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EDITORIÁL

R

oku 1999 francúzsky mienkotvorný denník Le Monde uverejnil zoznam so stovkou najvýznamnejších kníh 20. storočia.
Na štrnástom mieste, susediac spredu s Bytím a ničotou od
Sartra a z druhej strany so Solženicynovým Súostrovím Gulag,
nachádzame Meno ruže, najslávnejšie dielo Umberta Eca. Prvý
román bolonského profesora bol prijatý s nadšením, a to i napriek tomu, že pre čitateľa, ktorý o stredoveku počul naposledy
na strednej škole, je jeho text nepochybne ťažký, neraz aj zdĺhavý a nudný.
Hneď po jeho vydaní sa však objavili aj špekulácie, čímže
to Ecova próza vlastne je: je to historický román, stredoveká
detektívka alebo originálna síce, no vo svojej podstate exhibicionistická sebaprezentácia fanfarónskeho vzdelanca? (Takto
o Ecovi hovorili najmä vo svojej pýche urazení talianski medievalisti, ktorým sa bradatý semiotik a estetik nielenže nezvane
votrel do revíru, ale stal sa pritom – najmä vďaka filmovému
spracovaniu románu – aj oveľa slávnejším a, pravda, i bohatším,
než oni.)
V mojich očiach je však Meno ruže predovšetkým oslavou
učenosti, dôvtipu a múdrosti, ktoré vyvierajú z nevýslovnej úcty
a lásky k písanému slovu a knihám. V prvom rade ma o tom
presviedča samotný text románu. Po druhé skutočnosť, že autor
ho písal uprostred svojej „domácej“ knižnice s 30 000 zväzkami a napokon tieto Ecove slová: „Keď nájdeme v pivnici knihu,
ktorú sme čítali ako dieťa, dojme nás to. Keď však jedného dňa
nájdeme disketu, ktorú sme používali v detskom veku, náš počítač ju už nebude vedieť prečítať a disketa bude ako ktorákoľvek
z tých, ktoré sa povaľujú u iných. To, že strácame osobný kontakt (s knihou), je katastrofou, a nielen pre bibliofila. Som však
presvedčený, že aj keď menšinový elektronický Taliban bude
používať len iPady či e-Booky, všetci ostatní budú knihy potrebovať aj naďalej.“
A kedy inokedy máme my, následníci stredovekých magistrov
a scholárov i románového Viliama z Baskervillu a Adsona z Melku, vzdať hold knihám, ak nie v marci? Prajem Vám preto dostatok času na potešujúce čítanie, a to aj na stranách aktuálneho
čísla nášho časopisu.

Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.,
prorektor UK pre rozvoj,
predseda Redakčnej rady Našej univerzity

Poznámka k titulnej strane: Dňa 13. februára 2017 sa v historickej budove UK uskutočnila imatrikulácia zahraničných študentov, ktorí prišli na našu univerzitu študovať počas letného semestra
2016/2017 v rámci programu Erasmus+ či na základe bilaterálnych
dohôd. Viac na str. 6.

SPRAVODAJST VO

Rektor UK podpísal memorandum o spolupráci univerzít
a štátnej správy
Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a rektori Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity a Ekonomickej univerzity podpísali dňa 9. februára 2017 Memorandum o spolupráci. Spoločné programy a projekty univerzít
a štátnych orgánov budú orientované na kohéznu politiku EÚ, investície, informačno-komunikačné technológie a výskum verejnej
správy, s cieľom zvýšiť kvalitu a flexibilitu reagovania vzdelávacieho systému na požiadavky praxe, podporiť prílev kvalifikovaných
absolventov, ako aj efektívne realizovať vedecké výsledky a využívať odborné kapacity univerzít.
Snaha naštartovať spoluprácu medzi orgánmi
štátnej správy a akademickou obcou a realizovať
spoločné programy a projekty je vedená najmä
záujmom zvyšovať efektívnosť výskumu, zlepšovať praktické skúsenosti absolventov a celkovo
pozdvihnúť atraktívnosť vysokoškolského štúdia
na Slovensku, ale aj reflektovať prognózy budúceho vývoja a priority zamerané na dosahovanie
stabilného a udržateľného rozvoja slovenskej spoločnosti priamo vo vzdelávacom systéme pri príprave ľudských zdrojov, a to aj pre verejnú a štátnu
správu.
„Tak, ako súkromné firmy pracujú so študentmi
stredných a vysokých škôl a už počas štúdia odchytávajú tých najlepších, rovnako sa musí správať aj
štát. Už na škole musíme podchytiť šikovných mladých ľudí, ktorí majú záujem sa podieľať na správe
vecí verejných, na riešení zložitých úloh v oblasti
fondov Európskej únie či informatizácie,“ uviedol
vicepremiér Ing. Peter Pellegrini po podpise.
Signatári memoranda budú spolupracovať pri
vytvorení platformy pre motivačné nástroje na
štúdium prioritných odborov a pri efektívnej realizácii vedeckých výsledkov týchto odborov, ako aj
využívať odborné kapacity univerzít v jednotlivých
oblastiach.
„Aj Univerzita Komenského a jej fakulty vo
všetkých svojich oblastiach intenzívne rozvíjajú

spoluprácu s praxou a orientujú sa na aktuálne
celospoločenské výzvy. Memorandum je predpokladom efektívnejších riešení reálnych potrieb
našej spoločnosti,“ konštatoval rektor Univerzity
Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Spolupráca je memorandom vymedzená do
troch oblastí. Prvá oblasť sa týka kohéznej politiky EÚ, v rámci ktorej bude možné pripravovať
mladých odborníkov s potenciálom prinášať inovatívne riešenia a uplatňovať integrovaný prístup
v problematike regionálnej politiky, ako aj analýzy
investičných projektov s dôrazom na dosahovanie maximálnej hodnoty za vynaložené verejné
prostriedky. Druhá oblasť je orientovaná na informačné a komunikačné technológie a možnosti
ich riešenia v súlade s koncepciami inteligentného priemyslu Industry 4.0 a potrebami EÚ.
Projekty spolupráce budú taktiež zamerané na
podporu európskeho digitálneho hospodárstva
a jednotný digitálny trh. V tretej oblasti bude
spolupráca prebiehať v rovine výskumu verejnej
správy, ktorý vychádza z analýzy slovenského
legislatívneho prostredia a súčasne preberá aj
príklady dobrej praxe zo zahraničia. Hlavnou
výzvou v tejto oblasti je najmä hľadanie možností
a riešení prieniku verejného záujmu a ekonomicky udržateľného rozvoja. V nadväznosti na oblasť
IKT sa aplikovaný výskum zameria aj na návrhy
zlepšení prístupu k on-line službám.
redakcia
Zdroj foto: Úrad podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu

UK a STU predložili kľúčový projekt slovenskej vedy
a vzdelávania ACCORD
Najväčšie slovenské univerzity spájajú sily. Dňa 8. februára 2017 Univerzita Komenského (UK) a Slovenská technická univerzita
v Bratislave (STU) predložili Európskej komisii a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR projekt, ktorý má ambíciu udržať
doma talentovaných študentov a pritiahnuť na Slovensko mladých vedcov zo zahraničia.
Spoločné laboratóriá, spoločné výskumné
tímy, spoločné študijné programy pre najlepších
študentov. To je projekt ACCORD (Advancing university Capacity and COmpetence in Research,
Development and innovation/Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji
a inováciách). Projekt je súčasťou finančného
plánu operačného programu Výskum a inovácie,
ktorý schválila vláda SR a Európska komisia.
Univerzity 8. februára 2017 spoločne predložili štúdiu uskutočniteľnosti projektu s takmer
desiatkou analýz Európskej komisii prostredníctvom agentúry JASPERS a Ministerstvu školstva,
vedy, výskumu a športu SR. Projekt podlieha
ešte schváleniu Európskou komisiou v Bruseli.
S JASPERS univerzity spolupracovali už pri
príprave projektu. JASPERS (spája odborníkov
Európskej komisie, Európskej investičnej banky
a Európskej banky pre obnovu a rozvoj) pomáha
členským krajinám pri príprave veľkých, tzv. „major“ projektov. Projekt bratislavských univerzít je
prvým „major“ projektom na Slovensku v oblasti
vedy a výskumu.

UK a STU, najväčšie a výskumne najsilnejšie slovenské univerzity, chcú spolupracovať
v troch kľúčových oblastiach výskumu a vzdelávania – informačné a komunikačné technológie, biotechnológie a materiálový výskum. Ide
o oblasti, ktoré majú šancu zatraktívniť krajinu
pre talentovaných ľudí, posilniť jej inovačný potenciál a konkurencieschopnosť. Projekt rozvíja
vybrané oblasti národnej stratégie inteligentnej
špecializácie výskumu a vývoja RIS3 SK „Poznatkami k prosperite“. Zameriava sa najmä na oblasť
kybernetickej bezpečnosti, web orientovaných
technológií, riadenie v priemysle Industry 4.0, na
progresívne materiály a nanotechnológie či oblasti molekulárnej a štrukturálnej biológie, genomiky, environmentálnej chémie, biotechnológií.
Spájanie síl vo výskume je trend v Európe aj
vo svete. Je to cesta, ako môže krajina vytvoriť
väčšie a silnejšie vedecké tímy, ktoré sú schopné
výrazne sa zapájať do medzinárodného výskumu
a byť zdrojom inovácií pre domáci priemysel.
Atraktívne podmienky na vzdelávanie a výskum
sú v neposlednom rade nástrojom, ktorý dokáže

udržať na Slovensku talentovaných mladých ľudí
a pritiahnuť vedcov zo zahraničia.
Projekt ACCORD počíta tiež s ekologickým aspektom – obnova univerzitných budov v Mlynskej
doline a v centre hlavného mesta výrazne zníži
emisie skleníkových plynov. Počíta sa s modernizáciou výskumných a vzdelávacích priestorov,
modernizáciou didaktickej techniky, ako aj s doplnením priestorov o funkcie, ktoré sú v zahraničí
súčasťou špičkových univerzít. Ide nielen o špecifické výskumné priestory, ale aj o priestory pre
prácu a štúdium študentov a odbornú činnosť
vedeckých pracovníkov.
V Bratislave sa koncentruje až 50 % výskumnej
kapacity Slovenska a vedci v hlavnom meste
sú autormi 70 % všetkých vedeckých výstupov
v kľúčových vedeckých databázach. Výrazný
podiel pritom majú na tomto výkone univerzity.
V Bratislave sa tiež sústreďuje viac ako tretina vysokoškolákov Slovenska, pričom sú medzi nimi
zastúpené všetky regióny. Len na UK a STU dnes
študuje 24 % všetkých vysokoškolákov v krajine.
redakcia
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK

3. 2. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD., sa zúčastnil na spomienkovom stretnutí pri
príležitosti nedožitých 90. narodenín prof. RNDr.
Michala Greguša, DrSc., spojenom s krstom
knihy Boje za matfyz od doc. RNDr. Jozefa Vencka, CSc. Viac na str. 19.
8. 2. – Zúčastnil sa na spoločnom zasadnutí vedení Masarykovej univerzity v Brne a Univerzity Komenského v Bratislave na pôde UK.
Viac na str. 4.

9. 2. – Podpísal Memorandum o spolupráci medzi Úradom podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu a Univerzitou
Komenského, Slovenskou technickou univerzitou (STU) a Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Viac na str. 3.
Prijal pozvanie na stretnutie od mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Iránskej islamskej republiky pre SR so sídlom vo Viedni
Dr. Ebadollaha Molaeia.

10. 2. – Zúčastnil sa na výberovom konaní
na miesta vedeckých pracovníkov na Žilinskej
univerzite v Žiline.

UK rokoval na tému finančného zabezpečenia a skvalitnenia vyučovacieho procesu.

16. 2. – Ako zástupca Slovenskej rektorskej

ného Fra Angelica, patróna umelcov, sa zúčastnil v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave na slávnostnom udelení cien
Fra Angelico 2017.

konferencie sa zúčastnil na 5. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre operačný program
Výskum a inovácie.

17. 2. – Na stretnutí so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR rokoval o spolupráci
na skvalitnení výučby lekárskych fakúlt.

20. 2. – Predsedal zasadnutiu Vedeckej
rady UK.
Viedol spoločné zasadnutie vedenia UK s dekanmi fakúlt UK.

21. 2. – Zúčastnil sa na stretnutí k príprave
spoločného veľkého projektu UK a STU pod
názvom ACCORD. Viac na str. 3.

22. 2. – S predstaviteľmi Lekárskej fakulty

23. 2. – Pri príležitosti sviatku blahoslave-

27. 2. – Viedol zasadnutie Kolégia rektora
UK.
V Aule UK sa prihovoril smútočnému zhromaždeniu na poslednej rozlúčke s bývalým
rektorom UK prof. MUDr. Jurajom Švecom,
DrSc. Viac na str. 7.

28. 2. – Na slávnostnom zasadnutí akademickej obce Farmaceutickej fakulty UK
(FaF UK) odovzdal menovací dekrét na druhé
funkčné obdobie dekanovi FaF UK prof.
PharmDr. Pavlovi Mučajimu, PhD.
Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK

SPRAVODAJST VO

Vedenie UK navštívili predstavitelia
Masarykovej univerzity v Brne
Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave (UK) na čele s rektorom UK prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD., prijalo dňa 8. februára 2017 partnerskú delegáciu z Masarykovej
univerzity v Brne (MU) vedenú rektorom MU doc. PhDr. Mikulášom Bekom, PhD.

Na stretnutí sa z vedenia UK ďalej zúčastnili aj prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr.
Mária Patakyová, PhD., prorektorka UK pre
medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., prorektorka UK pre študijné
veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska,
PhD., prorektor UK pre vedecko-výskumnú
činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc., prorektor UK pre informačné technológie doc. RNDr. Daniel Olejár,
PhD., a kvestorka UK Ing. Monika Tarabová.
Členmi partnerskej delegácie vedenia MU boli
okrem rektora MU aj prorektor MU pre akademické záležitosti prof. MUDr. Martin Bareš,
PhD., prorektor MU pre internacionalizáciu
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., prorektorka MU
pre vonkajšie vzťahy doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, PhD., prorektorka MU pre rozvoj doc.
PhDr. Markéta Pitrová, PhD., prorektorka MU
pre záležitosti študentov prof. JUDr. Naděžda
Rozehnalová, CSc., prorektor MU pre štúdium
a informačné technológie Mgr. Michal Bulant,
PhD., a kvestorka MU Mgr. Marta Valešová,
MBA. K stretnutiu sa pripojila aj riaditeľka MU
pre komunikáciu Mgr. Tereza Fojtová.
Zasadnutie vedení oboch partnerských
univerzít sa nieslo v pracovnej, no priateľskej,
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ústretovej a otvorenej atmosfére predznamenávajúcej aj spoločné pripomenutie si 100.
výročia vzniku Československa na budúci rok
a s ním súvisiacej prípravy spoločných osláv
výročia vzniku oboch univerzít v roku 2019.
Predstavitelia oboch univerzít sa tiež vzájomne informovali o legislatívnom prostredí
ich fungovania v oboch štátoch, napr. o aktuálnej príprave nového vysokoškolského zákona v SR, o agende kvality, akreditáciách
a o pôsobení Národného akreditačného úradu v ČR, o systéme štátnych dotácií, podpory vedy a výskumu, ako aj o prepojení vedy
a praxe a o postupe v ďalšej internacionalizácii či ďalších relevantných otázkach. Aj v súvislosti s procesom habilitácií sa obe vedenia
zhodli na potrebe čo najlepších a najkvalitnejších hodnotiacich kritérií obhájiteľných
v medzinárodnom priestore a vo svetovom
kontexte.
Hostia informovali o pôsobení MU s výrazne veľkorysejšou štátnou dotáciou, než akou
disponuje UK, pričom nárastu kvality napomáha zmena systému financovania v ČR, ku ktorej zavedeniu prišlo pred piatimi rokmi a ktorá
umožňuje nábor študentov na základe ich kvality
a nie ich počtu. Každý rok sa môže počet študentov meniť o 10 percent bez vplyvu na výšku,
resp. zníženie štátnej dotácie, čo MU využíva
na medziročný pokles prijatých študentov o 10
percent. Z pôvodného počtu 43 000 študentov
sa tak dostala k číslu 34 000 a tento stav chce
stabilizovať pri počte 30 000 študentov.
Súčasťou stretnutia bola aj návšteva Vedeckého parku UK v bratislavskej Mlynskej doline.

PhDr. Mgr. Branislav Slyško

UK prijala
zástupcov
japonskej Kobe
University
Dňa 7. februára 2017 navštívili UK
zástupcovia japonskej Kobe University – prof. Kiyomitsu Yui (Graduate
School of Humanities) a doc. Eva
Hanada (Institute for Promoting International Partnerships, Centre for EU
Academic Collaboration).
Prvú oficiálnu návštevu zástupcov
japonskej Kobe University na UK prijali prorektorka UK pre medzinárodné
vzťahy prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov Rektorátu UK (OMV
RUK) Mgr. Magdaléna Belková a Michal Dzúrik (OMV RUK). Na stretnutie
bola prizvaná aj prodekanka pre medzinárodné vzťahy Filozofickej fakulty UK
prof. PhDr. Darina Malová, CSc. Obe
strany predstavili svoje univerzity a načrtli predstavy o možnej budúcej spolupráci, ktorá by mala začať výmenou študentov. Pripravovaný výmenný študijný
program prinesie študentom Filozofickej fakulty UK, Pedagogickej fakulty UK
a Fakulty sociálnych a ekonomických
vied UK nové možnosti štúdia na nedávno vytvorenej multidisciplinárnej fakulte
globálnych humanitných vied (Faculty
of Global Human Sciences) a ďalších
fakultách.

Michal Dzúrik, OMV RUK

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Významné archeologické nálezisko Vráble-Fidvár bolo
v staršej dobe bronzovej bydliskom tisícky obyvateľov
rôznych sociálnych vrstiev
Na opevnenom sídlisku v lokalite Vráble-Fidvár žilo v staršej dobe bronzovej minimálne 1000 osôb, čo predstavuje v danej dobe mimoriadne veľkú populáciu. Dovtedy známe sídliská mali najviac 300 obyvateľov. Výskum archeológov na čele s prof. PhDr. Jozefom
Bátorom, DrSc., z Univerzity Komenského v Bratislave (UK) odhalil, že architektúra a zástavba tzv. protourbánneho charakteru je
v oblasti strednej Európy staršia o tristo rokov, ako to bolo doteraz známe.
Významné archeologické nálezisko Vráble-Fidvár, ktoré leží na ľavom brehu rieky Žitavy, bolo osídlené už v období neskorej doby
kamennej (cca 4000 – 3000 pred n. l.).
V staršej dobe bronzovej (cca 2100 – 1450
pred n. l.) bolo sídlisko postupne obkolesené
tromi priekopami. „V opevnenom areáli sme
zistili vyše 160 pôdorysov obydlí, ktoré boli
usporiadané radiálne, vo viacerých radoch,
pozdĺž kruhového opevnenia. Ich datovanie
rádiokarbónovou metódou C14, do obdobia
2100 – 1800 rokov pred n. l., ukázalo, že
ide o protourbánnu architektúru a zástavbu až
o tri storočia staršiu, ako bolo známe z doterajších výskumov. Z tohto hľadiska ide o prevratný objav,“ približuje prof. Jozef Bátora
z Katedry archeológie Filozofickej fakulty UK.
Archeológovia skúmali domy v rôznych
častiach tohto sídliska. V jeho centrálnej
časti bývala elita, na čo poukazuje použitie
kameňa pri stavbe domov, ako aj ich drevené podlahy, zatiaľ čo obydlia nižších vrstiev
boli konštruované z prútia, hliny a dlážka pozostávala z udupanej zeme. Podľa profesora
Bátoru ide o evidentný dôkaz spoločenskej
diferenciácie obyvateľstva – prvýkrát zachytený v takejto miere v priestore sídliska zo
staršej doby bronzovej.
Všetky preskúmané obydlia možno datovať do únětickej kultúry. Domy mali štandardizované rozmery: dĺžku 10 – 15 m a šírku
6 – 8 m. Zaujímavosťou je, že medzi domami sa nachádzala ulička široká cca 1 m.
Hygienické návyky obyvateľstva sú však veľmi diskutabilné. „Ulička bola totiž vyplnená
prevažne kuchynským odpadom – rozbitými nádobami, zvieracími kosťami, nefunkčnými pracovnými nástrojmi,“ hovorí archeológ. Domáci odpad teda nebol sústredený
na centrálnom mieste, ale bol jednoducho
vyhodený a zhromaždený medzi domami.

Model (rekonštrukcia) opevneného sídliska
vo Vrábľoch, v polohe Fidvár v období únětickej kultúry
(2100 – 1800 pred n. l.)
Zdroj: O. z. Žitavská komunita Vráble

Hrob únětickej kultúry, v ktorom bola pochovaná staršia žena
Archív AÚ SAV Nitra a archív Katedry archeológie FiF UK; foto J. Kalmbach

K sídlisku patrilo aj pohrebisko,
ktoré sa nachádzalo 300 m južne
od opevneného sídliska. Väčšina
hrobov bola už sekundárne otvorená – spravidla sa to dialo po 7 – 10
rokoch od pochovania zosnulých,
keď mäkké časti tela boli už zotleté.
V hroboch sa našli okrem keramiky
(amfory, misy, hrnce) rôzne bronzové ozdoby (náušnice, ihlice na odev)
a ojedinele aj potrava „na druhý
svet“ (rebrá z hovädzieho dobytka).
Výskum v lokalite Vráble-Fidvár,
na ktorom spolupracujú Katedra Ukážka keramickej produkcie zo staršej doby bronzovej
archeológie Filozofickej fakulty Archív AÚ SAV Nitra a archív Katedry archeológie FiF UK;
Univerzity Komenského v Bratisla- foto J. Bátora
ve s Archeologickým ústavom SAV
v Nitre a Nemeckým archeologickým ústa- práce významných vedeckých inštitúcií. Povom so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom, skytujú našim študentom atraktívnu možnosť
je realizovaný od roku 2007. Do výskumu, získavania unikátnych skúseností v praxi.
ktorý každoročne prebieha prevažne v let- Prispievajú tak nielen k novým poznatkom
ných mesiacoch, sú zapojení aj mladí od- meniacim historickú mapu diania na našom
borní asistenti, doktorandi a študenti arche- území, ale aj k napĺňaniu cieľa – dosiahnuť
najvyšší možný stupeň internacionalizácie
ológie UK.
„Tento archeologický výskum a jeho vý- našej univerzity,“ dodáva rektor UK prof.
sledky významne posúvajú hranice pozna- RNDr. Karol Mičieta, PhD.
nia o našej dávnej minulosti a sú ukážkovým
Andrea Földváryová
príkladom efektívnej medzinárodnej spolu-
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Na UK bude v letnom semestri študovať
131 zahraničných študentov
Dňa 13. februára 2017 sa v Auditoriu maximum Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK) uskutočnila imatrikulácia
zahraničných študentov, ktorí prišli v rámci programu Erasmus+ či na základe bilaterálnych dohôd študovať na UK počas letného
semestra 2016/2017. Imatrikuláciou, načasovanou presne týždeň pred začiatkom letného semestra na väčšine fakúlt UK, sa začal
pre zahraničných študentov tradičný Welcome Week.

Zahraničných študentov na univerzitnej
pôde privítala prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.: „Odteraz ste súčasťou najstaršej, najväčšej a najkomplexnejšej univerzity
klasického typu na Slovensku.“ Prítomným
v skratke predstavila Univerzitu Komenského
ako poprednú vzdelávaciu inštitúciu na našom území, ktorá podporuje špičkový vedecký výskum a vytvára aj vďaka skúseným pe-

dagógom a moderným metódam výučby excelentné podmienky na štúdium. „Želám vám,
aby ste sa úspešne začlenili do našej UK rodiny, a dúfam tiež, že sa vám vice versa podarí
uviesť do medzinárodného kontextu aj našich
slovenských študentov. Rovnako vám prajem
aj to, aby ste tu nadviazali priateľstvá a kontakty, na ktorých budete môcť stavať aj v budúcnosti – či už v pracovnom, alebo osobnom
živote,“ zaželala študentom prof. Ostatníková.
S úsmevom im však vzápätí pripomenula, aby
nezabúdali, že sem neprišli kvôli zábave, ale
sú tu predovšetkým kvôli štúdiu. „Dovoľte mi
na záver popriať vám krásne a produktívne
obdobie počas vášho pobytu v Bratislave, ako
aj to, aby ste si i po svojom návrate domov
niesli v srdci Univerzitu Komenského a ostali
tak veľvyslancami Slovenska u vás doma i na
vašich domovských univerzitách. Ešte raz vitajte!“ dodala nakoniec.
Po príhovore prorektorky UK a zložení
imatrikulačného sľubu sa študenti mohli dozvedieť viac o príležitostiach,
ktoré im UK počas ich študijného pobytu ponúka. Nasledovala
totiž prezentácia univerzity, študentskej organizácie Erasmus
Student Network Comenius
University,
špecializovaného
pracoviska Filozofickej fakulty
UK Studia Academica Slovaca
– centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk, ako aj ubytovacieho
zariadenia VM Ľ. Štúra – Mlyny
UK.

Na UK bude v letnom semestri 2016/2017
študovať dokopy 131 zahraničných študentov. Najviac študentov (32) prišlo z Talianska.
Imatrikulačný sľub zložilo aj 18 študentov zo
Španielska, 15 z Turecka, 10 z Francúzska,
10 z Portugalska a 7 z Poľska, ale napríklad
aj jeden študent z USA a jeden z Austrálie.
Najviac zahraničných študentov (51)
v tomto letnom semestri privítala na svojej
pôde Fakulta managementu UK. Na Filozofickú fakultu UK prišlo 22 zahraničných študentov, 12 na Fakultu sociálnych a ekono-

mických vied UK. Po 8 študentov študuje na
Farmaceutickej fakulte UK a Fakulte telesnej
výchovy a športu UK, 7 na Pedagogickej
fakulte UK, po 6 na Lekárskej a Prírodovedeckej fakulte UK, po 5 študentov privítali
Právnická fakulta UK a Jesseniova lekárska
fakulta UK a jeden zahraničný študent sa
rozhodol pre štúdium na Fakulte matematiky,
fyziky a informatiky UK.
redakcia

SPRAVODAJST VO

S nórskymi absolventmi JLF UK v Osle
Dňa 24. februára 2017 sa uskutočnilo v reprezentačných priestoroch slovenskej ambasády v Osle historicky prvé stretnutie s nórskymi absolventmi Jesseniovej lekárskej fakulty
UK v Martine (JLF UK).
Viac ako desiatka nórskych lekárov z celého Nórska, ktorí vyštudovali všeobecnú
medicínu na JLF UK, prijala pozvanie Zastupiteľského úradu SR v Nórskom kráľovstve
a Spoločnosti priateľov Slovenska na po
dujatie, na ktorom sa zúčastnili aj začínajúci
nórski študenti lekárstva v prvom ročníku.
Veľvyslanec SR v Nórsku František Kašický označil nórskych absolventov najväčšej
a najstaršej slovenskej univerzity za najlepších poslov šíriacich dobré meno Slovenska v Nórsku, informoval ich o súčasných
slovensko-nórskych bilaterálnych vzťahoch,
ako aj o dlhodobom a úspešnom projekte
štúdia nórskych študentov, na ktorom sa
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priamo podieľa aj prezident Spoločnosti
priateľov Slovenska Ján Zima.
Súčasťou stretnutia bola výmena skúseností zo štúdia na Slovensku, ponuka veľvyslanectva na užšiu spoluprácu formou účasti
na vybraných podujatiach ambasády, prezentačných akciách, návrh na využívanie facebookového profilu ambasády pre potreby
pravidelného kontaktu a informovania, ako
aj predstavenie možností zapojenia sa do
projektov Nórskeho finančného mechanizmu. Účastníci stretnutia si zároveň prezreli
časť výstavného projektu Fotoroma – Zvyšovanie povedomia o kultúrnej rozmanitosti
Rómov a budovanie interkultúrneho dialógu

prostredníctvom fotografie, ktorý zrealizovali nórska organizácia Kulturbyrået Mesén
s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave
a OZ Rúbanka.
redakcia
Foto: ZÚ Oslo

SPRAVODAJST VO

Akademická obec sa rozlúčila
s prof. Jurajom Švecom, bývalým rektorom UK
Dňa 27. februára 2017 sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) konala posledná rozlúčka s prof. MUDr. Jurajom Švecom, DrSc.
Dňa 17. februára 2017 zomrel vo
veku 79 rokov lekár – onkológ, vysokoškolský pedagóg a politik prof.
MUDr. Juraj Švec, DrSc., ktorý v rokoch 1991 – 1997 zastával post
rektora UK. Rozlúčiť sa s ním prišla
i akademická obec.
Smútočnému zhromaždeniu sa prihovoril rektor UK prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD., ktorý vyzdvihol prínos prof. Šveca pre univerzitu: „Ak sa o dva roky blížime k našej storočnici so statusom národnej univerzity s pevným začlenením v medzinárodnom priestore,
musíme si pripomenúť, že je to aj zásluhou prof. Juraja Šveca, ktorý
v porevolučných rokoch viedol našu alma mater tak, aby navigovala všetkých svojich kreatívnych a talentovaných študentov do výšok
vzdelania, výskumu a vedy, ale aj humanizmu, kultúrnosti a etiky.“
Na záver smútočného príhovoru rektor UK uviedol: „Do akademického neba, žiaľ, odchádza vzácny človek a významná pedagogická,
vedecká aj manažérska osobnosť navždy spojená s menom a pôsobením na našej alma mater, po ktorej však zostáva výrazná stopa na
mape slovenského vzdelávania a slovenskej vedy.“
Dekan Lekárskej fakulty UK (LF UK) prof. MUDr. Juraj Šteňo,
DrSc., predstavil odbornú medicínsku činnosť prof. Šveca, neopomenul ani jeho silné osobnostné črty: „Všetko to, čo prof. Juraj Švec
dosiahol, by stačilo na naplnenie viacerých životov. Svoje poslanie
plnil s bravúrou, eleganciou a ľahkosťou, akú vídame u špičkových
umelcov alebo športovcov. Na takéto výkony nestačí mať len talent
a vhodné podmienky či šťastné okolnosti v živote. Vždy to vyžaduje
nesmiernu námahu. Prof. Juraj Švec pritom pôsobil dojmom, akoby
ho poháňali solárne motory. Životná energia z neho sálala aj na jeho
okolie. Takto si budeme na Lekárskej fakulte UK s vďakou spomínať
na prof. Juraja Šveca.“
Prítomným sa prihovoril aj RNDr. Pavol Demeš, CSc., člen Správnej rady UK a priateľ zosnulého: „Ak sa raz bude o Jurajovi Švecovi točiť filmový medailón, tak nebude treba k nemu skladať hudbu.
V pozadí by mohlo tíško znieť Gaudeamus igitur – Radujme sa teda.
Táto melódia k nemu jednoducho patrila. Jej tóny, atmosféra i pátos.
Keď Juraj kráčaval v červenom rektorskom plášti v ponovembrových
rokoch 1991 až 1997 touto krásnou aulou, všetci sme mali pocit,
že sledujeme pravého akademika, ktorý hrdo nesie stáročnú štafetu
vzdelanosti a humanizmu a pozýva nás s ľahkým úsmevom na túto
cestu.“ Dr. Demeš na záver dodal: „Na večnosť odchádza človek –
Magnificencia, s nadpriemerným počtom citácií v našich srdciach.
Hlboko sa skláňam pred jeho dielom a životom.“

bra 1986 pôsobil na pozícii vedúceho Katedry onkológie, rádiológie
a nukleárnej medicíny LF UK. Pozíciu zastával do roku 1990, keď bol
vymenovaný za prednostu Onkologického ústavu LF UK. V apríli 1987
ho prezident republiky vymenoval za profesora onkológie. V rokoch
1998 – 2004 pôsobil ako prednosta Onkologickej kliniky LF UK.
Okrem vedecko-pedagogickej práce zastával aj viaceré akademické
funkcie. V rokoch 1991 – 1997 pôsobil ako rektor UK.
Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zaoberal problematikou

klinickej a experimentálnej onkológie, predovšetkým problému
karcinómov prsnej žľazy. Prioritné výsledky a mimoriadny vedecký
ohlas v zahraničí dosiahol v oblasti výskumu nádorotvorného procesu a úlohy hormónov, chemických látok a genetického vybavenia
buniek v tomto procese.
Jeho odborný rast výraznou mierou ovplyvnili študijné pobyty na
onkologických pracoviskách v zahraničí (u prof. Wackera vo Frankfurte nad Mohanom, u prof. Mühlbocka v Holandskom ústave pre
výskum rakoviny a i.). Počas jeho funkčného obdobia sa podarilo UK
opäť zapojiť do siete najvýznamnejších európskych vysokoškolských
inštitúcií.
Profesor Švec je nositeľom viacerých vyznamenaní – Zlatej medaily pápeža Jána Pavla II. za rozvoj teologických štúdií v SR, Zlatej
medaily Rady Európy, ako aj zlatých medailí viacerých európskych
univerzít.
redakcia
Zdroj portrétnej fotografie: Archív UK,
Zbierka fotografií, Rektori UK, Juraj Švec

***
Prof. Juraj Švec pochádzal z rodiny vysokoškolského učiteľa.
Strednú školu ukončil v roku 1955 maturitou na gymnáziu v Bratislave. Po absolvovaní štúdia medicíny v júni 1961 na LF UK nastúpil do
zamestnania ako sekundárny lekár v Ozdravovni TBC vo Vyšných Hágoch. V januári 1963 sa zamestnal ako asistent, neskôr ako odborný
asistent na Katedre rádiológie Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov
a farmaceutov v Bratislave. Na tomto pracovisku napísal svoje prvé
klinické práce zamerané na rádioizotopovú diagnostiku urologických
komplikácií v gynekologickej onkológii. V roku 1970 bol prijatý ako
asistent na Katedru onkológie, rádiológie a nukleárnej medicíny LF
UK, na ktorej sa v októbri 1980 habilitoval na docenta pre odbor onkológie. Po úspešnej obhajobe doktorskej dizertačnej práce získal
v novembri 1983 vedecký titul doktora lekárskych vied. Od septem-
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Prírodovedecká fakulta UK predst
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) je vrcholnou vedecko-pedagogickou ustanovizňou, ktorá sa
v hodnotení agentúry ARRA dlhodobo drží na 2. – 3. mieste zo všetkých hodnotených fakúlt prírodovedného zamerania na Slovensku. PriF UK odborne zastrešuje a garantuje výskumné programy a projekty, ktorých výsledky sú uznávané v celoeurópskom
kontexte. Ako najúspešnejšia fakulta na Slovensku z hľadiska získavania projektov z fondov EÚ, ktorá vedie k vedeckej činnosti aj
všetkých svojich študentov – od bakalárskeho až po doktorandský stupeň, sa tak môže pýšiť vedeckými úspechmi aj v radoch svojich najmladších poslucháčov.

Aj na Slovensku sa dá robiť kvalitná veda
Dominik Juračka vyštudoval Strednú odbornú školu chemickú v Bratislave. V súčasnosti je ešte iba prvákom na PriF UK,
kde študuje medicínsku biológiu, ale má
za sebou už množstvo úspechov a bohatú
výskumnú činnosť. Tú začal v roku 2014
ako druhák na strednej škole, a to prácou
v oblasti mikrobiálnej degradácie benztiazolov, ktoré predstavujú významnú záťaž pre
životné prostredie. Práca získala 1. miesto
v celoštátnom kole stredoškolskej odbornej
činnosti (SOČ), 1. miesto a cenu dekana
PriF UK v súťaži Festival vedy a techniky
AMAVET 2014, čím Dominik získal možnosť
prezentovať svoj výskum nielen na Expo
Sciences Europe v Žiline, ale aj na medzinárodnej súťaži I-SWEEP v Houstone, kde
získal 5. miesto. Na požiadavky praxe výroby farmaceutík reagovala v roku 2015 jeho
spoločná práca s vtedy ešte iba prvákom
Mariánom Pevným na tému „Kontrola rezíduí Kryptofixu 2.2.2 v rádiofarmaku 18F-FDG“. Výskum bol ocenený 2. miestom
na celoštátnom kole SOČ. Obaja mladí študenti sa od problematiky rádiofarmák presunuli k vývoju a testovaniu inovatívnej metódy na stanovenie 5-hydroxy-L-tryptofánu
pri diagnostike kolorektálneho karcinómu
(KRK), ktorý je v súčasnej dobe globálnym
zdravotníckym, ekonomickým a sociálnym
problémom, keďže rakovina hrubého čreva
a konečníka je tretím najčastejšie sa vyskytujúcim rakovinovým ochorením na svete.
S prácou o KRK vyhrali bienálnu Súťaž mladých onkológov 2016 a získali ocenenie za
najlepší onkologický výskum na Slovensku.
S touto prácou vyhrali tiež v rámci SOČ 1.
miesto v krajskom aj celoštátnom kole. S týmito prácami sa zúčastnili aj na študentskej
vedeckej konferencii PriF UK, na ktorej získali ocenenie za najlepší príspevok v oblasti
palivového cyklu a využívania ionizujúceho
žiarenia v medicíne. S výskumom o KRK
sa Dominik zúčastnil aj na medzinárodnej
výstave Expo Sciences Europe 2016 vo
francúzskom Toulouse, odkiaľ si priniesol
medailu Georga Charpaka za osobný rozvoj
a rozvoj vedy. V novembri 2016 udelil Dominikovi rektor UK pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva akademickú pochvalu
za jeho vynikajúce študijné výsledky.
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V e-mailoch vždy uvádzate motto od
Marie Curie-Skłodowskej: „V živote sa
netreba ničoho báť, všetkému treba iba
porozumieť.“ To sa vám naozaj darí, váš
zoznam odborných úspechov je naozaj
veľmi bohatý. Ktorý si ceníte najviac?
Toto motto mi prirástlo k srdcu, pretože
si ho vždy v mailoch uvádzal aj môj konzultant Ing. Zoltán Krascsenits. V duchu tohto
motta ma viedol aj pri odborných prácach.
A najväčší úspech? Neviem, či dokážem
odpovedať na túto otázku jednoznačne. Ku
každému z nich viedla tŕnistá cesta, každý
úspech mi dal niečo iné a niečo iné ma naučil. Všetky si však cením rovnako, pretože
všetky sú mojou súčasťou.
Predpokladám, že vás to od malička
tiahlo k chémii a prírodným vedám.
Spektrum problémov, ktorým sa venujete, je naozaj široké. Napokon ste „zakotvili“ pri štúdiu medicínskej biológie.
Bola to jasná voľba alebo ťažké rozhodovanie medzi viacerými favoritmi?
Práveže ma to vôbec netiahlo k prírodným
vedám. Obdobie základnej školy bolo pre
mňa veľmi ťažké. Keď však prišlo na výber
strednej školy, mal som jasno. Chcel som
sa stať kuchárom ako môj otec. Tak som si
podal prihlášku na hotelovú akadémiu. Ostal mi však priestor ešte na jednu prihlášku.
Najprv som nevedel, ktorú školu vybrať. Nuž
tak som vybral tú, kde som navštívil deň
otvorených dverí – Strednú odbornú školu
chemickú. Čo sa malo stať, stalo sa. Na hotelovú akadémiu ma nezobrali, ale na Strednú odbornú školu chemickú áno. Nasledovali prebdené noci, plač nad organickou
chémiou a matematikou. Dnes však viem,
že to stálo za to. Na strednej škole som
študoval úplne nový odbor v rámci Slovenska a vedel som, že ak budem pokračovať
v novom odbore aj na vysokej škole, budem
mať výhodu na trhu práce, ktorý nie je v tejto
oblasti taký presýtený.
Prečo ste sa rozhodli pre „domovskú“
Prírodovedeckú fakultu UK tu v Bratislave? Výnimoční študenti často uvažujú hneď nad západoeurópskymi či americkými univerzitami. Vy ste sa rozhodli
zostať...

Ako hovoríte, aj ja som uvažoval. Texas,
Holandsko, Česko. Slovensko je však krajina, kde som sa narodil, krajina, kde som
odborne rástol, krajina, kde síce nie vždy
všetko ide tak, ako má, ale rozhodol som
sa zostať a dokázať tak ľudom, ktorí odišli,
že aj tu sa dá robiť veda a je načase sa vrátiť. PriF UK ma lákala tým, že je najväčšou
prírodovedeckou fakultou na Slovensku,
ako aj šírkou zamerania ňou ponúkaných
študijných programov a prítomnosťou šikovných vedeckých tímov, ktoré na fakulte
pôsobia. Navyše, na základe dosiahnutých
výsledkov ma na PriF UK prijali bez absolvovania prijímacích skúšok.
Na čo by ste sa chceli zamerať v bakalárskej a neskôr diplomovej práci? Chcete
pokračovať v oblastiach a rozvíjať témy,
ktorým ste sa doposiaľ venovali?
Áno, chcel by som ich viac rozviť. Keďže
teraz študujem medicínsku biológiu, v bakalárskej práci by som sa chcel venovať mojej
štúdii o rakovine, v ktorej ide o vývoj novej
diagnostickej metódy. Pozdáva sa mi však aj
oblasť genetiky – ak sa mi podarí dostať na
genetiku, rád by som sa v diplomovej práci
zameral na úpravu mikroorganizmov, aby boli
schopné remediácie životného prostredia.
Podobne ako u športovcov asi aj u výskumníkov platí, že „iba talent nestačí“.
Štúdiu zrejme venujete podstatnú časť
voľného času. Ak vám nejaký zostane,
čo najradšej robíte?
Veľmi rád si pospím, no okrem času,
kedy nespím alebo sa práve neučím, rád
chodím von s kamarátmi alebo do práce.
Taktiež sa veľmi rád prechádzam v prírode
alebo si len tak pustím super počítačovú
hru a to ma dokáže zabaviť na dlhý čas.
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avuje svojich úspešných študentov
Prácu v laboratóriu považujem za svoju záľubu
Bc. Martin Forbák študuje prvý ročník
magisterského stupňa v študijnom programe biochémia. V druhom ročníku bakalárskeho štúdia začal pracovať v laboratóriu
mykobaktérií, keďže ho zaujala problematika týkajúca sa pôvodcu tuberkulózy.
Jeho bakalárska práca sa týkala aktívneho
transportu antibiotík z bunky ako možného mechanizmu rezistencie v Mycobacterium tuberculosis. Už počas gymnaziálnych štúdií sa zúčastnil na niekoľkých
chemických olympiádach a, ako sám
hovorí, chémia bola pre neho od začiatku
voľba číslo 1. Je spoluautorom výskumnej
štúdie v prestížnom časopise Molecular
Microbiology z roku 2016, ktorá sa zaoberala identifikáciou aminopyrimidín-sulfonamidov ako účinných modulátorov Wag31-sprostredkovanej bunkovej elongácie
v mykobaktériách.
Čo sa vám páči na chémii a špeciálne
na biochémii?
Chémia ma počas školy – v porovnaní
s inými predmetmi – ťahala viac, pretože
mi bolo blízke chemické myslenie, resp.
spôsob uvažovania, ktorý je potrebný pri
riešení príkladov a problémov v chémii.
Pre väčšinu ľudí je chémia pravdepodobne súborom nelogických pravidiel, ktoré
sa treba naučiť naspamäť. No podľa môjho
názoru má chémia svoju vnútornú logiku,
ktorá leží niekde medzi exaktnou logikou
a intuíciou. A práve v biochémii sú kľúčové
obidve zložky uvažovania pre navrhnutie
experimentu a jeho správne vyhodnotenie. A, samozrejme, záhady života, ktoré
biochémia skúma, sú podľa mňa prirodzene zaujímavé a pútavé. V biochémii je tiež
veľký priestor pre nové objavy, ktoré môžu
priniesť nové možnosti v liečbe ochorení.
Ktoré predmety vám išli najľahšie?
A boli pre vás, naopak, nejaké aj strašiakom?
Nespomínam si na predmet, ktorý by mi
robil väčšie problémy. Povedal by som, že
väčšina predmetov si k zvládnutiu skúšky
vyžaduje skôr pochopenie než učenie sa
množstva informácií. Asi najviac ma bavili
predmety týkajúce sa biochémie, bunkovej biológie a fyzika.
Skúmate mykobaktérie a tuberkulózu.
Zdá sa, že u nás je to „vyhynutá“ choroba, v médiách o nej veľmi nepočuť. Ale

asi to nie je celkom tak. Čo je vaším
hlavným výskumným zámerom?
Hoci najmä pri príležitosti Svetového
dňa tuberkulózy možno v médiách zachytiť
informácie o problematike tohto ochorenia, tiež si myslím, že väčšina ľudí si spája
tuberkulózu s minulosťou a pokladá ju za
archaické ochorenie. Situácia vo svete je
pritom úplne opačná, keďže na tuberkulózu zomrelo len za minulý rok až 1,5 milióna ľudí. Navyše, liečba tuberkulózy je dlhá
a náročná. Taktiež ju výrazne komplikuje
výskyt kmeňov M. tuberculosis, ktoré sú
odolné voči antibiotikám. Hoci sa tuberkulóza vyskytuje predovšetkým v chudobnejších krajinách, nemôžeme povedať, že
sa nás jej problematika netýka. Hlavným
predmetom mojej práce v laboratóriu je
výskum mechanizmov pôsobenia nových
látok so schopnosťou inhibovať rast M.
tuberculosis. Po kultivácii baktérií so skúmanou látkou dokážeme pozorovať zmeny
v zložení jednotlivých lipidov a iných zložiek bunky a získať tak predstavu o možnom mechanizme účinku daných látok
a o tom, ako dané mechanizmy ďalej študovať.
Aké je praktické využitie vášho výskumu?
Svojou prácou sa snažíme získať poznatky, ktoré sa môžu uplatniť pri vývoji
nových antibiotík. Keďže sa čoraz častejšie stretávame s odolnosťou voči antibiotikám, a to predovšetkým v prípade
tuberkulózy, potrebný je vývoj látok, ktoré
dokážu zasiahnuť nové ciele. Hoci od teoretického výskumu v laboratóriu je ešte
ďaleká cesta k vývoju nových liečiv, poznatky týkajúce sa nových cieľov antibiotík
môžu mať uplatnenie pri ich vývoji.
Biochemický výskum je tímová práca.
Je „tímová chémia“ dôležitá? Ako vám
to funguje vo vašom kolektíve?
Študent prichádzajúci do laboratória
stavia na kolektíve, ktorý ho naučí, ako sa
robia experimenty, a zasvätí ho do jeho
prvého projektu. Pri práci v laboratóriu
je veľmi dôležitá trpezlivosť doktorandov,
ktorí sú ochotní vysvetliť detaily experimentu, a školiteľa, ktorý prináša tému
práce a pomáha navrhnúť experimenty
a vyhodnotiť ich výsledky. Som preto veľmi rád, že som súčasťou nášho kolektívu,
vďaka ktorému môžem študovať túto veľmi

zaujímavú tému a robiť zaujímavé experimenty. Osobitne som vďačný Jankovi
Madackému a doc. Jane Kordulákovej za
pomoc pri študovaní pôvodcu tuberkulózy.
Plánujete zostať na akademickej
pôde?
Áno, zaujímam sa o doktorandské štúdium. Po skončení magisterského stupňa
by som chcel zostať ešte v laboratóriu. Pokiaľ ide o ďalšiu budúcnosť, chcel by som
sa venovať oblasti súvisiacej s výskumom
a vývojom, a to predovšetkým v biochémii
a biológii.
Láka vás skúsiť aj zahraničné univerzity alebo vám je bližšia domáca pôda?
Ťažko povedať, v tejto chvíli neuvažujem
o odchode zo Slovenska. Na druhej strane je však podľa mňa v súčasnosti skoro
až nevyhnutnosťou vycestovať do zahraničia a získať na tamojších akademických
inštitúciách cenné skúsenosti, zvlášť, ak
sa chce študent venovať vede naplno. Takáto možnosť spolupráce so zahraničnými
univerzitami pri riešení projektov sa u nás,
našťastie, študentovi núka aj v rámci doktorandského štúdia.
Čo najradšej robíte vo voľnom čase?
Prácu v laboratóriu považujem za svoju
záľubu. Rád sa venujem experimentom
v našom laboratóriu aj mimo semestra.
Okrem školy by som medzi svoje záľuby
zaradil film a knihu. Zo športov mám blízko
k plávaniu a cyklistike, hoci od pravidelného, aktívneho športovania mám ďaleko.
V budúcnosti by som sa chcel venovať turistike, pretože Slovensko je krásne a príroda mi pomáha nabrať nové sily.
Branislav Bleha, PriF UK
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S osvetou o drogách
treba začať od
najmenších
Dňa 24. februára 2017 sa v malej posluchárni Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave uskutočnil
odborný seminár Drogy a prevencia
s klinickým psychológom a terapeutom
prof. PhDr. Michalom Miovským, PhD.,
z Kliniky adiktológie 1. lekárskej fakulty
Karlovej univerzity v Prahe. Študentom
a pedagógom priblížil na odbornom seminári problematiku prevencie.
Do záujmovej oblasti prevencie, ktorú
v súčasnosti začínajú odborníci vnímať
ako samostatný odbor medicíny, patrí najmä predchádzanie užívaniu návykových
látok, rizikovému sexuálnemu správaniu,
šikanovaniu a prejavom agresivity. Podpora ochrany pred závislosťami na Slovensku i v Českej republike je podľa prof.
Michala Miovského stále nedostatočná
a v školách sa zanedbáva. „Väčšinou to
riešia policajti so psami, ktorí čuchajú žiakom desiaty,“ uviedol.
Za najväčší problém odborníci považujú
nejednotný výkladový rámec prevencie rizikového správania, chýbajúcu terminológiu
a to, že prevencia nemá spoločnú líniu.
Z kontextu nemožno vyťahovať jednotlivé
problémy a zamerať sa iba na ne. Psychológovi sa spolu s ďalšími odborníkmi podarilo vyvinúť systém školskej prevencie a rizikového správania. Ako sa vyjadril, s projektom treba začať už na základnej škole.
„Vtedy je cieľová skupina najvnímavejšia
a najovplyvniteľnejšia. Po deviatej triede
prudko klesá možnosť zmeny cez preventívny program,“ potvrdil odborník s dlhoročnými skúsenosťami. Veľkou dilemou
pre autorov projektu bolo, ako ho uplatniť
v školách tak, aby nešlo o ďalšie desiatky
vyučovacích hodín navyše. Okrem toho
treba ku každej skupine pristupovať individuálne. Rovnaký program pre všetky deti
by mohol priniesť opačný efekt a obrátiť ich
záujem neželaným smerom. Odporúčaná
hodinová dotácia programu pre základné
školy predstavuje 90 hodín. Efekt sa môže
prejaviť až s odstupom času.
Univerzálna efektívna prevencia neexistuje. Má rôzne úrovne. „Prevencia hazardu
asi nevylieči pacienta, ktorý má problémy
s alkoholom,“ informoval klinický psychológ. Zastaviť rizikové správanie pritom nie
je jediný cieľ. „Keď sa tomu nepodarí zabrániť, nech aspoň začnú neskôr,“ uviedol na seminári prof. Miovský a dodal, že
z vyskúšania návykovej látky sa nemusí stať
pravidlo. S prevenciou môže začať škola
už dnes. Základom je okrem iného správne učebné prostredie, pozitívny prístup,
vysoké očakávania od každého študenta,
ale kľúčovým zostáva vzťah medzi školou
a domovom. Prednáška vznikla s podporou Ministerstva zdravotníctva SR.
Tomáš Kušnír,
Katedra žurnalistiky FiF UK
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Prví absolventi špecializačného štúdia
v špecializačnom odbore lekárenstvo na FaF UK
Na pôde Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK)
sa 30. januára 2017 konalo slávnostné odovzdávanie špecializačných diplomov
prvým absolventom tohto typu štúdia na FaF UK.
Špecializačné štúdium v odbore lekárenstvo na FaF UK
bolo akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR v roku
2013 (dovtedy bolo možné
získať špecializáciu iba na
Slovenskej zdravotníckej univerzite). Študenti úspešne absolvovali začiatkom decembra
2016 špecializačné skúšky
pred komisiou. Špecializačná skúška bola dvojdňová a pozostávala z praktickej, teoretickej
písomnej a teoretickej ústnej časti.
Špecializačné diplomy odovzdával dekan FaF UK prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., spolu so súčasným garantom špecializačného štúdia doc. PharmDr. Tomášom Tesařom, PhD.,
MBA, a predchádzajúcou garantkou a členkou skúšobnej komisie doc. RNDr. Magdalénou Fulmekovou, CSc. V krátkom príhovore koordinátorky štúdia PharmDr. Anny Oleárovej,
PhD., MPH, odzneli slová poďakovania za dôveru a absolvovanie špecializačného štúdia
práve na FaF UK.
Napriek tomu, že u farmaceutov nie je získanie špecializácie v súčasnosti na Slovensku
povinné, záujem o tento typ zvyšovania kvalifikácie v špecializačnom odbore lekárenstvo
naďalej pretrváva, až narastá. Mnohí farmaceuti z praxe si tak zvyšujú svoju kvalifikáciu a prehlbujú vedomosti, ktoré získali náročným štúdiom farmácie.
Dôvera a záujem o špecializačné štúdium zaväzujú fakultu k poskytovaniu kvalitného štúdia.
Na výučbe v rámci špecializačného štúdia sa podieľajú pedagógovia z FaF UK, ako aj ochotní kolegovia z verejných a nemocničných lekární, Národného toxikologického informačného
centra, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Bratislavského samosprávneho kraja či z prostredia
výrobcov a distribútorov liekov, zdravotnej poisťovne a ďalší.
Všetkým absolventom špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárenstvo želáme veľa síl pri motivovaní a formovaní seba i ďalších kolegov v odbornom i ľudskom raste.

PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH, FaF UK

Profesor Kováč o postavení študentov
vo vysokoškolskom systéme SR
Na základe podnetu od študentov zorganizovala Študentská časť Akademického
senátu Prírodovedeckej fakulty UK (PriF UK) začiatkom letného semestra prednášku prof. RNDr. Ladislava Kováča, DrSc., emeritného profesora z PriF UK, ktorý si
na začiatku tohto roka prevzal z rúk prezidenta SR Andreja Kisku štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy – za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenska
v oblasti výchovy a vzdelávania.
Prednáška prof. Ladislava Kováča na
tému „Postavenie študentov vo vysokoškolskom systéme SR“, ktorá sa na pôde
PriF UK uskutočnila 15. februára 2017,
bola vedená vo veľmi zaujímavom štýle –
formou otázok a hlasovania za/proti/zdržal sa a s následnou diskusiou k daným
otázkam. Profesor poukázal na dôležité
a nutné zmeny vo vzdelávaní a porovnal
možnosti získavania informácií
„včera a dnes“, vyzdvihol vplyv
školstva na vývoj kritického myslenia študentov a ich samotnú
sebarealizáciu v spoločnosti. Zároveň podporil myšlienku získavania skúseností v zahraničí, avšak
s ich následným využitím na domácej pôde.

Za všetkých študentov a prítomných
účastníkov pánovi profesorovi veľmi pekne
ďakujeme – nielen za jeho čas, ale najmä
vzácne slová. Svojím nekonečným elánom
nás presvedčil o tom, že je nielen vedecký,
ale aj pedagogický velikán. Do ďalších rokov mu prajeme veľa pevného zdravia.
RNDr. Eva Viglašová,
predsedníčka ŠČ AS PriF UK

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Genetika na kolesách: stredoškoláci forenznými genetikmi
Analyzovanie vzorky DNA odobranej z miesta činu. Následná tzv. restrikčná analýza, teda štiepenie DNA. Porovnanie získaného profilu páchateľa s profilmi piatich podozrivých a identifikácia delikventa. Takto vyzerá experiment, počas ktorého sa zo stredoškolákov
aspoň na chvíľu stávajú vyšetrovatelia závažného trestného činu – forenzní genetici, a to priamo v priestoroch svojej strednej školy.
Presne takéto napätie i vedecké vzrušenie ponúka projekt Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Genetika na kolesách.
Projekt Genetika na kolesách, ktorý realizujú vedci i doktorandi Katedry genetiky
Prírodovedeckej fakulty UK, vznikol v minulom roku ako súčasť projektu KEGA. „Už
v minulosti sme na katedre realizovali projekty, v rámci ktorých prichádzali do našich laboratórií stredoškoláci z celého Slovenska.
Nikdy sme však nedokázali uspokojiť záujem
všetkých študentov. Preto sme sa rozhodli
vybrať sa priamo za nimi s naším mobilným
laboratóriom,“ približuje projekt jeho iniciátorka doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Do projektu sa môžu prihlásiť stredné
školy formou krátkej videopozvánky. Do
prvého kola sa prihlásilo 30 škôl, z ktorých
bolo vybraných osem. „Ďalším školám sme
ponúkli, že prídeme urobiť aspoň prednášku
a mnohí túto možnosť uvítali. Doteraz (od
októbra 2016) sme s praktickými cvičeniami navštívili štyri stredné školy na Slovensku – v Komárne, Vranove nad Topľou, Humennom a Prešove. Na gymnáziu v Gelnici
sme boli urobiť prednášku a Spojená škola
Tilgnerova z Bratislavy prišla k nám na fakultu,“ hovorí doc. Ševčovičová. Genetika na
kolesách tak doteraz absolvovala cca 1350
km a laboratórne cvičenie si vyskúšalo 129
študentov. Sprievodnou aktivitou projektu sú
aj workshopy pre učiteľov biológie o nových
trendoch vo výučbe genetiky, na ktorých sa
zúčastnilo 26 pedagógov.

Forenzný experiment, ktorý si genetici
Univerzity Komenského pripravili pre stredoškolákov, trvá dve vyučovacie hodiny. „Musím študentov pochváliť, pretože doteraz
sa na všetkých školách podarilo páchateľa
odhaliť,“ dodáva s úsmevom doc. Ševčovičová. Pre študentov, ktorých tieto cvičenia
zaujmú, budú pracovníci katedry genetiky
organizovať počas letných prázdnin týždňové letné sústredenie v laboratóriách katedry.
Počas neho budú môcť pokračovať v experimentálnej činnosti, vyskúšať si náročnejšie
metódy i prácu so špičkovými prístrojmi.
„Teším sa záujmu stredoškolákov a erudovanosti i entuziazmu svojich kolegov
z Prírodovedeckej fakulty, ktorí mu svojím
proaktívnym prístupom idú v ústrety. Výborným príkladom je aj mobiliár tohto nášho
študentského detektívneho príbehu – mobilné laboratórium – a počet ním doteraz
prejdených kilometrov. Verím, že aj vďaka
tomu k vede pritiahneme viac talentovaných
mladých ľudí, ktorí budú pokračovať v štúdiu
možno práve na našej univerzite a prispejú
tak nielen k skutočným odhaleniam reálnych páchateľov, ale ich študijný záujem sa
stretne aj s potrebami našej spoločnosti. Ich
identifikácia a príprava na ne je totiž jednou
z hlavných úloh Univerzity Komenského,“
zdôraznil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Viac informácií o projekte, ako aj videá
zapojených stredných škôl nájdete na webstránke: genetikanakolesach.sk.

Andrea Földváryová
Foto: PriF UK

Kurz oživovania na EBF UK
Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK) v spolupráci s Lekárskou fakultou UK zorganizovala na svojej pôde koncom roka 2016 dvojblokový kurz prvej pomoci a resuscitácie pre záujemcov z radov študentov EBF UK.
Ak sa na teologickej fakulte otvorí téma resuscitácie, oživovania,
vznikne veľa asociácií. Aj v tých najširších súvislostiach to bol vždy predmet sústredenej pozornosti ľudí s duchovnými záujmami. Prebudenie
k životu súvisí s hodnotami, ktoré majú pozitívny charakter a smerujú
k šťastnému životu, ako aj k pestovaniu kultúry života. Navyše, z histórie
vieme, že mnohých našich predkov v čase, keď bol náš slovenský národ
v základoch ohrozený, viedol záväzok viery napomáhať životu a stavať sa
proti jeho prekážkam k službe národného prebudenia, akejsi národnej
resuscitácie. Ochrana života a návrat k životu je tak témou, ktorá nenadarmo spája teológov a odborníkov v oblasti medicíny.
To sa potvrdilo aj počas zaujímavého podujatia, ktoré oživilo stereotyp bežného vzdelávacieho programu na EBF UK – bol ním kurz
prvej pomoci a resuscitácie určený pre študentov evanjelickej teológie so zameraním na kňazstvo i pre tých, čo sa rozhodli slúžiť v sociálnej oblasti. Kurz odborne viedol prof. MUDr. Oto Masár, PhD.,
z Lekárskej fakulty UK, ktorý v dňoch 6. a následne 13. decembra
2016 v dvoch blokoch predstavil účastníkom zaujímavú problematiku za pomoci výborného audiovizuálneho materiálu, dopĺňajúc ho
množstvom vlastných poznatkov a skúseností zo svojej bohatej záchranárskej praxe. Teoretické poznatky bolo potrebné pretaviť do
praxe nacvičovaním oživovania. To bolo náplňou ďalších hodín. Prof.
Masára potešil úprimný záujem našich študentov a spolupracovníkov
a ich intenzívna snaha o zvládnutie metodiky. Dvanásť absolventov
dostalo certifikát. Všetci týmto vyjadrujeme vďačnosť za jeho nezišt-

nú službu. Je to pekný príklad spolupráce dvoch fakúlt v rámci UK.
Ochrana života, zabezpečenie života a záchrana zo smrti je pre
kresťanov jednoznačne Božím záujmom. Do značnej miery je to
tiež oblasť, v ktorej ľudské sily nestačia. Poznaním viery je, že život
dokáže darovať a ochrániť definitívne len Boh svojou mocou a týka
sa celého človeka, nie iba jeho telesného stavu. Predsa sme však
pozvaní do tejto služby aj my, ľudia, vedení láskou k človeku. Zvýšením odbornosti v duchovnej i medicínskej oblasti sa naše šance na
úspech zvyšujú.
Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo, EBF UK
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Na Univerzite Komenského študuje trinásť rokov
a stále nemá dosť
Andrea Novomeská, inštruktorka potápania, je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (UK), ale, ako sama hovorí, po trinástich rokoch na našej univerzite stále nemá dosť. Momentálne sa totiž už štvrtý rok venuje teológii na Rímskokatolíckej
cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK.

Študovali ste na Prírodovedeckej fakulte
UK, kde ste sa špecializovali na hydrobiológiu a štúdium rýb. Prečo ste sa rozhodli
uberať touto cestou?
Vzťah k vodnému prostrediu som si vytvorila už v detstve. Mala som len päť rokov, keď
ma mamina zapísala na kurz plávania. Tento
šport ma úplne pohltil a viedol k tomu, že
som sa mu napokon sedem rokov venovala
závodne. Bola to drina v podobe naplávaných desiatok kilometrov týždenne, ale môžem povedať, že voda sa pre mňa stala asi
prirodzenejším prostredím, než je súš. V trinástich rokoch som prvýkrát nakukla pod
vodnú hladinu s potápačským prístrojom,
a tak bolo štúdium vodného sveta a živočíchov pre mňa prirodzenou voľbou.
Je o vás známe, že patríte k medzinárodným inštruktorom potápania. Ako ste sa
k tejto aktivite dostali a čo obnáša?
K potápaniu ma priviedol môj otec (prof.
MUDr. František Novomeský, PhD. – poznámka red.), ktorý je sám uznávaným potápačským inštruktorom a profesorom na
Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine,
špecializujúcim sa na potápačské nehody
a hyperbarickú medicínu. Od môjho prvého
ponorenia po inštruktorské licencie viedla
dlhá cesta. Aby sa potápač mohol stať inštruktorom, musí mať za sebou stovky ponorov v najrôznejších a často veľmi náročných
podmienkach, pričom musí zvládnuť aj viaceré úrovne potápačskej praxe. Okrem toho
som absolvovala aj špecializačné kurzy ako
napríklad potápač – záchranár, vrakové potápanie, potápanie pod ľadom, jaskynné potápanie či potápanie s umelo namiešanými
dýchacími zmesami.
Okrem práce so štandardnými kurzistami,
ktorých som vyškolila počas svojho inštruktorského pôsobenia, zo svojich osobných
skúsenosti považujem za obzvlášť výnimočné najmä tréning so slovenskou a českou
protiteroristickou jednotkou, dlhé mesiace
náročného výcviku banskej záchrannej služby, školenia nórskych medikov či prax potápačskej inštruktorky počas dvoch sezón
v Chorvátsku.
Kde všade ste objavovali podvodný svet
a ktoré miesto vám prirástlo k srdcu najviac? A čo vaše najzaujímavejšie zážitky
pod vodou?
Mám za sebou niekoľko potápačských výprav do Karibiku, Červeného a Stredozem-

12

RN
D
Vek r. And
: 33
rea
Mie
Nov
sto
om
esk
nar
Záľ
á, P
ode
u
hD.
nia
lyžo by: ce
:
s
Tre
van
tov
nčín
ani
ie,
štú
e
diu
j
m c achtin , liter
atú
g, p
udz
ra
ích
o
jazy tápan ,
ie,
kov

ného mora. Rada sa však potápam aj na Slovensku, predovšetkým v krásnych jazerách
na Podunajskej nížine. Najvýnimočnejším
zážitkom pre mňa boli ponory so žralokmi na
Kube. Tieto nádherné, vznešené predátory
vo veľkom počte krúžili okolo nás a sprevádzali nás počas celého pobytu pod vodou.
Neboli sme chránení nijakou klietkou, ale
naopak, ako filmári a fotografi sme vplávali
priamo doprostred takejto „žraločej polievky“, kde nebolo ničím výnimočným, že tieto
dvojmetrové mohutné zvieratá do nás narážali a čakali, že ich nakŕmime kusmi rýb,
ktoré sme vždy mali so sebou. Často som
ich musela odrážať úderom svojho podvodného puzdra na kameru, keď začali byť až
príliš dotieravé.
Okrem ponorov so zaujímavými živočíchmi
však veľmi obľubujem najmä vrakové potápanie. Vraky lodí či lietadiel, ukrývajúce sa pod
vodnou hladinou, sú vznešenými svedkami
ľudských osudov a často je s nimi spojená
pozoruhodná história. Rada prenikám do ich
útrob a kamerou zachytávam chodby či ka
juty, ktorými kedysi dávno chodili pasažieri.
Podarilo sa vám spojiť si štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK s touto nevšednou
záľubou?
Na fakultu som nastúpila s predstavou, že
sa chcem venovať štúdiu rýb a hydrobiológie. To sa mi aj podarilo, keď som sa stala
súčasťou vynikajúceho tímu profesora Vladimíra Kováča v rámci Katedry ekológie. Venovali sme sa výskumu inváznych druhov rýb,

ktoré sú pre vodné ekosystémy často veľkou
hrozbou, a preto ide o mimoriadne aktuálnu
a významnú problematiku. Spojila som sa
s odborníkmi z viacerých krajín (Taliansko,
Anglicko, Portugalsko, Francúzsko či Turecko) a skúmala odlišné prejavy invázie jedného druhu ryby v rámci rôznych podmienok
Európy. Na deväť rokov strávených na Prírodovedeckej fakulte UK spomínam s veľkou
láskou a nostalgiou. Bol to krásny čas po
ľudskej i pracovnej stránke, veľa som cestovala a mala som možnosť spoznať množstvo
zaujímavých ľudí a vynikajúcich odborníkov.
Výskumu rýb sa už nevenujete, Univerzite
Komenského ste však zostali verná a študujete na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK. Čo vás
k tomu priviedlo?
Žiaľ, hoci som mala veľkú túžbu zostať na
Prírodovedeckej fakulte UK, nebolo mi to
umožnené. Pokladám to za veľkú stratu, ale
život ide ďalej. Ba dokonca môžem s odstupom času povedať felix culpa, šťastná vina,
pretože moje cesty napokon viedli do prostredia, ktoré mi k srdcu prirástlo ešte omnoho viac – na našu bohosloveckú fakultu.
Rozhodnutie venovať sa teológii sa –
vtedy ešte nevedomky – zrodilo, keď som
počas štúdia na mojej prvej fakulte bola pokrstená. Okrem duchovného aspektu, teda
osobného vzťahu s Bohom, ktorý je, samozrejme, najdôležitejší, sa mi však otvorila aj
akási trinásta komnata do humanitných vied.
Nevedela som sa nabažiť nových poznatkov

ROZHOVOR
chlapcov sa tak vštepuje múdrosť poznania i múdrosť života, pokora a hlboký vzťah
k Bohu a k ľuďom. To, že môžem študovať
v takomto prostredí, považujem za obrovský
dar. Kombinácia vynikajúcich pedagógov,
krásnych študentských priateľstiev, pútavej obsahovej náplne štúdia, duchovného
rozmeru a skvelej atmosféry spôsobuje, že
naša bohoslovecká fakulta sa pre mňa stala
doslova mojím druhým domovom.

a bez kníh s takouto tematikou som sa nehla
ani na krok. A toto nadšenie trvá dodnes. Asi
definitívny impulz k rozhodnutiu sa pre štúdium teológie mi dal môj kamarát – vtedajší
diakon, ktorý sa učieval na skúšky z dogmatickej teológie. Keď mi ukázal svoje skriptá,
bola som ich obsahom nadšená. Následne
som k narodeninám dostala vzácny dar –
precízne vypracované životopisy svätých
od slovenského jezuitu Rajmunda Ondruša.
V nich na mňa zapôsobila po stáročia trvajúca vitalita a dynamika katolíckej cirkvi, snaha
o dosahovanie Božieho kráľovstva aj napriek
príkoriam a úžasná hĺbka kresťanského posolstva. A bolo rozhodnuté, moja prihláška
smerovala na Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu UK!
Vždy sa musím pousmiať, keď si pripomeniem, že doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK som končila v auguste
2012 a už vo februári nasledujúceho roka
som sa hlásila na nové štúdium. Dlho som
to teda bez akademického prostredia nevydržala. To však svedčí o mojom hlbokom
záujme o akademický svet, vzdelávanie sa,
publikačnú činnosť a celkovo o afinite k našej univerzite. Úprimne môžem povedať, že
som jej hrdou študentkou.

Takže je pre mňa vždy doslova sviatkom,
keď môžem byť na vyučovaní a niekedy počas prednášok mám až zimomriavky z krásy
preberaných tém a zo spôsobu, akým nám
ich podávajú naši vyučujúci.
V rámci externého štúdia si vychutnávam
najmä to, že sme všetci v ročníku dospelí,
zrelí ľudia (v našom prípade približne v rozmedzí 25 – 55 rokov), a tak aj diskusie počas vyučovania sú mimoriadne podnetné,
zapálené a je z nich cítiť, že nás štúdium baví
a chceme rásť v prehlbovaní poznania. Keď
mám zas vyučovanie s dennými študentmi,
teda spravidla mladými chlapcami pripravujúcimi sa na sviatosť kňazstva, veľmi silno na
mňa pôsobí krásny štýl, akým ich vyučujúci
formujú najmä po duchovnej stránke, často
aj akoby nenápadne, „medzi riadkami“. Do

Čo vás pri štúdiu najviac baví?
Ako som už spomenula, každá oblasť, ktorej sa na fakulte venujeme, je mimoriadne
obohacujúca a príťažlivá. Osobitnú záľubu
som však našla v dogmatickej teológii, patrológii (náuke o cirkevných otcoch), cirkevných dejinách, štúdiu Svätého písma a veľmi
ma baví aj teológia 20. storočia a niektorí jej
konkrétni predstavitelia a teologické prúdy.
Najhlbšie však na mňa zapôsobila duchovná tradícia a teológia kresťanského Východu,
ktorej sa venujem podrobnejšie, a to počnúc
múdrosťou ranokresťanských východných otcov cez rôzne mníšske hnutia a hésychazmus
až po ruskú teológiu 19. a 20. storočia. Práve
v nej rada objavujem úžasnú duchovnú hĺbku,
ktorá sa zrodila v hroznom utrpení a krutostiach dôb nie takých dávnych. Osobitne blízki
sú mi najmä autori ako Sergej Bulgakov, Alexandr Meň, Pavel Evdokimov či Vladimír Solovjov. Mimoriadny význam vnímam tiež v oblasti
ekumenického dialógu a (nielen) duchovnom
prepojení kresťanského Východu a Západu,
„dvoch pľúc Európy“, ktoré tak veľmi ležalo
na srdci aj pápežovi Jánovi Pavlovi II. či kardinálovi Tomášovi Špidlíkovi. Aktuálnych tém
v teológii je však veľmi veľa a najmä pri súčasnej duchovnej i hodnotovej vyprahnutosti našej civilizácie sa stávajú čoraz naliehavejšími.
Diana Vaculová,
Katedra žurnalistiky FiF UK
Foto: Archív Andrey Novomeskej

Ako vyzerá vaše štúdium teológie?
Som študentkou externého a čiastočne aj
denného štúdia, aktuálne v štvrtom ročníku.
Priznám sa, že na rozdiel od môjho predošlého štúdia biológie, kde som niektoré predmety – najmä tie laboratórne – skôr v tichosti pretrpela (hoci vo všeobecnosti bolo toto
štúdium krásne a bavilo ma), na teológii ma
nesmierne fascinuje každý jeden predmet.
Či ide o cirkevné dejiny, biblistiku, filozofiu,
dogmatickú teológiu, alebo ďalšie oblasti,
všetky spolu utvárajú úžasnú mozaiku, zvnútra vyživovanú nadprirodzeným rozmerom.
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Ako riešiť nedostatok lekárov na Slovensku?
A je to vôbec naozajstný problém?
„Slovensko trápi nedostatok lekárov.“ „Chýbajúcich lekárov hľadajú v štyridsiatich okresoch.“ „Lekári starnú, mladí neprichádzajú.“ „Kto nás bude liečiť o desať rokov?“ Aj takéto titulky ste nedávno mohli zachytiť v slovenskej tlači. Aká je pravda? A aké
systémové kroky by sa v danej veci mali podniknúť? O komentár k danej téme sme požiadali dekanov oboch lekárskych fakúlt
Univerzity Komenského. Za bratislavskú Lekársku fakultu Univerzity Komenského (LF UK) odpovedá prof. MUDr. Juraj Šteňo,
DrSc.
redakcia
Každodenná skúsenosť aj mnohé
vyjadrenia v médiách ukazujú, že na Slovensku máme málo praktických aj odborných lekárov. No na druhej strane sa občas
ozývajú aj hlasy, že lekárov máme vlastne
dosť. Ak sa na problematiku pozrieme povrchne, cez prizmu jediného čísla, problém
vlastne ani neexistuje. Podľa OECD máme
na 1000 obyvateľov 3,4 lekára, čo je porovnateľné s priemerom v krajinách OECD
(približne 3,3 na 1000 obyvateľov). Ak sa
však oboznámime s niekoľkými faktmi, situácia sa javí v úplne odlišnom svetle.
V roku 2000 v krajinách OECD tvorili lekári
s vekom nad 55 rokov jednu pätinu, v súčasnosti ich je v priemere asi 30 %. Podľa Zdravotníckej ročenky SR 2015 (údaje vyšli v roku
2017) pôsobí na Slovensku oficiálne 18 719
lekárov, pričom až 36 % z nich (6733) je starších ako 55 rokov, štvrtina (4601) je staršia
ako 60 rokov a viac ako 10 % z nich (1948)
prekročilo dokonca vekovú hranicu 65 rokov.
Z 2647 zubných lekárov je takmer polovica
(1269) staršia ako 55 rokov, pričom až 968
zubárov u nás (36,6 %) je starších ako 60 rokov a 425 z nich (16 %) má dokonca viac ako
65 rokov. Pritom už v roku 2016 v SR chýbalo
820 špecialistov.
Demografické štúdie potvrdzujú, že starne celá populácia v SR, čím sa prirodzene
zvyšuje aj jej chorobnosť. Potreba zvýšenia
počtu nových lekárov je teda úplne zrejmá.
Svedčí o tom aj list bývalého ministra zdravotníctva SR z júla 2015, v ktorom uvádza, že
„na základe štatistík z mimoriadneho zisťovania o chýbajúcich zdravotníckych pracovníkoch Národným centrom zdravotníckych
informácií z roku 2013 a podľa štatistík o vekovej štruktúre lekárov a zubných lekárov sa
zistilo, že v systéme poskytovania zdravotnej
starostlivosti bude o pár rokov výrazný nedostatok týchto zdravotníckych pracovníkov, čo môže viesť k nedostatočnej a nedostupnej zdravotnej starostlivosti“. Požiadal
nás preto, aby sme v akademickom roku
2016/2017 prijali vyšší počet študentov
v študijných odboroch všeobecné lekárstvo
v slovenskom jazyku a zubné lekárstvo
v slovenskom jazyku.
V minulom akademickom roku opustilo brány lekárskych fakúlt v celej SR 642
absolventov všeobecného lekárstva a 87
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absolventov zubného lekárstva študujúcich
v slovenskom jazyku. Ak by sme takto pokračovali, v najbližších desiatich rokoch by
počet nových lekárov nenahradil ani tých,
ktorí medzitým dosiahnu vek 65 a viac rokov – lekárov vo veku 65+ bude totiž dovtedy približne 8000. Trend je však, bohužiaľ,
ešte menej priaznivý, počty absolventov
budú v budúcich rokoch klesať. Situácia
je preto kritická a treba ju riešiť. Zodpovednosť spočíva na dvoch pilieroch – na
vysokých školách, ktoré musia pripraviť dostatok všeobecných a zubných lekárov pre
obyvateľov SR, a na štáte, ktorý musí činnosť vysokých škôl adekvátne financovať.

Aká je situácia vo vzdelávaní
budúcich lekárov
na Slovensku
Na lekárskych fakultách v SR študovalo
k 31. októbru 2016 6346 študentov
všeobecného a zubného lekárstva, z nich
bolo zahraničných poslucháčov študujúcich
v anglickom jazyku 2324 (36,6 %). Na LF
UK v Bratislave sme k 31. októbru 2016 vo
všetkých šiestich ročníkoch evidovali spolu
3000 študentov všeobecného a zubného
lekárstva, pričom dané študijné odbory
u nás študovalo v anglickom jazyku presne 917 z nich (30,56 %). Rovnaký podiel
slovenských a zahraničných študentov je
aj na najmenšej slovenskej lekárskej fakulte. Podiel zahraničných študentov má však
stúpajúci trend. Svedčí o tom aj fakt, že na
ďalších dvoch lekárskych fakultách podiel
poslucháčov študujúcich v anglickom jazyku dosahuje 42 %, resp. 56,2 %. Navyše,
v prvom ročníku všeobecného a zubného
lekárstva na jednej z dvoch naostatok spomínaných fakúlt v súčasnosti študuje až
60,2 % zahraničných študentov.

Prečo lekárske fakulty
prijímajú zahraničných
poslucháčov
Základom pre výpočet výkonu v oblasti pedagogickej činnosti vysokých škôl,
a teda aj jednotlivých fakúlt, je počet štu-

dentov študujúcich v slovenskom jazyku.
Štátne dotácie, ktoré sa vysokým školám
prideľujú práve na základe výpočtu výkonu,
však lekárskym fakultám zďaleka nepokrývajú ich finančné potreby. Bez výučby v anglickom jazyku by fakulty ekonomicky skolabovali. Napríklad na LF UK v Bratislave
štátne dotácie pokrývajú len 42 % ročných
mzdových prostriedkov.
Ekonomická situácia lekárskych fakúlt
núti prijímať čoraz viac zahraničných študentov, ktorí si za štúdium platia sami. Absolventi anglických študijných programov,
až na výnimky, však neovládajú slovenský
jazyk natoľko, aby mohli pracovať na Slovensku. Do popredia tu vystupuje otázka,
aký pomer slovenských a zahraničných
študentov by mali lekárske fakulty vzdelávať. V diskusii na stretnutí vedení lekárskych fakúlt z Českej a Slovenskej republiky zaznelo, že dekani v ČR považujú za
„zdravý“ 25 % podiel študentov študujúcich v cudzom jazyku. Už 30 % podiel, aký
máme v súčasnosti na LF UK v Bratislave,
je podľa tohto názoru vyšší, než by mal
byť. Ak však zahraniční študenti, z ktorých
prakticky všetci budú pracovať v zahraničí,
predstavujú viac ako polovicu z celkového
počtu poslucháčov, vzniknutý stav je už ujmou voči tým, ktorí sa podieľajú na tvorbe
zdrojov pre štátne dotácie, teda voči daňovým poplatníkom. Paradoxom pritom je, že
jedna z nezávislých agentúr vysoký počet
zahraničných študentov hodnotila vysoko
pozitívne a fakulty verejných vysokých škôl,
ktoré tak de facto neplnili svoje záväzky
voči spoločnosti, sa aj vďaka tomu dostali
v hodnotení agentúry na vyššie priečky.

Aká by mala byť úloha štátu
Od rezortu zdravotníctva by mal vyjsť
jasný signál, ktorý bude definovať potreby
obyvateľov štátu, pričom štát musí hradiť
náklady na štúdium potrebného počtu lekárov. Politika štátu v oblasti vzdelávania
vo všeobecnosti musí rešpektovať vývojové
trendy a anticipovať potreby spoločnosti
v najbližšej budúcnosti. Štátne dotácie treba nasmerovať na vzdelávanie v odboroch,
kde je nedostatok odborníkov na úkor študijných programov, ktorých absolventi roz-
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širujú rady na úradoch práce, prípadne
nastupujú do zamestnania, ktoré nemá
súvislosť s absolvovaným štúdiom.
Tiež si je potrebné uvedomiť,
že učiteľmi klinických a aj väčšiny
teoretických predmetov môžu byť len
lekári. Ale v situácii, kedy nástupný plat
lekára – učiteľa na lekárskej fakulte
predstavuje 674,50 eur, je čoraz ťažšie pritiahnuť kvalitného absolventa na
miesto pedagóga. Ako zamestnanec
nemocnice totiž lekár zarobí viac. Len
preto sa mohlo pred niekoľkými dňami
stať, že uchádzač, ktorý uspel vo výberovom konaní na miesto prednostu
kliniky, sa napokon rozhodol dekrét
prednostu neprevziať a zostal radšej
na mieste sekundárneho lekára nemocnice. Zvýšenie platov pedagógov
by sa dalo dosiahnuť aj znížením ich
počtu. Na LF UK v Bratislave ich máme
v pomere k počtu študentov najviac zo
všetkých lekárskych fakúlt v SR, no ani
tak sa nám nedarí vždy dodržať študijný poriadok, podľa ktorého sa praktická výučba klinických predmetov koná
najviac v 6-členných, zubné lekárstvo
v 2-členných a gynekológia a pôrodníctvo v 3-členných skupinách. Redukcia
počtu učiteľov je tak možná len na úkor
kvality vzdelávania.
Ďalším problémom je odchod
slovenských lekárov do zahraničia.
Ozývajú sa aj hlasy žiadajúce jeho
zamedzenie. Táto požiadavka by nadobudla plnú legitimitu iba vtedy, ak by sa
alikvotne vzťahovala aj na iné odbory,
z ktorých vysoký podiel absolventov taktiež odchádza do zahraničia. Odchodu
odborníkov do zahraničia sa dá zabrániť aj tým, že budú vytvorené adekvátne
materiálne aj spoločenské podmienky
pre výkon povolania. Sú to totiž práve
nevhodné pracovné podmienky, ktoré
lekárov často demotivujú. Z rozhovorov
so študentmi zisťujeme, že viacerí zvažujú odchod zo Slovenska aj vzhľadom
na škandalizáciu zdravotníctva a opakovanú neopodstatnenú kritiku zdravotníckych zamestnancov.
Na záver treba zdôrazniť dôležitú skutočnosť, ktorá sa takmer vôbec nespomína. Úroveň zdravotnej starostlivosti
v SR ďaleko presahuje podmienky,
za ktorých sa táto práca vykonáva. Jej
kvalita je porovnateľná so zahraničím,
v niektorých ohľadoch je dokonca
vyššia. Odbornosť väčšiny našich
lekárov nie je horšia ako v ostatných
krajinách Európy. Svedčí o tom aj skutočnosť, že ešte stále ich v rozvinutých
krajinách prijímajú s otvoreným náručím.
Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.,
dekan Lekárskej fakulty UK

Je naše pokolenie odsúdené k diétam?
Máme za sebou začiatok jari, čo si viacerí spájajú s oprášením novoročných predsavzatí, do ktorých sa po vyčerpávajúcej zime vrhajú s novoobjavenou vervou. Jedným
z už tradičných jarných projektov je snaha o zlepšenie životného štýlu. O tom, čím sa
riadiť a či len zmena jedálneho lístka postačí, prezradí viac nami oslovený odborník
doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD., z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.
redakcia
Pred dvadsiatimi/tridsiatimi rokmi sa len výnimočne našiel v triede školopovinných detí žiak
s nadváhou. Ak sa predsa len niekto svojou nadmernou telesnou hmotnosťou vymykal z radu,
býval to skôr dôsledok vrodeného ochorenia. Hodiť tašku domov a ísť sa do večera naháňať
s kamarátmi, to bola značka väčšiny školákov. Dnešné deti len vzácne kráčajú do/zo školy pešo,
nenaháňajú sa do zotmenia, neskáču na sídlisku s gumou okolo nôh. Mlynské kolo vedia, len
ak chodia na gymnastiku. Cestu na tréning, krúžok či nákup si bez auta ani nevedia predstaviť.
Podobne sú na tom tínedžeri a dospelí. Skrátka, chýba nám prirodzený pohyb. Bez telesnej práce
nie je možné vytvoriť dostatočný energetický deficit a udržať telesnú hmotnosť pod kontrolou.
Výskumy ukazujú, že ak respondenti redukovali telesnú hmotnosť len prostredníctvom diéty
či individuálne nastaveného jedálneho lístka, pravdepodobnosť vrátenia sa k pôvodnej hmotnosti sa blížila k 100 %. Avšak ani pravidelný tréning v lokálnom fitnescentre alebo víkendová
lyžovačka príliš nezvyšujú skóre úspechu. Úspešná redukcia telesnej hmotnosti nie je závislá
len od matematického sčítania príjmu a výdaja. Na úspešnosť chudnutia výrazne pôsobí celkový
psychický stav (vnútorná motivácia, nálady, veselá myseľ a spokojnosť). Práve psychika je kľúčový činiteľ určujúci prípadné fiasko alebo zdar trvalej kontroly telesnej hmotnosti. Svedectvá
dlhovekých ľudí po celom svete sa okrem zdravej stravy a dostatku telesnej práce zhodujú na
význame psychickej pohody a vyrovnanosti počas života.
Nie všetci však máme možnosť žiť v horskej dedine, prechádzať sa po pastvinách, piť čerstvé
kozie mlieko alebo každý večer meditovať pri západe slnka nad morom. No práve kombinácia
zdravého jedla, dostatočného telesného pohybu a dobrej nálady nám môže pomôcť regulovať
každodenný stres narušujúci harmóniu života. Ak by sme si za vzor vybrali dlhoveké kultúry
a spoločenstvá, v spôsobe stravovania by sme nič zložité nenašli. Konzumujú dostatok zeleniny
a ovocia, obilniny, syry, sporadicky mäso a v malom množstve červené víno. Podobne na tom
boli antickí športovci, ktorým v jedálnom lístku nechýbal nekvasený jačmenný chlieb, sušené
figy, strukoviny, zriedené víno, kozie mäso a ryby.
V našom tele nie sme sami. Je známym faktom, že žijeme vo vzájomnej symbióze s baktériami. Obývajú naše sliznice, tráviaci trakt nevynímajúc. Pred pár rokmi publikovaná práca
v prestížnom vedeckom žurnále Nature spustila rozsiahle bádanie v oblasti tzv. ľudského mikrobiómu. Človek teda nekŕmi len sám seba. Stravou, ktorú prijíma, môže podporovať, ale aj brzdiť
delenie jednotlivých typov črevných baktérií. Výsledkom viacerých experimentov je poznanie,
že baktérie žijúce v ľudskom organizme produkujú telu prospešné látky, ako sú antioxidanty,
vitamíny, protizápalové a energetické látky. Na druhej strane niektoré produkujú toxíny alebo
podnecujú zápalové odpovede. Existuje dostatočná vedecká podpora o vplyve baktérií na priberanie. Spôsob, akým črevné baktérie pôsobia na obezitu, doposiaľ nie je úplne objasnený.
Predpokladá sa súčinnosť viacerých mechanizmov, ktoré sú črevnými baktériami ovplyvnené
(napr. lepšie zužitkovanie prijatej stravy a následný vyšší energetický výnos, syntéza tuku a jeho
ukladanie do zásob, ale aj senzitivita metabolických hormónov či regulácia sýtosti).
Keďže sa jedlo, ktoré prijímame, stáva aj substrátom pre naše baktérie, nielen celková energetická hodnota, ale aj výber jedla má kľúčový význam pre kontrolu hmotnosti, duševnú pohodu
a zdravie človeka. Pri redukcii telesnej hmotnosti sa nemusíme uchyľovať k počítaniu kalórií
alebo výberu komerčnej diéty. Skôr sa treba orientovať na konkrétne druhy potravín. Zdravú
črevnú bakteriálnu populáciu sotva „vypestujeme“ preferovaním priemyselne upravovaných potravín, mäsom zvierat užívajúcich antibiotiká, dobytkom vykrmovaným kukuričnou múkou ani
rybami z fariem chovanými suchým krmivom. Lepšie na tom nie sú ani presladené mliečne
pudingy, jogurty s predĺženou trvanlivosťou, instantné jedlá, limonády či sladkosti.
Naproti tomu komplexnejšie živiny predstavujú živnú pôdu (prebiotiká) pre prospešné baktérie. V jedálnom lístku by mali prevládať potraviny s vysokým obsahom vlákniny, nenasýtených
mastných kyselín, komplexných sacharidov, polyfenolov a ľahko stráviteľných bielkovín. V kuchyni by teda nemala chýbať celozrnná múka, orechy, olivový olej, bobuľovité ovocie, banány,
jablká, špargľa, brokolica, kvasená kapusta, čerstvá listová zelenina, cesnak, avokádo, kakao,
strukoviny, mliečne výrobky so živými kultúrami a mnoho ďalších.
Typológia ľudského mikrobiómu je okrem iného aj dedičná a vekovo závislá. To do určitej
miery vysvetľuje fakt, že niektorí ľudia majú väčší sklon k priberaniu. Na druhej strane netreba
hneď fekálnou transplantáciou upravovať bakteriálnu populáciu hostiteľa a touto cestou usilovať
o redukciu telesnej hmotnosti, ako bolo nedávno demonštrované na myšiach aj ľuďoch. Skladbou prijímanej stravy, telesnou aktivitou a zmenou životného štýlu môžeme sami ovplyvniť, ktoré
mikroorganizmy budú s nami žiť v symbióze a ovplyvňovať naše funkcie.
Doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.,
Katedra športovej kinantropológie FTVŠ UK
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Tím výskumu geodynamického vývoja Západných Karpát
Viete, čo vznikne spojením vedeckovýskumných síl expertov pre jednotlivé geovedné oblasti z Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave (PriF UK)? Špičkový tím, ktorý integruje interdisciplinárny geologický, geofyzikálny a geomorfologický výskum do jednoliateho celku – Tím výskumu geodynamického vývoja Západných Karpát (Geodynamics), a to v zložení: vedúci tímu
prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc., prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc., prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., prof. RNDr. Jozef Minár,
CSc., a Mgr. Monika Šulc Michalková, PhD. Viac o ich aktivitách a úspechoch sa dočítate v nasledujúcom príspevku.
redakcia
Slovensko sa ako krajina v srdci Európy vyznačuje výnimočne
rozmanitou geologickou stavbou (obr. 1). Pohoria Západných
Karpát sú reprezentované pestrou škálou horninových komplexov od prvohorných granitov, vyzdvihnutých z hĺbok zemskej kôry,
cez príkrovy budované usadeninami druhohorných morí a neskôr
tektonickými pohybmi transportované z miesta pôvodného vzniku
v oceáne Tethys (obr. 4), ako aj vulkánmi aktívnymi v treťohorách.
Výplň nížin a kotlín, teda paniev, ktoré zaberajú tretinu územia
nášho štátu, tvoria sedimenty morí, jazier a riek usadené hlavne v
treťohorách a štvrtohorách.

Obr. 2: Rekonštrukcia vývoja horských rovní a riečneho terasového systému v
južnej časti Turca

Ďalším členom tímu je prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc., z Katedry geológie a paleontológie PriF UK, ktorý je špecialistom v odbore sedimentológia. Náplňou jeho práce je štúdium vzniku a vývoja
depozičných systémov treťohorných paniev. V spolupráci s ďalšími
odborníkmi, predovšetkým v odboroch paleontológia, tektonika
a paleomagnitizmus, sa venuje paleogeografii odhaľujúcej rozsah
a charakter dávnych morí a pevnín, a to nielen na území Slovenska,
ale v rámci celej strednej Európy (obr. 3).

Obr. 1: Schematická tektonická mapa a priečny rez cez Západné Karpaty
pozdĺž línie naznačenej na mape

Práve štúdium endogénnych (podpovrchových) a exogénnych
(povrchových) procesov dlhodobo vplývajúcich na vývoj zemskej
kôry je úlohou Tímu výskumu geodynamického vývoja Západných
Karpát, preto je tím zostavený z odborníkov z troch rôznych a navzájom kooperujúcich pracovísk PriF UK – z Katedry fyzickej geografie a geoekológie, Katedry geológie a paleontológie a Katedry
aplikovanej a environmentálnej geofyziky. Okrem seniorov sa do
práce pod ich vedením samozrejme zapájajú aj diplomanti a doktorandi uvedených pracovísk. Výstupy ich výskumu uskutočňovaného v rámci domácich (APVV, VEGA) a zahraničných (ESF, TOPO-EUROPE) projektov publikujú priebežne na európskej úrovni
v popredných karentovaných časopisoch a zároveň ich prezentujú na medzinárodných konferenciách a pozvaných prednáškach v
kooperujúcich inštitúciách.
Prof. RNDr. Jozef Minár, CSc., z Katedry fyzickej geografie a geoekológie PriF UK je geomorfológ a venuje sa vývoju reliéfu pohorí
a nížin. Hoci majú Karpaty veľmi dlhú geologickú históriu, ich súčasný povrch sa formoval až koncom treťohôr a najmä vo štvrtohorách. To, ako sa postupne formovala mozaika pohorí a kotlín, sa
pokúša odhaľovať štandardnými i originálne vyvíjanými metódami
morfometrickej analýzy v kombinácii s datovaním vývoja jaskýň,
riečnych terás, ľadovcov či starých zarovnaných povrchov (obr. 2).
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Obr. 3: Paleogeografická a paleotopografická rekonštrukcia alpsko-karpatskej
oblasti na začiatku treťohôr (pred asi 40 – 35 mil. rokov)

Prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc., z Katedry geológie a paleontológie PriF UK je špecialistom v odbore tektonika. Zaoberá
sa regionálnou tektonikou Západných Karpát a výskumom druhohornej príkrovovej stavby, predovšetkým však vývojom sutúr – teda
zón maximálneho skrátenia pri zániku mezozoických oceánských
domén v západokarpatskom orogéne (pieninské bradlové pásmo,
meliatska sutúra – obr. 1, 4). Rekonštrukcia geologického vývoja
sutúrnych zón si vyžaduje detailnú analýzu látkového a štruktúrne-

P R E D S TAV U J E M E Š P I Č KOV É T Í M Y

Obr. 4: Paleogeografická situácia a pozícia hlavných západokarpatských jednotiek počas vrchnej jury (pred asi 150 mil. rokov)

ho záznamu riadiacich tektonických procesov, čo sa v ostatnom
období podarilo napr. pre oblasť bradlového pásma, veporika, ako
aj meliatskej sutúry.
Prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., z Katedry aplikovanej a environmentálnej geofyziky PriF UK je aplikovaný geofyzik, špecialista
v gravimetrii a geofyzikálnom hlbinnom výskume. Práve vďaka geofyzikálnym metódam sa dozvedáme o procesoch a stavbe vnútra
zemskej kôry a litosféry. K týmto metódam patrí seizmika, seizmológia, gravimetria, magnetometria, magnetotelurika a geotermika.
Spoločným menovateľom daných metód je ich hlbinný dosah.
Interpretácia geofyzikálnych meraní, ktoré vykonávame tak na
kontinentoch, ako aj na oceánoch, nám umožňuje určovať zloženie a stavbu litosféry a mapovanie najdôležitejších fyzikálnych rozhraní (diskontinuít) nachádzajúcich sa vo vnútri zemského telesa.
Najdôležitejšie rozhrania, ktoré skúmame, sú: a) rozhranie medzi sedimentárnou vrstvou panvy a jej vekovo starším podložím;
b) Mohorovičičova diskontinuita (MOHO), ktorá oddeľuje zemskú
kôru od najvrchnejšej časti vrchného plášťa; c) hranica medzi litosférou a astenosférou. Rovnako vieme skúmať hlbinné fyzikálne
procesy, ktoré sú zodpovedné za súčasné geologické procesy
a topografiu Zeme. Ako vyzerá výsledný litosferický model integrovaného geofyzikálneho modelovania, môžeme vidieť na obr. 5a,
5b.

Obr. 5a: Približná lokalizácia litosferického profilu A na obr. 5b

Integrovaný geofyzikálny výskum litosféry významne napomáha k obohateniu našich vedomostí o geologickej stavbe a tektonickom vývoji Západných Karpát a ich tektonickom postavení
voči okolitým tektonickým jednotkám. Výsledky jasne ukazujú, že
hrúbka zemskej kôry (definovaná priebehom MOHO) je rozdielna

Obr. 5b: Výsledný litosferický model získaný pomocou integrovaného geofyzikálneho modelovania: (a) hustota povrchového tepelného toku; (b) tiažová anomália;
(c) geoid; (d) topografia s odchýlkami neurčitosti (plné čiary sú vypočítané hodnoty); (e) litosferická stavba (v spodnej litosfére sú znázornené izotermy
po 200 °C)

v jednotlivých tektonických jednotkách. Kým pod kolíznymi pohoriami, ktoré zastupujú napr. Západné Karpaty, Južné Karpaty
a Balkanidy, je hrúbka kôry viac ako 35 km, tak pod extenznými
panvami (napr. Panónska panva) je priemerná hrúbka kôry len
okolo 27 – 28 km. To isté platí aj o hrúbke litosféry (určená priebehom hranice medzi spodnou litosférou a astenosférou), ktorá
dosahuje maximálnu hodnotu 180 km pod Južnými Karpatmi,
kým pod Panónskou panvou, naopak, minimálnu 70 km hrúbku.
Veľmi dôležitým výsledkom je skutočnosť, že Západné Karpaty
vznikli podsunutím európskej platformy pod Západné Karpaty
a Južné Karpaty podsunutím moezijskej platformy pod Južné
Karpaty. Smer podsunutia je však rozdielny. V prípade pohoria
Západných Karpát je smer podsunutia na juh, zatiaľ čo v pohorí
Južné Karpaty je to na sever.
Vypočítané 3D odkryté gravimetrické tiažové mapy (ide o mapy
úplných Bouguerových anomálií, čo sú základné tiažové mapy
opravené o gravitačné účinky rôznych hustotných nehomogenít
a doplnené aj o výsledky iných geofyzikálnych metód) sú nápomocné pri riešení praktických geologických úloh zaoberajúcich sa
napríklad vyhľadávaním nových zdrojov uhľovodíkov (nafty a plynu)
a geotermálnej energie, projektovaním nových geotermálnych vrtov
či problémami inžinierskej geológie a hydrogeológie.
Z bohatej vedeckej činnosti kolektívu, často s výstupom pre
prax, treba vyzdvihnúť predovšetkým zavádzanie nových geochronologických a rádiometrických metód datovania nízkoteplotných
geologických procesov. Tieto sa v poslednej dekáde významne
zdokonalili a vyvinuli sa nové spôsoby, ako napríklad datovanie
pomocou kozmogénnych nuklidov. Práve táto nadštandardná
metóda (za pomoci izotopov berýlia) bola použitá pre úspešné
stanovenie veku vrchnomiocénnych až kvartérnych usadenín Dunajskej panvy počas riešenia projektu APVV-0099-11 v rokoch
2012 – 2015 (zodpovedný riešiteľ prof. Michal Kováč). Okrem
toho, že uvedený projekt priniesol nové, prekvapujúce výsledky
s dosahom pre praktickú aplikáciu (napr. subsidenčná história
panvy, zrenie/maturácia uhľovodíkov, seizmické ohrozenie atď.),
zároveň po prvýkrát potvrdil použiteľnosť tejto metódy aj v orogéne alpínskeho typu. Za pomoci ďalšej metódy termochronologického datovania (AFT a ZFT – stopy po štiepení uránu v rôznych
mineráloch) bol počas riešenia projektu stanovený vek exhumácie
komplexov kryštalinika Západných Karpát a vek tufov z vulkanických erupcií. Tento typ údajov podstatnou mierou ovplyvnil zostavenie hypotézy o vývoji podložia Dunajskej panvy v treťohorách,
ako aj vytvorenie paleogeografického obrazu pre toto obdobie.
Michal Kováč, Miroslav Bielik,
Dušan Plašienka, Jozef Minár, PriF UK
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AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Reštart edičnej a publikačnej činnosti v CĎV UK
Okrem tradičných aktivít spojených so začiatkom akademického roka priniesol so sebou tento september aj rozhodnutie inovovať
a doplniť portfólio výučbových materiálov pre potreby vzdelávania na útvare Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov
Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (JOP CĎV UK). Príprava študentov a doktorandov z celého sveta
na riadne vysokoškolské štúdium má v tejto inštitúcii dlhoročnú tradíciu a je jej hlavnou aktivitou. Tak ako predošlí pedagógovia aj
súčasná generácia dostáva možnosť pretaviť nadobudnuté skúsenosti do publikačnej činnosti. Súbežne s nimi sa podujali na nej
participovať aj externí partneri, ktorí s touto formou výučby získali skúsenosti priamo na JOP CĎV UK alebo ju praktikujú na iných vysokoškolských pracoviskách. Nemenej dôležitou súčasťou tohto špecifického pracoviska je aj vzdelávanie cudzincov v dlhodobých
a krátkodobých kurzoch slovenského jazyka.
Reštart edičných a publikačných činností
bol jednou z hlavných tém septembrovej Edičnej rady CĎV UK. Na stretnutí sa prijalo vyššie
uvedené rozhodnutie spolu s návrhom rámcového postupu. Následne bol na ďalších zasadaniach predložený a odsúhlasený strategický
plán celkovej edičnej koncepcie. Oficiálnym
dokumentom je upravený a doplnený Edičný
plán na rok 2016 a Edičný plán na rok 2017.
Základnou víziou projektu je nadviazať na tradíciu a bohatú publikačnú činnosť tejto inštitúcie
v predošlých obdobiach, používané materiály
nahradiť aktualizovanými, úplne novými alebo
portfólio obohatiť o nové tituly, a to v zmysle
potrieb moderných metód vzdelávania a najaktuálnejších požiadaviek na spôsob a obsah
prijímacieho konania na slovenských vysokých
školách a univerzitách.
Edičná a publikačná činnosť bude prebiehať
v troch navzájom prepojených rovinách, ktoré
tvoria celkový koncept výučby na JOP CĎV UK:
výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka, vzdelávanie študentov v odborných predmetoch
v zmysle ich prípravy na ďalšie štúdium a špecializované texty slovenského jazyka pre dané
odbory na premostenie jazyka a odbornosti.
Základným kameňom je slovenčina ako
cudzí jazyk. JOP CĎV UK tradične disponuje
vlastnými učebnicami a výučbovými materiálmi,
ktoré pokrývajú jej potreby. V zmysle pripravovanej stratégie vyšlo v tejto oblasti
v roku 2016 druhé vydanie novej
učebnice z dielne CĎV UK Tri,
dva, jeden – slovenčina (úroveň
A1). Pripravil ju kolektív v zložení
Mgr. Martina Uličná, PhD., PhDr.
Iveta
Andorová, Mgr. Klaudia Báčkaiová
a Mgr. Adela
Gabríková. V súčasnosti je v príprave rovnomenné pokračovanie

pre úroveň A2
v pozmenenej
autorskej zostave. PhDr. Iveta
Andorová, Mgr.
Martina Uličná,
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PhD., a Mgr. Vladimíra Bashir Géčová by ju
mali pripraviť do tlače tak, aby mohla byť predstavená na Letnej univerzite slovenského jazyka a kultúry 2017. Obe učebnice sú doplnené
CD-nahrávkami.
V tom istom roku vyšlo upravené a doplnené
vydanie diela Hovorme spolu po slovensky!
B1 a autorky PhDr. Alica Bortlíková, PhDr. Eva
Maierová a Mgr. Jana Navrátilová vydali v januári tohto roka aj úroveň B2. Výučbové materiály
pozostávajú z učebnice, cvičebnice, CD a samostatnej publikácie Gramatika B1 + B2.
V rámci odborných učebníc zastrešujúcich prípravu zahraničných študentov
pripravila Mgr. Viera Štercelová, PhD., reedíciu svojich dvoch diel: Náuka o spoločnosti pre zahraničných študentov I – Úvod
do filozofie. Dejiny
filozofie a pre potreby letného semestra
Náuka o spoločnosti
pre zahraničných študentov II – Politológia
a právo. Z pera autorky

v y š l a
aj nová
publikácia Dejepis
I
– Pravek
a starovek. Na ňu nadväzuje
Dejepis II – Stredovek, novovek a najnovšie dejiny, ktorý vyjde do konca semestra.
Všetky sú určené budúcim
poslucháčom humanitných
študijných odborov.
Pre potreby vzdelávania študentov na medicínske a prírodovedné odbory vznikla Chémia pre
zahraničných študentov – Terminologický
úvod od RNDr. Ingrid Haidovej a autorský kolektív PaedDr. Mariana Páleníková, PhDr. Dana
Krajčiová a Mgr. Paulína Koršňáková, PhD.,
sa podieľal na príprave a vydaní Biológie pre
zahraničných študentov – Terminologický
úvod. V roku 2016 vyšla aj Biológia pre zahraničných študentov od RNDr. Evy Záhorskej,
PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá ju

realizovala v rámci svojho externého pôsobenia
v inštitúcii.
Ešte v letnom semestri doplní portfólio odborných výučbových materiálov RNDr. Monika
Dillingerová,
PhD., veľmi
zaujímavým
titulom Logika pre zahraničných študentov. Táto

publikácia
zabezpečí výučbu
v humanitných,
ekonomických,
ale i technických
odboroch a prípravu
frekventantov na nové testovanie študijných
predpokladov SCIO.
Dôležité je postupné pokrytie
všetkých profilových predmetov, preto sa v tejto oblasti rozbieha aj ďalšia
publikačná aktivita, či už pre potreby
matematiky, chémie, alebo biológie.
Špecifickosťou publikácií tohto typu je vytvorenie optimálneho zosúlaďovania jazykových
schopností a zručností frekventanta s odbornými vedomosťami v ich vývoji počas dvojsemestrálneho štúdia.
Rozvoj jazykových kompetencií budúcich
študentov vysokých škôl zabezpečia aj nové
publikácie slovenského jazyka – odborné texty. Tento typ materiálu je už osvedčeným prostriedkom premostenia všeobecného jazyka
a odbornosti v podmienkach JOP CĎV UK.
Novú podobu dostanú texty slovenského jazyka pre ekonomické, technické, humanitné
a medicínsko-prírodovedné študijné odbory.
Pripravuje sa aj Fonetika a fonológia pre zahraničných študentov.
Obnovenie a aktualizácia prebehne nielen
v oblasti obsahovej stránky diel, ale nové publikácie dostanú aj modernejší vizuálny štýl. Bude
charakterizovať publikáciu ako dielo uvedenej
inštitúcie a zaraďovať ho vizuálne do konkrétnej
z troch skupín.
PhDr. Alica Bortlíková,
predsedníčka edičnej rady CĎV UK

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Publikácia odborníkov z LF UK o manažmente
a financovaní zdravotníctva
Vysokoškolská učebnica 17-členného autorského kolektívu pod vedením spoluautorov a zostavovateľov
doc. MUDr. Vojtecha Ozorovského, CSc., a PhDr. Ivany Vojtekovej, PhD., z Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) v 26-tich kapitolách komplexne a prehľadne spracováva problematiku manažmentu a financovania zdravotníctva v súčasnosti.
Publikácia Zdravotnícky manažment a financovanie má multiodborový charakter,
keďže obsahuje informácie z oblasti zdravotníctva, manažmentu, ekonomiky, personalistiky, práva a legislatívy, poisťovníctva, etiky,
komunikácie, informatiky a štatistiky, liekovej
politiky. Zameranie na slovenskú realitu je
predpokladom masívneho využitia nielen poslucháčmi zdravotníckych študijných odborov,
ale aj všetkých, ktorých profesionálne alebo
z iných dôvodov zdravotnícky manažment na
Slovensku zaujíma.
Samotní autori konštatujú, že súčasný manažment je vedou a umením doby informačnej
spoločnosti. Reaguje na zmenené podmienky
podnikania, jeho dynamiku, potrebu inovácií
a kľúčovú úlohu pružného, tvorivého podnikateľského myslenia a konania.
Úvodné kapitoly učebnice sa venujú objasneniu základných pojmov, konceptov a riadenia zdravotníckych systémov a reforiem na Slovensku, politickým, ekonomickým, právnym
a etickým dimenziám riadenia zdravotníctva.
V rámci legislatívneho rámca sú podrobnejšie

rozpracované možnosti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a princípy zdravotného poistenia v SR v súčasnosti. Samostatná kapitola
sa venuje manažmentu kvality v zdravotníctve
a jej jednotlivým modelom. Veľkým prínosom
publikácie je zmapovanie výsostne aktuálnej
problematiky implementácie systému DRG
v SR. Podrobne rozpracované témy, akými
sú manažérske funkcie a roly, manažérska
komunikácia, manažment ľudských zdrojov,
tímov a strategický manažment, oslovia každého súčasného i budúceho manažéra. Zaujímavé je zapracovanie krízového manažmentu
v zdravotníctve v SR do kontextu. Veľká pozornosť je v učebnici venovaná finančnému manažmentu v zdravotníctve a hodnoteniu efektívnosti investícií v zdravotníctve. Publikácia
sa venuje aj vysvetleniu jednotlivých marketingových nástrojov, marketingovému výskumu
a stratégii zdravotníckych zariadení. Široký
záber publikácie dokumentuje aj zaradenie
otázok zdravotníckych technológií, liekovej
politiky, klinického skúšania produktov a liekov na zdravotníckom pracovisku, ako aj bez-

pečnosť pacientov či nežiaduce udalosti pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ich riešenie. Komplexný pohľad na zdravotnícky manažment dotvára spracovanie kvantitatívnych
metód a techník využívaných v zdravotníckom
manažmente a výskume a rola informačných
systémov v manažmente zdravotníctva.
Predložená učebnica obsahuje kvalifikované informácie, infografiky aj príklady dobrej
praxe zo všetkých vyššie uvedených oblastí
zdravotníckeho manažmentu.
V súčasnosti sa presadzuje, aby každý lekár
mal aspoň základné vedomosti o manažmente,
aj keď sa chce profilovať „len“ ako medicínsky
špecialista. Každý, kto má ambíciu robiť zdravotníckeho manažéra, nevyhnutne musí mať
vedomosti o špecifikách zdravotníckeho manažmentu a financovania. Jedným zo zdrojov
získania daných informácií je aj táto komplexne
a prehľadne spracovaná publikácia.
MUDr. Darina Sedláková, MPH,
riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku
a členka Správnej rady UK

Krst knihy o FMFI UK
Za účasti rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., a dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK) prof. RNDr.
Jozefa Masarika, DrSc., a ďalších významných hostí sa 3. februára 2017 konalo na FMFI UK spomienkové stretnutie pri príležitosti
nedožitých 90. narodenín prof. RNDr. Michala Greguša, DrSc., spojené s krstom knihy Boje za matfyz.
Autor knihy doc. RNDr. Jozef Vencko,
CSc., na jej stranách zaznamenáva známe
i menej známe udalosti, ktoré úzko súvisia so
začiatkami Matematicko-fyzikálnej fakulty UK
(MFF UK, dnes FMFI UK). Nechýbajú v nej
ani spomienky na kľúčové osobnosti, ktoré
sa rozhodujúcim spôsobom zaslúžili o zrod
a etablovanie slovenskej matematiky. „Ako
jeden z najstarších žijúcich a dobre informovaných pamätníkov rozhodujúcich medzníkov
vzniku MFF UK som cítil morálnu povinnosť vyjadriť sa. Už dlhodobo som mal totiž pocit, že
naša spoločnosť si nedostatočne uvedomuje
význam takých osobností, akými boli akademici Jur Hronec, Otakar Borůvka či Michal Greguš,“ odpovedá doc. Vencko na otázku, prečo sa podujal na napísanie takejto publikácie.
Prof. RNDr. Jur Hronec, DrSc., stál pri založení skoro všetkých významných vysokých
škôl na Slovensku. Bol prvým rektorom Vysokej školy technickej M. R. Štefánika (dnes
Technická univerzita) v Košiciach, spoluzakladateľom a prvým dekanom Vysokej školy
obchodnej (teraz Ekonomická univerzita v
Bratislave), položil tiež základy Pedagogickej
fakulty UK. „Asi nik nemohol v tom čase urobiť
pre Slovensko viac, ako dať jeho obyvateľom
možnosť vzdelávať sa doma,“ hodnotí jeho prínos doc. Vencko.

Po vzniku Ústavu matematiky na
Prírodovedeckej fakulte UK (PriF UK)
zápasil prof. Hronec s nedostatkom
pedagógov. Pomoc našiel na Morave
– najmä v osobe prof. RNDr. Otakara
Borůvku, DrSc., ktorý pôsobil na Univerzite J. E. Purkyně (dnešná Masarykova univerzita) v Brne, no celých 11
rokov dochádzal bezplatne do Bratislavy prednášať na PriF UK. „Prof. Borůvku bez preháňania môžeme považovať
za ,praotca‘ matematickej vedy na Slovensku. Vyoral hlbokú brázdu v oblasti
diferenciálnych rovníc, v algebre i teórii
miery,“ dodáva autor knihy.
Podľa slov doc. Vencka bolo tiež potrebné
uviesť na pravú mieru okolnosti, sprevádzajúce dva snáď najdôležitejšie medzníky v doterajšej histórii fakulty – výstavbu areálu PriF
UK v Mlynskej doline a samotný vznik MFF
UK. Jedným z hlavných protagonistov týchto
udalostí bol prof. Michal Greguš, ktorý sa v r.
1959 stal po prof. Hroncovi vedúcim Katedry
matematiky PriF UK. Bol prodekanom aj dekanom PriF UK, prorektorom UK a prvým dekanom MFF UK v r. 1980 – 1990.
A prečo nesie kniha názov Boje za mat
fyz? „Mal som dostatok dôvodov nazvať
publikáciu práve takto. Prof. Hronec v Pra-

he na pôde parlamentu bojoval za vznik košickej vysokej školy. O nič ľahšie to nemal
ani prof. Greguš. Pred r. 1980, keď MFF
UK vznikla, bolo totiž snáď viac tých, ktorí
si vznik novej fakulty nepriali. Niektorí argumentovali nedostatočným kvalifikačným
vybavením matematikov a fyzikov, a tak aj
predčasnosťou vzniku takejto fakulty u nás.
A bojom bola aj výstavba areálu v Mlynskej
doline, ktorú mal na starosti práve prof. Greguš ako vtedajší prorektor UK pre výstavbu,“
vysvetľuje doc. Vencko.
redakcia
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AKTIVITY NAŠICH ŠTUDENTOV

Úspech študentov FMFI UK na súťaži CFA Institute
Research Challenge v Prahe
Dňa 6. februára 2017 sa na Vysokej škole ekonomickej v Prahe konal už 7. ročník lokálneho finále CFA
Instite Research Challenge. Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
(FMFI UK) na súťaži úspešne reprezentovali štyria študenti tretieho ročníka ekonomickej a finančnej matematiky: Richard Gramblička, Samuel Horváth, Michal Martoňák a Andrej Remák.
CFA Institute, organizátor súťaže, je medzinárodná asociácia profesionálov z bankového a investičného prostredia. Inštitút poskytuje záujemcom možnosť dosiahnuť celosvetovo uznávanú kvalifikáciu Chartered Financial Analyst (CFA). Na jej dosiahnutie je potrebné úspešne
zložiť tri skúšky, ktoré pokrývajú najmä oblasti investičného manažmentu, finančnej analýzy, akcií, dlhopisov a finančných derivátov.
Kvôli rozšíreniu povedomia o CFA programe a hľadaniu talentovaných študentov so záujmom o financie vznikla súťaž CFA Instite Research Challenge, v ktorej hlavná výhra už v lokálnom kole predstavuje
možnosť bezplatne absolvovať prvú z trojice spomínaných skúšok. Zároveň víťazi lokálnych kôl postupujú do troch regionálnych kôl, ktoré sa
konajú v rámci Ameriky, Ázie a EMEA – Európy, Stredného východu a
Afriky. Na globálnom finále sa zúčastnia víťazi regionálnych kôl.
Minulý rok sa do súťaže zapojilo viac ako 4250 študentov z 925
univerzít. Úlohou univerzitných tímov zložených z 3 – 5 študentov bolo
vytvorenie finančnej analýzy spoločnosti z lokálneho trhu, ktorá je verejne obchodovateľná na burze. Tento rok ňou na súťaži bola česká banka MONETA Money Bank. V prvom kole tímy do 21. decembra 2016
vypracovali komplexný písomný report, ktorého obsahom bola analýza
firmy a príslušného odvetvia, finančná analýza, valuácia, analýza rizík
a investičné odporúčanie (Buy, Hold, Sell). Následne tímy prezentovali a obhajovali svoj report v anglickom jazyku pred porotou zloženou
z odborníkov z finančného sektora, ako napríklad Portfolio Manager
pre Erste Asset Management a Investment Analyst pre ČSOB Asset
Management.

Tento rok sa v rámci Česka a Slovenska
do súťaže zapojilo trinásť vysokých škôl.
Každú vysokú školu mohol zastupovať najviac jeden tím, pričom desať z nich svoj report odovzdalo a následne sa zúčastnilo na
lokálnom kole v Prahe. V prvom kole boli
tímy rozdelené do dvoch skupín po 5, pričom v každej sa vytvorilo nezávislé poradie
na základe hodnotenia písomného reportu a prezentácie. Z každej zo
skupín potom dva najlepšie tímy postúpili do lokálneho finále, aby sa ešte
raz prezentovali, vďaka čomu sa určil celkový víťaz. Vo finále už hodnotenie záviselo úplne len od prezentácie. Po prvom kole prezentácií tím UK
(Team J) postúpil do TOP 4 a vzápätí sa prezentoval ešte raz, na základe
čoho už obsadil celkové výborné 2. miesto.
„Súťaž predstavuje veľmi dobrú ukážku prepojenia teórie s praxou,
keďže ide o úlohu, ktorú bežne vypracovávajú zamestnanci investičných bánk. Chceli by sme sa poďakovať našej katedre a Dr. Zuzane
Chladnej za príležitosť zúčastniť sa na súťaži, Marcelovi Imriškovi, ktorý
bol náš Industry Mentor, za odborný dohľad, ako aj celej CFA Society
Czech Republic a sponzorom za zorganizovanie súťaže. Bola to pre
nás vynikajúca príležitosť aplikovať vedomosti nadobudnuté v škole do
praxe,“ dodávajú študenti.
Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.,
garant magisterského študijného programu
ekonomicko-finančná matematika a modelovanie na FMFI UK

P R E D S TAV U J E M E Š T U D E N T S K É S P O L K Y

Cultura nostra z FiF UK
Študentské združenie Cultura nostra sa už dva roky teší aktívnej činnosti pri organizácii podujatí určených pre zamestnancov, študentov a absolventov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK). Zameriavame sa na skvalitnenie kultúrneho
života na pôde školy a budovanie ľudských vzťahov medzi študentmi a učiteľmi. Veríme, že o úrovni vysokej školy nehovorí len kvalita
poskytovaného vzdelania, ale aj pocit hrdosti a príslušnosti študentov k univerzite.
Už tradične pripravujeme podujatie Vianoce na fakulte. Počas tejto akcie ponúkame vianočnú kapustnicu a varené vínko, no hlavne
priestor stretnúť spolužiakov a kolegov pri neformálnej príležitosti.
Okrem sviatočnej atmosféry si možno vychutnať premietanie víťazných
filmov z Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča. Vianoce na fakulte ponúkajú priestor aj pre šikovných študentov, ktorí tu môžu prezentovať svoje výrobky.
Srdcovou záležitosťou združenia sa stal Ples Filozofickej fakulty UK.
Po 12 rokoch sme oživili túto tradíciu a každý rok sme poctení veľkým
záujmom a pozitívnymi ohlasmi. Počas plesovej sezóny sa priestory
Moyzesovej siene zmenia na tanečný parket, na ktorom sa s chuťou
plesá až do rána.
Okrem organizovania rôznych podujatí sa snažíme vypomáhať aj
vedeniu Filozofickej fakulty UK. Môžete nás stretnúť počas fakultné-
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ho dňa otvorených dverí či
pri projekte Mini-Erasmus,
ktorý umožňuje študentom
stredných škôl vyskúšať si
na dva týždne život vysokoškoláka. Vďaka spolupráci
so Študentskou časťou Akademického senátu UK sme
sa v decembri 2016 už opakovane zapojili do projektu Univerzitný stromček prianí. Táto aktivita prináša darčeky pre deti
z detských domovov, ľudí bez domova a zo sociálne slabších rodín.
V spolupráci s Ústavom pamäti národa usporadúvame v rámci Festivalu slobody spomienku na pochod študentov zo 16. novembra 1989.
Zo spojenia organizačného nadšenia Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK a Cultury nostry vznikol v rámci Roku
oranžovej kultúry Holandský flám, na ktorom sa študenti dozvedeli zaujímavosti o Holandsku.
Uvedomujeme si, že je potrebné stále sa zlepšovať a zapájať do väčších
celkov. Preto máme v pláne byť v budúcom akademickom roku hlavným
organizátorom konferencie slovenských a českých historických spolkov.
Študentské združenie Cultura nostra tvoria mladí ľudia s originálnymi
nápadmi. Rozhodli sme sa, že nechceme byť niekým, kto len kritizuje. Sme presvedčení, že každý študent na FiF UK je dôležitý, a preto
budeme i naďalej vytvárať priateľské akcie, ktoré spríjemňujú náročné
štúdium na našej univerzite.

Hana Košťaliková, zakladajúca členka ŠZ Cultura nostra

DÍVAME SA PO SVETE

V Rige – srdci Pobaltia
Štúdium na vysokej škole má obrovské množstvo výhod. Okrem toho, že sa človek rozvíja v oblasti, ktorú si vybral za predmet
svojho štúdia, môže prostredníctvom výmenných študijných programov pod hlavičkou Erasmus+ spoznať nové krajiny a preniknúť
do kultúry iných národov.
Vycestovať na študijný pobyt bolo mojím
snom. Keď sa moje meno objavilo na zozname
prijatých uchádzačov, bol som šťastím bez seba.
Za miesto štúdia som si vybral hlavné mesto Lotyšska – Rigu. Vtedy som ani len netušil, že ma
čaká najkrajších 6 mesiacov môjho doterajšieho
života. Riga sa mi navždy zapísala do srdca. Poďme však od začiatku...
Prvé dni po pricestovaní do nového prostredia, kde je všetko, podotýkam všetko, iné, bývajú
chaotické. Našťastie, program ESN Buddy, organizovaný pod záštitou lotyšskej prijímacej univerzity, mi veľmi pomohol. Pridelili mi jedného z
tamojších domácich študentov, ktorý ma uviedol
do základov toho, ako funguje život v Rige. Veľmi
skoro sa z nás stali výborní kamaráti a dodnes
sme v intenzívnom kontakte.
Riga sa nachádza v srdci Pobaltia. Táto unikátna geografická poloha mi umožnila spoznať všetky
krajiny nachádzajúce sa v jej dosahu. Okrem toho,
že som Lotyšsko precestoval od východu na západ a od severu na juh, videl som aj Litvu, Estónsko, Nórsko, týždeň som strávil za polárnym kruhom v Laponsku, navštívil som aj Švédsko, Fínsko
a, samozrejme, Rusko. V pamäti mi najviac utkvel
očarujúci a fenomenálny Petrohrad. Nenadarmo
som o návšteve prvého hlavného mesta niekdajšieho Ruského cárstva už dávno sníval. Kúpal
som sa v Baltskom mori, Fínskom zálive a v Severnom ľadovom oceáne. Som rád, že to naostatok
menované som prežil. ☺
Lotyšsko sa dlho nevedelo vymaniť spod politických klieští Sovietskeho zväzu. Táto skúsenosť
je na miestnych ľuďoch citeľná dodnes. Zaujímavosťou je, že Lotyši majú dva štátne sviatky oslavujúce vznik štátu. Narodeniny, ako ich miestni
nazývajú, sa oslavujú jednak na pamiatku vzniku
Lotyšska po prvej svetovej vojne, ale takisto aj
na pamiatku roku 1991, kedy sa Lotyšsko oslobodilo spod ruskej okupácie. Dôsledkom tejto
skutočnosti je markantný a jasne postrehnuteľný rozdiel v jednotlivých generáciách Lotyšov.
Staršia generácia je konzervatívna, odmieta čo-

koľvek nové a iné. Na mladej generácii je však
vidieť moderné a proeurópske zmýšľanie. Mladí
sú otvorenejší, radi sa zoznamujú s novými ľuďmi
a sú veľmi priateľskí. Polstoročie cudzieho vplyvu však znamenalo aj určité, s veľkou rezervou
povedané, pozitíva. Dovolím si tvrdiť, že viac ako
¾ obyvateľov ovládajú okrem lotyšského aj ruský
jazyk. Ruštinu je počuť všade – na uliciach, v obchodoch, dokonca aj na súdnom pojednávaní.
Pre mňa to bola ideálna možnosť zdokonaliť sa v
dvoch jazykoch naraz.
Lotyši pôsobia na prvý pohľad chladne, odmerane, takmer sa neusmievajú. Stačí však prelomiť
bariéry a spoznáte ich dobrosrdečnosť. Obyvatelia Lotyšska nemali ľahký život. Krajina sa nachádza v hospodárskej neistote, z ktorej sa snažia
vycúvať ekonomickými reformami. Napriek citeľnej chudobe, najmä v okrajových častiach, má
Riga obrovský turistický potenciál. Oplýva množstvom historických skvostov, architektúra vyniká
prelínaním sa jednotlivých umeleckých slohov.
Atmosféra starého mesta je neopísateľná. Rád
som sa tam zdržiaval, hoc len tak, bez špeciálnych pohnútok.
Osud mi prihral do spoločnej izby v internáte
dvoch Maďarov a dvoch Uzbekov. Bez okolkov
môžem povedať, že sa z nás stali nerozluční
kamaráti. Trávili sme spolu takmer všetky voľné
chvíle, jazdili sme spolu na výlety a večer sme si
spolu sadli k pivu alebo dobrému jedlu. Postupne sme sa zoznamovali so spolužiakmi a ostatnými spolubývajúcimi. Na spoločných akciách
sme spoznali ďalších ľudí. S mnohými priateľmi
sa stretávame aj po ukončení štúdia v zahraničí.
Určite nepreháňam, keď poviem, že na Erasme
sa vytvorí jedná veľká rodina. Je veľmi zložité opísať tieto emócie tak, aby to čitatelia dostatočne
precítili. Na to je nevyhnutné zažiť študijný pobyt
v zahraničí na vlastnej koži.
Každý deň v Rige bol výnimočný. Každý deň
som zažil niečo nové a každý deň som si užil do
sýtosti a naplno. Možno som mal takéto šťastie
iba ja, ale v Rige som nestretol nepriateľského

človeka. Ľudia okolo mňa prekypovali radosťou, očakávajúc niečo nové a nezabudnuteľné,
boli otvorení poznávaniu nových kultúr a názorov,
pričom z nich bolo cítiť snahu prehlbovať vzájomnú toleranciu, ako aj vedomie potreby udržiavať
priateľské medziľudské vzťahy.
Erasmus zanechá v človeku stopu. Dlho som
premýšľal nad tým, prečo je obdobie strávené

štúdiom za hranicami také intenzívne. Intenzitou
mám na mysli to, ako sa človeku všetko vryje
pod kožu, ako všetko vníma, ako priam nasáva
miestnu kultúru, spoznáva osobitosti miestnych
ľudí a vytvára si nezabudnuteľné spomienky. Študijný pobyt totiž nie je len o štúdiu, je to časť života, obdobie, počas ktorého je človek nezávislý,
slobodný a plný nadšenia. Tento entuziazmus je
umocnený psychologickým aspektom toho, že
človek je ďaleko od domova, odkázaný len na
seba a častokrát prvýkrát okúsi, aké je to byť za
seba skutočne zodpovedný.
Keď sa ma niekto pýta, ako som sa mal v Rige,
vždy odpovedám takto: V Rige som zažil najkrajšie obdobie v živote. Odporúčam každému, aby
si vyskúšal študijný pobyt. Je to nezabudnuteľný
zážitok.
Gerhard Gross, PraF UK
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Kvôli diplomovke až do Rwandy
V čase, keď väčšina študentov končiacich ročníkov
finišuje so záverečnými prácami, vám ponúkame
rozhovor s Jurajom Petríkom z Fakulty sociálnych
a ekonomických vied UK – študentom, ktorý sa rozhodol realizovať svoj diplomový výskum až v ďalekej africkej Rwande. Ako sa tam dostal, čo sa mu
tam podarilo zistiť, v čom ho Rwanda prekvapila,
ale i akým ďalším aktivitám sa vo svojom voľnom
čase venuje (a že ich nie je málo), to všetko vám
prezradia už nasledujúce riadky.

Váš výskum sa venuje hypotéze predstavovaného kontaktu. Skúste nám laicky vysvetliť, čo to presne znamená.
Hypotéza, ktorú overujem, je jednoduchým
a prirodzeným rozšírením známej kontaktnej
hypotézy Gordona Allporta, jedného z najvplyvnejších psychológov 20. storočia. Vo svojej
teórii hovoril o medziskupinovom kontakte,
kde sa dve skupiny ľudí stretnú v neutrálnom
prostredí, majú spoločné ciele, kooperujú
a majú inštitucionálnu podporu. Takýto kontakt
prostredníctvom priameho stretnutia vedie k redukovaniu predsudkov medzi týmito skupinami
a k zlepšeniu ich medziskupinových postojov,
emócií a správania. Hypotéza predstavovaného
kontaktu stavia na základoch Allportovej kontaktnej teórie, avšak prichádza s praktickým
doplnením o ľudskú schopnosť imaginácie,
vďaka čomu sa spomínané dve skupiny ľudí
vôbec nemusia stretnúť, ale stačí, ak si jedna
skupina kontakt predstaví.
V Rwande ste sa zamerali na skupinu ľudí
s mentálnymi chorobami. Prečo ste sa rozhodli práve pre tento okruh ľudí?
Hypotéza predstavovaného kontaktu ako
nástroj na redukovanie predsudkov spravidla
pracuje so stigmatizovanými skupinami a minoritami. V súčasných svetových výskumoch
sú to najmä rôzne náboženské skupiny, mentálne chorí ľudia, etnické minority, sexuálne
minority, ale i prisťahovalci. Ľudí s psychickým
ochorením schizofrénie som si vybral, pretože
som hľadal skupinu, ktorá je stigmatizovaná
ako v európskom, tak aj v africkom kontexte.
Štúdie sociálnej percepcie dlhodobo ukazujú, že schizofrenici sú celosvetovo stereotypizovaní a vo všeobecnosti vnímaní ako
nebezpeční, nepredvídateľní a neužitoční. To
má za dôsledok, že jedinci trpiaci schizofréniou
majú strach o svojom ochorení hovoriť, aj keď
pri správnej liečbe pre verejnosť nepredstavujú
žiadne ohrozenie a vedia sa do spoločnosti
normálne začleniť.
Voľba zamerania mojej diplomovej práce,
ktorá súvisí s odstraňovaním predsudkov voči
vybranej stigmatizovanej skupine formou hypo-
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tézy predstavovaného kontaktu, mala a má však
aj osobný rozmer. Túto hypotézu a overovanie
jej úspešnosti, čomu som sa venoval už počas
svojho bakalárskeho výskumu, totiž pokladám
za atraktívne aj z aktuálneho celospoločenského
pohľadu – i u nás mnohé politické strany pracujú
s hlboko zakorenenými stereotypmi a predsudkami voči stigmatizovaným skupinám, zneužívajúc ich vo svoj vlastný prospech. Aj preto som
chcel bližšie skúmať túto tému a dopriať jej také
spracovanie, ktoré sa uberá opačným smerom.
Pridanou hodnotou bola pre mňa možnosť vyjsť
zo svojej komfortnej zóny a pri diplomovom výskume neostať len pri elektronickom zbere dát a
v bezpečnom a známom priestore našej fakulty.
Úspešné opustenie komfortnej zóny vám
naozaj nemožno uprieť. Prečo ste si však
vybrali práve geograficky i kultúrne vzdialenú Afriku?
V posledných rokoch sa vo výskumoch so
ciálnej psychológie objavuje nežiaduci fenomén,
v ktorom väčšinu zúčastnených participantov
tvoria vysokoškoláci do 25 rokov, k tomu belosi
zo strednej triedy, a to najčastejšie Američania
alebo Európania. Výskumy, ktoré pracujú v Ázii
alebo Afrike, sa považujú za vzácne. Preto som
veľmi rád, že som mohol
zber dát realizovať práve
na africkom kontinente.
Čo rwandské zistenia
znamenajú pre váš ďalší výskum?
Verím, že vyhodnotenie v Rwande zozbieraných dát minimálne
vnieslo nový vietor do
skúmania hypotézy predstavovaného
kontaktu
u nás. Už predtým sa
totiž niekoľko bakalárov
a diplomantov z našej fakulty vo svojich prácach
snažilo túto hypotézu
overiť, no nikomu z nich
sa to dosiaľ nepodarilo.

Možno aj vďaka tomu niektorí pedagógovia,
ktorí boli vedúcimi našich prác, akoby prestali
funkčnosti danej hypotézy dôverovať a začali
spochybňovať pôvodné výsledky výskumníkov, ktorí s touto intervenciou prišli po prvýkrát
v roku 2007. Bol som preto veľmi zvedavý, ako
dopadne finálne vyhodnotenie zozbieraných
dát môjho výskumu. Z vyzbieraných rwandských dát vyplynulo, že experimentálna skupina, s ktorou som pracoval, prejavila nižšiu mieru
úzkosti v súvislosti so skupinou schizofrenikov.
Najviac sa kontrolná a experimentálna skupina
líšili v tom, ako by sa cítili, ak by v budúcnosti
stretli schizofrenika. Experimentálna skupina
by sa cítila významne uvoľnenejšie. Tieto zistenia tak overujú úspešnosť hypotézy predstavovaného kontaktu, čo ma veľmi teší. Za veľa
vďačím aj skvelým pedagógom z našej fakulty,
s ktorými som na diaľku mohol komunikovať
a boli mi nápomocní, keď sa počas môjho pobytu v Afrike vyskytol nejaký problém.
Prejdime k praktickému rozmeru vašej
cesty. Ako ste sa do Rwandy vlastne dostali?
Impulz navštíviť Rwandu prišiel minulý rok
od mojej kamarátky, lekárky, ktorá v Rwande
dlhodobo pôsobí. Najprv som jej pozvanie od-

NAŠI ŠTUDENTI
mietol. Keď ma tam pozvala opäť na začiatku
leta 2016, začal som sa nad jej ponukou zamýšľať znovu, tentoraz však aj v tom kontexte,
že by som cestu mohol spojiť s výskumom k
svojej diplomovej práci. Začal som zháňať financie na cestu. V lete bolo však už neskoro
na podanie si žiadosti na výskumný grant, navyše, možnosti výskumných grantov a štipendií
pre diplomantov sú pomerne limitované, preto
som sa rozhodol skúsiť časť financií na cestu
vyzbierať prostredníctvom crowdfundingu. Založil som si projekt na jednej crowdfundingovej
platforme a natočil video, v ktorom som vysvetlil, prečo cestujem do Rwandy, o čom je môj
diplomový projekt a prečo si myslím, že má projekt zmysel. Kampaň hodnotím veľmi úspešne,
keďže sa mi podarilo vyzbierať približne 60 %
financií spojených s cestou a zvyšok som bol
schopný zaplatiť z vlastných úspor.
Vieme, že ste cestu využili aj na doručenie
humanitárnej pomoci...
Letecká spoločnosť, s ktorou som letel, ponúkala možnosť pribaliť si na medzinárodný let
okrem príručnej batožiny aj dve veľké tašky po
23 kilogramov. Po intenzívnom obvolávaní známych sa mi podarilo nazbierať väčšiu zbierku
oblečenia, ktorú som doručil do poľnej nemocnice v Bigugu, kde sa teraz toto oblečenie rozdáva ľuďom z najchudobnejších pomerov.
Ako ste sa medzi miestnymi dorozumeli –
vystačili ste si s angličtinou?
Na univerzite vedela väčšina učiteľov aj študentov komunikovať relatívne dobrou angličtinou a dalo sa s nimi dorozumieť aj po francúzsky. V regiónoch mimo hlavného mesta,
kde som strávil väčšinu času, to už bolo horšie
a domáci často ovládali len niekoľko anglických
slov. V kombinácii s rukami a nohami som sa
však vždy nejako dohovoril. ☺ Pokiaľ ide o
materiály a dotazníky k diplomovej práci, ktoré
som distribuoval medzi miestnych študentov,
tie som za pomoci ochotných ľudí mohol ešte
pred príchodom do Afriky preložiť do lokálneho jazyka – kinyarwandčiny. Prekvapila ma
jednoduchosť tohto jazyka, a tak som sa pár
slov a základných viet naučil aj ja. Najčastejšie
som používal: „Amakuru?“ („Ako sa máš?“) a
„Imeza“ („Mám sa dobre“, resp. v doslovnom
preklade: „Dobré správy“).
Medzi vašimi obľúbenými spisovateľmi
uvádzate Cliva S. Lewisa. Bol pre vás v niečom váš rwandský pobyt aj tým nečakaným
otvorením dvier šatníka do Narnie, iného
sveta?
Rwanda je rozhodne úplne iný svet, aký
máme tu. Veľa vecí, ktoré som tam videl, ma
veľmi prekvapili a niekedy dokonca aj pobavili.
Bolo zábavné vidieť napríklad dvojice mužov,
ktorí sa držali za ruky. Keď som sa na to pýtal, dozvedel som sa, že je to u nich normálny
prejav hlbokého priateľstva. Zaskočilo ma tiež,
že takmer všetci obyvatelia od strednej triedy
vyššie zamestnávajú služobníctvo. Všimol som
si, že Rwanďania si potrpia na ekologický prístup a len minimálne používajú plastové fľaše.
Potraviny sa tam balia do papiera. Ľudia sú tam
veľmi ochotní a prostredie neuveriteľne čisté.
Rozhodne čistejšie než u nás, keďže sa veľká
časť občanov zapája do komunálnych prác.
V krajine som silne cítil stále živú spomienku na
genocídu, ktorá sa tam v roku 1994 odohrala.

V každom meste a takmer v každej dedine môžete naraziť na nejaký pamätník alebo múzeum
venované tejto obrovskej národnej tragédii. Ak
by som mal porovnať Rwandu a Slovensko,
podobnosť by som našiel v nádhernej prírode.
Markantný rozdiel badať v životnej úrovni, ktorú
máme u nás omnoho vyššiu. Aj keď naša krajina čelí viacerým zjavným problémom, ako napríklad korupcii, z rozhovorov s domácimi som
pochopil, že sa na rozdiel od nás nemôžu tešiť
z mnohých vecí, ktoré moja generácia považuje
už za samozrejmé – trebárs z otvorených hraníc a možnosti cestovania.
A teraz z Rwandy späť na Slovensko. Ste
dobrovoľníkom v kresťanskej neziskovej
organizácii IntegrityLife, podieľali ste sa na
organizácii študentského festivalu FSEV
Fest, na festivale Pohoda vypomáhate s produkciou, istý čas ste pôsobili ako konzultant
a ambasádor Linky Detskej Istoty... Je za tým
len nadšenie oddaného študenta sociálnej
a pracovnej psychológie, ktorý vytrvalo zbiera skúsenosti, alebo ste k týmto veciam mali
vždy blízko?
Je úžasné, koľko možností ponúka študentský
život a koľko skúseností sa dá nazbierať počas
vysokoškolského štúdia. Som vďačný za všetko,
čo som sa mohol počas školy naučiť, a za ľudí
a pedagógov, ktorých som mohol stretnúť. Keď
sa ako študent posledného ročníka obzriem
späť, vidím zásadné veci, ktoré som sa mohol
za tých päť rokov naučiť a ktoré silne formovali moju ďalšiu cestu. Najviac ma ovplyvnilo to,
že som sa na vysokej škole stal kresťanom.
Prostredníctvom zapojenia sa do kresťanskej
študentskej organizácie som sa naučil rozvíjať
svoj vzťah s Bohom a uvedomil si, že som zodpovedný za to, ako svojím životom ovplyvňujem
ľudí okolo mňa. Pracovné skúsenosti a štúdium
mi zasa ukázali rôzne možnosti môjho ďalšieho
smerovania a taktiež mi umožnili stretnúť skvelých a múdrych ľudí. Za všetkými týmito pozitívnymi okolnosťami vidím však skôr vyššiu, dobrú
„Ruku“ než moje nadšenie. V ňom by som práve
často potreboval pridať. ☺
Na vašom blogu sme sa dočítali, že ste vášnivým turistom – okrem hôr máte v zbierke
ciest aj putovanie do Santiaga de Compostela...

Hory mám veľmi rád. Lásku k nim mám vďaka
vplyvu môjho brata, ktorý ma ešte na strednej
škole pozval aj so svojím kamarátom na Cestu
hrdinov SNP. Bol to zážitok takmer mesiac kráčať z východu Slovenska až na Devín a aj keď
nastalo pár kritických momentov, kedy som si
myslel, že už nespravím ani krok, cestu som
zvládol. Brat ma ďalší rok vzal na púť do španielskeho Santiaga, počas ktorej sme prešli presne
polovicu trasy, a o dva roky nato sme sa vybrali
do macedónskych hôr. Keď som mal 18, rozhodol som sa cestu do Santiaga prejsť ešte raz,
pretože som túžil absolvovať celú trasu a to navyše sám. Bol to jeden z mojich najkrajších zážitkov vôbec a celú cestu som bral aj ako akýsi
vstup do dospelosti. Takzvanú Severnú cestu
(Camino del Norte) z Irúnu do Santiaga de Compostela som prešiel cez leto pred nástupom na
vysokú školu. Je skvelé zobrať si batoh, vykročiť
zo svojho pohodlia a mať možnosť dlhšiu dobu
premýšľať nad dôležitými otázkami. Človek taktiež stretne veľmi zaujímavých ľudí a získa zážitky
na celý život. Každému, kto sa ma pýta na nejaké triky alebo tipy na putovanie, vždy poviem, že
je dobré ísť aspoň na 10 dní a osamote. Ak má
človek strach byť na pár dní len sám so sebou,
niečo nie je v poriadku.☺
Čo vaše ďalšie plány – výskumné i osobné?
V posledných týždňoch po návrate z Afriky
pracujem na dokončení diplomovej práce a na
zbere ďalších dát zo Slovenska. So školiteľom
sme totiž usúdili, že by bolo zaujímavé porovnať rwandskú vzorku so slovenskou. Práca na
diplomovom projekte sa mi veľmi páčila a po
rozhovore s niekoľkými pedagógmi som dostal
impulz skúsiť pokračovať ďalej v štúdiu ako doktorand. Predtým som to vôbec nezvažoval, no
po dôkladnej úvahe musím priznať, že by som
to rád skúsil.
Osobne sa teraz veľmi teším na apríl. V IntegrityLife bude na konci tohto mesiaca každoročná celovíkendová akcia s názvom Men’s
challenge. Je to „survival“ víkend len pre mužov – vysokoškolákov, spojený s prednáškami
na tému individuálneho osobného rozvoja.
Erika Hubčíková
Foto: Archív Juraja Petríka
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Pozývame vás do Botanickej záhrady UK
Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave (BZ UK) je vedecko-pedagogickým pracoviskom, ktorého poslaním je udržovať a rozširovať
zbierky živých rastlín, pomáhať vo výchovno-vzdelávacej činnosti odborným školám i pracoviskám a poskytovať odborné informácie širokej verejnosti.
Okrem toho, že slúži na oddych a relax, zaoberá sa vedeckovýskumnou činnosťou a vytvára podmienky pre výučbu, bola a stále zostáva predmetom
rôznych výskumných úloh a projektov. Aktívne sa zapája do riešenia vedeckých problémov, ktoré súvisia so štúdiom biodiverzity, genofondu a ochrany a tvorby životného prostredia.
Botanická záhrada UK zastáva významnú
úlohu v kultúrno-osvetovej činnosti pri vytváraní
a formovaní vzťahu obyvateľstva k prírode a jej
hodnotám. Na ploche približne 7 ha sa nachádza
viac ako 8000 druhov rastlín. Expozície v skleníkoch sú vytvorené podľa ekologických požiadaviek jednotlivých druhov rastlín. Nachádza sa
v nich tropická a subtropická flóra, ako aj zbierka
kaktusov a sukulentov. Koncepcia exteriérových
expozícií je realizovaná nielen z pohľadu odborných zásad výsadby jednotlivých rastlinných
skupín, ale prihliada aj na celkové zladenie dekoratívnych výsadieb s krajinnými prvkami. Do
jednotlivých expozícií sa komponujú druhy, ktoré
svojimi vlastnosťami zvýrazňujú ich estetický prejav. Druhové zloženie výsadieb je koncipované
tak, aby porasty prinášali v každom ročnom období zaujímavý kolorit a pútali svojím vonkajším
prejavom záujem návštevníkov. Aktuálna úloha
Botanickej záhrady UK je aj šírenie poznatkov
o domácej i cudzokrajnej flóre, spôsobe jej pestovania a ošetrovania i celkového významu pre
život každého z nás.
Záhrada upúta návštevníkov v každom ročnom období. Keď zavíta do botanickej záhrady
jar, začnú v nej kvitnúť prvé cibuľoviny, napríklad
snežienky, krókusy, narcisy, hyacinty, tulipány.
Za nimi sa ponáhľajú upútať pozornosť všetkých
návštevníkov skalničky. Malé rastliny, ktoré rastú
na rôznych druhoch skaliek z rôzneho druhy hor-
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niny. Môže to byť žula, vápenec, andezit, bridlica, trosková láva, tuf a podobne. Mnohé z nich
majú domov v Tatrách, Alpách, Pyrenejach,
Skalnatých horách a mnohých ďalších pohoriach
na celom svete. V máji rozkvitajú v záhrade rododendrony a azalky, ako aj kry a stromy, ktoré vytvoria v záhrade veľmi pekný farebný efekt.
Spolu s nimi sa v záhrade nachádza množstvo

vždyzelených stromov hlavne ihličnanov, ktoré
pochádzajú nielen zo Slovenska, ale aj z rôznych
kútov Európy, Ameriky, Číny, Japonska alebo aj
zo vzdialenej Austrálie. V lete je záhrada zakvitnutá pestrými farbami ruží, letničiek a trvaliek, ktoré
kvitnú až do neskorej jesene.
Pri Botanickej záhrade UK pôsobí Klub skalničkárov Bratislava, ktorý ako každý rok pripraví
v spolupráci s BZ UK pre širokú verejnosť výstavu
v dňoch 21. až 23. apríla 2017. Neoddeliteľnou
súčasťou letných mesiacov sa stali podvečerné
komorné koncerty v botanickej záhrade organizované v spolupráci s Miestnym úradom mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves a Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom v rámci Kultúrneho leta. Svojich fanúšikov si našla aj výstava Plody
jesene, na ktorej si môžu návštevníci rozšíriť vedomosti v poznávaní rôznych druhov plodov. Celosezónne sa môžu návštevníci dozvedieť informácie
z panelovej expozície o význame potreby včiel
v našom ekosystéme.
Prílet divých kačíc na rybník a živý pohyb japonských kaprov v jazierkach sú neklamným znakom
príchodu termínu otvorenia BZ pre verejnosť. Botanická záhrada UK otvára svoje brány pre všetkých návštevníkov každý rok od 1. apríla a je otvorená denne od 9.00 do 18.00 hod. až do konca
októbra. Tešíme sa na stretnutie s vami.
RNDr. Jaroslav Bella, riaditeľ BZ UK
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Virtuálna pamäť Bratislavy vďaka odborníkom UK
Aj zásluhou odborníkov z Univerzity Komenského v Bratislave (UK) získava Bratislava svoju virtuálnu pamäť. Projekt Pamäť mesta
Bratislavy (PamMap) má za cieľ sprístupniť dejiny mesta odborníkom aj laikom v modernej – elektronickej – podobe. Iniciátorom
komplexného pamäťového portálu so sofistikovaným systémom filtrovania informácií je doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD., z Filozofickej
fakulty UK (FiF UK).
Zámerom portálu (www.PamMap.sk), ktorý
už funguje v testovacej prevádzke, je združovať
odborné texty s digitalizátmi rôznorodých historických prameňov k dejinám mesta – počnúc
najstaršími hmotnými nálezmi cez staré písomnosti, novšie obrazové materiály typu pohľadníc a fotografií až po najnovšie audio a videospomienky
pamätníkov na nedávne desaťročia.
Portál vznikol takpovediac ako vedľajší produkt
pri príprave 5-zväzkových dejín Bratislavy. „Pri
príprave štvrtého a piateho zväzku sa nám nahromadilo veľa materiálu, ktorý sa do knihy nezmestí.
Uvažovali sme preto, že vytvoríme špeciálne DVD
nosiče. Od nich bol už len krôčik k myšlienke
pamäťového portálu, ktorý je na rozdiel od ,ukončeného‘ DVD otvorený,“ približuje autor projektu
doc. Šedivý z Katedry archívnictva a pomocných
vied historických FiF UK.
Na projekte okrem Univerzity Komenského
spolupracujú už v pilotnej fáze Archív Pamiatkového úradu SR, Archív mesta Bratislavy a súkromní
zberatelia. PamMap je určený širokej verejnosti, ale vďaka participácii historikov, pamiatkarov
a ďalších odborníkov má ambíciu byť zároveň špecializovaným portálom s vedeckým využitím. Spolupracovníci a dobrovoľníci doposiaľ zdigitalizovali
viac ako 100 000 pamäťových jednotiek, ktoré

Hlavná budova Univerzity Komenského, v tom čase
nazývaná „palác“, na pohľadnici odoslanej 2. 3. 1939;
zdroj: www.PamMap.sk

Budova Filozofickej fakulty UK v čase, keď patrila ešte Ministerstvu s plnou mocou pre správu Slovenska
(1919 – 1927); zdroj: www.PamMap.sk

sa budú postupne – aj v závislosti od finančných
zdrojov – pridávať na portál.
„Unikátnosť portálu spočíva v dvoch elementoch. Prvým je jeho komplexnosť. Na rozdiel od
tzv. rezortných portálov je totiž PamMap univerzálnym portálom pre akékoľvek formy digitalizovaného historického kultúrneho dedičstva – od
pästného klinu cez obrazové pramene až po audiospomienky a videá. Druhou podstatnou inováciou je spojenie troch foriem výstupov do jedného
– portál zjednocuje databázu, encyklopédiu a historický atlas mesta,“ uvádza doc. Šedivý. Práve
v poslednom bode (tzv. georeferencovaná historická topografia mesta) má portál osobitý význam,
keďže Slovensko na rozdiel od všetkých okolitých
krajín nemá ani jeden historický atlas mesta. PamMap.sk ho sčasti zastupuje – užívateľ si môže cez
súčasnú Google mapu preložiť historickú mapu

z vybraného obdobia a vyhľadávať GIS-lokalizované digitalizáty pamäťových jednotiek.
Do projektu sa môžu zapojiť nielen inštitúcie,
ale aj súkromní zberatelia disponujúci často unikátnymi a doteraz nepublikovanými pamäťovými
prameňmi.
„PamMap je nielen jedinečným príkladom prepojenia našej univerzity a našich vedcov s dejinami Bratislavy, ale je aj unikátnou virtuálnou bránou
k histórii mesta v rámci celej Európy. Verím, že sa
stane živým miestom stretnutí záujemcov o historickú mapu Bratislavy z radov odbornej i laickej
verejnosti, ktoré budeme môcť obohacovať o prípadné ďalšie vzácne poznatky, diela a informácie.
Ráčte vstúpiť,“ pozýva rektor UK prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD.
Andrea Földváryová

XVIII. Svetový kriminologický kongres v Indii aj za aktívnej
účasti odborníkov z PraF UK
V dňoch 15. až 19. decembra 2016 sa uskutočnil na O. P. Jindal Global University v Indii
XVIII. Svetový kriminologický kongres, ktorý sa už tradične konal pod záštitou International Society of Criminology. Na kongrese malo svoje zastúpenie aj Slovensko, a to vďaka
odborníkom z Právnickej fakulty UK (PraF UK).
Na kongrese s príspevkom vystúpilo viacero
významných zahraničných hostí – medzi mnohými napríklad Helmut Kury (Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in
Freiburg, Nemecko), Emilio C. Viano (prezident
International Society of Criminology), Aleksandra Ilić (University of Belgrade, Srbsko), Fausto
Martin De Sanctis (Federal Court of Appeals, 3rd
Region, São Paulo, Brazília), Alexandra Orlova
(Ryerson University, Toronto, Kanada), Stephan
Parmentier (University of Leuven, Belgicko), Daniel P. LeClair (Boston University, USA), Arun Kumar (University of Madras, India), ako aj domáci
odborníci z hosťujúcej O. P. Jindal Global University. Zo Slovenskej republiky boli prítomní dvaja

zástupcovia – obidvaja z PraF UK: doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., a JUDr. Ondrej Laciak, PhD.,
ktorí vystúpili s témami „Karuselové podvody
v kontexte európskeho práva“ („Carousel Frauds
in the Context of European Law“) a „Pranie špinavých peňazí v EÚ“ („Money-Laundering in the
European Union“).
XVIII. Svetový kriminologický kongres bol
zameraný na rozličné témy od obchodovania
s ľuďmi (human trafficking) cez boj s terorizmom
(fighting terrorism) a korupciu (corruption) až po
ekonomickú kriminalitu (white collar crimes). Na
kongrese sa zúčastnil veľký počet akademikov z
Indickej republiky, ktorí veľmi pohotovo reagovali
na aktuálne kriminologické témy vo svete. Zostá-

va nám dúfať, že aj na XIX. Svetovom kriminologickom kongrese opäť aktívne vystúpia akademici zo Slovenska.
Doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.,
Katedra trestného práva, kriminológie
a kriminalistiky PraF UK
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Profesor Traubner aj o tom,
čo ho trápi
Významná osobnosť slovenskej medicíny prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD.,
koncom roka 2016 slávnostne uviedol do života knihu Tak čo vás trápi.
Publikácia, ktorá je výsledkom rozhovorov PhDr. Kataríny Hradskej, PhD.,
pôsobiacej v Historickom ústave SAV, s týmto svetoznámym neurológom,
obsahuje jeho spomienky na minulosť i pozastavenia nad prítomnosťou,
ako aj krásne formulované myšlienky, vedené základným životným mottom
lekára: „Ži a nechaj žiť.“
Forever young a s charakteristickým
úsmevom. Výborný lekár – praktik, výnimočný vedec, ale aj umelec, vytrvalý objavovateľ všetkých zákutí kultúry a podporovateľ všetkého, čo je krásne a má
prívlastok umeleckej hodnoty. Filantrop,
humanista. Tak možno v skratke charakterizovať Pavla Traubnera – človeka
energie, tešiaceho sa z rozmanitosti života. Kniha rozhovorov Tak čo vás trápi,
v ktorej prof. Traubner prepája svoj (verejnosti až dosiaľ málo známy) osobný
život so svojimi početnými profesijnými,
organizačnými či reprezentačnými aktivitami, to len potvrdzuje.
Úvodná časť knihy sa venuje jeho spomienkam na neľahké detské roky, poznačené druhou svetovou vojnou, útekmi, strachom, ukrývaním sa pred ľudským vojnovým
zlom. Je to časť o bolesti a nezodpovedaných otázkach prečo. Je to tiež svedectvo
o dejinnej etape ľudstva, ktorej opakovanie nesmieme pripustiť.
V ďalšej časti sa čitateľ dozvie viac o vysokoškolskom štúdiu, rodine, profesii i životnej láske prof. Traubnera – manželke Kataríne, ale aj o hodnotách, ktoré si cení
najviac. V rozhovoroch s Katarínou Hradskou sa prof. Traubner často zamýšľa nad
xenofóbiou, ľudským zlom a otvorene vraví, že človek by mal byť predovšetkým ľudský, ako i to, že blížnemu treba pomôcť za každých okolností.
Inšpirujúce slová, podnetné myšlienky a silný humánny postoj skalného prívrženca
optimizmu v nemocnici i súkromnom živote – to všetko ponúka publikácia o poprednom slovenskom neurológovi, o ktorého všestrannej rozhľadenosti svedčí aj fakt, že sa
aktívne zúčastnil na desiatkach tvorivých stretnutí s osobnosťami svetovej vedy, kultúry
a politiky – zo známych mien spomeňme aspoň Billa Clintona, Georga Busha, Kofiho
Annana, juhoafrického kardiochirurga Christiaana Barnarda a v neposlednom rade pápeža Jána Pavla II. Navyše, z iniciatívy a s obrovskou podporou prof. Traubnera bola
v Aspremontovom paláci, fakultnej budove Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave (LF UK), opravená Kaplnka sv. Kríža stará takmer 300 rokov. Podporil tiež
opravu a rekonštrukciu rímskokatolíckeho kostola v Ilave, vo svojom rodnom meste.
Nenadarmo je hlavnou myšlienkou ocenenia Identifikačný kód Slovenska predstavovať doma i vo svete intelektuálov kultúry. Veď umenie a veda sú predpokladom
vzniku a rozvoja ľudskej civilizácie. Čerstvý laureát Identifikačného kódu Slovenska
prof. Pavel Traubner je toho jasným dôkazom.
***
Pavel Traubner sa narodil v roku 1941. Po absolvovaní základnej a strednej školy
v rodnom meste študoval na LF UK. V roku 1985 sa habilitoval v odbore neurológie a
v roku 1991 bol vymenovaný za profesora. V rokoch 1991 – 2008 pôsobil vo funkcii
prednostu I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, v rokoch 2000 – 2007 zastával
post dekana LF UK a v rokoch 1995 – 2007 bol hlavným odborníkom Ministerstva
zdravotníctva SR pre odbor neurológie. Bol členom viacerých vedeckých rád a spoločností – okrem iného i členom výboru Central and Eastern European Stroke Society (CEESS) a European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics
(ESNCH). Svoje cenné znalosti a skúsenosti odovzdával ďalej aj ako člen viacerých
redakčných rád v odborných časopisoch, autor a spoluautor viacerých vysokoškolských učebníc i vedeckovýskumných prác. Prof. Traubner je nositeľom štátneho vyznamenania Pribinov kríž II. triedy, držiteľom Medaily Jána Jessenia, Medaily SAV za
podporu vedy, Striebornej a Zlatej medaily UK, Dérerovej medaily udelenej ministrom
zdravotníctva SR a laureátom Krištáľového krídla za medicínu v roku 2000.
PhDr. Ľuboslav Moza, Pedagogická fakulta UK
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Profesorovi Valentovi
odhalili v rodnej obci
pamätnú tabuľu
Gynekológovi, pôrodníkovi, humánnemu parazitológovi, vedeckému pracovníkovi prof. MUDr.
Michalovi Valentovi, DrSc., emeritnému profesorovi z LF UK, odhalili v Lutile koncom roka 2016
jeho rodáci pamätnú tabuľu.
Michal Valent, laureát
Identifikačného
kódu Slovenska v roku
2014, vydal pred pár
rokmi vzácnu knihu
vlastných pamätí doplnenú myšlienkami tých
najbližších pod názvom
Priatelia moji, bol to
iný čas. Dobre sa číta
text mysliteľa. Riadky človeka, ktorý pozná a vie. Spomienky na ľudí, ulice, vôňu bytia, ako ju vedel precítiť
len on. Kniha je aj milým návratom do života plného
sily – do polovice 20. storočia, ale i do rodnej obce.
Práve v Lutile odhalili v novembri 2016 prof. Valentovi
pamätnú tabuľu, ktorej autorom je vynikajúci akademický sochár Marián Polonský. Je na nej tento text:
„Lutilský rodák Michal Valent, ženský lekár a humánny
parazitológ. Prácu som prijímal ako svoje poslanie a život ako dar...“
Výnimočný človek a priateľ Michal Valent je už dnes
legendou vo vede i umení. Nedávno ma požiadal
o prednášku na tému „Ako chápať súčasný výtvarný
prejav“ pre členov Sapientia klubu. Sapientia klub, ktorý vznikol pred 15 rokmi práve z podnetu prof. Valenta,
je inštitúciou, ktorej poslaním je stretanie významných
medicínskych kapacít s cieľom neustále sa oboznamovať so všetkým novým vo vede a umení. Vďaka tomuto
pozvaniu som opäť lepšie spoznal veľkosť a rozsah
práce tohto neúnavného vedca a umelca pera, objaviteľa nového, humanistu, ktorý celý život pomáhal ľuďom, a osobnosti, bez ktorej by naša medicína nebola
takou, akou je dnes.
PhDr. Ľuboslav Moza,
Pedagogická fakulta UK

KTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

PREZRADILI STE NÁM O SEBE

Prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.

Ústav fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine
Miesto narodenia: Martin
Vek: 41
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Záujmov bolo veľa, ale vlastne až do dospelosti som sa nevedel rozhodnúť. Pomerne intenzívne a dlhodobo som sa venoval
astronómii, mal som skôr vzťah k matematike a fyzike než k medicíne. Zhodou okolností a rôznych náhod som nakoniec ostal
v rodnom meste na jedinej tamojšej vysokej škole (Jesseniova
lekárska fakulta UK) a snažím sa spojiť práve tieto predmety
s medicínou. Veď už ktosi iný dávno povedal, že príroda (a my
sme jej súčasťou) hovorí jazykom matematiky.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Na konci strednej školy – gymnázia so všeobecným zameraním štúdia – sa objavila otázka, kam ďalej. Možností bolo
viacero, ale nakoniec – aj vďaka skvelej polohe v Turčianskej
záhradke – zvíťazila Jesseniova lekárska fakulta UK a na nej
odbor všeobecné lekárstvo. Povrávalo sa, že štúdium na lekárskej fakulte je také rôznorodé (od biofyziky cez nukleárnu
medicínu až po sociálne lekárstvo a etiku), že sa dá považovať
za pokračovanie všeobecného vzdelávania. Tomu som síce
spočiatku neveril, ale ukázalo sa, že to je naozaj tak. Svedčí
o tom aj to, že som nakoniec vo svojom pododbore v rámci fyziológie uplatnil aj svoj záujem o matematiku, fyziku a programovanie.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Angličtina je nutnosť – považujem ju za môj pracovný jazyk
(výučba študentov, štúdium vedeckej literatúry). V škole sme
mali ruštinu, nemčinu, neskôr trochu španielčiny, z ktorých
som dosť pozabúdal, ale občas sa podľa potreby niekde na
výlete v zahraničí niečo vynorí. Pri turistických potulkách na slovensko-poľskom pohraničí aj pri výpadoch do poľského vnútrozemia sa na mňa nalepilo aj čosi z poľštiny.
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Prácu určite nepovažujem za zmysel života, ale keď to človeka aspoň trochu baví, tak môže byť. ☺ Práca s mladými ľuďmi
pri výučbe študentov aj školení doktorandov, ako aj možnosť
nájsť nové fakty a súvislosti pri vedeckom bádaní na rozhraní
vedných odborov je pre mňa určite zaujímavá a inšpirujúca.
Ako rád trávite voľný čas?
Je toho veľa, ale keďže sa väčšina mojich záľub odohráva
v outdoorovom prostredí, ich realizácia závisí predovšetkým
od počasia a ročného obdobia. V lete to ešte ako-tak stíham,
horšie je to v zime. Ak je sneh (snažím sa vždy nejaký niekde
objaviť), tak je to najmä turistika na lyžiach (v užšom zmysle
slova sa to nedá nazvať skialpinizmom, lebo extrémne zjazdy
a exponovaný terén nevyhľadávam, ale nie je to ani šliapanie
po zjazdovke). Snažím sa vždy objaviť niečo nové, kam by sa
ešte dalo ísť na lyžiach a čo by sa dalo zlyžovať. Hneď za
tým nasledujú v zime psie záprahy, teda mushing. Je to jediný

šport, kde sa občas vyskytnem aj súťažne, ale väčšinou ide
najmä o prevetranie psíkov.
V lete sa lyžiarska turistika zmení na horskú cyklistiku – spoznávanie neznámych zákutí v blízkom aj vzdialenejšom okolí na
bicykli. V prechodných obdobiach – jar a jeseň – prichádza
obdobie pešej turistiky, popri ktorej sa už 24 rokov venujem aj
značkovaniu turistických chodníkov.
S týmito „turistickými“ záľubami úzko súvisí potreba mať tak
trochu záľubu aj v meteorológii, geológii a mapách.
Navyše, kedysi som hrával na akordeóne a niekedy zahrám
„čosi“ aj na klavíri. Astronómiu ako záľubu z mladších rokov si
nechávam v rezerve pre prípad zhoršenej pohyblivosti v budúcnosti.☺
Uprednostňujete televíziu alebo knihy? Prečo?
Čítanie tvorí dôležitú časť mojej práce, takže po práci uprednostním skôr tú pasívnejšiu možnosť z týchto dvoch.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
V stručnosti: rodina sa začína rysovať. Zatiaľ do nej patrí
skvelá (mlado)manželka a štyria sibírski huskyovia.
Čo vás dokáže zarmútiť?
Keď sa dá, snažím sa takým udalostiam a okolnostiam vyhýbať, a to predovšetkým vymenovanými voľnočasovými aktivitami.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Rôzne situácie, ktoré i sám aktívne vyhľadávam. K lepšej nálade mi však vždy zaručene dopomôžu aj moje záľuby.
Máte obľúbenú osobnosť (herca, spisovateľa, športovca...)?
Spomedzi ľudí známych širokej verejnosti konkrétnu obľúbenú osobnosť nemám – mám však viacero obľúbených osobností v bližšom okolí, ale tie asi nebudete poznať.☺
Máte nejaký skrytý talent?
Asi nie, a možno aj áno, ale je taký skrytý, že o ňom ešte
neviem.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Okrem tých tradičných si veľmi vážim čas. Snažím sa nebyť
jeho otrokom, ale stať sa jeho pánom.
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LÚČIME SA

Za doc. MUDr. Ľubošom Rehákom, CSc., mim. prof.
Dňa 6. decembra 2016 prišla slovenská ortopédia o dlhoročného kolegu, vynikajúceho odborníka a zároveň priateľa
doc. MUDr. Ľuboša Reháka, CSc., mim. prof.
Od r. 2007 zastával funkciu prednostu I. ortopedicko-traumatologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej
nemocnice v Bratislave (I. OTK LF UK a UNB). Habilitoval sa v r. 2002
na LF UK. Mimoriadnym profesorom sa stal v r. 2008. Vo vedeckovýskumnej oblasti v spolupráci s prof. MUDr. Františkom Makaiom,
DrSc., a doc. Ing. Matejom Vanišom, CSc., vyvinul a klinicky odskúšal kostné substituenty Biovan H a Biovan K na náhradu kostných
defektov, cýst, spongioplastiku a spondylodézu na chrbtici, vyvíjal aj
vlastný dynamický fixátor chrbtice, mal niekoľko vlastných patentov
registrovaných v USA. Bol jedným zo zakladateľov Slovenského artroplastického registra (vznikol v r. 2003) a zakladateľom prvého spondylochirurgického oddelenia na Slovensku na I. OTK LF UK a UNB,
ktoré je od r. 2008 „International Visiting Centre“ pre postgraduálnu klinickú a operačnú výučbu nových typov operácií a operačných
techník v ortopédii a spinálnej chirurgii. Významná bola aj jeho činnosť v medzinárodnej organizácii Európska únia medicínskych špecialistov (Union Européenne des Médecins Spécialistes, UEMS).
Pôsobil aj ako dlhoročný vedecký sekretár Slovenskej ortopedickej
a traumatologickej spoločnosti a ako národný delegát Európskej federácie národných združení pre ortopédiu a traumatológiu (European
Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, EFORT).

Doc. Ľuboš Rehák bol nesmierne talentovaný lekár, ktorý
mal víziu a ciele. Tie ho motivovali a posúvali v jeho profesionalite. Pre svojich pacientov bol
nielen profesionálom a špičkovým odborníkom, ale neraz aj
psychickou oporou. Pre každého vždy hľadal nové optimálne
riešenie a bol mu nablízku pri
lôžku, keď pacient potreboval
jeho pomoc. Zachránil veľa
životov a mnohým pacientom
skvalitnil život a umožnil im plnohodnotne žiť a pracovať.
Doc. Ľuboš Rehák nikdy nezabudol na svojich učiteľov, predchodcov a kolegov. Rovnako jeho kolegovia nikdy nezabudnú na to, čo ich
naučil, a na ľudskú oporu, ktorú im poskytoval.
Česť jeho pamiatke!
Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH,
MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH

Opustil nás prof. MUDr. Ivan Engler, PhD.
Prof. MUDr. Ivan Engler, PhD., zomrel 30. januára 2017 po krátkej chorobe v Salzburgu. Bol naším krajanom a niekdajším asistentom
Lekárskej fakulty UK.
Ivan Engler sa narodil v r.
1931 v Trenčíne. Jeho predkovia pochádzali z Klenovca. Rodina Englerovcov dala
Slovensku početnú skupinu
vzdelancov a intelektuálov. Ivanov otec MUDr. Pavel Engler
a matka Anna, rod. Konšteková, vštepovali svojmu synovi
lásku k blížnemu, národnú hrdosť a empatiu k trpiacim. Tieto cnosti si Ivan Engler po celý
život zachoval a podľa nich sa aj
správal. Študoval na gymnáziu
v Tisovci. Po odsťahovaní rodiny do Prešova maturoval na prešovskom gymnáziu. Po otcovi a strýkovi si zvolil náročnú životnú dráhu
– povolanie lekára.
V r. 1954 úspešne ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Desať rokov pracoval ako mikrobiológ, chirurg a traumatológ na popredných slovenských klinikách.
Odborne a vedecky vyzrieval na Klinike detskej chirurgie LF UK
a DFNsP v Bratislave pod vedením doc. MUDr. Jozefa Žuchu a prof.
MUDr. Milana Kratochvíla, DrSc. Po nútenej emigrácii v r. 1966 získal
lekársky diplom aj na lekárskej fakulte v rakúskej metropole. Pracoval
na významných klinikách vo Viedni i v švajčiarskom St. Moritzi. Päť
rokov bol hlavným lekárom rehabilitačného strediska v Bad Häringu
v Tirolsku. Za služby vo vojenskej nemocnici v Nikózii na Cypre ho
poctili kolektívnou Nobelovou cenou za mier.
Po absolvovaní kurzov tradičnej naturálnej medicíny v Číne, Japonsku a Indii sa od r. 1975 venoval komplementárnej a prírodnej medicíne
a viedol európske kurzy naturálnej medicíny. Bol jeden zo zakladateľov
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alternatívnej medicíny v západnej Európe. Jeho súkromnú ambulanciu
v Salzburgu vyhľadávali prominentní pacienti z celého sveta.
V r. 1980 zaviedol do lekárskej praxe ako prvý na svete priamu čiastočnú ionizáciu medicínskym kyslíkom. Bol súčasne konštruktérom
ionizátora medicínskeho kyslíka, ktorý prispieva k spresneniu diagnóz.
Ako lekár a popredný svetový vedec publikoval asi 120 vedeckých
prác, ktoré boli uverejnené v prestížnych svetových vedeckých periodikách. Je autorom viac ako 10 monografií, ktoré sa venujú ionizovanému kyslíku a vode ako nosiču terapeutických informácií. V r. 2009
v americkom vedeckom časopise Journal of Experimental Therapeutics and Oncology publikoval výsledky svojich štúdií, ktoré prispievajú
k úspešnej liečbe rakovinových ochorení.
Prof. Engler bol členom viacerých medzinárodných vedeckých spoločností, ale i čestným členom Spolku slovenských spisovateľov. Napísal
viacero autobiografických románov i cestopisných kníh. Na cestách po
piatich kontinentoch strávil spolu viac ako sedem rokov a navštívil najmenej
138 rozličných štátov. Na Slovensku a Rakúsku uverejnil desiatky populárno-náučných článkov a televíznych hier pre deti, v ktorých popularizoval aj
vedecké poznatky širokej verejnosti.
Ivan Engler bol milovníkom života, rád pracoval v záhrade, pravidelne hrával golf a tenis. Venoval sa vodným športom, lyžovaniu i cyklistike. I keď žil v Salzburgu, na Slovensko, do svojho rodiska a do
Bratislavy, kde žije jeho sestra a najbližší príbuzní a niekoľko priateľov,
prichádzal rád. Napriek nútenému odchodu z rodnej vlasti sa pravidelne vracal domov a nezabúdal na rodinné a priateľské putá. Jeho
krédom bolo: Život sa možno meria najväčšími momentmi, ktoré nás
očarili, a stretnutiami, ktoré nás potešili či vnútorne obohatili. A okrem
toho azda aj tým, čo prospešné sme vykonali pre ľudstvo, ako sme
prispeli k mieru a k uchovaniu našej modrej planéty.
Prof. RNDr. Igor M. Tomo, PhD., MPH, LF UK
Foto: Peter Martinák, MY Trenčianske noviny

SPOMÍNAME

Spomienka na prof. RNDr. Dušana Chorváta, DrSc.
Dňa 19. februára 2017 uplynulo 80 rokov od narodenia významného slovenského vedca, pedagóga a organizátora vedy
prof. RNDr. Dušana Chorváta, DrSc.
Prof. Chorvát sa narodil v rodine učiteľa
z Považskej Bystrice. V r. 1953 začal študovať na Fakulte technickej a jadrovej fyziky
Univerzity Karlovej v Prahe. V štúdiu jadrovej
fyziky pokračoval od r. 1956 na Fyzikálnej
fakulte Leningradskej štátnej univerzity a
od r. 1957 na Fyzikálnej fakulte Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova.
Štúdium ukončil na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave (PriF
UK) v r. 1961. V r. 1967 – 1974 bol ašpirantom na Fakulte všeobecného lekárstva
Univerzity Karlovej a Vojenského lekárskeho výskumného a doškoľovacieho ústavu J.
E. Purkyně v Hradci Králové. Po obhájení
kandidátskej dizertačnej práce v r. 1974 v
odbore biofyzika sa venoval najmä otázkam
radiačnej bezpečnosti na Ústave hygieny
práce a chorôb z povolania v Bratislave
ako odborný a vedecký pracovník (1962
– 1974), neskôr aj ako zástupca vedúceho
odboru a vedúci oddelenia (1974 – 1976).
V r. 1976 nastúpil do zamestnania na
PriF UK. Pracoval najskôr ako asistent, od
r. 1979 ako docent a po obhajobe doktorskej dizertačnej práce v r. 1985 získal v r.
1986 titul profesora. S podporou vtedajšieho dekana PriF UK prof. RNDr. Sergeja
Usačeva, DrSc., založil v r. 1978 Katedru
biofyziky PriF UK. Dovtedy pracovala na
Katedre experimentálnej fyziky PriF UK iba
malá skupina biofyzikov. Biofyzika sa však

nevyučovala ako samostatný vedný odbor.
Prof. Chorvát pozval na katedru viacerých
mladých odborníkov, s ktorými pripravil
osnovy nového študijného odboru, vďaka
čomu sa mohlo začať s pravidelnou výučbou biofyziky už v r. 1980, teda súčasne so
vznikom Matematicko-fyzikálnej fakulty UK
(dnes Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK – FMFI UK).
Ako pedagóg a školiteľ 72 diplomantov
a 22 doktorandov vychoval viacero výborných vedcov a učiteľov. Jeho publikačná
činnosť je veľmi rozsiahla. Publikoval 179
vedeckých prác, jednu monografiu, 2 vysokoškolské skriptá a je autorom jedného
patentu. Bol spoluorganizátorom 14 vedeckých konferencií. Súčasne s vedeckou
prácou sa venoval aj budovaniu laboratória
zameraného na využitie laserovej spektroskopie na štúdium štruktúry a funkcie
biomembrán. Uvedomoval si nevyhnutnosť potreby prieniku modernej fyziky do
výchovy lekárov. Táto myšlienka ho viedla
v r. 1995 k založeniu nového medziodborového štúdia – biomedicínskej fyziky, ktorá
je jedným z najatraktívnejších študijných
odborov na FMFI UK. Na úspechu tohto
odboru sa významnou mierou podieľa aj
Lekárska fakulta UK.
V r. 1996 sa naskytla príležitosť využitia
časti finančných prostriedkov z deblokovaného dlhu Ruskej federácie voči Sloven-

skej republike pre
vedecké účely. Prof.
Chorvát sa s nadšením ujal tejto príležitosti a bol jedným zo
zakladateľov a prvým
riaditeľom Medzinárodného laserového
centra (MLC). V tom
čase to bol veľmi
odvážny čin, ktorý si
vyžadoval plné nasadenie, časté cesty
do Moskvy a zdĺhavé
rokovania. Prof. Chorvát to zvládol aj vďaka podpore svojej rodiny. Centrum zahájilo
svoju činnosť v r. 1997. Pod vedením prof.
Chorváta bolo MLC vybavené modernou
infraštruktúrou a špičkovými vedeckými
prístrojmi. Prof. Chorvát viedol MLC do r.
2009, kedy odišiel do dôchodku. MLC je
v súčasnosti jedným z najvýznamnejších
vedeckých centier v oblasti laserovej fyziky
a biofotoniky nielen na Slovensku, ale aj v
zahraničí.
Prof. Chorvát zomrel 16. augusta 2012.
Zostáva však v našich spomienkach nielen
ako jedna z najvýznamnejších vedeckých a
pedagogických osobností Slovenska, ale
aj ako dobrý priateľ a kolega.
Prof. Tibor Hianik, FMFI UK

JAZYKOVÉ OKIENKO

Z koho sa smejeme?
V slovenskom jazyku sa na pomenovanie
rodičov manžela/manželky používa slovo
svokor/svokra v rôznych hláskoslovných
variantoch (svoker, sveker, svekor, svieker,
svokr, švekor, šveker, švjekjer, švjoker, cvokor, cveker, cvekr). Rôzne varianty má aj
prechýlená ženská podoba – svokra. Práve
svokra býva človekom, ktorý občas stojí medzi nevestou a zaťom a „vytvára“ problémy.
Je tiež častým objektom posmeškov, žartov
a najmä vďaka stereotypom môžeme nájsť
celé súbory vtipov s touto témou. V slovenčine však máme aj iné pomenovanie, označujúce rodiča manžela/manželky, a to tesť/testiná. V súčasnosti táto pomenovacia dvojica
nie je až taká známa, no je pôvodom staršia
a zachovala sa vo východoslovanských a južnoslovanských jazykoch. Slovo svokor (a
teda aj prechýlená podoba svokra) sa používa od 16. storočia a označuje niekoho, „kto
v istom prostredí rozkazuje, má moc“ (Krátky
slovník slovenského jazyka, 2003, s. 729).

V tom istom slovníku sa tiež uvádza definícia,
že svokrovci sú „manželovi rodičia“ (tamže,
s. 729). Slovo tesť, od ktorého je odvodený ženský variant testiná, sa používa od 15.
storočia a pôvodne malo význam „rodiť, plodiť“, t. j. z významového hľadiska znamenalo
„rodič“, čo sa postupne modifikovalo na význam „manželkin otec“. Inými slovami, svokra
je manželova mama a testiná je mama man-

želky. V súčasnosti sa však tieto výrazy nerozlišujú a súhrnne sa používa pomenovanie
svokor/svokra na rodičov z oboch strán,
iba v severoslovenských nárečiach v oblasti
Oravy, Kysúc a Liptova sa ešte (zriedkavo)
môžeme stretnúť s pomenovaním tesť/testiná, kde tieto označenia rozlišujú korektne.
Väčšina vtipov o svokrách sa vysmieva
práve z matky manželky, čo je však, ako
sme naznačili vyššie, nesprávne: terčom
„výsmechu“ by mala byť testiná, lenže vtipy
sú o svokrách – a manželia sa vlastne smejú
na vlastných matkách... A tento poznáte? –
Manžel hovorí manželke: „Drahá, ja Ťa tak
veľmi milujem, že ešte aj Tvoju svokru mám
radšej ako svoju svokru.“ Viac informácií nielen o svokrách a testinách obsahuje Stručný
etymologický slovník slovenčiny od absolventa FiF UK Dr. Ľubora Králika.
Mgr. Petra Kollárová,
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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KRÍŽOVKA

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

„Nezáleží na tom, aká dlhá je zima, ... (tajnička).“

Autorka: RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.
Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 7. apríla 2017 a vyhrajte osušku s logom UK. Spomedzi
správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity. Vyhodnotenie z minulého čísla:
Aristoteles: „PRIATEĽ VŠETKÝCH JE PRIATEĽ NIKOHO.“ Správnu odpoveď poslala aj Tatiana Harciníková. Srdečne blahoželáme!

Čo nájdete v aprílovej Našej univerzite?
ü	
Rozhovor s absolventom FMFI UK Robertom Balekom,

kňazom a misionárom pôsobiacim v Rusku
	Ako sa mu v Rusku pozdáva? Čo si myslí o napätých
rusko-ukrajinských vzťahoch?
ü	
Predstavíme vám nového prorektora UK pre legislatívu

doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD.
ü Marec sa na UK niesol v znamení Komenského zbierky kníh

 oľko kníh sa počas najväčšej slovenskej celouniverzitnej zbierky
K
literatúry pre deti a mládež podarilo vyzbierať? Kam knihy poputovali?
ü mnoho ďalšieho zaujímavého čítania
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ENGLISH SUMMARY

The Comenius University Rector signs
a Memorandum on Cooperation between universities and the public service
On 9 February 2017, Slovakia’s Deputy Prime Minister for Investments and
Informatization, Peter Pellegrini, signed
a Memorandum on Cooperation with the
rectors of Comenius University, the Slovak University of Technology, and the University of Economics in Bratislava. Joint
programmes and projects between the
universities and state institutions will be
oriented towards cohesive policy in the
EU; investments, information and communications technology; and public service
research with the overall aim of increasing
the quality and flexibility of the education
system to the practical demands of the
workplace, improving the flow of qualified
graduates into the workforce, and effectively implementing research results and
using the universities’ professional capacities. p. 3
Comenius University and the Slovak
University of Technology present the
ACCORD project for Slovak science
and education
On 8 February 2017, the Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation project (known as ACCORD) was presented
to the European Commission by Comenius University and the Slovak University of Technology through the JASPERS
agency and the Ministry of Education,
Science, Research and Sport of the Slovak Republic. The project aims to keep
talented students in Slovakia and attract
young scientists from abroad to the country. The project is a part of the Operational
Programme for Research and Innovation,
which has been approved by the Slovak
government and the European Commission. Comenius University and the Slovak
University of Technology hope to work
together in three key areas of research
and education: information and communications technology, biotechnology, and
materials research. The project is subject
to approval by the European Commission
in Brussels. p. 3
A revolutionary finding by archaeologists from Comenius University’s Faculty of Arts
The important Slovak archaeological site
at Vráble-Fidvár, which is located on the
left bank of the Žitava River, had already
been settled in the later Stone Age (approx. 4000 to 3000 BCE). In the Early

Bronze Age (approx. 2100 to 1450 BCE),
the settlement was gradually encircled by
three trenches. This was confirmed by
archaeological research led by Professor
Jozef Bátora from the Faculty of Arts at
Comenius University, which revealed that
the proto-urban architecture and buildings are at least three hundred years older
than had previously been thought was the
case in Central Europe. Research in the
Vráble-Fidvár locality has been undertaken by the Department of Archaeology of
the Faculty of Arts at Comenius University
in partnership with the Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences
in Nitra and the German Archaeological
Institute in Frankfurt am Main since 2007.
p. 5
The summer semester at Comenius
University welcomes 131 international
students
On 13 February 2017, a matriculation ceremony for international students who had
arrived to commence studies at Comenius University in the 2016/2017 summer
semester upon the basis of the Erasmus+
programme and bilateral agreements was
held in the Faculty of Law’s Maximum Auditorium. The international students were
welcomed by Professor Daniela Ostatníková, who is the university’s Vice-Rector for International Relations. This was
followed by a presentation of the university; the university’s Erasmus Student
Network; the Studia Academica Slovaca
specialized centre of Slovak as a foreign
language, which is based at the Faculty of
Arts; and the Ľudovít Štúr Campus-Mlyny
dormitory complex. The 2016/2017 summer semester at Comenius University will
see a total of 131 international students
study at the university. p. 6
The academic community bids farewell to former rector Professor Juraj
Švec
On 17 February 2017, the oncologist,
university teacher, and politician, Professor Juraj Švec died at the age of 79. He
had served as the Comenius University
Rector from 1991 to 1997. The academic community met to bid farewell to him.
The final farewell to the former rector took
place in the Comenius University Auditorium on 27 February 2017. The solemn
gathering listened to speeches by Comenius University Rector, Professor Karol
Mičieta; the Dean of the Faculty of Medicine, Professor Juraj Šteňo; and Doctor
Pavol Demeš, a member of Comenius
University’s Administrative Council and
a friend of the deceased. p. 7

Genetics on Wheels: High school students as forensic geneticists
Scientists and doctoral students from
the Department of Genetics at Comenius University’s Faculty of Natural
Sciences have prepared the Genetics on Wheels project, which was initiated by Associate Professor Andrea
Ševčovičová. The project allows high
school students to briefly assume the
role of forensic geneticists (and investigators of a serious crime) right at their
own school. The project teaches students about the analysis of DNA samples taken from a crime scene; restriction analysis, which is the cleaving of
the DNA; the comparison of the gained
DNA profile of the offender with those of
five suspects; and the correct identification of the offender. High schools can
apply to take part in the project through
a short video presentation. This project
includes workshops for teachers of biology which look at new trends in teaching genetics. p. 11

Virtual memories of Bratislava are
made possible thanks to experts from
Comenius University
The efforts of experts from Comenius
University have given Bratislava a virtual
memory. The Memory of Bratislava (PamMap) project is a comprehensive memory
portal with a sophisticated information filtering system which has the aim of making the history of the city available to both
scholars and the wider public in a modern
electronic format. The purpose of the portal (www.PamMap.sk) is to bring together
professional texts with digital items from
diverse sources concerning the city’s history – beginning with the oldest material
findings, through to old correspondence,
newer visual material in the form of postcards and photographs, and the latest
audio and video testimonies of those
who remember the city’s recent history.
The uniqueness of the portal lies in two
elements: its comprehensiveness and the
merging of three forms of output. The portal unites a database, an encyclopaedia,
and a historical town atlas. The project
was initiated by Associate Professor Juraj
Šedivý from the Faculty of Arts. In addition to the team at Comenius University,
the project includes the Archive of the
Monuments Board of the Slovak Republic, the Bratislava City Archive, and private
collectors. p. 25

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.
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DÍVAME SA PO SVETE

INFORMAČNÉ CENTRUM
UNIVERZITY KOMENSKÉHO
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Otvorené v pracovných dňoch

Univerzita Komenského
Šafárikovo nám. 6, Bratislava
prízemie novej budovy
(vchod z Múzejnej ulice)




Viac informácií:

www.uniba.sk/infocentrum
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10.00 – 16.00 hod.
+421 2 592 44 986
infocentrum@uniba.sk

