribúdajú do 
nášho vedomia, žiaľ, aj asociácie negatívne. 
A práve za nimi stojí často marketing a rekla-
ma. Marketing, ktorý sa usiluje predať, a to, 
ako hovorí stará definícia, „správny tovar na 
správnom mieste v správnom čase za správ-
nu cenu“. Za všetkým stojí primárne biznis. 
Lebo za správny výrobok či tovar považuje 
väčšina výrobcov taký, ktorý prinesie zisk. 
Správne miesto a čas sú také, kde sa tovar 
predá čo najrýchlejšie a v čo najväčšom 
množstve. A cena je tiež podriadená zisku. 
A aj keď v reáli je to trošku zložitejšie, je to 
vlastne jednoduché. Zisk je zisk.

Vianočnú „správnu definíciu“ by sme 
mohli zadefinovať aj inak: „Správne“ vianoč-
né produkty rozhodne nie sú len vianočné 
stromčeky, kolekcie, salónky, ale aj vianoč-
né ozdoby, kalendáre, koncerty či všetky 
produkty, ktoré majú ambíciu stať sa dar-
čekmi. To všetko je krásne, ale už menej, 
keď k nim pridáme „more“ gýčových pred-
metov či dokonca zábavnú pyrotechniku. 
Aké zábavné Vianoce vďaka nej majú naši 
štvornohí priatelia, to vedia najlepšie ich 
majitelia. (A o Vianociach tých, ktorí prišli 
o prsty či o zrak, radšej ani nepíšme.) Na-
šťastie, túto „radosť“ u nás už vo viacerých 
mestách zakazujú. Pred Vianocami sa však 
často predá takmer všetko, dokonca aj po-
stavy deda Mráza či figúrok zo Star Wars. 
Cena býva v týchto časoch tiež označovaná 
ako akciová a je pritom často nadsadená či 

taká, aká býva vždy. Skrátka „správna“. Ale 
keď našinec zbadá čarovné slovko „akcia“, 
tak potom uňho nastupuje podvedomá reak-
cia: „No nekúpte to!“

Ešte väčší problém však predstavuje 
miesto predaja a načasovanie samotnej 
reklamy. Priestory veľkých obchodných 
domov, ale i menších predajní sa menia na 
vianočné pomaly už koncom leta. Pritom aj 
z hľadiska psychológie spôsobujú tieto pred-
časné „Vianoce“ u zákazníkov často kontro-
verzné reakcie. „Skôr prídeš, viac predáš“ 
celkom nefunguje. (Tak je tomu aj u nás 
učiteľov, keď nám skončí v lete semester 
i skúškové a pri návšteve niektorého z ob-
chodných centier nás víta heslo „Hurá do 
školy“ so školskými potrebami pre detičky.) 
Nehnevá nás však len skoré načasovanie 
vianočných kampaní.

Reklamný smog na ulici v mestách či na 
bilbordoch pri cestách riešime nielen pred 
Vianocami. Áno, isto aj tu nájdeme nevkus-
né, neestetické či aj protiprávne umiestnené 
tabule, niektoré až vodičom nebezpečné... 
A je fakt, že ich je často priveľa. Pritom von-
kajšia reklama má aj svoje opodstatnenie. 
Výkladová tvorba či neónové reklamy na 
bulvár veľkomiest určite patria. V diplomovej 
práci mi kedysi diaľková poslucháčka, aran-
žérka z Moravy, napísala: „Čo by sa stalo, 
keby zrazu v týchto mestách zhaslo svetlo...“ 
Zosmutneli a zošediveli by Vianoce nielen 
na Broadwayi v New Yorku, na námestiach 
v Paríži, Londýne, v Tokiu, ale aj tie naše.

Nás všetkých však asi najviac hnevá – 
a na Vianoce zvlášť – najmä množstvo re-
klamy v televízii vsadenej do filmu. Vtip: 
„Predstavte si, chcel som si pozrieť v televízii 
reklamu a oni mi do toho dali film...“ prestá-
va byť smiešny. Stáva sa takmer realitou. Re-
klama na nás útočí zo všetkých strán, často 
znechucuje, prevalcuje dobrý vkus či naše 

estetické, ale aj 
etické cítenie. Veď 
uvážte, čo robí 
v Tescu Darth Wa-
der a ďalšie figúr-
ky zo spomenu-
tých Hviezdnych 
vojen na stojane 
takmer v životnej 
veľkosti s vianoč-
ným nápisom? Nič 
proti legendárnym 
Hviezdnym voj-
nám, veď oslavujú 
30. výročie. Ale 
ako idú k sebe voj-
ny a sviatky pokoja, 
mieru a lásky? Ešte 
aj počas vojnových 
konfliktov cez Vianoce stíchnu zbrane. Len 
reklamné tamtamy bubnujú už mesiace pred 
nimi. Nuž a keď skončia tieto sviatky, tak ich 
ozvučia akciové výpredaje... 

Kto za to môže? Reklama? Nie, tá je len 
prostriedkom. Ako som napísal v úvode svo-
jej knižky o kreativite v reklame: „Reklama 
sama osebe nie je zlá alebo dobrá. Môže 
pomáhať i ubližovať. Je ako pivo, futbal, lás-
ka. Je taká, akú si ju urobíme.“

Je to naozaj tak. Sme to my, ľudia, predo-
všetkým zadávatelia kampaní, ktorí to všetko 
financujú, ale aj reklamné agentúry či médiá, 
ktoré majú obrovské príjmy za svoj vysielací 
čas. Ale aj my všetci. Keby sme napríklad 
načas bojkotovali programy, v ktorých je 
neúnosné množstvo reklamy, tak by sme 
sa dostali ku kultúrnejším prenosom. Ale aj 
k znovunavráteniu starých funkcií reklamy, 
ktorá má potenciu pomáhať kupujúcim. 

Neberte nám Vianoce
Nenechajme si vziať naše Vianoce v duši 

a srdci obchodmi a ich reklamou. Ak sa sta-
neme imúnnejší voči predvianočnej reklame 
už v októbri, tak pomôžeme sami sebe. Ak 
budeme bojkotovať programy na televíznych 
staniciach, kde reklama trvá takmer toľko 
ako film, tak rating môže vrátiť kultúrnu tvár 
aj tomuto médiu. A budeme môcť pozerať 
na Vianoce rozprávky namiesto „príbehov“ 
o úžasnej zubnej paste či pôžičke, na kto-
rej zaručene zarobíte. Skrátka, keď zaznie 
Tichá noc, nech stíchnu reklamné tamtamy.

Želám vám krásne a ničím nerušené via-
nočné sviatky.

Pavel Horňák, FiF UK
Foto: Archív Pavla Horňáka

 Hviezdne vojnové Vianoce
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K maskotovi Alzy som sa nebál 
priblížiť len preto, lebo mlčal!



N A Š I  Š T U D E N T I

Iveta Varényiová: 

Vytrvalosť je v novinárčine jedným  
z najdôležitejších faktorov úspechu

Písaniu článkov pre periodiká sa venuje od maturitného ročníka, pričom študovanú žurnalistickú teóriu s novinárskou praxou v celo-
slovenskom týždenníku úspešne prepája už od prvého dňa svojho vysokoškolského štúdia. Aby toho nebolo málo, pred pár rokmi 
dokonca založila vlastný a stále čoraz obľúbenejší mesačník, venuje sa výskumu v oblasti politických vied a vo finále súťaže krásy 
Fotomodelka Európy 2016 – Fotomodella D’ Europa Slovakia získala prednedávnom korunku pre druhú vicemiss. V rozhovore nám 
študentka 2. ročníka magisterského štúdia na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Iveta Varé-
nyiová prezradila aj to, prečo sa rozhodla zasvätiť svoj život novinárskemu „chlebíčku“ a čo ju na tejto práci fascinuje.

Začnime hneď zhurta: Prečo práve žur-
nalistika?

Keď som bola malá, moja mama istý čas 
pracovala v regionálnych novinách MY Nit-
rianske noviny – Naše novosti v mojom rod-
nom meste Nové Zámky. Vtedy mi prišlo na 
um, že keď vyrastiem, možno predsa len ne-
budem princezná, ako som dovtedy plánova-
la, ale stanem sa novinárkou. Neskôr, počas 
základnej a strednej školy ma táto myšlienka 
čoraz väčšmi mátala. Vždy som milovala kni-
hy, písanie a najmä rozprávanie, takže to bola 
logická úvaha. V maturitnom ročníku som sa 
pre žurnalistiku rozhodla definitívne. Zavolala 
som šéfredaktorovi MY Nitrianskych novín 
– Našich novostí, ktorého som si pamäta-
la z detstva ako maminho bývalého kolegu, 
a dohodla som si s ním stretnutie. Ponúkla 
som mu zopár nápadov a on ma vzal. Začala 
som písať, fotiť, zalamovať a učiť sa. A hneď 

pri mojom prvom článku mi bolo jasné, že 
novinárčina je mojou novou vášňou.

Už od prvého dňa svojho vysokoškolského 
štúdia pracujete v redakcii časopisu Slo-
venka, vďaka čomu ste mohli od začiatku 
štúdia konfrontovať teoretické poznatky 
s reálnou žurnalistickou praxou. V čom vi-
díte najväčší prínos štúdia žurnalistiky?

Skutočne, hneď po mojom príchode do 
Bratislavy som chcela čo najskôr získať prax 
v celoslovenskom médiu a zamestnala som 
sa v Slovenke, kde píšem doteraz. Štúdium 
žurnalistiky mi prinieslo a stále prináša teore-
tický rozhľad. Univerzitné štúdium mi dopl-
nilo akúsi mozaiku, ktorej hlavnú časť tvoria 
praktické skúsenosti. Myslím si, že vedieť 
o histórii novinárstva, postupoch a etických 
normách v žurnalistike je veľmi dôležité. Sú 
to veci, ktoré vám v žiadnej redakcii nikto 
nemá čas vysvetľovať.

Pred pár rokmi ste sa podieľali na zalo-
žení mesačníka Slovenka Zdravie rodiny, 
kde pripravujete články na medicínske 
témy. Za svoj príspevok o osteoporóze ste 
dokonca boli nominovaná na cenu Novi-
nárska pocta KROK 2015. (Cieľom tejto 
ceny je oceniť najkvalitnejšie príspevky 
týkajúce sa témy reumatických ochorení 
a podnietiť tak aj záujem širokej verej-
nosti o túto problematiku – poznámka 
red.) Čím je vám blízka práve táto oblasť?

Slovenka Zdravie rodiny je môj projekt, 
moja srdcovka, moje „novinárske dieťa“. Až 
teraz si uvedomujem, aká som bola pri zrode 
tohto mesačníka neskúsená. Najskôr som si 
myslela, že budem pre časopis pripravovať 
rozhovory so známymi osobnosťami na ti-
tulky, rubriku cestovanie či novinky z oblasti 
štýlu a krásy. No realita mi priniesla to, že 
som sa musela začať učiť opäť niečo nové 
okrem reportáží, rozhovorov a písania tipov. 
Postupne som začala robiť medicínske témy 
a začalo ma to neuveriteľne baviť. Predtým by 
som si nikdy ani nepomyslela, že sa budem 
niekedy žurnalisticky venovať takýmto témam. 
V Slovenke Zdravie rodiny som našla nový 
zmysel svojej práce, nový rozmer. Vždy som 
totiž chcela písať o niečom, čo má pridanú 

hodnotu, zmysel pre čitateľa alebo dokon-
ca pre spoločnosť. Pri prípravách článkov 
pre Slovenku Zdravie rodiny som sa okrem 
lekárov a iných respondentov stretla aj s na-
šimi čitateľmi. Neuveriteľne ma napĺňa, keď 
vidím ľudí, ktorí čítajú náš časopis s cieľom 
dozvedieť sa niečo viac o svojom tele a zdra-
ví, pretože sú chorí alebo sa snažia viac sta-
rať o svoje zdravie. Pre mňa sú medicínske 
témy obzvlášť zaujímavé. Na týchto článkoch 
si dávam špeciálne záležať, pretože verím, že 
nimi môžem niekomu pomôcť. Za príspevok 
o osteoporóze s názvom „Nenechajte sa zlo-
miť“ som získala tretie miesto v kategórii prin-
tové médiá a novinársku cenu KROK. Písanie 
o starostlivosti o kosti a prevencii vážnych 
ochorení je pre mňa nesmierne podnetné. 
Aj vďaka KROK-u a Lige proti reumatizmu 
na Slovensku viem, že osteoporóza a reuma 
u nás trápi mnoho pacientov, a preto je dôleži-
té o nej hovoriť a aj prostredníctvom otvorenia 
diskusie na túto tému pomáhať ľuďom, ktorí 
reumatickými ochoreniami trpia. Samotné 
ocenenie bolo pre mňa obrovským prekvape-
ním a som zaň veľmi vďačná.

V mesačníku však ponúkate aj rozhovory 
so známymi osobnosťami. Ktorý z rozho-
vorov bol pre vás najväčšou žurnalistic-
kou výzvou?

Určite rozhovor s Adelou Banášovou. Nie 
preto, že by bolo iná než ostatní známi ľudia. 
Záležalo mi však na tom, aby bol náš rozho-
vor pre Slovenku Zdravie rodiny jedinečný. 
A urobiť jedinečný, objavný rozhovor s člove-
kom, ktorý je otvorený a poskytuje rozhovory 
každý deň, je občas náročné. Takže, ako to 
už býva, aj pri tomto rozhovore bolo pre mňa 
najväčšou výzvou vytvoriť tie správne – zaují-
mavé – otázky.☺

A kam vlastne chodíte na svoje námety?
Ak robíte čosi už istú dobu, námety 

začnú skutočne prichádzať samy. V Sloven-
ke Zdravie rodiny sme na začiatku boli na 
celý časopis v podstate dve. Znamená to, že 
som chodila na všetky akcie, tlačové bese-
dy, krsty kníh, ktoré súviseli s témami všet-
kých našich rubrík. Tým, že som vlastne ne-
mala na výber, rýchlo som získala prehľad, 
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kontakty a skúsenosti. Dnes tak viem, s kým 
sme v časopise ponúkli rozhovor aj dva roky 
dozadu, kto je práve zaujímavý, čo sa k nám 
do časopisu hodí a kto sa bude vynímať na 
titulke. Zároveň už mám lepší prehľad o tom, 
čo ľudia od časopisu s naším zameraním 
očakávajú. Takže námety prichádzajú samy, 
niekedy vyjdú zo skúsenosti, inokedy sa ob-
javia v mailovej pošte. ☺

Pracujete však aj vo výskume – pripravu-
jete analýzy pre Slovenskú spoločnosť 
pre zahraničnú politiku a venujete sa 
projektom súvisiacim s politikou Ruska 
a východnej Európy. Na takýchto znalos-
tiach by sa časom dala prípadne vyskla-
dať aj nejaká investigatívna reportáž. 
Láka vás investigatíva?

Výborná otázka. Sama si ju už roky kla-
diem. ☺ Vždy som sa chcela venovať inves-
tigatíve, pretože podľa mňa ponúka čitate-
ľom, divákom a poslucháčom médií unikátnu 
hodnotu, ktorú nenájdu nikde inde. Správy 
dnes už totiž nájdete kdekoľvek. Investigatí-
vu a hĺbkový pohľad však dokáže ponúknuť 
len informovaný a zapálený reportér. Napriek 
tomu som si k investigatívnej žurnalistike za-
tiaľ nenašla cestu. Spolupráca na príprave 
analýz pre Slovenskú spoločnosť pre zahra-
ničnú politiku je pre mňa novou výzvou. Záro-
veň je pre mňa táto práca akýmsi oddychom 
od klasického kreatívneho písania. Ide totiž 
o analýzy a prácu s faktami bez skladania 
nejakých vzletných fráz. Väčšinu práce záro-
veň robím v angličtine, takže je to pre mňa aj 
skvelý tréning v cudzom jazyku. Táto práca 
sa skutočne blíži k investigatíve, no ja ju za-
tiaľ vnímam skôr ako výskum v oblasti, ktorá 
ma popri kreatívnom písaní už roky fascinu-
je, a to sú politické vedy.

V októbri v Aule UK prednášala nositeľ-
ka Pulitzerovej ceny Deborah Nelson, 
ktorá okrem iného zdôraznila i to, že 
kľúčovým rozdielom medzi úspešným a 
neúspešným novinárom je vytrvalosť, čo 
následne demonštrovala aj na vlastnej 
skúsenosti. Stalo sa aj vám, že ste pre 
svoj článok museli prekonať neľahké 
prekážky?

Takých článkov bolo nespočetné množ-
stvo. Aj teraz „bojujem“ na viacerých 
frontoch o čo najlepší rozhovor, materiál, 
respondenta. Skutočne, vytrvalosť je v no-
vinárčine jedným z najdôležitejších faktorov 
úspechu. Pre mňa dôležitosť vytrvalosti sym-
bolizujú moje začiatky. Keď som prišla do 
Bratislavy a začala študovať, urobila som si 
zoznam všetkých redakcií, v ktorých by som 
chcela pracovať alebo naberať skúsenosti. 
Začala som si hľadať kontakty na šéfredak-
torov a všade uvádzali len mail. Samozrejme, 
z väčšiny redakcií neprišla na požiadavku 
práce pre čerstvú maturantku žiadna odpo-
veď. Pri kontaktoch do časopisu Slovenka 
však bol uvedený aj telefón na sekretariát. 
Zavolala som tam a tvrdila, že sa musím 
určite spojiť so šéfredaktorkou. Po niekoľ-
kominútovom presviedčaní asistentka re-

dakcie odovzdala telefón 
vtedajšej šéfredaktorke 
Márii Mikovej. Spustila 
som svoju reč a nepre-
stala som rozprávať, až 
kým mi nesľúbila, že sa 
môžem zastaviť na osob-
ný pohovor. A vyšlo to – 
vďaka vytrvalosti. Rovna-
ko to bolo so začiatkom 
v Slovenskej spoločnosti 
pre zahraničnú politiku. 
Zavolala som tam, spojila 
sa s riaditeľom Alexan-
drom Dulebom a požia-
dala som ho o stretnutie, 
pričom som ho zasypala 
dôvodmi, prečo by si na 
mňa mal nájsť aspoň päť 
minút. A stretnutie bolo 
úspešné, z čoho sa nes-
mierne teším.

V čom vidíte rezervy 
slovenskej žurnalistiky?

Podľa môjho názoru sa 
v tejto oblasti dá len ťaž-
ko generalizovať. No keď 
už, tak najväčšou rezer-
vou slovenskej žurnalis-
tiky je podľa mňa systém a spôsob práce. 
Slovensko je malý trh a my sa donekonečna 
odvolávame na tento fakt a uvádzame ho ako 
dôvod, prečo nemáme v médiách viac inves-
tigatívy, prečo majú naši novinári nízke platy, 
prečo nie je dosť peňazí na viac ľudí, a teda 
aj viac kvalitnej a hĺbkovej práce. Myslím, že 
nie je správne, ak majitelia médií neustále 
šetria len na zamestnancoch a novinári dnes 
musia okrem písania aj vybavovať inzerciu, 
spravovať sociálne siete či si zalamovať 
články alebo fotiť. Myslím, že by sa mala roz-
prúdiť verejná diskusia o úlohe žurnalistiky, 
o role novinárov v spoločnosti a o ich potre-
be v systéme. A tak zároveň otvoriť otázku, 
koľko je hodna práca novinára a prečo je 
práve v tomto povolaní tak veľmi dôležité 
nepodhodnocovať prácu ľudí, ktorí v tomto 
odvetví pracujú. Pretože sú to ľudia, ktorí to 
robia nielen pre peniaze, ale aj preto, že tú 
prácu milujú. Tak to dnes u nás totiž je. Kto 
novinárčinu skutočne nemiluje, za takých 
podmienok, aké sú dnes v tomto odvetví na-
stavené, v médiách dlho pracovať nebude.

Čo vaše ďalšie žurnalistické plány? Plá-
nujete zotrvať v printových médiách 
alebo sa chystáte preniknúť aj pred te-
levízne obrazovky? Veď aj výzorom ste 
na to ideálna osoba, o čom svedčí aj 
váš úspech vo finále súťaže krásy Foto-
modelka Európy 2016 – Fotomodella D’ 
Europa Slovakia.

Musím vám poďakovať za kompliment. Pí-
sané slovo a text ako taký je tým, čo mám na 
novinárčine tak veľmi rada. Zatiaľ si neviem 
predstaviť, že by som print „podviedla“ s te-
levíziou. Fotomodelka Európy bola výborná 
skúsenosť. Keď som mala asi sedemnásť 

rokov, občas som robila fotomodeling. A vte-
dy som zistila, že by ma takáto práca nikdy 
nebavila. Preto som s tým skončila a trochu 
som sa k tomu vrátila až teraz. Na účasť vo 
Fotomodelke Európy ma nahovoril môj kole-
ga fotograf zo Slovenky. Na kastingu som sa 
tiež ocitla akoby náhodou – na rovnakej ulici 
som totiž robila rozhovor a po jeho skončení 
mi zavolal snúbenec, aby som sa po ceste 
domov určite zastavila na kastingu. To, že 
som vo finálový večer získala korunku, ma 
skutočne veľmi prekvapilo. Nečakala som 
taký úspech, pretože som popri ostatných 
povinnostiach jednoducho na súťaž a už 
vôbec nie na potenciálny úspech nestíhala 
myslieť. 

Takže sa v budúcnosti neplánujete od-
dať fotomodelingu naplno? 

Fotomodeling je pre mňa bokovka. Je to 
možnosť, ako byť pre zmenu chvíľku ticho, 
nehovoriť, nepísať, oddychovať od mojej 
práce. Ak sa naskytne nejaká dobrá ponu-
ka, určite ju rada prijmem, no len ako prácu 
popri novinárčine a výskume.

Čo by ste ako skúsená novinárka a štu-
dentka posledného ročníka odkázali 
mladším študentským kolegom z odbo-
ru?

Nech sa nedajú znechutiť. Novinárčina je to-
tiž tá najlepšia práca na svete. Len v tejto práci 
stretnete inšpiratívnych ľudí, ktorých sa môže-
te vďaka náplni svojej profesie spýtať úplne na 
čokoľvek, čo vás zaujíma! Ak máte chuť sa učiť 
a ste zvedaví a kreatívni, v žurnalistike si vždy 
nájdete prácu, ktorú budete milovať.

Erika Hubčíková
Foto: Archív Ivety Varényiovej
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V prvý mesiac nového akademického roka sa na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine (JLF UK) konalo 
nové športové podujatie s charitatívnym zámerom – Martinský beh medikov 2016.

Za organizátorov podujatia sa pasovali štu-
denti 5. ročníka, ktorí myšlienku na oživenie 
začiatku semestra nosili v hlavách už zopár 
mesiacov. Zámerom bolo získanie financií zo 
štartovného a z predaja tričiek pre deti hos-
pitalizované na Klinike detí a dorastu JLF UK 
a Univerzitnej nemocnice Martin (UNM).

Na Martinskom behu 2016 sa zúčastni-
lo až 203 registrovaných účastníkov – a to 
aj z mimofakultného prostredia. Keďže išlo 
o nultý ročník, nikto si netrúfal odhadnúť 
účasť, a preto viac ako dve stovky záujemcov 
boli obrovským prekvapením. Opäť sa uká-
zalo, že medici na JLF UK sú nielen šikovní 
študenti, ale i empatickí ľudia, ktorí si radi 

nájdu čas aj na pomoc druhým.
Na stretnutí s prednostom Kliniky detí 

a dorastu JLF UK a UNM študenti odovzdali 
príspevok vo výške 850 eur, pričom jeho vy-
užitie ponechali na rozhodnutí vedenia klini-
ky. Po zvážení možností a potrieb sa získaná 
suma použije na nákup stoličiek k posteliam 
malých pacientov. Finančným výťažkom z pi-
lotného ročníka Martinského behu medikov 
tak študenti prispeli k tomu, aby vyšetrovania 
či návštevy u detských pacientov mohli pre-
biehať o niečo pohodlnejšie.

Poďakovať treba všetkým, ktorí pomohli 
pri organizácii alebo si našli čas a odbehli 
nejaký ten kilometer. Účastníci si na jednej 

strane zašportovali a urobili niečo pre svo-
je zdravie, na druhej strane podporili dobrú 
vec.

A teraz už treba rozmýšľať o ďalšom roční-
ku, ktorý má potenciál byť ešte úspešnejším. 
Na budúci rok sa však už budú organizátori 
ako šiestaci pripravovať na štátnice. Štafetu 
preto radi odovzdajú študentom nižších roč-
níkov. Spoločným cieľom je, aby sa Martin-
ský beh medikov stal tradičným septembro-
vým podujatím, na ktoré sa budú všetci tešiť. 

Matúš Brečka, študent 5. ročníka 
všeobecného lekárstva na JLF UK

Foto: Milan Šulov

Martinský beh medikov 2016

Študenti FMFI UK zorganizovali súťaž  
pre 500 stredoškolákov z troch krajín

Fyzikálny Náboj 2016 
Dňa 4. novembra 2016 sa v priestoroch Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa Freinademetza v bratislavskej Mlynskej doline 
uskutočnil už devätnásty ročník tímovej fyzikálnej súťaže pre stredoškolákov Fyzikálny Náboj. Na súťaži sa zúčastnilo 400 stredoško-
lákov z celého Slovenska.

Devätnásty ročník súťaže bol zároveň už 
druhým ročníkom Fyzikálneho Náboja, kto-
rý mal medzinárodný charakter. Organizáciu 
súťaže zabezpečili študenti Fakulty matema-
tiky, fyziky a informatiky Univerzity Komen-
ského v Bratislave (FMFI UK) z občianskeho 
združenia Trojsten v spolupráci so svojimi 
zahraničnými kolegami z českého fyzikálne-
ho korešpondenčného seminára FYKOS, 
z maďarskej študentskej organizácie EPS 
Budapest Young Minds Section a z poľské-
ho gymnázia a univerzity v Gdansku.

Počas dvojhodinovej súťaže sa muselo vyše 
80 päťčlenných tímov popasovať so 45 zau-
jímavými úlohami z fyziky, ktoré si vyžadovali 
ich kreativitu a schopnosť pozrieť sa na úlohu 
z netradičného uhla pohľadu. Odmenou za 
každú správne vyriešenú úlohu im bola ďalšia 
výzva – nový príklad. Stredoškoláci súťažili me-
dzi sebou v dvoch kategóriách: juniorskej (prvý 
a druhý ročník stredných škôl) a seniorskej 
(tretí a štvrtý ročník stredných škôl). Najlepších 
päť tímov v každej kategórii bolo odmenených 
vecnými cenami. Stredoškoláci zo Slovenska 
zároveň súperili o medzinárodné prvenstvo so 
svojimi rovesníkmi z Maďarska a Českej re-

publiky. Celkovo sa tak zapojilo do tejto súťaže 
vyše 500 stredoškolákov z troch krajín.

Víťazmi oboch kategórií sa na Slovensku 
– a zároveň aj v medzinárodnom meradle 
– stali tímy z Gymnázia Jura Hronca. Svoje 
sily si – v rámci neškodnej exhibície – so 
stredoškolákmi prišli zmerať aj dva obzvlášť 
nevšedné tímy: prvý z nich tvorili doktorandi 
z FMFI UK, medzi ktorými nechýbali organi-
zátori prvých ročníkov súťaže Náboj, druhým 
tímom boli profesori z FMFI UK. Dobrou 
správou je, že ani najlepšiemu stredoškol-
skému tímu sa, našťastie, doktorandov 
z FMFI UK nepodarilo poraziť. ☺

Na otvorení súťaže sa zúčastnil aj dekan 
FMFI UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., 
ktorý prejavil obdivný úžas nad tým, koľko 
nadšených mladých ľudí sa venuje fyzike. 
Súčasťou programu boli aj súbežné aktivity 
pre pedagogický sprievod stredoškolákov. 

Presne tri týždne po Fyzikálnom Náboji sa 
dňa 25. novembra 2016 uskutočnil v spo-
lupráci so zanietenými stredoškolákmi z 27 
miest na Slovensku tzv. Náboj Junior, čo je 
súťaž s rovnakým princípom, akurát je urče-
ná pre žiakov základných škôl a nižších roč-

níkov 8-ročných gymnázií. Na Náboji Junior 
2016 sa zúčastnilo vyše 2500 žiakov zo Slo-
venska a Českej republiky.

Študentskí organizátori súťaže z FMFI UK 
a občianskeho združenia Trojsten okrem 
troch súťaží Náboj organizujú sedem celo-
ročných korešpondenčných seminárov, sé-
riu populárnych prednášok Klub Trojstenu 
a Akadémia Trojstenu, ako aj niekoľko jar-
ných, letných a jesenných fyzikálnych a in-
formatických škôl.

Matej Badin, študent FMFI UK
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Keď sa povie Španielsko, väčšina Slovákov si predstaví dovolenkové destinácie ako Ibiza, Malorka, Barcelona či An-
dalúzia. Mnoho turistov sa zameriava len na južnú časť tejto krajiny a uniká im jej sever, ktorý skrýva množstvo pokla-
dov v podobe panenskej prírody a nádherných pláží, krásnych historických miest a malebných dediniek. Túžba spoznať 
tento menej známy región ma priviedla k rozhodnutiu stráviť niekoľko mesiacov štúdiom v Oviede, ktoré je hlavným 
mestom Astúrie, jedného z autonómnych spoločenstiev severného Španielska.

Už od začiatku štúdia som bola rozhodnu-
tá, že sa chcem zúčastniť na študijnej mo-
bilite prostredníctvom programu Erasmus+, 
pretože ho považujem za jedinečnú možnosť 
stráviť časť štúdia v zahraničí, spoznať tak 
systém štúdia v iných európskych krajinách 
a zdokonaliť sa v cudzích jazykoch. Okrem 
toho takýto študijný pobyt prispeje k tomu, 
že sa študent naučí byť viac samostatný, 
sebavedomejší a dostane sa do medziná-
rodného prostredia, keďže spozná študen-
tov z rôznych krajín i kultúr. Španielsko bolo 
pre mňa pri výbere krajiny jasnou voľbou, 
pretože študujem odbor prekladateľstvo a tl-
močníctvo v kombinácii anglický a španiel-
sky jazyk a už niekoľko rokov sa zaujímam 
o španielsku a latinskoamerickú kultúru. Pô-
vodne som na Universidad de Oviedo mala 
študovať len jeden semester, avšak keď mi 
bola ponúknutá možnosť predĺžiť si pobyt aj 
na letný semester, neváhala som a nakoniec 
som v Oviede strávila celý akademický rok – 
od septembra 2015 do začiatku júla 2016.

Pokiaľ ide o samotné štúdium, počas 
môjho Erasmus+ pobytu som absolvovala 
predmety z anglickej a španielskej filológie, 
pričom sa tamojší systém štúdia v porovnaní 
so systémom na mojej domácej fakulte líšil 
vo viacerých aspektoch. Prvým bol počet 
predmetov. V Španielsku majú študenti me-
nej predmetov a každý z nich má tak vyššiu 
hodinovú a kreditovú dotáciu. Výhodou tohto 
systému je, že poskytuje priestor venovať sa 
preberaným témam viac do hĺbky. Ako veľmi 
prínosné hodnotím taktiež skupinové projek-
ty, ktoré boli podmienkou úspešného absol-
vovania niektorých predmetov. Zahraničným 
študentom umožnili lepšie sa začleniť do ko-
lektívu domácich študentov. Spočívali v tom, 
že sme sa mali rozdeliť do skupín a každá 
skupina si vybrala tému svojho projektu. Na 

projekte sme následne pracovali počas se-
minárov a aj vo voľnom čase. 

Počas môjho pobytu v Oviede som si naš-
la množstvo nových priateľov z rôznych kútov 
sveta, a to aj vďaka študentskej organizácii 
Erasmus Student Network Oviedo, ktorá pre 
zahraničných študentov v Oviede usporadú-
va spoločenské akcie a výlety. Študenti tak 
majú možnosť spoznať sa navzájom, navští-
viť zaujímavé miesta či ochutnať španielsku 
kuchyňu. Za zaujímavými miestami a chut-
ným jedlom v Oviede netreba chodiť ďaleko. 
Už len samotná prechádzka ulicami tohto 
krásneho, pokojného a čistého mesta je zá-
žitkom. Tak ako mesto som si veľmi rýchlo 
zamilovala aj astúrsku kuchyňu – cachopo, 
fabadu či sidru. Navštívila som viaceré časti 
Španielska od astúrskych dedín rozprestie-

rajúcich sa v lone prírody cez kozmopolitnú 
Barcelonu, horúcu Andalúziu až po Kanár-
ske ostrovy, ktoré sú skutočným rajom na 
zemi. Zavítala som aj do susedného Portu-
galska, konkrétne do Lisabonu, hlavného 
mesta, a Porta, kde som ochutnala známe 
portské víno vyrábané v tejto oblasti.

Pre mňa osobne bolo rozhodnutie absol-
vovať pobyt cez program Erasmus+ jedným 
z najlepších v živote. Nielenže som sa zlep-
šila v jazyku, ktorý študujem, ale z pobytu 
v Španielsku som si odniesla aj zážitky, skú-
senosti a priateľstvá na celý život. Všetkým 
študentom odporúčam, aby túto možnosť 
využili a prihlásili sa, lebo práve mesiace 
strávené na „erasmáckom“ pobyte môžu byť 
tými najkrajšími v ich živote. ☺

Bc. Veronika Kelemenová, FiF UK

Španielsko ako ho nepoznáte
Historické centrum Ovieda

Na výlete v Lisabone
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Jubilant doc. RNDr. Andrej Tirpák, CSc.
Náš obľúbený kolega, učiteľ a priateľ doc. RNDr. Andrej Tirpák, CSc., sa dňa 19. novembra 2016 dožil krásneho životného jubilea 
– 80. narodenín. 

Doc. Tirpák sa narodil v 
roľníckej rodine vo výcho-
doslovenskej dedinke Ža-
lobín. Po základnej škole 
v rodnej obci absolvoval 
gymnázium vo Vranove 
nad Topľou v roku 1955. 
Spolu so spolužiakom, 
teraz už doc. RNDr. Joze-
fom Venckom, CSc., za-
čal študovať na Prírodove-
deckej fakulte Univerzite 
Komenského v Bratislave 
(UK) odbor matematika a 
fyzika. Po prvom ročníku 

bol vybraný na štúdium do NDR, ale v konečnej 
fáze výberového konania ho zastavili, pretože jeho 
otec odmietol vstúpiť do KSS. Štúdium na fakulte 
ukončil v roku 1960 v odbore fyzika so zameraním 
na elektroniku a vákuovú fyziku.

Patril medzi najšikovnejších poslucháčov. Jeho 
vedúci diplomovej práce Ing. Štefan Šurka sa o 
ňom viackrát vyjadril, že bol jeho najlepším štu-
dentom. Nebolo teda prekvapením, keď ho pri-
jali za asistenta fyziky na Katedru experimentálnej 
fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK 
(FMFI UK), ktorá sa v tom čase personálne posil-
ňovala. Bol aj vynikajúcim a obľúbeným asisten-
tom – študenti si ho veľmi vážili pre jeho vedomosti 
a jasnú formuláciu poznatkov. Ako učiteľ začal ve-
dením základného fyzikálneho praktika II, neskôr 

viedol praktikum z mikrovlnovej fyziky, prednášal 
fyziku mikrovĺn a elektrinu a magnetizmus. Získané 
skúsenosti využil pri napísaní vynikajúcich učebníc 
Elektromagnetizmus a Fyzika veľmi vysokých 
frekvencií, ale aj viacerých vysokoškolských 
skrípt, z ktorých patrí k najobľúbenejším najmä 
jeho Praktikum z mikrovĺn.

Vedeckej činnosti sa začal venovať už počas 
písania diplomovej práce a nadšenie pre vedu ho 
neopustilo ani počas externého ašpirantského 
štúdia, ani popri plnení učiteľských povinností. 
Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 
1968. V rámci nej skonštruoval spin-echo spek-
trometer jadrovej magnetickej rezonancie, a to 
ako prvý a svojho času jediný prístroj tohto dru-
hu v Československu. Jeho kvality ocenil aj prof. 
Ing. Matej Rákoš, DrSc., z Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, ktorý na spektrometri name-
ral časť výskumu k svojej doktorskej dizertačnej 
práci. V rokoch 1968 – 1969 bol doc. Tirpák 
aj na ročnom študijnom pobyte u prof. Artura 
Löscheho, zakladateľa jadrovej magnetickej rezo-
nancie na Univerzite v Lipsku, kde sa zdokonalil 
v nemeckom jazyku. Pre jeho výborné odborné a 
jazykové znalosti bol pozvaný na ročný prednáš-
kový pobyt (1970 – 1971) na Fachhochschule 
Hamburg (dnes: Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg). Svoje vynikajúce 
skúsenosti a jazykové schopnosti výborne uplat-
nil aj počas 3-ročného prednáškového pobytu na 
Univerzite v Basre (Irak) v rokoch 1971 – 1974. 

Počas oboch prednáškových pobytov sa dočkal 
výborného ohodnotenia zo strany tamojších štu-
dentov, ktorí si jeho prednášky obľúbili. V rokoch  
1968 – 1972 sa zapojil aj do projektu v rámci 
programu Interkozmos (spolu s prof. RNDr. Vik-
torom Matišovitšom, DrSc., doc. RNDr. Andre-
jom Jaroševičom, CSc., a doc. RNDr. Ľudovítom 
Fischerom, CSc.) skonštruovaním prijímača AKR 
2 na príjem spektier elektromagnetických vĺn 
z kozmického priestoru okolo družice.

Po návrate z Basry sa stal vedúcim oddele-
nia rádiofyziky. Po obhajobe habilitačnej práce 
a prednesení habilitačnej prednášky bol v roku 
1980 menovaný za docenta fyziky. V roku 1990 
sa stal vedúcim Katedry rádiofyziky FMFI UK 
a túto funkciu zastával až do roku 2002, kedy 
došlo k znovuzjednoteniu existujúcich katedier. 
Po odchode do dôchodku učil na fakulte až do 
minulého akademického roku 2015/2016.

Medzi záľuby doc. Tirpáka patrí spev. V práci 
vždy vynikal veľkou svedomitosťou, precíznosťou 
a dôslednosťou. V spoločnosti je veľmi priateľ-
ský, ústretový a nápomocný.

Prajeme mu ešte veľa ďalších plodných ro-
kov života, prežitých vo výbornom zdraví, šťastí, 
pohode, spokojnosti. Nech sa mu splnia všetky 
jeho sny, túžby, predstavy, predsavzatia, želania, 
ciele a nádeje.

Peter Lukáč,
emeritný profesor FMFI UK

Významné životné jubileum prof. RNDr. Jozefa Halgoša, DrSc.
Dňa 23. novembra 2016 sa dožíva 70 rokov významný slovenský vysokoškolský pedagóg, vedec, biológ, parazitológ a ekológ prof. 
RNDr. Jozef Halgoš, DrSc. 

Narodil sa v Sobla-
hove pri Trenčíne, kde 
absolvoval základné 
i stredoškolské štú-
diá. V r. 1965 – 1970 
študoval na Prírodo-
vedeckej fakulte Uni-
verzity Komenského 
v Bratislave (PriF UK) 
odbor biológia – ché-
mia so špecializáciou 
na zoológiu. V r. 1970 
nastúpil na Katedru 
systematickej a eko-
logickej zoológie PriF 
UK ako odborný asis-

tent. Na základe rigorózneho konania v odbore 
parazitológia mu bol v r. 1971 udelený titul dok-
tor prírodných vied (RNDr). V r. 1974 nastúpil na  
Zoologický ústav PriF UK, v r. 1994 – 1996 bol 
dokonca jeho riaditeľom. Funkciu riaditeľa zastával 
aj po transformácii Zoologického ústavu na Ústav 
ekológie PriF UK. V r. 1998 došlo k ďalšej organi-
začnej zmene, z Ústavu ekológie sa stala Katedra 
ekológie PriF UK a profesor Halgoš ju viedol až do 
r. 2011. Kandidátsku dizertačnú prácu z parazitoló-
gie obhájil na Parazitologickom ústave ČSAV v Pra-
he v r. 1980, doktorskú dizertačnú prácu zas v r. 
1989 na Zoologickom ústave RAV v Petrohrade, na 
základe čoho mu bola v r. 1990 udelená vedecká 
hodnosť doktora vied. V r. 2000 sa habilitoval a na 
základe inauguračného konania v r. 2003 bol me-
novaný profesorom pre odbor ekológia.

Zosumarizovať jeho pedagogickú, vedeckú 
i publikačnú činnosť je vzhľadom na jej rozsiah-
losť vskutku náročnou úlohou. Prof. Halgoš na 
PriF UK prednášal a viedol cvičenia zo zoológie 
bezstavovcov a parazitológie. Prednášal aj me-
dicínsku geografiu a dvadsať rokov prednášal a 
viedol cvičenia na kurzoch z tropickej medicíny 
pre lekárov na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie 
lekárov a farmaceutov v Bratislave. Neskôr pred-
nášal parazitológiu pre ekológov, evolučnú para-
zitológiu, medicínsku entomológiu, vyšetrovacie 
metódy v parazitológii, ekológiu dvojkrídlovcov a 
iné predmety. Vychoval nespočetné množstvo 
diplomantov, doktorandov, jedného docenta 
a troch profesorov. Riešil množstvo výskumných 
úloh najmä z oblasti biológie a ekológie krvcica-
júcich dvojkrídlovcov (muškovité, komáre) a iných 
významných druhov parazitov. Podieľal sa ako 
riešiteľ na 21 expertíznych štúdiách a projektoch. 
Publikoval vyše 120 vedeckých prác v domácich 
i v zahraničných časopisoch, ako aj množstvo po-
pulárnych a populárno-vedeckých článkov. Bol 
členom autorského kolektívu niekoľkých mono-
grafií, jednej celoštátnej vysokoškolskej učebnice 
a štyroch vysokoškolských skrípt.

Pedagogická i odborná činnosť prof. Halgoša 
presahovala hranice bývalého Československa. 
Bol členom poradného výboru pre výskum hu-
mánnej onchocerkózy v Afrike a pre výskum fauny 
Grécka. Stále je aktívny v medzinárodnej spolu-
práci medzi Katedrou ekológie PriF UK a Kated-
rou zoológie Sliezskej univerzity v Katoviciach a so 
Zoologickým ústavom RAV v Petrohrade. Zúčast-

nil sa na viacerých vedeckých expedíciách, napr. 
v Mongolsku, Vietname, Rusku, Afrike, Blízkom 
východe, Maroku či Grécku.

Prof. Halgoš pôsobil v mnohých funkciách na 
vedecko-odbornom a spoločenskom poli, kde 
prejavoval vždy veľa osobnej iniciatívy, nápaditosti, 
odbornej skúsenosti i organizačných schopností. 
Aktívne pracoval i pracuje v rôznych vedeckých 
spoločnostiach. Za svoju dlhoročnú vedecko-
-pedagogickú činnosť bol odmenený mnohými 
vyznamenaniami, napr. Medailou profesora Jána 
Hovorku, Medailou Stanislava Prowázka i medai-
lou PriF UK. Je nositeľom štátneho vyznamenania 
Mongolskej ľudovej republiky.

Prof. Halgoš je všestranne aktívny v spoločen-
skom, kultúrnom i športovom živote. Jeho celo-
životným hobby sú kone. Pozoruhodné sú aj jeho 
danosti a talent narábať so slovom a myšlienkami, 
ktoré pretvára v básnické zbierky oslovujúce i naj-
náročnejších poslucháčov. Pohltila ho aj záľuba 
genealógie, obdivuhodne ovláda históriu mno-
hých mien a detailne študuje svoj rodokmeň.

Vážený pán profesor, milý Jožko, pri príležitosti 
významného životného jubilea Ti prajeme do bu-
dúcich rokov pevné zdravie, nech sú Tvoje ďalšie 
roky naplnené množstvom Božích milostí, optimiz-
mom, úspechmi a spokojnosťou v osobnom i pra-
covnom živote. Ad multos annos!

Doc. RNDr. František Ondriska, PhD.,
doc. RNDr. Eva Bulánková, CSc., PriF UK
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K T I V I T Y  N A Š I C H  P R A C O V Í S K P R E Z R A D I L I  S T E  N Á M  O  S E B E

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
vedúci Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK

predseda Akademického senátu UK

Miesto narodenia: Trenčín
Vek: 51

Čím ste chceli byť ako dieťa?
V mladosti ma zaujímali predovšetkým 

technické predmety a najmä elektrotech-
nika. Rád som si zostavoval rôzne jedno-
duché zariadenia, neskôr rádiá a zosilňo-
vače. Možno preto som uvažoval o štúdiu 
elektrotechniky na strednej a potom prí-
padne aj na vysokej škole. Neskôr u mňa 
prevážil záujem o matematiku a fyziku, 
prijali ma na prírodovedné trenčianske 
gymnázium. Odvtedy je matematika mo-
jím koníčkom i povolaním. 

Čo ste študovali a prečo práve tento 
odbor?

Po skočení gymnázia som sa prihlásil 
na Univerzitu Komenského, na jej (vtedy 
ešte) Matematicko-fyzikálnu fakultu. Vy-
bral som si štúdium matematickej analý-
zy, ktorá sa mi zdala najbližšia možnos-
tiam aplikovania matematiky v prírodných 
vedách a inžinierskych odboroch. 

Aké cudzie jazyky ovládate?
Myslím, že sa plynule dohovorím po 

anglicky a rusky. Angličtina mi pomáha 
pri dorozumievaní sa s inými matematikmi 
a ruštinu mám rád kvôli klasickej ruskej li-
teratúre, ktorú si z času na čas prečítam. 

Čo vám napadne, keď sa povie „prá-
ca“?

Povolanie učiteľa matematiky na vyso-
kej škole som si vybral, pretože mi táto 
práca okrem možnosti vzdelávania a pô-
sobenia na mladých ľudí súčasne posky-
tuje aj zábavu a najmä radosť z možnosti 
objavovať nové poznatky.

 
Ako rád trávite voľný čas?

Rád športujem, v lete veľa jazdím na 
bicykli po Slovensku a Česku a v zime 
zase často chodievam do telocvične ale-
bo posilňovne. 

Uprednostňujete televíziu alebo kni-
hy? Prečo?

Ani jedno, ani druhé. Obe sú pre mňa 
rovnako dôležité. Televízia prináša rýchle 
správy a krátkodobé názory, kým knihy 
sú pre mňa zdrojom trvácnejších poznat-
kov a postojov. 

Prezradíte niečo 
o svojej rodine?

Manželka Andrea je 
genetička a pracuje na 
Prírodovedeckej fakul-
te UK. Mám dve dcéry 
Andreu a Zuzanu, kto-
ré študujú na strednej 
škole. Robia mi všetky 
radosť.

 
Čo vás dokáže zarmútiť?

Namyslenosť a lenivosť niektorých 
ľudí. 

Čo vás dokáže rozosmiať?
Dobrý a krátky vtip.

Máte obľúbenú osobnosť (herca, spi-
sovateľa, športovca...)?

Asi sú to ruskí spisovatelia Tolstoj, Čechov 
a Dostojevskij, z našich je to Sládkovič. 

Máte nejaký skrytý talent?
Určite nie.

Aké hodnoty sú pre vás v živote naj-
dôležitejšie?

Húževnatosť a sebareflexia.

Jazykové rituály 
Dennodenne sa dostávame do mnohorakých medziľudských kontaktov, pri-
čom naše (aj jazykové) správanie je často poznačené ritualizáciou. 

Možno niekomu zídu na um najskôr tie nejazykové rituály. Patrí k 
nim ranná káva (často bez nej nevieme začať deň), niekto si zasa nevie 
predstaviť deň bez športového vyžitia, gurmán si neodoprie dobré jedlo 
či pohár vyberaného vína. Sú to práve rituály, ktoré sú prostriedkom sta-
bilizácie sociálnych vzťahov a majú funkciu navodzovať poriadok v sple-
titom živote. Prostredníctvom rituálov sa darí jednoduchšie začleniť do 

kolektívu či identifikovať sa medzi stúpencami národnej, kultúrnej, ľudovej či inej tradície. Ako 
je to ale s jazykovými rituálmi?

Ritualizácia v jazyku súvisí s opakovaním istých formulácií v podobných situáciách. Naprí-
klad na verejnosti neustále počuť výrazy ako „nech sa páči“ či „ďakujem“. V súkromnej ko-
munikácii sú to prípady, keď sa komunikácia uskutočňuje len tak, „aby reč nestála“. Odborne 
sa takéto reči nazývajú „small talks“. Na ošúchanú otázku rodiča: „Čo bolo v škole?“ už 
dopredu očakávame automatickú odpoveď dieťaťa: „Nič.“ Časté sú tiež konverzácie „o poča-
sí“. Môžu to byť rozhovory pri náhodnom stretnutí susedov či známych a nemusia byť doslova 
len o počasí. Neraz sú takéto zaužívané formulácie poznačené predsudkami: „Tá dnešná 
mládež!“ či stereotypizáciou: „Nedáš – dostaneš!“ (gól). Aktuálnosť výpovede sa azda naj-
markantnejšie „tlmí“ pri odriekavaní modlitby. Za floskulami typu „tak to asi má byť“, „to je 
tou dobou“, „dnes je moderné všetko“ či za tautologickými vyjadreniami „láska je láska“ sa 
skrýva škála motivácií hovoriaceho zvoliť pohotovú výpoveď v záujme udržiavania kontaktu, 
príp. utužovania súladu s inými ľuďmi.

Takéto hotové jazykové „prefabrikáty“ máme naporúdzi bez nutnosti hlbšieho zamyslenia. 
Navyše, v súčasnej individualizovanej spoločnosti fungujú ako užitočný nástroj na podporu 
kolektívnosti. Jav má teda dve stránky mince: na jednej je stabilita a garancia utužovania me-
dziľudských vzťahov, na druhej je nulová kreativita a neoriginálnosť vyjadrovania. Už ste sa 
zamysleli, kedy je pohodlnejšie siahnuť už po tzv. „hotových výrazoch“ vám?

Mgr. Zdenka Schwarzová, 
Katedra slovenského jazyka FiF UK

Naša univerzita 1962, 
ročník VIII., č. 8

L ISTUJEME V  STARÝCH ČÍSLACH
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M A Ľ O V A N Á  K R Í Ž O V K A

K A R I K A T Ú R A

Čo nájdete v januárovej  

Našej univerzite?

ü			Predstavíme vám víťazné logo k 100. výročiu založenia UK 

Ktorý grafický návrh uspel v študentskej súťaži v závere roka 2016  

a kto si odniesol víťazných 1000 eur?

ü		Rozhovor s absolventom FaF UK Ondrejom 

Sukeľom, prezidentom Slovenskej 

lekárnickej komory 

Ako hodnotí vývoj lekárnictva na Slovensku za 

posledné obdobie? Akým aktivitám sa venuje 

Slovenská lekárnická komora?

ü	Univerzitný stromček prianí 

Študentská časť AS UK zorganizovala pred 

Vianocami už po druhý raz krásne dobročinné 

podujatie. Koho študenti a zamestnanci UK 

obdarovali tentokrát?

ü	mnoho ďalšieho zaujímavého čítania

Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk 
do 9. januára 2017 a vyhrajte antistresové maľovanky UK. Spomedzi 
správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme 
v budúcom čísle Našej univerzity.
Vyhodnotenie z minulého čísla: Konfucius: „TAJNIČKA 1: MÚDRY človek 
hľadá všetko v... TAJNIČKA 2: SEBE, TAJNIČKA 3: HLÚPY hľadá všetko 
v... TAJNIČKA 4: DRUHOM.“ Správnu odpoveď poslala aj Viktória Fied-
ler. Srdečne blahoželáme!
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The Japanese Ambassador to Slova-
kia, Jun Shimmi, visits the Faculty of 
Medicine at Comenius University
At the Faculty of Medicine at Comenius 
University on 11 October 2016, the facul-
ty’s two study vice-deans responsible for 
international students – Associate Pro-
fessor Ingrid Brucknerová and Professor 
Boris Mravec – met with the Japanese 
Ambassador to Slovakia, Jun Shimmi; the 
Japanese cultural attaché, Tomoe Komat-
su; and representatives of the Internatio-
nal Medical Universities agency, which 
provides students with study opportu-
nities at the Faculty of Medicine. They 
discussed the possibilities for further co-
operation. p. 4

Comenius University has six new pro-
fessors
On 9 November 2016 the President of the 
Slovak Republic, Andrej Kiska, appointed 
twenty new university professors. Six of 
them (Svetlana Ficová, Miroslav Grajcar, 
Jana Jurkovičová, Branislav Kollár, Martin 
Péč, and Jana Plevková) work at Come-
nius University. p. 5

An honourable mention for the Faculty 
of Education
As a part of the 2016 National Award 
for Career Advice, the Euroguidance 
Network at the Slovak Academic As-
sociation for International Cooperation 
presented the Faculty of Education with 
an honourable mention for its new study 
programme entitled “Psychological and 
Careers Advice for Disabled Individuals”. 
The faculty is the only educational insti-
tution in Slovakia which focuses on the 
psychological well-being of people with 
disabilities. p. 5

Successful students and teachers at 
Comenius University are awarded 
Exceptional students and teachers of the 
university were presented with awards by 
Comenius University Rector, Professor 
Karol Mičieta, on 21 November 2016 at 
a ceremonial event held in the Comenius 
University Auditorium in honour of Inter-
national Students’ Day. The purpose of 
this event was to acknowledge students’ 
brilliant academic results as well as their 
exceptional knowledge, abilities, talent, 
and activities (which go above and beyond 
what is required), and their contribution to 
the spreading of the good reputation of 
their faculty, university, and indeed Slova-
kia itself, in a European context and even 
further afield. The event was also an op-
portunity to recognize and thank those 
teachers who have played a significant 
role in their students’ scholarly, artistic, or 
sporting success. Upon the basis of pro-
posals received from faculty deans, the 
rector presented 31 students with acade-

mic mentions and 30 teachers with letters 
of thanks. pp. 6–9

The presentation of Principles of Sur-
gery IV
On 26 October 2016 a ceremonial pre-
sentation of the book Princípov chirurgie 
IV (Principles of Surgery IV) took place 
in the historical building of the National 
Council of the Slovak Republic on Župné 
Square in Bratislava. In addition to surge-
ons and university representatives, the 
event was attended by the highest repre-
sentatives of the Slovak government. The 
continuing Princípy chirurgie (Principles 
of Surgery) project, which includes Pro-
fessor Jaroslav Siman as main editor, will 
have a total of five volumes. Since the 
project began, Professor Ján Breza has 
been involved as the main editor of the 
work, as have Professors Svetozár Haruš-
tiak, Peter Kothaj, Juraj Pechan, and Jú-
lius Vajó as co-editors. This editorial and 
organizational project at Comenius Uni-
versity’s Faculty of Medicine is being led 
by Helena Bernadičová, whose work to 
date was recognized by the President of 
the Slovak Medical Association and main 
editor, Professor Ján Breza, who awar-
ded Bernadičová with the association’s 
“Human Life” Silver Badge. Over 1250 
pages, the fourth volume of the Principles 
of Surgery series covers such areas as 
urology, plastic surgery, and vascular sur-
gery. p. 12

The 2016 University Drop of Blood wel-
comes 400 donors
In partnership with the National Trans-
fusion Service of the Slovak Republic, 
Comenius University organized the 2016 
University Drop of Blood campaign. The 
seventh year of this event took place from 
7 to 10 November and 14 to 16 November 
2016 at six faculties and involved a total 
of 398 students, staff, and friends of the 
university. p. 13

Celebrating the anniversary of the Fa-
culty of Arts at Comenius University 
through archived documents and pho-
tographs
In celebration of the 95th anniversary of the 
commencement of tuition at the Faculty of 
Arts, an exhibition presenting a number 
of topics from the history of the faculty 
was installed in the atrium of the faculty 
building in October 2016. The author of 
the exhibition is Mária Grófová from the 
Comenius University Archive. The project 
was made possible with the help of the 
faculty’s Department of Ethnology and 
Museology. The exhibition is made up of 
ten parts which illustrate the faculty’s foun-
ding, studies at the faculty, important foun-
ding professors, spaces, and the faculty’s 
insignia. p. 15

Comenius University Press at the 2016 
Bibliotéka Book Fair
After a long break, Comenius University 
Press participated in the 24th Bibliotéka 
Book Fair, which took place from 10 to 13 
November 2016 at the Incheba Expo Brati-
slava exhibition centre. The Department of 
Russian Language and Literature at the Fa-
culty of Arts also exhibited at the fair. p. 26

The Faculty of Management at Come-
nius University celebrates 25 years
On 24 November 2016, a ceremonial 
meeting of the Scientific Council of the 
Faculty of Management took place in the 
Comenius University Auditorium under the 
auspices of Professor Peter Plavčan (the 
Minister of Education, Science, Research 
and Sport of the Slovak Republic) and Co-
menius University Rector, Professor Ka-
rol Mičieta. The faculty’s dean, Professor 
Jozef Komorník, informed the audience 
about the beginnings of the faculty and its 
international awards, and he emphasized 
the success of the faculty in securing in-
ternational grants. Prominent graduates 
of the faculty also spoke to the audience. 
The event ended with the dean presenting 
commemorative letters to members of the 
Comenius University leadership and other 
important guests and personalities. Part 
of the faculty celebrations centred on an 
international scholarly conference entitled 
“A Bilateral Academic Forum – Slovakia 
and France in the Perspective of Slovak 
Foreign Policy”, which took place at the 
faculty on 25 November 2016. p. 27

Experts discuss the Zika virus
On 21 October 2016 the Department of 
Neonatology and Intensive Medicine at 
the Faculty of Medicine and the Universi-
ty Children’s Hospital in Bratislava held an 
expert seminar on the Zika virus, which 
included international participation, as a 
part of the “Days of the New-Born” lec-
ture cycle. The seminar programme took 
place under the auspices of the faculty 
dean, Professor Juraj Šteňo, and the di-
rector of the University Children’s Hospital 
in Bratislava, Associate Professor Ladislav 
Kužela. Upon the invitation of the Head 
of the Department of Neonatology and 
Intensive Medicine, Associate Professor 
Ingrid Brucknerová, seminar participants 
from the paediatric community in Brazil – 
Doctor João Alixandre Neto, who is the 
Honorary Consul of the Slovak Republic 
in Brazil, and Doctor João Guilherme Bez-
erra Alves, who is a famous paediatrician 
and university lecturer at Instituto de Medi-
cina Integral Professor Fernando Figueira 
in Recife and the coordinator of the Health 
of the Mother and Baby Programme – con-
tributed to the event’s success. p. 30

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.
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