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oztodivne poskladaná súčasná slovenská vláda má za
sebou tri štvrtiny zo svojich prvých sto dní. Počas tohto
„stodnia“ sa patrí dať jej pokoj, no zároveň je dobré
sledovať, ako sa pripravuje na splnenie aspoň zlomku sľubov,
ktorými sa politici strán, z ktorých je zložená, ešte pred pár mesiacmi zaliečali voličstvu.
Ministerstvo školstva, okrem iného, zvolalo v máji rokovania
pri okrúhlom stole so zástupcami regionálneho a vysokého
školstva. Z diskusie vzišlo takmer sedemdesiat úloh, ktorými
má ministerstvo začať napĺňať programové vyhlásenie
vlády. Dvadsaťštyri z nich sa týka vysokého školstva a sú to
napospol racionálne a osožné opatrenia. Podľa mňa však pri
väčšine z nich ide iba o technikality a len kde-tu sa dá tušiť
nábeh na tak potrebné koncepčné zmeny. Pritom argumentov
v prospech ich realizácie je dosť aj mimo „hlasu ľudu“: veď si
len pripomeňme, že už minister D. Čaplovič dal vypracovať
správu o stave slovenského školstva, J. Draxler ohlasoval
ešte niekedy v polovici minulého roku skoré zverejnenie
zásadných materiálov, ktoré pripravoval jeho ministerský think
tank, o podkladoch pre strategické rozhodovanie, ktoré by
ministerstvo malo mať k dispozícii od svojich na to určených
organizácií, ani nehovoriac.
Navyše, keď predseda Rady vysokých škôl, doc. M. Putala
z našej prírodovedeckej fakulty, hneď po ohlásení spomínaných
úloh upozornil, že bez dodatočného finančného krytia bude
„celý proces reforiem a podpory kvality ohrozený“, priestor na
prejavy čo i len mierneho optimizmu sa nám povážlivo zužuje.
Ktovie teda, dokedy budeme v takýchto podmienkach môcť
ešte udržať entuziazmus nášho mladého vedeckého dorastu
(s. 7 – 9), z ktorého by raz mohli vyrásť napríklad aj kandidáti na
„vedcov roka“ (s. 12 – 13).
Milé čitateľky a milí čitatelia Našej univerzity! Bol by som oveľa
radšej, keby som vám do editoriálu posledného tohtoročného
čísla mohol napísať text, ktorý by pôsobil menej bezradne. Zatiaľ
však na to, žiaľ, nevidím pádny dôvod. Aspoň v jeho závere by
som vám však predsa chcel trocha zdvihnúť náladu, a preto vám
do blížiacich sa dovolenkových mesiacov želám, aby ste si počas
nich našli dostatok času i príležitostí na oddych a načerpanie síl.
Po lete nám ich iste bude treba opäť neúrekom.
Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.,
prorektor UK pre rozvoj,
predseda Redakčnej rady Našej univerzity
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Univerzita Komenského má 16 nových profesorov
Prezident SR Andrej Kiska 16. mája 2016 vymenoval 42 nových vysokoškolských profesorov. Šestnásť z nich pôsobí na Univerzite
Komenského v Bratislave (UK).
„Som rád, že sa dnes o kvalite nášho vzdelávania hovorí podstatne viac než pred rokom
či dvoma. Zodpovední politici sú vystavení väčšiemu tlaku, ktorý by nemal poľaviť. Naopak, je
dôležité, aby všetci – rodičia, študenti, ale aj pedagógovia – trvali na tom, že vláda musí oblasť
školstva významne zlepšiť a dosiahnuť konkrétne výsledky. No nie všetky zmeny dokážu urobiť
sami politici. Školstvo, podobne ako iné systémy,
často funguje v zotrvačnosti. Nie vždy je schopné
reagovať na zmeny okolo nás dostatočne včas
a dostatočne dobre. A preto je aj vašou úlohou,
pani profesorky a páni profesori, aby ste vo svojich odboroch boli hlasmi modernizácie nášho
systému vzdelávania, vedy a výskumu. Aby naše
školstvo neprespalo svoju budúcnosť,“ zdôraznil
vo svojom slávnostnom príhovore prezident SR.
„Máte pred sebou dôležité, ale aj krásne poslanie – prispieť k tomu, aby slovenský výskum
a slovenské školstvo boli kvalitnejšie. Máte príležitosť učiť mladých ľudí, študentov, aby boli
nielen zdatní vo svojom odbore, ale aby z nich
vyrastali čestní, poctiví ľudia, občania našej krajiny a Európy. Ľudia, ktorí sú schopní kriticky myslieť, argumentovať, rozlišovať fakty od výmyslov,
kultivovať verejnú diskusiu,“ dodal Andrej Kiska.

Rektor UK opakovane
viceprezidentom SRK
Dňa 30. mája 2016 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene konalo
76. riadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), jedného z orgánov reprezentácie vysokých škôl. Členovia SRK na zasadnutí zvolili prezídium,
ktoré je výkonným orgánom SRK a tvoria
ho prezident a dvaja viceprezidenti.
Prezidentom SRK bude v nasledujúcich dvoch rokoch opätovne profesor Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity
vo Zvolene. Viceprezidentmi SRK budú
profesor Karol Mičieta, rektor Univerzity
Komenského v Bratislave, a profesor Marek Šmid, rektor Trnavskej univerzity v Trnave. Menovaným začalo plynúť druhé
funkčné obdobie dňom 5. júna 2016.
Bližšie informácie na: www.srk.sk.
red.

Novovymenovaní profesori Univerzity
Komenského v Bratislave:
Prof. MPhil. Jozef Bátora, PhD. (Filozofická
fakulta UK), odbor politológia
Prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK), odbor geológia
Prof. Mgr. Michal Chabada, PhD. (Filozofická fakulta UK), odbor filozofia
Prof. MUDr. Michal Javorka, PhD. (Jesseniova lekárska fakulta UK), odbor normálna
a patologická fyziológia
Prof. RNDr. Jozef Klembara, DrSc. (Prírodovedecká fakulta UK), odbor zoológia
Prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD. (Fakulta managementu UK), odbor manažment
Prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. (Pedagogická
fakulta UK), odbor politológia – inauguračné
konanie na UPJŠ v Košiciach
Prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. (Lekárska
fakulta UK), odbor psychiatria
Prof. Ing. Anna Pilková, CSc., MBA (Fakulta
managementu UK), odbor manažment
Prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD. (Filozofická fakulta UK), odbor orientálne jazyky
a kultúry
Prof. MUDr. Ján Staško, PhD. (Jesseniova
lekárska fakulta UK), odbor vnútorné choroby
Prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc. (Fakulta
matematiky, fyziky a informatiky UK), odbor
fyzika
Prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc. (Farmaceutická fakulta UK), odbor fyzika
Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD. (Lekárska
fakulta UK), odbor neurológia
Prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc. (Jesseniova lekárska fakulta UK), odbor gynekológia
a pôrodníctvo
Prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc. (Jessenio-

va lekárska fakulta UK), odbor gynekológia
a pôrodníctvo
Kompletný zoznam vymenovaných profesorov
je uverejnený na webstránke www.prezident.sk.

Profesorka Anna Pilková z Fakulty managementu UK

Profesor Michal Javorka z Jesseniovej lekárskej fakulty UK

Andrea Földváryová
Foto: Marián Garaj,
Kancelária prezidenta SR

Univerzita Komenského podporila
Pražskú deklaráciu
Rektor Univerzity Komenského v Bratislave
(UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., podpísal dňa 13. mája 2016 na pôde Univerzity
Karlovej v Prahe Pražskú deklaráciu o úlohe
univerzít v súčasnom svete. Deklarácia vyzdvihuje dôležitosť a nezastupiteľnosť vzdelávania
v súčasnom svete a nevyhnutnosť dodržiavať
a ctiť si humanistické a demokratické ideály
a princípy. Deklaráciu iniciovanú Univerzitou
Karlovou v Prahe podpísali zástupcovia medzinárodných univerzitných asociácií Coimbra
Group, Europaeum a UNICA.
„Univerzity boli od počiatku svojej existencie
inštitúciami zohrávajúcimi v Európe významnú
úlohu. V súčasnom globalizovanom svete nie
je úloha univerzít o nič menej dôležitá ako
v minulosti. Univerzity okrem vedy a výskumu
musia dnes dokázať vychovávať absolventov
schopných kriticky nazerať na dianie okolo
seba, naučiť ich vyznať sa v záplave informácií

a odovzdať im schopnosť porozumieť svetu.
Je preto dobré, že vznikla deklarácia, ktorej
podpísaním sa zúčastnené univerzity hlásia
k odkazu Karola IV., ktorý platí i na začiatku
21. storočia,“ uviedol rektor Univerzity Karlovej prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.
Pražskú deklaráciu uvítal aj rektor UK prof.
Karol Mičieta: „Deklarácia je spontánnym
a účinným pripomenutím významu univerzít
stredovekého i humboldtovského akademického ideálu. Sú to práve univerzity, ktoré v súčasnom dynamickom svete prinášajúcom mnohé
náročné výzvy disponujú ľudským aj odborným
potenciálom pre ich riešenie. Deklaráciu vnímam aj ako prejav slobodného akademického
ducha a akademickej spolupráce. Som totiž
presvedčený, že špičkové univerzity majú viac
spolupracovať a vytvárať spoločné programy,
projekty a vedecké centrá nielen na domácej,
ale aj medzinárodnej úrovni.“
red.
(pokrač. na str. 4)
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Uvádzame úplné znenie Pražskej deklarácie:

Pražská deklarace
Vycházejíce z inspirativního odkazu staroslavných středověkých univerzit, stejně jako
z odkazu českého krále a římského císaře
Karla IV., jenž dal souhlas k založení jedenácti z nich, a cítíce spoluodpovědnost za stav
dnešního světa, vydáváme u příležitosti našeho
setkání v Praze tuto deklaraci.
Univerzity byly od počátku své existence
institucemi, jež hrály v evropských národních
státech velmi důležitou roli. Vědecká, umělecká a vzdělávací činnost členů akademických
obcí v Itálii, Anglii, ve Francii a ve Španělsku
i ve střední Evropě byla nesmírně významná
nejen pro pěstování vědy, umění a vzdělávání
samotné, ale také proto, že univerzity úzce
spolupracovaly s dalšími předními vzdělanci
a s příslušníky politických elit, kteří je zakládali, jako byl například Karel IV., a kteří se k nim
často obraceli o radu, konzultaci či o neméně
potřebnou oponenturu ke svým názorům
a plánům.
Univerzity si byly již tehdy vědomy unikátnosti svého postavení stejně jako toho, že znalosti
a vzdělání jsou nezcizitelné hodnoty nedozírného významu. Kromě toho byly vždy místem
setkávání a svobodné diskuse, svobodné výměny názorů, což vedlo nejen k dalším vědeckým objevům, ale i k lepšímu pochopení „těch
druhých“, a tedy k toleranci a ke kultivaci společnosti jako celku.
Univerzitní učitelé, připravující mladé lidi na
jejich zapojení se do společnosti, která bezpochyby bude v řadě ohledů jiná, než jaká je
dnes, přitom musí počítat s tím, že jejich žáci
dosáhnou profesního vrcholu za dvacet, možná

i více let po opuštění školy. I tehdy by ale měli
být – právě z časů svého působení na univerzitě
– schopni adaptovat se na měnící se společenské podmínky a přijímat ochotně a bez jakýchkoli
předsudků nové a nové podněty. Nejen špičková věda a špičkový výzkum, posouvající poznání
ke zdánlivým hranicím lidských možností, ale
i analýza stavu dnešního světa a interpretace na
první pohled nejednoznačných procesů a jevů
proto patří k povinnostem moderních univerzit.
Vzdělaný, v nejlepším slova smyslu po světě rozhlédnutý člověk je totiž mnohem méně náchylný
k přijímání jednoduchých řešení. Právě o „výchovu“ takových lidí by se měly univerzity ze všech
sil snažit.
V současném globalizovaném světě není
role univerzit o nic méně důležitá než dříve.
Náš svět se od dob Karla IV. dramaticky proměnil, ale kritická mysl svobodného člověka
a svobodné střetávání idejí byly, jsou a zůstanou nejmocnějším nástrojem a nejcennější
hodnotou naší civilizace. Bez vědy a vzdělání
nelze vyřešit žádný globální problém současného světa. Význam základního i aplikovaného
výzkumu a vzdělání je o to větší, že jsme doslova zahlceni informacemi všeho druhu. Vyznat se v záplavě těchto informací, porozumět
dnešnímu světu, je čím dál složitější. Lidé stále
častěji podléhají dojmu, že univerzální hodnoty, na nichž po staletí stála a pořád ještě stojí
moderní lidská společnost, jako jsou humanis
mus, tolerance, otevřenost, jež jsou nedílnou
součástí demokracie, už neexistují, že je možné vše, ale úplně vše relativizovat. Univerzity
jsou tu též od toho, aby jim připomněly, že
tomu tak není, že tyto hodnoty stále existují
a že stojí za to o ně bojovat.

AS UK si zvolil nového
podpredsedu
za študentskú časť
Dňa 25. mája 2016 sa v Auditoriu
maximum konalo v poradí 5. zasadnutie Akademického senátu Univerzity
Komenského v Bratislave (AS UK).
Významným bodom zasadnutia bola voľba
nového podpredsedu AS UK za študentskú
časť, ktorým sa stal študent Právnickej fakulty UK Daniel Zigo, aktuálne zastávajúci aj
funkciu člena Akademického senátu Právnickej fakulty UK. Na zasadnutí došlo aj k schváleniu Výročnej správy o činnosti UK za rok
2015, ktorú v krátkosti zhrnul prorektor UK
pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.
AS UK na svojom zasadnutí prijal aj návrh na
doplnenie čl. II Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti UK Veda, s. r. o. Konkrétne
pôjde o rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti napríklad o reklamné a marketingové
služby, vydavateľskú činnosť či organizovanie rôznych športových, kultúrnych a iných
spoločenských podujatí. Návrh predostrel
prorektor UK pre rozvoj doc. Múcska ako
jeden z konateľov spoločnosti. V závere zasadnutia prorektorka UK pre študijné veci
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., informovala prítomných o príprave nových podmienok
ubytovania študentov UK.
Viac informácií nájdete na webstránke AS
UK:
http://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/.

Praha, 13. mája 2016

Zuzana Tomová

Zúčastnil sa na zasadnutí prezídia Slovenskej
rektorskej konferencie.

17. 5. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady
Masarykovej univerzity v Brne.

9. 5. – V Aule UK slávnostne udelil Granty UK
určené na podporu vedeckých, pedagogických
i umeleckých projektov vedeckých pracovníkov,
mladých pedagógov a interných doktorandov UK
vo veku do 30 rokov. Viac na str. 7.

19. 5. – Zúčastnil sa na diskusii okrúhleho stola so zástupcami školskej a akademickej obce
o konkrétnych úlohách v reforme školstva na
tento rok.

VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK
2. 5. – Rektor UK prof. Karol Mičieta rokoval so
starostkou mestskej časti Karlova Ves MUDr. Danou Čahojovou o vzájomnej spolupráci.
Prijal pozvanie na pracovný obed s veľvyslancom
Talianskej republiky v SR Robertom Martinim.
3. 5. – Spolu s prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie prof. Rudolfom Kropilom rokovali u ministra školstva, vedy, výskumu a športu
SR prof. Petra Plavčana o spolupráci pri reforme
vysokoškolského vzdelávania.
4. 5. – Pozval na spoločný slávnostný obed
úspešných veslárov UK, trojnásobných víťazov Univerzitnej regaty Bratislava (2013, 2014,
2015), ktorým sa chcel aj touto cestou poďakovať za úspešnú reprezentáciu univerzity.
Zúčastnil sa na prvom zasadnutí Rady Univerzitného vedeckého parku UK.
5. 5. – Prijal pozvanie veľvyslanca Poľskej republiky v SR na oslavu, ktorá sa konala pri príležitosti
225. výročia schválenia Ústavy tretieho mája.
6. 5. – Zúčastnil sa na prednáške generálnej riaditeľky UNESCO Iriny Bokovej na tému „Posilnenie
postavenia mládeže, podpora rozmanitosti – nové
základy pre odhodlanosť a mier“ v Aule UK. Viac
na str. 5.
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Na pozvanie veľvyslanectva Ruskej federácie
v SR sa zúčastnil na oslavách pri príležitosti
71. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom.
Pri príležitosti Dňa Európy sa zúčastnil na slávnostnom koncerte v Slovenskej filharmónii.
10. 5. – Zúčastnil sa na slávnostnom vyhlásení
výsledkov 19. ročníka súťaže „Vedec roka SR
2015“. Viac na str. 12.
Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady SAV.

Zúčastnil sa na zasadnutí prezídia Slovenskej
rektorskej konferencie.
20. 5. – Zúčastnil sa na stretnutí pri príležitosti 70. výročia založenia Ústavu experimentálnej
onkológie Biomedicínskeho centra Slovenskej
akadémie vied.
25. 5. – Zúčastnil sa na 5. zasadnutí Akademického senátu UK v roku 2016.
26. 5. – Zúčastnil sa na diskusii na tému „Fakty
a mýty slovenského predsedníctva v Rade EÚ“
s Ivanom Korčokom.

12. – 13. 5. – Prijal pozvanie Univerzity Karlovej
v Prahe na oslavy 700. výročia narodenia Karola
IV., kde podpísal Pražskú deklaráciu o úlohe univerzít v súčasnom svete. Viac na str. 3.

27. 5. – Zúčastnil sa na stretnutí pri príležitosti
70. výročia založenia Katedry fyziológie rastlín na
Prírodovedeckej fakulte UK.

16. 5. – Na pracovnom stretnutí u ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Petra
Plavčana rokoval s predstaviteľmi výskumných
vysokých škôl a SAV o aktuálnych problémoch
v oblasti vedy.

30. 5 – 31. 5. – Zúčastnil sa na 76. zasadnutí
Slovenskej rektorskej konferencie vo Zvolene.
Viac na str. 3.
Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK
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Irina Bokova v Aule UK:
Budúcnosť je v tejto miestnosti
Dňa 6. mája 2016 vystúpila v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) generálna
riaditeľka UNESCO Irina Bokova s prednáškou na tému „Posilnenie postavenia mládeže,
podpora rozmanitosti – nové základy pre odhodlanosť a mier“.
Irinu Bokovu najprv v Aule UK privítala
v mene univerzity prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., ktorá vyzdvihla jej aktivity vo funkcii generálnej riaditeľky UNESCO, súvisiace
najmä so snahou o skvalitňovanie vzdelávania
pre všetkých, zachovanie rovnakých príležitostí bez ohľadu na pohlavie, kultúrny dialóg
či vedeckú spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Irina Bokova si následne
prevzala z rúk rektora UK prof. RNDr. Karola
Mičietu, PhD., Zlatú medailu UK.
„Solidarita, dialóg, ľudské práva, rovnosť
v dôstojnosti. Ťažko si predstaviť vhodnejšie
miesto na rozpravu o týchto témach než je
pôda Univerzity Komenského, ktorá je najstaršou a najlepšou univerzitou na Slovensku,“ prihovorila sa Irina Bokova preplnenej
Aule UK. Vo svojej prednáške zdôraznila
predovšetkým význam vzdelania pre mier.
„Mier treba budovať najmä na školách, na
univerzitách, pretože nič nie je silnejšie ako
vzdelanie,“ poznamenala. Generálna riaditeľka UNESCO však zdôraznila i potrebu
vzájomnej spolupráce, ktorá musí akceptovať
našu rozmanitosť a vzdorovať tak silnejúcim
vlnám rasizmu a xenofóbie. Za nimi podľa
nej často stoja skreslené informácie. Našou
odpoveďou má byť práve podpora vzdelávania, vďaka ktorej budú mladí schopní odolať
informačnej manipulácii, a súčinný postup.
Od miery úspešnosti v týchto dvoch krokoch
závisí podľa Bokovej naša budúcnosť. V tejto
súvislosti sa odvolala i na slová Jána Amosa
Komenského: „Všetci sme občania jedného
sveta, všetci sme jedna krv. Nenávidieť nejakého človeka len preto, že sa narodil niekde
inde, alebo preto, že hovorí iným jazykom či
má iné zvyky, je najväčším nezmyslom.“
„Budúcnosť je v tejto miestnosti,“ pokračovala pri pohľade na hojné zastúpenie mladších ročníkov medzi prítomnými. Práve im

adresovala časť svojho príhovoru, v ktorom
osobitne apelovala na dnešných mladých
ľudí. Tí sú totiž podľa jej slov najvzdelanejšou,
najprepojenejšou, najscestovanejšiou a najotvorenejšiou generáciou, akú svet pamätá,
a zároveň nesú na svojich pleciach najťažšie
bremeno nádejných zmien. „Ste prvou generáciou, ktorá môže skoncovať s extrémnou
chudobou, a poslednou, ktorá môže ešte zastaviť klimatické zmeny,“ dodala.
Bokova vo svojom prejave venovala pozornosť i téme rovnosti medzi ženami a mužmi,
predovšetkým v súvislosti so snahou o zabezpečenie rovnakého prístupu k vzdelávaniu pre dievčatá vo všetkých krajinách sveta,
poukazujúc tak i na celospoločenské benefity z toho plynúce: „Je to spôsob, ako môžeme zdvojnásobiť našu tvorivú silu.“
Pristavila sa však aj pri konkrétnych aktivitách UNESCO, nadväzujúcich na ciele Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Spomenula
napríklad kampaň #Unite4Heritage, napomáhajúcu záchrane svetových pamiatok v oblastiach ozbrojených konfliktov vrátane území
pôvodne obsadených Daešom, odvolávajúc
sa v tejto súvislosti na nehraditeľnú úlohu
kultúry v ľudských dejinách. Kultúra je podľa
slov Bokovej i dnes rozhodujúcim zdrojom obnoviteľnej energie pre spoločnosť, ktorá potrebuje cítiť vo svojich radoch jej hodnotovú
zomknutosť, zmysel pre spolupatričnosť, ale
i čerpať z jej skúsenosti novátorské podnety,
čo v kombinácii s rešpektovaním kultúrnej rozmanitosti a uvedomením si jej predností môže
dopomôcť k ozdraveniu celých spoločenstiev. Navyše, ako Bokova pripomenula, výhodou kultúry je, že ľudia ju nemusia dovážať
ani vytvárať od nuly. „Kultúra je to, kto sme, je
všade okolo nás, potrebujeme iba otvoriť oči
a živiť jej potenciál,“ uviedla. Generálna riaditeľka UNESCO tiež uvítala podporu, ktorú
Slovensko organizácii prejavuje. Pripomenu-

la, že Slovensko má v Zozname svetového dedičstva UNESCO zapísaných 7 lokalít, i fakt,
že mu minulý rok v Zozname nehmotného kultúrneho dedičstva pribudol ďalší (v poradí už
3.) prvok – gajdy a gajdošská kultúra.
V závere prednášky Irina Bokova opäť citovala učiteľa národov: „Na svete niet takej vysokej skaly alebo veže, na ktorú by sa nedalo
vystúpiť, ak sa k nej náležite pristavia rebríky
alebo sa na patričnom mieste do samej skaly
vysekajú schody a ohradia sa zábradlím proti
nebezpečenstvu pádu.“ Zdôraznila, že našou
úlohou je práve dbať na správne polohovanie
rebríka či korektnú stavbu schodiska, aby tak
vďaka vymoženostiam dobre nastaveného
systému mohlo celé ľudstvo napredovať na
spoločnej ceste dejinami.
***
Irina Bokova absolvovala Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, študovala na Marylandskej univerzite (University of
Maryland) a na Harvard University (John F.
Kennedy School of Government). Vo funkcii generálnej riaditeľky UNESCO pôsobí
od 15. novembra 2009, a to ako prvá žena
v tejto pozícii, do ktorej bola opätovne vymenovaná v roku 2013. Je držiteľkou štátnych
vyznamenaní z rôznych krajín a viacerými
poprednými univerzitami jej bol udelený titul
doctor honoris causa. Ministerstvo zahraničných vecí Bulharskej republiky v roku 2016
potvrdilo jej oficiálnu kandidatúru na post generálnej tajomníčky OSN.

Erika Hubčíková
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Univerzita Komenského prispela k formovaniu odporúčaní
pre predsedníctvo SR v EÚ
V dňoch 2. – 3. júna 2016 sa v Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave (UK) uskutočnila predpredsednícka konferencia.
V rámci svojho členstva v medzinárodnej organizácii TEPSA (Trans-European Political Science Association) Ústav európskych štúdií
a medzinárodných vzťahov (ÚEŠMV) Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK) organizoval konferenciu, na ktorej sa
stretli predstavitelia viac ako 40 európskych krajín z výskumných inštitútov, odborných organizácií a akadémie.
Predpredsednícka konferencia má viac
ako 20-ročnú tradíciu, keď členský inštitút
z krajiny, ktorá bude predsedať EÚ, organizuje konferenciu, na ktorej experti TEPSA
prezentujú odporúčania pre vládu členského
štátu EÚ. ÚEŠMV je členom TEPSA od roku
2012, a tak pri tejto príležitosti išlo nielen
o prvé predsedníctvo SR v EÚ, ale aj o prvú
predpredsednícku konferenciu, ktorú ústav
organizoval.
Prípravy začali už na jeseň 2015. Program
konferencie reflektoval základné priority, ktoré si uznesením stanovila vláda Slovenskej
republiky. Na základe predošlej spolupráce
vypracoval ÚEŠMV program zahŕňajúci 5 základných oblastí, na ktoré sa SR zameriava.
Konferenciu otvoril rektor UK prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD. Vo svojom príhovore
zdôraznil: „V dnešnom kozmopolitnom svete
sme svedkami dynamických zmien. Okrem
migračnej krízy a ozbrojených konfliktov
čelíme množstvu ďalších problémov, s ktorým sa musíme vysporiadať.“ Nielen k týmto
otázkam sa vyjadrovali a diskutovali experti,
ktorí si vzhľadom na výsledky svojho výskumu a akademickú pôdu mohli dovoliť aj kritické poznámky, ako uviedla dekanka FSEV
UK doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. Odbornú diskusiu uvítal a prezentoval aj generálny sekretár TEPSA prof. Jaap de Zwaan.
S úvodným prejavom vystúpil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a eu-

rópskych záležitostí SR (MZVEZ SR) a splnomocnenec vlády pre predsedníctvo Ivan
Korčok. Vo svojom príspevku poukázal na
kroky a výsledky diskusie, ktoré už Slovensko v súvislosti s predsedníctvom zrealizovalo. Zároveň zadefinoval a vysvetlil tvorbu
a základnú líniu priorít EÚ pod vedením SR.
Podľa jeho slov je potrebné hľadieť na jednotlivé priority reálne a reflektovať krátkosť
predsedníctva pre dosiahnutie reálnych
krokov. Zároveň poukázal na dôležitosť
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spolupráce v rámci tria a jednotlivé priority
v súčasnom období rôznych kríz, ktorým EÚ
v ostatnej dekáde čelí. S úvodnými prezentáciami vystúpila aj doc. Oľga Gyarfášová
z ÚEŠMV a prezentovala vývoj a súčasné
vnímanie EÚ medzi slovenskou verejnosťou,
ako aj reflexiu ostatných volieb a používanie EÚ v mediálnom diskurze a prezentácii
politických strán v predvolebnej kampani.
Dušan Fischer z SFPA (Slovak Foreign Policy Association; Slovenská spoločnosť pre
zahraničnú politiku) následne poukázal na
nevyhnutnosť triangulácie a reflexie bezpečnostnej politiky v rámci partnerstva EÚ
s NATO a Spojenými štátmi, ako aj súčasné
výzvy v oblasti bezpečnosti.
Počas panelu zameraného na zamestnanosť a zlepšenie súčasného ekonomického prostredia EÚ vystúpil prof. András
Inotai z Maďarskej akadémie vied, Miroslav
Štefánik zo Slovenskej akadémie vied a Miroslav Beblavý, ktorý ako expert v tejto oblasti dlhodobo pôsobí a prepája výsledky
výskumu s politickou praxou.
V rámci piatkového programu experti
reflektovali súčasné výzvy migrácie, keď
k téme prispel prof. Jaap de Zwaan ako expert na európske právo, zástupca gréckeho
výskumného inštitútu Antonis Papagiannidis
a Živka Deleva, ktorá v súčasnosti pôsobí
ako riaditeľka utečeneckého centra v Berlíne. Praktický pohľad vyvolal nielen otázky,
ale aj veľmi dobrú, pomerne kritickú diskusiu
k rozdielu, ktorý vzniká medzi dosiahnutými
rozhodnutiami a skutočnou aplikačnou praxou.
Panel zameraný na bezpečnostné otázky a priority v tejto oblasti pripravil ÚEŠMV
v spolupráci s Ministerstvom obrany SR
a Róbert Tibenský, generálny riaditeľ Sekcie obrannej politiky, prezentoval prepojenie
obrannej politiky na priority predsedníctva,
prezentované MZVEZ SR. K téme prispeli
aj prof. Gianni Bonvicini z talianskeho výskumného inštitútu a prof. Hanna Ojanen
z Univerzity v Tampere. V rámci posilňovania
bezpečného prostredia v EÚ sa diskusia vrátila aj k téme migrácie a ochrany vonkajších
hraníc.
Záverečný panel bol zameraný na otázky
súvisiace s ďalšími krokmi, ktoré EÚ bude realizovať pod vedením slovenského predsedníctva v oblasti fiškálnej a monetárnej únie.
Panel bol pripravený v spolupráci s Ministerstvom financií SR, odborné postrehy a reflexiu nevyhnutnosti pokroku EÚ v posilňovaní
finančnej spolupráce medzi členskými štátmi
prezentoval poradca ministra financií Michal

Generálny sekretár TEPSA prof. Jaap de Zwaan

Polák, odborný pohľad prezentoval prof. Iain
Begg z London School of Economics a posledný kúsok do komplexnej skladačky témy
pridala Adriana Lojschová z Odboru výskumu Národnej banky Slovenska.
Odporúčania TEPSA, ktoré prezentovala
ešte v prvej časti Funda Tekin, okrem diskutovaných oblastí obsahovali aj ďalšie oblasti
– revíziu vzťahov medzi EÚ a Ruskom aj s reflexiou situácie na Ukrajine, analýzu vzťahov
medzi EÚ a Tureckom, ako aj tému populizmu, ktorý sa stáva rozhodujúcim faktorom
pri tvorbe verejnej mienky, aj s polemickými
následkami v prípade výsledkov volieb vo viacerých členských štátoch.
Záverečný priestor patril odchádzajúcemu
prezidentovi TEPSA prof. Wolfgangovi Wesselsovi. Jeho slová poukázali na nevyhnutnosť spolupráce, odstránenie fragmentácie
v súčasnej EÚ, ako zdôraznil aj Ivan Korčok,
a odbornú reflexiu, ktorá TEPSA v rámci
svojho mandátu členským štátom ponúka.
Zároveň poďakoval usporiadateľom za vynikajúcu organizáciu, pracovnú atmosféru
a symbolicky posunul štafetu výskumnému
inštitútu z Malty, ktorý bude v novembri hostiť
ďalšiu z konferencií.
Univerzita Komenského v Bratislave prostredníctvom svojich expertov pôsobiacich na
Ústave európskych štúdií a medzinárodných
vzťahov FSEV UK prispela k prezentácii svojho výskumu, odbornej diskusii aj k reflexii
priorít nadchádzajúceho predsedníctva, a to
hneď v prvých dňoch oficiálneho predstavenia priorít vládou v Bruseli, mesiac pred jeho
začiatkom.
Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.,
dekanka FSEV UK
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Univerzita Komenského podporila

288 projektov
mladých vedcov v celkovej sume 273 760 eur
V Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa dňa 9. mája 2016 už po dvadsiaty raz udeľovali Granty UK
určené na podporu vedeckých, pedagogických i umeleckých projektov vedeckých pracovníkov, mladých pedagógov a interných doktorandov UK – vo veku do 30 rokov. Granty UK v tomto roku získalo 288 projektov,
ktoré univerzita podporila celkovou sumou 273 760 eur.

Žiadosť o grant si v tomto roku podalo 447 doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK. Z pohľadu počtu
a úspešnosti projektov podaných jednotlivými fakultami UK si prvenstvo i naďalej
zachováva Prírodovedecká fakulta UK,
ktorá predložila 163 projektov, z nich bolo
úspešných 91 projektov. Nasleduje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,
na ktorej bolo podporených 32 projektov
z 58 podaných. Tradičný záujem o granty
je na lekárskych fakultách. Z Lekárskej
fakulty UK bolo evidovaných 57 žiadostí
a pridelených 31 projektov a z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine bolo
z 58 podaných projektov financovaných
32. Granty UK boli v priemere na jedného
vedeckého pracovníka podporené sumou
950 eur.
„Ide o symbolickú podporu,“ zdôraznil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD., vo svojom príhovore mladým vedcom. „Sumy, ktorými univerzita podporuje
vaše projekty, nie sú závratné, sú to však
aspoň príspevky na konkrétny posun vo
vašej vedeckej práci či na vytvorenie bázy
pre ďalšie bádanie. Želám vám najmä radosť z vašej roboty,“ dodal rektor UK.
Mladým vedeckým pracovníkom a doktorandom sa prihovoril aj prorektor UK pre
vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo,
DrSc.: „V získavaní finančnej podpory
prostredníctvom European Research
Council je Slovensko najmenej úspešnou
krajinou z 30 krajín Európy. V počte získaných ERC grantov (jeden) patríme k štyrom najhorším krajinám Európy.“
Zdôraznil, že podľa množstva získaných finančných prostriedkov na milión
obyvateľov sme z 30 krajín Európy lepší len v porovnaní s Tureckom. „Z krajín
s porovnateľnou populáciou sme na tom
najhoršie. Máme toľko obyvateľov ako
Fínsko. Fínsko získalo 109 miliónov eur,
Slovensko 1,2 milióna eur. Nórsko má
ešte menej obyvateľov ako Slovensko,
ale získalo 82 miliónov eur. Veľmi nepríjemné je aj porovnanie s našimi bezprostrednými susedmi. Od štátu dostáva-

me na výskum najmenej a k tomu
ešte získavame podstatne menej
peňazí na výskum z EÚ,“ dodal.
Príhovor zakončil prorektor UK
úvahou: „V čom je problém? Máme
menší intelektuálny potenciál? Sú
naši ľudia a vedci menej talentovaní? Ani jedno, ani druhé nie je
pravda. Chyba je niekde inde a Slovensko by si malo triezvo a sebakriticky uvedomiť, čo treba urýchlene
zmeniť. Je to aj výzva pre mnohých
z vás, ktorí budete o krátky čas v situácii, kedy by ste sa už mohli uchádzať o ERC Starting Grant – tak,
ako to úspešne urobia mnohí vaši
rovesníci v európskych krajinách.“
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Medzi podporené projekty patria napríklad:
Mgr. Diana Demkaninová:
Tvorivosť v kontexte ADHD u detí (FiF UK)
„Hyperkinetická porucha ADHD patrí
medzi často diagnostikované poruchy
v detskom veku. Je nesporné, že s touto
poruchou sa spájajú predovšetkým negatíva (dieťa neobsedí na hodinách, vyrušuje,
nedáva pozor, zabúda si pomôcky a pod.).
Avšak treba si všimnúť aj to, čo je na dieťati s ADHD dobré a pozitívne, pretože práve
na tom by sme mali stavať pri práci s ním.
Jedným z čoraz častejšie vyzdvihovaných
pozitív ľudí s ADHD je ich tvorivosť. Z toho
dôvodu sa v našom projekte zameriavame
práve na úroveň tvorivosti detí s ADHD.
V tomto štádiu ide o predvýskum v tejto oblasti, chceli by sme skúmať úroveň tvorivosti
na malej vzorke detí s ADHD a tiež ďalšie
možnosti využitia získaných poznatkov.“
RNDr. Anton Kasagranda:
Hodnotenie a priestorová diferenciácia cestovného ruchu na Slovensku
(PriF UK)
„Vo svojom výskume sa zaoberám
priestorovými prejavmi cestovného ruchu
na Slovensku. Prioritne sa snažím o zhodnotenie ponuky a dopytu po cestovnom
ruchu a priestorovo tieto ukazovatele kvantifikovať na úrovni stredísk cestovného ruchu. Na základe vzájomnej závislosti týchto
dvoch ,ukazovateľov‘ následne vytváram
akési charakteristiky cestovného ruchu na
Slovensku – teda vytváram typizácie stredísk cestovného ruchu podľa toho, aké
typy CR sú pre jednotlivé strediská charakteristické (napr. strediská zimných športov,
kúpeľníctva a pod.). Tieto následne vnútorne diferencujem podľa významu v cestovnom ruchu na Slovensku. Takéto typizácie
budú vhodné aj pre medzinárodné porovnania – najmä s krajinami (predovšetkým
strednej) Európy. Vo výskume využívam
metodiku použitú v prácach domácich, prioritne však zahraničných autorov.“
Mgr. Pavol Matlovič:
Fyzikálne, dynamické a chemické charakteristiky meteoroidov (FMFI UK)
„Výskum sa zameriava na analýzu pozorovaní celooblohových systémov AMOS
(All-sky Meteor Orbit System), ktoré sú určené na detekciu meteorických úkazov –
t. j. svetelných javov vznikajúcich pri vstupe častíc medziplanetárnej hmoty do zemskej atmosféry. Tieto častice, nazývané
tiež meteoroidy, majú pôvod v asteroidoch
a kométach, ktoré patria k najstarším telesám slnečnej sústavy, ich výskum je preto pre nás veľmi zaujímavým. K dispozícii
máme sieť pozorovacích systémov na Kanárskych ostrovoch, v Čile i na Slovensku
vrátane spektrálneho systému na univerzitnom observatóriu v Modre. Kombináciou
spektrálnych a video pozorovaní meteorov
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sme schopní určiť pôvodnú dráhu meteoroidu v slnečnej sústave, ako aj fyzikálne
a chemické vlastnosti, ktoré charakterizujú
jeho pôvod a evolúciu. Výsledky výskumu
sa tiež využívajú pri odhade bezpečnosti
vesmírnych misií a satelitov.“
MUDr. Dana Cesneková:
Terapeutická aktivita fluoxetínu v porovnaní s účinnosťou kombinácie fluoxetín/
olanzapín v liečbe adolescentnej depresie (JLF UK)
„Náš klinicko-farmakologický výskum
týkajúci sa účinnosti psychofarmák v liečbe adolescentnej depresie realizujeme
u hospitalizovaných pacientov na detskom
oddelení Psychiatrickej kliniky UNM v spolupráci s docentom I. Ondrejkom (prednosta Psychiatrickej kliniky UNM) a mojou
školiteľkou profesorkou G. Nosáľovou
(Ústav farmakológie JLF UK, BioMed Martin) v rámci môjho doktorandského štúdia.
Hlavným cieľom je nájsť čo najefektívnejšiu
a najbezpečnejšiu stratégiu liečby depresívnej poruchy u dospievajúcich využitím
rôznych metodík, a to vzhľadom na fakt,
že táto problematika a nové efektívnejšie
možnosti liečby nie sú práve v tomto veku
dostatočne preskúmané.“
Mgr. Svetlana Stripajová:
Vplyv náhodne rozložených heterogenít
materiálových parametrov povrchových
štruktúr na potenciál lokálnych efektov
(FMFI UK)
„Pri zemetraseniach dochádza k najväčším škodám spravidla na miestach, ktoré
sú na povrchu bazénov a údolí vyplnených
sedimentmi, a to v dôsledku tzv. lokálnych
efektov. Najjednoduchší model sedimentárnej štruktúry predstavujú homogénne
sedimenty, v ktorých sa materiálové parametre (napr. hustota, rýchlosť šírenia
priečnych a pozdĺžnych vĺn) nemenia. Takýto model je však dobrým priblížením realite len pre dostatočne veľké vlnové dĺžky
seizmických vĺn. Z praktických dôvodov
však musíme skúmať seizmický pohyb v intervale aspoň 0,5 – 20 Hz. Zodpovedajúce vlnové dĺžky ,vnímajú‘ aj relatívne malé
priestorové nehomogenity sedimentov.
Tie ovplyvňujú distribúciu energie nesenej
seizmickými vlnami a následne charakteristiky seizmického pohybu na povrchu. Tie
nehomogenity v praxi nie je možné poznať
presne. Preto treba skúmať vplyv náhodne
rozložených heterogenít materiálových parametrov sedimentárnych bazénov a údolí
na výsledný seizmický pohyb a lokálne
efekty zemetrasení.“
Bc. Veronika Poláková:
Sociálne kontexty šikanovania detí
(FSEV UK)
„Šikanovanie je veľmi závažný sociálno-patologický jav. Ide o formu agresie, s ktorou sa stretávame najmä v školskom pros-

tredí, či už na základných, alebo stredných
školách. Cieľom výskumu je na jednej strane zhromaždiť kvantitatívne údaje o šikanovaní žiakov v Banskej Bystrici prostredníctvom dotazníkových nástrojov a na strane
druhej sa zameriame na jednu z detských
skupín v konkrétnej škole a prostredníctvom dlhodobého terénneho výskumu sa
budeme usilovať popísať sociálne kontexty
tohto javu, a to sociálnu situáciu v detskej
skupine, ako aj sociálne zázemie detí.
Nestačí teda skúmať len mieru výskytu šikanovania na školách, ale je potrebné hľadať príčiny, prečo dieťa šikanuje alebo je
šikanované. Pre náš výskum je relevantné
skúmať sociálne kontexty, ktoré majú vplyv
na vznik šikanovania.“
Mgr. Alexandra Filová:
Objektivizácia sluchových a nesluchových účinkov environmentálneho hluku
z rôznych zdrojov u vybranej vulnerabilnej populácie (LF UK)
„Cieľom tohto projektu je priniesť nové
poznatky o pôsobení hluku na zdravie
a prispieť k návrhu vhodných riešení, ako
znížiť jeho negatívny vplyv. Zámerom je
objektívne a subjektívne hodnotiť rizikové
faktory sluchových a nesluchových účinkov vyplývajúcich z hlukovej expozície vo
vzťahu k environmentálnej a sociálnej expozícii hluku u vybranej vulnerabilnej populácie (mladí dospelí vo veku 18 – 23 rokov
s trvalým alebo prechodným bydliskom
v Bratislave). K dosiahnutiu cieľa využijeme validizovanú metodiku subjektívneho
hodnotenia rušenia a obťažovania (tzv. annoyance), porúch spánku a psychosociálnej pohody, ako aj metódu objektivizácie
priamym meraním hladín zvuku pomocou
analyzátora zvuku v exponovanej lokalite
(študentský domov Družba na Botanickej
ulici) a v kontrolnej lokalite (študentský
domov Ľ. Štúra, Staré Grunty). Budeme
sledovať dobrovoľnú expozíciu hluku, ktorá
je v tejto vekovej skupine veľmi významná,
pričom sa sústredíme najmä na používanie
osobných hudobných prehrávačov a návštevu podujatí s vysokou intenzitou hlukovej
expozície. Probandi absolvujú dobrovoľné
audiometrické a tympanometrické vyšetrenia. Pri hodnotení nesluchových účinkov
budeme kvantifikovať skóre kardiovaskulárneho rizika vo vzťahu k expozícii environmentálneho hluku z rôznych zdrojov.“
Mgr. Michal Cenkner:
Rovnosť v prístupe k spravodlivosti
(PraF UK)
„Jedným zo základných cieľov predloženého projektu je komplexná analýza
diverzných procesných postupov civilných súdov, ktorých existenciu v právnom
poriadku odôvodňuje teleologický výklad
ustanovení procesného kódexu. Z procesnoprávneho hľadiska sa chceme zamerať na charakteristiku špecifík sporov
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s ochranou slabšej strany tak, ako ich vymedzuje Civilný sporový poriadok, s využitím poznatkov získaných analýzou situácie
pred a po nadobudnutí účinnosti nového
procesného predpisu. Na uvedený cieľ
nadväzuje hlavný cieľ tohto projektu, ktorým je extrakt získaných poznatkov s potenciálom prínosu pre právnu vedu, ako aj
rozhodovaciu prax civilných súdov v Slovenskej republike. Sekundárnym cieľom
projektu je publikovanie identifikovaných
vedeckých poznatkov prostredníctvom
vedeckých článkov, resp. inej formy vedeckej či odbornej publikácie.“ Spoluriešiteľkou projektu je Mgr. Tamara Čipková,
doktorandka na PraF UK.
PaedDr. Dušan Fábik:
Identita nadaných detí s Aspergerovým
syndrómom (PdF UK)
„Cieľom výskumu je spoznať a popísať
charakteristiky jednotlivých zložiek identity
nadaných detí s Aspergerovým syndrómom.
Hlavným argumentom pre výskum tejto špecifickej vzorky je nutnosť nastavenia rozvíjajúceho a adekvátneho edukačného procesu. Aspergerov syndróm totiž prispieva
k originalite a rozvoju špecifického talentu.
Tieto deti sa sústredia len na vlastné myšlienky a záujmy bez toho, aby podliehali sociálnemu tlaku alebo dbali na to, čo si myslia ostatní. Môžeme preto predpokladať, že
úžitok z pochopenia problematiky nadaných
detí s Aspergerovým syndrómom môže byť
nesmierny – pre jednotlivca samotného,
ako aj pre celú krajinu či populáciu, ktorej
môžu títo jedinci ,splatiť‘ záujem psychológov a špeciálnych pedagógov svojou kvalitnou a zapálenou prácou.“
Mgr. Michaela Poschová:
Cisársky patent – koniec nádejí absolutistickej vlády v cirkevnej oblasti
(EBF UK)
„Absolutistická vláda Františka Jozefa
(1849 – 1859) je zaujímavým obdobím
nielen z pohľadu politického či spoločenského, ale i z pohľadu evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania. Nálady, ktoré
boli v týchto rokoch živé, našli svoje vyvrcholenie po vydaní Cisárskeho patentu.
Tento dokument mal prispieť k zmierneniu, či dokonca k celkovému odstráneniu
napätia, no svoj účel nesplnil: nielenže
napätie v cirkvi neodstránil, ale ešte ho
viac vyostril, namiesto vyriešenia spravovania a fungovania cirkevných záležitostí
ich totiž ešte viac roztrieštil. Navyše, neprispel ani k obľube panovníka, naopak,
týmto počinom stratil monarcha u mnohých i posledné sympatie. V otázke, ktorú
sa bude snažiť projekt zodpovedať, tak
rezonuje slovíčko ,prečo‘: Prečo sa stal
Cisársky patent posledným a zároveň
najväčším nezdarom absolutistickej vlády
Františka Jozefa? Predmetný projekt zároveň bude sledovať i dva ďalšie ciele, a to

pohľad na samotný dokument a analýzu
situácie, v ktorej bol tento dokument vydaný, jeho účel, ale i dôsledky, ktoré v cirkvi
spôsobil.“
Mgr. Darina Drozdová:
FTO gén v asociácii k srdcovo-cievnym ochoreniam u slovenských 40- až
65-ročných žien (PriF UK)
„Sledovanie distribúcie kardiovaskulárnych ochorení, ich genetickej dispozície
v populácii a identifikácia skupín s vyšším
rizikom sú dôležitým nástrojom prevencie.
Získaný projekt je zameraný na detekciu
polymorfizmu vo FTO géne (rs 17817449
– fat mass and obesity associated) v súbore slovenských 40- až 65-ročných žien,
ktoré majú diagnostikované srdcovo-cievne ochorenia (hypertenzia, ischemická
choroba srdca, hypercholesterolémia,
diabetes mellitus). Cieľom projektu je
zistiť asociáciu jednotlivých genotypov
s rizikovými faktormi takýchto komplikácií, medzi ktoré patrí obezita, parametre
metabolizmu tukov, hodnoty krvného tlaku, zloženie tela, fyzická aktivita, fajčenie
alebo životný štýl, reprodukčné charakteristiky a menopauzálne symptómy. Projekt
sa tiež zameriava na porovnanie získaných
výsledkov so ženami rovnakého vekového
rozpätia, ktoré tvoria neklinický súbor,
v celom rozsahu sledovaných genetických a exogénnych charakteristík, pričom
si za úlohu zároveň kladie aj zistenie rozdielov a významnosti asociácií medzi danými súbormi.“
Mgr. Sofia Pastíriková:
Vplyv melatonínu na imunitné bunky
potkana (PriF UK)
„Melatonín je hormón syntetizovaný
v epifýze. Jeho syntéza je regulovaná zmenami svetelného režimu prostredníctvom

hypotalamu. Prenáša fotoperiodické informácie celému organizmu a okrem riadenia
spánkového cyklu pôsobí aj v rámci imunitného systému. Sezónny charakter imunomodulačného účinku melatonínu môže prispievať k cyklickému prejavu symptómov
niektorých infekčných a autoimunitných
ochorení. Melatonín sa považuje za anti
oxidačnú látku. Inhibuje tvorbu NO-syntázy, ktorá tvorí radikály dusíka a je kľúčovým
enzýmom pre zápalovú odpoveď v subpopulácii bielych krviniek – makrofágov.
V našom projekte sa zameriame na imunomodulačný efekt melatonínu v imunitných
bunkách potkana a zistíme jeho vplyv na
zápalovú odpoveď na úrovni génovej expresie vybraných cyto- a chemokínov.“
Mgr. Michal Radik:
Vplyv chronofarmakológie na génovú
expresiu myokardu (FaF UK)
„Tento projekt sa zaoberá chronofarmakológiou hypertenzie, čiže účinkom liečiv
na tlak krvi závislým od času ich podania
(ráno alebo večer). Naše telo je funkčne
nastavené na systém určitých biorytmov,
ktoré sú určené napríklad striedaním dňa
a noci. Taktiež je ovplyvnené naším životným štýlom, ktorý sa môže niesť v znamení práce v noci či spánku cez deň. Toto
všetko kontrolujú v našom tele gény. My sa
snažíme prísť na to, ako sa v závislosti od
času liečby mení práve vplyv týchto génov
na tlak krvi, ktoré určujú biorytmy kardiovaskulárneho systému. Objasnením zmien
na úrovni inkriminovaných génov a zohľadnením biorytmov jednotlivých pacientov by
sme tak v budúcnosti mohli zefektívniť farmakoterapiu vysokého tlaku krvi, ale možno aj množstva iných srdcových ochorení.“
spracovala
Jana Blusková
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Medicínske simulátory na Lekárskej fakulte UK
Predstavujeme Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK
Súčasný vývoj techniky a moderných počítačových aplikácií zasahuje nielen do oblasti klinického medicínskeho využitia, ale čoraz
častejšie aj do oblasti samotnej prípravy lekárov a zdravotníckych pracovníkov na každodennú klinickú prax. Z tohto dôvodu bol
v roku 2013 na pôde Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) zriadený Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania (ÚSVMV), ktorého hlavnou úlohou je modernizovanie a skvalitnenie výučby klinických a teoretických predmetov
študijných programov všeobecné a zubné lekárstvo na LF UK.
Výhodou simulovaného prostredia je
zvyšovanie odbornosti a znižovanie rizika
výskytu chýb pri starostlivosti o pacientov.
Nielen študenti a lekári pred atestáciou, ale
aj samotní atestovaní lekári si môžu vyskúšať
a nacvičiť všetky úlohy v tíme a otestovať tak
i svojho tímového ducha. Simulované prostredie im pomáha sústrediť sa len na ich rolu,
úlohy, identifikáciu terapeutických a diagnostických postupov, ako aj na komunikáciu
s pacientom a medzi sebou.
Technické vybavenie ÚSVMV sa od svojho
vzniku postupne kompletizuje, dnes disponuje piatimi pacientskymi simulátormi – dvoma
dospelými, pediatrickým, novorodeneckým
a pôrodným. Ide o sofistikované zariadenia
realistického prevedenia umožňujúce nácvik
a tréning úkonov spojených s diagnostikou,
stabilizáciou zdravotného stavu. Simulátor
je možné pomocou tabletu naprogramovať
podľa potrieb vyučovacej hodiny alebo cieľov tréningu. Súčasťou vybavenia simulátora
je dotykový monitor zobrazujúci všetky jeho
vitálne funkcie. Táto technologická zostava
umožňuje simulovať klinické prípady priamo
na vyučovacej hodine, pričom sa študenti aktívne zapájajú do liečebného procesu
a osvojujú si mnohé praktické zručnosti
dôležité pri starostlivosti o pacienta. Všetky
úkony, ktoré študent vykoná, sa navyše zaznamenávajú pomocou riadiaceho softvéru
a môžu byť ďalej analyzované v debrífingu.
Okrem simulátorov sa na ÚSVMV nachádzajú aj pasívne trenažéry – torzá na nacvičovanie kardiopulmonálnej resuscitácie
(KPR), tréningové ruky na odber krvi a zavádzanie kanýl, torzo dospelého človeka na

Pôrodný simulátor Victoria
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nácvik uvoľnenia dýchacích ciest pri dusení
sa cudzím telesom (Heimlichov manéver),
súprava na nácvik intraoseálneho prístupu
či intubačná hlava. Najnovším prírastkom
sú tri funkčné ultrazvuky. Súčasťou dvoch
ultrazvukov sú konvexné sondy, ktoré sú
najvhodnejšie na prehliadanie abdominálnej
časti tela a pre gynekologické potreby. Tretí ultrazvuk, ktorého súčasťou je sektorová
sonda, je vhodný na pozorovanie srdca s využitím Dopplerovho efektu.
Využitie simulátorov a trenažérov závisí od
potrieb hodiny a technických možností simulátora. V priestoroch ÚSVMV sa z predmetov
pravidelne vyučuje anestézia a intenzívna
medicína, fyziológia, ošetrovateľstvo, interná
medicína, urgentná medicína, pôrodníctvo
a gynekológia. Technické prevedenie dospelého simulátora HAL umožňuje jeho využitie pri
simulácii klinických prípadov (akútne srdcové
zlyhanie, infarkt myokardu, anafylaxia, diabetická ketoacidóza, akútne renálne poškodenie
atď.), rovnako aj na nácvik základnej a rozšírenej neodkladnej resuscitácie. Študenti si tak na
nasimulovanom konkrétnom pacientovi osvoja
základy internistickej propedeutiky či mnohé
iné úkony spojené s diagnostikou a terapiou.
Softvérové vybavenie simulátora a pasívnych
trenažérov má kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu parametrov resuscitácie (frekvencia stláčania hrudníka, pomer stláčania k uvoľneniu,
poloha rúk alebo správnosť a intenzita vdychu),
ktoré predstavujú pre študentov, ako aj vyučujúcich dôležitú spätnú väzbu ich výkonu. Nepochybne ďalšou výhodou simulátora sú anatomicky hodnoverné močové cesty poskytujúce
nácvik katetrizácie močového mechúra spoje-

ného so zvládnutím presného postupu, počnúc rozmiestnením pomôcok až po zavedenie
katétra, keďže je tento zákrok invazívny a hrozí
riziko zanesenia infekcie do tela pacienta.
Trochu iné možnosti ponúka dospelý simulátor iStan, a to vďaka zabudovanému
venóznemu systému a možnosti auskultovať
širokú škálu dychových a srdcových fenoménov. Práve auskultácia predstavuje najväčší
prínos pre študentov.
Najnovším členom rodiny simulátorov na
ÚSVMV je pôrodný simulátor Victoria, druhý
svojho typu v Európe. Pôrod je veľmi realistický aj vďaka zvukom, možnosti naplnenia
krvou alebo močom, možnosti vykonania cisárskeho pôrodu a simulovania rôznych krízových situácií. Na hodinách študenti pristupujú k simulátoru ako k reálnemu pacientovi,
učia sa celý postup od príjmu pacientky až
po samotný pôrod. Možné je aj vaginálne vyšetrenie a zistenie uloženia plodu v maternici
pomocou Leopoldových hmatov.
Medicínska simulácia sa dnes stáva plnohodnotnou zložkou edukácie budúcich
medicínskych pracovníkov. V zahraničí je
štandardnou súčasťou výučby s pozitívnym
dopadom nielen na študentov, ale aj na profesionálov, ktorí sa na simulácii zúčastnili. S potešením sa dá skonštatovať, že vďaka ÚSVMV
sa to postupne darí etablovať aj na LF UK.
V prospech vzniku ÚSVMV hovorí aj pozitívne
povedomie študentov o simulátoroch, pričom
mnohí z nich sa k nám vracajú aj mimo vyučovacích hodín, a to na precvičenie, prípadne
zopakovanie naučených poznatkov.
Karolína Matlahová, Lucia Pakosová,
Pavol Vitovič, ÚSVMS LF UK

Pacientske simulátory iStan a HAL, ktoré sú súčasťou technického vybavenia ÚSVMV

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Aj naši farmaceuti ovládajú poskytnutie
prvej pomoci
Možno si niekto položí otázku: Je predmet prvá pomoc v študijnom programe študentov farmácie potrebný? Odpoveď je jednoznačne áno. Život a zdravie patria medzi najvyššie hodnoty človeka, preto je potrebné ich chrániť a byť schopný poskytnúť pomoc druhému človeku pri ohrození.
V Európe približne 700 000 osôb ročne
zomrie na zlyhanie srdcovo-cievnej činnosti.
Deti, ale aj dospelí sú veľakrát vo vysokej miere
ohrození úrazmi, no i neúrazovými príhodami.
Pri nehodách a stavoch ohrozujúcich život rozhodujú o výsledku prežitia mnohokrát prvé minúty. Znalosť predlekárskej prvej pomoci môže
zachrániť život postihnutého a môže zmierniť
následky. Treba si uvedomiť, že aj pri kvalitnej
organizácii záchrannej služby ubehne určitý
čas do príchodu špecialistov. Dovtedy sú na
mieste nehody alebo úrazu často osoby bez
medicínskych znalostí. Ak by správne podali
prvú pomoc postihnutému, boli by jeho šance
na uzdravenie omnoho väčšie. Alarmujúce je,
že len málo ľudí vie poskytnúť prvú pomoc. Len
jeden človek z 20 zasiahne v situácii, keď niekomu zlyhá srdce mimo nemocničného zariadenia. Pritom treba povedať, že základné zručnosti v poskytovaní prvej pomoci by mal ovládať
každý človek primeraného vzdelania, aspoň na
úrovni tzv. laickej prvej pomoci. Absolvent farmácie je zdravotnícky pracovník, a preto je jeho
povinnosťou nielen osvojiť si teoretické vedomosti prvej pomoci, ale v prípade nutnosti ich
aj aplikovať. Správne poskytnutá prvá pomoc
môže zachrániť život mnohým ľuďom.
Pred viac ako desiatimi rokmi sme do magisterského študijného programu farmácia a bakalárskeho programu zdravotnícke a diagnostické
pomôcky zaradili predmet prvá pomoc. V prvých rokoch sa študenti dozvedali o resuscitačnej starostlivosti len z prednášok, ktoré veľmi
erudovaným a zrozumiteľným spôsobom prednášal a stále prednáša MUDr. Karol Kalig, CSc.,
z I. kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny
LF UK a UN Bratislava. Všetci sme si uvedomovali, že teória je jedna vec, ale bez praktických
aplikácií ani jeden absolvent farmácie nebude
schopný podať ani tú najelementárnejšiu prvú
pomoc. Praktická výučba si vyžaduje zabezpečenie výcvikového prostredia, kde sú k dispozícii modely, potrebné na individuálne otestovanie
teoretických znalostí. Organizácia takejto výučby je ekonomicky náročná a vyžaduje si profe

Nácvik prvej pomoci

Zľava: MUDr. Jozef Karaš, MPH, prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.,
MUDr. Karol Kalig, CSc., Ing. Ivo Krpelan

sionálny prístup výcvikového personálu. Sme
radi, že sme našli partnera, ktorý ochotne pristúpil na spoluprácu s Farmaceutickou fakultou
UK (FaF UK) pri zabezpečovaní praktickej výučby prvej pomoci. Spoločnosť Falck je najväčším
prevádzkovateľom zdravotných a asistenčných
služieb na svete a zároveň je aj svetovým lídrom
v poskytovaní záchranárskych školení. Táto spolupráca umožňuje našim študentom získať znalosti z resuscitačných postupov, overiť si teoretické znalosti simulačnou formou výučby – tréning
zručnosti na simulátoroch. Veríme, že získané vedomosti absolventi FaF UK budú vedieť v prípade
potreby uplatniť, a tak byť nápomocní pri obnove
životných funkcií pri záchrane zdravia.
Pri príležitosti prvého roka spolupráce navštívili vedenie FaF UK predstavitelia spoločnosti
Falck: Ing. Ivo Krpelan, riaditeľ spoločnosti
Falck pre strednú a východnú Európu, a MUDr.
Jozef Karaš, MPH, generálny riaditeľ Falck Záchranná a. s. Spolu s dekanom FaF UK prof.
PharmDr. Pavlom Mučajim, PhD., hlavným
prednášajúcim MUDr. Karolom Kaligom, CSc.,
a garantkou predmetu prvá pomoc doc. RNDr.
Ingrid Tumovou, CSc., prediskutovali ďalšie
možnosti spolupráce.
Doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.,
Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK

Anketa: Prvá pomoc
očami študentov
HELENA
JANÚŠKOVÁ,
študentka farmácie,
4. ročník
Myslíte si, že predmet prvá pomoc
patrí do študijného
programu farmácia?
Ak áno, prečo?
Určite áno. Veď po absolvovaní štúdia
budem zdravotnícky pracovník a prvú
pomoc by som mala určite ovládať. Ak
by nastala situácia, že v čakárni lekárne
niekto skolabuje, kto má pacientovi v tom
momente pomôcť, ak nie lekárnik? Navyše, nikdy nevieme, kedy bude potrebovať
prvú pomoc aj náš blízky. Vedomosti získané počas výučby predmetu prvá pomoc mi pomohli aj pri ďalšom štúdiu.
BEÁTA ŠVACHOVÁ,
študentka farmácie,
4. ročník
Absolvovali ste predmet prvá pomoc prezenčnou aj simulačnou formou výučby.
Bol tento predmet
pre vás prínosom?
Absolvovala som predmet formou prednášok a zúčastnila som sa aj na tréningu
zručnosti na simulátoroch. Teória je jedna
vec, ale až praktická časť mi ukázala, že
podanie prvej pomoci si vyžaduje aj dobrú fyzickú kondíciu. Kto si to vyskúšal,
vie, o čom hovorím.
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Medzi víťazmi súťaže Vedec roka 2015
aj zástupcovia FMFI UK
Dňa 10. mája 2016 boli v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave slávnostne vyhlásené výsledky súťaže Vedec roka 2015. V dvoch
kategóriách uspeli aj odborníci z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V kategórii Osobnosť roka
v programoch EÚ získal ocenenie prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc., za
významný prínos a výsledky v oblasti vývoja biosenzorov určených na
diagnostiku priónových ochorení, na monitorovanie kvality a kontaminácie potravín a znečistenia životného prostredia získaných v programoch
EÚ. Ocenenie Mladá osobnosť vedy bola udelená doc. RNDr. Tomášovi Plecenikovi, PhD., za vynikajúcu vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť vo fyzike tuhých látok súvisiacu s využitím nanotechnológií
v senzorike, biomateriáloch a supravodivých materiáloch.
Vedcom roka 2015 sa stal Ing. Ján Tkáč, DrSc., z Chemického
ústavu SAV. V kategórii Vedkyňa roka 2015 uspela doc. Ing. Monika
Rychtáriková, PhD., zo Stavebnej fakulty STU a v kategórii Osobnosť
roka v oblasti technológií bola cena udelená Ing. Danielovi Šlosárovi
z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach.
19. ročník súťaže sa konal pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.
					
red.

Zľava: Ing. Ján Tkáč, doc. Monika Rychtáriková, Ing. Daniel Šlosár,
prof. Tibor Hianik, doc. Tomáš Plecenik

Osobnosť roka v programoch EÚ:
Prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.
Čo pre vás toto ocenenie znamená?
Toto ocenenie si veľmi vážim. Chápem
ho ako uznanie mojej doterajšej vedeckej
práce a práce na projektoch Európskej
únie, do ktorých sa zapájam už viac ako 20
rokov. Je to taktiež uznanie práce kolektívu
oddelenia biofyziky, ktorý vediem, mnohým
diplomantom, doktorandom a mladým vedcom, s ktorými spoločne riešime vedecké
projekty v oblasti biofyziky, biosenzorov
a nanotechnológií. Na mnohých projektoch som spolupracoval a pokračujem
v spolupráci aj s Ing. Majou Šnejdárkovou, CSc., Ing. Alexandrou Poturnayovou,
PhD., a RNDr. Lenkou Bábelovou, PhD.,
z Ústavu biochémie a genetiky živočíchov
Slovenskej akadémie vied. Teda je to ocenenie aj tejto spolupráce.
Ako odborník v oblasti biofyziky pracujete na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky.
Mohli by ste nás v krátkosti oboznámiť
s vašou pedagogickou a vedeckovýskumnou prácou?
V oblasti pedagogiky som garantom magisterského štúdia v programe biofyzika
a chemická fyzika a garantom doktorandského štúdia v odbore biofyzika. Prednášam základy biofyziky, molekulárnu biofyziku, biosenzory a nanotechnológie, som
vedúcim bakalárskych a diplomových prác.
V doktorandskom štúdiu teraz vediem 5
doktorandov. Moja vedeckovýskumná práca je zameraná najmä na využitie nových
biopolymérov – DNA aptamérov ako recep-

12

torov v molekulárnom rozpoznávaní. Tieto
receptory používame na vývoj biosenzorov
pre lekársku diagnostiku a monitorovanie
bezpečnosti potravín. V súčasnosti je jednou z našich priorít vývoj novej metódy pre
včasnú diagnostiku onkologických ochorení. V tejto oblasti riešime projekt podporený Agentúrou pre podporu výskumu
a vývoja. Na tomto projekte spolupracujeme s Ústavom biochémie a genetiky živočíchov a s Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied. Dobrú spoluprácu
máme aj s Fyzikálnym ústavom Slovenskej
akadémie vied. Ďalšou prioritou je štúdium
mechanizmov cieleného prenosu liečiv do
buniek pomocou nanočastíc a DNA aptamérov. V tejto oblasti výskumu úzko spolupracujeme s Nórskou univerzitou vedy
a technológie v Trondheime, s ktorou sme
nedávno úspešne ukončili riešenie projektu v rámci štipendijného programu EHP –
Slovensko.
V súčasnosti ste koordinátorom ďalšieho medzinárodného projektu v programe Horizont 2020. Môžete nám tento
projekt priblížiť?
V minulom roku sme boli úspešní s návrhom projektu FORMILK v programe Európskej únie Horizont 2020. Projekt sme začali riešiť od januára tohto roku. Do projektu
je zapojených 10 tímov z výskumu a praxe.
Sedem tímov je z troch európskych krajín
– Maďarska, Írska a Slovenska, dva tímy
sú z USA a jeden z Kanady. Projekt je za-

meraný na nájdenie nových metód určenia
aktivity mliečnych enzýmov, takých ako
plazmín a laktáza. Je to dôležité napríklad
pre výrobu syrov a mliečnych výrobkov bez
laktózy. Predpokladáme, že výsledky riešenia projektu budú užitočné najmä pre farmárov a mliekarenský priemysel a prispejú
k skvalitneniu mliečnych výrobkov. Okrem
vedeckého výskumu je projekt zameraný
aj na pracovné pobyty doktorandov a vedeckých pracovníkov v spolupracujúcich
laboratóriách, organizovanie pracovných
stretnutí a letných škôl.
Čo považujete za svoj najväčší pracovný
úspech?
Mojím povolaním je vedecký výskum
a pedagogická práca. Kvalitný výskum si
vyžaduje predovšetkým výborných vedcov,
ktorí sa zanietene venujú vedeckej práci.
Som rád, že počas môjho pôsobenia na
Univerzite Komenského v Bratislave sa mi
podarilo vychovať viacero kvalitných vedcov a pedagógov, z ktorých mnohí pôsobia na Slovensku i v zahraničí. Dokonca
i všetci moji mladší kolegovia z oddelenia
biofyziky sú moji bývalí doktorandi. Výsledky, ktoré som dosiahol v oblasti vedeckej
výchovy, považujem za jeden z mojich najvýznamnejších pracovných úspechov.

ROZHOVOR

Mladá osobnosť vedy:
Doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.
Čo pre vás toto ocenenie znamená?
Ocenenie si veľmi vážim a pre mňa osobne
predstavuje výraznú motiváciu do budúcna.
Musím však povedať, že ho považujem za
ocenenie nielen mojej práce, ale aj práce
mojich kolegov, s ktorými v podstate na všetkých výskumných aktivitách spolupracujeme
ako tím a bez ktorých by ani výsledky, na základe ktorých mi bolo udelené toto ocenenie,
nikdy nevznikli.
Mohli by ste nám v krátkosti priblížiť svoju
vedeckovýskumnú činnosť?
V oblasti senzoriky sme sa s kolegami zamerali najmä na výskum a vývoj nových typov
polovodičových senzorov plynov, ktoré sú založené na zmene elektrického odporu plynocitlivej oxidovej vrstvy pôsobením oxidačných
a redukčných plynov v okolitej atmosfére.
Zmenou priestorovej konfigurácie meracích
elektród a plynocitlivej oxidovej vrstvy a s využitím nanotechnológií, to znamená zmenšením rozmerov niektorých prvkov na úroveň
desiatok až stoviek nanometrov, sa nám podarilo výrazne zlepšiť parametre týchto senzorov.
Biomateriálmi (biokompatibilnými mate
riálmi) sme sa dlhodobejšie zaoberali v rámci
projektu 7. rámcového programu „BioElectricSurface“. Vyvinuli sme metódu na modifikáciu
povrchového potenciálu hydroxyapatitu (tento
tvorí podstatnú časť kostí) na mikrometrovej
až nanometrovej úrovni pomocou fokusovaného elektrónového zväzku. Takto vytvorené nábojové mikro- a nanodomény sme

následne analyzovali rastrovacou sondovou
mikroskopiou a v spolupráci s kolegami z Írska sme skúmali, ako tieto oblasti ovplyvňujú
adsorpciu proteínov. Tieto výsledky by mohli
pomôcť zamedziť infekciám a urýchliť hojenie
pri operáciách, kde sa pacientom vkladajú do
tela rôzne implantáty, napr. umelé kĺby.
Výskum v oblasti supravodivých materiálov
sme realizovali v rámci projektu 7. rámcového
programu „IRON-SEA“, kde sme analyzovali
povrchové vlastnosti novoobjavených supravodičov na báze železa. Ukázali sme, že tieto materiály v bežnej atmosfére veľmi rýchlo
degradujú, čo spôsobuje výrazné potlačenie
supravodivosti na ich povrchu, navyše sú ich
povrchové vlastnosti na nanometrovej úrovni
výrazne nehomogénne. Tým sa zrejme dajú
vysvetliť veľmi rôznorodé supravodivé vlastnosti namerané na týchto materiáloch rôznymi skupinami vo svete.

schopný pracovať pri izbovej teplote, pričom
bežné senzory rovnakého typu musia byť vyhrievané na pracovnú teplotu približne 200 –
400 °C. S odstránením potreby výhrevu súvisí
aj výrazne nižšia spotreba elektrickej energie,
čo je dôležité najmä pri prenosných prístrojoch
napájaných batériami. Za uvedené zlepšenie
detekčných vlastností vďačíme viacerým javom, ktoré sú pri väčších rozmeroch zanedbateľné, no pri zmenšení senzorických prvkov na
nanometrovú úroveň už hrajú významnú rolu.

V roku 2015 ste dosiahli vynikajúce výsledky v oblasti senzoriky. Spolu s kolektívom
z Laboratória pokročilých technológií ste
navrhli a zrealizovali nový typ senzora vodíka. O čo konkrétne išlo?
Ako už bolo spomenuté, podarilo sa nám
vyvinúť nový typ polovodičového senzora, kde
sme zmenou celkovej konfigurácie a zmenšením rozmerov niektorých jeho častí na desiatky
až stovky nanometrov dosiahli výrazné zlepšenie jeho parametrov. Zamerali sme sa na detekciu vodíka, kde nami vyvinutý senzor dosahuje v porovnaní s bežne dostupnými senzormi
väčšiu citlivosť a rýchlejšiu odozvu. Navyše je

Rozhovory pripravila:
PhDr. Marta Bartošovičová,
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
pri Centre vedecko-technických
informácií SR
Foto: Ján Michalík

Zdroj: http://vedanadosah.cvtisr.sk/
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Keď sa učebnica podarí

Učebnice z FMFI UK uspeli v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2015
V súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2015 získalo v kategórii Učebnice ocenenie vydavateľstvo
Orbis Pictus Istropolitana za sériu kníh Nový
pomocník z matematiky pre 5., 6., 7. a 8. ročník
ZŠ a pre gymnáziá s osemročným štúdiom, ktorá
vznikla pod autorským vedením PaedDr. Ivety Kohanovej, PhD., z Oddelenia didaktiky matematiky
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska každoročne vyhlasuje
BIBIANA, medzinárod-

ný dom umenia pre deti v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR, Slovenskou národnou
knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku.
Všetky vyučovacie predmety si zaslúžia obsahovo
kvalitné a typograficky pekne spracované učebnice.
Pri „ťažkých“ predmetoch to platí o to viac. Vyrastá
nám vizuálne orientovaná generácia, ktorá je jednoducho už zvyknutá, že veci musia aj „vyzerať“.
Dávno preč sú časy, keď sme sa
učili z vyblednutých, sivo-sivých
učebníc. Pre žiakov druhého
stupňa ZŠ sme s kolektívom
spoluautoriek napísali Nových
pomocníkov z matematiky, sériu desiatich pracovných zošitov
s integrovanými prvkami učebnice,
ktoré rozvíjajú matematickú, čitateľskú i finančnú gramotnosť. Pracovné zošity okrem iného obsahujú aj
autokorektívne prvky, či už vo forme
doplňovačky, alebo tajničky, ktoré sú
pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Taktiež sú v nich zaradené prvky diferen-

covaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny
prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou
hodnotou pracovných zošitov je test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva v závere každej kapitoly.
Žiaci a učitelia s nimi budú denne prichádzať do
„pracovného“ styku. A preto nám veľmi záležalo
aj na tom, aby učebné materiály mali atraktívnu
a zároveň vysoko funkčnú podobu. S ich dizajnom
nám veľmi pomohol grafik Ladislav Blecha, ktorý
preukázal pri ich návrhu nielen vysokú profesionalitu výtvarníka, ale aj cit pre matematiku – počas
takmer dvojročnej spolupráce s ním som mala
niekedy pocit, že musel počas svojich štúdií prejsť
aj „matfyzom“. Každopádne, výsledok ocenia učitelia, ktorým by sa mohla pozdávať grafická podoba účelne odčleňujúca jednotlivé tematické časti,
i žiaci, ktorých zaujme nápaditá výtvarná stránka.
Ostatne, také sú aj prvé skúsenosti a reakcie, ktorých sa nám dostáva. A aj preto ma veľmi potešil
náš úspech v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska
2015. Matematika vie byť naozaj pekná...
PaedDr. Iveta Kohanová, PhD.,
vedúca autorského kolektívu FMFI UK

13

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

ATIP – novinka vo vzdelávaní študentov
Farmaceutickej fakulty UK
V novembri 2015 bol študentom Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) predstavený edukačný projekt
Advanced Training in Pharmacy Care (ATIP), ktorý organizujú FaF UK, spoločnosť Wörwag Pharma GmbH & Co. KG a Slovenský
spolok študentov farmácie (SSŠF). Projekt pôvodne vznikol z nenápadnej myšlienky a vďaka podpore, ochote a aktivite všetkých
organizačných partnerov sa môže zaradiť medzi vskutku inovatívne formy vzdelávania, ktoré spájajú vysokoškolské štúdium s praxou
a snažia sa reflektovať na jej aktuálne požiadavky.
Základným cieľom projektu je rozšíriť a skvalitniť vzdelávanie študentov farmácie v oblasti
správnej dispenzácie a poradenstva pri samoliečbe pacientov, kde je úloha verejného lekárnika nezastupiteľná. Súčasne má projekt ambíciu
prispieť k hodnoteniu a zlepšeniu dispenzačnej
a poradenskej činnosti vo verejných lekárňach na
Slovensku a rozvinúť dlhodobú a úspešnú spoluprácu akademického a podnikateľského subjektu
pri vzdelávaní a výchove študentov – budúcich verejných lekárnikov. Prvý ročník ATIP-u bol určený
študentom 4. roku štúdia magisterského študijného programu v akademickom roku 2015/2016.
V závere letného semestra títo študenti začínajú
povinnú prax vo výučbových lekárňach, pod vedením lekárnikov začínajú pracovať v reálnych podmienkach, s reálnymi pacientmi a reálnymi zdravotnými problémami. ATIP má byť teda „mostom“
medzi štúdiom a začínajúcou praxou a má doplniť
a rozšíriť vedomosti študentov, ktoré nie je možné
docieliť v rámci štandardnej výučby.
Do projektu sa po jeho predstavení prihlásilo
celkom 66 záujemcov (čo je asi polovica z počtu
študentov v danom roku štúdia). Záujem bol vysoký napriek tomu, že projekt si vyžadoval aj aktívnu
participáciu účastníkov na programe – cieľom projektu totiž bolo nielen posunúť študentom cenné
informácie, ale hneď si aj u nich overiť ich správne
pochopenie prostredníctvom zadaných úloh.
Prvá fáza projektu mala za cieľ vzdelať a vyškoliť
prihlásených študentov. V termíne 21. – 22. apríla
2016 sa v priestoroch FaF UK konali dva náročné
dni. Snažili sme sa, aby prednášané témy boli konkrétne a venované určitej problematike s dôrazom
na teoretickú, ale aj praktickú náplň správnej dispenzácie a poradenstva vo verejnej lekárni. Študentom prednášali: PharmDr. Ágota Minczingerová
(Fakultná lekáreň FaF UK) o správnej dispenzácii
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z pohľadu lekárnika v praxi, PharmDr. Daniela Mináriková, PhD. (FaF UK), o úlohe zinku pre ľudský
organizmus, MUDr. Eva Škutilová, MPH (neštátne
zdravotnícke zariadenie v Bratislave), o využití zinku
v dermatológii, doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.,
MBA (Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
a Univerzitná nemocnica Martin), o úlohe zinku
v rámci imunitného systému a o liečbe infekcií
horných dýchacích ciest, PharmDr. Peter Stanko
a Mgr. Zuzana Černáková (ADC Číselník) o prípravkoch s obsahom zinku, ktoré má lekárnik v lekárni
k dispozícii. Kožné problémy a prechladnutie boli
zvolené zámerne, keďže ide o najčastejšie problémy, ktoré pacienti riešia s lekárnikom v rámci
samoliečby. Liečebný postup je vždy komplexný
a zahŕňa rôzne spôsoby, v našom prípade sme sa
ho snažili podrobne prejsť s dôrazom na terapeutické využitie zinku. Po prednáškach nasledovala
praktická moderovaná diskusia lekárnika a lekára,
obidvaja tvoria profesionálny tím a ich spolupráca je
nevyhnutná pre správne poradenstvo pre pacientov. Prednášajúci sa prezentovali vysoko odborným
obsahom prednášok, navyše, ich vystúpenia boli
pre študentov veľmi atraktívne aj svojou formou.
Študenti aktívne využili prítomnosť odborníkov
a kládli zaujímavé otázky.
Počas 2. dňa boli študenti rozdelení do 3
skupín a každá z nich absolvovala tri odborné
workshopy. Správnu dispenzáciu a poradenstvo
pri prechladnutí, ale aj iných problémoch si mali
možnosť precvičiť v rámci workshopu „Dispenzačný trenažér“. Workshop „Prezentačné minimum“,
zastrešený agentúrou Artcomm, ukázal študentom, ako si správne pripraviť prezentáciu a ako ju
správne predniesť. Vhodné techniky a rady profesionálov zdôraznili, že dôležitý je nielen obsah, ale
aj forma prezentácie a že lekárnik potrebuje mať
dobré komunikačné zručnosti. V rámci worksho-

pu „Ako a prečo hodnotiť dispenzáciu a poradenstvo pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti“ boli
študentom predstavené rôzne prístupy, ktoré sa
používajú ako kontrolné nástroje s cieľom odstraňovať nedostatky a neustále skvalitňovať prácu verejného lekárnika. Prezentované témy a množstvo
ďalších odborných materiálov a pomôcok majú
účastníci ATIP-u dostupné v elektronickom systéme Univerzity Komenského Moodle. Po splnení
jesenných úloh účastníci ATIP-u a získajú certifikát
o jeho úspešnom absolvovaní. Celkom neskromne môžeme povedať, že ATIP je na Slovensku
jediným projektom svojho druhu. Účasť na ňom
nepredstavuje pre študenta len cennú osobnú
skúsenosť, ale je i dôležitou vizitkou o jeho aktivite
a práci počas štúdia, čo môže byť významným momentom v jeho profesionálnej kariére.
ATIP však ponúka nielen jedinečnú možnosť
inovatívnej formy vzdelávania, ale myslí aj na to,
že študentský život sa odohráva aj mimo priestoru
fakulty a nie je len o štúdiu. Jeho účastníkov spojil aj na študentskej PharmaParty, organizovanej
SSŠF. Reakcie študentov po skončení dvojdňového školenia, ich dochvíľnosť, spolupráca a záujem
boli tým najlepším poďakovaním organizačnému
tímu ATIP-u a potvrdili nám, že robiť takéto aktivity
má zmysel. Touto formou sa chceme poďakovať
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k úspešnému priebehu projektu. Pevne veríme,
že rovnako (ak nie lepšie) budeme môcť ohodnotiť
aj jeho zvyšnú časť.
Ďalšie informácie nájdete aj na: https://www.
fpharm.uniba.sk/studium/vzdelavacie-projekty/
atip/.
PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.,
koordinátorka ATIP, Katedra organizácie
a riadenia farmácie FaF UK

SPRAVODAJST VO

Triumf študentov farmácie na
medzinárodnej konferencii v Prahe
Stovežatá Praha v súčasnosti žije svoj hektický každodenný život na pozadí osláv 700. výročia
narodenia Otca vlasti, kráľa Karola IV. S jeho menom sa neodmysliteľne spája aj založenie jednej
z najstarších európskych univerzít – Univerzity Karlovej. V tejto historickej paralele sa dňa 17. mája
2016 konal XV. ročník Nadnárodnej študentskej vedeckej konferencie (NŠVK), ktorého hostiteľom
bola farmaceutická spoločnosť Zentiva, a. s., tretí najväčší výrobca generických liekov v Európe.
Koordinátorom celej akcie bola Unie studentů farmacie Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno.
NŠVK je najprestížnejším podujatím, ktorým
vrcholia fakultné študentské vedecké konferencie troch farmaceutických fakúlt z Čiech a Slovenska a nádejné vedecké talenty tak môžu
prezentovať výsledky svojej tvorivej činnosti
nielen zástupcom akademickej obce, ale aj odborníkom z farmaceutickej praxe. Z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(FaF UK) každoročne na túto prestížnu konferenciu postupuje šesť najlepších prác Študentskej
vedeckej činnosti (ŠVČ). Rovnako ako v minulých ročníkoch aj tento rok boli práce študentov
ŠVČ rozdelené do troch sekcií – chemickej,
biologickej a sekcie ďalších farmaceutických

disciplín. V chemickej sekcii nás reprezentovali
práce Kataríny Žirovej a Michaely Matuškovej,
v biologickej sekcii to boli práce Athanasiosa
Patsaliasa a dvojice autorov Roberta Čendulu
a Radky Tranovej. V sekcii ďalších farmaceutických disciplín svoje práce z oblasti sociálnej
farmácie predstavili Zuzana Adlerová a Veronika
Čviriková. Do odborných komisií za našu fakultu
zasadli doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD., doc.
Mgr. Andrea Bilková, PhD., a Mgr. Jaroslav Tóth,
PhD. Vynikajúce umiestnenia získané v rámci
jednotlivých sekcií sú dôkazom nielen vysokej
kvality prác, ale aj odbornej fundovanosti študentov. Víťaznou prácou v biologickej sekcii sa

Mimoriadny úspech
študentov LF UK vo Varšave
Kvarteto študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave (LF UK) sa v dňoch 12. – 15. mája 2016 zúčastnilo na
12. ročníku medzinárodnej študentskej konferencie na Medical University of Warsaw v Poľsku.
Traja z nich prezentovali svoje výskumné projekty v rámci súťažných
sekcií konferencie. Najviac sa darilo Adriáne Furdovej, študentke 4.
ročníka všeobecného lekárstva, ktorá získala 1. miesto v oftalmologickej sekcii a následne v záverečnej Grand Prix cenu publika. Jej
spolužiak Tomáš Havran získal 3. miesto v sekcii kardiológie a kardiochirurgie. Naprázdno neobišiel ani Štefan Lukáč, študent 6. ročníka,
ktorého práca bola ocenená 3. miestom v sekcii predklinických a teoretických disciplín, jednej z najhojnejšie zastúpených sekcií celej
konferencie. Štvrtým členom delegácie LF UK bol Róbert Lipták
z Teamu ŠVOČ LF UK, ktorý počas konferencie zbieral nápady pre
rozvoj obdobnej konferencie u nás.
Na konferencii sa zúčastnilo vyše 400 aktívnych účastníkov z 35
krajín celého sveta. Počas konferencie mali všetci zúčastnení možnosť
nielen prezentovať svoje práce, ale aj získať nové praktické zručnosti
na workshopoch zameraných od molekulárnej genetiky po laparoskopickú chirurgiu, ktorých bolo k dispozícii na výber viac než 30.
Nové nápady a inšpirácie do ďalšieho vedeckého bádania poskytli
účastníkom konferencie prednášky pozvaných hostí. Veľký záujem vzbudili prednášky nositeľa Nobelovej ceny za medicínu prof. Berta Sakmanna z Heidelbergu a profesora chirurgie a inovátora zo Stanford School of
Medicine Dr. Homera Rivasa. Sociálny program nám zas ponúkol možnosť nadviazať kontakty s kolegami z celého sveta, ale i načerpať nové
sily po náročnom programe. Za podporu účasti na konferencii by sme sa
touto cesto chceli poďakovať vedeniu LF UK a OZ PREVEDA.
Štefan Lukáč, LF UK

PharmDr. Andrea Balažová, PhD.,
predsedníčka Rady ŠVČ FaF UK

Študentky JLF UK uspeli
v medzinárodnej jazykovej
olympiáde
Uralská štátna lekárska akadémia, Moskovská lekárska akadémia I. M.
Sečenova a Krasnojarská štátna lekárska akadémia usporiadali celoruskú internetovú súťaž z anglického jazyka s medzinárodnou účasťou.
Olympiáda bola určená pre ruských a zahraničných študentov prvého
ročníka medicíny a farmácie. Súťaž prebiehala v troch kolách od 1. februára 2016 do 20. marca 2016.
Do súťaže sa zapojilo 421 študentov zo 17 ruských lekárskych akadémií
a 6 zahraničných lekárskych fakúlt – z Kazachstanu, Kirgizska, Slovenska,
Poľska, Rumunska a Lotyšska. Z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
(JLF UK) sa do prvého kola prihlásilo 10 študentov prvého ročníka. Prvé
kolo spočívalo vo vypracovaní on-line testov. Štyri študentky Katarína Tobiá
šová, Iveta Matajová, Michaela Turčinová a Katarína Švecová postúpili do
druhého kola medzi najlepších 50 študentov.
V druhom kole sa študentky prezentovali krátkou videonahrávkou na tému
The Medical Profession: the Bright Past and Future Challenges. Odborná komisia vybrala 11 najlepších videí do tretieho kola. Medzi postupujúcimi
boli Katarína Švecová a Michaela Turčinová. V treťom kole išlo o dvojhodinový rozhovor účastníkov na tému Once you start studying medicine you
never get through with it pomocou skajpu pod dohľadom odbornej poroty.
Na základe rozhodnutia odbornej poroty získala Katarína Švecová 2. miesto
a Michaela Turčinová 3. miesto. Celú súťaž hodnotilo 15 vyučujúcich anglického jazyka a dvaja zahraniční experti Jonathan McFarland a Natalia V.
Bukhanova z Dalhousie University, Halifax, Kanada.
PhDr. Božena Džuganová, PhD.,
Ústav cudzích jazykov JLF UK

Katarína Švecová
(2. miesto)
Zľava: Tomáš Havran, Adriána Furdová, Štefan Lukáč, Róbert Lipták

stala práca Athanasiosa Patsaliasa, ktorý si spolu s diplomom odniesol aj sponzorský dar firmy
Zentiva vo výške 15 000 CZK. Ďalšie ocenenia
získali práce Kataríny Žirovej a Veroniky Čvirikovej, ktoré sa umiestnili na 2. miestach v chemickej sekcii a sekcii ďalších farmaceutických
disciplín. Skvelé výsledky našich študentov na
tomto medzinárodnom podujatí nech sa stanú
pozitívnou hnacou silou pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti na našej fakulte.

Michaela Turčinová Katarína Tobiášová
(3. miesto)
(cena za kvalitnú
interpretáciu)

Iveta Matajová
(cena za osobnú
interpretáciu)
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Právnická fakulta UK opäť organizátorom prestížnej
medzinárodnej súťaže
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) a študentská organizácia Európske združenie študentov práva
Bratislava (ELSA) sa v dňoch 29. apríla až 2. mája 2016 stali organizátorom renomovanej medzinárodnej súťaže, ktorú každoročne
zastrešuje British Law Centre v úzkej spolupráci s University of Cambridge pod záštitou Súdneho dvora EÚ s názvom Central and
Eastern European Moot Competition 2016 (CEEMC).
Prestížnu medzinárodnú súťaž CEEMC
hosťovala Univerzita Komenského v Bratislave (UK) v súvislosti s predsedníctvom
Slovenskej republiky v Rade EÚ. Záštitu
nad podujatím prebrali predseda Národnej
rady SR, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR, minister zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR a predsedníčka Najvyššieho súdu SR.

dvora EÚ. Neskôr sa pojednávania presunuli na pôdu Najvyššieho súdu SR. Porotcami
súťaže boli okrem iných aj ďalší predstavitelia Súdneho dvora EÚ, predstavitelia Európskej komisie, zahraniční dekani právnických
fakúlt (medzi inými aj dekan Právnickej fakulty University of Cambridge), profesori a ďalší
uznávaní odborníci na právo EÚ. Prítomnosť
autorít z praxe, ako aj súťažiacich z viacerých

Tím PraF UK

Samotná súťaž spočíva v simulácii súdneho konania pred Súdnym dvorom EÚ. Téma
tohtoročného prípadu sa venovala najmä
uplatňovaniu pravidiel medzinárodného práva súkromného, všeobecných pravidiel európskeho práva, ako aj diskriminácii. Okrem
spoločensky i právne zaujímavej súťažnej
kauzy publikum získalo jedinečnú príležitosť
pozorovať mladých perspektívnych právnikov komunikujúcich plynule v anglickom
jazyku a ich pohotové a fundované reakcie
na náročné otázky súťažnej poroty (súdneho
senátu). Dôraz sa kládol nielen na vedomosti, ale aj na celkové vystupovanie, ktoré s pribúdajúcimi otázkami sudcov odrážalo nervozitu. Náročnosť súťaže zvýraznili účasťou
aj mimoriadni odborníci z akademickej sféry
a právnej praxe, ktorí rozhodovali v senátoch
o výkonoch súťažiacich.
V rámci medzinárodnej súťaže sa počas
troch dní uskutočnila séria zaujímavých po
dujatí nielen súťažného, ale aj spoločenského charakteru. Podujatie sa otvorilo
na pôde UK. V Rektorskej sieni sa konala
úvodná recepcia, počas ktorej zahraničných
študentov, porotcov, partnerov i pozvaných
hostí okrem predstaviteľov UK a PraF UK privítala aj predsedníčka súťaže Eleanor V. E.
Sharpston, generálna advokátka Súdneho
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krajín strednej a východnej Európy vrátane
Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, ale i Gruzínska
a Turecka zaručili významný spoločenský
i odborný prínos pre právnickú obec, ale aj
širokú verejnosť. Súťaž vyvrcholila 1. mája
2016 veľkolepým finále v historickej budove
Národnej rady SR spojeným s odovzdaním
ocenenia víťazom.

Tradíciu a prestíž CEEMC dokladuje aj to,
že na pôde UK sa uskutočnil už 22. ročník
tejto renomovanej súťaže, ktorá patrí medzi najznámejšie medzinárodné simulované
súdne spory vo svete, ako aj fakt, že sa na
nej pravidelne v pozícii porotcov zúčastňujú
generálni advokáti a sudcovia Súdneho dvora EÚ. Výnimkou nebol ani tento ročník.
Hoci sa do súťaže podarilo prebojovať aj domácemu tímu z PraF UK, víťazom
tohtoročnej súťaže sa napokon na základe
napínavého finálového pojednávania stal
študentský tím z Univerzity Karlovej v Prahe, ktorý porazil študentov z Univerzity sv.
Klimenta Ochridského v Sofii. Víťazi absolvujú týždenný študijný pobyt na University
of Cambridge vo Veľkej Británii a najlepší
„speaker“ podujatia pocestuje na stáž do
kabinetu generálnej advokátky Eleanor V. E.
Sharpston na Súdny dvor EÚ v Luxemburgu.
„Sama som bola súťažiacou pred niekoľkými rokmi, a tak z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že účasť na takomto podujatí
si vyžaduje veľkú mieru sebazaprenia pri
príprave, ale aj odvahy už počas samotného
vystúpenia. Na druhej strane verím, že každý
súťažiaci si z Bratislavy odnáša nielen cenné odborné vedomosti, ale aj spoločenské
zážitky. A čo sa týka organizácie a priebehu
podujatia, teraz už môžem povedať s pokojným svedomím, že sme to zvládli na výbornú,
za čo patrí moja vďaka celému organizačnému tímu,“ zhodnotila realizáciu podujatia organizačná koordinátorka Mgr. Kristína Považanová, PhD., prodekanka PraF UK.
Mgr. Kristína Považanová, PhD.,
Ing. Michaela Krescanková, PhD.

SPRAVODAJST VO

Právnici UK na vedeckej konferencii COFOLA 2016
V dňoch 28. až 30. apríla 2016 sa uskutočnila konferencia pre doktorandov a právnych vedcov COFOLA 2016, ktorú organizuje
Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne. Svoje zastúpenie na nej mala i Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK).
V každej sekcii mohli odborní garanti
Jubilejný 10. ročník sa konal v krásnom
prostredí Lednického zámku. Konferencia sekcie nominovať príspevky prednášajúsa teší veľkému záujmu medzi doktorandmi cich na cenu za najlepší príspevok sekcie.
a mladými vedeckými pracovníkmi, čoho PraF UK môže byť na výsledky konferencie
dôkazom je až 186 aktívnych účastníkov konferencie.
Účastníci mohli v priebehu
dvoch dní participovať na rokovaniach v trinástich sek
ciách
venovaných rôznym právnym
oblastiam so zameraním na
aktuálne problematické otázky
v daných odvetviach.
PraF UK na konferencii
úspešne reprezentovali Mgr.
Martin Dufala, PhD. (odborný asistent na Katedre správneho a environmentálneho
práva), Mgr. Soňa Ondrášiková (študentka 3. ročníka
doktorandského štúdia na
Zľava: M. Dufala, M. Havelková, S. Ondrášiková
Katedre
medzinárodného
práva a medzinárodných vzťahov) a Mgr. právom hrdá – príspevky všetkých troch
Mária Havelková (študentka 1. ročníka vyššie uvedených účastníkov konferencie
doktorandského štúdia na Katedre boli totiž ocenené ako najlepšie v rámci
správneho a environmentálneho práva).
svojej sekcie. Martin Dufala predniesol

podnetný príspevok na tému Verejné obstarávanie v Slovenskej republike podľa
nového zákona o verejnom obstarávaní
v sekcii Verejné zákazky. Soňa Ondrášiková sa aktívne zúčastnila na
medzinárodnej sekcii venovanej
aktuálnej problematike s názvom
Public Law in the Context of Current Immigration Crisis s témou
príspevku Expulsion Policies in
the Light of Protection Granted
under Article 8 of the European
Convention on Human Rights.
Mária Havelková vystúpila v sekcii Zodpovednosť vo verejnej
správe s príspevkom na tému
Bezplatná právna pomoc v konaní o správnych deliktoch.
Elektronický zborník z konferencie s kompletným znením jednotlivých príspevkov by mal byť
dostupný na internetovej stránke
Právnickej fakulty Masarykovej univerzity
v Brne v júli 2016.
Mgr. Mária Havelková,
doktorandka PraF UK

UK prezentovala výsledky výskumu
na medzinárodnej konferencii v Rusku
V dňoch 11. – 15. apríla 2016 sa konala medzinárodná vedecká konferencia Aktuálne aspekty fundamentálneho a aplikovaného výskumu, ktorú organizovala Orlovská štátna univerzita ekonomiky a obchodu (Орловский государственный университ
Экономики и торговли) v meste Orel, v Ruskej federácii. Svoje zastúpenie na konferencii mala aj Univerzita Komenského
v Bratislave (UK).
Rokovacími jazykmi konferencie boli ruština a angličtina. Hosťovská prednáška doc.
PaedDr. ThDr. Moniky Zaviš, PhD., týkajúca
sa vybraných akútnych problémov bioetického výskumu spojeného s reprodukčným
zdravím v islame a hinduizme, zaznela dňa
15. apríla 2016 v historickej aule univerzity
na Vedeckom fóre, ktoré bolo vyvrcholením
celotýždňovej konferencie. Prednášajúca
bola členkou vedeckého konferenčného
výboru a je členkou redakčnej rady
vedeckého časopisu univerzity Vedecké
poznámky OrelGiet (Научные записки
ОрелГИЭТ).
Uvedená prednáška je výsledkom individuálneho výskumu v rámci dopytovo orientovaného projektu Univerzitného vedeckého
parku UK v Bratislave ITMS 26240220086
a jeho aktivity 2.7 „Spoločenské výzvy pre
21. storočie – bioetické výzvy v kultúrnom
rámci“, ktorej garantkou je prof. PhDr. Zla-

tica Plašienková, PhD. Aktivita 2.7 mala za
úlohu skúmanie kultúrno-spoločenských
rámcov biomedicínskeho a enviromedicínskeho výskumu a biotechnológií ako
výziev modernej spoločnosti so zameraním
na filozofické, etické, antropologické,
etnologické, právne, religionistické, lingvistické a informačné aspekty.
Na konferencii sa upevnili dlhodobé
výborné vedecké i osobné vzťahy medzi
pracovníkmi Inštitútu kontextuálnej teológie Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK,
zastúpeného menovanou prednášajúcou,
a pozývajúcej univerzity. Vynikajúca organizácia, pokora pred poznaním a vedou,
ako aj vyspelosť akademickej kultúry sú
len niektorými atribútmi tejto konferencie
a sú paradigmami hodnými nasledovania aj
na Slovensku.
Na záver si dovoľujeme s úctou vyjadriť
poďakovanie za pozvanie rektorke prof. Inne

Grigorjevne Paršutinovej a prorektorke pre
vedu a informačné technológie prof. Irine
Evgenjevne Voronkovovej, ako aj všetkým
kolegom a kolegyniam podieľajúcim sa na
organizácii konferencie i celého programu
nášho pobytu.
Doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.,
EBF UK
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Známy egyptológ Záhí Hawáss: Archeológia je zábava
Keď sa povie archeológia, väčšine laikov sa ako jedna z prvých asociácií vybaví Egypt. Pyramídy, Níl, Tutanchamón. Apropo, vedeli
ste o tom, že sa ako prvý k Tutanchamónovej hrobke dostal arabský mladík, ktorý o tom následne informoval Howarda Cartera? Ten
ho za túto zásluhu odfotil s náhrdelníkom z hrobky, čo podnikavý Egypťan neskôr šikovne speňažil. S touto fotografiou do konca
života (za menší poplatok, samozrejme) pózoval turistom. Ako to už s každým výhodným podnikaním býva, generačne sa odovzdáva,
a tak si dnes na živobytie s otcovou fotkou privyrába jeho syn. Aj takéto informácie sme si mohli 17. mája 2016 vypočuť v Moyzesovej
sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK). Katedra archeológie FiF UK tu v spolupráci s Archeologickým
ústavom SAV a pod patronátom ministerstva zahraničia, menovite Valéra Franka, slovenského veľvyslanca v Egypte, zorganizovala
prednášku snáď najznámejšieho egyptológa na svete – Záhího Hawássa.
Záhí Hawáss, bývalý hlavný tajomník Najvyššej rady pre pamiatky v Egypte a počas vlády
prezidenta Husního Mubáraka krátko aj minister pamiatok, sa v súčasnosti snaží robiť to, čo
mu podľa jeho slov ide najlepšie. „He is the
greatest actor I have ever seen,“ hovorí vo filme
na začiatku prednášky dnes už zosnulý herec
Omar Sharif. Ak ste videli ktorýkoľvek dokument o starovekom Egypte natočený za ostatných 20 rokov, je vysoko pravdepodobné, že
ste tam Záhího Hawássa videli. Hawáss, ktorý
vyštudoval egyptológiu v rámci Fulbrightovho
štipendia na Univerzite v Pensylvánii, sa popri
svojich vedeckých prínosoch preslávil najmä
ako popularizátor archeológie, čo podčiarkuje
aj viackrát spomenutá fráza počas prednášky:
„Archaeology is fun.“ Poslucháči tak mohli sledovať a počúvať Hawássov výklad o (najmä jeho

vlastných) výskumoch na ikonických miestach,
akými sú Údolie kráľov či pyramídy v Gíze.
Staroveký Blízky východ je z európskeho pohľadu už tradične považovaný za kolísku civilizačných produktov, medzi ktoré možno zaradiť
písmo, urbanizmus i komplexné formy spoločenskej organizácie. Západná kultúra sa k odkazu
starovekých civilizácií hrdo hlási, čomu zodpovedá aj naďalej enormné množstvo západných inštitúcií, ktoré v Egypte realizujú svoje výskumné
projekty. Tie boli na určitý čas prerušené nepokojmi v regióne, ktoré v rámci tzv. Arabskej jari
reagovali na pretrvávajúce obrovské štrukturálne
problémy. Tieto protesty nemohol vo svojej prednáške vynechať ani Hawáss, ktorý víta súčasné
normalizačné procesy v Egypte. Treba však zdôrazniť, že zotrvávanie v koloniálnej idylke súčasnej egyptológie a nevyvíjanie tlaku na vyriešenie

existenčných problémov 22 miliónov Egypťanov
bude aj naďalej viesť k skratkovitým riešeniam,
ktoré na staroveké dejiny neberú ohľad.
Mgr. Martin Bača, PhD.,
Katedra archeológie FiF UK

Šiesty ročník súťaže o Cenu Daniela Tupého
Dňa 16. mája 2016 v rámci šiesteho ročníka súťaže o Cenu Daniela Tupého dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(FiF UK) prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., slávnostne ocenil študentky a študentov víťazných prác. Tento rok sa do súťaže zapojili študenti
z viacerých katedier FiF UK: Katedry filozofie a dejín filozofie, Katedry sociológie, Katedry etnológie a muzeológie, Katedry kulturológie,
Katedry politológie a Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií. Tematické zameranie prác sa týkalo – tak ako aj po minulé roky –
problematiky násilia, xenofóbie, rasizmu, netolerancie a ďalších nehumánnych prejavov v slovenskom i medzinárodnom kontexte. Dekan
fakulty v úvodnom slove zdôraznil nielen aktuálnu potrebu venovať sa tejto problematike, ale pripomenul aj pamiatku zavraždeného študenta Daniela Tupého, ktorú si všetci učitelia a študenti fakulty pripomínajú aj udelením Ceny Daniela Tupého.

Odborná komisia, ktorej predsedníčkou bola
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. (Katedra
filozofie a dejín filozofie), a ktorú tvorili doc.
PhDr. Etela Farkašová, CSc. (Katedra filozofie
a dejín filozofie), doc. PhDr. Zuzana Kákošová,
CSc. (Katedra slovenskej literatúry a literárnej
vedy), a prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. (Katedra filozofie a dejín filozofie), navrhla oceniť
niekoľko víťazných prác. Predsedníčka komisie
oboznámila prítomných s výsledkami súťaže
a zdôraznila, že komisia venovala hodnoteniu
prác veľkú pozornosť, pričom všetci v nej sa
zhodli na konštatovaní, že predložené súťažné
práce dosahujú vysokú úroveň a nesú hlboký
humánny odkaz.
Ocenenie z rúk dekana fakulty si za prvé
miesto odniesla študentka Katedry sociológie
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Bc. Martina Zboroňová za prácu Rodovo
podmienené násilie páchané na ženách.
Autorka v nej analyzovala problematiku násilia
na ženách a poukázala na fakt, že toto násilie
je potrebné vnímať nielen ako individuálne zlyhania násilných mužov, ale aj ako štrukturálny
spoločenský problém.
Druhé miesto získal študent Katedry filozofie
a dejín filozofie Bc. Martin Foltin za prácu Postoj K. Kosíka k roku 1968: medzi „koncom
dejín“ a pokračovaním „bezdejinnosti“. Práca
priblížila udalosti a dôsledky Pražskej jari z perspektívy intelektuála Karla Kosíka v kontexte
normalizačného procesu a poukázala na dôležitú potrebu jednoty rozumu a svedomia.
V rámci súťaže boli udelené dve tretie miesta, na ktorých sa umiestnila študentka rusistiky
a východoeurópskych štúdií Bc. Tatiana Babejová s prácou Politické umenie na Ukrajine:
„umenie majdanu“ a študentka etnológie a muzeológie Bc. Andrea Bučičová s prácou Jazyk
a moc v súdnom pojednávaní. T. Babejová sa
v práci zamýšľala nad odvahou Ukrajincov, ktorí sa neváhali postaviť mocenským štruktúram
a v boji za slobodu a demokraciu vo svojej krajine obetovali aj vlastné životy. Práca A. Bučičovej
ponúkla zaujímavú interpretáciu dát zo zúčast-

neného pozorovania na súdnom pojednávaní,
pričom na základe rozboru jazykových prehovorov jednotlivých aktérov poukázala na prejavy
mocensky asymetrického diskurzu.
Okrem ocenenia víťazných prác boli udelené aj Čestné uznania týmto študentkám
a študentom: Bc. Viktorovi Budayovi (Katedra
filozofie a dejín filozofie) za prácu Bol vznik
prvej Československej republiky riešením
slobody?, Bc. Richardovi Lettrichovi (Katedra
etnológie a muzeológie) za prácu Pohroma
ako multidimenzionálny jav, Scarlett Bednárikovej (Katedra kulturológie) za prácu Osobná
identita v kontexte kultúry a Petrovi Švikruhovi
(Katedra politológie) za prácu s názvom Preferovali politické elity v Slovenskom štáte demokratické alebo nedemokratické hodnoty?
Po udelení všetkých cien prof. Z. Plašienková ešte dodala, že záujem o túto súťaž možno
podľa názoru celej komisie chápať aj ako prejav
neľahostajného prístupu mladej generácie k aktuálnym problémom dnešnej doby, čo je veľmi
potešujúce. Ešte raz poďakovala nielen všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, ale aj celej komisii za zodpovednú posudzovateľskú činnosť.
Zlatica Plašienková
Foto: Ester Mateášiková
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Matfyzáci na finále medzinárodnej
programovacej súťaže ACM-ICPC
Družstvo Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) obsadilo 52. miesto v celosvetovom
finále 40. ročníka súťaže ACM v programovaní vysokoškolákov (ACM International Collegiate Programming Contest, skratka
ACM-ICPC), ktoré sa konalo 15. – 20. mája 2016 v Phukete v Thajsku. Michal Anderle, Eduard Batmendijn a Ján Hozza (pod trénerskou
taktovkou RNDr. Michala Forišeka, PhD., z Katedry informatiky FMFI UK) postúpili do finále spomedzi 40 266 študentov súťažiacich
v regionálnych kolách z 2 736 univerzít v 102 krajinách a vo finále súťažili v konkurencii 128 trojčlenných tímov z rôznych univerzít.
ACM-ICPC je najväčšou a najprestížnejšou
súťažou organizovanou vysokými školami a pre
vysoké školy v programovaní na svete. Súťažia
trojčlenné družstvá, ktoré majú k dispozícii päť
hodín času a jeden počítač na vyriešenie čo najväčšieho počtu zo zadaných úloh. Počas súťaže
môžu členovia tímu komunikovať medzi sebou,
ale s nikým iným, nemôžu používať ani internet.
Na úspešné pôsobenie v súťaži je potrebné
tvorivé myslenie, efektívna spolupráca v tíme,
schopnosť pracovať pod stresom a vytrvalosť.
Riešenia úloh sa veľmi prísne kontrolujú. Ak je
riešenie niektorej úlohy družstva označené ako
nesprávne, možno ho riešiť opakovane. Družstvá
sa usilujú vyriešiť čo najviac úloh, v prípade, že

dve družstvá majú rovnaký čas, o ich poradí rozhodne to, kto ich vyriešil rýchlejšie.
FMFI UK sa na súťaži ACM-ICPC zúčastňuje nepretržite od roku 1992, do finále súťaže sa
nám podarilo postúpiť 10 ráz. Naše družstvo tento
rok dokázalo vyriešiť za 5 hodín 5 úloh. Víťazmi
tohtoročného finále sa stal tím zo St. Petersburg
State University. Za družstvom UK sa umiestnili
napríklad tímy Univerzity Karlovej v Prahe, ETH
Zürich či Carnegie Mellon University. K peknému
umiestneniu blahoželáme.
Viac podrobností o súťaži, úlohách a ostatných
zúčastnených nájdete na: https://icpc.baylor.
edu/welcome.icpc.
Michal Winczer, FMFI UK

Úspech študentov fyziky z FMFI UK
V dňoch 20. – 23. mája 2016 sa v rumunskej Bukurešti konal tretí ročník fyzikálnej súťaže vysokoškolských tímov PLANCKS (Physics
League Across Numerous Countries for Kicks-Ass Students), ktorú organizuje Medzinárodná asociácia študentov fyziky (IAPS).
Slovensko po druhýkrát reprezentovali dva tímy
študentov bakalárskeho programu fyzika z Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK). V konkurencii 24 tímov z 15 krajín Európy a zo Singapuru sa určite nestratili. Tím v zložení Matej Badin (2. ročník), Jakub
Cimerman, Michal Hledík a Dušan Kavický (všetci
traja 3. ročník) sa umiestnil na vynikajúcom štvrtom mieste, keď za medailovými pozíciami zaostal
len o minimálny, polbodový rozdiel. Tento úspech
ešte podčiarkuje fakt, že súťaž je otvorená aj pre
Členovia dvoch tímov FMFI UK (zľava: Jaroslav
Valovčan, Matej Badin, Dušan Kavický, František
Dráček, Michal Hledík, Jakub Cimerman, Jakub Bahyl
a Natália Ružičková)

magisterských študentov a naše družstvá patrili medzi tie mladšie. Druhý tím v zložení Natália Ružičková, František Dráček (obaja 1. ročník), Jaroslav
Valovčan (2. ročník) a Jakub Bahyl (3. ročník) sa
umiestnil na 21. mieste. Bodovo však ich výsledok
určite prekonal očakávania a nazbierané skúsenosti využijú v budúcich ročníkoch súťaže. Súťaž vyhral
tím Univerzity Karlovej z Prahy, pred tímom z Poľska
a druhým pražským tímom. Prvý ročník súťaže sa
konal bez slovenskej účasti, pred rokom naše tímy
skončili na 11. a 23. mieste spomedzi 27 tímov.
Úlohy, celkové poradie a ďalšie informácie o súťaži
nájdete na: 2016.plancks.org.
Juraj Tekel, FMFI UK
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Letný deň otvorených dverí na FMFI UK
Na Slovensku máme viac ako 30 vysokých škôl. Kandidáti na „nejaký“ vysokoškolský diplom, ktorý sa dá získať relatívne ľahšou cestou, majú tak pomerne veľký výber. V nevýhodnej pozícii sú školy, o ktorých sa traduje, že štúdium na nich je náročné. Patrí k nim aj
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK). Bolo by veľmi krátkozraké a z dlhodobého hľadiska kontraproduktívne znížiť úroveň štúdia a umožniť študovať každému, kto sa prihlási. Na „matfyze“ sme sa preto rozhodli vytrvať
na ťažšej, ale i perspektívnejšej ceste. Dostatočnou odmenou pre našich absolventov je istota ich uplatnenia sa v praxi. Majú totiž veľmi dobré znalosti zo svojho odboru a špecializácie, sú schopní ich okamžite aplikovať, sú adaptabilní a maximálne flexibilní, vedia sa
rýchlo orientovať v medziodborových problémoch, zvykli si na tímovú prácu, zvládajú meraciu a výpočtovú techniku na profesionálnej
úrovni a aktívne komunikujú v anglickom jazyku. S cieľom propagovať štúdium na FMFI UK organizujeme u nás rôzne akcie a podujatia.
Jedným z nich je i letný deň otvorených dverí.
Letný deň otvorených dverí, ktorý fakulta každoročne organizuje v prvú júnovú stredu už od svojho
vzniku v roku 1980, pripadol tento rok na 1. jún.
Na 36. ročníku sme privítali okolo 200 stredoškolských študentov, väčšinou gymnazistov z nižších
ročníkov. Pre maturantov sme totiž pred šiestimi
rokmi založili tradíciu zimného dňa otvorených dverí, ktorý sa koná vždy v prvej polovici februára, keď
sa ešte mnohí z nich rozhodujú kam po maturite.
Podujatie svojím príhovorom otvoril dekan fakulty
prof. RNDr. J. Masarik, DrSc. Zdôraznil nielen dlhoročné oficiálne hodnotenie fakulty ako najlepšej

v rebríčku prírodovedne zameraných fakúlt na Slovensku, ale aj spoluprácu vo vedeckej i pedagogickej oblasti s poprednými univerzitnými a vedeckými
ustanovizňami nielen v Európe či Amerike, ale aj
inde vo svete. Poukázal tiež na veľmi dobré uplatnenie všetkých našich absolventov.
Nasledovali tri populárne náučné prednášky.
RNDr. M. Bátorová v prednáške Plochy na Zemeploche hovorila napríklad aj o tom, čo majú spoločné
chladiarenské veže atómových elektrární, budovy
historického centra Barcelony a najmodernejšie
športové štadióny sveta. Prof. B. Sitár stredoškolá-

kom priblížil, ako sa dajú skúmať častice na urýchľovačoch, porozprával im aj o Higgsovom bozóne,
tmavej hmote či tmavej energii. Vizualizácia a počítačová grafika je užitočná pre obyčajných užívateľov bola téma prednášky prof. R. Ďurikoviča.
Po prednáškach mohli návštevníci absolvovať
návštevu v niektorých z našich špičkových laboratórií. V ponuke boli napríklad Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie, Laboratórium
bionanotechnológii, Future Technologies Lab či
Gamma-laboratórium.
Martin Belluš, FMFI UK
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Svetoví aj bez zemetrasení
V júnovom čísle Našej univerzity vám predstavujeme špičkový vedecký tím „Tím numerického modelovania seizmického pohybu“,
ktorý tvoria prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD., Mgr. Miriam Kristeková, PhD., a Mgr. Martin Gális, PhD.,
z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. V rozhovore nám vedúci tímu prof. Moczo priblížil výskumné aktivity, ktorým sa
venujú, ako i svoju cestu k seizmológii.
Prečo ste sa v krajine s nízkym výskytom
zemetrasení rozhodli venovať seizmológii?
Počas štúdia na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe ma
viac priťahovala teoretická fyzika. Šťastnou
súhrou okolností som sa stretol s prof.
Vlastislavom Červeným, DrSc., ktorý bol
v tom čase najlepším svetovým teoretikom
šírenia vysokofrekvenčných seizmických
vĺn. Dodnes je jeho monografia Seismic
Ray Theory, vydaná Cambridge University
Press, základným dielom o lúčových metódach v seizmológii. Lúčové metódy boli
v tom období kľúčovým teoretickým nástrojom štrukturálnej seizmológie (skúmania
štruktúry Zeme) a seizmickej prospekcie
(vyhľadávania ložísk nafty, plynu a iných surovín pomocou umelo generovaných seizmických vĺn). Rozhovor s prof. Červeným
ma doslova ohromil a viedol k rozhodnutiu
venovať sa teórii šírenia seizmických vĺn.
Vôbec som vtedy neuvažoval o tom, či je
na území vtedajšieho Československa málo
alebo veľa zemetrasení.
Avšak vy sa nevenujete seizmickej prospekcii a ani vysokofrekvenčným vlnám.
Orientujete sa na niečo, čomu sa váš
školiteľ nikdy nevenoval...
V piatom ročníku ma zaujala otázka vplyvu
lokálnych povrchových podmienok (t. j. štruktúry Zeme blízko jej povrchu) na výsledný
seizmický pohyb na povrchu Zeme. Lokálna
povrchová štruktúra môže spôsobiť anomálny
seizmický pohyb. Okrem samotného fyzikálneho javu ma prekvapili súvislosti, dôsledky
a dôležitosť problému. Anomálny seizmický
pohyb spôsobuje najväčšie škody počas zemetrasení.
Skúste čitateľom vysvetliť, čo to anomálny seizmický pohyb je.
Predstavme si najjednoduchší model
Zeme z hľadiska šírenia seizmických vĺn.
Je ním homogénny polpriestor s rovinným
voľným povrchom (povrch Zeme by bol nekonečnou rovinou, čo je v prípade malých
vlnových dĺžok rozumná aproximácia). V takomto modeli by sme na zvolenom mieste
povrchu videli len jednoduché krátke zakmitnutia pri príchode pozdĺžnej, priečnej
a nedisperzívnej povrchovej Rayleighovej
vlny. Ak by však bola v tomto polpriestore na
povrchu šošovka sedimentov, kmitanie povrchu by sa dramaticky skomplikovalo. Na
povrchu sedimentov by sme okrem priamej
pozdĺžnej a priečnej vlny videli množstvo interferenčných a difragovaných vĺn a ak by
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bola šošovka dostatočne hrubá, videli by
sme aj rezonančné kmitanie celej šošovky.
Kmitanie by trvalo oveľa dlhšie a amplitúdy
kmitania by boli na niektorých frekvenciách
prekvapujúco zosilnené. Inými slovami, povrchové sedimentárne teleso sa správa ako
frekvenčne selektívny zosilňovač seizmických vĺn.
Takže je asi dôležité vedieť ešte pred zemetrasením, kde takéto anomálie môžu
vzniknúť...
Úplne zásadné. V ideálnom prípade by
seizmológovia predpovedali čas, miesto
a veľkosť budúceho zemetrasenia a to,
čo sa bude počas budúceho zemetrasenia diať na dôležitej lokalite. Predpoveď
zemetrasení je stále vedeckou výzvou a víziou. Predpovedanie seizmického pohybu
je však praktickou úlohou dňa. Projektovať
a stavať obytné budovy, veľké vodné diela,
drahé továrne a najmä jadrové zariadenia
a elektrárne bez predchádzajúcej analýzy
seizmického ohrozenia a predpovede seizmického pohybu na lokalite by bolo vedomým hazardovaním so životmi ľudí a obrovskými finančnými prostriedkami. My vieme,
že napr. v plytkých sedimentárnych bazénoch vznikajú silné lokálne povrchové vlny,
ktoré predlžujú a zosilňujú seizmický pohyb
na povrchu a v hlbokých údoliach vznikajú
lokálne i globálne rezonancie. Vieme, že na
povrchu topografickej štruktúry dochádza
k fokusácii a na svahu k silnému diferenciálnemu pohybu, ale to je len veľmi zjedno-

dušujúci kvalitatívny pohľad. Predpovedať
seizmický pohyb znamená predpovedať reprezentatívne a maximálne očakávané hodnoty dôležitých charakteristík seizmického
pohybu – skalárne, v časovej, frekvenčnej
a časovo-frekvenčnej oblasti.
A ako je teda možné seizmický pohyb na
záujmovej lokalite predpovedať?
Metód je mnoho a laicky by sme odhadli,
že najlepšie predpoklady sú tam, kde „sa to
neustále trasie“, t. j. tam, kde je dostatočné
množstvo seizmických meraní a makroseizmických pozorovaní, napr. v Japonsku. Dve
najničivejšie zemetrasenia v dejinách Japonska (17. 1. 1995 pri Kobe a 11. 3. 2011 pri
Tohoku) však dokazujú, že to nie je také jednoduché a slovo dostatočné je len relatívne
a približné. Japonských seizmológov obidve
zemetrasenia veľmi prekvapili najmä svojimi
účinkami. Je to dôsledok zložitosti procesu
šírenia trhliny („zemetrasného zdroja“) a vnútornej štruktúry Zeme. Seizmológovia musia
využívať všetky dostupné priame i nepriame
merania a pozorovania na povrchu Zeme
a vytvárať teoretické kvantitatívne modely
toho, čo sa môže udiať vo vnútri Zeme. Musia teda skúmať proces spontánneho vzniku
a šírenia trhliny na seizmoaktívnom zlome,
generovanie seizmických vĺn šíriacou sa trhlinou, šírenie seizmických vĺn vnútrom Zeme
a napokon seizmický pohyb na povrchu
Zeme. Ako vidíme, predpovedanie seizmického pohybu na povrchu Zeme zahŕňa vlastne celú tzv. „seizmológiu zemetrasení“ (mô-
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žeme rozlíšiť ešte štrukturálnu seizmológiu,
seizmickú prospekciu, seizmológiu planetárnych telies a seizmológiu hviezd).
Akým spôsobom to robíte vy?
Predpovedanie seizmického pohybu na
lokalite nie je možné bez dostatočne presného a výpočtovo efektívneho numerického
modelovania. Numerické modelovanie musí
zahrnúť realistický (inými slovami nepríjemne zložitý) model vnútra Zeme, pre ktorý neexistujú presné matematické riešenia. Musí
zahrnúť zásadné vlnové javy, ktoré napokon
vedú k výslednému pohybu na povrchu
Zeme. Rozvoj a aplikácia numerických metód modelovania seizmického pohybu je
problematika, pre ktorú som sa pred rokmi rozhodol. Mal som veľké šťastie, že táto
problematika zaujala aj mojich mladších
kolegov – doc. Jozefa Kristeka, Dr. Miriam
Kristekovú a Dr. Martina Gálisa. Tvoríme
tím, ktorý je svetovo známy aj napriek tomu,
že na Slovensku máme – napr. v porovnaní
s Talianskom a Gréckom – tých zemetrasení, našťastie, omnoho menej a slabších.
Ktoré konkrétne metódy používate?
Môjho školiteľa, prof. Červeného, a jeho
kolegov zaujímalo, či je možné aplikovať
(vysokofrekvenčné) lúčové metódy na modelovanie seizmického pohybu v sedimentárnych štruktúrach. To som skúsil, ale po
určitom čase bolo jasné, že tie možnosti sú
veľmi obmedzené. Sám som si preto zvolil
metódu konečných diferencií, aj keď som si
uvedomoval, že túto metódu rozvíjajú a aplikujú v USA a Európe už od konca šesťdesiatych rokov. Pýtal som sa sám seba, či je
tam ešte vôbec priestor na nové a lepšie.
Bola to úplne zbytočná obava. Nech som
si zvolil pôvodne sám, alebo neskôr s doc.
Kristekom, akýkoľvek zásadný aspekt metódy a aplikácie, vždy sme prišli na zásadné
alebo dôležité nové veci alebo zlepšenia.
Našli sme spôsob, ako dostatočne presne
a výpočtovo efektívne reprezentovať materiálové rozhrania a spojité nehomogenity
hodnotami materiálových parametrov v bo-

doch diskrétnej siete. Zaviedli sme materiálovo nezávislé pamäťové premenné, ktoré umožňujú dobre modelovať realistický
útlm v časovej oblasti. Našli sme efektívnu
metódu reprezentácie voľného povrchu.
Po desiatkach publikácií vo svete sme
identifikovali zásadný problém nestability
v priestorovo diskontinuitných sieťach. Vyvinuli sme kauzálnu hybridnú metódu kombinujúcu metódy konečných diferencií a konečných prvkov. Ukázali sme ekvivalenciu
dvoch reologických modelov útlmu – dovtedy vznikali dve nekomunikujúce skupiny
článkov, pričom jedna skupina nikdy neuviedla referenciu alebo vzťah k tej druhej
skupine. Vysvetlili sme, prečo majú niektoré numerické metódy problémy s vysokým
pomerom rýchlosti pozdĺžnych a priečnych
vĺn. Tento vysoký pomer je pritom zásadný v povrchových sedimentoch. Našli sme
novú schému, ktorá je aj v homogénnom
prostredí presnejšia ako tá, ktorá sa dosiaľ
najviac používa. Vyvinuli sme kvantitatívne
časovo-frekvenčné kritériá na porovnávanie
časových signálov. Uvedomujem si, že toto
nie je práve najľahšie na porozumenie, avšak aspoň trochu neseizmológom indikuje,
o čom náš vývoj metódy je. Najstručnejšie
povedané, sme vo svete numerického modelovania v seizmológii známi tým, že sme
vyvinuli pôvodné výpočtové metódy a schémy, ktoré patria medzi najpresnejšie a zároveň výpočtovo najefektívnejšie.
Boli vaše pôvodné metódy dôvodom pre
napísanie monografie v Cambridge University Press?
Áno. Predtým ma však v roku 2004 požiadali, aby som napísal kapitolu o metóde
konečných diferencií do monografie o výpočtových metódach v seizmológii. Monografia
vyšla v Academic Press. Zároveň s tým sme
s doc. Kristekom napísali malú knižku ako študijný materiál pre 8-hodinový kurz, ktorý sme
prezentovali na medzinárodnej škole v Benátkach. V roku 2006 nás prof. Bužek požiadal
o monografický text v rámci špeciálnej série
Acta Physica Slovaca. Toto všetko predchá-

dzalo pozvaniu z Cambridge University Press.
K nášmu rozhodnutiu nás povzbudili veľmi pozitívne recenzie konceptu monografie a silné
povzbudenie od francúzskeho kolegu, ktorý
je stále najcitovanejším seizmológom v metóde konečných diferencií.
A aplikovali ste vaše metódy aj prakticky?
Za najpraktickejšiu aplikáciu a zároveň
najvýznamnejšie „praktické“ ocenenie považujem pozvanie do vedeckého výboru
projektu SIGMA (SeIsmic Ground Motion
Assessment) a úlohu, ktorú sme v rámci
projektu dostali. Projekt SIGMA vytvorilo
konzorcium Electricité de France (EDF),
Commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives (CEA), France, AREVA a ENEL. Našou úlohou bolo pomocou
numerického modelovania identifikovať
kľúčové parametre seizmického pohybu
v sedimentárnych povrchových štruktúrach a kľúčové parametre štruktúr, ktoré
môžu spôsobiť anomálny seizmický pohyb. Lokalitami boli záujmové lokality EDF
a CEA.
Na záver nám ešte prezraďte, na čo sa
zameriavate v súčasnosti a aké máte vízie do budúcna.
Dúfam, že uspejeme v súčasnom svetovom quest for the best (konečno-diferenčnú
schému) a že sa nám podarí prispieť k zisteniu, ako efektívne, dostatočne presne
a robustne využiť numerické modelovanie
na predpovedanie seizmického pohybu počas budúcich zemetrasení na záujmových
lokalitách. Tohto roku sme získali APVV projekt. Jeho akronym je ID-EFFECTS a názov
Identifikácia a charakterizácia potenciálu
lokálnych efektov pomocou robustného
numerického modelovania seizmického
pohybu. Dúfame, že nás pozvú aj do projektu SIGMA 2, pokračujeme v spolupráci
s Univerzitou v Grenobli, EDF a CEA. A napokon, máme aj jednu smelú víziu. O tej
možno nabudúce. 
Jana Blusková

Členovia špičkového tímu – zľava:
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.,
doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.,
Mgr. Miriam Kristeková, PhD.
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Stovky stredoškolákov zažilo na UK
deň v koži vysokoškoláka
Ovládajú svet ilumináti či votrelci dávnoveku? Kde hľadať Atlantídu? Prečo sú niektorí
mladí hipsteri a iní pankáči? Ako sa neutopiť v mori informácií a vedieť rozlíšiť, čo na webe
je dôveryhodné a čo nie? Dokážu aj historici založiť „startup“?
Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky hľadali študenti gymnázií spolu s vedcami
a vedkyňami z Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave (FiF UK) na akcii Zaži
deň v koži vysokoškoláka dňa 25. mája 2016.
Stredoškoláci mohli vidieť, ako vyzerá štúdium
na najstaršej slovenskej „výške“. Zaujímavé
prednášky historikov, sociológov, jazykovedcov, filozofov, politológov či sociológov prilákali
do budovy UK na Šafárikovom námestí vyše
500 mladých ľudí.
„Cieľom podujatia bolo predstaviť celú škálu zaujímavých výskumných tém, ktorým sa na
fakulte venujú kolegyne a kolegovia. Spoločenské a humanitné vedy sú dnes v spoločenskom
diskurze vytláčané na okraj a aj toto podujatie
malo prispieť k tomu, aby sme prezentovali ich
význam v súčasnosti. Zároveň dúfame, že niektorých stredoškolákov zaujali prednášky natoľko, aby uvažovali o štúdiu na našej fakulte,“
hovorí prodekan FiF UK Martin Slobodník.
Desať prednášok bolo rozdelených medzi
Aulu UK a Auditorium Maximum a stredoškoláci
si mohli vybrať, ktoré si vypočujú. Tomás z Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským na
Dunajskej ulici v Bratislave rozmýšľa, že pôjde
študovať lingvistiku. Z programu si vybral prednášku Andrey Hrčkovej a Kataríny Buzovej z Katedry knižničnej a informačnej vedy o tom, ako
sa neutopiť v mori informácií, a prednášku etnologičky Heleny Tužinskej o tom, ako sa (ne)vidíme alebo ako nás vidia cudzinci. Oliver z Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej ulici plánuje
študovať informatiku, ale prednáška doc. Juraja
Šedivého z Katedry archívnictva o historickom

„startupe“ PamMap sa mu páčila: „Je zaujímavé, ako sa dajú vyhľadať informácie napríklad
o predkoch alebo dejinách mesta.“ Viliam študuje na bilingválnom slovensko-ruskom gymnáziu
na Einsteinovej ulici v Bratislave. „Uvažujem, že
po maturite pôjdem študovať rusistiku,“ hovorí.
Preto si vybral prednášku Ľubora Matejku z Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií „Prečo Kolumbus objavil Ameriku, prečo sa rozpadol
ZSSR a prečo Rusko anektovalo Krym?“
Väčšina žiakov prišla aj so svojimi učiteľkami. „Akciu sme privítali, pretože počas
maturitného týždňa potrebujeme zmysluplne
vyplniť čas žiakom nematuritných ročníkov,“
hovorí učiteľka Jana Gabrišová z Gymnázia
na Grösslingovej. Triedy druhákov a tretiakov
prišli tiež z bratislavských gymnázií Novohradská, Einsteinova, Metodova, Vazovova,
Ivana Horvátha a ďalších. Mnohí gymnazisti
však prišli samostatne a z vlastného záujmu.
Roman Duda a Patrícia Kubalová pricestovali
z Dubnice nad Váhom. „Teraz v 3. ročníku sa
rozhodujeme, či si v maturitnom ročníku zvoliť humanitný smer,“ hovoria. Lucia Pristašová
a Andrea Ševčíková pricestovali z gymnázia
v Novom Meste nad Váhom. Uvažujú o štúdiu
pedagogiky. Okrem iných si vybrali prednášku
Oľgy Orgoňovej a Aleny Bohunickej z Katedry
slovenského jazyka „Slovenčina ako potrava,
slovenčina ako otrava“ – na tej sa mohli dozvedieť, ako sa nudný povinný predmet, ktorým
slovenčina často býva, môže zmeniť na „elixír
úspešnosti“. Úspech mala aj prednáška politológov Erika Láštica, Pavla Baboša a Anety
Világi o nedávnom volebnom zemetrasení na

Slovensku, spojená s možnosťou počas prednášky klásť otázky a hlasovať v simulovaných
voľbách prostredníctvom aplikácie sli.do.
O spomínaných iluminátoch, Atlantíde či večne živom Elvisovi a rozdiele medzi konšpiráciami a „ozajstnými“ dejinami hovoril Pavol Valachovič z Katedry všeobecných dejín. Roman
Džambazovič z Katedry sociológie so žiakmi
prešiel svetom subkultúr mládeže, Róbert
Maco z Katedry filozofie „mládeži prístupným“
spôsobom vysvetlil, o čom je filozofia, a pestré predpoludnie uzavrel Attila Kovács z Katedry porovnávacej religionistiky prednáškou
o mýtoch a faktoch v našom vnímaní islamu.
Podľa záujmu škôl sa zdá, že pilotné „otvorenie dverí“ pre stredoškolákov v májovom
termíne bolo vybrané vhodne. Prodekan Slobodník si myslí, že akcia by mohla prerásť aj do
celouniverzitného podujatia: „V budúcnosti by
na takomto podujatí mohli byť prítomné viaceré
fakulty, aby sa Univerzita Komenského prezentovala v celej svojej rôznorodosti.“

Barbora Tancerová, FiF UK

Aj Filozofická fakulta UK jazdila Do práce na bicykli
Vyše 1250 kilometrov najazdili v máji zamestnanci Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) v rámci národnej
kampane Do práce na bicykli 2016. Cieľom kampane, ktorú už po tretíkrát vyhlásili národný cyklokoordinátor a Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR, je motivovať samosprávy, aby podporovali alternatívne spôsoby dopravy, a jednotlivcov, aby tieto
spôsoby využívali.
Za FiF UK sa zaregistrovali štyri cyklistické
tímy: Logika, Etnológia, Lingvistika a Rovnováha. Najviac kilometrov nazbieral tím Etnológia, najmä vďaka profesorke Marte Botíkovej
z Katedry etnológie a muzeológie, ktorá svoju
25-kilometrovú cestu do práce absolvovala
v máji na bicykli päťkrát! Najazdených 1250
kilometrov znamená, že cyklisti ušetrili 312 kilogramov emisií CO2.
Budova FiF UK na nábreží Dunaja je relatívne dobre dostupná bicyklom, leží v blízkosti
podunajských cyklotrás. Po rekonštrukcii Štúrovej ulice a otvorení Starého mosta sa zlepšilo
spojenie s centrom mesta a Petržalkou. Na odloženie bicyklov majú zamestnanci aj študenti
k dispozícii stojany v átriu aj v malom dvore na
prízemí budovy.
Barbora Tancerová, FiF UK
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Časť registrovaných cyklistov spomedzi zamestnancov FiF UK zapojených do kampane
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Štúrovo pero v rukách
študentky FiF UK
Ria Gehrerová, študentka žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK), zvíťazila v apríli 2016
v celoslovenskom kole súťaže mladých novinárov Štúrovo pero.
V kategórii novinárske príspevky vysokoškolákov porota vybrala
jej sériu článkov o obeti sexuálneho násilia zo strany katolíckeho
kňaza z Nevidzian a rozhovor s logopedičkou o priebehu operácie mozgu pri vedomí pacienta ako najlepšie texty spomedzi
79 súťažných prác od 20 autorov.
Téma sexuálneho násilia v Nevidzanoch bola už
predtým pretriasaná v médiách, najmä v bulvárnych,
a násilník bol aj právoplatne
odsúdený. Ria si zvolila iný
prístup a vo svojej reportáži
sa zamerala na pocity obete a reálnu situáciu rodiny
nebulvárnym spôsobom.
„Napriek
právoplatnému
rozsudku súdu, napriek
tomu, že dotyčný kňaz bol
cirkevnými autoritami presunutý a rozhoduje sa o treste
preňho vo Vatikáne, v dedine stále neveria, že niečo
spravil. Obeť a jej rodina trpí
druhotnou viktimizáciou –
robili im zle, ohovárali ich... Ľahko sa v diskusiách povie: ,Veď nech
sa odsťahujú.‘ Ale v skutočnom živote to nie je pre obeť také ľahké,
z finančných a iných dôvodov,“ hovorí. Kvôli reportáži absolvovala rozhovory a stretnutia s rodinou obete, bežnými obyvateľmi Nevidzian,
právnikmi a ďalšími ľuďmi, ktorí boli do prípadu zapojení. Riinu prácu
v teréne ocenila aj porota Štúrovho pera a v hodnotení vyzdvihla to,
ako citlivo a verne dokázala opísať úskalia, ktorými si prechádzajú obete sexuálneho násilia.
S novinárčinou Ria začínala už na gymnáziu v Bánovciach nad
Bebravou, kde bola šéfredaktorkou školského časopisu SOS a tiež
písala vlastné poviedky. Štúdium žurnalistiky na FiF UK si vybrala najmä preto, že v hlavnom meste videla viac príležitostí zbierať popri
štúdiu aj praktické skúsenosti. „Je tu najviac médií, veľa sa tu toho
deje,“ hovorí. Ria je momentálne študentkou 4. ročníka a popri škole už pracovala pre Školský servis agentúry TASR, webový portál
http://www.teraz.sk/ a momentálne spolupracuje s Denníkom N,
kde vyšla aj ocenená reportáž.
Okrem praxe nezanedbáva ani školu. „Najlepšie hodiny sú tie,
ktoré sú náročné, kde sa veľa diskutuje,“ hovorí. „Na novinárskej
škole je výborné, že stretnete ľudí, ktorých zaujíma to isté, čo vás. Je
to najlepší networking.“ V rámci voliteľných predmetov tiež študuje
niekoľko predmetov na politológii a jazykových katedrách. „Privítala
by som, keby sa žurnalistika dala študovať v kombinácii s iným odborom, aby sa mohli mladí novinári viac špecializovať na to, čomu sa
chcú v budúcnosti venovať.“
Hoci by sa výzorom hodila aj pred kameru, svoju budúcnosť vidí
skôr v printových médiách. Lákajú ju reportáže z rôznych prostredí,
témy týkajúce sa postojov a správania ľudí v morálne zložitých situáciách. „Najbližšie by som mala pre Denník N pripravovať reportáž
s témou násilia na starých ľuďoch. To sa, žiaľ, deje, a nehovorí sa
o tom dostatočne,“ hovorí Ria.

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Študenti slovinčiny na FiF
UK oslávili 25. výročie
slovinskej samostatnosti
Lektorát slovinského jazyka na Katedre slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK)
sa v spolupráci so slovinským veľvyslanectvom už tradične
podieľa na organizovaní podujatí, na ktorých prezentuje slovinskú kultúru a umenie. Vytvára tak priestor najmä pre študentov
slovenistickej špecializácie v rámci študijného programu
stredoeurópske štúdiá, ktorí môžu nielen spoznávať slovinské
umenie, ale majú aj možnosť zapojiť sa do realizácie projektov
a získať tak nové skúsenosti.
Jednou z príležitostí spoznať slovinskú kultúru bol koncert mladej slovinskej speváčky Ditky, ktorý sa uskutočnil 10. marca 2016
v rámci osláv 25. výročia vzniku samostatnej Slovinskej republiky.
Koncert uviedla veľvyslankyňa Slovinskej republiky v Bratislave
Bernarda Gradišnik, pričom vyzdvihla úlohu slovinského jazyka a slovinskej kultúry pri vytváraní identity Slovincov, ako aj pri
formovaní ich samostatného štátu pred 25 rokmi. Ditka publiku
predstavila svoje autorské piesne, ale i piesne, v ktorých zhudobnila básne niektorých známych slovinských spisovateľov. Koncert
v budove slovinského veľvyslanectva si prišlo pozrieť viac než sto
divákov, ktorých speváčka nadchla svojou profesionalitou, úprimnou výpoveďou, nežným a citlivým, no súčasne presvedčivým
prednesom svojich piesní a excelentnou hrou na gitare.
Ďalším podujatím, ktoré organizoval Lektorát slovinského jazyka v spolupráci so slovinským veľvyslanectvom v rámci osláv slovinského jubilea, bola výstava Bozk (s) jazykom. Výstavu pripravili
Národná a univerzitná knižnica v Ľubľane, Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane a Centrum pre slovinčinu ako druhý/cudzí jazyk.
Po úspechu výstavy v slovinskom hlavnom meste sa Bratislava stala
prvou zahraničnou zastávkou tejto výstavy, ktorá pútavou formou
predstavila všetky gramatiky a slovníky slovinského jazyka od najstarších čias po súčasnosť. Na vernisáži výstavy dňa 27. apríla 2016
v priestoroch slovinskej ambasády sa zúčastnili študenti slovenistiky, zástupcovia viacerých katedier FiF UK a Jazykovedného ústavu
Ľ. Štúra SAV. Počas vernisáže výstavou sprevádzala jej spoluautorka prof. dr. Mojca Smolej z Katedry slovenistiky Filozofickej fakulty
Univerzity v Ľubľane.
Mgr. Svetlana Kmecová,
Katedra slovanských filológií FiF UK

Barbora Tancerová, FiF UK
Foto: Archív R. G.
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Akčný letný semester
v réžii romanistov na PdF UK
Katedra románskych jazykov a literatúr Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK) ani v letnom semestri
2015/2016 nezaháľala a organizačne sa postarala o pestrú paletu aktivít na svojej pôde.
 Počas semestra sa uskutočnilo slávnostné
otvorenie priestorov pre študentov a budúcich
učiteľov francúzskeho jazyka, v ktorých bude
mávať táto cieľová skupina semináre a vzdelávania rôzneho druhu. Slávnostné otvorenie sa
konalo za prítomnosti Michela Pouchepadassa, radcu pre spoluprácu a kultúrnu činnosť
Francúzskeho veľvyslanectva v Bratislave
a riaditeľa Francúzskeho inštitútu na Slovensku, a asistentky veľvyslanca Švajčiarskeho
veľvyslanectva v Bratislave a mnohých iných
kolegov, učiteľov a atašé z viacerých zastupiteľstiev a kultúrnych inštitútov. Na podujatí
sa zúčastnili aj kolegovia – učitelia, ktorí prišli
zo všetkých kútov Slovenska. Po slávnostnom otvorení v podobe praskania balónov
vo farbe francúzskej trikolóry sa konala malá
recepcia uvedená dvoma francúzskymi piesňami v podaní študentov PdF UK: Gabriely
Gruskovej, Matúša Hrnčiara a Michala Kasana. Slávnostnú ceremóniu zavŕšilo uvedenie
nových priestorov do života, a to praktickým
spôsobom – prvým seminárom pre učiteľov
francúzskeho jazyka.

 V mesiaci marec slávila Katedra románskych jazykov a literatúr PdF UK Dni frankofónie 2016. V spolupráci so Slovenskou
asociáciou učiteľov francúzštiny zorganizovala sériu prednášok pre študentov, vysokoškolských pedagógov a učiteľov základných
a stredných škôl. Najzaujímavejšími výstupmi
podľa hodnotenia študentov boli prednáška
na tému Kukučínovo Francúzsko – perom
a mysľou prezentovaná Dr. Mojmírom Maloveckým a príspevok Dr. Emílie Perezovej
Možnosti, limity a expresivita titulkov – titulkovanie cudzojazyčných filmov. Účastníkov zaujala aj otázka tolerancie v krátkometrážnych filmoch vytvorených študentmi
katedry v rámci projektu Art et liberté de
lʹexpression en langue française, financovaného Ministerstvom zahraničných vecí
a európskych záležitostí Francúzskej repub-
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liky prostredníctvom Fondu pre inovatívnu
pedagogiku, ktorý spravuje Medzinárodná
federácia učiteľov francúzštiny so sídlom
v Paríži. Riešiteľmi projektu sú doc. Jana Bírová a Dr. Mojmír Malovecký.
 Dňa 2. mája 2016 sa na Katedre románskych jazykov a literatúr PdF UK konala prednáška belgického žurnalistu Rolanda Forrera pod názvom Belgická literatúra pre deti
a mládež. Dvojhodinovú prednášku obohatili
ilustrované originály kníh a recitácie úryvkov
prózy a poézie. Výstupom prednášky bola
diskusia a reflexia študentov o slovenských
prekladoch prezentovaných detských kníh.
Prednášku sponzorovala belgická asociácia
Carrefour des Cultures Romanes a Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny, ktorým
touto cestou srdečne ďakujeme.
 Na konci semestra sa chystá otvorenie
medzinárodnej Letnej univerzity 2016, do
ktorej sa zapoja univerzity zo Slovinska,
Rakúska, Talianska, Maďarska, Českej
republiky, Francúzska a Belgicka. Letná
univerzita je výstupom projektu CEEPUS,
ktorý katedra rieši už zopár rokov. Podujatie organizačne zastrešuje dekanka PdF UK
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., vedecky
prof. Giampaolo Salvi (Univerzita v Padove,
Univerzita La Sapienza v Ríme, Taliansko),
prof. Michèle Lenoble-Pinsonová (Medzinárodná akadémia pre francúzsky jazyk,
Univerzita Saint-Louis v Bruseli, Belgicko)
a iní významní európski odborníci z oblasti

románskych jazykov, literatúr či kultúr. Pri
príležitosti 25. výročia založenia Slovenskej
asociácie učiteľov francúzštiny sa v rámci
Letnej univerzity 2016 bude konať aj Sympózium učiteľov francúzštiny, na ktorom radkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR PaedDr. Eva Obžerová spolu
s prezidentkou asociácie doc. Mgr. Janou
Bírovou, PhD., odovzdá prestížne ocenenia
Collègue français piatim učiteľom francúzštiny základných a stredných škôl, ktorí sa za
posledných 25 rokov pričinili najviac o rozvoj francúzštiny na Slovensku. Viac info na:
www.fedu.uniba.sk/romanistika.
Doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.,
PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
Foto: Mgr. Ľubomír Varga
a Mgr. Zuzana Humayová
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Aktivity Roka oranžovej kultúry
Stavanie mostov medzi Holandskom či Flámskom a Slovenskom považujú nederlandisti z Katedry
germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(FiF UK) za svoju významnú celospoločenskú misiu a práve táto motivácia bola hnacím motorom
k začatiu nášho roka zameraného na „oranžovú kultúru”, ktorý sa nám podarilo uskutočniť za podpory Holandskej jazykovej únie, Flámskeho zastupiteľstva, Veľvyslanectva Holandského kráľovstva
a ďalších partnerov.
Náš kultúrny rok sme odštartovali oblečení do tradičných holandských krojov počas
Dňa otvorených dverí na FiF UK, kde sme
s radosťou mohli spoznať našich potenciálnych študentov. Pri príležitosti prevzatia
holandského predsedníctva Rady EÚ bol
v januári 2016 usporiadaný koncert v historickej budove SND pod názvom Akkoord
(súhlas, súzvuk). Navyše, každú prvú stredu
v mesiaci sme sa stretávali pri holandskom
stole v jazykovej kaviarni v KC Dunaj. V marci
sme po rokoch mohli privítať Abrama Mullera, jedného zo zakladateľov nášho oddelenia nederlandistiky, ktorý sa momentálne
venuje prekladu slovenskej literatúry v rotterdamskom vydavateľstve Douane. Počas
literárneho večera Boekenborrel predstavil
v kaviarni Dobre&Dobré holandskému a slovenskému publiku svoj najnovší preklad knihy Hrob a 13 ďalších poviedok. Zároveň poskytol študentom na našej katedre rozhovor
o počiatočných rokoch nederlandistiky na
Slovensku. Marcová prezentácia holandskej
kultúry nezaostávala ani po hudobnej stránke: holandský DJ André Rhinefox, pôsobiaci
na Slovensku, hral 11. marca 2016 v Korzo Café & Restaurant na Hviezdoslavovom
námestí počas Holandského hudobného
večera až do skorých ranných hodín. Na
svoje si prišli aj milovníci vážnej hudby, keď
si na úvod veľkonočného týždňa, presne
na výročie narodenia Johanna Sebastiana
Bacha, čiže 28. marca, mohli v Moyzesovej
sieni vypočuť jeho Matúšove pašie v podaní
Utrechtského študentského zboru a orches-

tra (USKO), ktorý Bratislavu navštívil počas
svojho turné po strednej Európe. Mimochodom, ďalší Utrechtský študentských orchester prišiel na Slovensko 6. mája, keď po koncerte v Brne odohral niekoľko diel Ravela,
Prokofieva a Bartóka aj v Malom koncertnom
štúdiu Slovenského rozhlasu.
O kvalite holandského umenia sa Slovensko mohlo znovu presviedčať až do 22. mája
vďaka tomu, že Slovenská národná galéria
pripravila tematickú výstavu Nizozemská
maľba prezentujúcu diela holandských aj
flámskych majstrov z obdobia 1500 – 1800.
Unikátne je Danubiana Meulensteen Art Museum na brehu Dunaja neďaleko Čunova.
Tento rok sa tu svojím dielom už prezentovala autorka Gertrud D, no najväčším lákadlom
bude zaiste výstava Miró a CoBrA (Kodaň-Brusel-Amsterdam), ktorá bude verejnosti
prístupná od 1. júla do konca septembra
2016. Na vernisáži výstavy nebude chýbať
ani holandská princezná Beatrix či prezident
SR Andrej Kiska.
Gro aktivít nášho oddelenia tvorili predovšetkým divadelné predstavenia a kultúrne
podujatia zamerané na literatúru. Svojím
vystúpením Als ik jou si 4. apríla 2016 vo
V-klube potlesk publika vyslúžil kolektív Fast
Forward (v režii Petra Schoenaertsa). V oblasti preloženej holandskej a flámskej literatúry zas lektor Benjamin Bossaert pripravil cyklus prednášok o najzaujímavejších dielach
určený pre germanistov či širšie publikum.
Predstavil sa tak nielen v Mestskej knižnici
v Bratislave, ale aj na pôde univerzít a part-

nerských
inštitúcií
v
Banskej
Bystrici,
Košiciach, Nitre, Prešove
a Púchove. 10. mája sme
mali možnosť privítať flámskeho spisovateľa
Franka Adama. Vďaka práci prekladateľského tímu zloženého z absolventov štúdia nederlandistiky mohla uzrieť svetlo sveta slovenská verzia diela Belgicko – Rozprávka. Tento
absurdno-tragický detektívny príbeh zažil svoju premiéru na doskách antverpského divadla
HETPALEIS v podaní kolektívu De Roovers.
Na Slovensku prezentovali toto dielo študenti
VŠMU formou scénického čítania. Podujatie sprevádzala aj prednáška o flámskom
divadle a dvojjazyčná diskusia s autorom,
prekladateľkami a dramaturgom Miloslavom
Juránim, tlmočená študentmi prekladateľstva
a tlmočníctva. Počas návštevy Franka Adama
v Bratislave prebiehala aj Noc literatúry, ktorej súčasťou bolo aj herecké čítanie poviedky
venujúcej sa imigrantskej problematike Manažér ľudských zdrojov z Oostende, ktorú
preložila študentka magisterského štúdia Beáta Tománková.
Holanďania milujú trhy a ani Rok oranžovej kultúry neostal tejto povesti nič dlžný.
Rozhodne najpríhodnejší deň pre takýto
tradičný „blšák“ je Deň kráľa, štátny sviatok,
ktorým si Holanďania pripomínajú narodeniny svojho monarchu, a preto niet divu, že sa
27. apríla átrium FiF UK ukázalo v ozdobnom
šate a zalialo holandskou hudbou. Na tomto Holandskom fláme si mohli návštevníci
prísť vyskúšať niekoľko holandských jazykolamov a vedomostných kvízov, dozvedieť
sa viac o možnosti štúdia, či jednoducho sa
odfotiť v tradičnom kroji a s drevákmi na nohách. Vďaka podpore organizácie Flanders
Tourism a ďalším sponzorom (IBM) bolo
v priebehu celého dňa aj do čoho zahryznúť.
Rok oranžovej kultúry však, samozrejme,
ešte ani zďaleka nepovedal svoje posledné
slovo, keďže sa so svojimi aktivitami nachádza len na polceste. Už teraz prebiehajú intenzívne prípravy na veľkolepé oslavy 20. jubilea, ktoré sa uskutočnia 8. septembra 2016
v priestoroch Moyzesovej siene na FiF UK.
Viac informácií nájdete na: www.facebook.com/rokholandciny, www.fphil.uniba.
sk/rok, www.rokoranzovejkultury.blogspot.
sk, príp. nám napíšte na e-mailovú adresu:
rokoranzovejkultury@gmail.com.
Benjamin Bossaert a Milan Potočár,
FiF UK
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Móda má podčiarknuť, kto naozaj ste,
neprebíjajte svoju osobnosť trendmi

„Moja cesta bola jasná, odkedy som začala vnímať a bola schopná udržať ceruzku v ruke. Silueta, telo a látka sú moje vášne.“
To je motto profesionálnej vizážistky, stylistky a absolventky Pedagogickej fakulty UK Barbory Yurkovic (vlastným menom Jurkovičová
– pozn. red.). Venuje sa prevažne módnym foteniam, personálnemu stylingu a odbornému módnemu poradenstvu. Pripravovala styling
prvej dáme Martine Kiskovej na inauguráciu prezidenta. Spolupracovala už s mnohými známymi osobnosťami (napr. Mária Čírová,
Zuzana Mauréry, Jana Kirschner, Zuzana Fialová, Katarína Knechtová, Mirka Partlová, Celeste Buckingham, Barbora Švidraňová či
Katarína Brychtová) a jej práce sú uverejňované v rôznych známych slovenských i zahraničných magazínoch. V rozhovore pre Našu
univerzitu nám Barbora Yurkovic okrem iného prezradila, v čom ju obohatilo štúdium na UK a čo si myslí o nosení školských uniforiem.
A keďže sa nám rozbiehajú letné promócie, poradí i to, ako sa na túto slávnostnú udalosť správne obliecť.

Ste významná stylistka a vizážistka. Ako
sa vo vás rodila láska k módnemu dizajnu?
Odmalička ma rodičia viedli k umeniu,
najradšej som ako dieťa kreslila a maľovala.
Jedného dňa, keď som mala asi 8 rokov,
priniesol môj otec z tlačiarne zviazané, ale
nepotlačené knihy a dve mi daroval so slovami, že je na mne, čo do nich napíšem alebo
nakreslím. Pamätám si, že prvé strany boli
veľmi neurčité, všetko sa to však točilo okolo
ženských postáv a tvárí a skončilo to tak, že
z toho vlastne vznikli moje prvé módne návrhy. Každá z tých kníh mala 500 strán, no ja
som ich do mesiaca pokreslila celé.
Vaša životná cesta pokračovala stredoškolským štúdiom v odbore dizajn a navrhovanie odevov. Ako ste sa potom dostali aj k profesionálnemu líčeniu?
Áno, začala som teda študovať módne
návrhárstvo a keď som potrebovala svoje
kolekcie dotvoriť na fotení topánkami alebo
šperkmi, zistila som, že existuje povolanie
stylista. A zrazu mi došlo, že toto je presne
ono! V navrhovaní mi chýbala akoby rýchlosť, ten proces, ktorým každý kus odevu
prechádza, je dlhý, a mňa bavilo tvoriť rýchlo
a rôznorodo. A počas prvých fotení som ako
stylistka zistila, že je ťažké, ale aj sebecké
vysvetľovať vizážistke, aby to robila tak, ako
to vidím ja. Možno vám to znie egoisticky,
ale ja som to vždy videla ako celok, ktorý mi
dával dokopy zmysel. Najprv som to nebrala vážne, pôvodne som si naozaj myslela,

Barbora Yurkovic pri práci
Foto: Alexandra Rymšinová
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že toto ma baviť nebude, ale po čase som
si našla svoju cestu a štýl, ktorý je pre mňa
charakteristický, a na každé líčenie sa teším
rovnako ako na styling. J Najviac ma baví
kombinácia oboch – človek sa mi tak v podstate zverí do rúk po všetkých stránkach.
Vašimi rukami už prešlo mnoho celebrít.
S akými typmi ľudí sa vám najlepšie spolupracuje?
Najlepšie sú dlhodobé spolupráce, keď
človeka spoznáte nielen po odbornej stránke, ale aj po osobnej a zistíte, kedy má na
čo náladu. Napríklad takmer rok veľmi úzko
spolupracujem so speváčkou Máriou Čírovou, našli sme medzi sebou akúsi symbiózu
a už vieme fungovať aj bez slov, lebo dokážem vycítiť, kedy je na čo vhodná chvíľa.
Pokiaľ ide o „jednorazové“ fotenia, je doležité, aby bol človek otvorený, prístupný a priamy, len vtedy sa dá trafiť sa do „čierneho“.
Držíte sa striktne aktuálnych módnych
trendov alebo sa snažíte skôr experimentovať?
Myslím si, že je najdôležitejšie uplatňovať
princíp svojho tela, a teda neobliecť si niečo, čo je síce trendom, ale navrhnuté pre
úplne iný typ človeka a postavy. Pokiaľ ide
o modelku na módnom fotení, tam si môžeme dovoliť všeličo, ale aj v týchto prípadoch
si vyberáme modelku tak, aby „uniesla“ daný
trend alebo tému.
Aký štýl oblečenia najviac vyhovuje vám
osobne?
V podstate ide o mix pohodlných, jednoduchých, ale štýlových vecí. Mám rada dlho
trvácnu módu, keď dokážem nosiť tú istú
vec 5 rokov a vždy vyzerá inak, ale zároveň
i vždy dobre. Napríklad naposledy som si ponakupovala veci zo second-hand obchodu
Nosene, kde dávajú noseným veciam nový
dizajn. Ešte viac ale obľubujem veci od návrhárov, neverili by ste, koľko mladých a šikovných ľudí tu máme!
Leto je už pred dverami a naše čitateľky
a čitateľov by mohlo zaujímať, aké módne trendy sú „in“ počas tejto sezóny...

Barbora Yurkovic

Foto: Vladimir Yurkovic

Trendy na toto leto sú príjemne variabilné,
myslím, že každý si nájde to svoje. Tento rok
sa svetoví návrhári zamerali znova na kvetované potlače, pribudli etnické motívy, odhalené ramená, volány a štrikované alebo pletené kúsky. Asi takým najnovším trendom,
ktorý dorazil nedávno ku nám do obchodov,
je takzvaná pyžamová móda – široké nohavice a veľké košele rôznych potlačí a materiálov, ktoré keď si trúfnete nosiť spolu naraz,
budete vyzerať tak trochu ako v pyžamku, ale
aspoň je to pohodlné. J
Letné obdobie je na akademickej pôde
spojené so slávnostnými promóciami.
Viete nám priblížiť, ako sa menil spôsob
obliekania na promócie na Slovensku?
Čo považujete za najväčšie prehrešky pri
obliekaní sa na túto slávnosť?
Promócia vždy bola a bude konzervatívna
spoločenská udalosť, takže aj odev si vyžaduje určitú striedmosť. Mám pocit, že voľakedy
sa viac dbalo na protokol, najmä u dievčat,
aby boli šaty dlhé aspoň po kolená, ale zdá
sa mi, že sa často zabúda na toto základné
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pravidlo a vídame dievčatá v minišatách, čo
je veľmi nevhodné. Promócia je denná príležitosť, takže ramená by mali zostať zahalené, výstrih by mal byť decentný. Farba šiat by
mala byť tlmenejšia, tmavšia.
A čo vnímate ako najväčšie faux pas
v obliekaní sa vo všeobecnosti?
Neviem, či sa dá zodpovedať túto otázku
všeobecne, tak možno len malá rada: pozrite sa na seba do zrkadla pred odchodom
z domu – už obutá a aj s kabelkou. Vo väčšine prípadov platí, že by mala Coco Chanel
pravdu: odoberte jeden šperk, menej je naozaj viac. Móda má podčiarknuť, kto naozaj
ste, neprebíjajte svoju osobnosť trendmi.
Na mnohých zahraničných školách sa
nosia školské uniformy. Viete si predstaviť, že by ich nosili i študentky a študenti
Univerzity Komenského?
Viem a aj by som sa k tomu prikláňala, pretože je to oveľa ekologickejšie, než si viete predstaviť. Vedeli ste o tom, že na výrobu jedných
riflí sa minie okolo 12 000 litrov vody a na jedno obyčajné bavlnené tričko 3000 litrov?
Niekto by mi mohol oponovať, že sa stratí individualita študentov, ale ani toto nie je
pravda. V skupine ľudí, ktorí sú „prinútení“
vyzerať rovnako, bude chcieť vaša osobnosť
nájsť svoje miesto a väčšinou vás to zvedie
a vy začnete premýšlať inak, kreatívne. Nikto vám predsa nezakáže nosiť doplnky a tie
o vás aj tak prezradia najviac.
Ak by ste si mali zaspomínať na vaše študentské časy na Pedagogickej fakulte
UK v odbore učiteľstvo výtvarného umenia, v čom vás obohatilo vo vašej práci?
Počas strednej školy som si vytvárala portfólio ako stylistka a vizážistka a keď som školu končila, mala som dosť klientov na to, aby
som sa uživila. Stále som mala ale taký vnútorný pocit, že ešte by som sa rada vzdelávala a rozšírila si obzory, nielen o všeobecnom

Foto: Jakub Gulyáš

Katarína Knechtová

Foto: Jakub Gulyáš

Dress code
na promócie
Spôsob obliekania na slávnostnú
promóciu upravuje Príkaz rektora
Univerzity Komenského v Bratislave
č. 2/2012, ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných
a promočných aktoch.
Styling pre prvú dámu Martinu Kiskovú pri príležitosti
inaugurácie prezidenta

umení, ale aj o psychológii človeka. Pri tejto
práci sa každý deň stretávam s novými ľudmi a vedela som, že by bolo fajn ovládať psychologické základy. Takže voľba bola jasná
– kombinácia výtvarných predmetov, psychologického základu a samovoliteľného rozvrhu
ma presvedčila, že by som to mala skúsiť, aby
som si ďalej cibrila vedomosti. Popri škole
som, samozrejme, ďalej pracovala a postupne nachádzala samu seba a svoj rukopis.
Jana Blusková

Absolventi musia mať slávnostné formálne oblečenie, ktoré zodpovedá významnosti a výnimočnosti promócie.
Pre absolventov je povinný oblek/
nohavice a sako a košeľa s viazankou
a zavreté formálne topánky.
Pre absolventky sú to šaty alebo kostým (vhodnejšia je tmavá farba, zvlášť
na magisterské promócie) a formálne
topánky. Vylúčené a nevhodné je oblečenie s odhalenými ramenami, sukne
kratšie ako 10 cm nad kolená, hlboké výstrihy, lesklé alebo priehľadné materiály.
red.

Foto: Petra Bošanská
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Umenie
nadchnúť diváka
– z ateliéru
Stanislava
Harangozó
V máji 2016 sa mohli návštevníci ART
Galérie Schürger na Orave tešiť z naozajstného umenia. To, čo vzniká v ateliéri
docenta Stanislava Harangozó, ktorý ako
pedagóg pôsobí na Katedre výtvarnej
výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, patrí medzi
umeleckú špičku, ktorá nielen nadväzuje
na najlepšie tradície slovenskej moderny,
ale ich aj ďalej rozvíja.
Obdivujem mimoriadnu výstavnú aktivitu tohto umelca, ktorá nahrádza absenciu kultúrnej osvety štátu. Vystavuje
niekoľkokrát ročne s cieľom predstaviť
verejnosti svoje umenie a počúvať verejnosť, čo si o ňom myslí. Umenie takého
formátu, akým nesporne tvorba Stana
Harangozó vyniká, je nositeľom estetickej krásy a vysokej umeleckej hodnoty.
Do pastelových obrazov, ktorým sa venuje v poslednej dobe temer dominantne,
vkladá okrem zladených proporcií, kompozície línie a farby silné prvky domova.
Kristus na kríži, cesta v poliach, kríž, ľudský úsmev či detail ženského tela. Stano
je decentný maliar farby a radosti. Preto
je jeho dielo nesmierne obľúbené. Nech
je teda cťou pre našu fakultu i univerzitu,
že ju prezentuje takýto pedagóg. Človek,
ktorý tvorí a tvorbou vie osloviť ľudí.
Ľuboslav Moza,
Katedra výtvarnej výchovy PdF UK
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Stanislav Harangozó: Na Orave

Talent a nápaditosť
Jaroslavy Šickovej-Fabrici
Súčasnému umeniu väčšina ľudí nerozumie. Bulvár ho prezentuje iba pre efekt, a preto
plní často bez akéhokoľvek vysvetlenia stránky novín a programy televízií. A dnešný
človek tak toto umenie vníma len ako jednu z informácií, ktorá podivne „visí“ medzi
správami o tragédiách, športe a tipoch na dovolenku.
Chodím po svete umenia veľmi dlho
a viem, že aj to „nepochopiteľné“ umenie má
v umeleckej súčasnosti nielen svoje miesto,
ale i opodstatnený význam. Videl som desiatky katalógov, kde som nad spojením
„konceptuálne umenie“ užasol a pochopil,
že práve ono dokonale zodpovedá dnešnej
uponáhľanej, dramatickej a povrchnej dobe.
Zároveň plynulo nadväzuje na predchádzajúce umelecké snahy vo výraze. Nájdu sa však
aj opusy, pri ktorých mám pocit, že súčasné
umenie – či už postkonceptualizmus, postmoderna, alebo rôzne popy (ako napr. pop
surrealizmus) – je občas viac o násilnom vymýšľaní umeleckých smerov a spôsobov výtvarného umenia pod heslom: „Presláviť sa,
a to ihneď.“ Lenže skutočné umenie nikdy
nikto nevymyslel. Je to tvorivá aktivita jedinca, pri ktorej vzniká pridaná hodnota: zážitok
alebo emócia. Takéto umenie sa formuje iba
na základe poznania remeselných techník
a dlhodobej tvorivej aktivity jedinca. Inak to
nejde.
I súčasná slovenská umelecká scéna je
kvalitatívne pomerne rozvrátená. Našťastie
sa okrem tzv. „umelcov“, ktorí chcú byť za
každú cenu súčasní a svetoví, na nej nájde
aj niekoľko správnych a rastúcich osobností.
Práve tie sa však v záplave marazmu ľahko
stratia. Preto treba na výnimočnosť ich tvorby trvalo upozorňovať.
Je osobnosťou, ktorá trvalo rozvíja hĺbku výtvarnej myšlienky a originalitu. Akademická sochárka a arteterapeutka prof.
Jaroslava Šicková-Fabrici, ktorú poznám už
desiatky rokov, ma mimoriadne prekvapila
samostatnou výstavou v Galérii Statua v Pál
ffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave.
Počas nej predstavila svetu svoju tvorbu,
ktorá reprezentuje jej umeleckú súčasnosť,
vyznačujúcu sa kvalitne rozohranou konceptuálnosťou, po ktorej voláme a nevieme sa
jej dočkať. Dovoľte mi vrátiť sa k tejto mimoriadnej akcii predovšetkým pre jej originalitu.
Z názvu výstavy „Je suis aussi étrangère“
(Som tiež cudzinka) sa rozvíja aj celá jej filozofia, reflektujúca aktuálne dianie vo svete,
kde sa ľudia vo veľkom sťahujú, migrujú.
V kolekcii svojich diel, akú často nedokážu
predviesť ani renomované galérie, autorka
dokázala priblížiť divákovi zmysel a jedinečnosť skutočného konceptuálneho umenia.
Prezentovala ho cez jemné keramické obrázky, ktoré pracujú s farbou a minimálnymi
prvkami, cez list z palmy ostrova Elba uložený v sklenenej tube, ukrižovaného Ježiša
ako keramickú sošku s odbitou hlavou či
zrolované listy písma uväznené v kovových

mriežkach. Jej drôtené objekty sú sieťami so
zachytenými správami. Svoje čestné miesto
medzi nimi majú i prepisy I. článku Všeobecnej deklarácie ľudských práv, zvlášť tie od
seniorov z domova dôchodcov, zdôrazňujúce, že každý človek sa rodí slobodný a je
obdarený právom na svoju dôstojnosť. Majú
naznačiť, že tak, ako stroskotanci na mori
púšťajú do vody odkazy vo fľaši pre možných
príjemcov – záchrancov kdesi v neznámej
diaľke, možno sa k budúcim generáciám dostane táto správa, že sme tu boli, žili, milovali
sa, bili sa o svoje miesto na slnku, hľadali
šťastie, až sme sa napokon pobrali do večnosti... Súčasťou výstavy boli aj nádherné
drevené archetypy s večným symbolmi špirály a kruhu. Reliéfy boli inšpirovane cestou
na Nový Zéland, koláže a frotáže i Austráliou
a Japonskom.
Jaroslava Šicková-Fabrici siahla vo svojich dielach i po autentickom písme, ktoré
je údernejšie a pôsobivejšie, pretože písmo
v súčinnosti s výtvarným symbolom oslovuje
simultánne dve mozgové centrá – vizuálne
a tiež vnímania písanej reči. Do sklenených
trubíc vložila autorka texty v arabčine, hebrejčine, angličtine, slovenčine, češtine a mao
rijčine (modlitba jedného maorijského dievčatka, s ktorým autorka na Novom Zélande
pracovala a ktoré zneužíval vlastný otec), vyjadrujúc tak myšlienku, že všetci sme vlastne
na tejto zemi cudzincami, a tak i všetci máme
na nej právo žiť, a to kdekoľvek!
Každé dielo dokáže osloviť. Má svoj význam. Výstavu vnímam ako jednu z mnohých,
ale jedinečných výpovedí umelcov o domove, o sebe, o Slovensku, o viere a bytí.
Autorkino umenie vonia krásou i skrytými
posolstvami, ktoré si tak, ako je to v umení
zvykom, odkrýva každý z divákov sám.
Ľuboslav Moza,
Katedra výtvarnej výchovy PdF UK
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Koncert tradičnej čínskej hudby
Dňa 9. mája 2016 usporiadal Konfuciov inštitút pri Univerzite Komenského v Bratislave (UK) v spolupráci so Slovenskou výtvarnou
úniou v priestoroch Galérie Umelka prvý z koncertov voľného cyklu Tradičná čínska hudba. Známy koncertný majster Liu Chaj-po
predstavil poslucháčom v netradičnom prostredí galérie s vynikajúcou akustikou dvojstrunový sláčikový nástroj er-chu s viac ako
tisícročnou tradíciou.
Predchodcovia er-chu (erhu), označovaného aj za „čínske husle“, sa do Číny
dostali pravdepodobne zo Strednej Ázie už
v 10. storočí. Nástroj tvorí dlhý vodorovný
krk a rezonančné teleso – dutý hranatý valec z červeného dreva s ozvučnicou z napnutej hadej kože, vďaka čomu má er-chu

charakteristický melancholický zvuk. Má
dve pôvodne hodvábne a dnes väčšinou
kovové struny. Sláčik je z bambusu a konských vlasov. Pri hre sa väčšinou zachováva
tradičný systém ladenia, čo umožňuje dosiahnuť vysoký stupeň virtuozity v rozsahu
troch oktáv a imitovať rôzne zvuky – ľudský
hlas, spev vtákov, zvuk cválajúcich koní atď.
Používa sa ako sólový aj sprievodný nástroj
pre tanec, spev, tradičnú čínsku operu aj
vystúpenia rozprávačov, v malých i veľkých
orchestroch. K reforme hry na er-chu došlo v 20. storočí, kedy sa skladatelia snažili
spojiť tradície západnej a čínskej hudby.
Majster Liu Chaj-po pochádza z provincie
An-chuej a na er-chu hrá od detstva už 45 rokov. V jeho podaní zazneli okrem tradičných
skladieb aj inovatívne skladby známych hráčov
na er-chu a skladateľov z polovice 20. storočia.
Na koncerte sa zúčastnila aj delegácia
Šanghajskej univerzity medzinárodného ob
chodu a ekonomiky, partnerskej univerzity Konfuciovho inštitútu pri UK, vedená jej
prorektorkou Čchen Ťie, ktorá sa po koncerte stretla aj s predstaviteľmi UK – rekto-

rom prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD.,
a prorektorkou pre medzinárodné vzťahy
prof. MUDr. Danielou Ostatníkovou, PhD.
V budúcnosti plánuje Konfuciov inštitút pri
UK záujemcom a milovníkom čínskej kultúry
priblížiť aj ďalšie tradičné čínske hudobné
nástroje, najbližšie to pri príležitosti Sviatku
dračích člnov bude strunový nástroj ku-čeng
(guzheng, „čínska citara“).
Henrieta Hatalová,
Konfuciov inštitút pri UK

Krása menom umenie
Ľudia snívajú o šťastí. Hľadajú k nemu cesty. Keď sa ich však opýtate, čo to je, nevedia. Ale snívajú. Šťastie je totiž život sám. Jeho súčasťou je kultúra. Tá prináša pre ľudí cesty vpred. Objavy, vynálezy, rast.
Jej najkrajšou súčasťou je umenie. Človek si ani neuvedomuje, že ho
obklopuje na každom kroku. Zapneš rádio – hudba. Pustíš televízor –
film. Vojdeš do bytu – umenie. Výtvarné umenie má veľa úloh. Jednou
z prvoradých bolo i bude poskytovať človeku poznanie v inom balení,
než akým sa ho učí vstrebávať sám. Dávať krásu. A predovšetkým hodnotu, ktorá vynaliezavo rozvíja ľudský intelekt a tým aj celý osobnostný
potenciál.
Začiatkom tohto roku otvoril Ľuboslav Moza novú galériu v Prahe.
Glass Art Gallery, situovaná v samom centre mesta, predstavila na
otváracom ceremoniáli okrem iných umelcov aj našich významných
pedagógov: maliara a grafika Martina Činovského a sochára Alojza
Drahoša. Najviac povedia umelecké i ľudské zážitky, ktorým sa venovala nielen pražská, ale aj slovenská televízia. Chceli by sme pripomenúť, že naši traja pedagógovia nereprezentovali len svojou tvorbou
a tvorivou vyspelosťou. Reprezentovali aj našu univerzitu. Ľuboslav
Moza sprevádzal medzi exponátmi a vzácnymi dielami i manželku súčasného českého prezidenta, ktorá sa na vernisáži zúčastnila. Vysvetlil jej súčasný kvalitatívny posun predovšetkým pri sledovaní úspechov
slovenských umelcov narodených okolo roku 1950.
Úspech nie je len slovo. Znamená oveľa viac. Večnosť v prípade, že
na ňom jedinec pracoval dlhú dobu rozvíjaním a obohacovaním toho,
s čím začínal. Výstava, na ktorej fascinovala sklárskou tvorbou Gordana Glass, potvrdila záujem verejnosti o naše umenie i opodstatnenosť
jestvovania galérie, a to aj napriek obrovskej konkurencii, v takom majestátnom meste, akým Praha je. Cesta k úspechu je dlhá. Nesmie na
nej chýbať chcenie, odvaha a originalita.
Vanda Kráľovičová, PdF UK
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Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry
už po 7. raz na FaF UK
Keď sa na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) spomenie Týždeň farmaceutického vzdelávania
a kariéry (TyFaVKa) a Kariérne dni farmaceutov (KDF), už každý študent i vyučujúci vie, o čom je reč. Tento dlhoročný projekt pomáha
prepájať štúdium s praxou a účastníkom rozšíriť si svoje obzory. KDF každoročne privádzajú zástupcov rôznych farmaceutických
firiem na fakultu medzi študentov, kde sa majú možnosť prezentovať či už pri svojom stánku, ktorý sa nachádza vo vestibule budovy,
alebo prostredníctvom odborných prednášok. Tento rok sa na pôde FaF UK uskutočnil už siedmy ročník tohto podujatia. O jeho organizáciu sa postaral Slovenský spolok študentov farmácie (SSŠF) v spolupráci s FaF UK, sponzormi a partnermi.
Podujatie TyFaVKa otvoril Clinical Skills
Event. Na celoštátnej súťaži, ktorá sa konala
pod záštitou Slovenskej lekárnickej komory
(SLeK) a spoločnosti Quintiles, sa zúčastnili študenti farmácie z Bratislavy a Košíc. Jej
podstatou je vyriešenie rôznych problémov
týkajúcich sa klinickej farmácie a farmakoterapie s čo najlepšími výsledkami a za čo
najkratší čas. Študenti pracovali v skupinkách a mali k dispozícii rôzne vedecké a iné
zdroje. Víťazmi súťaže sa stali traja študenti
z Univerzity Komenského v Bratislave (UK),
a to Lukáš Kerti, Michaela Barkociová a Marek Balážik zo 4. ročníka.

Neskôr prišli na rad KDF. Vo vestibule fakulty mali všetci vystavovatelia pripravené pre
študentov vlastné stánky s rôznymi propagačnými materiálmi, pri ktorých sa mohli pristaviť
a čokoľvek sa opýtať. Študenti mali záujem
najmä o brigádu, stáž, možnosť povinnej praxe
alebo o budúcu potenciálnu prácu. Niektoré

firmy dokonca ponúkali meranie hladiny glukózy a cholesterolu priamo pri svojom stánku.
Táto akcia zároveň prebiehala aj v Čitárni FaF
UK, kde boli pre účastníkov pripravené odborné prednášky v réžii našich partnerov. Každá
z nich bola zakončená otvorenou diskusiou,
počas ktorej sa mohli prítomní pýtať akékoľvek
otázky súvisiace s odprezentovanou témou.
Po všetkých prednáškach bola zorganizovaná
každoročná recepcia SSŠF. Už tradične sa
niesla v znamení priateľskej atmosféry, k čomu
nemálo prispela i príjemná živá hudba v podaní
dvoch talentovaných gitaristov.
V rámci podujatia TyFaVKa sa konali vo
fakultnej lekárni Majstrovstvá v lekárenskej
komunikácii, kde si súťažiaci vyskúšali rolu
farmaceuta za tárou počas rôznych situácií,
ktoré im vytvárali pacienti v podaní študentov Vysokej školy múzických umení. Úlohou
súťažiacich bolo zvládnuť situáciu čo najlepšie a podať dispenzačné minimum. Zúčastnených budúcich farmaceutov hodnotili
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH,
PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.,
a PharmDr. Peter Stanko. Víťazkou sa stala študentka 5. ročníka Zuzana Kmecová.
Podujatie dalo priestor i predstavovaniu Študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ktoré
bolo rozdelené na dve kategórie. V nich svoje práce prezentovali doktorandi a študenti.
Zároveň sa počas TyFaVKa mohli po našej
univerzite poprechádzať a poobzerať zvedaví
maturanti, ktorých to k nám v budúcnosti ťahá,
keďže súbežne prebiehal aj Deň otvorených
dverí na FaF UK. TyFaVKa je skvelou príležitos-

ťou, ako si rozšíriť obzory ohľadom potenciálnych možností každého študenta, nadobudnúť
nové kontakty a získať dostatočnú dávku motivácie na sebazdokonaľovanie a rozširovanie
svojich soft skills. Projekt mal veľmi pozitívnu
odozvu, čo nás veľmi teší a motivuje k ešte lepším organizačným výkonom.
Doteraz najväčšie KDF 2016 boli organizované v spolupráci s ADC Číselníkom, SLeK,
Asociáciou dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok, Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a organizáciou Acriveia. Generálnym
partnerom boli aj pre tento ročník lekárne
Dr.Max. Hlavnými partnermi podujatia boli
spoločnosti TEVA Pharmaceuticals Slovakia,
s. r. o., WÖRWAG Pharma Slovensko, Novartis Slovakia a GlaxoSmithKline. Ako vystavovatelia sa zúčastnili spoločnosti Servier, Vitabalans SK, s. r. o., INTERPHARM Slovakia,
a. s., sieť lekární BENU a Quintiles. Malými
vystavovateľmi boli Curaprox, Tesco Stores
SR, a. s., a Pharma Academy. Všetkým partnerom ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník!
Amália Jakabová,
študentka 3. ročníka na FaF UK

Tam, kde sa nehovorí ústami
Keď som uvidel na Facebooku Univerzity Komenského v Bratislave (UK) výzvu na prihlásenie sa do kurzu slovenského posunkového
jazyka, neváhal som ani chvíľu a hneď som sa prihlásil. Naučiť sa posunkovať som túžil už dávnejšie, veď v mojom budúcom povolaní lekára je komunikácia veľmi dôležitá. Najlepšie je komunikovať s pacientom priamo a nepočujúci pacienti nemusia mať vždy so
sebou tlmočníka. Navyše, odstránenie komunikačných bariér medzi lekárom a pacientom môže ich vzťah len zlepšiť.
Kurz bol organizovaný Centrom podpory
študentov so špecifickými potrebami na UK
a záujem o kurz ďaleko presiahol počet voľných miest. Počas jedného semestra som
mal spolu s ostatnými účastníkmi možnosť
naučiť sa základy slovenského posunkového
jazyka, ktorý sa úplne líši od iných jazykov.
Neučili sme sa slová hovoriť, ale ukazovať.
Čo slovo, to iný pohyb. No kurz nebol iba
o posunkovaní. Vďaka našim skvelým lekto-
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rom Romanovi Vojtechovskému a Jaroslavovi Cehlárikovi sme spoznali aj kultúru nepočujúcich i mnohé špecifické potreby, ktoré
v bežnom živote majú. Dozvedeli sme sa napríklad, ako nepočujúci opisujú kaderníčke
strih, ktorý by chceli mať, ako komunikujú
s lekármi alebo v reštaurácii. Porozprávali nám aj zážitky zo svojho štúdia, za ktoré
si vyslúžili náš obdiv. Veď nie je ľahké študovať, ak učiteľovi odčítavate z pier, ten sa

ustavične otáča k tabuli a nevidíte na neho.
Mne osobne to rozšírilo obzor a začal som
vnímať svet z inej perspektívy. Navyše, nepamätám si ani na jednu hodinu, na ktorej
by sme sa do sýtosti nezasmiali. Najčastejšie
na tom, že sme si zmýlili podobné posunky,
v dôsledku čoho nastali komické chvíle. Zo
všetkých vtipných príhod snáď jedna moja.
Na konci hodiny sme občas dostali za úlohu
konverzovať medzi sebou a používať všetky
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Budúci lekári na JLF UK prezentovali svoj výskum
Dňa 27. apríla 2016 sa na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine uskutočnil 37. ročník Študentskej
vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).
JLF UK každoročne dáva svojim študentom priestor podieľať sa
na vedeckovýskumnej činnosti. Nadobudnuté poznatky a výsledky
môžu študenti prezentovať na ŠVOČ, ktorú vyhlasuje dekan fakulty
prof. MUDr. Ján Danko, CSc. Cieľom fakultnej súťaže je priniesť do
rutinného vzdelávania nové impulzy a vytvárať priestor pre aktívnych
študentov. Každý ústav fakulty, ako aj klinika Univerzitnej nemocnice
Martin majú možnosť vyhlásiť témy pre študentov, ktoré sa priamo
týkajú aktuálnych medicínskych problémov alebo výskumných úloh
riešených na danom pracovisku. Vedeckovýskumná činnosť vedie
študentov k vedeckému mysleniu, tvorivej vedeckej práci a invencii.
Študenti tak majú možnosť priamo sa zapájať do medicínskeho výskumu, podieľať sa na tvorbe výsledkov, ktoré sú dobrým základom
pre diplomovú prácu. Nazbierané cenné skúsenosti môžu byť prvotným krokom k perspektívnemu uplatneniu sa na trhu práce po skončení štúdia. Účasť na samotnej konferencii je možnosťou zdokonaliť
sa v ústnej prezentácii, v obhajobe a v argumentácii dosiahnutých
výsledkov pred odbornou komisiou a verejnosťou. Najlepšie práce
študentov sú odmeňované finančnými a vecnými cenami a postupujú na ďalšie súťaže a konferencie v rámci Slovenska a zahraničia.
Ďalším ocenením práce študentov je tiež zvýhodnenie pri výberovom
konaní na zahraničné mobility, akou je napr. i program Erasmus.
Počas 37. ročníka konferencie svoje výskumy prezentovalo 42
mladých talentovaných študentov v 5 sekciách – sekcia teoretických
disciplín, predklinických a klinických disciplín, sekcia nelekárskych

študijných programov a sekcia ošetrovateľstva. V rámci bilaterálnej
zmluvy o vzájomnej spolupráci prijali pozvanie zahraniční hostia zo Semmelweis University v Budapešti a z Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V teoretickej sekcii sa na najlepšie umiestnili: Boris
Dobroľubov (1. miesto), Patrik Zakarovský, Miroslav Kolenkáš (obaja
2. miesto) a Lucia Babálová (3. miesto). V predklinickej sekcii uspeli
predovšetkým: Filip Olekšák (1. miesto), Linda Soršáková, Aneta Kňazúrová (obe 2. miesto) a Martin Hanko (3. miesto). V klinickej sekcii boli
najlepšie ohodnotení: Lea Kováčiková, Róbert Ružinák, Aleksander
Sorkness (všetci traja 1. miesto), Daniela Vargová (2. miesto), Vahid
Khazaei a Dimitri Portale (obaja 3. miesto). V sekcii nelekárskych študijných programov prvé tri miesta obsadili: Anna Šrenkelová (1. miesto),
Terézia Kokavcová (2. miesto), Patrícia Melchioryová (3. miesto). V sekcii ošetrovateľstva uspeli najmä: Katarína Zakopalová (1. miesto), Alica
Gelatková (2. miesto) a Miriama Bajtoš (3. miesto).
Uvedení študenti boli odmenení finančnými a vecnými cenami, ktoré
do súťaže venovali JLF UK, Nadácia Dr. Jozefa Lettricha a mesto Martin, za čo im organizačný výbor konferencie ďakuje. Poďakovanie patrí
aj Kancelárii európskych a národných projektov JLF UK za materiálne
zabezpečenie konferencie.
RNDr. Michal Šimera, PhD.,
predseda organizačného výboru
konferencie na JLF UK

posunky, ktoré sme sa doteraz naučili. Ja som posunkoval so spolužiačkou a namiesto posunku slova
„zdravie“ som jej ukázal výraz „striptíz“. Nevedel som
o tom, až kým naši lektori nevybuchli smiechom, že
čo sa jej to pýtam. Zábava bola o to väčšia, že ako
medik sa budem na zdravie pacientov pýtať často
a ak si tieto posunky raz pomýlim v ambulancii, môže
vzniknúť vskutku zaujímavá situácia.☺
Rozhodnutie ísť na tento kurz neľutujem, skôr mi je
ľúto, že svoje štúdium na UK už končím a v kurze už
nebudem môcť pokračovať. No na posunkovanie určite nezanevriem a už špekulujem, ako pomôcť nepočujúcim pri ich návštevách lekárov a nemocníc. Verím,
že UK bude pokračovať v podobných aktivitách, ktoré
pomôžu prekonávať bariéry aj medzi študentmi.
Štefan Lukáč, LF UK

31

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Na etnologickú ŠVOČ 2016 zavítali rómski školáci
Dňa 27. apríla 2016 sa na Katedre etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) uskutočnila každoročná súťažná prehliadka prác Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ). Na podujatí vystúpili so svojimi príspevkami štyri študentky a jeden študent
z odboru etnológia. Porotu tvorili prof. PhDr. Marta Botíková, CSc., doc. PhDr. Ľubica Droppová, CSc., z Ústavu etnológie SAV prichádzajú každoročne
PhDr. Katarína Popelková, CSc., a PhDr. Juraj Zajonc, CSc. Poslucháčov v porote reprezentoval Bc. Tomáš Winkler a podujatím sprevádzal Bc. Michal
Uhrín, študenti etnológie.
Podujatie otvorila Bc. Linda Móroczová, predsedníčka občianskeho združenia
KROK (Kultúrna rovina pre každého), prezentáciou, v ktorej predstavila doterajšiu
činnosť a budúce plány KROK-u. Toto
občianske združenie je na katedre, ale aj
v celofakultnom rámci aktívne a pomáha
propagovať naše študijné odbory.
Následne vystúpila Bc. Júlia Holaňová
s predstavením práce Hudobno-kultúrne
podujatia: význam festivalu a motivácia
účastníka. Prezentovala výsledky svojho
výskumu, v ktorom skúmala prejavy liminality a communitas podľa Turnerovho
modelu na letných hudobných festivaloch. Dominika Lešková sa prezentovala príspevkom Spomienkové rozprávanie
žien, ktorý vznikol na základe jej terénneho výskumu v 1. ročníku bakalárskeho
štúdia. V príspevku preukázala, že medzi
dôležité témy v životných príbehoch žien
patria vzdelanie a práca. Bc. Andrea Bučičová v práci Jazyk ako nástroj moci
v súdnom pojednávaní analyzovala jazykové prehovory jednotlivých aktérov
na súdnom pojednávaní a všímala si, ako
sa prejavuje moc v jazyku počas vedenia
vypočúvania. Príspevkom upozornila, že
jazyk je používaný ako súčasť mocensky
asymetrického diskurzu v súdnom pojednávaní. Bc. Richard Lettrich v príspevku
na tému Pohroma ako multidimenzionálny jav poukázal na mnohorozmerný charakter sociálnych aspektov pohromy. Obraz pohromy skúmal na základe reflexií obyvateľov obce Píla, ktorú
zasiahla povodeň. Výskum sa konal v časovom
odstupe troch rokov. Poslednou v rade súťažných
prezentácií bola práca Bc. Niny Sovič. V príspevku sa venovala príbehom o revenantoch, pričom

porovnávala staršie časové roviny na základe výskumov spred viacerých desiatok rokov a dnešný
stav. Otázka zakotvená v nadpise práce Príbehy
o revenantoch: Prečo sa mŕtvi vracajú k živým?
nemohla byť, pravdaže, v takejto sonde uspokojivo zodpovedaná, avšak otvorila mnohé ďalšie
otázky šírenia povier aj v aktuálnom 21. storočí.

Ceny udeľovala odborná porota, študenti aj OZ KROK. Bc. Andrea Bučičová
a Bc. Richard Lettrich boli nominovaní aj
do celofakultnej súťaže o cenu Daniela
Tupého, ktorá sa odovzdáva prácam tematicky venovaným problematike násilia,
xenofóbie, rasizmu a nehumánnym prejavom v slovenskom, ale i medzinárodnom kontexte. Tu sa Bc. Andrea Bučičová umiestnila na treťom mieste.
Po vyhodnotení výsledkov ŠVOČ absolvent odboru etnológia z Univerzity sv.
Cyrila a Metoda v Trnave Mgr. Juraj Štofej, PhD., účastníkom súťaže a publiku
predstavil prácu neziskovej organizácie
Centrum Koburgovo, n. o., so sídlom
v Trnave. Jedným z primárnych cieľov
centra je pomáhať pri začleňovaní rómskych detí do štátneho vzdelávacieho
procesu a zabezpečiť opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí. Najautentickejšie
a plné emócií bolo raperské hudobné
vystúpenie rómskych detí z Centra Koburgovo. „Robota a škola, to je cesta
zdola pre každého Róma,“ znel refrén
ústredného popevku – a i na pôde vysokej školy/univerzity znel sľubne. Mladí
raperi vystúpením vlastne urobili vernisáž
výstave – momenty z činnosti neziskovej
organizácie môžete vidieť na fotografickej
expozícii, ktorá sa nachádza na treťom
poschodí budovy FiF UK na Gondovej 2.
Tak sa tohtoročná „švočka“ etnologickej sekcie
Katedry etnológie a muzeológie FiF UK svojou výnimočnou pestrosťou – predstavením nových tém,
ako aj prítomnosťou rómskych školákov – stala študentským vedeckým, ako aj kultúrnym podujatím.
Kolektív študentiek etnológie
Foto: Bc. Linda Móroczová

Starostlivosť o náš spoločný domov
Dňa 20. apríla 2016 študentská časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (UK) v spolupráci
s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK (RKCMBF UK) zorganizovala konferenciu na
tému: „Starostlivosť o náš spoločný domov“.
Nad podujatím prevzal
záštitu rektor
UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Dialóg, hlavne
ten medziodborový a medzifakultný, neodmysliteľne patrí k ideálu univerzity a je znakom vôle
zjednotiť sa na spoločnom úsilí hľadať odpovede
na otázky, ktoré nás často presahujú. Podarilo sa
nám zorganizovať odbornú diskusiu, ktorej cieľom bolo prehĺbiť odborný dialóg medzi fakultami
našej univerzity, upozorniť na problém znečisťovania a drancovania našej planéty, ale aj pokúsiť
sa o predstavenie integrálnej ekológie, ktorá zasahuje celého človeka, nielen partikulárne oblasti
života.
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Inšpiroval nás pápež František svojou encyklikou Laudato si’ o životnom prostredí. Píše v nej:
„Vzhľadom na rozsah zmien už nie je možné nájsť
špecifickú a nezávislú odpoveď na každý jednotlivý
problém. Podstatné je hľadať integrálne riešenia,
ktoré berú do úvahy interakciu prírodných systémov navzájom i so sociálnymi systémami.“ Mnoho
problémov dnešnej spoločnosti pramení z prílišného uzatvárania sa do seba a nedá sa tomu celkom
vyhnúť ani v odbornej sfére. Môžeme mať tendenciu pozerať sa na problémy cez filter „vlastného ja“
a „svojho vlastného“ ponímania sveta, čo môže zapríčiniť zúženie zorného poľa pohľadu. Vytvárame
často aj umelú priepasť medzi výsledkami racionálnej úvahy humanitných vied a exaktných pozorovaní

a pokusov v prírodných vedách. Ak chceme riešiť
akúkoľvek krízu spojenú s človekom, jedna disciplína nám všetky odpovede skrátka neponúkne. Nestačí ani, ak budeme skúmať len dôsledky, musíme
sa pozrieť v prvom rade na jej korene, do duše
človeka. To, čo sa deje na povrchu a v prostredí,
pramení totiž zvnútra.
Zameranie našich fakúlt je rôznorodé, mnohé
z nich sa venujú aj ekológii z hľadiska vlastnej expertízy. Každá disciplína na podujatí predstavila
problém v novom svetle a pomohla nám lepšie
mu porozumieť. Vďaka podnetným prednáškam,
ktoré na pôde RKCMBF UK odzneli, tak diskusia
mohla reflektovať tému komplexne. Spomeňme
aspoň niektoré z nich: S prednáškou Človek

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Študenti psychológie FSEV UK:
Po stopách Sigmunda Freuda
Tento rok si psychologická komunita pripomenula 160. výročie narodenia človeka, ktorý vytvoril
koncept psychoanalýzy a položil základy psychoterapie. Obrovský vplyv Sigmunda Freuda uznávajú nielen jeho fanúšikovia, ale aj oponenti. Väčšina veľkých koncepcií psychológie vychádza
buď z jeho myšlienok, alebo z ich kritiky. Mnohí ľudia ani netušia, koľko z pojmov, ktoré používajú,
prešlo do každodenného jazyka práve z Freudových prác: oidipovský komplex, popretie, id, ego,
superego, libido, obranné mechanizmy, kastračná úzkosť, falický symbol, penisová závisť, prenos,
projekcia, prerieknutie, nevedomie, podvedomie. A mnohé ďalšie.
V rámci predmetu základy psychológie sme so
študentkami a študentmi 1. ročníka aplikovanej
psychológie z Fakulty sociálnych a ekonomických
vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV
UK) navštívili koncom semestra viedenské Múzeum Sigmunda Freuda. Menšia časť skupiny sa
rozhodla navštíviť na vlastné náklady i londýnske
múzeum. Tieto dve exkurzie prinášajú v kombinácii mimoriadne plastický pohľad na život jedinečného autora.
Freud sa narodil v Příbore na severe Moravy. Väčšinu života však prežil asi 70 kilometrov
od nášho hlavného mesta, vo Viedni. Navštíviť
múzeum v jeho pôvodnom viedenskom byte na

Foto: Patrícia Šutová

Berggasse 19 je silným zážitkom: človek kráča priestormi, kde vznikali prelomové diela, kde
Freud formuloval svoje kazuistiky Dory, Anny O.,
Krysieho muža, Vlčieho muža či malého Hansa,
kde sa každú stredu stretávali jeho fanúšikovia,
kde vznikla psychoanalýza. Napriek nespornému
čaru miesta však nájdeme vo viedenskom múzeu
len niekoľko Freudových osobných predmetov.
Keď totiž v roku 1933 prevzali moc nacisti, do
atmosféry rakúskej spoločnosti začal prenikať

na lavici obžalovaných alebo Homo sapiens
ako hlavný faktor v procese globálnych zmien
a straty biologickej diverzity vystúpili prof.
RNDr. Peter Fedor, PhD., a RNDr. Rudolf Masarovič, PhD., z Katedry environmentálnej ekológie
Prírodovedeckej fakulty UK. Na právne aspekty

antisemitizmus a odpor k psychoanalýze ako takej. Tá symbolizovala vnímanie človeka ako ťažko
uchopiteľného a vysvetliteľného, naše činy podľa
nej ovplyvňujú temné sily nevedomia – to všetko
bolo v rozpore s nacistickou ideológiou. Verejné
pálenie svojich kníh bral Freud ešte s humorom,
považoval za pokrokové, ak chcú upaľovať len
jeho knihy a nie jeho samotného. Tlak sa však
stupňoval, ťažko chorému profesorovi odobrali
pas, skonfiškovali hotovosť, obstavili účty, jeho
najmladšiu dcéru Annu vypočúvalo gestapo, celej rodine hrozilo väzenie a koncentračný tábor.
Freudovci už nemohli ďalej váhať a napokon sa
rozhodli z nacistickej Viedne odísť. To však nebolo
také jednoduché. Pomohol im silný medzinárodný
lobing: priamo u Hitlera údajne intervenovali napríklad Roosevelt či Mussolini, významne prispela
aj Freudova niekdajšia klientka a neskôr kolegyňa
psychoanalytička – grécka princezná Marie Bonaparte. Freudovi sa podarilo Viedeň opustiť skutočne v poslednej chvíli, v júni 1938. Jeho štyri sestry
v Rakúsku ostali a – napriek snahe slávneho brata
ochrániť ich – skončili v koncentračných táboroch. Ani jedna z nich vojnu neprežila.
Sigmund Freud našiel v júni 1938 exil v príjemnej londýnskej časti Hampstead. Po štyridsiatich
siedmich rokoch na viedenskej Berggasse 19
sa poslednou adresou jeho života stala 20 Maresfield Gardens. Vo veľkom dome na tichej ulici s útulnou záhradou sa cítil dobre a nové prostredie si pochvaľoval. Dnes je na tomto mieste
londýnske Freudovo múzeum so zbierkou starožitností a kníh a množstvom ďalších umeleckých
objektov a osobných artefaktov. Zaujme hlavne
rozsiahla zbierka egyptských, gréckych, rímskych
a orientálnych starožitností, ktorú sa Freudovcom
podarilo pri úteku zachrániť a previezť do Británie. Múzeum je organizované skutočne špičkovo:

starostlivosti o životné prostredie si vo svojom
príspevku posvietil Mgr. Martin Dufala, PhD.,
z Katedry správneho a environmentálneho práva
Právnickej fakulty UK. O globálnom otepľovaní
a možných dôsledkoch klimatickej zmeny porozprával prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., z Katedry
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okrem stálych výstav ponúka dočasné umelecké
expozície, prednášky, špeciálne podujatia a pre
skupiny aj rôzne diskusie či premietania filmov.
Náš sprievodca Stefan poznamenal, že väčšina
návštevníkov mieri hneď do pracovne, kde si fotia
ikonický terapeutický gauč pokrytý iránskym kobercom: na ten si väčšinou ľahol klient, kým Freud
sedel za jeho hlavou, v zelenom kresle, aby nemusel udržiavať očný kontakt a aby sa klient cítil
v miestnosti osamote.
Počas londýnskeho exilu sa zakladateľ psychoanalýzy naďalej stretával so svojimi klientmi
a napísal dve knihy. Časom sa však symptómy rakoviny čeľuste stali neznesiteľnými. V 83 rokoch
ukončil život eutanáziou – požiadal svojho lekára
o smrteľnú dávku ópia. Bol rád, že mohol umrieť
na slobode.
Cesta po stopách Sigmunda Freuda je silným
zážitkom v snahe pochopiť život a zmýšľanie človeka, ktorý výrazne ovplyvnil psychológiu ako
disciplínu. Zároveň však príbeh jeho exilu pripomína riziko, ktoré spoločnosti hrozí pri vláde
extrémistov. Regulovanie umenia a vedy podľa
ideologických a etnických kritérií viedlo v minulom storočí k bezpočetným ľudským tragédiám
a výrazne ovplyvnilo životy mnohých vedcov. Táto
časť posolstva Freudovho príbehu dlho nebola pre
Slovensko taká aktuálna ako v dnešnej dobe.
Za seba aj v mene študentov by som rád poďakoval dekanke FSEV UK Lucii Mokrej a tajomníčke Ústavu aplikovanej psychológie Beate Chrenovej za podporu pri organizovaní exkurzií.
Radomír Masaryk,
Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK

astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky UK. Pohľad staršej filozofie a kresťanstva na prírodu vo svojom
príspevku objasnil PhDr. Igor Haraj, PhD., z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK. ThDr.
Ing. Vladimír Thurzo, PhD., z Katedry morálnej
teológie RKCMBF UK analyzoval ľudské korene
ekologickej krízy. Význam Ježišovej kázne na
vrchu pre dobu ekologickej katastrofy bol témou prednášky doc. Mgr. Ondreja Prostredníka,
PhD., z Katedry Novej zmluvy Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK.
Spoločný dialóg prehlbuje ducha spolupráce
a porozumenia. Sme preto veľmi vďační prednášajúcim, UK a jej rektorovi, všetkým organizátorom a účastníkom tejto konferencie. Pevne
dúfame, že sa bude medzifakultný dialóg rozvíjať
aj kvôli lepšiemu napĺňaniu poslania univerzity
v spoločnosti.
Dott. Peter Juhás,
člen študentskej časti AS UK
za RKCMBF UK
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Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
predstavuje svojich úspešných absolventov
Fascinácia katolíckou teológiou a opravdivým vzťahom Boha k človeku a človeka k Bohu a k jeho „knihám“ stvorenia a Svätého
písma zohrala kľúčovú úlohu v živote troch vzácnych kňazov (z toho dvoch biskupov) a tiež v životnom príbehu sympatickej doktorandky. Všetkých štyroch spája vynikajúce absolvovanie teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (RKCMBF UK), ktoré im umožnilo ďalší odborný rast, a tak ich prostredníctvom prispelo i k úspešnému
zviditeľňovaniu Slovenska vo svete.

Prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD.
Štúdium katolíckej teológie na RKCMBF UK absolvoval v rokoch 1977 – 1982
a v roku 1982 bol vysvätený
za kňaza. V rokoch 1990 –
1994 študoval postgraduálne
na Katolíckej univerzite v Lubline pastorálnu teológiu, odbor homiletika. Od roku 1994
prednáša na RKCMBF UK.
V roku 2001 sa stal rektorom
kňazského seminára a moderátorom Teologického inštitútu RKCMBF UK pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre a od marca 2006 vykonával
dve funkčné obdobia funkciu dekana fakulty. V roku 2007 sa
habilitoval na UK v odbore katolícka teológia. V tom istom odbore
ho v roku 2014 prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič
vymenoval za profesora. Vo svojej vedeckej práci pokračoval
v diele prof. Jozefa Vrableca, ktorý sa pokladá vo vedeckej teo-

logickej obci za zakladateľa slovenskej pokoncilovej homiletiky.
Jeho dielo bolo prezentované na univerzitách v Lubline a Krakove. Spolu s ním vydal knihy homílií a kazateľské pomôcky pre
študentov teológie. Vydal desiatky publikácií, učebných textov,
odborných a vedeckých článkov doma i v zahraničí. Absolvoval
prednáškové pobyty na Pápežskej univerzite Jána Pavla II. v Krakove, v Lubline, v Tarnowe a na ďalších fakultách. Je spolugarantom doktorandského študijného programu katolícka teológia,
magisterského študijného programu katolícka teológia a členom
odborovej komisie pre katolícku teológiu. Počas výkonu funkcie
dekana RKCMBF UK bol členom Kolégia teologických fakúlt
v Európe a viacerých vedeckých rád teologických fakúlt. Bol tiež
spoluriešiteľom medzinárodného projektu „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty“ realizovaného v Poľsku v rokoch
2008 – 2010. V súčasnosti je členom Vedeckej rady Katolíckej
univerzity v Ružomberku, Spolku poľských homiletikov a členom
redakčných rád domácich a zahraničných vedeckých časopisov.
V rokoch 2014 – 2015 bol členom Akreditačnej komisie a v novembri 2015 ho minister školstva vymenoval v rámci Agentúry pre
podporu výskumu a vývoja za člena Rady pre humanitné vedy.

Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.
Mons. Viliam Judák sa
narodil 9. novembra 1957
v zátopovej obci Harvelke na Kysuciach. Teológiu
na RKCMBF UK študoval
v rokoch 1980 – 1985.
Za kňaza bol vysvätený 16.
júna 1985 v Nitre. V pastorácii pôsobil ako kaplán
v Nitre a v Drietome, kde
bol aj správcom farnosti do
roku 1990. V tomto čase
postgraduálne študoval na
RKCMBF UK, kde v roku
1991 získal doktorát. V roku 1990 bol menovaný za prefekta Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a o rok neskôr za
cirkevného sudcu. Od roku 1990 prednáša cirkevné dejiny
na RKCMBF UK a na Teologickom inštitúte RKCMBF UK pri
Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. V rokoch 1991 – 2005
pôsobil tiež na Katedre etiky a katechetiky na Vysokej škole pe-

34

dagogickej v Nitre (dnes Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre).
V roku 1993 bol menovaný za docenta RKCMBF UK a v rokoch
1995 – 1998 bol prodekanom spomínanej fakulty. V období
1996 – 2001 zastával funkciu rektora Kňazského seminára sv.
Gorazda v Nitre. Vedúcim Katedry cirkevných dejín RCMBF UK
sa stal v roku 1997. Koncom toho istého roka ho prezident Slovenskej republiky Michal Kováč vymenoval za profesora v odbore katolícka teológia. V roku 2001 ho akademický senát zvolil
za dekana RKCMBF UK. Funkciu zastával do roku 2004. V júni
2005 ho pápež Benedikt XVI. menoval za nitrianskeho biskupa.
Vysvätený bol v Katedrále sv. Emeráma v Nitre 16. júla 2005.
Ako cirkevný historik sa zaoberá obdobím kresťanského staroveku a stredoveku so zreteľom na slovenské cirkevné dejiny.
Je autorom mnohých monografií a článkov z oblasti cirkevných
dejín publikovaných doma i v zahraničí. Nedávno sa prof. Judák
spoluautorsky podieľal na novej knihe, ktorá vyšla vo vatikánskom vydavateľstve Libreria Editrice Vaticana – Emília Hrabovec, Pierantonio Piatti, Rita Tolomeo (eds.): I Santi Cirillo e Metodio e la loro eredità religiosa e culturale, ponte tra Oriente
e Occidente.
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Mons. prof. ICDr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD.
Cyril Vasiľ, SJ, univerzitný profesor, doktor kánonického práva,
arcibiskup, v súčasnosti najvyššie postavený Slovák v Rímskej kúrii, je pútnikom medzi dvoma svetmi: vyrástol a základné teologické štúdiá absolvoval na Slovensku, kam dodnes prichádza nielen
súkromne, ale aj ako arcibiskup, profesor a publicista. Už takmer
tri desaťročia však pôsobí predovšetkým v rímskom/talianskom
prostredí, do ktorého sa organicky začlenil a v ktorom získal dôveru, uznanie a významné postavenie.
Cyril Vasiľ pochádza zo zbožnej gréckokatolíckej rodiny, v ktorej dostal do vienka hlbokú katolícku vieru, ale aj sociálnu citlivosť a skúsenosť neľahkého života v komunistickom režime, ktorý
osobitne gréckokatolícku cirkev tvrdo potláčal. Základné teologické štúdiá absolvoval na RKCMBF UK, ktorá bola vtedy jedinou
vysokoškolskou inštitúciou poskytujúcou teologické vzdelanie
a kňazskú formáciu pre celé Slovensko. Už počas bratislavských
štúdií sa prejavilo jeho mimoriadne nadanie, preto sa jeho ordinár
Ján Hirka rozhodol, že ho pošle na ďalšie štúdiá do Ríma. Keďže
sa písal rok 1987 a v krajinách za železnou oponou sa už prejavovali znaky gorbačovovskej perestrojky, obrátil sa Mons. Hirka
so žiadosťou o povolenie na štátne úrady, ktoré ju však zamietli.
Nadanému mladému kňazovi preto neostalo iné, ako odísť do zahraničia ilegálne.
Vo Večnom meste sa stal študentom svetoznámeho Pápežského orientálneho ústavu, ktorý založil pápež Benedikt XV. v roku
1917 ako akademickú a vedeckú inštitúciu, venujúcu sa štúdiu
východných kresťanských cirkví, ktorá si vďaka mimoriadnym
vedeckým osobnostiam vo svojich radoch rýchlo získala veľkú
prestíž. Tu Cyril Vasiľ získal licenciát aj doktorát z kánonického
práva, ktorý mu otvoril dvere k akademickej i kuriálnej kariére.
Ostal pôsobiť na rímskom „Orientáli“, tentoraz však už za katedrou. Od roku 2002 pôsobil ako dekan Fakulty kánonického práva
a v rokoch 2007 – 2009 ústav viedol ako rektor.
Akademická pôda, ktorá ponúkala možnosť vedeckého pôsobenia i riadenia inštitúcie v duchu jej elitných akademických

tradícií, bola pre
Cyrila Vasiľa prirodzeným prostredím, ktoré miloval a v ktorom
plánoval zotrvať.
Pápež Benedikt
XVI. však rozhoFoto: Archív benediktínov, Sampor
dol inak a v roku
2009 ho vymenoval za sekretára Kongregácie pre východné cirkvi a titulárneho
arcibiskupa z Ptolemaidy v Líbyi. Dá sa predpokladať, že si ho
zvolil aj vďaka odbornej kompetencii, znalosti problematiky východných cirkví a dlhoročnej skúsenosti s fungovaním rôznych
dikastérií Rímskej kúrie, predovšetkým samotnej Kongregácie
pre východné cirkvi, ktorej bol od roku 2000 konzultorom, ako aj
Kongregácie pre náuku viery, v ktorej pôsobil ako konzultor ešte
od čias, keď jej prefektom bol kardinál Ratzinger, neskorší pápež
Benedikt XVI.
Úlohy zverené sekretárovi Kongregácie pre východné cirkvi sú
veľmi rozsiahle. Na rozdiel od iných kongregácií, ktoré sa venujú vecne vymedzenej agende, má táto kongregácia na starosti
všetky stránky života východných katolíckych cirkví, ktoré síce
počtom nie sú veľké, ale rôznorodé a žijú na rôznych kontinentoch, osobitne na Blízkom a Strednom východe, Balkáne a vo východnej Európe, teda v oblastiach konfrontovaných s neľahkými
problémami historického, politického aj cirkevno-náboženského
charakteru, ktoré sú dnes stredobodom záujmu svetového diania. Napriek náročnej agende a rôznym diplomatickým úlohám
však arcibiskup Vasiľ nezanechal ani profesorské pôsobenie na
„Orientáli“ a vedeckú činnosť, venovanú predovšetkým dejinám
východného kánonického práva a liturgie, cyrilometodskému
obdobiu a dejinám gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a vo východnej Európe, ktorým venoval početné publikácie.

SSLic. Mgr. Ing. Martina Korytiaková
V rokoch 2006 – 2011 externou formou absolvovala katolícku teológiu na Teologickom inštitúte v Badíne, ktorý je afilovaný
k RKCMBF UK. Jedným z hlavných motívov jej štúdia je záujem
o Sväté písmo, ktorý zásluhou erudovaných vyučujúcich najmä
biblických predmetov postupne rastie. Dobrovoľne si dopĺňa znalosti z biblickej archeológie, hebrejčiny, gréčtiny a latinčiny potrebných pre kvalifikovanú prácu z oblasti biblickej exegézy. Jej
diplomovú prácu „Stretnutie milého s nevestou (Pies 4,8–5,1).
Exegetický rozbor s dôrazom na tému vône“ úspešne finalizovala
aj vďaka prístupu k literatúre v knižnici Studium Biblicum Franciscanum v Jeruzaleme. Časť z jej práce ocenenej cenou dekana
vyšla vo forme štúdie „Vôňa v stretnutí milého s nevestou. K literárnej jednote Pies 4,8–5,1“ v recenzovanom vedeckom periodiku Studia Biblica Slovaca (StBiSl 2/2011).
Ako prvá Slovenka vôbec nastúpila v roku 2011 na štvorročné
licenciátne štúdiá biblickej exegézy na prestížnom Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Úspešne ich zavŕšila v roku 2015 prácou
„The odd bejewelled kónópion (canopy). Searching for the narrative function and significance of Jdt 10:21b within Jdt 10–16“
pod vedením dekana inštitútu Petra Dubovského, SJ. Knihe Judi-

ta, ktorá sa dnes teší zvýšenému záujmu biblistov, sa venuje
aj naďalej z naratologického
pohľadu v prípravnom ročníku doktorandského stupňa na
Pápežskom biblickom inštitúte
a sústreďuje sa na neskúmané
špecifické literárne a tematické charakteristiky biblického
spisu. Počas štúdií v Ríme absolvovala semester na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme,
jazykový pobyt modernej hebrejčiny v International School,
University of Haifa. Podieľala
sa na príprave a priebehu medzinárodnej biblickej konferencie „Žalmy – z pohľadu ich autorov
a neskoršej recepcie“ v Badíne v roku 2012. Od roku 2012 spolupracuje na tvorbe vedeckého biblického časopisu Studia Biblica
Slovaca ako jeho výkonná redaktorka a lektorka.

Spracovali prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, prodekanka RKCMBF UK;
ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., prodekan RKCMBF UK; a ThDr. Ivan Šulík, PhD.
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J. A. Komenský – praotec esperanta?
Aj dnes, v dobe elektronického virvaru a neutíchajúcej komunikačnej a informačnej revolúcie, hrá ľudský jazyk
v dorozumievaní ľudí, v hovorenej i v písomnej podobe, nezastupiteľnú úlohu.
Na národnej úrovni v princípe nie sú v komunikácii problémy: Slováci sa pokojne
dorozumievajú po slovensky, Taliani komunikujú v taliančine a napríklad Amhari v Etiópii
v amharčine. Problém však nastáva na nadnárodnej a predovšetkým na medzinárodnej
úrovni komunikácie, ktorá má v dnešnom,
už príliš globalizovanom svete priam existenčný význam a ten stále rastie. A tu začína
zápas o post všeobecne uznávaného nadnárodného jazyka, čo však, samozrejme,
ani zďaleka nie je len akási súťaž o jazykovú
prestíž. V tomto zápase už niekoľko desaťročí zreteľne vedie imperiálna angličtina. Celé
„spotené“ za ňou bežia španielčina, francúzština, nemčina, ale i arabčina a čínština.
Niet sa čomu čudovať. Veď ktoré jazykové
spoločenstvo by nestálo o to, aby sa práve
ním používaný jazyk stal prostriedkom medzinárodnej jazykovej komunikácie? Prináša
to mnohé praktické výhody – tí, ktorí jazyk
daného spoločenstva neovládajú, sú nútení k nemu „pričuchnúť“, aktívne sa ho učiť,
čo ich stavia do nerovnoprávneho a značne
znevýhodneného postavenia voči rodeným
hovoriacim.

95-percentné. Navyše, termín konania sa
101. svetového kongresu v Nitre (23. – 30. 7.
2016), zasväteného práve esperantu, sa nebezpečne blíži.
Prvú zmienku o esperante ako o autonómnom plánovom jazyku máme z roku 1887,
keď sa objavilo prvé vydanie učebnice esperanta, ktorej autorom bol Ľudovít Lazar
Zamenhof. Dnes už môžeme povedať, že
Zamenhof bol „len“ iniciátorom tohto jazyka, keďže sa esperanto už od svojho vzniku
a počas celej svojej 128-ročnej histórie neustále rozvíja. Na ilustráciu: Pôvodne bolo
publikovaných cca 800 slovných koreňov,
no už v Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto
z roku 1976 je ich uvedených vyše 15 000,
pričom treba zdôrazniť, že pomocou dômyselného systému slovotvorby esperanta možno z týchto koreňov vytvoriť niekoľkonásobne
vyšší počet slov, ktoré si esperantista dokáže
osvojiť aj sám bez toho, aby sa ich osobitne
učil. Napr. koreň san- sa týka zdravia, sano
je zdravie, sana je zdravý (a sanaj sú zdraví),
ďalej sanulo je zdravý (človek), malsanulo je
chorý (človek) a malsanulejo je nemocnica
(pripúšťa sa však i novší tvar hospitalo).

Účastníci Letnej školy esperanta (SES 2015) z 25 krajín

Takýto stav, t. j. používanie niektorých
národných jazykov vo funkcii medzinárodných, nezodpovedá princípu rovnoprávnosti
ľudskej rasy ani Deklarácii ľudských práv či
Charte OSN. Preto sa objavila myšlienka vytvorenia neutrálneho jazyka pre potreby medzinárodnej jazykovej komunikácie. Takého
jazyky už existujú a nie je ich málo. Tiež sú to
„ľudské jazyky“, ktoré v modernej jazykovednej terminológii označujeme ako plánové
jazyky. Tie sú v zásade naturalistické alebo autonómne (niekedy označované aj ako
schematické). My sme si za cieľ vytýčili prezentáciu esperanta, ktorého praktické uplatnenie v kategórii „plánový jazyk“ je najmenej
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Ako uvádza Detlev Blanke vo svojom
zborníku Interlinguistische Beiträge zum
Wesen und zur Funktion internationaler
Plansprachen (2006), dá sa predpokladať,
že esperanto dokáže slovotvorne dosiahnuť
až 130 000 lexikálnych jednotiek vrátane
frazeologických jednotiek, pričom do tohto
počtu ešte ani nie sú zahrnuté celé terminologické sústavy jednotlivých vedeckých
a technických odvetví. Čo sa týka esperantskej gramatiky, tá je v porovnaní s ostatnými
svetovými jazykmi veľmi jednoduchá: kým
napríklad zvládnutiu časovania nemeckých
slovies venujú študenti germanistiky niekedy
i celý semester, v esperante sa možno naučiť

časovať slovesá za povedzme 10 – 15 min.,
napr. skribi znamená
písať, mi skribas je
píšem, mi skribis je
písal som, mi skribos
je budem písať a mi skribus je písal by som.
Tento nenáročný konjugačný systém platí
pravidelne pre všetky esperantské slovesá.
Myšlienka používania medzinárodného
neutrálneho jazyka nie je však novinkou ostatných storočí. Už Ján Amos Komenský, ktorého meno má česť niesť aj najstaršia univerzita na území Slovenska, venoval vo svojich
pansofických snahách pozornosť vytvoreniu
takéhoto, v jeho terminológii univerzálneho
jazyka. Komenského dielo tak možno vnímať
aj ako akúsi predkapitolu k založeniu dnes už
moderného jazykovedného odvetvia – interlingvistiky, ktorá skúma problematiku medzinárodnej jazykovej komunikácie v najširšom
zmysle slova, neopomínajúc v tomto ohľade
ani dôležitú úlohu plánových jazykov. Veľmi
konkrétne píše Komenský o medzinárodnom jazyku v 19. kapitole svojho diela Via
lucis. Štúdium jazykov nevidel ako konečný
cieľ, ovládanie jazyka bol pre neho „iba“ prostriedkom na získanie vzdelania (Methodus
linguarum novissima). Učiteľ národov v tejto súvislosti vysvetľuje, že by bolo ideálne
hovoriť jedným spoločným jazykom a venovať čas ušetrený „neštudovaním“ cudzích
jazykov reálnemu vzdelávaniu. V tom sa
Komenského myšlienky zhodujú s často citovaným výrokom Gottfrieda Wilhelma Leib
niza: „Ak by existoval na svete jeden jazyk,
ľudia by získali tretinu života, ktorú strácajú
učením sa jazykov.“ Celkom konkrétne sa
Komenský teórii a návrhu medzinárodného
jazyka venuje v diele De rerum humanarum
emendatione consultatio catholica, a to
v jeho 5. časti nazvanej Panglottia, kde konštatuje, že pri konštruovaní nového jazyka
„hľadajúc to lepšie medzi mnohým dobrým,
nájde sa to najlepšie“. A ďalej: „Takýto jazyk
musí presne vyjadrovať celý komplex vecí
a pojmov, ale zároveň musí byť ľahký a pravidelný, pritom vhodný na učenie a perfektný na vedecké využitie.“ Panglottia je ďalej
venovaná detailným úvahám o gramatickom
a lexikálnom konštruovaní medzinárodného
jazyka podľa apriórnych a aposteriórnych
princípov. V osobitnej prílohe Panglottie
nazvanej Novae linguae tentamen primum
sa nachádza množstvo konkrétnych príkladov pre tvorbu nového jazykového systému.
Myslím, že označenie J. A. Komenského za
praotca esperanta tak skutočne nie je nenáležité.
PhDr. Stanislav Košecký, CSc.

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Koľko jazykov vieš...
Na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK) vystúpila PhDr. Viera Štupáková, ktorá študentom na svojich
bohatých skúsenostiach z diplomatickej, prekladateľskej a pedagogickej praxe demonštrovala potrebu výbornej znalosti jazykov.
Dňa 26. apríla 2016 zorganizoval Ústav filologických štúdií PdF UK pod vedením prof.
PhDr. Márie Vajičkovej, CSc., zaujímavú prednášku, na ktorej sa študenti mohli dozvedieť
o rozličných možnostiach uplatnenia absolventov lingvistických a kultúrnych štúdií. Tie
ponúkajú či už učiteľsky alebo inak zamerané
programy až štyroch jazykových katedier fakulty: Katedry anglického jazyka a literatúry,
Katedry nemeckého jazyka a literatúry, Katedry románskych jazykov a literatúr a Katedry slovenského jazyka a literatúry. So svojimi
skúsenosťami z pôsobenia v diplomatických
službách, ale aj v pedagogickej praxi a v oblasti

tlmočníctva sa podelila PhDr. Viera Štupáková,
bývalá veľvyslankyňa SR vo Fínsku, diplomatka
vo Francúzsku a Rumunsku, riaditeľka Diplomatickej akadémie a odboru OSN Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
ale zároveň dlhoročne pôsobiaca pedagogička
na letných kurzoch Studia Academica Slovaca
a lektorka slovenského jazyka na Univerzite
v Bukurešti. Zdôraznila význam jazyka ako
základného nástroja práce v škole aj v diplomacii. Ďalším tematickým okruhom, ktorému sa
Dr. Štupáková vo svojej prednáške venovala,
bola problematika vytvárania obrazu Slovenska
v zahraničí. Vyslovila myšlienku, že vytváranie

pozitívneho obrazu našej vlasti má v rukách
každý občan SR, nielen diplomat, ale aj študent
Erasmu, človek pracovne pôsobiaci v zahraničí
či dokonca turista. Za podmienku pozitívnej
prezentácie Slovenska vo svete označila práve
znalosť jazykov. Zasvätené rozprávanie Dr.
Štupákovej o všestrannom zužitkovaní znalosti
jazykov v rozličných profesionálnych sférach
pôsobilo na študentov veľmi motivačne, čo sa
prejavilo v množstve otázok zo strany publika
v záverečnej diskusii.
Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.,
PdF UK

Delegácia FiF UK na oslavách
storočnice slavistiky vo Varšave
Dňa 15. apríla 2016 sa v reprezentačných priestoroch paláca Tyszkiewiczów-Potockich vo Varšave uskutočnili oslavy 100. výročia vzniku
slavistiky na Varšavskej univerzite. Na slávnostnom podujatí, ktoré sa konalo pod záštitou rektora Varšavskej univerzity prof. Marcina Pałysa,
sa zúčastnil prodekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., vedúca Katedry
slovanských filológií doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc., a riaditeľka Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk
doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.
Prodekan M. Vojtech pri príležitosti osláv tohto významného jubilea odovzdal v mene dekana fakulty prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD., riaditeľke
Inštitútu západoslovanských a južnoslovanských filológií Varšavskej univerzity prof. dr. hab. Joanne Goszczyńskej medailu FiF UK ako výraz vďaky
za doterajšiu spoluprácu, ale aj ako ocenenie vedecko-pedagogickej práce celého pedagogického kolektívu inštitútu. Vo svojom príhovore ocenil
najmä zásluhy inštitútu v oblasti rozvoja zahraničnej slovakistiky, podporu
lektorátu slovenského jazyka a kultúry pôsobiaceho na Varšavskej univerzite od roku 1994, ako aj prínos k rozvoju vzájomných slovensko-poľských
jazykových a kultúrnych vzťahov. Osobitne treba vyzdvihnúť vzájomnú spoluprácu jubilujúcej varšavskej slavistiky so slovakistickými pracoviskami FiF
UK, čo na slávnostnom podujatí zdôraznili aj členky delegácie M. Dobríková a J. Pekarovičová. Vo svojich vystúpeniach sa poďakovali za propagáciu
slovenského jazyka, literatúry a kultúry vo svete, vyzdvihli nadštandardné
vzťahy v oblasti vzdelávania poľských slovakistov i slovenských polonistov,
ktoré majú dlhoročnú tradíciu a v súčasnosti sa intenzívne rozvíjajú najmä
prostredníctvom študentských stáží a prednáškových pobytov pedagógov
obidvoch partnerských univerzít. Z príhovorov domácich i zahraničných
účastníkov slávnostného zhromaždenia vyplynulo, že dnešná perspektíva
slavistických študijných odborov spočíva nielen v ich kontinuálnom kreo-

vaní, ale závisí najmä od schopnosti flexibilne sa prispôsobiť novým požiadavkám doby i potrebám študentov so zreteľom na možnosti ich uplatnenia
v spoločenskej praxi.
Mgr. Veronika Sýkorová,
Studia Academica Slovaca
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Literárna, ilustračná a dramatická tvorba pre deti
a mládež v roku 2015
Vedecká konferencia Literárna, ilustračná a dramatická tvorba pre deti a mládež sa v roku 2016 dočkala na pôde Pedagogickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK) už svojho 16. ročníka.
Katedra slovenského jazyka a literatúry
PdF UK je už dlhoročne etablovaným centrom výskumu literatúry pre deti a mládež,
čo dokazuje nielen úctyhodný počet publikácií z tejto oblasti, kontinuitne rozvíjané
vedecké projekty a ich prepájanie s pedagogickou praxou, ale aj tradičné vedecké
konferencie, na ktorých poprední odborníci hodnotia najaktuálnejšiu literárnu,
ilustračnú a dramatickú tvorbu. Vedúcou
osobnosťou takto zameraného výskumu
je prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc., ktorý
pôsobí nielen ako neúnavný vedec a koordinátor výskumného kolektívu pracovníkov Ústavu filologických štúdií PdF UK,
ale aj ako celonárodne uznávaná autorita
a „spojka“ medzi podobne orientovanými
pracoviskami na Slovensku a v zahraničí
a medzi kultúrnymi a osvetovými inštitúciami venujúcimi sa detskej a mládežníckej
kultúre, nehovoriac o jeho dlhoročnom
vedúcom pôsobení v redakcii časopisov
Slniečko a Bibiana. Z jeho iniciatívy sa dňa
20. apríla 2016 na pôde PdF UK konal už

16. ročník vedeckej konferencie s názvom
Literárna, ilustračná a dramatická tvorba
pre deti a mládež, tohto roku zameranej
na zhodnotenie najnovšieho diania v tejto oblasti umeleckej tvorby za rok 2015.

S príspevkami vystúpili: prof. Urbanová
z Ostravskej univerzity v Ostrave; prof.
Stanislavová, Dr. Mitrová a Dr. Drzewiecka z Prešovskej univerzity v Prešove; Dr.
Dzadíková z Divadelného ústavu Bratislava
a prof. Kačala z domáceho pracoviska.
Ako poslucháči prijali pozvanie významní slovenskí autori detskej literatúry, vydavatelia a vedci, ako aj zástupkyňa Ministerstva kultúry SR Dr. Ďurišinová, Ing. Tvrdoň,
riaditeľ Bibiany, medzinárodného domu
umenia pre deti, a prezidentka slovenskej
sekcie IBBY (International Board on Books
for Young People) Dr. Vráblová, poslední
dvaja aj ako zástupcovia spoluorganizujúcich inštitúcií podujatia.
Slávnostným momentom podujatia bolo
odovzdávanie Plakety Ľudmily Podjavorinskej prof. PhDr. Svatave Urbanovej, CSc.,
ktorú ocenená vedkyňa prijala z rúk prof.
Sliackeho.
Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.,
PdF UK

Zápis prekladu Alice Kulihovej na Čestnú listinu IBBY
Medzinárodná únia pre detskú knihu (International Board on Books for Young People, skratka IBBY) je medzinárodná mimovládna organizácia UNESCO so sídlom vo Švajčiarsku. Združuje tvorcov kníh, odborníkov a ľudí, ktorí nadšene pracujú na tom,
aby sa vytvorilo puto medzi deťmi a knihami a aby sa deťom dostávala kvalitná literatúra.

IBBY v súčasnosti tvorí viac ako sedemdesiat národných sekcií.
Na návrh jednotlivých národných sekcií IBBY môžu byť tvorcovia
kníh, ktoré vyšli v období medzi dvoma kongresmi, zapísaní na Čestnú listinu IBBY (IBBY Honour List), do roku 1980 nazývanú Čestná
listina Hansa Christiana Andersena. Autori pôvodných diel získavajú toto ocenenie od roku 1956, ilustrátori od roku 1974 a prekladatelia od roku 1978.
Tohtoročný kongres IBBY sa uskutoční v dňoch 18. – 21. augusta
na Novom Zélande v Aucklande. Na čestnú listinu bude okrem iných
tvorcov zapísaná aj Alica Kulihová, odborná asistentka na Katedre
slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave, a to za preklad knihy chorvátskeho autora Zvonimira
Baloga Často si vymýšľam, že ma bolí škola, aby som nemusel
ísť do žalúdka (Vydavateľstvo Perfekt, 2013). A. Kulihová získala
za tento preklad v roku 2013 ocenenie Bibiany a slovenskej sekcie
IBBY za najlepšiu knihu leta.
Zo slovenských tvorcov detskej literatúry sa už na Čestnej listine IBBY nachádza mnoho významných spisovateľov, ilustrátorov
a prekladateľov. Z autorov sa tejto pocty dostalo napr. Ľubomírovi
Feldekovi, Márii Ďuríčkovej či Danielovi Hevierovi, z ilustrátorov Alojzovi Klímovi i Vincentovi Hložníkovi, zo slovenských prekladateľov na
listine možno spomenúť Miroslava Válka či Hanu Ferkovú.
Ladislav Ptáček
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Talentovaní a tvoriví poslucháči PdF UK
vystúpili na študentskej konferencii
Na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK) sa počas apríla 2016 uskutočnil v poradí už 7. ročník
Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ) v rámci sekcie pre jazykovedu a moderné filológie na bakalárskom
a magisterskom stupni štúdia.
Cieľom súťaže bolo prehlbovať vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť študentov
fakulty a zároveň im umožniť výmenu jazykovedných a literárnovedných poznatkov.
V tomto akademickom roku sa na súťaži zúčastnili poslucháči všetkých katedier Ústavu
filologických štúdií PdF UK: Katedry anglického jazyka a literatúry, Katedry nemeckého
jazyka a literatúry, Katedry slovenského jazyka a literatúry a Katedry románskych jazykov
a literatúr. Porota s potešením skonštatovala
zvýšený záujem študentov o účasť v súťaži, čo sa prejavilo aj v kvalitatívnom náraste
prác.

Študenti zaujali porotu a zúčastnených
pluralitou vybraných tém. Touto rôznorodosťou dodali študentskej konferencii interkultúrny charakter. Spomedzi účastníkov
na bakalárskom stupni štúdia zvíťazili Lenka
Roskošová, ktorá vo svojej práci analyzovala
rozsiahly básnický cyklus Dozvuky od Pavla
Országha Hviezdoslava, a Veronika Jakubová, ktorá sa venovala autonómii žiaka v procese osvojovania si cudzieho jazyka. Zo študentov na magisterskom stupni štúdia boli
ocenené študentky venujúce sa literatúre:
Tvorivá poetika Mila Urbana v diele Hmly na
úsvite stála v centre pozornosti Bc. Zuzany

Chrenkovej. Bc. Eva Gajdošová interpretovala symboly antickej mytológie v básnickej
tvorbe Rubéna Daría. Bc. Katarína Badžgoňová vystúpila s príspevkom na tému
metafyzickej detektívky na pozadí anglickej
a americkej literatúry. Na vystúpenie na celoslovenskom kole ŠVOUČ porota navrhla
Lenku Roskošovú a Bc. Zuzanu Chrenkovú.
Víťazkám srdečne gratulujeme a veríme, že
podujatie budúci rok opäť vzbudí záujem
u poslucháčov všetkých katedier ústavu.
Mgr. Edina Borovská
a Mgr. Simona Tomášková, PdF UK

Knižničný on-line
katalóg UK využilo
už 70 000 čitateľov
Službu automatizovaných výpožičiek v knižničnom on-line kata
lógu Univerzity Komenského v Bratislave (UK), ktorá je v prevádzke už 10 rokov, doposiaľ využilo takmer 70 000 čitateľov.
Medzi najvyhľadávanejšie knižné tituly na Univerzite Komenského
patrí už tradične dielo Interná medicína od Jána Gvozdjáka, Marcela Babála, Viliama Badu a kol. „Tento stály líder prekročil métu
10 000 výpožičiek,“ približuje riaditeľka Akademickej knižnice UK
PhDr. Daniela Gondová. „Dielo, ktoré sa v knižniciach Univerzity Komenského nachádza až v 745 exemplároch, sa práve v máji dočkalo
svojej 10 001. výpožičky,“ dodáva riaditeľka knižnice.
Viac ako 7300-krát bola doposiaľ požičaná kniha Radomíra Čiháka a Milana Meda – Anatomie 2: Splanchnologia. Knižnice UK
disponujú jej 448 exemplármi. Tretím celkovo najpožičiavanejším
titulom je Receptúrna propedeutika: učebnica pre lekárske fakulty autorov Veroniky Hrkovej, Jána Kyseloviča a Milana Krišku,
ktorá bola vypožičaná viac ako 6150-krát.

Najpožičiavanejším dielom akademického roka 2015/2016 na
Univerzite Komenského bola Biofyzika Iva Hrazdiru (vypožičaná
330-krát). Služby knižnice využilo v končiacom sa akademickom
roku 14 885 čitateľov.
Univerzita Komenského má vo svojom knižničnom fonde
1 351 000 kníh. Fond sa priebežne aktualizuje, ročne pribudne
približne 40 000 nových knižničných jednotiek a vyradí sa okolo 25 000 neaktuálnych, zastaraných alebo opotrebovaných dokumentov. „V on-line katalógu máme 68 000 záverečných prác
v elektronickej forme a 3335 digitalizovaných alebo digitálne
vzniknutých dokumentov,“ dopĺňa PhDr. D. Gondová.
Andrea Földváryová
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Trvalo udržateľní trhoví hráči pre zodpovedný obchod
Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART)
Globálny obchod priniesol nielen nevídaný rozvoj, ale aj nové otázky a spoločenské výzvy, ktorým jednotlivé krajiny nedokážu
v súčasnosti čeliť samostatne. Ako môžeme dosiahnuť globálne rozvojové ciele a pritom stále napĺňať základné životné
a hospodárske potreby? Ako dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN a zároveň udržať rast globálneho otepľovania
najviac o 2 °C? Ako sa môže Európska únia (EÚ) priblížiť k rozvojovým cieľom? Tieto a podobné otázky si EÚ kladie nielen na
rôznych politických a spoločenských fórach, ale hľadanie odpovedí na ne dáva za úlohu aj výskumníkom a výskumníčkam.
Výskumný projekt „Trvalo udržateľní trhoví hráči pre zodpovedný obchod (SMART)“ realizovaný v rámci programu Horizont 2020
je príkladom spoločensky zodpovednej vedy, ktorej úlohou je prispieť kvalitnými vedeckými poznatkami do diskusie o prínose
Európskej únie ku globálnemu rozvoju a hľadaniu súladu medzi ziskom a zodpovednosťou.
Projekt SMART sa konkrétne sústredí na
rolu verejných a súkromných trhových hráčov EÚ. Európske vlády, spoločnosti, firmy
do veľkej miery spolupracujú alebo obchodujú so svojimi partnermi v rozvíjajúcich sa
ekonomikách (v krajinách južnej Ázie alebo
Afriky). Okrem prínosov zo spoločných obchodov môžu sprostredkovať týmto rozvíjajúcim sa krajinám aj pomoc alebo návod
pre dosahovanie globálnych rozvojových
cieľov. Napriek tomu, že panuje zhoda
o kľúčovej úlohe verejných a súkromných
trhových hráčov EÚ, nemáme dostatočné
poznatky o tom, ako regulatórne prostredie ovplyvňuje rozhodovanie týchto aktérov
a ako ich môžeme stimulovať k takým rozhodnutiam, ktoré budú mať priaznivý efekt
pre trvalo udržateľný rozvoj z environmentálneho a spoločenského pohľadu. Je preto potrebné uskutočniť prelomový výskum
tohto zložitého sveta regulácií, ktorý umožní zrozumiteľným spôsobom pochopiť prostredie súkromných a verejných trhových
hráčov a fungovanie ich vzájomných vzťahov s rozvíjajúcimi sa štátmi.
Konzorcium projektu SMART sa skladá
z expertov z oblasti práva, ekonómie, aplikovanej environmentalistiky a spoločenských vied, čo umožní analyzovať zložitosť
sveta regulácií z viacerých uhlov pohľadu.
Zároveň si konzorcium dalo za úlohu pozrieť sa na tento fenomén z úrovne „veľkých“ politík EÚ, ako aj úrovne kolobehu
bežných tovarov na trhu EÚ, teda oblečenia a mobilných telefónov. Výskumníci
identifikujú v rámci svojej oblasti jednotlivé
faktory, ktoré bránia alebo naopak umožňujú súlad medzi požiadavkami jednotného trhu a rozvojových politík EÚ. Cieľom
je porozumieť, ako možno vhodnejšie zosúladiť a integrovať „nerozvojové“ (napr.
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hospodárske) politiky EÚ a reguláciu trhových hráčov s rozvojovými cieľmi a ambíciami EÚ. Výsledkom projektu preto budú
nástroje pre sledovanie a zhodnocovanie
vplyvov, ktoré dokážu posilniť súlad rozvojových a nerozvojových politík.

V projekte spolupracuje 25 partnerov,
medzi ktorými sú viaceré európske univerzity a výskumné centrá, no taktiež partneri
zo štátov, ktorým sa v rámci prípadových
štúdií projekt venuje – ako napr. Bangladéš (National Institute of Fashion and
Technology) a Ghana (University of Ghana). Konzorcium vedie University of Oslo.
Medzi ďalšími partnermi sú napríklad nórske výskumné centrum CICERO Senter
for klimaforskning, dánske Copenhagen
Business School, University of Copenhagen, Aarhus University, britská University
of Bristol či švédska Stockholm University.
Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave (PraF UK) participuje najmä
na pracovnom balíku, ktorý sa zameriava
na dynamiku regulácií pre trvalú udržateľnosť. Tím PraF UK (prof. JUDr. Mária
Patakyová, CSc., Mgr. Ján Mazúr, JUDr.
Barbora Grambličková, LL.M.) sa konkrétne zameria na mapovanie a analýzu
právnych, spoločenských a trhových regu-

lačných pravidiel a ďalších ekonomických
a materiálnych faktorov naprieč sektormi,
ktoré ovplyvňujú správanie sa týchto hráčov smerom k alebo od trvalej udržateľnosti. Slovensko ako malý členský štát EÚ
a otvorený typ ekonomiky je zaujímavým
prípadom pre analýzu. Pre kvalitnejší obraz
o problematike sa v projekte budú realizovať aj ďalšie prípadové štúdie, ktoré sa sústredia na tieto oblasti: regulácia podnikania vrátane obchodného práva, účtovníctva
a daňového práva, regulácia investorov
a finančných trhov vrátane práva cenných
papierov a finančných trhov, regulácia informácií od podnikateľov ku konzumentom
a verejným obstarávateľom prostredníctvom označovania produktov, rola štátu
ako investora prostredníctvom penzijných
fondov a ako majiteľa obchodných spoločností (podnikov), rola štátu ako verejného
obstarávateľa. Aby výskumný tím vykreslil
celý obraz komplikovaného sveta regulácií,
tak sa ďalšie čiastkové tímy pozrú bližšie na
medzinárodnú úroveň, ako aj úroveň EÚ.
Ambíciou projektu SMART je následne
identifikovať tie možnosti a reformy, ktoré
podporujú rozhodnutia trhových hráčov
v prospech trvalej udržateľnosti a vytvárajú
podobné environmentálne a spoločenské
štandardy v globálnych dodávateľských
reťazcoch. Projektový tím na základe výskumu navrhne reformy politík EÚ, ako aj
vhodné úpravy legislatívy na úrovni jednotlivých štátov. Tieto výsledky budú k dispozícii o štyri roky, keďže sa projekt začal
1. marca 2016.
Viac informácií nájdete na: www.uio.no/
smart, príp. kontaktujte Mgr. Jána Mazúra
na e-mailovej adrese: jan.mazur@flaw.uniba.sk.
Mgr. Ján Mazúr, PraF UK

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Projekt SoTL o rozvoji
pedagogických spôsobilostí
vysokoškolských učiteľov
Rozvoj pedagogických spôsobilostí vysokoškolských učiteľov je významným prostriedkom zvyšovania kvality vzdelávania, ktorej zabezpečenie je jedným zo strategických cieľov Dlhodobého zámeru
rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave (UK) na obdobie 2014 – 2024, ktorý schválil Akademický
senát UK v máji 2014.
Vďaka podpore vedenia Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK) sa
na našej univerzite od septembra 2015 realizuje
projekt inštitucionálnej spolupráce Štipendijného
programu EHP Slovensko medzi našou univerzitou a Univerzitou v Bergene (Universitetet i Bergen), ktorý sa riešením uvedenej problematiky
intenzívne zaoberá.
Hlavnými cieľmi projektu s názvom Tvorba nástrojov na zvyšovanie kvality vysokoškolských
učiteľov v oblasti skúmania a riadenia procesov
vyučovania a učenia sú zintenzívnenie výskumu
a vývoja nástrojov zvyšovania kvality vysokoškolských učiteľov v obidvoch partnerských organizáciách a vytvorenie vhodných podmienok na
dlhodobú spoluprácu medzi partnerskými univerzitami v predmetnej oblasti. Pod skúmaním a riadením procesov vyučovania a učenia rozumieme
najmä systematické skúmanie procesov vyučovania a učenia, zlepšovanie vlastnej pedagogickej
praxe vysokoškolských učiteľov a vymieňanie si
získaných poznatkov a skúseností s ďalšími vysokoškolskými učiteľmi (kolegiálne komentovanie,
získavanie spätnej väzby, budovanie spoločného
vedomostného a skúsenostného portfólia, verejná
prezentácia a publikovanie).
Koordinátorom projektu je Mgr. et Ing. Jozef
Strakoš, PhD., odborný asistent na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky PdF UK, a členmi
riešiteľského kolektívu sú okrem pracovníkov uvedenej katedry aj akademickí pracovníci z Centra

pedagogického výskumu, Katedry etickej a občianskej výchovy a Katedry slovenského jazyka
a literatúry PdF UK.
Partnerská Univerzita v Bergene je spolu s najstaršou nórskou Univerzitou v Oslo (Universitetet
i Oslo) pravidelne zaraďovaná vo svetových rebríčkoch univerzít (QS World University Rankings,
THE World University Ranking) medzi 200 najlepších univerzít sveta a patrí medzi tie univerzity, ktoré sa dlhodobo a systematicky venujú zvyšovaniu
kvality vysokoškolských učiteľov.
Na Katedre pedagogiky Fakulty psychológie
Univerzity v Bergene pôsobí výskumná skupina
s názvom Profesionálny rozvoj učiteľa a vzdelávanie, ktorej úlohou je najmä zabezpečovanie
pedagogickej prípravy vysokoškolských učiteľov.
Tá je tam už od roku 1990 pre všetkých novoprijatých vysokoškolských učiteľov univerzity povinná.
Práve 3 členovia uvedenej skupiny (Ivar Nordmo,
Robert Gray a Torstein Hole) navštívili našu univerzitu v októbri minulého roka a realizovali na PdF
UK seminár a workshopy pre akademických pracovníkov a študentov našej univerzity. Vo februári
a apríli tohto roka uvedené pracovisko v Bergene
navštívili 5 členovia riešiteľského kolektívu z PdF UK
(Mgr. Martin Kuruc, PhD., Mgr. Adriana Nagyová,
PhD., Mgr. Katarína Minarovičová, PhD., Mgr. et
Ing. Jozef Strakoš, PhD., a Ing. Eva Tóblová, PhD.),
aby realizovali plánované aktivity projektu.
Podrobnejšie informácie o cieľoch, aktivitách
a výstupoch projektu sú dostupné na webovej

Ivar Nordmo na seminári v Bratislave predstavil model
pedagogickej prípravy vysokoškolských učiteľov na
Univerzite v Bergene

Zľava: M. Kuruc, A. Raaheim, A. Nagyová, E. Tóblová
a I. Nordmo na pracovnom stretnutí v Bergene

stránke projektu: www.fedu.uniba.sk/sotl. Záujemcovia o niektorú z troch pripravovaných
knižných publikácií (zameraných na nástroje na
zvyšovanie kvality učiteľov v oblasti vyučovania
a učenia, na rady a tipy pre učiteľov, na rozhovory
s vysokoškolskými učiteľmi), ktorých vydanie je
naplánované v auguste 2016, môžu kontaktovať
koordinátora projektu na: strakos@fedu.uniba.sk.
Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov
EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP
Slovensko.
Martin Kuruc,
člen riešiteľského kolektívu projektu

Partnerstvo proti geohazardom – spoločný projekt
s Islandskou univerzitou
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline (ŽU) uspela pri získavaní prostriedkov zo Štipendijného programu
EHP Slovensko. V rámci výziev pre inštitucionálnu spoluprácu medzi vysokými školami a v stredoškolskom vzdelávaní – EEA/EHP-SK06-IV-V-02
bol získaný projekt „Partnerstvo proti geohazardom“, skrátene PARAGEO. Na projekte PARAGEO participujú za slovenskú stranu UK a ŽU a za islandskú
stranu Islandská univerzita.
Projekt je zameraný na vytvorenie spolupráce
v oblasti výskumu prírodných hazardov (hrozieb)
medzi slovenskou a islandskou stranou. Táto spolupráca má interdisciplinárny charakter, keďže v tímoch oboch zúčastnených strán pôsobia odborníci
z oblasti geológie, fyzickej geografie aj stavebného
inžinierstva.
Prvou uskutočnenou aktivitou projektu bola
terénna exkurzia po Slovensku v októbri 2015.

Okrem prednášok a seminárov na jej začiatku sa
kládol dôraz najmä na prezentovanie rozličných
metód monitoringu a výskumu prírodných hrozieb priamo v teréne – na staveniskách, vodných
dielach, sanovaných skládkach, v oblastiach
zasiahnutých zosuvmi, eróziou či lavínovým nebezpečenstvom. V priebehu apríla a mája 2016
prebehli dve návštevy pracovníkov Islandskej univerzity zamerané na terénnu exkurziu do oblastí

zasiahnutých zosuvmi a kolapsmi v krasových
územiach.
Ďalej bude v rámci projektu vypracovaná publikácia zameraná na interdisciplinárne vzdelávanie
študentov a doktorandov partnerských organizácií. Taktiež sa uskutoční exkurzia na Island, kde
budú prezentované prírodné hazardy Islandu
a spôsoby ich monitorovania, hodnotenia a prevencie. Projekt zahŕňa i mobilitu študentov a doktorandov a predpokladá sa pokračovanie spolupráce aj po ukončení projektu.
Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP
a zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.

Návšteva tunela Považský Chlmec

Prednáška o sanácii gudrónov v kameňolome Srdce
(Devínska Nová Ves)

Mgr. Juraj Holec, PhD.,
Katedra fyzickej geografie
a geoekológie, PriF UK
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Pod olympijskými kruhmi
v krajine samby a karnevalu
Športová sezóna sa po dvoch rokoch opäť dočká svojho vyvrcholenia – v dňoch 5. – 21. augusta 2016 sa v brazílskom Riu de Janeiro uskutočnia
v poradí už Hry XXXI. olympiády. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli vyspovedať dvoch členov vedenia Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity
Komenského v Bratislave (FTVŠ UK): dekana doc. Mgr. Mariána Vanderku, PhD., a študijného prodekana pre bakalársky študijný program
Mgr. Ľuboša Rupčíka, PhD., ktorým je dianie pod olympijskými kruhmi dôverne známe. A nielen ako teoretikom. Marián Vanderka sa totiž do slovenskej športovej histórie nezmazateľne zapísal ako prvý Slovák, ktorý štartoval na hrách olympiády (ako atlét, šprintér na Hrách XXVII. olympiády 2000
v Sydney) i zimných olympijských hrách (ako člen posádky štvorbobov na XIX. zimných olympijských hrách 2002 v Salt Lake City). Ľuboš Rupčík sa
zas dosiaľ ako jediný Slovák môže pýšiť najvyššími medzinárodnými kvalifikáciami arbitra v športovej gymnastike, ktoré ho oprávňujú rozhodovať aj
tie najväčšie medzinárodné preteky, ako sú majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta a olympijské hry v olympijskom cykle 2013 – 2016. V rozhovore
pre Našu univerzitu nám prezradili viac o svojom pôsobení na vrcholových podujatiach, tipli tohtoročných adeptov na medailu z našej olympijskej
reprezentácie, no nezatajili ani obavy pred blížiacimi sa hrami olympiády v Riu.

Marián Vanderka: Zisk medaily na OH, to je večná lotéria
šie sa na olympijské hry už len dostať, nieto ešte
uspieť na oboch.

Aký je to pocit byť historicky prvým slovenským
športovcom, ktorý štartoval na hrách olympiády i na zimných olympijských hrách?
Vždy záleží na tom, s kým sa porovnávate.
U nás je to výnimočné, ale vo svete nájdete takých športovcov pomerne dosť. Dokonca sa niektorým z nich/nás podarilo získať medaily, resp.
viac než uspokojivo uspieť na oboch olympijských
hrách. Typickú kombináciu predstavuje spojenie
pretekára na boboch a atléta rýchlostno-silového
zamerania (šprintéra, skokana, vrhača, desaťbojára) v jednej osobe, pretože takýto športovec
nie je ani priľahký, ani malý, ale ani priveľký, takže i z tohto pohľadu má predpoklady na úspech
v oboch disciplínach. V prípade bobov totiž treba
rátať s ich nemalou váhou a zároveň dbať na neprekročenie horného limitu celkovej hmotnosti bobov spolu s posádkou. Preto sa v tejto disciplíne
presadzujú obyčajne silní a rýchli borci vo váhovej
kategórii 90 – 110 kg. Samozrejme, vyskytujú
sa aj iné kombinácie športov – napr. cyklistika
a rýchlokorčuľovanie. Pravdou však ostáva, že
v dnešnej dobe obrovskej a špičkovej konkurencie a neustále sa zvyšujúcich nárokov je čoraz ťaž-

O to viac nás teší, že vám sa podarilo kvalifikovať do Sydney aj Salt Lake City. ☺ Ako si
spomínate na svoje účinkovanie na týchto vrcholových podujatiach?
Pre mňa boli najväčším zážitkom moje prvé
olympijské hry v roku 1992 v Barcelone, kde som
paradoxne nesúťažil – zúčastnil som sa na nich
ešte ako študent FTVŠ UK. Boli prvé po páde železnej opony a po prvýkrát tam v mnohých športoch súťažili profesionáli, ktorí dovtedy nemohli
alebo nechceli, napr. v basketbale už legendárny
„Dream team I“. To bol naozaj zážitok – sedieť
priamo pod košom a sledovať umenie Michaela
Jordana, Larryho Birda a iných hviezd. Mrzí ma,
že som sa nedostal v roku 1996 na hry olympiády
do Atlanty, kde mi k limitu na 200 m chýbalo iba
niekoľko stotín sekundy. O 4 roky som však už
štartoval v Sydney. Je fakt, že veľa vody som tam
nenamútil, takže som so svojimi výkonmi veľmi
spokojný nebol. Ale spomienky i skvelé zážitky
ostali.
A ktorá z krajín to – z pohľadu priameho účastníka – lepšie zvládla: Austrália alebo USA?
Austrália je športu zasnúbená krajina, v ktorej
všetci úprimne fandia športovým výkonom a športu ako takému – bez ohľadu na národnosť športovca či tímu, necítiť tam nevraživosť či nezdravú
súťaživosť. Aspoň takou ostane Austrália v mojich spomienkach na Hry XXVII. olympiády 2000
v Sydney. Nadšenie pre šport sa tam dalo cítiť na
každom kroku, najmä na štadiónoch, kde aj dopoludňajšie kvalifikačné zápolenia bežne prilákali
110 000 divákov. I keď to na nás – na toľké publikum nezvyknutých – pôsobilo často stresujúco,
atmosféra tam bola skvelá.
Keď si spomeniem na XIX. zimné olympijské
hry 2002 v Salt Lake City, kde naše výkony tiež
veľmi nepresvedčili, najväčšou cťou bolo pre mňa
spoznať viaceré hokejové hviezdy – a nielen tie zo
slovenskej výpravy. Organizáciu hier však výrazne poznačil 11. september 2001. Bezpečnostné
opatrenia z toho plynúce boli naozaj veľmi vyčerpávajúce. Navyše, ak mám byť úprimný, všetky súťaže za veľkou mlákou na mňa vždy pôsobili veľmi
komerčne – mal som pocit, že diváci častokrát
ani nevedeli, akú športovú disciplínu priamo pred
sebou vlastne sledujú, akoby im záležalo len na
tom, či vyhrali ich krajania a bolo tam občerstvenie
nemenovaného typu.
Ktoré z hier ako olympijský „obojživelník“ preferujete: „letné“ alebo zimné?
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Jednoznačne tie „letné“– z pohľadu počtu a rôznorodosti športov a športovcov i pre komfort počasia. V neposlednom rade aj dámy športovkyne sú
na „letných“ poväčšine atraktívnejšie, a to nielen
z dôvodu menšieho počtu vrstiev oblečenia.
Ako vnímate a hodnotíte situáciu pred blížiacimi sa hrami v Riu vzhľadom na možné bezpečnostné riziká, ktoré sú nám pravidelne mediálne prezentované?
Hoci si osobne myslím, že športovcom, ktorí
sa budú pohybovať v oficiálnych strážených zónach, nehrozí nebezpečenstvo, situácia v Riu
naozaj vyzerá všelijako. Poznám aj takých, čo si
už stornovali letenky, práve z obáv o svoju bezpečnosť. Nedávno sa z predolympijských súťaží, ktoré sa musia realizovať v mieste konania hier, vrátili
s „pestrými“ zážitkami aj viacerí moji priatelia. Boli
svedkami niekoľkých prestreliek a prepadnutí.
Naši športovci si zas z predolympijského Ria priniesli viac než len nepríjemné skúsenosti s gangmi a mačetami. Okrem toho to nevyzerá dobre ani
s prípravami oficiálnych športovísk. Neostáva nám
teda nič iné, iba veriť, že to Brazílčania aj napriek
turbulentnej politickej situácii zvládnu.

Marián Vanderka tretí sprava

Z ktorých športových disciplín si podľa vás
môžu naši športovci doniesť medaily?
Toto je večná lotéria. V extrémnych prípadoch sa
môže stať, že nedonesieme žiadnu, ale pri troche
toho povestného českého „štěstíčka“ sa sľubne
javí aj 5 – 6 zlatých. Našou tradičnou medailovou
výstavnou skriňou je kanoistika, preto verím, že nás
táto športová disciplína nesklame ani tentoraz. Naši
strelci sú tiež želiezkami v ohni. Nádeje sa vkladajú aj do atléta Mateja Tótha. Peter Sagan, vo svete
momentálne asi najznámejší slovenský športovec,
si je vedomý, že profil trate z neho nerobí favorita,
takže možno skúsi horskú cyklistiku. Je tam aj pár
ďalších, čo môžu prekvapiť. Však aj o tom je šport,
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ktorý by aj na takýchto vrcholových podujatiach
mal športových nadšencov spájať a nie rozdeľovať, ako sa to, žiaľ, v ostatných časoch silnejúcej
komercializácie často deje. Navyše, ako pedagóg si neodpustím pripomienku, že šport je aj
o pozitívnych vzoroch, ktoré môžu deti pritiahnuť
nielen k športovaniu pre výkon, ale aj pre zdravie, čo považujem za jednu z najdôležitejších
úloh, ktoré by mal šport plniť. O to viac držím
našim reprezentantom palce, aby sa aj vďaka
úspechom na olympijských hrách takýmito pozitívnymi vzormi pre mládež stali.

Ktorý „šport“ je adrenalínovejší: atletika,
štvorboby alebo manažovanie fakulty? ☺
Atletika je síce kráľovná športov, no v boboch ide často o život. Zlé až veľmi drsné
poveternostné podmienky a riziko spojené
s pádom, to všetko robí tento šport atraktívnym
pre divákov, ale med lízať to nie je ani v jednom prípade. Navyše, táto športová disciplína
si vyžaduje viac času, príprav, viac práce okolo
samotných bobov. A čo sa týka riadenia fakulty, priznám sa, že som predtým o tom nikdy
neuvažoval, nemal som týmto smerom ladené

ambície. Keď ma oslovili ľudia, ktorým dôverujem, a presviedčali ma, že by to pre budúcnosť
fakulty mohla byť dobrá voľba, prijal som túto
výzvu a ako športovec nielen telom, ale aj duchom som s tým začal bojovať a tak ľahko sa
nevzdám. ☺ Všetci robíme chyby a ja tiež, no
snažím sa obklopovať pozitívnymi a pracovitými ľuďmi, a tak tvoriť tím, čo inšpiruje aj ostatných k tomu, aby sme napredovali, pretože aj
keď je tých legislatívno-byrokratických mantinelov čoraz viac, stále je to cesta, po ktorej sa
oplatí kráčať vpred.

Ľuboš Rupčík: Účasťou na hrách olympiády sa mi splní sen
Ako vnímate, že ste jediným slovenským arbitrom v športovej gymnastike na vrcholových podujatiach?

Je to pre mňa hlavne veľká pocta, že som
sa v roku 2012 zaradil medzi rozhodcov s najvyššou kategóriou, pretože i keď sme mali na
Slovensku veľa medzinárodných rozhodcov,
žiadnemu z nich sa nepodarilo získať najvyššiu možnú rozhodcovskú triedu. V podstate
to znamená, že na vrcholné podujatia som
nominovaný Medzinárodnou gymnastickou
federáciou (FIG), kde pôsobím ako hlavný
rozhodca na vybranom náradí.
Rozhodcovské skúšky sú vraj veľmi náročné.
Čo konkrétne ste v rámci nich museli absolvovať?

Máte pravdu, sú vskutku náročné. Najmä
psychicky. Po ich úspešnom konci sa udeľujú rozhodcovské triedy 1 až 4 podľa získaných bodov, pričom tá prvá je najvyššia.
Momentálne má FIG 957 rozhodcov a najvyššiu rozhodcovskú triedu má vrátane mňa
len 45 rozhodcov na svete. Rozhodcovské
skúšky trvajú spolu s prezentáciami 5 dní
a skladajú sa z dvoch častí: praktickej, počas ktorej hodnotíme 70 zostáv, a teoretickej, ktorá má 100 otázok. Pravidlá športovej
gymnastiky sú veľmi obsiahle, je to približne
160 strán popisu a cvičebných tvarov, ktorých je vyše 500. Rozhodcovskú kvalifikáciu sa dá získať iba raz za štyri roky. Buď na
interkontinentálnom kurze, alebo potom na
medzinárodných kurzoch. Pravidlá v športovej gymnastike sa upravujú každé 4 roky
vždy na jeden olympijský cyklus. V tom je
ako športová disciplína dosť špecifická.
Vždy po hrách olympiády koncom roka býva
interkontinentálny kurz, na ktorom sa dá získať rozhodcovská trieda najvyššej kategórie
1. Ostatné sú tzv. medzinárodné kurzy, ale
na nich sa už najvyššia rozhodcovská trieda
získať nedá. Iba rozhodcovská trieda 2 až 4.
Na akých vrcholových podujatiach ste sa už
v úlohe rozhodcu zúčastnili?

Vzhľadom na to, že medzinárodným rozhodcom som „iba“ 10 rokov, tak som toho
už celkom dosť stihol: 2x olympijské hry
mládeže (2010, 2014), 3x majstrovstvá sveta
(2013, 2014, 2015), 6x majstrovstvá Európy (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016), I. Európske hry v Baku 2015,
Európsky olympijský festival (2013), 15x Svetový pohár.

Počas týchto pretekov som rozhodoval vo
viacerých funkciách, ale za vrchol svojej rozhodcovskej kariéry považujem asi post hlavného rozhodcu na hrazde a kruhoch na Majstrovstvách sveta v športovej gymnastike 2013 a na
Majstrovstvách Európy 2013, 2015, 2016.
Samozrejme, toto všetko by mala prekonať
účasť na hrách olympiády, čím sa mi splní sen
o účasti na tomto veľkolepom podujatí.
Čo všetko si ako rozhodca pri hodnotení výkonu športového gymnastu musíte všímať?

Rozhodcovia sú rozdelení na dve skupiny.
Skupina rozhodcov D zaznamenáva obsah
zostáv, teda toho, čo pretekár cvičí. Celú
zostavu si musíme zaznamenať v symboloch
a ohodnotiť obťažnosť jednotlivých cvičebných tvarov od A po H. Každý cvičebný tvar
má svoju hodnotu a zo zostavy musí vybrať
9 najobťažnejších a k tomu záver zostavy.
Z toho udelíme známku D. Panel rozhodcov E sleduje, ako to pretekár cvičí. Musí
evidovať každú odchýlku od predpísanej polohy, či napr. pokrčil nohy, v podstate dbá
na „čistotu“ techniky cvičenia. Na konci cvičenia spočítajú svoje zrážky a tie odpočítajú od 10 bodov. Konečná známka je daná
potom súčtom D a E známok. Je to naozaj
veľmi náročné. Hlavne majstrovstvá sveta,
kde kvalifikácia trvá dva dni a z toho každý
deň predstavuje 12 hodín rozhodovania.
Nemôžete si dovoliť ani raz zaváhať, pretože
všetko vyhodnocujú počítačovým systémom

a ak sa náhodou odkloníte od línie, resp.
zvýhodnite vlastného pretekára, tak vás systém okamžite zaznamená a potom sa to rieši
disciplinárnym konaním. Takže sústredenosť
a maximálna koncentrácia sú pri rozhodovaní veľmi dôležité.
Nemáte obavy pred vaším pobytom v Riu?

Určité obavy mám, hlavne preto, že som
tam už bol teraz v apríli na poslednej olympijskej kvalifikácii a zažil som tam asi všetko,
čo v Riu človek môže zažiť. Krásy Ria, ale,
bohužiaľ, aj kriminalitu. Ale stále verím, že tam
bezpečnosť bude na dobrej úrovni a všetko
prebehne hladko. Skôr mám obavy, ako to
organizátori zvládnu organizačne, pretože
v apríli tam panoval ešte čulý pracovný ruch.
Ubezpečovali nás však, že všetko stihnú
a budú to úspešné hry.
Aké sú vaše tipy – koľko medailí si tento rok
donesieme z Ria?

Počet medailí si presne netrúfam tipnúť,
ale máme tam hneď niekoľko horúcich kandidátov, ktorí pri správnom načasovaní formy
môžu byť veľmi úspešní. Veľmi všetkým fandím. Aj keby z toho necinkla medaila, mali
by byť spokojní so svojím výkonom a hlavne
s pocitom, že vrchol roka bol práve tam a práve v Riu podali najlepší výkon. Je to predsa
šport. Jeden vyhráva a druhý prehráva.
redakcia
Foto: Archív M. V. a Ľ. R.
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Šport i zábava – to sú UniHry 2016
Dňa 15. mája 2016 Bratislava zažila v poradí už 8. ročník najväčšieho športového podujatia pre študentov, absolventov a mladých
nadšencov športu Swiss Re UniHry 2016.
Nedeľa, 6.00 hod. ráno, väčšina ľudí ešte
v posteli, ale v areáli Fakulty telesnej výchovy
a športu Univerzity Komenského v Bratislave už 20-členný tím organizátorov podujatia
Swiss Re UniHry 2016 pripravuje posledné
veci a očakáva 1014 registrovaných športovcov. „Len ťažko tomu uveriť, ale naozaj
je to už 8. ročník,“ neskrýva nadšenie jeden
z organizátorov Tomáš Kizak. „Kto nebol na
tohtoročných UniHrách, môže ľutovať,“ dodáva.
Na UniHrách 2016 sa zúčastnili študenti
z 13 vysokých škôl, spomedzi ktorých mala
už tradične najväčšie zastúpenie práve Univerzita Komenského v Bratislave. Športoví
nadšenci si mohli zmerať sily až v 11 súťažných disciplínach, medzi ktorými nechýbal
futbal, florbal, tenis, plážový tenis, plážový
volejbal, 3x3 basket, street workout, bedminton, jumping maratón, šach či stolný futbal.
Každý účastník sa mohol zapojiť aj do bezplatného športového a zábavného programu, ktorý zahŕňal rannú rozcvičku, funkčný,
boxerský či kondičný tréning, workshop

o „nevarení“ s úžasnou Vandou, ale aj bumperball, o ktorý bol extrémny záujem. Na
UniHrách však prebiehali i rôzne debaty
a diskusie so známymi športovcami a výživovými poradcami, napr. s Alexandrou Grofovou, Michaelom Achbergerom, Michalom
Patakym, Leou Grančič, Ľubošom Gschom
a Róbertom Klingom.
Zaujímavý program si pripravili aj partneri
podujatia. Účastníci si mohli zmerať telesné
funkcie v stánku zdravotnej poisťovni Union,
o lístky na festival Grape sa súťažilo pri fotostene nového projektu na bývanie Mamapapa, personálna agentúra Lugera ponúkala
lákavé pracovné ponuky a celý deň prebiehala ochutnávka proteínových produktov
spoločnosti Max Sport.
Organizátori hodnotia tento ročník veľmi
pozitívne a sú veľmi radi, že aj napriek zhoršenému počasiu bola účasť registrovaných,
ale aj neregistrovaných účastníkov vysoká.
Už teraz rozmýšľajú nad novinkami na ďalší
ročník a sľubujú nové športové disciplíny
a zaujímavý sprievodný program.
Adriána Benková, PdF UK

Leto v Centre ďalšieho vzdelávania UK
s cudzincami, krajanmi a seniormi
Akademický rok sa pomaly končí, začína leto, ale Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) neprázdninuje. Aj počas tohto leta sme pripravili pre cudzincov, krajanov a seniorov množstvo zaujímavých podujatí. V priebehu leta sa s nimi pozrieme do rôznych kútov Slovenska, v ktorých budeme realizovať vzdelávacie programy.
K najobľúbenejším patrí Letná škola choreografie slovenského ľudového tanca
(16. 6. – 26. 6. 2016). Tento rok sa uskutoční
už jej 6. ročník a navštívime horehronský región. Naši krajania budú spoznávať aj prakticky tanečné tradície a reálie tejto oblasti. Získané poznatky a skúsenosti budú môcť využiť aj
v krajanských folklórnych súboroch.

Letná bratislavská univerzita seniorov 2015

Útvar jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov pripravil pre krajanských študentov Mobilnú učebňu slovenského jazyka (26. 6. – 1. 7. 2016). S ňou zavítame do
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malokarpatského regiónu a navštívime aj Horné Pohronie a Slovenské rudohorie, kde budú
naši frekventanti spoznávať významné osobnosti histórie a súčasnosti týchto regiónov.
Útvar cudzích jazykov pripravil Bilingválnu školu slovenských reálií a anglického
jazyka (3. 7. – 8. 7. 2016). Reálie, kultúru
a ekológiu Žitného ostrova budú naši krajania
spoznávať v prirodzenom jazykovom prostredí,
pričom sa budú zdokonaľovať v slovenskom
a anglickom jazyku.
Na začiatku júla rozbiehame jednu z našich
najvýznamnejších akcií s dlhoročnou tradíciou
– 26. ročník Letnej univerzity slovenského
jazyka a kultúry (4. 7. – 22. 7. 2016). Po dlhých rokoch sa bude konať v Bratislave. Zúčastní sa na nej takmer 100 cudzincov a krajanov z celého sveta, ktorí majú záujem naučiť
sa slovenský jazyk alebo zdokonaliť sa v ňom,
spoznať kultúru, históriu Slovenska a súčasnú
Bratislavu.
Popularite medzi krajanmi sa teší aj Letná
škola mladých vedcov (10. 7. – 15. 7. 2016),
ktorá je tento rok venovaná ochrane životného
prostredia a environmentalistike. Spolu s ňou
realizujeme aj Letnú školu mladých informatikov. Ako novinku sme pripravili aj Letnú školu
kreatívnej ekonomiky (21. 8. – 26. 8. 2016).

Na našich krajanských učiteľov tiež nezabúdame. Ako počas roka aj v lete máme pripravený metodický kurz Cestujeme po hradoch
a zámkoch – vzdelávanie v múzeu ako
aktivizujúci prvok v edukačnom procese
(28. 7. – 2. 8. 2016).
Hoci má Univerzita tretieho veku (UTV)
prázdniny, seniorom sa venujeme aj v letných
mesiacoch. Pripravili sme pre nich dva zaujímavé programy: denný kurz Digitálna fotografia pre seniorov, kde sa naučia spracovať grafiku v PC, upravovať fotografie (13. 6.,
15. 6., 17. 6. 2016), a pobytový program Letný rekondično-ozdravovací pobyt UTV, ktorý sa bude konať v Študijnom a kongresovom
stredisku v Modre-Harmónii (18. 7. – 22. 7.
2016). Súčasťou programu bude nordic walking, aquafitness, liečivé rastliny, joga, zdravý
životný štýl a exkurzia.
V auguste nás čaká veľmi obľúbená a populárna Letná bratislavská univerzita seniorov.
Tento program realizujeme v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy. Už po
6. raz sa bratislavskí seniori stretnú v priestoroch Primaciálneho paláca a vypočujú si 4 prednášky vybraných slovenských odborníkov.
Jakub Trangoš,
manažér marketingu CĎV UK
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Studia Academica Slovaca – most medzi domácou
a zahraničnou slovakistikou
Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk (SAS), ktoré patrí medzi špecializované výskumno-pedagogické pracoviská
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK), sa zvyčajne spája s rovnomennou letnou školou slovenského jazyka a kultúry. Keďže
v týchto dňoch prebiehajú intenzívne organizačné prípravy na zabezpečenie už jej 52. ročníka (31. júl – 20. august 2016), pokúsime sa nazrieť do
kalendára realizovaných podujatí a priblížiť, ako sa nám darilo skĺbiť vzdelávacie, vedeckovýskumné, edičné a propagačné aktivity v uplynulom akademickom roku doma i na univerzitách v zahraničí.
Ťažiskom činnosti SAS je, samozrejme, vzdelávanie zahraničných študentov, stážistov a ďalších
záujemcov o slovenský jazyk a kultúru kontaktnou
aj dištančnou formou, ako aj propagácia slovenskej
vedy, kultúry a umenia, najmä tam, kde pôsobia
lektoráty slovenského jazyka a kultúry – ich databáza je sprístupnená na: www.e-slovak.sk/dls.
Avšak predpokladom efektívnej výučby je oblasť
vedeckého výskumu slovenčiny z pohľadu cudzincov, veď práve na pôde SAS boli položené základy
lingvodidaktického opisu slovenčiny ako cudzieho jazyka, na ktoré nadväzuje bohatá projektová
a edičná činnosť. Na SAS-e vznikli prvé učebné
materiály a príručky slovenčiny pre cudzincov až po
dnešnú atraktívnu sériu učebníc Krížom krážom
(UK, 2007 – 2015), ktorá patrí k základnej výbave
zahraničných slovakistov. V nej sa prejavila odborná
erudovanosť i metodická kreatívnosť mladého autorského kolektívu vyškoleného v rámci programu
odborno-metodickej prípravy lektorov ako jednej
z hlavných úloh centra SAS. Modernizácia tradičných foriem vzdelávania sa prejavuje aj vedením
e-learningových kurzov e-slovak a mySlovak, ako
aj tvorbou mobilnej aplikácie KnowledgePulse
prostredníctvom výučbových kariet.
Na tieto otázky bola zameraná aj medzinárodná
vedecká konferencia Slovenčina (nielen) ako

Účastníci 51. ročníka letnej školy 2015

cudzí jazyk v súvislostiach II konaná 11. – 12.
februára 2016 v priestoroch FiF UK za účasti domácich aj zahraničných slovakistov a vyslaných
lektorov. Pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra
sme iniciovali Dni slovenského jazyka na univerzitách v zahraničí, ktoré pripravili vyslaní
lektori v spolupráci s domácimi slovakistami i študentmi a s podporou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR. V rámci programu odzneli
vedecké i popularizačné prednášky o slovenskom jazyku, literatúre a slovenských reáliách,
konali sa prezentácie Slovenska a jeho regiónov,
výstavy, filmové predstavenia, besedy so slovenskými spisovateľmi a umelcami či zástupcami
vedeckých, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií.
Na mnohých podujatiach vystúpili aj zástupcovia
našej univerzity a centra SAS. Osobnosť Ľudovíta Štúra a jeho miesto v slovenskom kultúrnom
kontexte sa stala predmetom medzilektorátnej
súťaže Poštúrenie mýtu, súťažné príspevky boli
vydané v rovnomennom zborníčku (UK, 2015).
V tomto akademickom roku sa uskutočnili ďalšie
súťaže, do ktorých sa zapojili študenti lektorátov,
spomeniem len Mediálny obraz Slovenska
v zahraničí a Kukučínov Jadran. Súťažiaci sa pokúsili osobitným spôsobom spracovať
dané témy a zároveň aj otestovať svoje jazykové

Projekt Mediálny obraz Slovenska v zahraničí

schopnosti. Odmenou pre víťazov súťaže je účasť na letnej
škole SAS.
Výsledkom plodnej spolupráce s lektormi je pripravovaná
brožúrka Prvá pomoc v slovenčine
so základnými infor
máciami o jazyku
a reáliách v 16 jazykových mutáciách,
ktorá bude slúžiť ako Zľava: J. Pekarovičová, riaditeľka SAS;
propagačný materiál D. Ostatníková, prorektorka UK;
a motivácia k štúdiu prof. R. Lozano, dekan SLLTI Bolonskej
univerzity so sídlom vo Forlì;
slovenčiny. A tak na R. Kamenárová, lektorka SJ vo Forlì
ším manažérskym Foto: Renáta Kamenárová
zámerom je, aby Stu
dia Academica Slovaca boli dobrou vizitkou našej
univerzitnej slovakistiky vo svete a svojimi aktivitami prebúdzali záujem cudzincov o štúdium nášho
jazyka a kultúry.
Doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.,
riaditeľka SAS
Foto: Archív SAS

Dni slovenského jazyka na Bolonskej univerzite so sídlom vo Forlì

So študentmi slovakistiky
o in_akosti slovenskej
Presúvanie lavíc, kávový opar, krájanie chleba... Takto sa bežný pracovný deň „na SAS-e“, ako na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) familiárne nazývame Studia Academica Slovaca, nezačína. Ležérny začiatok však niekedy má svoj zmysel – neformálna a pokojná
atmosféra je napríklad predpokladom úspešného priebehu každého etnologického výskumu.
Ani výskum slovenčiny ako cudzieho jazyka
neobchádzajú trendy modernej lingvistiky (a etnometodologický prístup má práve v humanitných
vedách zelenú), dôkazom je aj Etnolunch seminár
so zahraničnými študentkami a študentmi slovenského jazyka a kultúry, zorganizovaný spolu s Katedrou etnológie a muzeológie FiF UK a Centrom
pre výskum etnicity a kultúry. Hostí na Slovensku
údajne vítame chlebom a soľou, aktérmi seminára
však boli zahraniční študenti slovakistiky, ktorí slovenskú kultúru už dobre poznajú a vedia, že hostí
si zvykneme uctiť aj ináč... Alebo aj nie?
A ako sme na tom s nadväzovaním vzťahov, budovaním dôvery, s poskytnutím pomoci či pravidlami? Sme občiansky aktívni, konzervatívni, otvorení?

Na tieto otázky sa neodpovedá ľahko. V snahe získať autentické odpovede, v ktorých sa respondent
neštylizuje, len aby sa nám zapáčil či aby nás neurazil, sme počas seminára zvolili formu menších
debatných krúžkov v rámci viacerých skupiniek,
kde odpovedajúci pomenovávali medzikultúrne
rozdiely. „Keď som sem prišla, prekvapilo ma, ako
rýchlo sa vedel a snažil môj partner v konverzácii
dopracovať k jadru veci, cítila som sa nahá. Spočiatku to bolo pre mňa veľmi ťažké. Neviem, či to
znamená automaticky dôveru, naozaj neviem… Na
Slovensku sa dá veľmi rýchlo dostať i k vážnym, intímnejším témam. V mojej krajine veľa rozprávame,
ale je to skôr taký small talk. Tu to bol pre mňa naozaj šok!“ zverila sa študentka z Talianska.

Cieľom podujatia nebol len dialóg a príjemne
strávené dopoludnie; jeho pragmatickým vyústením je multilingválne vydanie kultúrneho sprievodcu s názvom In_akosti slovenské. Obsahuje citlivo spracované pozorovania cudziniek a cudzincov
žijúcich na Slovensku, ktoré môžu pomôcť aj tým,
čo sú ešte len na ceste k nám.
Veľa sa uvažuje o tom, akí Slováci sú, čo je
„také slovenské“, na čom by si krajina mala budovať svoju značku (branding). Vystúpenie z vlastného tieňa je v týchto prípadoch nevyhnutné a ďakujeme každému človeku z cudziny, ktorý nám
k tomu dopomôže.
Júlia Vrábľová, FiF UK
Foto: Alena Chudžíková

45

S K Ú S E N O S T I S A K R E D I TÁ C I O U

Komplexná akreditácia na
Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK
Komplexná akreditácia bola „strašidlom“ pre všetkých, rovnako aj pre Fakultu sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK). Kým pre niektorých bola príčinou obava o plnenie kritérií, pre FSEV UK to bola predovšetkým
otázka súvisiaca s administráciou a byrokraciou, tak neslávne spojenou s komplexnou akreditáciou.
Samotná FSEV UK má približne 70 zamestnancov, z ktorých polovicu tvoria tvoriví zamestnanci (pedagogickí a výskumní).
Pri počte takmer 1000 študentov v dennej
forme štúdia tak bolo spracovanie komplexného akreditačného spisu výzvou pre
všetkých zúčastnených. Hlavné bremeno
administratívnej práce bolo na ramenách
prodekanky pre štúdium za spisy v 1. a 2.
stupni štúdia a prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť za 3. stupeň štúdia a práva na habilitačné a vymenúvacie konanie.
Hoci FSEV UK vznikla v roku 2002 a výučbu začala v akademickom
roku 2002/2003, v rámci
komplexnej akreditácie vypracovávala spisy za 1. stupeň
štúdia v študijných programoch aplikovaná ekonómia,
európske štúdiá, sociálna
antropológia a sociálna a pracovná psychológia. V 2. stupni
štúdia išlo rovnako o 4 študijné
programy: európske štúdiá,
sociálna antropológia, sociálna
a pracovná psychológia, verejná politika. V doktorandskom
štúdiu fakulta predkladala spisy v študijnom programe so
ciálna a pracovná psychológia,
sociálna antropológia, európske štúdiá a politiky a v novom
študijnom programe verejná politika. Dva
spisy fakulta vypracovala pre účely získania
práv na habilitačné a vymenúvacie konanie
v odbore sociálna antropológia a teória politiky.
Fakulta bola v rámci svojich programov
hodnotená v dvoch oblastiach poznania,
a to oblasti 6 spoločenské vedy a 8 ekonómia a manažment. V oblasti spoločenských
vied, keďže väčšina študijných programov
spadá do tejto oblasti, získala fakulta vzhľadom na kvalitné výstupy hodnotenie A+.
Významným ukazovateľom kvality sú najmä
medzinárodné projekty, medzi ktorými má
fakulta svoje medzinárodné projekty spolupráce i výskumné projekty, ako aj publikačné výstupy zaradené v najhodnotnejších
kategóriách (články v karentovaných domácich a zahraničných časopisoch, v časopisoch evidovaných v databázach WoS a Scopus, s impakt faktorom vyšším ako 1,4, ako
aj kapitoly v monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, zásadne však
v anglickom jazyku). Fakulta získala najvyššie hodnotenie aj s ohľadom na samostatne
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hodnotené výstupy doktorandov, keď sa na
základe aplikácie vnútornej smernice fakulty
o povinnostiach doktorandov vo vedeckej
časti štúdia tieto pretavili do vysokého počtu
publikácií, a to aj v kategóriách evidovaných
a registrovaných v databázach.
V oblasti poznania 8 ekonómia a manažment získala fakulta hodnotenie B+, a to
pre chýbajúce výstupy v doktorandskom
stupni štúdia. Je potrebné uviesť, že v rámci
hodnotených kategórií a úrovní vzdelávania
tak fakulta dosiahla maximum, bez realizácie doktorandského štúdia sme sa nemohli

o vyššie hodnotenie uchádzať. V tejto súvislosti fakulta mimo komplexnej akreditácie
požiadala o pridelenie práv na magisterský
študijný program aplikovaná ekonómia a má
vzhľadom na obsadenie pracoviska, ako aj
vedecké výstupy pracovníkov ambíciu požiadať o doktorandský študijný program v tejto
oblasti. V celkovom hodnotení tak fakulta
získala hodnotenie A, čo je posun oproti výsledkom predošlej komplexnej akreditácie
s hodnotením B+. Takéto hodnotenie reflektuje súčasné postavenie fakulty v oblasti
spoločenskovedného a ekonomického vzdelávania: fakulta je v rebríčku Akademickej
rankingovej a ratingovej agentúry hodnotená
ako najlepšia fakulta v oblasti ostatných spoločenských vied a tento rebríček konštantne
vedie už 6 rokov. Fakulta svoje hodnotenie pretavuje do medzinárodného uznania
a ambície pôsobiť nielen v slovenskom, ale
aj regionálnom a medzinárodnom vedeckom
priestore.
Aj keby sa mohlo zdať, že výsledky komplexnej akreditácie nám dávajú priestor
na „pokojné a voľné dýchanie“, všetci na

fakulte si uvedomujú, že dynamika vývoja
v oblasti vzdelávania, publikačnej a projektovej činnosti je taká rýchla, že nemôžeme zastať, ba ani spomaliť. Ak chceme
ďalej rásť, čo je jedným z cieľov súčasného vedenia fakulty, je potrebné poukázať
na existujúce limity a hľadať inšpiráciu pre
dosahovanie ďalších, medzinárodne uznávaných výstupov, ktoré sú súčasťou hodnotenia aj v rámci komplexnej akreditácie.
S hrdosťou i radosťou môžeme povedať,
že aj výsledky za rok 2015 (registrovaných
7 karentovaných publikácií a 10 publikácií evidovaných v databázach
WoS a Scopus pri počte 32
tvorivých zamestnancov) nám
dávajú nádej na úspešné hodnotenie nielen v ďalšej akreditácii, ak bude reflektovať medzinárodne uznávané kritériá,
ale aj v snahe uchádzať sa
o medzinárodnú akreditáciu.
Je však nevyhnutné povedať, že komplexná akreditácia
nepriniesla iba pozitívne závery, ktoré v prípade oboch pracovných skupín v dotknutých
oblastiach poznania zhodnotili
ich prácu v zásade bez pripomienok. Mala aj negatívny dopad, keď študijné programy
zabezpečované na Ústave
európskych štúdií a medzinárodných vzťahov boli v 3. stupni štúdia a v oblasti habilitačných a inauguračných práv podané
v odbore teória politiky, kde došlo k zmene
opisu odboru a schváleniu zániku odboru
teória politiky v sústave študijných odborov
a nahradenie odborom politológia. Cieľom
tejto zmeny bola unifikácia v oblasti vzdelávania na všetkých pracoviskách na Slovensku. To spôsobilo však komplikácie v tom
zmysle, že aj keď boli fakulte pridelené
práva v plnom rozsahu a s hodnotením A,
odbor k 31. decembru 2015 zanikol a fakulta musela požiadať o akreditáciu doktorandského štúdia v odbore politológia aj
o priznanie práv na habilitačné a vymenúvacie konanie ako v nových programoch.
Dopady takéhoto rozhodnutia sú pre fakultu kľúčové, avšak vďaka výsledkom
dosahovaným fakultou v ostatných rokoch
vo vedeckej produkcii, vzdelávaní, ako aj
uplatnení absolventov na trhu práce pevne
veríme len v pozitívny výsledok.
Lucia Mokrá,
dekanka FSEV UK

PREZRADILI STE NÁM O SEBE

Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA

prednostka Dermatovenerologickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Miesto narodenia: Bratislava
Vek: 61
Čo vás dokáže zar
medzi jednotlivými ochoreniami.
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Najprv som chcela byť baletkou, čo
sa zo zdravotných dôvodov nepodarilo. Na strednej škole to už bolo
jasnejšie, ale kombinácia biológia
a deskriptívna geometria neexistovala. A tak v ďalšom rozhodovaní
nasledovala medicína.
Čo ste študovali a prečo práve
tento odbor?
Študovala som medicínu, všeobecné lekárstvo. Iste na výber tohto
odboru malo vplyv aj rodinné zázemie. Starý otec, strýkovia, teta
a nakoniec aj moja sestra sú lekármi. Ja som sa špecializovala na
odbor dermatovenerológia. Liečiť
kožné a pohlavné choroby nie je
práve najľahšia vec. Sú veľmi rozmanité a pacient ostro sleduje, či
sa jeho choroba naozaj lieči, lebo
ju vidí a porovnáva.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Ruský a nemecký jazyk zo základnej
školy, neskôr k nim pribudol anglický jazyk.
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Radosť, záujem, čo nové ma čaká?
Zatiaľ sa do práce teším. Na škole
sa snažím učiť tak, aby sa študenti
medicíny pozerali na pacienta ako
na celok, aby chápali súvislosti

Aby pacient nebol len číslo alebo
súbor výsledkov vyšetrení. Rovnako rada aj liečim. Pomôcť, aby sa
človek zbavil záťaže z ochorenia,
ktoré mu výrazne znižuje kvalitu
života, bráni spoločenským aj sociálnym aktivitám, obmedzuje súkromný život, to je cieľ, ktorý som
si dala a snažím sa ho plniť.

Ako rada trávite voľný čas?
Voľného času nie je veľa. Rada
cestujem, obdivujem architektúru, modernú aj historickú. Stále
ma udivuje, aká rozmanitá a krásna
je naša planéta, čo všetko ľudský
um a ľudské ruky vytvorili. Škoda len, že nie vždy si to vážime.
Veľmi ma mrzí, že u nás niektoré
krásne budovy chátrajú. Medzi ne
patrí aj naša „štátna“ nemocnica.
Uprednostňujete televíziu alebo
knihy? Prečo?
Momentálne uprednostňujem televíziu vzhľadom na to, že musím čítať
veľa odbornej literatúry, diplomové, doktorandské a habilitačné
práce. Na dovolenke si však nechám
čas na dobrú knihu.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Mám dvoch synov. Ani jeden nešiel
po stopách svojich rodičov. Jeden
je advokát a druhý skončil manažment. A nesmiem zabudnúť na dve
malé rozkošné vnučky.

mútiť?
Ľudská
hlúposť,
sebectvo, nevraži
vosť, závisť a oso
čo
va
nie. A samozrejme, strata blízkeho človeka.

Čo vás dokáže rozosmiať?
Každý dobrý vtip. Bezprostrednosť
dieťaťa. Smejem sa často a rada.
Mali by sme sa častejšie smiať.
Čítala som, že zahraniční turisti
nás hodnotia ako zamračený národ.
Niekedy sa mi zdá, že majú pravdu.
Máte obľúbenú osobnosť (herca,
spisovateľa, športovca...)?
Nemám obľúbenú osobnosť. Rada si
pozriem dobrý film, v ktorom nie je
násilie, prečítam knihu a pozriem
aj lyžiarske preteky alebo hokejový zápas.
Máte nejaký skrytý talent?
Naozaj neviem. Možno to bol vždy
tanec a schopnosť vnímať hudbu ako
pohyb.
Aké hodnoty sú pre vás v živote
najdôležitejšie?
Priateľstvo, úprimnosť, tolerancia. Mať rád ľudí, mať priateľov,
s ktorými si môžete pohovoriť,
lebo život, to by mala byť aj komunikácia.

SPRAVODAJST VO

Informačné centrum UK oslávilo
svoje druhé narodeniny
Informačné centrum UK si 6. mája 2016 pripomenulo druhý rok od svojho vzniku. Slávnostne bolo otvorené v deň osláv 95. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave
(UK). Cieľom infocentra je poskytovať základné informácie o UK, fakultách a súčastiach
a zabezpečovať predaj marketingových predmetov s logom UK.

Nové marketingové predmety UK
v ponuke infocentra – magnetka
a mikina bez zipsu

Od vzniku zodpovedali pracovníci infocentra viac ako 5 000 otázok zo strany študentov UK, poten
ciálnych študentov i širokej verejnosti. Záujemcovia sa najčastejšie informovali (osobne, telefonicky,
e-mailom) o možnostiach štúdia na UK, prijímacom konaní, ubytovaní, ako aj o podujatiach, ktoré UK
v priebehu roka organizovala.
V infocentre je možné zakúpiť si 13 predmetov s logom UK: tričko, polokošeľa, mikina so zipsom, mikina bez zipsu, šiltovka, šálka, USB kľúč, dáždnik, pero, plátenná taška, zápisník, termohrnček a magnetka
z pálenej hliny. Zároveň sú tu k dispozícii bezplatné informačné a propagačné materiály o UK a taktiež
univerzitný časopis Naša univerzita, v ktorom čitatelia nájdu informácie o dianí na UK.
„Veľmi nás teší, že sa v súčasnosti pomerne v hojnom počte predávajú nové univerzitné mikiny, ktoré
majú veľké logo, svetlejšiu farbu a vyzerajú naozaj cool. Snáď sa tak čoskoro stanú súčasťou šatníka
väčšiny našich študentov,“ hovorí Mgr. Martin Kováč, zamestnanec infocentra, a zdôrazňuje, že záujem je
však aj o nové magnetky a už tradične i o tričká, polokošele, hrnčeky a termohrnčeky či plátenné tašky.
A o aké informácie sa najviac v infocentre zaujímajú študenti? „Študenti sa jednoznačne najviac zaujímajú o umiestnenie filozofickej a právnickej knižnice a aj o podateľne a študijné oddelenia,“ sumarizuje
zamestnanec infocentra Mgr. Adam Rada. „Okrem toho im však často radíme aj ohľadom niektorých
formálnych procedúr, vybavenia a aktivácie ISIC-u či dostupnosti niektorých úradných tlačív na našej novej
univerzitnej webstránke. Telefonicky a prostredníctvom e-mailu najčastejšie odpovedáme na najrôznejšie
otázky uchádzačov o štúdium,“ dodáva Mgr. Kováč.
Informačné centrum UK sídli v hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí v Bratislave (vchod zo strany
novej budovy UK – z Múzejnej ul.). Záujemcovia o informácie majú možnosť kontaktovať infocentrum
telefonicky, e-mailom alebo ho navštíviť priamo osobne. Viac informácií nájdete na: https://uniba.sk/
infocentrum/.
Jana Blusková
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ZAUJALO NÁS

Sú pľúcami Zeme
Svetový deň oceánov
V roku 1992 sa na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro vyhlásil 8. jún za Svetový deň oceánov. Hoci mu
bol prisúdený status oficiálneho svetového dňa pod záštitou OSN až v roku 2008, jeho slávenie sa už predtým stalo celosvetovým
fenoménom. Svojou osvetovou troškou sa k oslavám pripája i Naša univerzita.
Oceány pokrývajú 71 % zemského povrchu a obsahujú asi 97 % vody na Zemi. Jeden liter morskej vody obsahuje priemerne
35 gramov rozpustených solí. Ak by sa odparila všetka voda z oceánov, ich dno by pokryla vrstva soli hrubá až 45 metrov. Oceán
je hlboký a temný. Jeho priemerná hĺbka je
3800 m, najhlbšie miesto v Mariánskej priekope leží 11 km pod hladinou. Ak vezmeme
do úvahy, že život v oceánoch sa vyskytuje
úplne všade, zatiaľ čo na pevnine iba v tenkej povrchovej vrstvičke, oceány predstavujú
99 % obývateľného priestoru na Zemi.
Väčšina života v oceánoch závisí od slnečného svetla. A to aj napriek tomu, že
preniká len do malej hĺbky. Na otvorenom
oceáne s čistou vodou preniká do hĺbky
100 m iba 1 % svetla dopadajúceho na
hladinu, do 200 m iba 0,01 %. Hlbokomorské ryby vybavené špeciálne adaptovanými očami však môžu zachytiť svetlo vo
veľmi čistej vode až do hĺbky 1300 m. Až
97,5 % oceánskeho ekosystému funguje
v tme. Tenká povrchová vrstvička oceánov,
do hĺbky 50 až 200 m, v ktorej prebieha
fotosyntéza, živí (takmer) celý oceánsky
ekosystém. Život na Zemi závisí od oceánov, ony sú pľúcami Zeme, pretože produkujú až 70 % kyslíka. Oceány hrajú kľúčovú
úlohu v regulácii planetárnej klímy, pretože spolu s atmosférou fungujú ako jeden
systém poprepájaný mnohými spätnými
väzbami. V oceánoch sa nachádza drvivá
väčšina CO2, keďže je vo vode približne
30-krát rozpustnejší než ostatné bežné plyny. CO2, ktorý z atmosféry vstúpi do oceánu, je vďaka fotosyntéze a tvorbe vápenatých schránok zabudovaný do organizmov.
V priebehu geologickej histórie Zeme bol
takmer všetok CO2 uvoľnený do atmosféry
vulkanickou činnosťou, odstránený oceá-
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nom a uložený v morských sedimentoch
ako biogénny uhličitan vápenatý a fosílne
palivá – ropa a zemný plyn.
Oceány fungujú aj ako akýsi gigantický
radiátor zachytávajúci a pomaly uvoľňujúci teplo. Oceán sa zahrieva aj ochladzuje pomalšie ako pevnina, merná tepelná
kapacita vody je zhruba 4-krát vyššia než
v prípade vzduchu. Globálny oceánsky
tepelný výmenník reguluje klímu v celoplanetárnom rozsahu. Povrchové oceánske
prúdy poháňané vetrami a hlbinné prúdy
poháňané rozdielmi v hustote vody distribuujú teplo medzi tropickými a polárnymi
oblasťami. Napríklad teplému Golfskému
prúdu vykurujúcemu Európu vďačíme za
to, že je sever nášho kontinentu obývateľný. Voda odparená z oceánov kondenzuje
do oblakov a zavlažuje pevninu, odkiaľ sa
riekami vracia späť do oceánov.
Morské prostredie je omnoho stálejšie
než suchozemské, a tak je v ňom menší tlak na vznik nových druhov. Napriek
ohromnému rozsahu morského ekosystému obýva oceány len 14 % (250-tisíc)
zo všetkých známych druhov organizmov.
Z nich je až 98 % viazaných na oceánske
dno. Na druhej strane koralové útesy svojou druhovou diverzitou konkurujú tropickým dažďovým lesom. Tropické oceány sú
druhovo najpestrejšie, najväčšie populácie
a biomasu však nájdeme vo vyšších zemepisných šírkach. Drobný, iba 6 cm dlhý
a 2 gramy vážiaci kôrovec Euphausia superba, obývajúci antarktické vody, je čo do
biomasy najvýznamnejším druhom našej
planéty. Jeho celková biomasa je odhadovaná na 500 miliónov ton. Je to viac ako
biomasa celej ľudskej populácie.
Oceány boli po stáročia považované za
nevyčerpateľné a imúnne voči ľudským

aktivitám. Avšak už v 19. storočí boli nadmerným lovom zdecimované populácie
veľrýb. V druhej polovici 20. storočia začali kolabovať populácie mnohých, dovtedy hojných druhov rýb. Predimenzované
komerčné rybárske flotily drancujú zvyšky
pôvodného bohatstva oceánov. Od roku
1989, kedy globálne úlovky kulminovali,
už pozorujeme ich pokles alebo stagnáciu,
a to napriek využívaniu stále sofistikovanejších metód lovu. Bohužiaľ, veľká časť
úlovkov je často zničená – vyhodená späť
do oceánu. V súčasnosti sa ročne vyloví
asi 90 miliónov ton morských organizmov
a ďalších 60 miliónov ton sa produkuje
na morských farmách. Priemyselný rybolov zredukoval populácie veľkých oceánskych rýb o 90 %. Ak sa aktuálne trendy
nezmenia, v polovici tohto storočia rybolov
v oceánoch úplne skolabuje. Nadmerným
rybolovom a znečisťovaním je výrazne
ovplyvnených až 40 % svetového oceánu.
Na záver však odbočme od katastrofických scenárov. Pre nás, vedcov, sú oceány
nevyčerpateľným zdrojom nových objavov.
Až do apríla 2016 platilo, že koralové útesy
nachádzame v plytkých, na živiny chudobných, tropických moriach a že veľké tropické rieky, prinášajúce obrovské množstvá
sladkej vody a sedimentov, znemožňujú
rast koralových útesov v priľahlých oblastiach oceánov. Nález koralového útesu
s rozlohou 9300 km2 v Atlantiku pri ústí
Amazonky (http://advances.sciencemag.
org/content/2/4/e1501252) ukázal, že
oceány stále skrývajú veľké prekvapenia.
Zaželajme im k ich svetovému dňu jedno
veľké „Na zdravie!“
Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.,
Katedra ekológie PriF UK
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Leto v Bratislave?
Využite možnosti ubytovania
na internátoch UK!
V hlavnom meste neutícha život ani počas letných mesiacov. Počas leta 2016 sa môžete tešiť napríklad na tradičné Letné shake
spearovské slávnosti, Uprising Reggae Festival a mnoho ďalších podujatí. Či už sa rozhodnete pre prechádzku pešou zónou, vychutnanie si šálky kávy v niektorej z kaviarní Starého Mesta, návštevu galérie či múzea, zoo, Botanickej záhrady UK alebo len zatúžite
pokochať sa panorámou mesta z návršia Bratislavského hradu, jedno je isté – ubytovanie v Bratislave sa vám môže hodiť.

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK
Priamo v areáli internátov Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK je vzhľadom
na množstvo ubytovaných rušný spoločenský život. Nájdete tu bary, puby, diskotéky,
dve jedálne, ale aj posilňovne či telocvične.

Rekonštrukcie a modernizácie

Počas prázdnin sa vo vysokoškolskom
mestečku v Mlynskej doline rekonštruuje
a modernizuje. Na časti Výškových blokov
(blok B) sa bude realizovať predpríprava na
ťahanie internetových káblov a zároveň nebude možné letné ubytovanie v tejto časti
objektu na všetkých 12-tich poschodiach.
Otestované a funkčné internetové pripojenie
pre ubytovaných by malo byť k dispozícii od
septembra 2016.
Manželské internáty (MI) – bloky A, B, C
a D – prešli kompletnou rekonštrukciou. Rekonštrukcia si vyžiadala investície vo výške
viac ako 4 milióny eur. Mlyny UK ich hradili
výlučne z vlastnej podnikateľskej činnosti.
Spolu s ubytovaním európskeho štandardu
sa spustil aj nový pilotný projekt ubytovania.
Na lôžkach MI A – D nebude klasické letné

ubytovanie, pretože tam prebieha stála ubytovacia zmluva až do konca augusta. To znamená, že tí, ktorí tam bývajú teraz, tam budú
aj v lete v plnej zostave.

Cena za ubytovanie

Najvýhodnejšia cena ubytovania pre študentov je od 2,50 eur za jednu noc pri dlhodobejšom pobyte v nezrekonštruovaných
Átriových domkoch. Najdrahším typom ubytovania sú jednolôžkové zrekonštruované
izby. Cena ubytovania pre študentov pri dlhodobejšom pobyte je 6 – 6,30 eur za noc,
ide však už o ubytovanie vyššieho štandardu.
Zvýhodnenú cenu ubytovania ponúkame
študentom, ktorí zostanú počas leta bývať
na tých istých lôžkach ako počas akademického roka. Cena bude rovnaká, ako mali
počas akademického roka. Podmienkou je,
že musia byť zaplatené všetky lôžka na danej
izbe (t. j. obe lôžka na 2-lôžkovej izbe, alebo všetky 3 lôžka na 3-lôžkovej izbe) – buď
teda zostanete bývať na leto všetci z danej
izby, alebo lôžko (lôžka) zaplatíte aj za spolubývajúceho (spolubývajúcich) tak, aby bola

zaplatená celá izba s tým, že na izbu sa nemôže nasťahovať iná osoba (ani z inej izby,
ani externá osoba).

Kontakt
E-mail: mlyny.ubytovanie@uniba.sk
Telefón: 0918 110 124, 0918 110 133
Úradné hodiny od 1. 7. do 31. 8. 2016:
pondelok – nedeľa 7.30 – 21.00
Jana Ružbacká
Foto: Clavo

Vysokoškolský internát Družba UK
Aj tento rok majú všetci študenti denného
štúdia vysokých škôl na Slovensku vrátane
študentov končiacich ročníkov možnosť
využiť letné ubytovanie vo Vysokoškolskom
internáte Družba UK na Botanickej ulici č.
25 v Bratislave. Letné ubytovanie začína
1. júla 2016 a končí 23. augusta 2016.
V ponuke je ubytovanie v dvocha trojlôžkových izbách (bunkový systém) s internetovým pripojením. V rámci

voľnočasových aktivít je k dispozícii športový
areál (tenisový kurt, plážový volejbal, basketbalové ihrisko, street workout ihrisko).
Ubytovaní študenti majú možnosť využívať
samoobslužné práčovne a stravovacie
zariadenie nachádzajúce sa vo VI Družba
(raňajky, obedy, večere) s možnosťou zakúpenia doplnkového tovaru.

Cena za ubytovanie:
júl 2016 105,97 eur/1 lôžko/1 mesiac
august 2016 75,20 eur/1 lôžko (od 1. 8.
do 23. 8. 2016)
Ďalšie informácie ohľadom rezervácie
a podmienok ubytovania nájdete na internetovej stránke: www.druzba.uniba.sk.

Hotel Družba pre turistov a širokú
verejnosť
Turistom a širokej verejnosti ponúkame
celoročne hotelové ubytovanie v moderne

zariadených izbách (bezdrôtové pripojenie na internet prostredníctvom WiFi, TV,
chladnička, hotelový trezor). Parkovanie pre
ubytovaných je zabezpečené na našom parkovisku.
Pre organizovanie konferencií, školení,
workshopov atď. je k dispozícii kongresové
centrum s technickým vybavením (bezdrôtové pripojenie na internet prostredníctvom
WiFi, dataprojektor, ozvučenie) s možnosťou
kateringových služieb. V ponuke sú i 3 za
sa
dačky s kapacitou 50, 60, 80 osôb
a kongresová sála pre 240 osôb.
Viac informácií nájdete na internetovej
stránke: www.hoteldruzba.sk.
Kolektív Vysokoškolského internátu
Družba UK sa teší na vašu návštevu!
Mgr. Ivan Daňo,
riaditeľ VI Družba UK
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DÍVAME SA PO SVETE

Krajina tisícich jazier, snehu a milých ľudí
Zn. Fínsko
Severské krajiny boli vždy pre nás Slovákov tak trochu záhadné. Málo vieme o ich jazykoch, kultúre či zvykoch. Aj preto bolo odjakživa mojím snom navštíviť aspoň jednu škandinávsku krajinu. Vďaka zmluve Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s Faculty of Health Sciences at University of Eastern Finland (FHS UEF) vo fínskom Kuopiu sa môj sen stal skutočnosťou.

V laboratóriu

Za polárnym kruhom: Saariselkä, Laponsko

Na Erasmus+ som sa prihlásila z niekoľkých dôvodov. Je to perfektná príležitosť,
ako spoznať nových ľudí z rôznych kútov zemegule, navštíviť časti sveta, ktoré ste ešte
nevideli, zdokonaliť sa v jazyku a v neposlednom rade načerpať nové vedomosti vo
svojom odbore. Myslím si, že študijný pobyt
vám tiež pomôže získať nadhľad v mnohých
smeroch a vďaka najpestrejším situáciám,
ktoré zažijete, spoznáte seba tak, ako ste sa
dosiaľ nepoznali. Vzhľadom na kompatibilitu
predmetov som sa na programe Erasmus+
zúčastnila vo štvrtom ročníku. Študovala
som v mestečku Kuopio (približne 380 km
severne od Helsínk) na School of Pharmacy
FHS UEF.

Štúdium bolo náročné, ale i veľmi obohacujúce. Fínsky školský systém patrí
k jedným z najlepších v Európe. Fíni kladú
veľký dôraz na poctivosť a individualitu študentov, čo ma naučilo veľkej samostatnosti
a zodpovednosti. Zaujímavé je, že výučba
je založená najmä na tvorbe rôznych projektov a písaní odborných esejí. Je to veľmi
dobrý systém, pretože tým, že musíte napísať napr. 10-stranovú esej na tému ostatnej
prednášky, si vlastne zopakujete všetko, čo
na danej prednáške odznelo. Všetko si tak
zapamätáte a nemusíte sa bifliť poučky naspamäť. Navyše, ako farmaceutku ma nesmierne tešila možnosť pracovať v perfektne
vybavenom a modernom laboratóriu, kto-

Č O N O V É N A M LY N O C H

Bažant na Mlynoch 2016
Dňa 27. mája 2016 sa už po 21. raz v Mlynskej doline zišli tisíce študentov, aby
sa zabavili, zatancovali a zaspievali si na tradičnom májovom podujatí Bažant na
Mlynoch. Akcia, ktorá pred viac než dvoma desaťročiami začínala ako malá vysokoškolská iniciatíva na parkovisku pred internátmi (odtiaľ pôvodný názov Parkotéka),
dospela, poriadne narástla a zaradila sa k najväčším slovenským festivalom.
Tento rok bol program „nadupaný“ viac
než kedykoľvek predtým. Na hlavnom pódiu
sa postupne vystriedali kapely Klons, Vrbovskí víťazi, Zoči Voči, Medial Banana a Nocadeň. Skutočná zábava nastala s príchodom
jednej z najpopulárnejších slovenských kapiel, skupiny Hex. Tú striedala česká hviezda
Chinaski, známa hitmi ako Klára, Tabáček
alebo Víno. Vrcholom večera bolo pre mnohých vystúpenie nitrianskej (fun)rockovej
formácie Horkýže Slíže, po ktorom nasledoval koncert legendárnej skupiny Vidiek. Po
skončení outdoorovej časti podujatie pokračovalo tanečnou zábavou v miestnom klube
Unique, kde sa predstavil známy DJ Milan
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Lieskovský, podporovaný residentom
DJ Milesom. V klube Musicat vystúpil
začínajúci raper Valdo a vychádzajúca
raperská hviezda Pil C, ktorých hudobne
sprevádzal DJ Fancy. No a vo vestibule
internátu si prišli na svoje priaznivci folklórnej muziky, do tanca im zahrala ľudová hudba Kozovanka.
21. ročník Bažanta na Mlynoch sa niesol v pohodovej atmosfére a za slnečného
počasia (čo je pri Bažante skôr výnimkou)
a poslední unavení návštevníci opúšťali
areál až v skorých ranných hodinách.
Jana Ružbacká
Foto: Clavo

rého funkčná existencia a dostupnosť pre
študentov bola pre mňa malým zázrakom.
Mohla som sa tam naplno realizovať v rôznych aktivitách, ktoré by som u nás asi ani
nemala možnosť vyskúšať. Veľmi zaujímavá
bola napríklad príprava pilokarpínových očných kvapiek. Najzábavnejším bol pre mňa
predmet neurofarmakológia a neurotoxíny,
ktorý vyučoval škótsky profesor McDonald –
vo výučbe totiž zvolil veľmi zábavnú formu,
s odbornou témou nás zoznamoval prostredníctvom premietania krátkych filmov.
S Erasmom+ sa neodmysliteľne spája aj
cestovanie. Videla som mnoho nezabudnuteľných miest a mám kopec zážitkov. Spolu
s partiou deviatich kamarátov piatich rôznych
národností sme videli veľa fínskej prírody a fínskych miest vrátane hlavného mesta Helsinki.
Navštívili sme aj švédsky Štokholm a ruský
Sankt Peterburg. No asi najsilnejším zážitkom bol pre mňa výlet do Laponska počas
polárnej noci. Nedostatok denného svetla
(v zime sú to iba 4 hodiny denne!) kompenzuje sauna, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
každého domu i internátu. Navyše, Fíni sú
úžasný národ. Sú veľmi milí a pohostinní.
Ak si človek, ktorý rád spoznáva nové
krajiny a chce zažiť dobrodružstvo, určite sa
rozhodni pre Fínsko!
Mgr. Natália Čižnárová,
absolventka FaF UK
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V šachu netreba podceňovať žiadneho súpera
Viete si predstaviť odohrať šachovú partiu bez jediného pohľadu na šachovnicu? Vynásobte si to šiestimi, na miesto
súperov posaďte skúsených hráčov, uhrajte z tejto simultánky päť víťazstiev a jednu remízu a získate matnú predstavu
o tom, ako sa slovenská šachová osmička udržiava v kondícii. Študent 3. ročníka Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) Juraj Druska.
Ako a kedy ste sa vlastne dostali k hraniu šachu?
Podľa našich ma šachové figúrky údajne
fascinovali už od útleho veku. Hrať šach
ma v šiestich rokoch naučil môj otec, ktorý ho hráva na klubovej úrovni. I keď úplné
základy mi objasnila mama, oco vraj nemal
trpezlivosť. ☺ Tá ma najprv nechávala vyhrať, aby som sa nerozplakal, neskôr som
ju ale začal porážať regulárne. Oco zvolil pri
našich prvých šachových partiách o čosi
unikátnejší prístup: postavil si proti mne len
pešiakov a kráľa. Až neskôr začal pridávať
ďalšie figúry. Prvýkrát sa mi proti nemu podarilo uhrať remízu (pri všetkých figúrach),
keď som mal asi osem rokov. Otec ma potom vodil na rôzne „miniturnajíky“ svojho
klubu ŠK Lúčky. Tam som býval spravidla
posledný. Už vtedy som si však začal uvedomovať, že v šachu netreba podceňovať
žiadneho súpera. Vždy treba počítať s jeho
najlepšou možnosťou.
Prvý vážny turnaj, na ktorom som sa zúčastnil, boli majstrovstvá Slovenska do 10
rokov. Mal som deväť a pre väčšinu zúčastnených som bol neznámy chlapček, ktorý
si len prišiel zahrať. Z majstrovstiev som
si však domov odnášal bronz. Po tomto
úspechu si ma všimli okolité kluby a začal som hrávať šachové ligy. Momentálne
hrám Šachovú ECo-C Extraligu SK za ŠK
Prakovce na prvej šachovnici.
Vraj nemáte pravidelného šachového
trénera. Ako sa teda v šachu zdokonaľujete? Ste úplný samouk?
Áno, je to pravda, nemám pravidelného
trénera. Aj vďaka tomu som na viaceré pozičné princípy (veža patrí na voľný stĺpec,
jazdec je výrazne lepší v strede šachovnice ako na kraji a pod.) musel prichádzať
sám, čím sa však na druhej strane vo mne

Zdroj: www.chess.at

„lepšie upevnili“. I tak by som ale netvrdil,
že som úplný samouk. Pred každou mojou
účasťou na majstrovstvách Slovenska v šachu mládeže jednotlivcov sa mi približne
týždeň individuálne venoval reprezentačný
tréner Peter Paleček – hoci išlo len o jeden týždeň v roku, zakaždým som si od
neho odniesol nejaké cenné rady. Nemálo
mi v tomto smere pomohol aj môj dobrý
kamarát Vladimír Jacko, s ktorým sme sa
zoznámili práve na jedných z majstrovstiev.
Počas turnajov sme analyzovali jednotlivé
šachové partie, skúšali viaceré otváracie
stratégie, čo nás oboch posúvalo vyššie.
Momentálne však čoraz viac pracujem aj
so šachovými programami.
Ako ste prišli na nápad hrať šach „naslepo“ a k tomu ešte aj viac partií naraz?
V súčasnosti ľudia na Slovensku sledujú najmä hokej, futbal a cyklistiku. Ostatné
športy sú dosť v úzadí, čo mi príde trošku
smutné. Schválne, vedeli by ste odpovedať
na otázku, kto je momentálne majstrom Slovenska v šachu, stolnom tenise, plávaní či
v boxe?
Mnoho ľudí fascinuje, keď počujú, že my
šachisti dokážeme odohrať partiu naslepo,
len oznamovaním si ťahov. Zrejme aj preto
prišiel za mnou Marek Zelnický s ideou, či
sa nepokúsim prekonať slovenský rekord
v počte partií naslepo odohraných súčasne.
Vlani ho stanovil Milan Pacher – podarilo sa
mu takto zdolať siedmich šachistov. Keďže
som však týmto spôsobom nikdy nehral viac
ako jednu partiu naraz, najprv som si to vyskúšal proti šiestim. Bál som sa, že to bude
nad moje sily, no podarilo sa mi zdolať piatich súperov a s jedným uhrať remízu.
Musíte mať vynikajúcu vizuálnu pamäť.
Je to vrodený dar alebo výsledok pravidelného „drilovania“?
Nemyslím si, že mám vo všeobecnosti výnimočnú pamäť. Pokiaľ by ste sa ma
spýtali, čo som mal predvčerom na večeru,
zrejme by som to nevedel. ☺ Pri pamätaní
si šachových pozícií ide skôr o technický
typ pamäte, podobný ako majú geografi,
čo si pamätajú nadmorské výšky kopcov.
Na takéto niečo treba asi aj nejaké gény,
no keby som nehrával šachy pravidelne,
určite by som to nedokázal.
Ktoré z vašich šachových úspechov si
najviac ceníte?
Za zmienku snáď stoja moje triumfy
na silne obsadenom turnaji v Bardejove,
v Prahe alebo na majstrovstvách Sloven-

Foto: Martin Huba

ska mužov v rapid šachu či majstrovstvách
Slovenska do 18 rokov. Oveľa viac si však
cením, že som sa dostal pomerne vysoko
v šachovom medzinárodnom rebríčku, ktorý stanovuje Medzinárodná šachová federácia (FIDE). Spomedzi Slovákov sa v ňom
nachádzam na ôsmom mieste. Veľmi ma
teší aj to, že som dosiahol titul medzinárodného majstra (IM).
V máji ste sa zúčastnili na majstrovstvách Európy v Kosove. Ako hodnotíte
svoje pôsobenie na tomto podujatí?
Už pri pohľade na štartovnú listinu som
tušil, že to bude pre mňa dosiaľ najnáročnejší turnaj. Špeciálnu prípravu naň som
však paradoxne absolútne vynechal, keďže sa ME konali pre mňa v dosť nešťastnom čase – len deň pred odletom som
úspešne odovzdal svoju bakalársku prácu.
Na turnaji som odohral 11 kôl: 3-krát
som čelil slabšiemu súperovi, tieto partie
som relatívne s prehľadom zvládol a vyhral. Zvyšných 8 partií som odohral proti
veľmajstrom, všetci z nich mali medzinárodný rating vyšší ako momentálna slovenská jednotka. Bola to pre mňa teda skvelá
previerka. Z týchto ôsmich partií som síce
ani jednu nevyhral, no remizoval som až
v šiestich. S týmto výsledkom som spokojný, získal som aj nejaké body do rebríčka,
v ktorom sa tak posuniem vyššie. I keď ma
trošku mrzí, že som nezískal skalp niektorého z veľmajstrov, ktorým som čelil.
Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na
FMFI UK? A čo za študijný program študujete?
Okrem šachu ma dosť baví aj matema-

tika, takže som sa rozhodol študovať
práve na „matfyze“. Študujem odbor
ekonomická a finančná matematika.
Tento odbor mi odporučili viacerí vedúci
v matematických táboroch, na ktorých
som sa zúčastnil, takisto aj môj učiteľ
matematiky na Gymnáziu v Ružomberku. Definitívne „áno“ som štúdiu na
FMFI UK povedal po rozhovore s kamarátom a „matfyzáckym“ absolventom
Eduardom Hagarom.
Erika Hubčíková
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Univerzitný prof. MUDr. Aurel Hudcovič (1911 – 1981)
105. výročie narodenia
Významný slovenský ženský lekár, prvý prednosta II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave (LF UK) na Šulekovej ulici, v 50. rokoch hlavný odborník starostlivosti o ženy Povereníctva
Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo, člen Vedeckej rady LF UK, aktívny člen rôznych odborných a spoločenských organizácií. Tento rok si pripomíname 105. výročie narodenia univerzitného prof. MUDr. Aurela Hudcoviča.
Rodák zo Šúroviec sa narodil 27. júla 1911. Študoval na Lekárskej fakulte (vtedajšej) Slovenskej
univerzity v Bratislave (LF SU). Promovaný bol v roku
1941. V roku 1942 nastúpil ako asistent na Klinike
pôrodníctva a chorôb ženských LF SU na Zochovej
ulici. U prednostu prof. Michala Šeligu sa kvalifikoval
na gynekológa a pôrodníka. Vedenie kliniky v roku
1945 prevzal doc. Svetozár Štefánik. MUDr. Hudcovič sa stal prvým asistentom a zástupcom prednostu.
Usilovným štúdiom doma a na zahraničných pracoviskách si zvyšoval svoju odbornosť.
Koncom 40. rokov bola vzhľadom na relatívne
vysokú pôrodnosť priestorová situácia pre plnenie liečebných, pedagogických a vedeckých úloh
Ženskej kliniky LF SU na Zochovej ulici veľmi nedostatočná. Na fakulte otvorili pediatrický a stomatologický smer štúdia. Bývalú Židovskú nemocnicu
v Bratislave pričlenili ako afilovaný Pôrodnícky ústav
ku Ženskej klinike LF SU. Prof. Štefánik a doc. Hudcovič zabezpečovali prístavbu a nadstavbu budovy

nemocnice na Šulekovej ulici. Pripravovali tam
otvorenie II. ženskej kliniky LF UK a FN. V roku
1953 sa Pôrodnícky ústav začal osamostatňovať
a pripravovať zriadenie fakultnej kliniky. Zo Zochovej ulice tam prešla skupina odborných lekárov.
Druhá klinika bola zriadená v roku 1954. Ženská
klinika na Zochovej sa tým stala I. gynekologicko-pôrodníckou klinikou.
Prof. Hudcovič patrí ku generácii, ktorá nastupovala na prelome významných politických
a spoločenských udalostí, ale aj na prahu vývoja
koncepčných otázok ženského lekárstva u nás.
Bol pripravený a schopný zaujať k týmto otázkam
vlastné a zodpovedné stanovisko. Porovnával staré pracovné metódy s novými, ktoré vyústili v jeho
priekopníckej činnosti. Zvažoval, kedy opúšťať
konzervatívne a kedy voliť aktívne spôsoby v ženskom lekárstve, aby sa čo najviac rešpektovali fyziologické postupy. Dôsledne presadzoval aktívne
vedenie tretej pôrodnej doby a lekárske vedenie

pôrodu. Venoval sa chirurgickej liečbe vývojových
chýb rodidiel. Bohatá bola
i jeho prednášková a publikačná činnosť, ktorá sa týkala závažných pôrodníckych a gynekologických otázok a problémov.
Zdôrazňoval úlohu prevencie v medicíne. Za jeho
aktivity a úspechy mu udelili mnohé uznania, ocenenia, medaily, vyznamenania fakulty, univerzity,
štátnej školskej a zdravotníckej správy.
Mal som to privilégium osobne sa s ním poznať.
V roku 1951 som na kliniku nastúpil na miesto pomocnej vedeckej sily. Pridelili ma práve k nemu.
Stali sme sa priateľmi. Vďačím mu za veľa.
Dr. Aurel Hudcovič do večnosti odišiel 31. októbra 1981. Nezabúdame, ďakujeme!

Michal Valent,
professor emeritus LF UK

Prof. Robert F. Furchgott, nositeľ Nobelovej ceny (1916 – 2009)
100. výročie narodenia
V Sapientia klube na Lekárskej
fakulte UK sme si na seminári
nazvanom „Cesta k Nobelovej
cene vystlaná endotelom“
pripomenuli nedožité 100.
narodeniny významného svetového farmakológa Roberta
Francisa Furchgotta, nositeľa
Nobelovej ceny za medicínu
a fyziológiu udelenej v roku
1988. Len málo ľudí vie, že tento vynikajúci svetový vedec a pedagóg je potomkom slovenských
vysťahovalcov a že jeho rodné korene siahajú do
starobylej Nitry.
On sám sa narodil už v USA – 4. júna 1916
v Charlestone. Detstvo, študentské roky i celý
profesionálny život strávil na rôznych univerzitných
pracoviskách v USA, naposledy (v rokoch 1956
až 1988) pracoval na oddelení farmakológie na
univerzite v New Yorku (Department of Pharmacology, State University of New York) a od roku 1988
takmer do konca svojho života pôsobil ako eme-

ritný profesor. Tu uskutočnil aj pokusy na izolovaných cievach so zachovanou i odstránenou vnútornou výstelkou (endotelom). Zistil, že endotelové
bunky uvoľňujú látku (faktor) relaxujúcu cievy, ktorú nazval od endotelu odvodený relaxačný faktor.
Tento bol neskôr identifikovaný ako oxid dusnatý
(NO). V roku 1998 bola v Štokholme trojici vedcov – R. Furchgottovi, L. Ignarrovi a F. Muradovi
– za objavenie účinkov NO ako signálnej molekuly
v kardiovaskulárnom systéme udelená Nobelova
cena za medicínu a fyziológiu. R. Furchgott bol
pôvodcom myšlienky: prvý uskutočnil pokus –
objavenie od endotelu odvodeného relaxačného
faktora; L. Ignarro ukázal, že molekula relaxačného faktora a NO sú identické; F. Murad prispel
k uplatneniu NO v klinickej praxi.
K odhaleniu slovenských koreňov prof. Furchgotta som sa dostal náhodou. Počas dlhodobého študijného pobytu v USA som v roku 1969 na niekoľko
dní navštívil jeho pracovisko v New Yorku. Predmetom nášho rozhovoru boli iba odborné otázky, ktoré
ma viedli k rozvoju poznania v tejto oblasti. O šesť
rokov neskoršie som sa stretol s prof. Furchgottom

na vedeckej konferencii v Odense (Dánsko), kde
sa našiel dlhší čas aj na spoločný rozhovor o nevedeckých otázkach. Keď zistil, že som z Československa, na moje prekvapenie on sám spomenul, že i jeho predkovia pochádzajú z tejto krajiny,
a to z Nitry. V roku 1991 navštívil nielen Nitru, ale
aj Bratislavu, kde mal na našom Ústave normálnej
a patologickej fyziológie SAV seminár o význame
NO v regulácii krvného obehu.
Rozsiahla publikačná aktivita R. Furchgotta,
osobné kontakty s ním na rôznych vedeckých
podujatiach vzbudili u mňa i u mojich spolupracovníkov nebývalý záujem o cievny endotel a o jeho
úlohu v regulácii srdcovo-cievneho systému
a i dnes predstavujú pre pracovníkov nášho ústavu silný zdroj inšpirácie a stálu stimuláciu k tvorivej
vedeckej aktivite. Naši pracovníci za posledných
20 rokov dosiahli celý rad originálnych výsledkov
v tejto oblasti, čo svedčí o tom, že úspešne pokračujú v šľapajach R. Furchgotta.
Doc. MUDr. Jozef Török, CSc.,
externý učiteľ na PriF UK

LÚČIME SA

Lúčime sa s prof. PhDr. Dagmar Čapkovou, DrSc.
Dňa 24. mája 2016 nás vo veku 90 rokov navždy opustila prof. PhDr. Dagmar Čapková, DrSc., významná česká komeniologička, ktorej bol v roku 1992 Univerzitou Komenského v Bratislave udelený čestný doktorát filozofických vied za jej významné zásluhy na rozvoji českej, slovenskej a svetovej komeniológie. Česť jej pamiatke!

52

SPOMÍNAME

Spomienka na doc. PhDr. Jozefa Hoššu, CSc.
(11. 5. 1946 – 19. 5. 2012)
Minulý mesiac sme si pripomenuli nedožité 70. výročie narodenia doc. PhDr. Jozefa Hoššu, CSc., významného slovenského
archeológa, dlhoročného pedagóga Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) a všeobecne uznávaného odborníka na problematiku stredovekej keramiky.
J. Hoššo inklinoval k hrnčiarstvu a kachliarstvu
už od čias svojich štúdií na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Po úspešnom
ukončení vysokoškolského štúdia (1969) nastúpil ako asistent na Katedru všeobecných dejín
a archeológie FiF UK. V základnom cykle výučby prednášal predovšetkým kurzy archeológia
stredoveku, metódy terénneho výskumu, dejiny
stredovekého umenia, viedol tematické semináre
a praktické cvičenia.
Vo svojej kandidátskej dizertácii Vývoj stredovekej keramiky na západnom a strednom Slovensku (1981) podrobnou analýzou rozsiahleho
nálezového fondu z mestských výrobných centier
i vidieckych dielní dospel k základnému rozpoznaniu územných okruhov a vývojových trendov stredovekého hrnčiarstva od Bratislavy až po Gemer.
Habilitačná práca J. Hoššu s názvom Kremnický región a stredoslovenská banská oblasť
– Stredoveké osídlenie vo svetle archeologických výskumov (1996) priniesla nielen vyhodnotenie širokého spektra autorom skúmaných sídliskových útvarov a objektov (sakrálna architektúra,
opevnené šľachtické sídla, mestské fortifikácie),
ale aj zodpovedanie otázok týkajúcich sa vývoja hradskej sústavy, urbanizmu banských miest
a ďalších problémov.
Výsledky svojho cieľavedomého terénneho
a teoretického bádania J. Hoššo náležite zhodnotil v početných štúdiách a príspevkoch. Výberovo
spomeňme aspoň niektoré z nich: Hrnčiarstvo,
remeslo stredovekej dediny a mesta vo svetle
archeologických prameňov (1988), O tzv. bratislavských pohároch (1996), Príspevok k štúdiu
materiálnej kultúry na území Bratislavy v období stredoveku a na začiatku novoveku (1997),
K technológii a lokalizácii výroby neskorogotických kachlíc na Slovensku (1997), Prímestské
osady stredovekej Bratislavy (1999), Mittelalterliche und neuzeitliche Glasfunde aus der Slowakei (2003).

J. Hoššo mohol
vo svojej pedagogickej činnosti
čerpať z dlhoročných skúseností,
ktoré od 70. rokov
20. storočia postupne získaval na organizačne
a odborne náročných terénnych výskumoch
v areáloch hradov (napr. Likava, Šášov) či v historických jadrách miest (Bratislava, Trnava atď.).
Práci v teréne ostal verný až do sklonku života.
Veľa času a nezištného úsilia vložil aj do zabezpečenia bezproblémového priebehu viacerých
vedeckých podujatí, ako to bolo aj v prípade XLIII.
medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku v Modre-Harmónii (2011) na tému „Mesto
v stredoveku a jeho zázemie.“ Poukázať treba
tiež na jeho pôsobenie vo vedeckých radách, odborných komisiách a poradných orgánoch – napr.
v Komisii pre postmedieválnu archeológiu pri Archelogickom ústave Akadémie vied ČR (1981
– 1992), v Archeologickej rade pri Ministerstve
kultúry SR a v Komisii na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového
výskumu v odbore archeológia.
Ako vedúci Katedry archeológie FiF UK
(2002 – 2011) sa veľkou mierou zaslúžil o budovanie pracoviska po materiálnej i personálnej
stránke. Zapájal sa do činnosti Akademického senátu FiF UK (na poste predsedu komory zamestnancov) i Odborového zväzu pracovníkov školstva
a vedy (vo funkcii predsedu Rady predsedov odborových organizácií UK).
Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc., ostane neprehliadnuteľnou postavou slovenskej archeológie.
Jeho mimoriadne výsledky v pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti boli v roku 2009 ocenené Veľkou medailou sv. Gorazda.

POZÝVAME

Tenisový turnaj
o pohár
rektora UK
Katedra telesnej výchovy a športu Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(KTVŠ FaF UK) organizuje v poradí
šiesty ročník tenisového turnaja
pedagógov a zamestnancov
o pohár rektora UK v Bratislave.
Turnaj sa uskutoční dňa 9. septembra 2016 na tenisových kurtoch
AŠK Inter Bratislava.
Súťažiť sa bude v nasledujúcich kategóriách:
Dvojhra – muži, ženy:
1. do 50 rokov
2. nad 50 do 65 rokov
3. nad 65 rokov
Štvorhra – zmiešané páry vo všetkých
kategóriách
Štartovné vo výške 10 € sa platí pri registrácii. Účastníci majú zabezpečený pitný
režim a na obed sa bude podávať guláš.
Kontaktná osoba:
Mgr. Dalibor Ludvig, PhD., KTVŠ FaF UK
ludvig@fpharm.uniba.sk
Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr
do pondelka 5. septembra 2016.
Tešíme sa na vašu účasť!
Motto: „Tělo nechť každodenní své
hýbání má.“ (J. A. Komenský)

Andrej Vrtel,
Katedra archeológie FiF UK

JAZYKOVÉ OKIENKO

Aj vy ste prepadli antistresovým „omaľovánkam“?
Antistresové omaľovánky pre dos
pelých sa stali
novým trendom pri
hľadaní oddychovej relaxácie a sú
aj akýmsi návratom
do sveta detskej
bezstarostnosti. Ponúkajú ich vo forme prílohy k časopisom, ako alternatívu pre tých, ktorí
neobľubujú krížovky, alebo v podobe menších
kníh. Navrhujú ich prevažne výtvarníci a grafici
a niektoré sú dostupné aj v on-line verzii. Dokonca sa už píše o tom, že antistresové omaľovánky sú návykové, ale táto závislosť nás
nepripraví o všetky úspory. Predovšetkým majú
ulahodiť našej duši.

Vymaľovanie drobných detailov si vyžaduje
pevnú ruku a najmä pozorné oko, aby sme neprešli za predpísanú linku. Nejednému skúsenému pozorovateľovi neunikne drobný problém
s pomenovaním tohto typu kresieb. Činnosť,
ktorú vykonávame, označujeme výrazmi vyfarbiť
a vymaľovať. Napriek tomu nehovoríme o antistresových vyfarbovačkách či vymaľovankách.
Základ slova je maľovať, a tak správne by sme
mali hovoriť, že sme prepadli maľovankám a po
večeroch relaxujeme pri maľovankách.
Prečo však tento výraz príde používateľom ako
cudzí či dokonca neprirodzený? Väčšina z nich
sa s prvou maľovankou stretla ešte vo veku malých detí a ich rodičia a starí rodičia poznali české
slovo omalovánka, ktoré odovzdali ďalšej generácii. Z pozície jazykovej normy ide o bohemiz-

mus, a teda nespisovný výraz. Bežný používateľ
však problém nepociťuje pre dlhodobé vzájomné
pôsobenie slovenčiny a češtiny a pre to, že nie
je narušená funkčnosť v komunikácii. Ten, kto
vyrastal na omalovánkach a poslovenčených
omaľovánkach, ich pokojne odovzdá aj svo
jim deťom, prípadne v nich opäť nájde záľubu.
Tí, ktorí si potrpia na správnosť či dôslednosť
a nevybočujú za povolenú čiaru, zostanú verní
maľovankám, ale v novinových stánkoch a kníhkupectvách ich budú musieť hľadať o čosi dlhšie,
kým nájdu tú správnu verziu antistresových maľovaniek pre dospelých.

Mgr. Kristína Piatková,
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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čín. hmot.
miera
kód letiska Tolu

Eritrea
(kód)

talianska
sopka

ženská
tenisová
legenda

bučať
(angl.)

kyslá
pochutina

pozývalo

4

poľovačka

odložiť
(angl.)

UNET
ADOR

LOR
LER

Autorka: RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.

Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 11. júla 2016 a vyhrajte polokošeľu
s logom UK. Spomedzi správnych odpovedí vyžrebujeme
výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity.
Vyhodnotenie z minulého čísla: Erich Fromm: „Materinská
láska je... TAJNIČKA 1: POKOJ. Nemusí sa... TAJNIČKA
2: ZÍSKAVAŤ, nemusí sa... TAJNIČKA 3: ZASLÚŽIŤ.“
Správnu odpoveď poslal aj Oskar Dvořák. Srdečne blahoželáme!

K A R I K AT Ú R A

Autor: doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD., FTVŠ UK
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Comenius University has 16 new professors
On 16 May 2016, President of the Slovak Republic Andrej Kiska appointed 42
new university professors to their positions. Sixteen of those appointed work at
Comenius University in Bratislava (CU):
J. Bátora, E. Hiller, M. Chabada, M. Javorka, J. Klembara, T. Kluvánková, J.
Lysý, J. Pečeňák, A. Pilková, M. Slobodník, J. Staško, S. Tokár, D. Uhríková, P.
Valkovič, J. Višňovský, and P. Žúbor. p. 3
Selected events from the CU Rector’s programme
13 May: CU Rector Prof. Karol Mičieta
signed the Prague Declaration, which
deals with the role of universities in the
world today. The declaration highlights the
importance and irreplaceability of education in the modern world and the necessity to maintain and honour humanistic and
democratic ideas and principles. The declaration was initiated by Charles University
in Prague and was signed by representatives of the Coimbra Group, Europaeum,
and UNICA international university associations. p. 3
30 May – 31 May: The 76th meeting of
the Slovak Rectors’ Conference (SRC)
took place in Zvolen. The SRC is one of the
bodies that represent Slovak institutions of
higher education. The SRC president will
once again be Prof. R. Kropil, the rector
of the Technical University in Zvolen, who
was re-elected for another two-year period.
The SRC vice-presidents will be CU’s Prof.
K. Mičieta and Prof. M. Šmid, the rector
of Trnava University in Trnava. The terms of
office for those appointed began on 5 June
2016. p. 3
The Director-General of UNESCO visits
CU
On 6 May 2016, the Director-General of
UNESCO Irina Bokova received a CU Gold
Medal in Comenius University’s Auditorium
and then gave a lecture on the theme of
“Empowering Youth, Promoting Diversity: A New Foundation for Resilience and
Peace”. p. 5

ulty of Social and Economic Sciences at
CU, organized this conference, which was
attended by representatives of research institutions, professional organizations, and
academies from more than forty European
countries. p. 6
More than quarter of a million euros for
young scientists from CU
On 9 May 2016, a ceremony in Comenius
University’s Auditorium took place where
CU Grants were awarded for the twentieth time in order to support the scientific,
educational and artistic projects of young
research workers, teachers and internal
doctoral students at the university who are
thirty years of age and younger. This year
CU Grants were awarded to 288 projects,
with the university providing a total amount
of 273,760 euros. p. 7
Medical simulators at the Faculty of
Medicine
After three years of existence, the Department of Simulation and Virtual Medical Education (DSVME), based at the CU Faculty
of Medicine (FMED CU), whose main role
is to modernize and improve the teaching
of clinical and theoretical subjects in the
study programmes of general medicine
and dentistry, can proudly show off its
diverse technical equipment. It currently
has five patient simulators – two are adult
simulators (iStan and HAL), one is paediatric, one is neonatal, and one is obstetric (Victoria). In addition to the simulators,
the DSVME has passive trainers and three
functional ultrasound machines. p. 10
The winners of Slovakia’s 2015 Scientist of the Year awards include scientists from the FMPH CU
On 10 May 2016, the ceremonial announcement of the results of the 2015
Scientist of the Year Awards took place
in the Hall of Mirrors at the Primate’s Palace in Bratislava. Scientific experts from
CU’s Faculty of Mathematics, Physics and
Informatics (FMPH CU) were successful in
two categories. Prof. T. Hianik was awarded in the category of Personality of the
Year in EU Programmes, and Assoc. Prof.
T. Plecenik was named the Young Scientist
of the Year. p. 12

A pre-presidency conference at CU
On 2 and 3 June 2016 a pre-presidency
conference was held in the Rector’s Hall
at CU. As a part of its membership in the
Trans-European Political Science Association, the Institute of European Studies and
International Relations, based at the Fac-

The extraordinary success of Faculty of
Medicine students in Warsaw
From 12 to 15 May 2016, students from
FMED CU took part in the 12th annual
international students’ conference at the

Medical University of Warsaw in Poland,
where they presented their various research projects in competitive sections. A.
Furdová placed 1st in the ophthalmology
section as well as in the final Grand Prix
audience award; T. Havran secured 3rd
place in the cardiology and cardiac surgery section, and Š. Lukáč placed 3rd in
the pre-clinical and theoretical disciplines
section. The conference involved over 400
participants from 35 countries around the
world. p. 15
The Faculty of Law is once again the
organizer of a prestigious international
competition
From 29 April to 2 May 2016, CU’s Faculty
of Law and the European Law Students’
Association in Bratislava organized the
Central and Eastern European Moot Competition 2016 (CEEMC), which is a prestigious international competition held under
the auspices of the British Law Centre
and the Court of Justice of the European
Union in close partnership with the University of Cambridge. This year CEEMC was
hosted by CU due to Slovakia’s impending
presidency of the Council of the European
Union. p. 16
The famous Egyptologist Zahi Hawass
gave a lecture in the Moyzes Hall
On 17 May 2016 the Department of Archaeology at the CU Faculty of Arts, in
partnership with the Institute of Archaeology at the Slovak Academy of Sciences, and
under the patronage of the Embassy of the
Slovak Republic in Egypt, organised a lecture by Zahi Hawass, perhaps the most
well-known Egyptologist in the world. p. 18
Students from the FMPH CU were in the
final of an international programming
competition
A team from CU’s Faculty of Mathematics, Physics and Informatics (FMPH CU)
placed 52nd in the 40th annual final round
of the ACM International Collegiate Programming Contest (ACM-ICPC), which involves participants from all over the world.
The final round was held from 15 to 20
May 2016 in Phuket in Thailand. M. Anderle, E. Batmendijn and J. Hozza from
FMPH CU reached the final round out of
40,266 competing students in the regional
rounds made up of 2,736 universities from
102 countries. In the final they were one of
128 competing three-member teams from
a wide range of universities. p. 19
Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.

55

V
K
O

R
O

oč
9
ní
D
O
k
1

PREDNÁ

4

JÚL-AUGU

ST

du

O

D

.r

každú stre

PR
E

D
ET
I

14

ŠKY

2016
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Ing. Peter Kažimír / Minister ﬁnancií Slovenskej republiky

Slávnostná imatrikulácia

6. 7. 2016 /11.00

1. prednáška

Prečo peniaze kazia charakter?

2. prednáška

doc. RNDr. Vladimír Černý, PhD. / Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

3. prednáška

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA / Lekárska fakulta UK

4. prednáška

prof. Dr. Helge Ewers / Freie Universität Berlin

5. prednáška

prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. / Geograﬁcký ústav SAV

Aula UK

13. 7. 2016 /11.00

Prečo lietadlo nespadne?

Divadlo Aréna

20. 7. 2016 /11.00

Prečo je slnko naším priateľom, ale môže byť aj nepriateľom?

27. 7. 2016 /11.00

Prečo je jeseň farebná?

Divadlo Aréna

3. 8. 2016 /11.00

Prečo sa orientujeme v priestore a zároveň v čase?
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc. / Lekárska fakulta UK

6. prednáška

Divadlo Aréna

prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD. / Filozoﬁcká fakulta UK

17. 8. 2016 /11.00

Prečo potrebujeme umenie a kultúru?

8. prednáška

prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD. / Fakulta telesnej výchovy a športu UK

9. prednáška

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. / Guvernér Národnej banky Slovenska

Divadlo Aréna

24. 8. 2016 /11.00

Prečo nie doping?

Divadlo Aréna

31. 8. 2016 /11.00

Prečo sú peniaze zadarmo?

Slávnostná promócia
GENERÁLNY PARTNER DUK

GENERÁLNY PARTNER DIVADLA ARÉNA

Divadlo Aréna

10. 8. 2016 /11.00

Prečo musíme dodržiavať správnu výživu?

7. prednáška

Divadlo Aréna

Aula UK

Podmienky štúdia

HLAVNÝ PARTNER DUK

ZRIAĎOVATEĽ DIVADLA ARÉNA

Vek dieťaťa od 9 do 14 rokov.
Účasť študentov na jednotlivých podujatiach
nie je povinná.
Bližšie informácie o DUK - DENNÉ štúdium
a ONLINE štúdium nájdete na www.duk.sk

Kontakt:

Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10,
851 01 Bratislava

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

ORGANIZÁTORI DUK

Univerzita Komenského
v Bratislave

R e k l a m n á

MEDIÁLNI PARTNERI DUK

a g e n t ú r a

PROJEKT FINANČNE PODPORILO MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

