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EDITORIÁL

N

ie tak dávno obletel svet internetu Průvodce vědeckým
žargonem aneb Jak (ne)napsat bakalářskou práci, ktorý so značnou nadsádzkou „prekladá“ obľúbené opatrné
formulácie juvenilných vedeckých prác. Za všetko pár príkladov:
„je již dlouho známo“ = nezjistil jsem si původní pramen; „panuje
názor“ = já si myslím; „panuje všeobecný názor“ = pár spolužáků
si to myslí taky; „existuje hypotéza“ = profesor má vysvětlení;
„existuje teorie“ = profesor o tom už přesvědčil některé kolegy;
„pečlivá analýza dosažitelných údajů“ = tři stránky poznámek se
mi rozpily, když jsem si na ně zvrhl kafe; a pod. I keď treba dúfať,
že uvedený text aj tí najmladší ašpiranti na vysokoškolský titul
pochopia ako recesiu, neuškodí zamyslieť sa nad tým, kam sa
univerzitné vzdelávanie dneška vlastne uberá. V tejto súvislosti
vám odporúčame do pozornosti podnetný rozhovor prorektorky
UK prof. Daniely Ostatníkovej so šéfredaktorom Bratislavských
lekárskych listov prof. Ivanom Hulínom na str. 30 – 31. Prof.
Hulín z Lekárskej fakulty UK v ňom okrem iného upozorňuje aj
na nebezpečný trend „vravnosti o všetkom“, ktorá je zvlášť vo
vedeckom bádaní len verbalizovanou povrchnosťou, ako i na to,
že univerzitné štúdium sa dnes často mení na výkony, pričom
sa vytráca komplexnosť a podstata vedy. Viaceré výzvy, ktoré
pred slovenským školstvom i našou univerzitou stoja, pomenoval priamo i rektor UK prof. Karol Mičieta vo svojom príhovore
počas otvorenia nového akademického roka, ktorý nájdete v plnom znení na str. 6 – 9. Slovensko jednoducho potrebuje viac
drakov a menej hejtu, ako nám to v rozhovore na str. 26 – 27
potvrdil aj šéf slovenského Googlu Rasťo Kulich, ktorý sa na
Harvard prihlásil ako čerstvý absolvent Fakulty managementu
UK. Našťastie, aj v októbrovom čísle vám môžeme a predstavíme
hneď niekoľko „dračích“ nádejí pre Slovensko – napr. mladých
výskumníkov, ktorí v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK
v rámci premiéry podujatia Falling Walls Lab Slovakia koncom
septembra prezentovali svoje inovatívne riešenia (str. 16 – 17),
ako i davy poznaniachtivých detí všetkých vekových kategórií,
ktoré zavítali na tohtoročnú Európsku noc výskumníkov (str. 14
– 15).
Ak by vám to však stále nestačilo, pamätajte, že panuje názor,
opierajúci sa o viaceré teórie, ktoré implementujú poznatky získané z dôkladnej analýzy dosiahnuteľných údajov, že nám svitá
na ešte lepšie zajtrajšky.☺
redakcia
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Piate víťazstvo
pre osemveslicu UK
Dňa 16. septembra 2017 si v Bratislave už po piatykrát zmerali svoje sily na Dunaji
osemveslice Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a Slovenskej technickej univerzity (STU). Tohtoročná Univerzitná regata Bratislava, organizovaná Fakultou telesnej
výchovy a športu UK, bola súčasťou 23. ročníka pretekov osemveslíc Devín – Bratislava 2017, ktoré boli spojené s 90. výročím založenia Slovenského veslárskeho klubu.
Rektor UK prof. Mičieta s víťazným veslárskym
tímom UK

Víťazom Univerzitnej regaty Bratislava
2017 sa opäť stal veslársky tím Univerzity
Komenského. Osemveslica UK (v zložení:
kormidelník Sebastián Dohnány, Branislav
Šuch, Marek Režnák, Matej Šmída, Lukáš
Jenča, Ondrej Kovačovič, Jakub Popelka,
Peter Zelinka a Adam Štiffel) zdolala 11-kilometrový úsek Dunaja s cieľom pri Lodenici Aušpic (Viedenská cesta, Bratislava) za
27 min. a 31 s. Jej súper zvládol trať za 28
min. a 44 s.
Tím Univerzity Komenského zároveň zvíťazil aj v mužskej kategórii pretekov Devín
– Bratislava.

„Ďakujem všetkým športovcom za
ich skvelé výkony a gratulujem našim
reprezentantom k opakovanému, a tak
trochu už aj tradičnému víťazstvu. Som
rád, že sa nám darí udržať tradíciu pretekov univerzitných osemveslíc na Dunaji. Máme ambíciu, aby sa stali obľúbenou súčasťou kalendára atraktívnych
každoročných aktivít Bratislavy a stretali
sa s čoraz väčším záujmom verejnosti,“
uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
redakcia

Ani tento rok sa univerzitná regata nezaobišla bez
tradičného rituálu: hodenie kormidelníka víťazného
tímu do vody.

Na tohtoročnej letnej svetovej univerziáde v Tchaj-peji nechýbali
ani naši študenti
V dňoch 19. až 30. augusta 2017 sa v taiwanskom Tchaj-peji uskutočnila 29. letná svetová univerziáda, ktorej hlavným organizátorom
je Medzinárodná federácia vysokoškolského športu (International University Sports Federation – FISU). Na medzinárodnom športovom podujatí, ktoré prestížou prevyšujú už len olympijské hry, sa v 22 športových disciplínach predviedlo viac než 7000 vysokoškolákov z takmer 150 krajín sveta. Zastúpenie medzi nimi mala aj naša univerzita.
V tenise sa v zmiešanej štvorhre študentovi Fakulty telesnej výchovy a športu UK
(FTVŠ UK) Ivanovi Košecovi podarilo spolu
s jeho tenisovou partnerkou Simonou Parajovou zdolať súperov z Filipín, Poľska, Ruska
a USA, vďaka čomu postúpili až do finále.
Hoci vo vyrovnanom finálovom stretnutí
nakoniec podľahli Japoncom, obsadili tak
skvelé 2. miesto a na Slovensko priniesli
striebornú medailu.

Foto: Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ)

V športovej gymnastike Slovensko i Univerzitu Komenského v Tchaj-peji reprezentovali Barbora Mokošová a Slavomír Michňák,
študenti FTVŠ UK. V ťažkej svetovej konkurencii sa Barbore vo viacboji podarilo vybojovať vynikajúce 9. miesto. Slavomír obsadil
v konečnom hodnotení 38. miesto v prostných a 37. miesto v cvičení na koni.
V lukostreľbe sa študentka Prírodovedeckej
fakulty UK Alexandra Longová umiestnila v súťaži jednotlivcov na
17. mieste, v súťaži
zmiešaných družstiev
so spoluhráčom Vladimírom Hurbanom
ml. obsadili celkové
9. miesto.
V šerme sa darilo
našim fleuretistkám
– Michale Cellerovej, študentke Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK,
v konečnom poradí
patrilo 30. miesto
a študentka FTVŠ
UK Kitti Bitterová vybojovala 32. miesto.
V kategórii kordistov

UK reprezentoval Ján Cipár, študent Filozofickej fakulty UK.
Najstaršia a najväčšia slovenská univerzita
mala v Tchaj-peji svojho zástupcu aj v plávaní – Pavol Jelenák, študent FTVŠ UK,
v disciplíne 200 m polohové preteky obsadil
34. miesto.
V atletických disciplínach sa na 29. letnej
svetovej univerziáde z našich študentov predstavili Jakub Bottlík a Šimon Bujna z FTVŠ UK.
Jakub v behu na 400 m cez prekážky obsadil
27. miesto. Šimon, ktorý sa v disciplíne beh
na 200 m umiestnil na 17. mieste, sa zapojil
aj do štafety mužov 4 x 100 m, kde spoločne
s Romanom Turčánim, Denisom Danáčom,
Jánom Volkom obsadili 13. miesto.
Z tohtoročnej svetovej univerziády, ktorej
ústredným sloganom sa stalo heslo „For You,
For Youth“, sa mladým slovenským športovcom
podarilo domov doniesť dve medaily. Okrem
striebornej medaily z tenisovej zmiešanej štvorhry sa o druhú medailu zaslúžil atlét Ján Volko,
ktorý dobehol tretí v šprinte na 200 m.
Ďalšia letná svetová univerziáda sa uskutoční v talianskom Neapole v júli 2019, pričom jej už tradične bude predchádzať zimná
edícia hier – zimná svetová univerziáda v ruskom Krasnojarsku v marci 2019.
redakcia
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK

5. 9. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., sa v Rektorskej
sieni UK prihovoril prítomným na slávnostnom uvedení vedeckého diela Historia Scepusii, vol. 2: Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918,
ktorého editorom je prof. Mgr. Martin Homza, PhD., vedúci Katedry
slovenských dejín Filozofickej fakulty UK (FiF UK). Viac na str. 24.

25. 9. – V Aule UK slávnostne otvoril v poradí už 99. akademický
rok na UK. Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce UK privítal aj novú ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr.
Mgr. Martinu Lubyovú, PhD. Viac na str. 6 – 9.

7. 9. – Zúčastnil sa na Národných matičných slávnostiach 2017

Technickej univerzity vo Zvolene mu
bol udelený čestný titul doctor honoris
causa za medzinárodný prínos vo vysokoškolskej pedagogike a vo výskume
v oblasti botaniky a ekogenotoxikológie.

v Trnave, ktorými vyvrcholili oslavy 154. výročia založenia Matice slovenskej.

11. 9. – Na pôde FiF UK otvoril medzinárodnú vedeckú konferen-

26. 9. – Na slávnostnej promócii

ciu „Jazyk a jazykoveda v súvislostiach“ a udelil Veľkú zlatú medailu
UK prof. PhDr. Jurajovi Dolníkovi, DrSc., a Veľkú striebornú medailu
UK prof. PhDr. Jozefovi Mlacekovi, CSc., z Katedry slovenského jazyka FiF UK pri príležitosti ich životného jubilea, ako aj za ich celoživotné dielo a prínos pre UK. Viac na str. 25.

27. 9. – Prihovoril sa účastníkom prvého ročníka celouniverzitného študentského podujatia AmosFest 2017 v Mlynskej doline. Viac na str. 13.

12. 9. – Prihovoril sa účastníkom medzinárodného vedeckého

Enkeledu Mërkuriovú.

sympózia „500 rokov reformácie na Slovensku“, ktoré zorganizovala
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK. Viac na str. 22.

13. 9. – V bratislavskom Primaciálnom paláci sa zúčastnil na slávnostnom odovzdaní ceny Fides et Ratio, ktorú od roku 2010 udeľuje
Konferencia biskupov Slovenska za zásluhy o dialóg medzi vierou
a vedou. Jedným z tohtoročných laureátov je i Mgr. Gašpar Fronc,
vedúci Katedry filozofie Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK.
16. 9. – Zúčastnil sa na 5. ročníku podujatia Univerzitná regata
Bratislava 2017. Viac na str. 3.
18. 9. – Zúčastnil sa na slávnostnom otvorení akademického roka
2017/2018 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

20. 9. – Zúčastnil sa na otvorení 23. ročníka medzinárodnej ve-

28. 9. – Prijal na pôde UK veľvyslankyňu Albánska na Slovensku
Na pôde UK privítal predstaviteľov Kórejského inštitútu pre vedu
a technológie (KIST), s ktorými podpísali spoločné Memorandum
o porozumení vytvárajúce predpoklady budúcej výmeny študentov, pedagógov a vedcov i vedeckej spolupráce. Viac na str. 4.
Zúčastnil sa na stretnutí členov Alumni klubu Právnickej fakulty UK.
V historickej budove UK sa zúčastnil na slávnostnej vernisáži diela
Väzenie pre Maleviča od prof. Rudolfa Sikoru, akademického maliara. Viac na str. 5.

29. 9. – V Moyzesovej sieni FiF UK sa zúčastnil na podujatí Falling
Walls Lab Slovakia 2017. Viac na str. 16 – 17.
Prihovoril sa účastníkom festivalu vedy Európska noc výskumníkov
2017 v Starej tržnici v Bratislave. Viac na str. 14 – 15.

deckej konferencie „Technika ochrany prostredia – TOP 2017“ v Šamoríne-Čilistove.

Mgr. Daniela Magalová, Kancelária rektora UK

SPRAVODAJST VO

Vedenie UK navštívili predstavitelia Kórejského
inštitútu pre vedu a technológie
Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prijal
dňa 28. septembra 2017 v prítomnosti dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK) prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc., riaditeľa Vedeckého parku
UK prof. RNDr. Jána Turňu, CSc., a prof. RNDr. Andreja Plecenika, DrSc., z Katedry
experimentálnej fyziky FMFI UK delegáciu Kórejského inštitútu pre vedu a technológie (KIST), ktorej spoločne predstavili Univerzitu Komenského. KIST reprezentovali
generálny riaditeľ inštitútu prof. Joonyeon Chang, PhD., dekan Fakulty KIST Univerzity
vedy a technológií v Soule Jae-Min Hong, vedúci oddelenia pre medzinárodnú spoluprácu Young Ho Moon a expert pre nanotechnológie a vedúci výskumu Centra pre
optoelektronické materiály a zariadenia KIST Jin Dong Song, PhD.
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Ocenenie pre UK
za program Erasmus
UK získala pri príležitosti 30. výročia programu
Erasmus ocenenie za mimoriadnu aktivitu
a výsledky v realizácii európskych vzdelávacích programov v rokoch 1998 – 2017.

Hostia predstavili Kórejský inštitút pre vedu a technológie, ktorý je podľa agentúry
Reuters šiesty najlepší na svete a v rokoch 2016 – 2017 bol opakovane vyhodnotený ako najinovatívnejší svetový vedecký inštitút. Je tiež jediným vedeckým inštitútom
v Kórejskej republike pokrývajúcim širokú škálu vedeckých oblastí. V rámci diskusie
identifikovali predstavitelia UK s hosťami z KIST spoločný záujem vzájomnej výmeny
študentov a vedcov a vytipovali oblasti spolupráce v oblasti vedy a výskumu zameranej
predovšetkým na prírodné vedy, medicínu a informačné technológie. Dekan Jae-Min
Hong informoval o každoročnej možnosti udelenia štipendia a štúdia na Fakulte KIST
Univerzity vedy a technológií v Soule pre piatich vybraných študentov UK.
Rektor UK prof. Karol Mičieta podpísal s predstaviteľmi KIST Memorandum o porozumení vytvárajúce predpoklady budúcej výmeny študentov, pedagógov a vedcov i vedeckej spolupráce.
V sprievode dekana prof. Jozefa Masarika a prof. Andreja Plecenika hostia tiež navštívili vedeckovýskumné pracoviská Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Mlynskej
doline.

Prestížne ocenenie pre našu
univerzitu prevzala z rúk Mgr.
Ireny Fonodovej, výkonnej riaditeľky Slovenskej akademickej
asociácie pre medzinárodnú
spoluprácu, prorektorka UK
pre medzinárodné vzťahy prof.
MUDr. Daniela Ostatníková,
PhD., a to počas konferencie
Od programu Erasmus k Erasmus+, ktorá sa konala 26. septembra 2017.
„K získaniu tohto ocenenia prispeli akademickí funkcionári, ktorí v uvedených rokoch
viedli univerzitu a dali priestor myšlienke internacionalizácie, ako aj všetci akademickí i administratívni pracovníci, ktorí sa zúčastňovali
na mobilite, motivovali pre ňu študentov UK
a zapájali sa do európskych projektov, vďaka
ktorým je UK v uvedených oblastiach najaktívnejšou vysokou školou na Slovensku,“ uviedla
Mgr. Magdaléna Belková, vedúca Oddelenia
medzinárodných vzťahov RUK (na fotografii).

PhDr. Mgr. Branislav Slyško

redakcia

SPRAVODAJST VO

Na UK bude v zimnom semestri študovať zatiaľ najvyšší počet
zahraničných študentov v našej univerzitnej histórii
Dňa 18. septembra 2017 sme oficiálne privítali na pôde Univerzity Komenského v Bratislave (UK) zahraničných študentov, ktorí
u nás budú študovať počas zimného semestra 2017/2018 v rámci programu Erasmus+. Imatrikuláciou v Aule UK, načasovanou
presne týždeň pred slávnostným otvorením akademického roka, sa pre nich začal tradičný Welcome Week.
V zimnom semestri tohto akademického
roka budeme na chodbách jednotlivých fakúlt
UK stretávať až 347 zahraničných študentov,
čo je v histórii našej univerzity zatiaľ najvyšší
počet zahraničných študentov študujúcich
u nás počas jedného semestra. Najviac ich prišlo zo Španielska, Francúzska a Talianska a až
165 z nich prijala Fakulta managementu UK.
Oficiálny program v Aule UK otvorila prorektorka pre medzinárodné vzťahy prof.
MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., ktorá
zahraničných študentov privítala na pôde
najstaršej a najväčšej slovenskej univerzity
a zaželala im do štúdia všetko dobré. Po
úvodných slovách prorektorky UK a zložení
imatrikulačného sľubu sa študentom prihovorila Bc. Veronika Haberlandová z Oddelenia medzinárodných vzťahov Rektorátu UK,
ktorá im v skratke predstavila našu univerzitu
a ponúkla i základné informácie o Slovensku. Nasledovala prezentácia ubytovacieho
zariadenia Vysokoškolského mesta Ľudovíta
Štúra – Mlyny UK. S ponukou lekcií sloven-

ského jazyka i pripravovaných podujatí pre
zahraničných študentov vystúpili zástupcovia špecializovaného pracoviska Filozofickej fakulty UK Studia Academica Slovaca
– centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk.
Členovia neziskového študentského združenia Erasmus Student Network (ESN) Comenius University, ktoré je súčasťou najväčšej
európskej študentskej organizácie ESN,
vzápätí ponúkli erasmákom pomocnú ruku
prostredníctvom siete svojich pomocníkov
– tzv. buddies, ktorí sa budú o zahraničných
študentov na UK starať a pomáhať im. Na
záver ešte odznela interaktívna prednáška
Mgr. Heleny Tužinskej, PhD., z Filozofickej
fakulty UK a Mgr. Ľubice Voľanskej, PhD.,
zo Slovenskej akadémie vied na tému „Slováci a Slovensko očami študentov“.
Študentov počas uvítacieho týždňa čakal
bohatý program, ktorý im prostredníctvom
organizovaných stretnutí s fakultnými koordinátormi poskytol priestor na zoznámenie sa
so „svojou“ fakultou, ale nezabudlo sa ani na

spoznávanie Bratislavy a jej pamätihodností.
Veľkolepou bodkou tohtoročného Welcome
Weeku bola plavba po Dunaji vo večerných
hodinách, odkiaľ si naši zahraniční študenti
mohli vychutnať nádherný pohľad na nočnú
Bratislavu, mesto, ktoré sa na polroka stane
ich novým domovom.

Ing. Magdaléna Bachanová, OMV RUK

Vernisáž diela Väzenie pre Maleviča
od Rudolfa Sikoru na UK
Dňa 28. septembra 2017 sa v historickej budove Univerzity Komenského uskutočnila
vernisáž diela Väzenie pre Maleviča od akademického maliara prof. Rudolfa Sikoru.
Nadácia ARS NOVA, ktorá sa zameriava na dotváranie bratislavských verejných
priestorov náročnými výtvarnými projektmi, predstavila v priestoroch historickej budovy UK unikátnu veľkorozmernú
priestorovú inštaláciu Väzenie pre Maleviča (3×3×3m). Vytvoril ju prof. Rudolf Sikora v rokoch 2004 – 2006 a pôsobivým
spôsobom v nej sumarizoval svoje zaujatie
aktualizáciou ideí ruskej (sovietskej) revolučnej avantgardy 20. rokov 20. storočia,
ktorej jedným z hlavných predstaviteľov
bol Kazimír Malevič (1878 – 1935) – priekopník abstraktného umenia, zakladateľ
suprematizmu, autor legendárneho obrazu
Čierny štvorec na bielom pozadí (1913).
R. Sikoru zaujímala predovšetkým doba
a spoločnosť, v ktorej avantgarda fungova-

la a ktorá chcela zmeniť, prebudovať svet
podľa vlastných predstáv a ideálov, pričom
ho zaujali dôsledky sociálnych utópií.
Riaditeľ Galérie mesta Bratislavy PhDr.
Ivan Jančár ocenil možnosť umiestniť dielo
Rudolfa Sikoru v unikátnom priestore historickej budovy Univerzity Komenského.
„Ide o hru s ilúziou a realitou, hru s viacnásobnými priestormi, ktorá cituje tvorbu
Maleviča,“ dodal riaditeľ galérie.
„Toto dielo ponúka nový impulz, výtvarný
zážitok, prináša ideu, zamyslenie – aj pre
našich študentov,“ uviedol rektor UK prof.
RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Účastníkom vernisáže sa prihovoril aj
autor prof. Rudolf Sikora, ktorý objasnil
posolstvo diela: „Kto je vnútorne slobodný,
prežije aj totalitu.“ Pri pohľade do vnútra

Zľava: rektor UK prof. Karol Mičieta, eurokomisár
Dr. Maroš Šefčovič a autor diela prof. Rudolf Sikora

obyčajnej čiernej kocky sa otvára donekonečna sa zrkadliaci reťazec vnútorných
obrazov s bielymi, čiernymi, červenými krížmi a štvorcami.
Toto dielo si môžete pozrieť v pracovných dňoch vo vestibule historickej budovy
Univerzity Komenského na Šafárikovom
námestí v Bratislave.
redakcia
Pozrite si krátky videozostrih
z vernisáže:
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Na Univerzite Komenského v Bratislave
sa začal 99. akademický rok
Našou ambíciou je zaradiť sa medzi najvýznamnejšie
európske výskumné univerzity
Dňa 25. septembra 2017 sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) uskutočnilo slávnostné otvorenie nového akademického
roka. Ide v poradí už o 99. akademický rok na najstaršej a najväčšej slovenskej univerzite. Výučba v zimnom semestri nového akademického roka 2017/2018 na UK potrvá do 22. decembra 2017. Následne od 2. januára do 16. februára 2018 bude na UK prebiehať
skúškové obdobie. Výučba v letnom semestri sa začne 19. februára a potrvá do 18. mája 2018. Od 21. mája do 30. júna 2018 bude
prebiehať skúškové obdobie.
Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce v Aule UK sa zúčastnila aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr.
Martina Lubyová, PhD. „Vaša univerzita vstupuje do nového akademického roka s bohatou tradíciou. Slovensku dala 200 000 skvelých talentovaných ľudí, odborníkov, od ktorých závisí rozvitie a budúcnosť našej krajiny. Vaše postavenie je v tomto smere absolútne nezastupiteľné.
Uvedomujem si, že my – ako predstavitelia ministerstva školstva, ako predstavitelia ústredného orgánu štátnej správy – vám v tomto musíme
pomáhať, t. j. urobiť vám vhodné podmienky a poskytnúť vám zázemie,“ prihovorila sa prítomným ministerka.
Príhovor rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., ktorý odznel na otvorení akademického roka, vám prinášame v plnom znení.
redakcia
Vážená pani ministerka, Honorabiles,
Spectabiles, vážení členovia akademickej
obce, vzácni hostia, ctené kolegyne a ctení
kolegovia, milé študentky a milí študenti,
Univerzita Komenského aktívne vstupuje
do verejného života v najrozmanitejších oblastiach: od vzdelávania a vedy cez analýzy
a prognózy spoločenského a politického
vývoja, začlenením sa v medzinárodnom
priestore, prostredníctvom viacerých nadnárodných aktivít, tiež sprostredkovaním jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a migrantov,
kultúrnym a umeleckým dianím až po charitu
a dobrovoľnícku činnosť. Významnou mierou
sa podieľa na rozvoji nielen hlavného mesta
a Bratislavského kraja, ale aj Slovenska a prispieva k formovaniu národných politík.
Pôsobenie univerzity v spoločnosti musí
byť postavené na budovaní vnútornej kultúry,
spoločných zdieľaných hodnotách, na posilňovaní povedomia o individuálnej zodpovednosti za kvalitu práce a tiež na oceňovaní tých,
ktorí vo svojom okolí vynikajú – či už ide o študentov, vedcov, alebo pedagógov. Aj napriek
prirodzenej rozdielnosti a niekedy aj istej a pri-
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rodzenej protichodnosti názorov je dôležitá
väčšinová zhoda na základných spoločných
hodnotách, etických a demokratických princípoch a spoločnej vzdelávacej a vedeckej
misii. Jej cieľom je budovanie spolunáležitosti
študentov a zamestnancov s univerzitou, posilňovanie hrdosti na prácu, štúdium a univerzitu. Chceme posilňovať pocit spolupatričnosti, solidarity a hrdosti voči našej univerzite
tak, aby sa k nej naši študenti, absolventi, zamestnanci doma aj vo svete radi hlásili.

Ponúkame pomocnú ruku
pri riešení aktuálnych
problémov vysokého
školstva
Vzdelávať a rozširovať poznanie v jednote s vedou, tvorivou prácou – a to nielen
v radoch svojich vlastných študentov, ale
aj vo vzťahu k širšej verejnosti – je poslaním každej dobrej univerzity. Ako univerzita
s prívlastkom „národná“ nesieme najväčší

univerzitný diel zodpovednosti nielen v rámci celej slovenskej spoločnosti a jej budúcnosti, ale tiež v prostredí našej spoločnej
európskej rodiny a v širších súvislostiach aj
vo svete. Stali sme sa lídrom v rôznych sférach – od najväčšieho podielu vedeckých
publikácií a špičkových vedeckých tímov
spomedzi slovenských vysokých škôl až po
najvýraznejšiu možnosť sprostredkovania
medzinárodnej skúsenosti našim študentom
v zahraničí a naopak, zahraničným študentom u nás. Je preto prirodzené, že náš hlas
spolu s hlasom Slovenskej rektorskej konferencie počuť najvýraznejšie pri posudzovaní strategických materiálov týkajúcich sa
vysokého školstva na Slovensku. Nielen vo
svojom mene, ale v mene celej spoločnosti
tlmočíme naše výhrady a kritické pripomienky k nim a prichádzame s vlastnými návrhmi
a riešeniami. Univerzita Komenského má odbornú kapacitu a skúsenosti, ktoré môžu pomôcť pri vytváraní novej kvality vysokoškolského vzdelávania a priorít školstva a vedy.
Dovoľte mi, aby som medzi nami ešte raz
osobitne privítal pani ministerku a vyslovil
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jej našu podporu – Univerzita Komenského
podáva pomocnú ruku a ponúka svoj odborný a ľudský potenciál pri riešení aktuálnych
problémov vysokého školstva. Stav školstva,
vysokého školstva je neuspokojivý a vyžaduje si zmeny. Ale ozajstné a podložené reálnou kvalifikovanou analýzou! Preto naša akademická obec podala zásadné pripomienky
k dokumentu „Učiace sa Slovensko“ a výrazne nesúhlasné stanovisko k návrhu novely
zákona o vysokých školách aj k návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského
vzdelávania. Vyjadrili sme nesúhlas s narábaním s eurofondmi na vedu a výskum. Veríme, že nedostatky, na ktoré sme upozornili, budú odstránené a navrhované riešenia
budú v záujme veci akceptované.
Prečo sa však na Slovensku nedarí reflektovať potreby doby, prečo sa nedokážeme
inšpirovať fungujúcimi systémami vzdelávania
a rozumnými vysokoškolskými zákonmi v iných
krajinách, ba ani vlastnou históriou – prečo sa
neinšpirujeme našimi historickými osobnosťami? Nedá mi, aby som v tejto súvislosti nespomenul „slovenského Sokrata“ Adama Františka Kollára z Terchovej, vzdelanca európskeho
formátu patriaceho medzi najvýznamnejšie vedecké osobnosti 18. storočia. V roku 1777 sa
pričinil o školské reformy Márie Terézie, bol jej
dvorným radcom a stal sa prefektom a hlavným
knihovníkom Cisárskej a kráľovskej dvorskej
knižnice vo Viedni. Je iba náhoda, že v Bratislave, dlhoročnom hlavnom meste monarchie,
stále nemáme sochu Márie Terézie – možno
práve aj s jej dvorným radcom Adamom Františkom Kollárom? Nie je paradoxom, že doma
aj vo svete radšej šírime povedomie o inom terchovskom rodákovi?
Budúci rok si spoločne s Karlovou univerzitou v Prahe, Masarykovou univerzitou v Brne
a s ďalšími partnermi pripomenieme 100. výročie vyhlásenia nezávislosti a vzniku Československej republiky, čo o rok neskôr viedlo
aj k založeniu našej univerzity. Aj v súvislosti
s predchádzajúcimi riadkami je však výpovedné, že vznik ČSR je v slovenskom parlamente
dodnes len diskutovaným štátnym sviatkom.

Financovanie školstva
musí zohľadňovať
predovšetkým kvalitu
Ako zvykne hovoriť Václav Klaus: „O peniaze ide až na prvom mieste.“ Vychádzajúc zo
stavu slovenskej spoločnosti a nášho školstva
mi nedá nepripomenúť slová Jana Wericha
adresované partnerskému českému prostrediu: „V Čechách se vždy platilo více za
muziku než za fyziku, a proto tady nemáme
žádný Einsteiny.“ Podľa aktuálnych údajov
OECD je Slovensko vo finančných zdrojoch
v prepočte na študenta na chvoste členských
krajín, podobne sme na chvoste členských
štátov EÚ aj v podiele štátneho rozpočtu na
vedu a vzdelávanie. Súvisiacim problémom sú
nízke mzdy učiteľov a ostatných pracovníkov.
Kým v krajinách OECD ide na mzdy v prieme-

re takmer 60 percent finančných prostriedkov určených pre vysokoškolské vzdelávanie,
na Slovensku je to približne o tretinu menej.
Každoročne nám chýba takmer štvrť miliardy
eur na dosiahnutie priemeru krajín OECD,
pričom si treba uvedomiť, že aj štáty, ktoré
chceme dobehnúť, sa vyvíjajú a ich rozpočet
na vysoké školstvo sa tiež navyšuje. Chceme
zasiahnuť pohybujúci sa cieľ. Je preto dôležité zmeniť zameranie financovania verejných
vysokých škôl predovšetkým na kvalitu. Z tohto pohľadu je pre našu univerzitu príležitosťou aj aktuálna demografická krivka s nástupom menej početných ročníkov. Nemusí byť
nevyhnutne negatívnym parametrom – pri
adekvátnom zabezpečení vyrovnanej (a teda
neklesajúcej) štátnej dotácie nám dáva predpoklad na väčší počet pedagógov pre menšie
skupiny študentov, čo by prispelo k zvýšeniu
kvality štúdia.

Medzinárodný rozmer UK
Začínajúci 99. akademický rok je novou
etapou našej univerzitnej histórie, ktorej do
prvej storočnice chýbajú už necelé dve kapitoly. Teší ma, že môžem medzi nami privítať našich prvákov, ktorí nám ich pomôžu
napísať. Je už aj na nich, ako bude naša
univerzita pri oslavách stého výročia vyzerať, aké meno a prestíž bude mať doma aj
vo svete. Môžu sa tešiť z toho, že na nich
neaplikujeme podobný zaujímavý zvyk, ako
bol zaužívaný pri uvádzaní študentov prvého
ročníka do univerzitného života na Trnavskej
univerzite v 17. storočí (kde, mimochodom,
jezuitský princíp zdôrazňoval, že vzdelávanie má byť založené na pozitívnej motivácii
a odmeňovaní vynikajúcich študentov, a nie
na zastrašovaní a bitkách!). Matej Bel ho
opísal v diele Notície takto: „Prvoročiaci
chodili počas vinobrania po meste s tvárou
zamazanou od sadzí. Posmech, ktorý utŕžili,
mal byť výstrahou pred rôznymi nerozvážnymi činmi.“ Verím, že našim prvákom viac
než sadze pristane na tvári spokojný úsmev
z toho, že sa stali neodmysliteľnou súčasťou
nášho akademického klubu UK.
Tradícia je jedným zo základných atribútov
našej univerzity, ktorá vychovala približne
200 000 absolventov. Mnohí z nich patria
k národnej elite a pôsobia na rozhodujúcich
významných politických, spoločenských,
manažérskych či vedeckých postoch. Čoraz
častejšie sa k nim pridávajú aj naši zahraniční absolventi a aj týmto spôsobom sa naša
akademická rodina stáva rodinou svetovou.
Aj keď v súčasnosti ešte prebiehajú zápisy, približne kopírujeme stav z predchádzajúceho roka, keď k dnešnému dňu evidujeme
20 600 zapísaných študentov, spolu s doktorandmi takmer 24 200, medzi nimi viac
než 7200 prvákov. Celkovo má však počet
študentov klesajúcu tendenciu odrážajúcu
aktuálny vývoj demografickej krivky. Napr.
oproti roku 2014, počas ktorého u nás študovalo viac než 24 000 študentov v prvom, druhom a spojenom stupni štúdia, je to pokles

Rektor UK prof. Karol Mičieta

o takmer 4000 študentov. Počet doteraz zapísaných zahraničných študentov je viac než
2500, čo znamená významný nárast oproti
predchádzajúcemu roku. Aktuálne ponúkame viac než 700 študijných programov, viaceré z nich v cudzích jazykoch.
Tešíme sa z vysokej miery internacionalizácie a multikultúrneho prostredia. Poskytujeme
najvýznamnejší potenciál na získanie medzinárodnej skúsenosti našim, ale recipročne aj
zahraničným študentom na Slovensku. Mám
radosť z narastajúceho počtu prichádzajúcich študentov v rámci programu Erasmus+.
Chcel by som vás, milí študenti, povzbudiť,
aby ste sa zapojili do študijnej mobility v rámci tohto jedinečného európskeho projektu.
Za 20 rokov vyslala UK do zahraničia takmer
9000 študentov. Pôsobenie v takomto medzinárodnom univerzitnom prostredí prináša
nielen multikultúrne zážitky a poznanie medzi domácimi a zahraničnými študentmi, ale
aj medzi zahraničnými lektormi, hosťujúcimi
profesormi a ďalšími hosťami zo zahraničia.
Pre počet vyslaných študentov na Erasmus+
prestala byť limitujúcim faktorom výška prideleného grantu. V jubilejnom tridsiatom roku
programu Erasmus sa naše úsilie zameriava
v súlade s európskym trendom na zvýšenie
kvalitatívnej stránky mobilít. To je však podmienené aj spôsobom a mierou uznávania
štúdia na našich jednotlivých fakultách.
Významný medzinárodný univerzitný rozmer prinášajú aj prednášky európskych
a svetových osobností, predstaviteľov renomovaných univerzít i diplomatického a politického života či čestných doktorov UK
a z toho vyplývajúca možnosť jedinečnej
študentskej osobnej skúsenosti, inšpirácie
i potrebnej motivácie k ďalším profesijným
a možno aj životným rozhodnutiam našich
študentov. Sú medzi nimi nobelisti či nositelia Pulitzerovej ceny. V priebehu minulého
akademického roka sme na pôde UK privítali hneď dve osobnosti svetovej žurnalistiky ocenené Pulitzerovou cenou – v októbri
2016 to bola investigatívna novinárka Deborah Nelson z Marylandskej univerzity, v apríli
2017 dvojnásobná laureátka Pulitzerovej
ceny Martha Mendoza z Kalifornskej univerzity.
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v najvýznamnejších vedeckých časopisoch.
Kvalita výsledkov výskumu na medzinárodnej
úrovni musí byť jasnou prioritou.

Identifikujeme problémy
a navrhujeme riešenia

Ministerka školstva, vedy, výskumu
a športu SR Dr. Martina Lubyová

Rankingy sú pre nás len
jednou z foriem spätnej
väzby
Radíme sa k vysokým školám s najnižšou
nezamestnanosťou absolventov, pričom absolventi vybraných fakúlt UK patria aj k najlepšie finančne odmeňovaným po nástupe
do praxe. Hodnotiace rebríčky sú pre nás
len jedným z viacerých systémov spätnej
väzby, ktoré nám pomáhajú zorientovať sa
v medzinárodnom priestore a vidieť svoje
miesto v mimoriadne náročnom konkurenčnom prostredí. Sú teda pre nás aj motiváciou na ďalšie zlepšovanie sa. Zo všetkých
vysokých škôl na svete sa UK pohybuje na
hranici dvoch percent najlepších. Teší ma,
že sa opakovane umiestňujeme ako jediná
slovenská vysoká škola medzi najlepšími
svetovými univerzitami vo viacerých medzinárodných hodnoteniach – v prvej päťstovke, resp. medzi sedemsto top univerzitami
sveta. Je zrejmé, že pri relatívne veľmi krátkej histórii slovenského vysokého školstva
a pri celkovej finančnej a spoločenskej podpore vysokému školstvu a výskumu nemôže
slovenská univerzita konkurovať svetovým
univerzitám umiestneným v prvej päťstovke.
Pripomínam, že výška štátnej dotácie pokrýva približne 50 percent našej réžie a ďalších
50 percent vykrývame vlastnými prostriedkami z rôznych zdrojov. Treba si totiž uvedomiť,
že často sme porovnávaní s partnerskými
univerzitami s niekoľkonásobne vyšším finančným rozpočtom – napr. partnerská
Viedenská univerzita má na svoju činnosť
k dispozícii takmer desaťkrát vyššiu štátnu
dotáciu. Naše aktuálne umiestnenia dokazujú, že napriek poddimenzovanému financovaniu je naša vedecká aktivita a kvalita výučby porovnateľná so svetom. Uvedomujeme
si náš potenciál na zvýšenie kvality vzdelávania a vedy a máme ďaleko od pocitu sebauspokojenia. Naším cieľom je ďalší vzostup
vo svetových univerzitných rebríčkoch kladúcich dôraz na kvalitu výučby v jednote
s kvalitou vedy. Máme na to, aby sme ešte
v podstatne väčšom rozsahu robili svetovú
vedu, ktorej výsledky budú akceptované svetovou vedeckou komunitou a publikované
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Pred rokom som uviedol zásadné problémy
slovenského vysokého školstva a vedy, ktoré
majú ďalekosiahle negatívne následky a spôsobujú, okrem iného, aj nízku úspešnosť Slovenska v získavaní projektov ERC, Horizont
2020 a iných významných grantových schém,
ako aj odchod mnohých talentovaných vedcov do zahraničia. Je znepokojujúce, že za
uplynulý rok sa nič zásadné nezmenilo:
Slovensko dodnes nemá sformulovanú
vednú politiku štátu – komplexnú stratégiu
v oblasti vedy a výskumu, ktorá by náležite
zahŕňala slobodný výskum aj ciele RIS3, pričom excelentnosť by bola jednotiacim a základným kritériom.
• Finančná podpora výskumu nie je dostatočná a, čo je ešte dôležitejšie, nie je ani
adekvátne distribuovaná.
• Excelentnosť vo výskume nie je dostatočne identifikovaná a podporovaná.
• Kvôli splneniu podmienky garantovania
študijných programov vyrábajú univerzity
a vysoké školy docentov a profesorov, ktorých vo svete nikto nepozná, pretože do daného vedného odboru temer nezasiahli.
• Zatiaľ sme nevytvorili na Slovensku skutočne konkurenčné a dostatočne motivujúce
akademické prostredie.
• Kvalita doktorandského štúdia je – až na
niekoľko výnimiek – vo všeobecnosti nízka.
Čo môžeme urobiť na Univerzite Komenského, aby sme prispeli k náprave tejto situácie?
• Musíme zvýšiť kvalitu doktorandského
štúdia. Vedecká rada schválila tézy k zlepšeniu úrovne doktorandského štúdia. Obávam
sa však, že sa to dostatočne v činnosti fakúlt
neprejavilo.
• Musíme významne zvýšiť kvalitu akademického prostredia – tak, aby bolo atraktívne aj pre najlepších vedcov, a to nielen zo
Slovenska.
• Musíme mať ambíciu výrazne zlepšiť
štruktúru publikovania. Napriek analýzam
a apelom na nutnosť zvýšenia kvality stále
výrazne prevláda publikovanie v málo viditeľných médiách. Prejavuje sa to až tak, že
z hľadiska odozvy na naše práce už nie sme
najlepšou univerzitou na Slovensku.
• Musíme identifikovať mladých vedcov,
ktorí majú potenciál uspieť v úsilí o presadenie sa v európskom výskumnom priestore,
a viac ich podporiť.
• Musíme si byť viac a triezvo vedomí toho,
čo je a čo nie je špičkový výskum, a podľa
toho konať.
• Je najvyšší čas prehodnotiť kritériá na získanie titulu docent a profesor. Ambícia tejto
univerzity nesmie byť limitovaná úrovňou tých
univerzít a vysokých škôl, ktorých hlavným
cieľom je za každú cenu zabezpečiť garan-

tovanie študijných programov produkciou docentov a profesorov. Ambícia našej univerzity
nesmie byť takto nízko pragmatická. Chceme byť nielen najlepší na Slovensku a dobrí
v stredoeurópskom priestore, ale chceme sa
porovnávať s najlepšími v Európe aj vo svete.
Zostanem verný tradícii citovania myšlienok
Jána Amosa Komenského pri našej akademickej slávnosti: „To, čo bolo dobré včera, dnes už
nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa
naše nároky.“ Musíme si uvedomiť, že dynamikou a funkčným princípom svetového vývoja je
zmena a nie zotrvávanie na zabehnutých princípoch. Ak chceme byť úspešní v európskom
a vo svetovom meradle, je nevyhnutné siahnuť
aj po vlastných rezervách.
Chcel by som apelovať na našu vlastnú zodpovednosť v rámci efektívnejšieho využívania
vlastných zdrojov. Nespoliehajme sa na európske finančné prostriedky – tie nebudú narastať
a budeme radi, ak sa neznížia a zachovajú si
súčasnú úroveň. Európska únia sa vyrovnáva
pravdepodobne s najväčšími výzvami od svojho vzniku. Migrácia a brexit majú a budú mať
výrazný dopad na tvorbu a prerozdeľovanie
rozpočtu EÚ. Viaceré problematické oblasti
sa musia riešiť použitím menších finančných
prostriedkov. V tejto súvislosti vnímame aj vlastný potenciál, len musíme zmeniť prístup a nespoliehať sa, že „naveky“ budeme fungovať
tak, ako fungujeme, prípadne, že „dostaneme
viac“! Vieme nájsť rezervy aj „doma“, vo vnútri univerzity. Musíme a sme pripravení hľadať
nové riešenia, nové prístupy. Isté rozhodnutia
a zmeny (napr. týkajúce sa istej rozdrobenosti
fakúlt a z neho vyplývajúcej potreby zjednodušenia/redukcie priveľkého počtu študijných
odborov, odbúravanie byrokratickej záťaže
a ďalšie, ktoré povedú k väčšiemu výkonnostnému výtlaku) si, samozrejme, žiadajú súhlas
a porozumenie našej akademickej obce. Súčasné vedenie, alebo to budúce, sa bude
o tento súhlas uchádzať.
Mimobratislavské vysoké školy majú možnosť sa uchádzať o eurofondy, ktoré sú pre
nás výrazne limitované. Musíme teda vyvinúť
o to viac práce a úsilia, aby sme tento neopodstatnený hendikep vyrovnali. Týka sa to
celej univerzity, jednotlivých fakúlt, ale aj novootvoreného Vedeckého parku UK. Univerzita je geograficky veľmi roztrieštená a interdisciplinárne zameraný vedecký park môže
významne prispieť k pocitu spolupatričnosti.
Je komplexným výskumným inkubátorom
pre univerzitu aj pre firmy zo súkromného
sektora podnikajúce vo vedecko-technickej
oblasti. Ponúka príležitosť saturovať neexistujúci univerzitný kampus a maximalizovať
vedeckú a výskumnú spoluprácu. Aj keď je
prirodzené, že na jeho význam môžu existovať rozličné názory v rámci jednotlivých
fakúlt a pracovísk. Akoby sme si doma nedostatočne uvedomovali jeho skutočný zmysel. Veď ak sme si chceli zachovať prestíž
našej univerzity s najväčším výskumným
objemom medzi slovenskými vysokými školami, na výber sme nemali. Stretávame sa aj
s názorom, či na Slovensku nie je vedeckých
parkov priveľa. Avšak práve Univerzita Ko-
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menského je vysokoškolská inštitúcia, ktorej
vedecký park nepochybne a bytostne prináleží. V náročných podmienkach sme spustili
12 výskumných projektov a pripravené sú
už ďalšie, ukončili sme druhú fázu a nachádzame sa v 5-ročnom regulačnom cykle bez
možnosti vlastného zisku. Na Vedecký park
UK sa určite budeme pozerať ináč z istého
časového odstupu. Som presvedčený, že
v horizonte desiatich rokoch sa naplno rozvinie jeho potenciál ako nášho spoločného
vedeckého pracoviska s prepojením na ďalších partnerov a priemysel.

Rozvojové priority:
kvalita, tvorivosť
a konkurencieschopnosť
Univerzita Komenského spolupracuje na
viacerých projektoch, ktorých strategickým
cieľom je zabrániť ďalšiemu „úniku mozgov“
zo Slovenska, a to posilnením konkurencieschopnosti a atraktívnosti univerzitného
výskumu a vzdelávania, ako aj rozvojom inovácií v kľúčových oblastiach vedy a techniky.
Jedným z nich je projekt ACCORD realizovaný na základe spolupráce Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity (STU). Silný potenciál majú aj projekty
súvisiace s informatizáciou spoločnosti a riešením problémov informatického i právneho charakteru, zavádzanie e-Governmentu
a poskytovanie elektronických služieb verejnosti, ale aj ďalšie atraktívne výzvy (napr.
problematika elektronických volieb, kybernetickej bezpečnosti a pod.). UK disponuje
v tejto oblasti významným odborným zázemím, o čom svedčí napr. aj spoločné školiace stredisko s STU a spoločnosťou ESET,
v ktorom pripravujeme špičkových odborníkov pre celú slovenskú spoločnosť.
Je nevyhnutné, aby sme sa nestratili vo virtuálnom priestore. Aby študenti a zamestnanci
dokázali využívať potenciál digitálnych informačných a komunikačných technológií. Nielen
pre komunikáciu a vyhľadávanie informácií, ale
aj vo svojej každodennej práci. Zmeniť sa musí
aj univerzita. Nestačí zaviesť počítače a nahradiť papierovú byrokraciu elektronickou. Je
potrebné optimalizovať činnosť tak, aby sme
dokázali zužitkovať potenciál digitálnych technológií. Pre takú veľkú a rôznorodú inštitúciu to
nie je ani jednoduchá, ani krátkodobá úloha.
Ale už sme začali. Podarilo sa nám, dúfam,
zastaviť odchod informatikov z UK, stabilizovali
sme centrálne systémy, zaviedli nový systém
na podporu zahraničnej spolupráce a získali
niekoľko veľkých projektov (teleprezentačná
technika, systém na ubytovanie a stravovanie).
Modernizujeme komunikačnú infraštruktúru
a po roku príprav spúšťame verejné obstarávanie na získanie modernejšieho informačného
systému na podporu výučby, akým je súčasný
AIS. Chceme byť totiž otvorenou, priateľskou
a ústretovou univerzitou voči všetkým – smerom dovnútra aj voči verejnosti, ale predovšetkým pre našich študentov.

Na našom relatívne malom Slovensku
pôsobí 36 slovenských vysokých škôl – na
milión obyvateľov máme sedem vysokých
škôl! – a niekoľko zahraničných univerzít.
Uchádzači o „akýkoľvek“ vysokoškolský diplom tak majú naozaj široký výber. Dlhodobé
pozitívne hodnotenie Akreditačnou komisiou, nezávislé hodnotenia medzinárodnými rankingovými agentúrami, koncentrácia
špičkových vedeckých tímov a úspešnosť
našich absolventov pri hľadaní si odborne aj
finančne adekvátneho zamestnania svedčia
o tom, že UK poskytuje na národnej úrovni
tú najvyššiu kvalitu vzdelávania. Našou ambíciou je zaradiť sa medzi najvýznamnejšie
európske výskumné univerzity, pričom našimi rozvojovými prioritami sú autonómia
a nezávislosť, kvalita, tvorivosť, konkurencieschopnosť a internacionalizácia. Chráňme si
naše akademické slobody a opatrujme našu
univerzitu!
Chcel by som sa poďakovať všetkým tým,
ktorí v uplynulom roku prispeli k budovaniu
prestížneho postavenia a dobrého mena

našej alma mater. Aj vďaka nim je Univerzita Komenského schopná preukázať, že na
prahu svojej prvej storočnice napĺňa svoje
poslanie, vzdelávací, výskumný a vedecký
odkaz aj humanistický étos, s ktorým bola
v roku 1919 zriadená. Výraznou príležitosťou
k osloveniu verejnosti, absolventov aj budúcich študentov bude 100. výročie založenia
UK v roku 2019. Verím, že prispeje k vytváraniu spoločného ducha a značky UK. Pozývam vás podieľať sa na ňom a želám vám,
aby ste do štúdia vykročili šťastnou nohou.
Tiež vás všetkých pozývam na jedinečné celouniverzitné podujatie – AmosFest.
Prvý ročník tohto multižánrového festivalu
sa uskutoční v dňoch 26. a 27. septembra
2017 v bratislavskej Mlynskej doline.
Týmto považujem 99. akademický rok
2017/2018 na Univerzite Komenského
v Bratislave za otvorený.
Quod bonum, faustum, felix, fortunatumqe sit!

Otvorenie akademického roka 2017/2018
na JLF UK
Dňa 26. septembra 2017 sme na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine (JLF
UK) v priestoroch Aula Magna počas slávnostného zhromaždenia za účasti zamestnancov, študentov a vzácnych hostí privítali začiatok nového akademického
roka 2017/2018.
Dekan fakulty prof. MUDr. Ján Danko, CSc., odovzdal ocenenia študentom za
vynikajúce študijné výsledky, mimoškolské aktivity a úspešnú reprezentáciu fakulty
na študentských vedeckých odborných podujatiach, vo vedomostných, umeleckých
a športových súťažiach; odovzdal ďakovné listy pedagógom, ktorí najlepšie obstáli
v študentskej ankete, ako aj ďalším zamestnancom za ich prácu v uplynulom akademickom roku; udelil „Cenu dekana pre najlepšieho školiteľa doktorandského štúdia“
a „Cenu dekana pre najlepšieho doktoranda“, ako aj ďalšie ocenenia. Pri príležitosti
významného životného jubilea bola za prínos k rozvoju JLF UK udelená prof. MUDr.
Andrejovi Hajtmanovi, CSc., a doc. MUDr. Ivanovi Režňákovi, CSc., Zlatá medaila
Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú im odovzdal v zastúpení rektora univerzity prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť
a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
V závere podujatia slávnostné zhromaždenie pozdravili prorektor prof. Peter Moczo, generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin MUDr. Dušan Krkoška, PhD.,
MBA, a predseda Žilinského samosprávneho kraja a poslanec Národnej rady SR
Ing. Juraj Blanár. Dekan fakulty prof. Ján Danko sa vo svojom príhovore zaoberal
výsledkami, ktoré fakulta dosiahla v predchádzajúcom období vo všetkých oblastiach
svojej činnosti, a vytýčil nové výzvy. Na záver vyhlásil akademický rok 2017/2018 na
JLF UK za otvorený.
Andrea Čalkovská, JLF UK
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VÝNIMOČNÍ ŠTUDENTI

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK predstavuje
svojich úspešných študentov
Bc. Jakub Bahyl absolvoval Gymnázium Varšavská cesta 1 v Žiline. Po absolvovaní bakalárskeho študijného programu
fyzika pokračuje na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK) v magisterskom študijnom programe fyzika tuhých
látok – momentálne je študentom 1. ročníka magisterského štúdia. Jeho bakalárska práca, ako aj práca, ktorou sa prezentoval na ŠVOČ, sa týkali skúmania supratekutín pri teplotách blízkych absolútnej nule pod vedením výskumného tímu
z Karlovej univerzity v Prahe.
Ako sa k vám dostala informácia o existencii matfyzu? A vďaka komu či čomu ste si
vybrali práve matfyz?
To je ťažká otázka, ale tipol by som si, že
za to môžu súťaže, ktoré pravidelne organizovali študenti z FMFI UK. O matfyze bolo dosť
ťažké nepočuť a okrem toho mi pán dekan
napísal osobný list, v ktorom ma pozval študovať na matfyz, čím mi narušil pôvodný plán
odísť do Prahy na ČVUT. Ako to už býva, nechal som sa pozvať a tešil sa na Bratislavu,
Trojsten a svetlé zajtrajšky.
Aké sú vaše očakávania od ďalšieho štúdia? A čo ďalšie plány?
Jedným z mojich očakávaní je, že sa o 8
mesiacov stanem magistrom. Tiež očakávam, že pokračovanie v štúdiu na doktorandskom stupni ani potom nevyhodnotím ako
dobrý nápad. Zatiaľ sa mi ako dobrý nápad
javí spoznávanie trhu a s tým spojená príprava na to, čo sa dozviem o svojom uplatnení.
Ešte mi ako zaujímavý nápad príde vyskúšať
si ďalšie druhostupňové štúdium.

Boli ste alebo sa chystáte mimo SR na študijné pobyty, konferencie, súťaže a pod.?
Bol som a chystám sa. So zmiešanými pocitmi sa mi párkrát podarilo stážovať v rôznych výskumných strediskách a zúčastnil som sa aj na
niekoľkých letných školách. Napríklad som bol
v Oxforde, kde som sa dozvedel zaujímavé informácie o supravodičoch, pričom mi celý tento
pobyt hradila fakulta zo špeciálneho fondu, o ktorom som sa dozvedel z rozhovoru na chodbe,
čo hodnotím ako užitočné odpočutie. ☺ Okrem
toho som spolu s ďalšími študentmi reprezentoval FMFI UK na medzinárodnej súťaži PLANCKS
(Physics League Across Numerous Countries
for Kick-ass Students). A najbližšie sa v zahraničí
chystám stráviť nasledujúcich pár mesiacov – cez
program Erasmus+ odchádzam do Prahy, kde
chcem pracovať na svojej diplomovej práci.
Keby ste sa mali pochváliť pred stredoškolákmi, čo by ste im ešte o sebe prezradili?
To neviem, ale mám úžasný zoznam vecí, ktorými by som sa nepochválil. Napríklad je zaujímavé si uvedomiť, že som miestami nechodil do

školy na prednášky z fyziky,
pretože som v rámci Trojstenu prednášky z fyziky pripravoval. Keď tak premýšľam, počas posledných
ročníkov na strednej to vyzeralo podobne. Tiež som školu vynechával, ale paradoxne
preto, aby som sa niečo naučil. Podľa mňa sa
oplatilo. Celkom účinná cesta je zúčastňovať sa
na súťažiach a vzdelávacích táboroch, čím teraz
tajne robím reklamu Trojstenu. ☺
Keby bol váš kamarát na pochybách, či má
ísť na matfyz, čo by ste mu povedali, aby ste
jazýček váh nachýlili na našu stranu?
Asi by som sa ho spýtal, čo ho k tomu vedie,
lebo taký človek sa určite rád pýta ťažké otázky, len neviem, či sa ich niekto pýta jeho. Ak
by som mu musel niečo poradiť, chcel by som,
aby to bola dobrá rada. Nevylučujem, že by ňou
mohol byť matfyz. A ak by sa ma spýtal, čo je
na matfyze super, asi by som odpovedal niečo
v tom zmysle, že super sú niektorí učitelia, alebo to, že super je i Cauchyho klubovňa.

Natália Ružičková absolvovala Prvé súkromné gymnázium v Bratislave (1SG). Dnes je študentkou 3. ročníka bakalárskeho štúdia odboru fyzika na FMFI UK. Spoluvedie tím študentov 1SG na IYPT, ktorému sa pod jej vedením
podarilo zo súťaže priniesť zlatú i striebornú medailu. V máji 2017 sa zúčastnila na 8. Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencii vo fyzike, kde sa prezentovala prácou „Protein-lipid monolayers as a tool for detection
trypsin activity“.
Ako sa k vám dostala
informácia o existencii
matfyzu a čo spôsobilo,
že ste si vybrali práve
štúdium fyziky?
O matfyze som asi vždy trochu
vedela, resp. tušila som, že existuje vysoká
škola, kde sa študuje matematika a podobne. Ľudí z matfyzu (študentov i učiteľov) som
začala spoznávať na súťažiach počas strednej školy (IYPT), kde sa angažovali ako vedúci tímov alebo organizátori. Okrem toho
pochádzam z okolia Bratislavy, takže matfyz
mám oproti ostatným „pod nosom“. K rozhodnutiu, že chcem ísť študovať fyziku, som
dospela v maturitnom ročníku, i keď som
váhala ešte nad biochémiou. Presvedčila
ma už spomínaná súťaž, o ktorej sa zvykne hovoriť, že svojím formátom sa podobá
ozajstnej vede, a myslím, že to tak aj je.
Čo očakávate od ďalšieho štúdia?
Prirodzeným očakávaním je, že ma pri-
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praví na to, čomu sa chcem v budúcnosti venovať. Ale najmä, že bude štúdium
koncipované tak, aby ma naučilo vedecky
rozmýšľať, t. j. pracovať s poznatkami v nových konceptoch – to je podľa mňa pre
vedca to najdôležitejšie.
Boli ste alebo sa chystáte niekam mimo
SR na študijné pobyty, konferencie, súťaže a pod.?
Počas predchádzajúcich dvoch rokov
som sa prostredníctvom účasti na súťaži
PLANCKS spolu s ďalšími študentmi FMFI
UK dostala do Rumunska a Rakúska. A tento semester ma cez Erasmus+ čaká študijná
mobilita v Prahe, kde sa plánujem zapojiť do
biofyzikálneho výskumu na fakulte.
Máte už nejaké plány ohľadom svojho
uplatnenia v praxi?
Keďže ma zaujíma biológia, rada by som
pôsobila v multidisciplinárnom výskumnom

tíme, kde by sa viac matematicky alebo fyzikálne riešili problémy s biologickou motiváciou. V biológii a biomedicíne vidím veľký
potenciál a veľa nevyjasnených otázok, ktoré
majú blízko k nášmu každodennému životu.
Keby ste sa mali pochváliť pred stredoškolákmi, čo by ste im ešte o sebe prezradili?
Chválim sa nerada, radšej by som im
poradila. Myslím, že je dôležité, aby študenti hľadali príležitosti, ako rozvíjať svoje záujmy už počas základnej a strednej
školy. Pretože to, čo sa naučia vtedy napríklad na súťažiach či prostredníctvom
rôznych seminárov, letných škôl alebo
záujmových táborov, im môže pomôcť
v rozhodovaní sa, kam ďalej smerovať, navyše, spoznajú tak ľudí s podobným zmýšľaním, čo je motivujúce. Aj na Slovensku
máme veľa takýchto možností, len treba
skúšať a nebáť sa.

VÝNIMOČNÍ ŠTUDENTI

Bc. Mário Lipovský sa po absolvovaní bratislavského Gymnázia Jura Hronca rozhodol pre štúdium na matfyze, kde sa prihlásil na študijný program informatika. V súčasnosti je študentom 1. ročníka magisterského
štúdia, pričom bakalárske štátnice zvládol už na začiatku 3. ročníka štúdia. Z jeho bakalárskej práce „Približné
histogramy počtu výskytov a ich použitie na odhad veľkosti genómu“ vychádzal článok, ktorý sa dostal na
konferenciu ITAT (Informačné technológie – aplikácie a teória).
Čo vás priviedlo k štúdiu na matfyze?
Okrem iného to boli súťaže. Už na základnej škole som sa zapájal do rôznych súťaží
a olympiád, a to asi zo všetkých predmetov.
Vďaka tomu som zistil, čo ma zaujíma a čo mi
ide. Na strednej škole som sa tak zameral už
len na súťaže z matematiky, fyziky a programovania, čo onedlho prinieslo ovocie v podobe viacerých pekných úspechov. Podarilo
sa mi získať napríklad zlatú medailu v Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov (International Young Physicists‘ Tournament, IYPT)
v anglickom Shrewsbury či striebornú medailu na medzinárodnej stredoškolskej olympiáde v informatike na Taiwane. K (nielen)
mojim súťažným úspechom určite prispeli
aj študenti FMFI UK – zúčastnil som sa totiž
na viacerých sústredeniach, ktoré matfyzáci organizovali. Po strednej škole som sa
chcel spolupodieľať na príprave podobných
podujatí – napríklad aj ako vedúci Korešpondenčného seminára z programovania (KSP).
Aj vďaka týmto skúsenostiam som si dobre
vedel predstaviť život na matfyze.
Stíhate sa popri štúdiu venovať i mimoškolským aktivitám?
Áno, podľa vzoru mojich bývalých „vedúcich“ sa podieľam na organizácii KSP, na

príprave sústredení, programovaní webu
a hrám tiež na gitare. Viedol som už 7 sústredení stredoškolákov i základoškolákov.
Práca s nimi ma baví.
Ste spokojný s výberom vysokej školy?
Čo očakávate od ďalšieho štúdia?
Zatiaľ som s matfyzom spokojný. Je tu
veľmi dobrý kolektív študentov, a to nielen
v rámci ročníka, ale dobré kontakty máme
aj so študentmi vyšších ročníkov, ktorí nám
aj pomôžu, ak treba. Verím, že sa mi podarí nájsť zaujímavú tému diplomovej práce
a dobrého školiteľa a spraviť diplomovku,
ktorá ma bude baviť. Rád by som absolvoval ešte nejaký študijný či pracovný pobyt
v zahraničí, prípadne sa zúčastnil na ďalších
medzinárodných konferenciách či súťažiach
aj mimo SR. Prednedávnom som sa vrátil
z Zürichu z letnej stáže v Googli a túto skúsenosť hodnotím nanajvýš pozitívne.
A čo po škole – aké máte plány?
Zvažujem prácu v zahraničí, ale definitívne
som sa ešte nerozhodol. Zrejme budem programovať. To je však asi dosť všeobecná odpoveď.
No jedno viem určite, a to, že štúdium ma baví
a absolventi matfyzu nemajú problémy s uplatnením sa v praxi. Ľudí, ktorí vedia riešiť náročné

problémy, bude vždy treba, navyše, matematika
a informatika nájdu využitie vo všetkých možných odvetviach. Takže
na rozhodovanie mám
ešte času dosť. ☺
Keby bol váš kamarát na pochybách, či
má ísť na matfyz, čo by ste mu povedali, aby ste jazýček váh nachýlili na našu
stranu?
Pri výbere vysokej školy odporúčam čo
najviac sa informovať. Na získanie prehľadu o prednášajúcich na FMFI UK si môžete
pozrieť videá na fakultnom YouTube kanáli
(www.youtube.com/user/MatFyzjeIn), prípadne sa príďte poobede pozrieť na nejakú
prednášku priamo na fakultu. Popozerajte
si, aké predmety sú v rôznych študijných
plánoch (napr. sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_INF), a keď si nejaký predmet
vyberiete, stačí sa len pozrieť do rozvrhu
(candle.fmph.uniba.sk) a prísť. Nebojte sa,
prednášajúci z vás budú mať určite radosť.
A ak budete i potom stále váhať, kliknite
na ksp.sk/kam_na_vysku, kde si môžete
pozrieť besedu so študentmi informatiky
(a aj so mnou ☺).

Scarlet Dávid absolvovala stredoškolské štúdium na Strednej odbornej škole polygrafickej v Bratislave. I keď jej cesta
na našu fakultu bola trošku kľukatejšia, na matfyze v súčasnosti študuje učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie a ako študentka 3. ročníka sa venuje písaniu bakalárskej práce, v ktorej sa zoberá lineárnou perspektívou.
Ako sa k vám dostala informácia o existencii matfyzu?
Nepamätám si, kedy presne som existenciu matfyzu zaregistrovala, ale aj keď som
o ňom vedela, nemyslela som si, že by som
sa raz stala študentkou tejto fakulty. Výber
matfyzu, to bol u mňa dlhý (a nie vždy práve príjemný) proces. Už moja voľba strednej
školy sa niektorým známym v mojom okolí
zdala nepochopiteľná, i keď tí najbližší mi
už vtedy preukázali stopercentnú dôveru.
Napriek výborným matematickým výsledkom
a dobrému prospechu som si vybrala odbornú školu, hoci mi každý odporúčal gympel.
Niektorí tvrdili, že na odbornej škole len
premrhám svoj talent, iní si zase mysleli, že
„utekám z domu“, keďže pochádzam z Pohronského Ruskova, no strednú školu som
si našla v Bratislave (160 kilometrov). Študovala som odbor grafik digitálnych médií.
Po štyroch rokoch prišiel čas na ďalšie rozhodovanie sa. Moju voľbu ovplyvnili mnohé
aspekty. Každý tvrdil, že si treba vybrať smer,
ktorý ma „uživí“. A tak som si napriek tomu,
že som odmalička chcela učiť matematiku,
vybrala aplikovanú informatiku na FEI STU.
Na jednom odbore nás bolo 300 prvákov.

Po prvom semestri som bola frustrovaná
a vystresovaná viac než kedykoľvek predtým, čo si všimli aj rodičia, preto sme sa po
spoločnom rozhovore dohodli, že tento odbor nie je pre mňa. Ďalší semester som už
ani nezačala a dala som si tak 6-mesačnú
pauzu od vysokej školy. Aj vďaka tejto skúsenosti som si uvedomila, čo ma naozaj
baví – matematika. Keďže však všade počuť
o neuspokojivých platoch učiteľov, prihlásila
som sa na odbor ekonomická a finančná
matematika. Hoci sa mi prijímačky celkom
podarili, vo výslednom hodnotení som skončila, bohužiaľ (alebo našťastie), pod čiarou.
Fakulta mi však pre môj dobrý prospech ponúkla iný odbor – štúdium učiteľstva, čo som
bez váhania zobrala. Matfyz teda nebol mojou prvou voľbou, ale určite tou najlepšou.
Aké sú vaše očakávania od ďalšieho štúdia?
Od štúdia očakávam, že mi pomôže stať
sa učiteľkou, ktorá bude vedieť pomôcť
svojim žiakom, ako i to, že ma naučí korektnému prístupu k problémovým situáciám
nielen v škole, ale aj v živote.

Neláka vás – ako mnoho
vašich rovesníkov – stráviť
časť štúdia v zahraničí?
Momentálne nie, i keď
toto vyjadrenie zo mňa
asi robí ohrozený druh.
☺ Viac než samotné
štúdium by ma však lákalo nakuknúť do kuchyne zahraničných školských systémov, zistiť, aká situácia reálne vládne v školstve mimo
SR, a tak sa i možno niečomu priučiť od tých
najlepších. Ale dlhodobo si to neviem predstaviť. (Aspoň zatiaľ, možno raz áno.)
Čo by ste ešte odkázali stredoškolákom,
ktorí sa rozhodujú, či ísť na matfyz?
Asi toľko, že aj bez gympla sa človek dokáže dostať na vysokú školu, ba dokonca
ju aj zvládnuť. (Dúfam!) Povedala by som
im, že je to škola, v ktorej sa študent cíti
byť naozaj potrebný. Kde sa so študentom
bavia ako s kolegom. A kde učia ľudia, ktorí
sú špičkou vo svojom odbore.

PaedDr. Soňa Gažáková, PhD.,
RNDr. Martin Belluš, FMFI UK
Foto v pozadí: Stanislav Griguš
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Vedecký veľtrh aj tento rok odhaľoval čaro vedy
Prebudiť záujem o vedu naprieč generáciami – to bol hlavný zámer Vedeckého veľtrhu 2017, podujatia, ktoré už po druhýkrát
zorganizovala nezisková organizácia Veda nás baví v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
v Bratislave (FMFI UK). Dňa 14. septembra 2017 si tak presne po roku mohli poznaniachtiví nadšenci všetkých vekových kategórií vychutnať na námestí nákupného centra Eurovea v Bratislave aktívne predpoludnie plné ukážok vedy a prednášok, ktorým prítomných
sprevádzal moderátor podujatia Richard Vrablec.
Vedec k ý veľ t r h
i tento rok prezentoval vedu hravou a zábavnou formou tak,
aby mladšie i staršie
ročníky objavili jej
čaro a predovšetkým
jej význam v každodennom živote človeka. Na návštevníkov
podujatia čakal zábavný program orientovaný predovšetkým
na deti a mládež, v rámci ktorého sa im predstavili rôzne oblasti vedy
a výskumu. Medzi viac než päťdesiatimi vystavovateľmi mali svoje zastúpenie vysoké a stredné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry.
Z Univerzity Komenského sa okrem zástupcov FMFI UK, ktorí
s využitím moderných digitálnych technológií a progresívnych didaktických metód medzi účastníkmi propagovali interaktívne učenie geometrie a matematiky, na veľtrhu prezentovali aj pracoviská
Prírodovedeckej fakulty UK. Záujemcom priblížili modelové organizmy používané v genetickom výskume (mikroskopické preparáty
kvasiniek, rias a pod.) i gélovú elektroforézu DNA. Oboznámili ich
aj o nerastnom bohatstve Slovenska, ktoré využívame nielen pri
rôznych špecifických činnostiach, ale i pri každodenných aktivitách, i keď si to nie vždy uvedomujeme. Malí i veľkí sa v stánkoch
UK mohli stať svedkami mnohých zaujímavých pokusov. Návštevníci
veľtrhu si tiež mohli vyskúšať a dozvedieť sa niečo viac o modeloch
áut na netradičný pohon, reprezentujúcich Slovensko na rôznych
zahraničných súťažiach, videli robotické stavebnice, hydraulické roboty a vyskúšali si i výrobu chemického piva. Na svoje si prišli aj

fanúšikovia astronómie v stánkoch Astronomického klubu Bratislava
či Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, kde si mohli prezrieť
maketu prvej slovenskej družice skCUBE, prvej slovenskej suborbitálnej rakety skRocket Ardea či stratosférického balóna skBalloon.
Zážitkom bola aj dronová show a premietanie filmov v planetárnej kupole Mobilného planetária Praha. Mnohých zaujala virtuálna realita
a prezentácia nových zaujímavých mobilných aplikácií a milovníci IT
si nenechali ujsť najmodernejšie senzory na sledovanie aktivity mozgu, prostredníctvom ktorých sa dá ovládať počítač.
„Druhý ročník Vedeckého veľtrhu dopadol nad naše očakávania. Teší
ma stúpajúci záujem o toto podujatie zo strany škôl aj individuálnych
návštevníkov veľtrhu, ako aj zo strany vystavovateľov. Vďaka nim môžeme prostredníctvom tohto projektu vedou osloviť každé dieťa individuálne,
motivovať ho a poskytnúť mu nezabudnuteľné zážitky a poznatky,“ uviedol
zakladateľ neziskovej organizácie Veda nás
baví Charles Peake, ktorý spolu s bývalým
ministrom školstva, vedy výskumu a športu
SR Jurajom Draxlerom a prof. RNDr. Petrom Samuelym, DrSc., podpredsedom
SAV pre vedu, výskum a inovácie, Vedecký
veľtrh 2017 slávnostne otvorili.
Význam podujatia ocenil aj prof.
RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan
FMFI UK: „Je veľmi dôležité podporovať
vedecký potenciál už od útleho detstva.
Vďaka skorému podchyteniu talentov sa
množstvo šikovných ľudí môže stať prínosom pre Slovensko a zároveň môžu
preraziť aj na globálnej úrovni.“
Bližšie informácie o podujatí a jeho prog
rame nájdete na www.vedeckyveltrh.sk.
redakcia

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 A Z D R U Ž E N I A

Trojsten
Trojsten je občianske združenie, ktoré od roku 1994 na Slovensku organizuje aktivity pre nadaných žiakov základných a stredných škôl so záujmom o matematiku, fyziku a informatiku. Svojou činnosťou Trojsten nadväzuje na staršiu tradíciu dlhodobých
súťaží pre stredoškolákov – tzv. korešpondenčných seminárov,
ktorej začiatky siahajú do osemdesiatych rokov.

Základnou myšlienkou Trojstenu je popularizácia vedy, výchova
a vzdelávanie nadanej mládeže v oblasti matematiky, fyziky a informatiky. S týmto cieľom sa v združení činí približne 70 vysokoškolákov, bývalých účastníkov trojstenovských podujatí, z ktorých väčšina
v súčasnosti študuje na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK
(FMFI UK). Organizátori vymýšľajú kreatívne úlohy, ktorých náročnosť cielene presahuje rámec štandardných študijných osnov ZŠ
a SŠ, aby tak u mladých nadšencov exaktných vied podporovali zvedavosť, tvorivosť a schopnosť logicky myslieť.
Z pedagogického hľadiska bol Trojsten ovplyvnený myšlienkami prof.
Milana Hejného, matematika slovenského pôvodu, ktorý pokračoval
v pedagogickej práci svojho otca a rozvinul niekoľko nových metód vo
výučbe matematiky. Práve on začal v sedemdesiatych rokoch organizovať matematické tábory pre talentované deti, ktoré sa neskôr stali inšpiráciou pre trojstenovské korešpondenčné semináre a sústredenia.

Korešpondenčné semináre
Sú to dlhodobé súťaže, ktoré študenti základných a stredných škôl
po celom Slovensku riešia vo svojom voľnom čase, pričom každoročne si pre záujemcov pripravíme šesť súťažných kôl približne po
10 príkladov. V Trojstene organizujeme päť takýchto súťaží v matematike, fyzike a informatike pre stredoškolákov a žiakov základných
škôl. Riešiteľom neposielame len výsledné hodnotenie, poskytneme
im aj individuálnu spätnú väzbu spolu so vzorovými riešeniami, pri-
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Prvý ročník univerzitného podujatia
AmosFest úspešne za nami!
Po roku si študenti, zamestnanci, absolventi i všetci priaznivci Univerzity Komenského v Bratislave (UK) mohli začiatkom akademického roka opäť vychutnať pestrý program AmosFestu – dňa 26. septembra 2017 sme totiž v priestoroch a areáli Vysokoškolského
mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK v bratislavskej Mlynskej doline slávnostne otvorili už prvý ročník tohto jedinečného univerzitného podujatia. AmosFest, ktorého hlavným cieľom je združovať akademickú komunitu UK a posilniť tak jej vzťah k značke univerzity, pričom je
zároveň i oslavou blížiaceho sa stého výročia univerzity, sa i tento rok konal pod záštitou rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.
Po minuloročnom úspechu pilotného ročníka AmosFestu sa členovia študentskej časti Akademického senátu UK, ktorí sú organizátormi
festivalu, tento rok rozhodli podujatie predĺžiť o jeden deň. Dvojdňový AmosFest odštartoval 26. septembra 2017 vo večerných hodinách prezentáciami cestovateľského kina, prostredníctvom ktorých
sa účastníci mohli preniesť naprieč zemeguľou až na Bali a dozvedieť
sa tak viac o jedinečnej kultúre a tradíciách tohto ostrova. Mladí dobrodruhovia z Adventure Hunters hovorili o zážitkoch z cestovania po
svete výmenou za pravé slovenské rožky, pričom týmto nápaditým barterovým štýlom precestovali neuveriteľných 1500 km. Dievčatá z Red
Bull tímu predstavili dobrodružnú cestovateľskú expedíciu svetového
formátu Can you make it? – študentské tímy z viac než 50 krajín z celého sveta cestujú sedem dní po Európe, pričom ako platidlo používajú
len plechovky energetického nápoja. Prezentácia projektu SmartTalk
cestovaniachtivým záujemcom ponúkla tipy a užitočné rady, ako nízkonákladovo cestovať – kde si kúpiť lacné letenky, ako si zabezpečiť
ubytovanie a podobne.
Druhý deň festivalu sa niesol v znamení diskusií s úspešnými študentmi a mladými absolventmi univerzity – o štúdiu, úspechoch, súčasných
aktivitách i plánoch do budúcna sme sa porozprávali s novinárkou Riou
Gehrerovou, ktorá absolvovala štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte
UK; s bývalou predsedníčkou Študentskej rady vysokých škôl SR Janou
Šmelkovou, čerstvou absolventkou doktorandského štúdia na Právnickej
fakulte UK; s úspešným mladým podnikateľom a zakladateľom startupu
OCTAGO Dušanom Matuškom, ktorý študoval na Fakulte managementu UK; ako i so študentmi Lekárskej fakulty UK Marekom Karmanom
a Tomášom Havranom, zakladateľmi projektu Future Medical Leaders
Academy, ktorý od roku 2016 učí medikov zručnostiam soft skills a leadershipu.
Program druhého festivalového dňa významne obohatili i tematické
vstupy dvoch fascinujúcich osobností. S tematickou prednáškou o tes-

tosteróne – hormóne
mužnosti (?) vystúpila
prorektorka UK pre
medzinárodné vzťahy
prof. MUDr. Daniela
Ostatníková, PhD. Po
prednáške nasledovala živá diskusia a po
nej sa s účastníkmi
AmosFestu o svoj životný príbeh podelil
spisovateľ Daniel Hevier, absolvent Filozofickej fakulty UK. Oba
príspevky boli veľmi
inšpiratívne, preto nečudo, že sa stretli s pozitívnym ohlasom publika.
Účastníkom sa tiež prihovoril rektor univerzity prof. Karol Mičieta, ktorý
vo svojom príhovore zdôraznil potrebu jednoty univerzity a poprial všetkým úspešný akademický rok a veľa síl do štúdia i života.
Počas celého dňa sa prezentovali univerzitné študentské spolky či organizácie a iné spriatelené združenia. Účastníci sa tiež mohli registrovať
do databázy darcov kostnej drene prostredníctvom projektu „Dobrák od
kosti“ v réžii Nadácie KVAPKA NÁDEJE. Váhavcov v stánku prehováral aj
populárny herec Michal Kubovčík.
O pestrý hudobný program sa postarali kapely Puding pani Elvisovej,
Chiki Liki Tu-a, ako i dídžejské duo Malalata, DJ Johnny de City a DJ
svetového formátu B-Complex. Veríme, že sa účastníkom prvý ročník
páčil, a už teraz sa tešíme na ďalšie pokračovanie „amosfestovej“ tradície v septembri 2018!
Róbert Zsembera, študentská časť AS UK
Foto: Viktor Hlavatovič

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 A Z D R U Ž E N I A
čom okrem prezentácie správneho postupu ponúkame aj vysvetlenie jednotlivých krokov. Každý polrok potom pozývame najlepších
36 riešiteľov z každého seminára na týždňové sústredenia. Ročne
zorganizuje Trojsten osem takýchto sústredení.

Sústredenia pre najlepších riešiteľov
Trvajú približne týždeň a pravidelne sa realizujú v peknom prírodnom prostredí mimo ruchu miest. Dopoludnia sa nesú v znamení
odborných prednášok na rozmanité témy z viacerých oblastí matematiky, fyziky či informatiky. Zvyšok programu tvoria rozličné hry,
využívajúce mnohé princípy zážitkovej pedagogiky, ktorých cieľom
je budovať komunitu a utužovať kamarátske vzťahy medzi účastníkmi
sústredení.

Matematický a Fyzikálny Náboj

Akadémia Trojstenu & Klub Trojstenu
Sú to na žiakov ZŠ a SŠ orientované série zážitkovo-populárnych
prednášok z matematiky, fyziky, informatiky a príbuzných odborov.

Letné školy pre žiakov ZŠ a SŠ
Posledných päť rokov Trojsten organizuje aj tri dvojtýždňové bezplatné letné školy matematiky, fyziky a programovania, na ktorých sa
každoročne zúčastní spolu až 300 stredoškolákov a žiakov základných škôl z celého Slovenska. Nadaná mládež má možnosť vypočuť si viac než 150 prednášok na rôzne základné, ale aj pokročilé
témy v matematike, fyzike či v zlepšovaní si algoritmického myslenia.
Okrem množstva odborného programu však nechýba ani pestrý výber voľnočasových aktivít doplnený o zaujímavé workshopy.
Matej Badin, FMFI UK

Od roku 1998 organizujeme jednodňové súťaže v matematike a fyzike pre 5-členné tímy stredoškolákov – Matematický Náboj a Fyzikálny Náboj. Do súťaží sa každoročne zapojí približne 800 študentov
z celého Slovenska. Za posledných 20 rokov sa však podarilo súťaže
rozšíriť z posluchární FMFI UK nielen na celé územie Slovenska, ale
dokonca i do okolitého stredoeurópskeho regiónu – do Maďarska,
Česka, Rakúska, Nemecka a Poľska. Základoškolskú verziu súťaže
Náboj Junior organizujeme v spolupráci s aktívnymi stredoškolákmi
počas jedného dňa približne na 25 miestach na Slovensku.
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EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV

Európska noc výskumníkov 2017
Dňa 29. septembra 2017 sa paralelne v 30 krajinách a viac než v 300 mestách po celej Európe uskutočnil 11. ročník obľúbeného populárno-vedeckého podujatia Európska noc výskumníkov. Tento projekt je podporovaný programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja
a inovácií – Horizont 2020. Výskumníkov s detskými i dospelými účastníkmi jedinečného festivalu vedy spájalo tento rok motto: „Vytvorené vedou“, ktoré malo za cieľ pripomenúť, že aj za tými najbežnejšími vecami každodennej potreby je veľa vedeckého úsilia, výskumu a nepodarených experimentov. Podujatie, ktoré na Slovensku hostilo päť miest, prinieslo návštevníkom na dosah aj vesmír, keď s unikátnou prednáškou
o pristátí vesmírneho telesa na kométe v roku 2014 vystúpil Matt Taylor, astrofyzik a vedúci vesmírneho projektu Rosetta. Svoje výskumné
metódy či vedecké úspechy už tradične prezentovali aj vedci a odborníci z Univerzity Komenského v Bratislave (UK).
Univerzita Komenského aj tento rok priniesla návštevníkom Európskej noci výskumníkov mnoho zaujímavostí. Návštevníci sa s renomovanými vedcami
mohli stretnúť na prednáškach a v interaktívnejšej forme vo vedeckých stánkoch. Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
UK (FMFI UK) poslucháčom počas svojej prednášky v Slovenskom národnom múzeu predstavil moderné metódy výskumu a praxe v metodológii a klimatológii, vysvetlil fyzikálny mechanizmus globálnej klimatickej zmeny a hovoril aj o očakávaných dôsledkoch a možných riešeniach situácie. Odborníci z Filozofickej fakulty UK (FiF UK) sa prezentovali hneď niekoľkými prednáškami v bratislavskom V-klube a kaviarni Lab.cafe. Doc. Mgr. Vladimíra Zvaru, PhD.,
zaujímalo, čo spôsobuje, že hudba na nás pôsobí značnou silou; prof. Mgr. Milan Kováč, PhD., a Mgr. Tomáš Drápela priblížili hľadanie mayských miest
v guatemalskej džungli, ktoré by ani Indiana Jones nenašiel; prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., účastníkom festivalu predstavil Vráble-Fidvár ako najstaršie
„mesto“ z doby bronzovej v strednej Európe; doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., odpovedal poslucháčom na otázku, či má Bratislava pamäť; a Mgr. Marína Zavacká, PhD., nahliadnuc do kartotéky utajovaných skutočností, záujemcom odhalila pôsobenie komunistickej cenzúry na prelome 50. a 60. rokov.
Vplyv kofeínu na pamäť a činnosť mozgu ozrejmil medik Martin Pekarčík z Lekárskej fakulty UK (LF UK).
Univerzita Komenského sa už po ôsmykrát zapojila aj do projektu Veda v osade. Deťom žijúcim v odľahlých kútoch Slovenska odborníci z Prírodovedeckej fakulty UK (PriF UK) a FMFI UK sprostredkovali počas dvoch dní „vedeckú show“, v ktorej sa deti dozvedeli, kto žije na dne potoka, že hady nie sú slizké
a žaby sa nemenia na princov, že nie sú kamene ako kamene a že sa veľa môžeme priučiť aj od našich predkov. Veda sa tak dostala k deťom vo Veľkej
Ide, v Moldave nad Bodvou a na Luníku IX.

Vyhliadky
V bratislavskej Starej tržnici mali všetci kreatívni záujemcovia so zmyslom pre
detail možnosť objaviť dva rôzne kultúrne svety v stánku Vyhliadky, kde sa im venovali odborníci z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK a spolku PAMODAJ.
Ľudia neustále vynaliezajú spôsoby, ako žiť. V sociálnej antropológii existuje
mnoho prístupov, ako preskúmať túto ľudskú vynaliezavosť. Jedným z nich je vizuálna
antropológia, v ktorej sa kresby, fotografie, film či digitálny obraz stávajú aj predmetom,
aj metódou a neraz aj výslednou formou
výskumu. Spôsoby videnia a zobrazovania
videného sú ovplyvnené tým, kde a ako žijeme. Ak chceme o človeku vedieť viac, má
význam sa videním podrobne zaoberať. Mgr.
Barbora Bírová tak prostredníctvom fotografií
a rôznych zvukov vtiahla návštevníkov do každodenných skúseností ľudí bez domova zo Slovenska i Čiech. Mgr. MgA. Jaroslava Panáková,
PhD., predstavila svoje filmové etudy a fotografie o živote a smrti Čukčov a Eskimákov Jupik na Čukotke v Rusku. Jej prezentácia ponúkla priestor úvahám, ako sa ľudské
chápanie života formuje v nespočetných a mnohorakých kultúrnych či sociálnych
podmienkach. Okrem prehliadky a premietania si zvedavci mohli sami vyskúšať, ako
sa dá pomocou obrazov o ľuďoch dozvedieť viac.
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Zdravo a hravo
Zanietení výskumníci z Fyziologického ústavu LF UK ponúkli
vo svojom vedeckom stánku Zdravo a hravo ucelený obraz
o príčinách, vzniku, patologických prejavoch a možnostiach
prevencie obezity, vysokého krvného tlaku a cukrovky z pohľadu fyziológie, histológie a farmakológie.
Obezita sa týka mladých aj starších ľudí. Nepodceňujme ju a
držme si ju čo najviac od tela! Tak znela výzva pre všetkých, nielen
pre fanúšikov zdravého životného štýlu. Odborníci mali pripravené
zaujímavé informácie o správnej životospráve, pričom všetky vedecké výstupy bolo možné spoznať prostredníctvom praktických
ukážok, experimentov, videa a diskusie. Návštevníci vedeckého
stánku sa mohli zapojiť do mnohých aktivít, mohli si dať zmerať
krvný tlak, tep alebo hmotnosť a podiel telesného tuku, či hladinu
glukózy v krvi. Čakali tu na nich aj praktické ukážky cvičení, ktorými sa dá redukovať obezita, pričom sa dbalo na vhodný pohyb
pre pridružené chorobné stavy. Cvičenia prezentovala majsterka
sveta 2015 v naturálnej kulturistike Alena Kompasová. Záujemcovia mohli pod svetelným mikroskopom vidieť, ako vyzerajú
zdravé a poškodené tkanivá, vo vzorkách bežne užívaných
nápojov mohli zistiť množstvo cukru. Mladí bádatelia sa tak
hravou formou dozvedeli viac o svojom tele a o vplyve zlej životosprávy na ich organizmus.

redakcia
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Biológia-chémia a Ty a
Geológia a Ty
Cieľom prezentácií nadšencov prírody z PriF UK v stánkoch Biológia-chémia a Ty a Geológia a Ty bolo ozrejmiť širokej verejnosti prírodné fakty, ktoré ľudia využívajú alebo sa s nimi
stretávajú prakticky každý deň bez toho, aby si to uvedomovali.
Malí aj veľkí výskumníci v stánku odborníkov z PriF UK mohli nájsť odpovede aj na tieto otázky:
Aké mikroorganizmy sa nachádzajú v našom okolí? Ako vieme zmeniť vínnu mušku (a načo by sme
to robili)? Čo po vás zdedilo vaše dieťa? Čo nám povedia farby? Záujemcovia mali možnosť experimentovať s DNA i so svojím dychom, ako aj zahľadieť sa do mikroskopu. Odborníci – geológovia
podrobne informovali o zložení Zeme od jadra po povrch, ozrejmili procesy, ktoré formovali našu
planétu od jej vzniku až dodnes. Návštevníci stánku mali možnosť vidieť horniny, minerály a fosílie
a stali sa svedkami 4,56 miliardy rokov vývoja našej planéty. Hydrogeológovia prezentovali prístroje
na určenie teploty vody, hodnoty pH a množstva vo vode rozpustených látok vyjadrených hodnotou
elektrickej vodivosti vody. Inžinierski geológovia ukázali, ako sa stanovujú pevnostné charakteristiky
stavebných kameňov a hornín.
Prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., PriF UK

Pohyb – elixír zdravia: čo pre nás robí sval a tuk
Nadšenci z Fakulty telesnej výchovy a športu UK v spolupráci s Biomedicínskym centrom
Slovenskej akadémie vied priblížili výsledky svojho výskumu vo vedeckom stánku s názvom
Pohyb – elixír zdravia: čo pre nás robí sval a tuk.
Odborníci na pohyb prezentovali najnovšie a najzaujímavejšie výsledky výskumu zameraného na
účinky pravidelného pohybu na kľúčové metabolické orgány človeka – kostrové svalstvo a tukové
tkanivo, ako aj na kvalitu ich komunikácie. To prispieva nielen k zlepšeniu pripravenosti nášho tela
na ďalší výkon, ale aj k zlepšeniu zdravia. Tiež zdôraznili bezprostrednú súvislosť medzi pravidelným
pohybom či fyzickou zdatnosťou a pamäťou.
Mgr. Milan Sedliak, PhD., FTVŠ UK

Vyrobím si, hrám sa, učím sa
Odborníci z Ústavu pedagogických vied a štúdií Pedagogickej fakulty UK (PdF UK) prezentovali vo vedeckom stánku Vyrobím si, hrám sa, učím sa výsledky svojho výskumu, ktorého
cieľom je prispôsobiť výučbové materiály v oblasti matematiky schopnostiam, záujmom
a potrebám žiakov primárneho vzdelávania.
Žiaci a učitelia primárneho vzdelávania i rodičia sa mohli hravou formou naučiť niečo nové
z matematiky vlastnoručne vyrobenými jednoduchými pomôckami alebo virtuálnymi „vychytávkami“. Záujemcom sme tiež objasnili princíp tzv. „zrkadlových“ aktivít, keď je úloha s rovnakým
matematickým obsahom a vyučovacím cieľom vytvorená v dvoch až troch modifikáciách, pričom sa
menia pomôcky, prostredie, materiál, kontext alebo didaktická situácia. Žiaci si tak pri riešení úloh
vyskúšali počítadlo, prsty, tablet i žetóny.
Doc. RNDr. Edita Partová, CSc., PdF UK

Cesty za poznaním
tajomstiev mozgu
Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed) a Ústav lekárskej biochémie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (JLF UK)
prezentovali v žilinskom Auparku neurovedy
v stánku s názvom Cesty za poznaním
tajomstiev mozgu.
Vedci JLF UK predstavili neinvazívne zobrazovacie techniky, akými sú pozitrónová emisná tomografia a magnetická rezonancia, ale i metódy
výskumu pamäti a učenia (napr. vodné bludisko),
ako aj využitie experimentálnych zvierat v neurovedách. Súčasťou prezentácie bol aj preparát
mozgu potkana a histologické rezy potkanieho
mozgu farbené krezylovou violeťou. Tieto rezy
si návštevníci mohli pozrieť pod mikroskopom,
kde bolo možné pozorovať rôzne štruktúry
prítomné v mozgu – medzi nimi aj hipokampus
alebo rôzne typy neurónov (napr. pyramidálne
neuróny či Purkyněho neuróny). Výskumníci
budúcich bádateľov zasvätili do tajov štruktúry a funkcií mozgu a predstavili i rôzne typy
neuronálnych a gliálnych buniek, ich funkciu
a morfológiu, ako aj metódy výskumu mozgu
a jeho funkcií.

Prof. RNDr. Peter Račay, PhD., JLF UK

Viacjazyční výskumníci PdF UK aj na Science is Wonder-ful v bruselskom Parlamentariu
Univerzita Komenského nechýbala tento rok ani na Science is Wonder-ful
v belgickom Bruseli – špeciálnom podujatí Európskej noci výskumníkov
promujúcom úspechy vedcov zapojených do Marie Skłodowska-Curie
Actions, čo je program EÚ na podporu európskej výskumnej kariéry. Na
Science is Wonder-ful, ktoré sa konalo v dňoch 26. a 27. septembra 2017
v priestoroch Parlamentaria, návštevníckeho centra Európskeho parlamentu,
Slovensko a našu univerzitu zastupoval výskumný tím Ústavu filologických
štúdií PdF UK, ktorý sa zaoberá rozvojom plurilingvizmu v školskom prostredí.
Vo vedeckom stánku Multilingual ladder (Viacjazyčný rebríček) odborníci
odhaľovali postoje v rozličných situáciách, ale aj podobnosti a rozličnosti na
úrovni jazykov z tej istej jazykovej vetvy.

Na prvý pohľad dve odlišné veci sú však úzko prepojené a potrebné pre komunikáciu a spolunažívanie. Po spočítaní dosiahnutých bodov v aktivitách sa
návštevníci dozvedeli, na akej úrovni sa nachádza ich viacjazyčný a viackultúrny
profil. Na rebríčku sa tak virtuálne stretli viacerí viacjazyční návštevníci. Cieľom rebríčku nebolo len akési prvoplánové zatrieďovanie návštevníkov podľa dosahovania
kompetencií v jednotlivých jazykoch, ale najmä sebareflexia v súvislosti so svojím
správaním voči iným ľuďom v kultúrnom a rečovom aspekte. Spolu s ostatnými
dvadsiatimi ôsmimi interkultúrnymi vedeckými stánkami sa tak podarilo v priestoroch Parlamentaria vytvoriť špeciálnu vedecko-popularizačnú atmosféru v zábavnom duchu, ktorá motivovala návštevníkov odhaľovať rôzne záhady vedy.

Doc. Mgr. Jana Bírová, PhD., a Mgr. Martina Lipková, PdF UK
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Na Falling Walls Lab Slovakia zvíťazilo
CT zobrazovanie malých zvierat
Prezentácie ponúkajúce inovatívne riešenia vedcov a profesionálov odzneli dňa 29. septembra 2017 v Moyzesovej sieni Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK) na Falling Walls Lab Slovakia (FWLS), ktoré bolo sprievodným podujatím Európskej
noci výskumníkov 2017. Porotu najviac zaujal Stanislav Hrivňák z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach so svojím nápadom
mikro-CT pre zobrazovanie vnútra malých zvierat alebo buniek. Nad pilotným ročníkom FWLS, inšpiratívneho projektu, ktorý má
korene v Berlíne a je priestorom na prezentáciu prevratných výskumných projektov, iniciatív, myšlienok a podnikateľských modelov
z rozličných oblastí, prevzal záštitu Ing. Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.
„Univerzity musia byť jednoznačne súčasťou hľadania správnych riešení. Inovatívne
prístupy sú potrebné takisto ako zahrnutie
netradičných myšlienok,“ myslí si rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD.
„Falling Walls Lab nie je nič menej ako
prestížna svetová platforma pre budúce prelomové inovácie vo vede a v spoločnosti.
Naši mladí vedci a inovátori majú jedinečnú
šancu priamo súťažiť s vedcami z celého
sveta,“ povedal na otvorení prezident FWLS
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., prorektor
UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium.
Osemnásť výskumníkov z oblasti medicíny,
matematiky či techniky dostalo šancu predstaviť svoj výskum za tri minúty pred odbornou porotou. Slovenské kolo ponúklo návrhy
riešenia rozmanitých, primárne celospoločenských otázok, v ktorých dominovali medicínske témy – napr. DNA, detekcia rakoviny,
testosterón, prostata a mozog, diagnostika
kondície mitochondrií, liečba nádoru či diagnostika včasného štádia rakoviny prsníka.

Rektor UK prof. Karol Mičieta

Košičania zaujali
technickými témami
Víťaz Stanislav Hrivňak priblížil inovatívnu optiku Braggovho zväčšováka, ktorá
umožňuje zobraziť vnútro drobných zvierat.
Funguje na princípe štyroch plochých germániových kryštálov, ktoré slúžia ako zrkadlá odrážajúce a zväčšujúce obraz. Tento
úspešný projekt je výsledkom kooperácie
viacerých vedcov aj zo zahraničia, pričom
Hrivňakov individuálny prínos spočíval v konštrukcii matematického modelu Braggovho
zväčšováka, ako aj rekonštrukčných algoritmov, ktoré sa pri vývoji ukázali ako kľúčové.
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Účastníci a organizátori pilotného ročníka FWLS

Ďalšími dvomi ocenenými boli Štefan
Tkáč a Matej Mikulszky, obaja z Technickej
univerzity v Košiciach (TUKE). Štefan Tkáč
sa venoval problematike stabilizovania rotora v statore pomocou fyzikálnych vlastností
vody. Tkáč predstavil model, v ktorom sú
plochy rotora a statora vybavené proti sebe
orientovanými kanálikmi, vďaka ktorým vznikajú vodné prúdy, čo spôsobuje otáčanie
rotora. Stabilizácia sa uskutočňuje aj pomocou stabilizácie rotáciou stabilizačného
kužeľa. „Na testovanie používame dva modely, jeden v laboratóriu na TUKE a druhý
na Taiwane,“ priblížil Štefan Tkáč.
Matej Mikulszky prezentoval, ako možno
optimalizovať responzívne grafické používateľské prostredie (GUI). Výsledkom je použitie viacerých počítačových aplikácií súčasne
na jednej obrazovke s maximálnym využitím
možných dostupných nástrojov. „Tieto aplikácie prispôsobujú svoj dizajn veľkosti a pomeru strán samotného okna aplikácie. To
znamená, že používateľ môže pracovať efektívnejšie,“ vysvetlil.

stres a záťaž z celkovej anestézie, je možné podľa Nachajovej urobiť odber tkaniva
pomocou zavedenia tampónu na dve alebo
viac hodín. Inovatívnosť spočíva v tom, že
pacientka si tampón môže zaviesť aj sama
a nie je potrebná anestézia.
Výskum Michala Mešťaníka je zameraný
na hypertenziu v detskom veku podmienenú
stresom. „V súčasnosti je liečba plošne zameraná na zníženie tlaku, ale my smerujeme

Prezident FWLS a prorektor UK prof. Peter Moczo

UK reprezentovali najmä
medicínske otázky
Neinvazívnu diagnostiku endometriálneho
karcinómu predstavila Marcela Nachajová
z UK. Oproti súčasnému invazívnemu odberu tkaniva z maternice, spôsobujúcemu

Na podujatí sa zúčastnila aj štátna tajomníčka ministerstva školstva Dr. Oľga Nachtmannová.
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liečbu k ovplyvneniu priamej príčiny hypertenzie u týchto pacientov, ktorou je stres,“
vysvetlil inovatívny prístup k liečbe. „O strese
ako možnom faktore dnes nie je v európskych odporúčaniach manažmentu hypertenzie žiadna zmienka,“ doplnil Mešťaník.
Benefitom pre týchto pacientov by bol najmä
úžitok z nefarmakologickej liečby.

Astronautka o výskume vo
vesmíre
Jedným z hostí podujatia bola americká
astronautka Dorothy M. Metcalf-Lindenburger, ktorá sa s vedcami podelila o svoje
skúsenosti s letom do vesmíru. Priblížila,
aké výskumy prebiehajú na medzinárodnej
vesmírnej stanici i to, aké poznatky o ľudskom tele máme vďaka letom do vesmíru.
Ukázalo sa, že ľudia s narušeným denným
rytmom môžu mať vyššie riziko vzniku rakoviny. „Nové spôsoby liečby rakoviny sa tiež
môžu lepšie skúmať vo vesmíre,“ uviedla
Metcalf-Lindenburger, „pretože v minimálnej
gravitácii sa rakovinové bunky môžu vyvinúť
na 3D organizmy oproti plochým bunkám na
Zemi, čo ich umožní lepšie skúmať.“
Víťaz FWLS získal miestenku na svetové finále, ktoré sa uskutoční 8. novembra 2017 v Berlíne, a lístok na prestížnu konferenciu Falling
Walls Conference naplánovanú na 9. novembra 2017. Do berlínskeho finále postupuje 100
účastníkov z celého sveta. Traja víťazi získajú
finančnú výhru a predovšetkým príležitosť zopakovať svoje prezentácie ďalší deň na hlavnom
pódiu prestížnej Falling Walls Conference.
Podujatie organizovala Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV), Slovenskou
organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenskou technickou univerzitou, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
(UPJŠ), Technickou univerzitou v Košiciach
(TUKE) a Žilinskou univerzitou v Žiline.

Víťazi FWLS 2017 – zľava: Stanislav Hrivňak, Štefan Tkáč a Matej Mikulszky

Prezentujúci a ich témy:
Tomáš Bertók (SAV): Breaking the Wall of Diagnostics of Prostate Cancer
Martin Plávala (SAV): Breaking the Wall of Einstein‘s „Spooky Action at a Distance“
Stanislav Hrivňak (UPJŠ): Breaking the Wall of Small Animal Imaging
Štefan Tkáč (TUKE): Breaking the Wall of Hydro Turbine Rotor Stabilization
Terézia Kisková (UPJŠ): Breaking the Wall of a Very Early Breast Cancer Diagnosis
Patrik Jakabčin (UPJŠ): Breaking the Wall of Neoplasia Treatment
Barbora Konečná (UK): Breaking the Wall of Exosomes in Pregnancy Complications
Diana Drobná (UK): Breaking the Wall of Metabesity
Emese Domonkos (UK): Breaking the Wall of Testosterone, Prostate and the Brain
Matej Samoš (UK): Breaking the Wall of Tailored Direct Oral Anticoagulation
Ľubica Janovičová (UK): Breaking the Wall of DNA
Matej Mikulszky (TUKE): Breaking the Wall of Application Design
Jana Brndiarová (SAV): Breaking the Wall of a Cancer Detection
Michal Mešťaník (UK): Breaking the Wall of Stress-induced Paediatric Hypertension
Marcela Nachajová (UK): Breaking the Wall of Non-invasive Detection of Carcinoma
Maroš Mudrák (MATADOR Industries): Breaking the Wall of Flexible Robotics Cell
Ivana Pilchová (UK): Breaking the Wall of Mitochondrial Fitness Diagnostics
Lucia Stančiaková (UK): Breaking the Wall of Prediction of Pregnancy Complications

Lenka Miller
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ROZHOVOR

Prestížnu medzinárodnú psychologickú
spoločnosť vedie odborníčka z FiF UK
PhDr. Daniela Čechová, PhD., z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) bola v lete
tohto roku zvolená za prezidentku Medzinárodnej asociácie pre individuálnu psychológiu (The International Association of Individual
Psychology – IAIP), jednej z najprestížnejších psychologických spoločností na svete. Dr. Čechová sa tak po dcére Alfreda Adlera,
jedného zo zakladateľov modernej psychológie, ktorého učenie a odkaz IAIP rozvíja, stala len druhou ženou na čele tejto organizácie
počas jej vyše 60-ročného fungovania. IAIP, ktorá bola oficiálne založená v roku 1954, i keď prvý kongres individuálnej psychológie
sa vo Viedni konal ešte v roku 1922 za účasti zakladateľa Alfreda Adlera, v súčasnosti združuje 26 členských asociácií zo 17 krajín
sveta: Rakúsko, Bulharsko, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Maďarsko, Izrael, Taliansko, Japonsko, Litva, Malta,
Holandsko, Rumunsko, Švajčiarsko, Uruguaj a USA.
Kam siahajú začiatky individuálnej psychológie?
Individuálna psychológia je
psychologický smer, ktorý založil Alfred Adler začiatkom
20. storočia vo Viedni. Adler,
viedenský rodák, sa narodil
v roku 1870, bol lekárom a istý
čas spolupracoval s Freudom,
otcom psychoanalýzy. V roku
1911 sa od Freuda odčlenil a založil vlastnú školu. Freud, Jung
a Adler sú zakladateľmi modernej psychológie, všetky ostatné
psychologické a psychoterapeutické smery školy sú odvodené
od ich moderného pohľadu na
človeka.
V čom spočívajú špecifiká Adlerovho učenia?
Adlerovo učenie má silný sociálny rozmer, aj keď sa nazýva
individuálnou
psychológiou.
Zdanlivý paradox vysvetľuje etymológia slova „individuálny“,
ktoré vzniklo z latinského individuum, čo v preklade znamená
„nedeliteľný“. Adler tým chcel
zdôrazniť holistický prístup
k človeku – telo a duša sú nedeliteľné. Možno ho pokladať za
predchodcu psychosomatiky.
Zažil na vlastnej koži prvú svetovú vojnu a práve vojnové zážitky
ho presvedčili o tom, že treba
medzi ľuďmi pestovať cit spolupatričnosti ako spôsob, ktorým
sa dá zabrániť vojnám. Tým sa líšil od Freuda, ktorý hovoril o thanatose, pude smrti. Adler a jeho
stúpenci rozvíjali v medzivojnovej Viedni aj praktickú psychológiu. Mali významný vplyv pri reforme školstva, ktorá vychádzala
z princípov Adlerovej individuálnej psychológie, jeho pohľadu
na dieťa. V porovnaní s prísnym,
autoritatívnym školstvom z čias
monarchie to bola veľká zmena
v myslení a v prístupe k deťom.
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Vo Viedni po prvej svetovej vojne panovala veľká chudoba, ale
v období tzv. „červenej Viedne“
sa podarilo presadiť, že deti dostávali v škole zadarmo denne
teplé jedlo, budovali sa detské
kúpaliská, organizovali letné
tábory. Adler a jeho žiaci školili
učiteľov a rodičov, ako pristupovať k deťom.
Ako ste sa dostali k individuálnej psychológii?
Bolo to počas môjho doktorandského štúdia, keď ma
v roku 1993 môj školiteľ prof.
Ondrej Kondáš poslal do Brna
na medzinárodnú letnú školu adlerovskej psychológie. Mali sme
tam špičkových lektorov a zistila
som, že toto je to, čo chcem
robiť. Odvtedy sme na fakulte
spolupracovali s mnohými zahraničnými kolegami, chodili k nám
špičkoví lektori, organizovali sme
letné školy. Istý čas v spolupráci
s Florida Atlantic University fungoval projekt prípravy budúcich
učiteľov – neučili sme psychológiu a učiteľskú pedagogickú
psychológiu izolovane, ale spolu. Dlhé roky sa zúčastňujem na
medzinárodných akciách a vždy
som to, čo som sa tam naučila,
zapájala aj do výučby študentov
u nás. Študentom psychológie
prednášam kurzy individuálna
psychológia a rodina v individuálnej psychológii, ktoré sa
orientujú na poradenskú psychológiu, intervencie a poradenstvo v edukácii, čo je kurz
určený školským psychológom,
a tiež vediem sociálno-psychologický výcvik pod názvom
adlerovská psychoedukačná
skupina.
Aj vy pracujete ako terapeutka vo vlastnej praxi. Čím je
charakteristická terapia u te-

rapeuta, ktorý pracuje princípmi individuálnej psychológie? S čím sa u vás klient
stretne? Freudova pohovka
to asi nebude.
Na začiatku minulého storočia, za čias Freuda a Junga, terapie vyzerali ináč ako dnes, vtedy klienti prichádzali na terapiu
denne a naozaj ležali na pohovke. Dnes sú všetky psychoterapeutické smery veľmi tlačené
k efektivite, ľudia nemajú čas ani
peniaze tak dlho chodiť k terapeutovi, takže sa často pracuje
metódou krátkodobej terapie –
8 až 10 stretnutí, raz za týždeň.
A klient už len málokedy leží na
pohovke, klient a terapeut sa
rozprávajú zväčša tvárou v tvár.
Pri terapii individuálnou psychológiou sme direktívnejší než

možno iné školy, dynamickejší,
nie je to len o tom, že klienta
počúvame a prikyvujeme. Jeden
z typických znakov našej terapie
je pýtanie sa na ranú spomienku a rodinné konštelácie. Rané
spomienky sú istou metaforou
životného štýlu – z toho, čo človek zažil, si zapamätal len niečo,
a to je dôležité. Rodinné konštelácie nám ukazujú politiku moci
v rodine, vzťahy medzi rodičmi
a súrodencami. Zaujímame sa
o celého človeka, o to, ako žije,
o jeho okolie, kedy má ťažkosti,
kedy ich nemá. Väčšinou nie sú
jeho ťažkosti izolované, ale sociálne. Psychoterapia však nefunguje tak, že dávame klientom
rady, ale vedieme ich, aby uvideli riešenie. My poznáme procesy, metódy, ale klient je odborník
na svoj život.

ROZHOVOR
Veľmi podobné. Zvlášť to vidíme u detí a na problémoch
súvisiacich s rodičovstvom. Ale
aj v krajinách ako Čína alebo Japonsko, kde je naozaj iná kultúra, adlerovské princípy fungujú.
Zastávať post prezidentky
medzinárodnej organizácie
okrem prestíže určite prináša aj množstvo práce. Čo vás
čaká v najbližšom období?

Dr. Čechová s kolegami pri hrobe A. Adlera na Viedenskom centrálnom cintoríne. Jeho pozostatky tam boli prenesené zo
Škótska, kde zomrel, v roku 2011.

Čo patrí k najčastejším problémom klientov?
Dnešná doba je náročná a duševné zdravie je krehké – treba
sa o neho starať. Mám skúseností s tým, že čím sú ľudia (či
už dospelí, alebo deti) citlivejší
a inteligentnejší, o to viac vnímajú a preciťujú životné situácie.
Často sa v praxi stretávam s partnerskými problémami a problémami vo vzťahoch vôbec. Veľmi
často riešime problémy spojené

s rodičovstvom, výchovou detí.
Dnešní rodičia boli zvyčajne vychovávaní autoritatívnejšie, oni
tak však nechcú vychovávať, ale
na druhej strane nevedia ako na
to, aby to fungovalo. Individuálna
psychológia pracuje s pojmom
„efektívne rodičovstvo“ – ako
pracovať s dieťaťom, aby bolo
nezávislé, samostatné, nerozmaznávať ho, nie dávať rady, čo
by dieťa malo robiť, ale učiť ho,
aby sa vedelo samo rozhodovať.
To je oveľa náročnejšie. A platí,

že ak má ťažkosti malé dieťa, tak
treba pracovať s rodičom. Ak
rodičia zmenia svoje správanie,
dieťa sa zmení tiež. Pri starších
deťoch treba pracovať viac s celou rodinou ako so systémom,
porozumieť celému kontextu.
Pohybujete sa v medzinárodnom prostredí. Riešia vaši
kolegovia terapeuti v iných
krajinách podobné alebo iné
problémy?

Úlohou asociácie je podporovať medzinárodnú spoluprácu
medzi národnými asociáciami,
pomáhať rozvoju individuálnej
psychológie v medzinárodnej
komunite. Každé tri roky sa koná
kongres asociácie, čo býva veľká udalosť, najbližší sa uskutoční o tri roky v Ľvove. Pravidelne
sa tiež organizujú letné školy
po celom svete, pre študentov,
psychoterapeutov aj pre laikov.
Najbližšie cestujem do Viedne,
kde sídli Medzinárodné centrum
Alfreda Adlera, v novembri do
Budapešti s prednáškou na Adlerovský profesný deň, potom
do Anglicka na stretnutie s členmi ich národnej asociácie. Na
budúci rok ma čaká veľká medzinárodná konferencia Severoamerickej spoločnosti pre adlerovskú psychológiu v Toronte.
Moja úloha je tiež manažérska,
mám plány asociáciu trochu
zmeniť, aby bola pružnejšia.
Barbora Tancerová, FiF UK

SPRAVODAJST VO

Prof. Povinec z FMFI UK laureátom
prestížnej
Hevesyho ceny za rok 2017
Dňa 18. septembra 2017 si počas otvorenia 6. ázijsko-pacifického sympózia z rádiochémie na ostrove Jeju v Južnej Kórei prevzal prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.,
z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI
UK) prestížne medzinárodné ocenenie – Hevesyho cenu za rok 2017.
Cena, pomenovaná po maďarskom
rádiochemikovi Györgyovi Hevesym, ktorý získal v roku 1943 Nobelovu cenu za
chémiu, je uznaním vedeckých výsledkov
prof. Povinca v oblasti nukleárnych vied,
vývoja ultrasenzitívnych rádioanalytických
a urýchľovačových technológií a ich aplikácií vo výskumoch environmentálnych
procesov a zriedkavých jadrových premien. Cenu udeľuje od roku 1968 každo-

ročne Medzinárodný výbor pre Hevesyho
cenu (USA) s podporou vydavateľstva
Springer.
Prof. Povinec po udelení ceny predniesol pre účastníkov konferencie hodinový
referát na tému „Nové ultrasenzitívne rádioanalytické technológie pre nové vedecké
výskumy“.
redakcia
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AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Prezentácia monografie o histórii a súčasnosti
III. internej kliniky LF UK a UNB
Dňa 19. septembra 2017 sa v priestoroch bratislavského Hotela Sorea Regia uskutočnilo slávnostné uvedenie osobností do Dvorany slávy slovenskej medicíny, ktoré zorganizovala Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) už po ôsmykrát. Podujatie, ktorého cieľom je popularizácia popredných osobností slovenskej
medicíny, bolo spojené s prezentáciou monografie 60. výročie III. internej kliniky LF UK a UNB v Bratislave
– história a súčasnosť od kolektívu autorov na čele s doc. MUDr. Viliamom Mojtom, CSc., MHA, prednostom III. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) a Univerzitnej
nemocnice Bratislava (UNB). Na podujatí sa zúčastnil prezident SLS prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA,
prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marian Kollár, prezident Českej lekárskej spoločnosti J. E.
Purkyňu prof. MUDr. Štepán Svačina, DrSc., MBA, dekan LF UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., a námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice akad. L. Dérera MUDr. Alexander Mayer, PhD., MHA. Slávnostnú atmosféru výnimočného večera umocnilo hudobné vystúpenie klavírneho virtuóza Richarda Rikkona.
Kniha 60. výročie III. internej kliniky LF
UK a UNB v Bratislave – história a súčasnosť predstavuje ucelený pohľad na ostatných 60 rokov aktivít kliniky, jej prednostov,
primárov a ostatných pracovníkov v širších
dejinných súvislostiach a je venovaná všetkým, ktorí sa zaslúžili o vznik tohto pracoviska a jeho aktívnu odbornú činnosť na vysokej
profesionálnej úrovni od jeho začiatkov až do
súčasnosti. Texty publikácie dopĺňa bohatá
obrazová dokumentácia.
III. internú kliniku LF UK a UNB zriadilo
1. novembra 1956 dekrétom Povereníctvo zdravotníctva v Bratislave v priestoroch
nemocnice na Hlbokej ceste 11. Za prvého prednostu kliniky bol vymenovaný prof.
MUDr. Teofil Rudolf Niederland, DrSc.
Snaha o zvyšovanie kvality – inšpirovaná
pobytom T. R. Niederlanda u Carla a Gerty
Coriovcov, laureátov Nobelovej ceny za medicínu, na Washingtonovej univerzite v Saint
Louis v USA – bola podnetom na vybudovanie Farmakobiochemického laboratória pri
III. internej klinike LF UK a UNB. Laboratórium bolo a dodnes je bázou pre vedeckovýskumnú prácu a prenos najnovších

poznatkov z výskumu do klinickej praxe. Na
pôde uvedených pracovísk vznikli mnohé
diplomové, doktorské a doktorandské práce, ako aj odborné publikácie. V roku 1968
sa III. interná klinika presťahovala z Hlbokej cesty do novootvorenej nemocnice na
Kramároch na Limbovej 5 a v roku 2010
sa podarilo umiestniť farmakobiochemické
laboratórium do budovy Nových teoretických ústavov LF UK na Sasinkovu 4. Na
pracovisku kliniky vznikla unikátna niederlandovská škola, vychádzajúca zo zásad
akademika T. R. Niederlanda: pristupovať
k svojej práci ako k misii, ktorá si vyžaduje
obetavosť, pracovitosť, a odovzdávať svoje
skúsenosti tak, aby aj nasledovníci postupovali rovnako; pri pedagogickom procese
neodovzdávať len poznatky, ale formovať aj
osobnostný profil svojich žiakov.
Vysoko si vážime prácu akademika Niederlanda, jeho žiakov a všetkých tých, ktorí
po ňom prebrali vedenie kliniky, jeho myšlienky a dokázali svojimi odbornými a organizačnými schopnosťami dôstojne pokračovať v jeho odkaze. Početné dôkazy o tom,
čo sa im za šesť dekád existencie kliniky

Prof. Ján Breza (vpravo) uviedol knihu do života za
prítomnosti autora doc. Viliama Mojta (vľavo).

podarilo dosiahnuť, dokumentuje práve
spomínaná publikácia. Slávnostný akt uvedenia knihy do života uskutočnil prezident
SLS prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA,
lupeňmi ruže. Pre záujemcov je kniha k dispozícii na sekretariáte III. internej kliniky LF
UK a UNB.
Doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA,
prednosta III. internej kliniky LF UK a UNB

Študent zubného lekárstva z JLF UK bodoval
v celoslovenskej súťaži
Hoci Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine (JLF UK) otvorila študijný program zubné lekárstvo len nedávno, už
teraz sa môže pochváliť šikovnými študentmi. Potvrdzuje to i úspech Filipa Planetu, študenta 5. ročníka, ktorý sa stal
víťazom slovenského kola medzinárodnej súťaže GC Europe Essentia Academic Excellence Contest.
V akademickom roku
2016/2017
zorganizovala spoločnosť GC
Europe pre študentov
zubného lekárstva po
prvýkrát súťaž Essentia
Academic Excellence
Contest, do ktorej sa
v rámci Slovenskej republiky zapojili viaceré
Filip Planeta, študent JLF UK
lekárske fakulty. Úlohou
súťažiacich bolo pod
dohľadom tútora vybrať vhodný klinický
prípad v odbore konzervačné zubné lekárstvo a následne ho podrobne fotograficky
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zdokumentovať vo všetkých jeho terapeutických fázach. Výsledné práce boli hodnotené odbornou lekárskou porotou. Zároveň
boli publikované na FB stránke Essentia
from GC, kde prebiehalo hlasovanie verejnosti.
Lekárska porota hodnotila predovšetkým
kvalitu finálneho výsledku terapie, ale i originalitu a komplexnosť zvoleného klinického
prípadu. Keďže sa v modernej stomatológii
kladie veľký dôraz na estetiku, pod drobnohľadom boli mikroskopické detaily, ako je
dokonalá textúra, farebná zhoda či anatomická reprodukcia.
Po zvážení všetkých aspektov sa víťazom

slovenského kola stal 24-ročný Filip Planeta, študent 5. ročníka zubného lekárstva na
JLF UK, ktorý sa do súťaže zapojil pod vedením odbornej asistentky MDDr. Anny Pozorčiakovej. Práca mladého študenta bola
kladne hodnotená aj v rámci internetového
hlasovania, kde získala až 722 lajkov. „Najťažšie na celej súťaži bolo dolaďovanie detailov. Verím, že na výslednom efekte sa nepodpísal len vynaložený čas a energia, ale
aj práca s kvalitným vybavením. Som rád,
že som postúpil,“ zhodnotil Filip, ktorý ako
víťaz národného kola dostal možnosť prezentovať svoj klinický prípad aj na medzinárodnom finále súťaže, ktoré sa uskutočnilo

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Novorodenecký trenažér Lea naučí medikov z LF UK
správne resuscitovať
Neonatologická klinika intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty UK a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava (NKIM LF UK
a DFNsP) sa môže pochváliť ďalšou novinkou vo vyučovacom procese – vďaka finančnej podpore grantového programu Nadácie Tatra
banky totiž odnedávna disponuje novým novorodeneckým trenažérom. Trenažér Lea umožňuje medikom precvičiť si základné princípy
a postupy resuscitácie, ktorej nesprávne prevedenie môže mať v prípade novorodencov fatálne následky na ich zdravotný stav.
NKIM LF UK a DFNsP je vysokošpecializované pracovisko zabezpečujúce diagnosticko-liečebnú starostlivosť celého spektra
novorodeneckej problematiky a súčasne je
koncovým pracoviskom v systéme poskytovania zdravotníckej starostlivosti o novorodencov v Slovenskej republike. Prevažnú časť
pacientov našej kliniky tvoria predčasne narodení novorodenci a rizikoví donosení novorodenci. Klinika je zároveň i výučbovým pracoviskom Lekárskej fakulty UK – podieľa sa totiž
na zabezpečení jednak pregraduálnej výučby
predmetu pediatria v slovenskom aj anglickom jazyku pre študentov 4., 5. a 6. ročníka
študijného programu všeobecné lekárstvo,
ale i postgraduálneho špecializovaného vzdelávania v odbore pediatria. Hlavnou charakteristikou výučbového procesu na našej klinike
je priamy kontakt s pacientom, počas ktorého si študent pod vedením pedagóga môže
rozšíriť svoje teoretické vedomosti o skúsenosti praktické, čím reflektujeme a kvitujeme celosvetový trend výučby medicíny na
lekárskych fakultách, podľa ktorého by mal
absolvent po skončení štúdia disponovať nielen primeranými a dostatočnými teoretickými
znalosťami, ale aj praktickými zručnosťami.
Splneniu tejto požiadavky už počas pregraduálneho štúdia, keď sa formuje vzťah
študenta k jeho budúcemu poslaniu, aj
u nás nevyhnutne predchádzalo vytvorenie
vhodných podmienok a zabezpečenie takej prípravy, ktorá nácvik širokého spektra
zručností umožní. NKIM LF UK a DFNsP po-

skytuje v rámci svojho akademického vzdelávania teoretickú výučbu kardiopulmonálnej
resuscitácie (KPR) so zameraním na nácvik
správnych postupov pri zabezpečení komplexnej KPR novorodenca. Resuscitácia ako
komplexný súbor postupov a úkonov je život
zachraňujúca metóda, ktorá najmä v prípade novorodenca môže výrazne ovplyvniť
prognózu jeho ďalšieho vývinu. K zlepšeniu
vyučovacieho procesu na našej klinike výrazne prispelo zaobstaranie novorodeneckého
pacientskeho simulátora – Filipa. Ide o počítačom riadenú figurínu novorodenca s plne
programovateľnou fyziológiou do gestačného veku 40 týždňov. Jeho implementovaním
sa výučba na NKIM LF UK a DFNsP výrazne
zatraktívnila a dostala oveľa interaktívnejší
charakter bez straty medicínskej odbornosti.
NKIM LF UK a DFNsP sa v roku 2016 prihlásila s návrhom projektu „Záchrana života novorodenca na NKIM“ do výberového konania na
poskytnutie finančnej podpory v rámci grantového programu Nadácie Tatra banky Kvalita
vzdelávania. Nadácia Tatra banky podporila realizáciu uvedeného projektu finančnou sumou
2574 eur, za čo sa jej chceme aj touto cestou
poďakovať. Poskytnuté finančné prostriedky
boli použité na nákup novorodeneckého trenažéra, vyhodnocovacieho softvéru, sprievodcu
kardiopulmonálnou resuscitáciou a špeciálneho silikónového resuscitačného novorodeneckého vaku s maskou.
Novorodenecký trenažér, ktorý sme nazvali
Lea, je svojou konštrukciou a funkcionalitou

koncom septembra 2017 v belgickom Leuvene. Súčasťou programu pre účastníkov
finále bol i kurz „Essentia layering technique“ s Dr. Simonou Moretto.
„Naša fakulta sa usiluje poskytnúť študentom maximálne odborné i technické zázemie. Teší ma, že práca s operačným mikroskopom, lupovými okuliarmi, špičkovými materiálmi či používanie kvalitnej fotografickej techniky sú pre našich študentov bežným
štandardom. Víťazstvo nášho študenta dokazuje, že prostriedky investované do študijného programu zubné lekárstvo, ako aj úsilie pedagógov neboli a nie sú márne,“ hovorí
prednostka Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK doc. MUDr. Dagmar
Statelová, CSc., mimoriadna profesorka.
MDDr. Anna Pozorčiaková,
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK

Pred liečbou

Po liečbe

Lea a študenti 6. ročníka všeobecného lekárstva pri
nácviku resuscitácie

primárne určený na rozšírenie praktických
zručností so zameraním na nácvik správnych
postupov pri zabezpečení komplexnej KPR.
V spojení s novorodeneckým simulátorom priamo v priestoroch NKIM LF UK a DFNsP vzniklo
vzdelávacie pracovisko reflektujúce najnovšie
požiadavky moderného vzdelávania, čím sa dosiahlo skvalitnenie pre- a postgraduálnej výučby.
Pri práci s trenažérom si študent postupne
osvojí základné princípy resuscitácie, akými sú frekvencia kompresie hrudníka, hĺbka
kompresie, objem dodávaný do pľúc pri ich
ventilácii a pod. Samotnú ventiláciu je možné
vykonávať pomocou samorozpínacieho vaku
vybaveného silikónovou maskou, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť KPR tréningu. Správny
nácvik KPR si vyžaduje komplexnú analýzu
práce študenta, keďže akákoľvek odchýlka
od správne definovaných postupov môže mať
v prípade novorodencov fatálne následky na
ich zdravotný stav. Softvér, ktorý je v spojení s trenažérom, je nástrojom poskytujúcim
študentovi v reálnom čase informácie o kvalite jeho práce (napr.: frekvencia kompresie,
hĺbka kompresie a pod.), čo je výrazný posun
vpred v porovnaní s doterajšími trenažérmi,
ktoré sumarizáciu a finálnu evaluáciu práce
poskytnú až po skončení tréningu. Možnosť
upravovať svoj výkon smerom k štandardu je
nespornou výhodou a má výrazný vplyv na vytváranie pracovných návykov takých potrebných v budúcej zdravotníckej praxi študenta.
Pomocou trenažéra je možné pravidelným
opakovaním nácvikov resuscitácie minimalizovať riziká a maximalizovať šance na prežitie novorodenca a vychovať lekárov, ktorých
profesionálny profil im vďaka využitiu moderných pomôcok umožní byť na pracovnom
trhu konkurencieschopnými a zároveň fundovanými v oblasti záchrany ľudského života.
Prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.,
prednostka NKIM LF UK a DFNsP
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500 rokov reformácie na Slovensku
Medzinárodné vedecké sympózium na EBF UK
Dňa 31. októbra 2017 uplynie presne 500 rokov od zverejnenia Lutherových 95 výpovedí proti zneužívaniu
odpustkov a okázalej praxi ich predaja na prelome epochy neskorého stredoveku a raného novoveku, s čím
sa tradične spája zrod nemeckej reformácie. Pri príležitosti významného reformačného jubilea prebiehalo
v dňoch od 12. do 15. septembra 2017 na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave (EBF UK) medzinárodné vedecké sympózium „500 rokov reformácie na Slovensku“, ktoré zorganizoval organizačný tím na čele s dekanom fakulty doc. Mgr. Ľubomírom Batkom, Dr. theol., a Mgr. Marošom
Nicákom, Dr. theol. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Organizačný tím: (dole zľava) dekan EBF UK doc. Ľubomír
Batka, Dr. Maroš Nicák; (horný rad) pomocný kolektív

„Hrdza skúša zlato a trápenie človeka.“ Autorom citátu je Ján Amos Komenský (1592 –
1670), ktorého meno je neoddeliteľne prepojené s názvom najstaršej a najväčšej slovenskej
univerzity. V roku 2017 si jej 13 fakúlt pripomína 425. výročie narodenia tohto obzvlášť nadaného pedagóga a protestantského biskupa.
Nielen spomínané prepojenie mena protestantského biskupa s názvom univerzity, ale aj
skutočnosť, že v predslove svojho diela Schola
ludus považuje za svoje povolanie teológiu,
vedú k primeranej a oprávnenej požiadavke
týkajúcej sa celouniverzitnej pripomienky 500.
jubilea reformácie, od čias ktorej bolo zlato
i ľudstvo ešte mnohokrát skúšané.
Medzinárodné vedecké sympózium „500
rokov reformácie na Slovensku“ slávnostne
otvoril dekan EBF UK doc. Mgr. Ľubomír Batka,
Dr. theol., dňa 12. septembra 2017 za účasti
rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.,
veľvyslanca Nemeckej spolkovej republiky Joachima Bleickera, veľvyslanca Srbskej republiky
Šaniho Dermakua, biskupky Slovenskej synody
Sion z Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike
(ELCA) Wilmy Kucharek, biskupa Západného

dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Milana Krivdu a ďalších
významných akademických, cirkevných, diplomatických a štátnych predstaviteľov.
Vedecký rozmer podujatia dopĺňal bohatý
sprievodný kultúrny program. Riaditeľ Múzea
kultúry karpatských Nemcov Slovenského
národného múzea RNDr. Ondrej Pöss, PhD.,
spolu s Dr. Haraldom Rothom, riaditeľom Nemeckého kultúrneho fóra pre východnú Európu (Deutsches Kulturforum östliches Europa),
slávnostne otvorili výstavu „Reformácia v strednej a východnej Európe – Slovensko/Horné
Uhorsko“, ktorá dokumentuje vplyv reformácie
na našom území od 16. storočia. Účastníci
sympózia si mohli pozrieť aj „Vyšívanú históriu
ECAV na Slovensku“, putovnú výstavu gobelínov, ktorých výtvarné predlohy vytvorila prof.
Ing. arch. Janka Krivošová, PhD., akademická
maliarka. Umelecký zážitok prinieslo i odhalenie reformačného obrazu od známeho insitného umelca Jána Glózika zo srbskej Kovačice.
Program interdisciplinárne orientovaného
sympózia bol rozdelený do štyroch paralelne
prebiehajúcich sekcií, ktoré účastníkom aj z radov širokej verejnosti ponúkli otvorené, kritické
a ekumenické hodnotenie významu reformačných myšlienok z perspektívy histórie, filozofie a teológie, biblickej hermeneutiky, ako aj
z literárno-kultúrneho a umelecko-sakrálneho
hľadiska. S úvodnou prednáškou vystúpil prof.
Dr. Robert A. Kolb zo Saint Louis v USA, renomovaný odborník zaoberajúci sa Lutherovou
teológiou, ktorý sa vo svojom príspevku zameral na historicko-teologický kontext rozšírenia
„správy z Wittenbergu“ smerom na východ.
Počas sympózia zazneli viaceré prednášky
o domácich cirkevných dejinách, v rámci ktorých sa diskutovalo o recepcii Martina Luthera (1483 – 1546) a prívržencoch humanistu
Erazma Rotterdamského (1466 – 1536) na

Prof. Robert A. Kolb z USA,
hlavný prednášateľ sympózia

našom území, ako aj o diele bardejovského
evanjelického teológa Leonarda Stöckela
(1510 – 1560) a prenasledovaní uhorských
protestantov v 17. storočí, no účastníci si mohli
vypočuť aj príspevky o vplyve nemeckej reformácie na Asýrsku apoštolskú cirkev Východu
v Iráne, Koptskú ortodoxnú cirkev v Egypte či
o pôsobení reformácie v Afrike. Sympózium
ponúklo priestor na prezentáciu vybraných
príspevkov 71 prednášateľov z Českej republiky, Izraela, Kanady, Nemeckej spolkovej republiky, Nórska, Rakúskej republiky, Ruskej
federácie, Slovenskej republiky a Spojených
štátov amerických.
Medzinárodné vedecké sympózium „500 rokov reformácie na Slovensku“ poukázalo svojimi
príspevkami na opodstatnenosť kritických akademických metód pre cirkev, ktoré v rámci štyroch
sekcií preskúšali – v zmysle úvodného citátu –
zlato i človeka. „Pripomienka“ 500. výročia reformácie nechce zdôrazňovať jej statickosť a nemennosť a už vôbec nie nedotknuteľnosť Martina
Luthera. Reformácia predstavuje stále prebiehajúci proces, vystihuje ju dynamickosť, snaha o relevantné a v súčasnej dobe i obhájiteľné posúdenie každej problematiky, „hrdze a trápenia“, na
základe aktuálnych vedeckých metód a dvojitého
prikázania lásky (k Bohu a blížnemu).
Neobyčajne moderná a tradične inovatívna
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK chce v týchto dňoch poukázať aj na protestantského biskupa
Komenského, ktorý bol fenoménom reformácie
ovplyvnený. Pojem reformácia vychádza z latinského reformare – „pretvoriť, obnoviť, zmeniť“.
Aspekt obnovy však podľa evanjelického chápania treba zohľadniť nielen na osobnej úrovni
či v akademickej dišpute, ale aj v cirkvi, o čo sa
napokon snažil aj Luther svojimi 95 výpoveďami
v roku 1517.
Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.,
Inštitút kontextuálnej teológie EBF UK

Archeologická zbierka Dr. Rainera Stahla na EBF UK
Hoci vedecké smerovanie biblickej archeológie, opisujúcej pestrosť kultúr Levanty, ustúpilo od pôvodnej Albrightovej metódy a v súčasnosti nespočíva v dokazovaní historicity
Biblie, biblická archeológia naďalej dodáva starozmluvným a novozmluvným udalostiam
potrebný dejinný rámec, a tak napomáha k historicko-kritickému posúdeniu biblických
textov. S cieľom vytvoriť učebnú pomôcku a prehĺbiť poznatky a osobný kontakt s históriou bola 27. septembra 2017 po úvodných akademických službách Božích na EBF UK
slávnostne otvorená „Zbierka Dr. Rainera Stahla“, pomenovaná po bývalom generálnom
tajomníkovi Spolku Martina Luthera v Erlangene, ktorý sa osobne podieľal na archeologických vykopávkach v krajinách Blízkeho východu a zbierku vzácnych predmetov fakulte
daroval.
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Za historicky najvýznamnejší predmet
zbierky možno považovať časť neolitického
nástroja (5000 – 4500 p. n. l.) z lokality Tell
Ramad. Povšimnutiahodná je i časť ucha nádoby z ranej doby bronzovej (3000 – 2000
p. n. l.) z Baalovho chrámu v Pelle. Podľa
historika Eusébia z Cézarey našli jeruzalemskí kresťania útočisko v Pelle počas tzv. prvej
židovskej vojny, keď bol Jeruzalemský chrám
v roku 70 definitívne zničený rímskym vojskom. Zbierku obohacuje aj keramika zo skal-

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Reformácia a holokaust: história a súčasnosť
Medzinárodné vedecké kolokvium EBF UK v Modre-Harmónii
V tomto roku si v mnohých súvislostiach cirkevného aj sekulárneho, a tak aj akademického života pripomíname významnú pamiatku
– 500. výročie Lutherovej reformácie. Ide o svetodejinnú udalosť, ktorá priniesla zmenu paradigmy európskeho myslenia, hodnôt, formovanie nových sociálnych spoločenstiev vrátane občianskej spoločnosti aj národných štátov. Naša súčasnosť, poznačená analytickou reflexiou, popri oslavných podujatiach vyžaduje, ba očakáva aj kritické pohľady. Tie môžu vyvolať aj rozpaky, veď hodnotenia
môžu zneistiť duchovné konštanty nášho života. Medzinárodné kolokvium „Reformácia a holokaust: história a súčasnosť“, ktoré
usporiadal Bratislavský seniorát ECAV v tesnej súčinnosti s Evanjelickou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave
(EBF UK) dňa 29. septembra 2017 v Študijnom a kongresovom stredisku v Modre-Harmónii Centra ďalšieho vzdelávania UK, bolo
živým dôkazom oslavy, ktorá sa kritickej reflexie neobáva.
Iniciátorka projektu doc. ThDr. Sidónia Horňanová, PhD., z Katedry Starej zmluvy EBF
UK pozvala na medzinárodné vedecké kolokvium hostí, ktorých vystúpenia nás nenechali
na pochybách, že máme do činenia so stále
živou udalosťou a myšlienkami, ktoré majú významný dosah aj na našu súčasnosť. Cieľom
kolokvia bolo sprostredkovať menej známe
fakty o antisemitských postojoch reformátora Martina Luthera, ktoré mohli v minulosti
„prispieť“ k atmosfére vedúcej v konečnom
dôsledku k holokaustu a na ktoré sa niektoré
extrémistické skupiny odvolávajú aj dnes. Akademici prezentovali výsledky bádania v záujme
prevencie antisemitizmu a prejavov intolerancie
v cirkevnom, ako aj v našom širšom sociálnom
prostredí.
Účastníkom sa ako prvá prihovorila Dr. Irmgard Swaetzer, predsedníčka Synody Evanjelickej cirkvi v Nemecku, ktorá vystúpila s príspevkom „Martin Luther a Židia: k úprimnému
zaobchádzaniu s ťažkým dedičstvom“. Ťažké
dedičstvo predstavujú tie spisy Martina Luthera, v ktorých otvorene prejavil silnú opozíciu
voči židovstvu a ohradil sa proti rabínskej tradícii. Samozrejme, existujú kontextuálne vysvetlenia týchto reformátorových postojov zohľadňujúce historický čas, v ktorom boli napísané.
Ťaživejšia – a u nás všeobecne málo známa –
je však skutočnosť, že tieto myšlienky náležiace
do polovice 16. storočia, ktoré nejavili výraznú
kontinuitu v myslení evanjelickej cirkvi (zvlášť
v prípade evanjelickej cirkvi na Slovensku), vytiahli ako argument začiatkom štyridsiatych rokov minulého storočia v neslávne známom nacistickom inštitúte v meste Eisenach. Nemecká
evanjelická cirkev sa v druhej polovici 20. storočia vyrovnávala s uvedenou situáciou rôznymi
spôsobmi. Najnovšou v tomto smere je tohtoročná iniciatíva zriadenia nadačnej profesúry
na výskum kresťansko-židovského spolužitia.

Následne s príspevkom „Súčasný antisemitizmus alebo nové podoby starých hrozieb“
vystúpil Mgr. Zbyněk Tarant, PhD., z Katedry
blízkovýchodných štúdií Filozofickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni. Formou prípadovej štúdie genézy antisemitského mýtu poukázal na tzv. Nový svetový poriadok (New World
Order). Ide o zjednodušujúce, konšpiračné
obviňovania a katastrofické vízie, ktoré vznikali
v západnej kultúre osvieteneckého obdobia,
no v súčasnosti svojich sympatizantov nachádzajú aj v regióne východných krajín, kde k nim
patria tak známe osobnosti, ako aj mládež
či študenti, pričom sa tieto teórie stali nielen
súčasťou bežného uvažovania, ale i ústrednou
témou viacerých publikácií ohrozujúcich zdravý
rozum. Ich spoločným znakom je antisemitizmus, ktorý rezonuje v mnohých súvislostiach
občianskeho života aj v našej krajine.
Na kolokviu sa prezentovala aj Mgr. Věra
Tydlitátová, ThD., tiež z Katedry blízkovýchodných štúdií Filozofickej fakulty Západočeskej
univerzity v Plzni, ktorá je zakladateľkou Ligy
proti antisemitizmu v Českej republike. Hovorila o substitučnej teológii, pričom v tejto
súvislosti nastolila provokatívnu otázku, či ide
o oprávnený koncept alebo systémové zlyhanie. Podstatou myšlienky substitučnej teológie
je nahradenie starozákonného Izraela kresťanskou cirkvou, ktoré vychádza z hodnotiaceho
dualizmu. Upozornila na to, ako sa tieto myšlienky ľahko a často využívajú v súčasnej protižidovskej rétorike.
Doc. ThDr. Sidónia Horňanová, PhD., predložila osobné vyznanie i podrobný rozbor vo
vystúpení nazvanom „Niekoľko poznámok
k Lutherovmu antisemitizmu“. Venovala sa
vysvetleniu pojmov antisemitizmus a antijudaizmus a ich vzájomnému vzťahu, rozoberala
chronologicky antijudaisticky zamerané spisy
Martina Luthera a dala ich do súvislosti so štát-

ného mesta Petry z neskorej doby bronzovej
(1600 – 1200 p. n. l.), z obdobia Nabatejcov
(40 – 100) a z byzantskej éry (330 – 641). Za
zmienku určite stoja aj črepiny z rímskych čias
(63 p. n. l. – 330) z lokality Ain Dara, kde boli
nájdené pozostatky sýrsko-chetitského chrámu (cca 1300 p. n. l.), u ktorého sa predpokladajú sakrálno-architektonické podobnosti
s chrámom kráľa Šalamúna.
„Zbierku Dr. Rainera Stahla“ odborne zastrešil vedúci Katedry Starej zmluvy EBF UK

nopolitickými dejinami 16. storočia. Všímala si
jazyk textov, ako aj ďalšie doteraz verejne nepomenúvané súvislosti. Príspevok ukončila kritickým hodnotením spoločenskej a historickej
recepcie týchto myšlienok reformátora.
Kolokvium otvorilo zložité teologické, historické aj spoločenské otázky. Jeho cieľ sa
naplnil v diskusii aj v záveroch, ktoré konštatovali potrebu vedeckej reflexie a spoločenského
zmierenia. Podujatie bolo všestranne pripravené a realizovalo sa aj s finančnou podporou
Ministerstva spravodlivosti SR. Dobrou voľbou
bolo aj miesto konania kolokvia v Študijnom
a kongresovom stredisku v Modre-Harmónii,
ktoré z hľadiska priestorov, vybavenia i ponúkaného servisu ideálne spĺňa podmienky na
hostenie konferenčného podujatia.
Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.,
Katedra etnológie a muzeológie FiF UK
Foto: Lea Lovíšková

prof. ThDr. Juraj Bándy, ktorý počas vernisáže
prítomným predstavil geografické prepojenie
vzácnych archeologických predmetov s biblickými udalosťami. Technickú realizáciu výstavy
zabezpečil Maroš Nicák. Srdečne pozývame
celú akademickú obec ku „črepinám“ dejín
ľudstva.

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.,
Inštitút kontextuálnej teológie EBF UK

Prof. Juraj Bándy (vpravo) objasňuje účastníkom vernisáže význam biblickej archeológie pre súčasnosť
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Prof. Martin Homza z FiF UK predstavil vedecké dielo
o histórii Spiša
V Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa dňa 5. septembra 2017 uskutočnila slávnostná promócia publikácie Historia Scepusii, vol. 2: Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia univerzity, zástupcovia
zahraničných zastupiteľstiev, ministerstva školstva, ako i ďalší významní hostia. Publikácia vznikla v rámci medzinárodného projektu
Syntézy dejín Spiša, a to na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o cezhraničnej spolupráci.
Dielo podáva komplexné a syntetizujúce dejiny Spiša, regiónu v mnohých ohľadoch špecifického, jedinečného i komplikovaného.
Popri úvodných syntetizujúcich kapitolách kniha obsahuje podrobne analyticky spracované parciálne témy súvisiace s dejinami
správy Spišskej stolice, s cirkevnými dejinami, s rozvojom umenia i materiálnej kultúry.
Publikácia nadväzuje na prvý diel z roku
2009, ktorý mapuje dejiny Spiša od najstarších čias až do roku 1526. Editormi druhej
časti kolektívneho diela sú prof. Mgr. Martin
Homza, PhD., vedúci Katedry slovenských
dejín Filozofickej fakulty UK (FiF UK), a prof.
Stanisław A. Sroka, prodekan Fakulty histórie Jagelovskej univerzity v Krakove.
Ako uvádza editor diela prof. Martin Homza,
základnými znakmi predkladanej knihy sú objektivita a vedeckosť, ktorá je spojená s požiadavkou populárneho podania histórie Spiša. Kniha ponúka čitateľovi významný počet
prekladov, najmä latinských, nemeckých či
slovenských, alebo poľských prameňov priamo v texte, ako aj bohatý obrazový materiál
(779 obrázkov a 33 máp). Z medzinárodného
hľadiska je kniha reprezentatívnym projektom
spoločných dejín dvoch európskych národov,
hoci v tomto prípade len jedného prihraničného regiónu.
Okrem renomovaných autorov, akými sú
zo slovenskej strany napríklad PhDr. František Žifčák, doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc.,
prof. Martin Homza a Mgr. Diana Duchoňová, PhD., editori postavili svoj autorský ko-

lektív aj na mladých a perspektívnych historikoch,
ktorí sa osvedčili z predchádzajúcej
spolupráce. Z medzinárodného
hľadiska sa do projektu
okrem poľských vedcov
zapojili aj autori z Maďarska a Nemecka.
„Výnimočná publikácia
Dejiny Spiša je úspešným a nasledovaniahodným príkladom spolupráce našich a poľských
historikov. Vnímam ju
nielen ako cenný a zaujímavý dokument vzájomných historických
vzťahov našich národov, ale aj ako jedinečnú prezentáciu fenoménu slovensko-poľskej
blízkosti. Výklad našich spoločných dejín
nás tak nielen zbližuje, ale tiež naviguje k súčasnej a budúcej spolupráci,“ uviedol rektor
UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý
publikácii zaželal šťastnú cestu k čitateľom.
„Ako zástupca Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR by som rád ocenil vý-

CĎV UK inovuje výučbu a testovanie
slovenčiny ako cudzieho jazyka
Od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018 bude Útvar jazykovej a odbornej prípravy
cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania UK (ÚJOP CĎV UK) realizovať projekt
„Inovácie vo výučbe a testovaní slovenského jazyka a odborných predmetov pre cudzincov“.
Univerzita Komenského umožňuje štúdium
mnohým zahraničným študentom z rôznych
kútov sveta. Ich počet sa každoročne zvyšuje. Slovenčina je pre väčšinu z nich prvou vážnou skúškou na ceste za univerzitným vzdelaním. So vzdelávaním cudzincov úzko súvisí
aj testovanie. ÚJOP CĎV UK, pôsobiaci už
takmer šesťdesiat rokov v oblasti jazykového
a odborného vzdelávania cudzincov, reaguje
na túto skutočnosť a usiluje sa o skvalitnenie
výučby a testovania slovenčiny ako cudzieho
jazyka. S tým súvisí aj odborná jazyková príprava zahraničných frekventantov, ktorých
pripravujeme na štúdium na vysokých školách. Inovácie vo vyučovaní, ako i zavedenie
moderných aktivizujúcich metód vo vzdelávaní sú našou prioritou. K tomu patrí aj moderné
testovanie. Trendom v testovaní je minimalizovať tzv. drilové úlohy a zamerať pozornosť na
zlepšenie komunikačných zručností, v rámci
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ktorých sa preveria aj vedomosti z gramatiky.
V akademickom roku 2017/2018 ÚJOP
CĎV UK bude kontinuálne pokračovať v tomto
úsilí v projekte „Inovácie vo výučbe a testovaní
slovenského jazyka a odborných predmetov
pre cudzincov“. Projekt je realizovaný s podporou Európskej únie v rámci programu Erasmus+. Strategickým zahraničným partnerom
je Výskumné a testovacie centrum Ústavu jazykovej a odbornej prípravy Karlovej univerzity
v Prahe. Počas trvania projektu budú odborníci z oboch inštitúcií intenzívne spolupracovať
a vymieňať si skúsenosti v prioritných oblastiach ich práce.
Cieľom projektu je skvalitniť a sprístupniť
výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka širokému spektru záujemcov z radov budúcich
študentov, ako i ostatným frekventantom.

Mgr. Eva Stružová, CĎV UK

sledok niekoľkoročnej náročnej práce a niekoľkoročného náročného úsilia slovenských
i poľských historikov, ale zároveň aj iných vedeckých a odborných kapacít zo Slovenska
a Poľska,“ zdôraznil na slávnostnom podujatí generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej
spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
PhDr. Marek Moška.
redakcia

Na UK sa môžete
naučiť po hindsky
Až 500 miliónov ľudí sa podľa odhadov
dorozumieva jazykom hindí, po slovensky
hindčinou. Je to tretí najpoužívanejší jazyk
na svete. Bežne však na Slovensku výučbu tohto jazyka nijaká jazyková škola či
agentúra neponúka. Od minulého roka sa
však po hindsky môžete naučiť aj na Univerzite Komenského v Bratislave. Katedra
porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty UK študentom aj záujemcom z radov
širokej verejnosti ponúka dvojsemestrálny
kurz úvod do štúdia hindčiny.
„Naša katedra zaradením hindčiny do
ponuky nadväzuje na výučbu tzv. pramenných jazykov ako arabčina, biblická hebrejčina, ivrit a základy klasického hieroglyfického písma a jazyka starých Mayov.
Hindčina používa písmo dévanágarí, ktoré
tradične využíva aj sanskrt, starobylý indic-
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Jazyk a jazykoveda v súvislostiach
Medzinárodná vedecká konferencia na Katedre slovenského jazyka FiF UK
V dňoch 11. – 12. septembra 2017 sa na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK)
v spolupráci s OZ Slovenčina konala pod záštitou rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., a dekana FiF UK prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD., medzinárodná vedecká konferencia „Jazyk a jazykoveda v súvislostiach“. Vedecké garancie poskytol konferencii
5-členný špičkový vedecký tím s rovnomenným názvom z domáceho pracoviska pod vedením prof. PhDr. Juraja Dolníka, DrSc., ktorý
v júni 2015 Akreditačná komisia s odporúčaním zahraničných expertov identifikovala ako jediný lingvistický tím spomedzi 37 špičkových vedeckých tímov v pilotnom projekte „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“.
Konferenciu v slávnostnej zasadačke na Filozofickej fakulte UK otvorili príhovormi rektor
UK spolu s dekanom FiF UK. Počas otváracieho ceremoniálu rektor UK udelil Veľkú zlatú medailu UK prof. PhDr. Jurajovi Dolníkovi,
DrSc., a Veľkú striebornú medailu UK prof.
PhDr. Jozefovi Mlackovi, CSc., emeritnému
profesorovi hostiteľskej katedry, a to jednak
za ich celoživotné dielo a prínos pre UK, ako
aj pri príležitostí ich životných jubileí. Konferencia „Jazyk a jazykoveda v súvislostiach“,
ktorá je v poradí už piatou konferenciou v tradícii založenej na pracovisku v roku 2004, si
za uvedené obdobie získala stabilných účastníkov a sympatizantov nielen zo slovenských
akademických a vedeckých inštitúcií, ale aj
z Čiech, Poľska, Maďarska, menej pravidelne
aj z Rakúska, Rumunska či z južnoslovanského areálu.
Počas dvoch konferenčných dní zaznelo
47 vybraných príspevkov prezentovaných
v dvoch sekciách, čo svedčí o stúpajúcej
tendencii počtu účastníkov konferencie. Prvý
deň sa začal plenárnym rokovaním v podaní
trojice renomovaných profesorov. Prof. dr
hab. Stanisław Gajda z Opolskej univerzity vystúpil s príspevkom na tému „Jazyková realita

ký jazyk,“ hovorí doc. Mgr. Dušan Deák,
PhD., odborník na dejiny Indie z uvedenej
katedry. Hindčina patrí medzi tzv. novoindické jazyky, ktoré sa postupne sformovali
v druhom tisícročí n. l. Má bohatú literatúru a viacero dialektov. Jednou z jej lingvistických zaujímavostí je to, že eviduje len
dva rody – mužský a ženský.
Väčšina po hindsky hovoriacich ľudí žije
v Indii, kde je hindčina popri angličtine
a miestnom regionálnom jazyku úradným
jazykom. Lákadlom učiť sa po hindsky tak
môže byť napríklad túžba rozumieť filmom
z Bollywoodu v origináli.
Kurz je určený najmä pre študentov, ale
prihlásiť sa môžu aj záujemcovia z radov širšej verejnosti. Frekventanti si na kurze osvoja základy hindčiny, takže po jeho úspešnom
absolvovaní budú schopní čítať a rozumieť
jednoduchému hindskému textu a vedieť sa
dohovoriť. Lektorkou je Mgr. Helena Hadvigová, absolventka štúdia sanskrtu a hindčiny na Karlovej univerzite v Prahe, kde si v súčasnosti dokončuje doktorát.
Barbora Tancerová, FiF UK

a lingvistika“, prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.,
z domácej katedry poučil účastníkov o (prirodzenom) ovládaní jazyka a prof. PhDr. Peter
Michalovič, CSc., z Katedry estetiky FiF UK
obohatil repertoár tém referátom „Slovo a obraz: tenzie a detenzie“. Ako naznačilo už toto
„silné trio“, diapazón tém bol aj v nasledujúcich rokovaniach v dvoch sekciách naozaj bohatý, zameraný širokospektrálne a v duchu interdisciplinarity. Referujúci prezentovali svoje
výskumy z oblastí synchrónnej i diachrónnej
lingvistiky, sémantiky, štylistiky, frazeológie,
etnolingvistiky či diskurznej analýzy, no i z filozofie, estetiky či politickej lingvistiky.
Prvý deň konferencie bol vďaka podpore
OZ Slovenčina, občianskeho združenia fungujúceho pri Katedre slovenského jazyka FiF UK
od roku 2011, nielen plný zaujímavých vedeckých vystúpení, ale obohatený aj o exkurziu na
hrad Červený Kameň, ktorá bola najmä pre
zahraničných hostí príjemným spestrením. Na
účastníkov po prechádzke v anglickom parku
a pagaštanovej aleji a po prehliadke pôsobivého hradného interiéru čakalo prekvapenie
v podobe prezentácie originálnych stredovekých remesiel. Nadšenci z OZ Schatmansdorf
Častá návštevníkom ukázali, ako pracovali
stredovekí sklári, kožiari, keramikári, sviečkari
či minciari, aké výrobky dennej potreby vyrábali, ale i to, ako vznikali stredoveké písomnosti.
Štylizovaní stredovekí remeselníci v dobových
odevoch ochotne zodpovedali otázky týkajúce
sa procesu výroby, techník a vzniku prezentovaných predmetov, vyrobených výlučne z materiálov dostupných v stredoveku. Po návrate
z exkurzie lingvistická komunita zavŕšila svoj
prvý konferenčný deň rautom, ktorý ponúkol
účastníkom priestor na neformálne rozhovory.
Druhý konferenčný deň sa opäť začínal interdisciplinárne ladeným plenárnym rokovaním

s pozvanými referentmi. Prof. PhDr. Miroslav
Marcelli, PhD., pôsobiaci na Katedre filozofie
a dejín filozofie FiF UK i na Katedre elektronickej kultúry a semiotiky Fakulty humanitných
štúdií Karlovej univerzity v Prahe, kolegov vo
svojom šarmantnom vystúpení poučil o tom,
ako filozofov inšpirovali jazykovedci. Následne
prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., z Katedry logiky a metodológie vied FiF UK vystúpil s príspevkom o perspektíve v sémantike a sémantike
v perspektíve. Myšlienky z pilotných referátov
pozvaných hostí z plenárok rezonovali bezprostredne v následných lingvistických vystúpeniach aj v diskusiách medzi rokovaniami.
V neskorých popoludňajších hodinách po
konferenčnom „maratóne“ sa s účastníkmi
rozlúčila príjemnými a podnecujúcimi slovami
vedúca Katedry slovenského jazyka FiF UK
prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. Ocenila
kvalitu všetkých odprezentovaných príspevkov
a avizovala ich knižné vydanie v konferenčnom
zborníku. Prognózu organizácie ďalšieho po
dujatia zo série jazykovedných konferencií na
Katedre slovenského jazyka FiF UK spečatila
pozdravom: „Dovidenia o tri roky!“
Mgr. Petra Kollárová,
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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Slovensko potrebuje viac drakov
a menej hejtu
Pri vyslovení mena Rasťo Kulich sa možno aj vám vybaví niečo z nasledujúceho: Google, Harvard, MBA, Detva, harmonika či Teach
for Slovakia. Podčiarknuté, spočítané, šéf slovenského Google je ukážkou mladého úspešného mnohostranne zameraného manažéra, ktorý je navyše absolventom Univerzity Komenského. Z rozhovoru s ním sa dozviete, akou pracovnou cestou musel prejsť, kým
začal šéfovať Google Slovensko, čo má spoločné s luxusnými košeľami šitými na mieru, ale napríklad i to, v ktorej krajine sa naučil
jazdiť na koni.
V roku 1999 ste absolvovali štúdium manažmentu na Fakulte managementu UK.
Ako si naň spomínate? Študijný priemer
1,0 by mohol zaváňať bifľošstvom... ;-)
Vždy som bol trošku ambiciózny šprt. ☺
Hlavne som už vtedy sníval, že pôjdem študovať na Harvard, a vedel som, že dobré
známky budú dôležité. Napriek výzvam slovenského školstva mám na Fakultu managementu UK najmä pekné spomienky. Predovšetkým vďaka skvelým spolužiakom a tiež
niektorým obľúbeným profesorom, akým bol
napríklad profesor Komorník.
O päť rokov neskôr ste už boli v Amerike,
kde ste sa 16 hodín denne venovali učeniu na skúšky na Harvard Business School. Čo pre vás získaný titul MBA znamená?
Chcel som študovať na najlepšej biznis
škole na svete a som rád, že sa to nakoniec
podarilo. Bola to skvelá skúsenosť, ktorá má
veľa naučila nielen o biznise, ale aj o sebe.
Okrem iného to otvára mnohé dvere, ktoré
by pravdepodobne ináč ostali zavreté.
Už počas štúdia ste založili internetový
startup, ktorý sa orientoval na predaj luxusných košieľ šitých na mieru. Ako sa
tomuto biznisu darilo?
Bola to super skúsenosť – bolo by skvelé,
keby ňou mohol prejsť každý. Aj vďaka nej

som dostal ponuku od Google. Rozbiehať
výrobu v Indii samo osebe stálo zato. Dnes
sa trošku s úsmevom pozerám dozadu, ako
som napriek skúsenosti v Procter & Gamble
podcenil výkonnostný online marketing pri
našom predaji v Anglicku a USA. Dodnes sú
moje najlepšie košele práve z tejto doby. Je
dosť možné, že jedného dňa skončím ako
podnikateľ alebo investor.
Vo vašom životopise svieti okrem spomínaného Procter & Gamble napríklad aj
McKinsey & Company... Ako s odstupom

času hodnotíte tieto pracovné skúsenosti?
Obe skúsenosti boli skvelé. Okolo roku
2000 sa v Procter & Gamble ešte stále tvorili
marketingové stratégie pre tento región, takže
som pre Ariel či Old Spice natočil množstvo
reklám a naučil sa brand marketing priamo
v mekke. McKinsey bola snáď ešte cennejšia
skúsenosť. Pracovať v 16 krajinách v priebehu
necelých 5 rokov na top projektoch bol krst
ohňom, ktorý mi mimoriadne prospel. A čo je
najlepšie, sieť super ľudí z oboch firiem vám
zostane na celý život.

„Pracovať
v 16 krajinách
v priebehu necelých
5 rokov na top
projektoch bol krst
ohňom, ktorý mi
mimoriadne prospel.“
S kolegami v kancelárii slovenského Google
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N A Š I A B S O LV E N T I
Od roku 2011 ste sa upísali slovenskému
Google. Aké je to sedieť na stoličke country manažéra? A čo všetko to obnáša?
Je to odvetvie, ktoré sa neustále mení
a zdá sa mi, že čoraz rýchlejšie. Okrem
toho, že pomáhame tradičnejším spoločnostiam s digitálnymi transformáciami, je to
tiež jedinečná príležitosť pomôcť mladým
inovatívnym slovenským firmám, akými sú
Eset, Electronic Star či Pixel Federation,
exportovať ich produkty do sveta vďaka výkonnej online reklame. Je to skvelá skúsenosť a zároveň možnosť pomôcť Slovensku
vo viacerých oblastiach vrátane digitálneho
vzdelávania. Minulý rok sme napríklad predstavili vzdelávaciu platformu v digitálnom
marketingu Digitálna garáž, vďaka ktorej
sme už zdarma vyškolili viac ako 30-tisíc ľudí
na Slovensku.

„Slovensko má
veľký potenciál. Sme
mimoriadne šikovný
a podnikavý národ.
Verím, že máme
skvelú budúcnosť.“
Vaša pomoc sa ale orientuje aj na celospoločensky prospešné aktivity a projekty. V rámci programu Teach for Slovakia
ste si vyskúšali prácu učiteľa v škole v Plaveckom Štvrtku, pravidelne podporujete
aktivity združenia Nexteria, angažujete sa
v Slovenskej aliancii pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE)...
Slovensko má veľký potenciál. Sme mimoriadne šikovný a podnikavý národ. Verím, že
máme skvelú budúcnosť. Ale potrebujeme,
aby ľudia na Slovensku menej hejtovali na
sociálnych sieťach a viac drakov, čo sa prehryzú cez stenu a reálne niečo dobre spravia.
Potrebujeme pozitívne príklady a ja sa snažím
prispieť svojou troškou. Ak sa zapojí viac ľudí,
budú mať menej času a aj potreby kritizovať,
pretože si uvedomia, o koľko ťažšie je niečo
reálne spraviť.
Šéf Google Slovensko je však aj známym
Detvanom, ktorý hrá na harmonike i fujare. Kedy a ako ste sa k tomu dostali?
Mám skvelú maminu a starého otca so
starou mamou, ktorí má k tomu viedli. Ako
malý som neznášal hrať na harmonike, ale
robil som to preto, že im to robilo veľkú radosť. Neskôr, keď som žil 12 rokov mimo
Slovenska, to bol môj najväčší relax. Harmo-

V Peru s manželkou Klárou

niku som nosil všade – od Johannesburgu
až po Londýn. Viackrát som hral aj priamo na
letisku. ☺ Je to tiež milý spôsob, ako propagovať Slovensko. Na Harvarde som aj vďaka
harmonike vyhral súťaž o najlepší kroj medzi
200 súťažiacimi. V McKinsey či Google som
neraz hral na harmonike v kroji pre stovky
zahraničných kolegov – hudba nepotrebuje
žiaden Google Translate.

„Harmoniku som
nosil všade – od
Johannesburgu až
po Londýn. Viackrát
som hral aj priamo
na letisku. ☺ Je to
tiež milý spôsob,
ako propagovať
Slovensko.“
Bez potreby prekladu či ďalších komentárov je i číslo: viac než 80. Toľko krajín
máte už precestovaných... Na svet ste
sa pozerali aj z najvyššej japonskej hory
Fudži či afrického masívu Kilimandžáro.
Aké miesto vám z vašich ciest utkvelo
v spomienkach najviac?
Asi impozantný a náročný Nepál. Ale tiež sa
mi mimoriadne páčilo prekrásne a rozmanité
Mongolsko. Asi aj preto, že som sa tam naučil
jazdiť na koni aj za cenu poriadne odretého

zadku. Naivne som totiž začínal na drevenom
sedle. Fantastické boli aj divoké Viktóriine vodopády v Zambii či nedotknuté Galapágy.
Ste priam prototypom úspešného ambiciózneho muža z kategórie self-made man.
Snažíte sa neustále sa učiť nové veci (hokej
ste začali hrať vo svojich 41 rokoch), zdravo sa stravovať (vyhlásili ste bojkot gluténu,
laktóze i cukru), cvičiť 3 – 4-krát týždenne
(viete sa pochváliť aj stojkou na hlave)... Je
toto váš recept na úspech?
Áno, myslím, že zdravo sa stravovať, športovať a učiť sa neustále nové veci je veľmi dôležité. Je dokázané, že to zvyšuje pocit šťastia
a dodáva to dôležitú energiu aj v slabších chvíľach. Nie vždy je obloha bez mráčika.

S nebohým profesorom Nosáľom, zakladateľom a umeleckým
vedúcim Lúčnice

A na záver si neodpustím otázku, čo si
najčastejšie potrebuje vygooglovať šéf
slovenského Google?
Ono sa to stále mení. Moje posledné vyhľadávanie sa týkalo hudby: „piano Interstellar tutorial“. Stále si nie som istý, či sa túto
zložitú skladbičku naučím, ale za pokus to
rozhodne stojí. ☺
Andrea Földváryová
Foto: Archív Rasťa Kulicha
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AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Konferencia k 65. výročiu založenia FaF UK – 46th EuroCongress
on Drug Synthesis and Analysis
Pri príležitosti 65. výročia založenia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK)
sa konala v dňoch 5. – 8. septembra 2017 na pôde fakulty medzinárodná konferencia „Conference on the
65th Anniversary of Faculty of Pharmacy, Comenius University in Bratislava – 46th EuroCongress on Drug
Synthesis and Analysis“ (CFPH2017). Na konferencii, ktorá sa tento rok zamerala na liečivo a liek v širšom
spektre (od jeho vývoja a výskumu projekcie cez syntézu, analýzu, štúdium vzťahu štruktúry a jeho účinku až
po výdaj lieku a jeho farmakologické účinky), vystúpili viacerí významní domáci, ale aj zahraniční odborníci
zo štyroch kontinentov: Afriky, Ameriky, Ázie a Európy.
je fakultou, ktorá má svoj kredit nielen na
Slovensku, ale teší sa odbornému uznaniu aj v medzinárodnom meradle. Medzi
zúčastnenými nechýbali ani predstavitelia
spolupracujúcich fakúlt, ktorí k nám zavítali v rámci medzinárodného výmenného
programu Erasmus+. Konferencia tak
ponúkla i priestor na prehĺbenie medzifakultnej pedagogickej spolupráce v oblasti
výchovy mladých farmaceutov a taktiež
otvorila možnosť nadviazania užšej kooperácie v oblasti vedeckého výskumu.
Členovia organizačného výboru pri príležitosti konania CFPH 2017 vydali viacero
propagačných a konferenčných materiálov
v slovenskom a anglickom jazyku, ktoré
boli počas konferencie distribuované jej
účastníkom. O úspech podujatia sa okrem
organizátorov významne zaslúžili zúčastnení vedeckí odborníci, ako aj sponzori
Dr. Max, Pragolab, LABO – SK, AMEDIS,
Medzinárodnou konferenciou CFPH2017 oblasti svojej vedeckej práce.
Lambda Life, Hermes LabSystems, Metsa začali oslavy 65. výročia vzniku FaF UK
Bohatý odborný program konferencie za- rohm Slovensko, SOTAX Pharmaceutical
a založenia samostatného farmaceutického hraničným i domácim účastníkom spestrili Testing, Angelini Pharma Slovenská revedného odboru na Slovensku. Na konfe- sprievodné poznávacie výlety po Bratislave publika, VWR International, Boiron SK,
rencii sa zúčastnilo spolu 213 vedcov, vý- (prehliadka Starého Mesta, výstup na vy- Infiniti Rock Cafe a reštaurácia a penzión
skumníkov, vysokoškolských učiteľov a štu- hliadkovú vežu UFO na Moste SNP či turis- Jánošíkova krčma, ktorým za ich sponzordentov doktorandského štúdia, ktorí v 28 tická vychádzka na neďaleký Kamzík) a jej ské dary i touto formou ďakujeme.
plenárnych prednáškach, 27 odborných okolí (návšteva hradu Červený Kameň).
prednáškach a 113 panelových vystúpeBohatá účasť a prítomnosť odborníkov
Renáta Horáková,
niach v jednotlivých sekciách prezentovali takmer z celého sveta potvrdili, že FaF UK Alexandra Planková, Pavol Ježko, FaF UK

V Ľubľane o príprave politík pre
znižovanie nerovnosti v zdraví
Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, z Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty UK
sa v dňoch 18. – 20. septembra 2017 zúčastnila v slovinskej Ľubľane na intenzívnom
trojdňovom kurze o rovnosti v zdraví (Equity in Health in All Policies), ktorý zorganizovala
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Kurz otvorila riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku MUDr. Darina Sedláková, MPH.
Na kurze, ktorí viedli experti z WHO a európskych štruktúr (EuroHealthNet, Global
Health Centre at Graduate Institute of International and Development Studies, Health
Action Partnership International a i.), sa zúčastnili odborníci z vybraných krajín najmä
strednej a východnej Európy (Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Slovinsko,
Chorvátsko a Malta). Cieľom kurzu bolo
napomôcť týmto krajinám v príprave zdravotných politík pre znižovanie nerovnosti

28

v zdraví a budovať kapacitu v zručnostiach
potrebných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Ďalším cieľom bol nácvik
tvorby a implementácie stratégií a vytvárania
miestnych, národných či medzinárodných
partnerstiev.
Účastníci zastupovali rôzne oblasti v zdravotníctve, a to na národnej, regionálnej, ako
aj lokálnej úrovni. Zo Slovenska sa na kurze
okrem doc. Alexandry Bražinovej z Lekárskej fakulty UK zúčastnila aj Mgr. Daniela

Fiľakovská, PhD., z Ústavu psychológie
zdravia Lekárskej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach a Bc. Dávid Balla z Inštitútu zdravotnej politiky Ministerstva
zdravotníctva SR.
Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH,
LF UK

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Konferencia „Cyber Security – New Challenges?“
na PraF UK
Dňa 27. septembra 2017 sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) konala konferencia s medzinárodnou
účasťou venovaná aktuálnej problematike bezpečnosti v kybernetickom priestore a výzvam, ktoré do medzinárodného právneho
poriadku zavádzajú moderné technológie. Nad podujatím, ktoré organizačne zastrešila Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov PraF UK, prevzal záštitu dekan fakulty doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
Pozvanie na konferenciu prijali viacerí zahraniční odborníci – Dr. Kubo Mačák z University of Exeter, Dr. Russell Buchan z University of Sheffield, Liis Vihul zo spoločnosti
Cyber Law International, prof. Heorhij Dynys, ktorý je vedúcim Katedry medzinárodného práva Národnej univerzity v Užhorode
na Ukrajine, ako aj prodekan pre zahraničné záležitosti Právnickej fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci JUDr. Martin Faix,
PhD., MJI. Ako domáci odborník vystúpil
JUDr. Tomáš Rulíšek, PhD., námestník riaditeľa Slovenskej informačnej služby.
Konferencia prebiehala v dvoch blokoch
vo forme panelových diskusií. V prvom bloku
bol priestor venovaný aktuálnym a pálčivým
otázkam týkajúcim sa problematiky kybernetických útokov či špionáže vykonávanej
v kybernetickom priestore. Diskutovalo sa,
či a akým spôsobom je možné na kybernetické útoky aplikovať právne inštitúty z oblasti
práva ozbrojených konfliktov (humanitárneho
práva). Dr. Mačák poukázal na to, že v kybernetickom priestore by sa za „útok“ nemuselo považovať „len“ fyzické zničenie objektu.
Už samotný zásah a narušenie funkcionality
zariadenia by sa mohlo interpretovať ako
„útok“. Ďalej však ostáva otázne, či aj na takýto typ útoku (napr. blokovanie televízneho
vysielania pre civilné obyvateľstvo) možno
priamo aplikovať pravidlá práva ozbrojených

konfliktov, akými sú rozlišovací princíp či princíp vojenskej nevyhnutnosti. Liis Vihul sa vo
svojom príspevku zamerala na problematiku
zodpovednosti štátu za kybernetické útoky
vykonané z jeho územia. Podľa princípu due
diligence štát nemôže vedome umožniť tretej
osobe vykonávať z územia štátu kybernetické
operácie namierené proti inému suverénnemu štátu. V medzinárodnom spoločenstve sa
však tento princíp nestretáva so všeobecným
prijatím, keďže niektoré štáty argumentujú, že
ide len o politický princíp bez akejkoľvek právnej záväznosti. Vihul zdôraznila aj dôležitosť
aplikovania princípov humanitárneho práva
v kontexte kybernetických operácií, odvolávajúc sa v tejto súvislosti i na aktuálny konflikt
v Sýrii. Dr. Buchan predostrel zaujímavé názory k téme kybernetickej špionáže, ktoré by
sa mali objaviť aj v jeho pripravovanej knižnej
publikácii. Prezentoval argumenty v neprospech tvrdenia o legalite špionáže, založeného na údajnej absencii explicitného zákazu
takéhoto konania v medzinárodnom práve.
Zdôraznil, že hoci možno prijať tvrdenie, že
štáty sa bežne dopúšťajú kybernetickej špionáže, nemožno z toho vyvodiť záver, že sú tak
splnené podmienky pre vznik obyčajového
pravidla ako prameňa práva v medzinárodnom práve.
V druhej časti panelovej diskusie rečníci organicky nadviazali na predchádzajúci

blok. Prof. Dynys i Dr. Faix sa vo svojich
prezentáciách zamerali na právnu úpravu
kyberpriestoru a Dr. Rulíšek, ktorý druhý panel uzavrel, prezentoval skúsenosti z praxe,
kladúc dôraz na nevyhnutnosť spolupráce
akademickej obce a praktikov.
Záverom si dovoľujeme vysloviť poďakovanie všetkým účastníkom konferencie, či už
z radov našich študentov i celej akademickej
obce UK, alebo odborníkov z praxe, ktorí sa
zapojili do plodnej diskusie a prispeli k vysoko odbornej kvalite podujatia.
Mgr. Soňa Ondrášiková,
JUDr. Daniel Bednár, PhD.,
Katedra medzinárodného práva
a medzinárodných vzťahov PraF UK

Univerzita Komenského podpísala memorandum
Digitálnej koalície
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) zastúpená prorektorom UK pre informačné technológie doc. RNDr. Danielom Olejárom, PhD.,
podpísala dňa 26. septembra 2017 memorandum Digitálnej koalície.
Univerzita Komenského v súlade s cieľmi Digitálnej koalície stanovenej v memorande:
• bude vyvíjať postupy a metodiky vzdelávania využívajúce digitálne informačné
a komunikačné technológie (IKT);
• bude organizovať súťaže na rozvoj informatického myslenia žiakov a študentov
a identifikáciu a podchytenie talentovaných študentov;
• bude učiť súčasných aj budúcich učiteľov používať digitálne IKT vo vzdelávaní;
• bude pripravovať a otvárať nové informatické špecializácie a medziodborové
študijné programy;
• pripraví obsahovo aj metodicky postgra-

duálne vzdelávanie v informačnej bezpečnosti;
• bude propagovať štúdium informatických disciplín;
• bude vypracovávať analýzy, expertízy pre
potreby štátnych orgánov v oblastiach
vzdelávania, informatizácie spoločnosti,
informačnej bezpečnosti.
Memorandum okrem UK podpísali:
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu; IT Asociácia Slovenska; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Ministerstvo hospodárstva SR; Slovenská agentúra pre
rozvoj investícií a obchodu; Štátny inštitút

odborného vzdelávania; Centrum vedecko-technických informácií SR; Združenie
miest a obcí Slovenska; Republiková únia
zamestnávateľov; Cisco Systems Slovakia;
Microsoft Slovakia; T-Systems Slovakia;
Soitron; Slovenská technická univerzita
v Bratislave; Žilinská univerzita v Žiline;
Technická univerzita v Košiciach; Vysoká
škola ekonómie a manažmentu verejnej
správy v Bratislave; Zastúpenie Európskej
komisie v SR a Stredná priemyselná škola
elektrotechnická v Prešove.
Plné znenie Memoranda členov Digitálnej koalície nájdete na: http://bit.ly/2xUuv12.
redakcia
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ROZHOVOR

O vedeckom bádaní a o univerzitnom vzdelávaní
s prof. Ivanom Hulínom,
šéfredaktorom Bratislavských lekárskych listov
Vedenia svetových univerzít sa na svojich
pravidelných konferenciách venujú zvyšovaniu odbornej a vedeckej kvality absolventov
vysokoškolského štúdia. Aj keď jednotlivé
fakulty majú na webových stránkach zverejnené profily svojich absolventov, ich obsah
je často už neaktuálny a formálny. Pri nevyhnutnej modernizácii univerzitného kurikula
a aktualizácii profilov absolventov by sme
mali rešpektovať nové moderné metódy
vzdelávania študentov a tiež skutočnosť, že
integrálnou súčasťou pedagogického procesu na univerzitách je aj vedeckovýskumná
činnosť. Odvažujem sa protirečiť všetkým,
ktorí neprisudzujú vedeckej práci patričnú
dôležitosť. Kontinuálnu prácu s vedeckou literatúrou a samotnú tvorivú vedeckú aktivitu
učiteľov nemožno vnímať len ako nepotrebnú záťaž, ale ako integrálnu súčasť náplne
univerzitného pedagóga. Z tohto pohľadu
vysoko hodnotíme publikovanie vedeckých
prác v kvalitných recenzovaných printových
médiách, ktoré poskytujú tvorivým univerzitným pracovníkom možnosť podeliť sa o svoje
vedecké myšlienky a zistenia s univerzitnou
komunitou všade vo svete. To je nevyhnutný predpoklad internacionalizácie univerzít.
Implementácia vedeckých poznatkov do pedagogického procesu zaručuje aj elimináciu
nevedeckých koncepcií, ktoré často bez odbornej recenzie šíria masové komunikačné
prostriedky a tým dezinformujú celú spoločnosť (často aj s vážnymi následkami). Preto

je dnes vedecká príprava a vedecká práca
súčasťou pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania na univerzitách.
Snaha o publikovanie v kvalitných karentovaných a impaktovaných časopisoch je legitímna, keďže vo väčšine vedných odborov
veda nie je národnou, ale medzinárodnou
záležitosťou. Poznatky sa síce môžu overovať v národnom či regionálnom meradle, ale
najmä prostredníctvom impaktovaných a karentovaných časopisov sa dávajú k dispozícii
celej vedeckej komunite. Treba si preto vážiť a využívať možnosť publikovať aj v našich
vedeckých časopisoch, ktorých existenciu
overili desaťročia plodnej, vytrvalej práce redaktorov, recenzentov a prispievateľov. Medzi
takéto periodiká neodmysliteľne patria Bratislavské lekárske listy (Bratislava Medical
Journal). Ako najstarší odborný a vedecký
impaktovaný časopis na Slovensku, ktorý je
registrovaný vo viacerých svetových informačných databázach, reprezentuje tradíciu kvalitného univerzitného periodika a bez nadhodnocovania tvorí bohatstvo našej univerzity.
Časopis založil ešte v roku 1921 prof.
MUDr. Kristián Hynek, prvý rektor Univerzity
Komenského v Bratislave, ktorý si uvedomoval, že medicína potrebuje kontinuálne celoživotné vzdelávanie. Vychádzal z toho, že
učitelia a vedeckí pracovníci musia mať nielen katedry a kliniky, na ktorých vykonávajú
liečebno-preventívnu činnosť, ale musia mať
aj fórum, kde svoje skúsenosti prednášajú

a diskutujú. Na to potrebujú aj „priestor“,
ktorý ich skúsenosti rozširuje a uchováva.
Práve s týmto cieľom vznikli Bratislavské lekárske listy, ktoré sa tak za svoju viac než
95-ročnú existenciu stali mnohotisícstranovou „kronikou“ vývoja slovenskej medicíny
a vedeckého bádania. Pre súčasnosť a budúcnosť uchovávajú informácie o začiatkoch a pokrokoch lekárstva na našom území
vrátane dôkazov o vedeckej úrovni či odbornej orientácii popredných pracovísk, ako aj
o uznávaných slovenských predstaviteľoch
medicíny a ich vedeckovýskumných aktivitách. Šéfredaktormi a redaktormi časopisu
boli počas jeho histórie mnohé významné
osobnosti, ktoré určovali nielen smerovanie
slovenskej medicíny a školstva, ale vytvárali
aj základy nových vedných disciplín.
V súčasnosti sú Bratislavské lekárske listy ako impaktovaný časopis dôležitým informačným zdrojom, prostredníctvom ktorého
sa výsledky slovenskej medicíny dostávajú
do svetových informačných databáz a na celosvetovú vedeckú informačnú arénu. Minister kultúry SR v zmysle deklarácie Národnej
rady SR 91/2001 Z. z. vyhlásil v roku 2012
Bratislavské lekárske listy za kultúrne a vedecké dedičstvo Slovenskej republiky.
O univerzitnom vedeckom bádaní som sa
pri príležitosti nadchádzajúcej storočnice našej univerzity porozprávala so šéfredaktorom
časopisu prof. MUDr. Ivanom Hulínom,
DrSc.

Univerzitné štúdium sa mení na výkony,
vytráca sa komplexnosť a podstata vedy
DO: Vedeckým bádaním sa dnes benevolentne zvykne nazývať aj prostý zber dát.
Čo je však jeho podstatou? A ako (aj z pozície šéfredaktora odborného časopisu,
ktorý dennodenne pracuje s vedeckými
výstupmi našich vedcov) hodnotíte významnosť roly vedeckého bádania v univerzitnom vzdelávaní?
IH: Vedecké bádanie je v základe najvyššou formou intelektuálnej činnosti. Chápanie
podstaty vedeckého bádania a úlohy vedy
v súčasnosti sa nemožno naučiť iba z kníh.
Terajší svet „produkuje“ informácie a komentáre, v ktorých je všetko spracované a vysvetlené až tak, že pri čítaní, počúvaní a pozeraní
sa nám akoby vtláčala povinnosť počuté, čítané a videné absorbovať bez osobnej analýzy, bez našej osobnej účasti. Ale ten, kto sa
chce ponoriť do vedeckého bádania, musí
súčasne so štúdiom vstúpiť „na pôdu vedeckého bádania“ vlastnou účasťou, teda riešením problému, ktorý je komplementárnou
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záležitosťou väčších projektov, vedeckých
problémov. Samotnú prezentáciu výsledkov
či pozorovaní však nemožno považovať za
vedu ani vedecké bádanie.
Hoci sa vo svetovej spisbe nájde dostatok
literatúry o vedeckom bádaní a k dispozícii sú aj časopisecké informácie, ktoré sú
veľmi rozsiahle a mnohé i mimoriadne detailné, vysokoškolská komunita ako celok
ich, žiaľ, študuje iba zriedkavo alebo vôbec
nie. „Neukotvenosť“ vedeckého bádania vo
vysokoškolskom vzdelávaní však pravdepodobne súvisí aj s tým, že vedecké bádanie
a experimentálna veda nemajú – v porovnaní
s vývojom ľudských spoločenstiev – veľmi
dlhú tradíciu. Slávni grécki filozofi sa zhodli
v tom, že poznatky o všetkom možno získať
na základe pozorovania príčiny a následku.
Pozorovanie sa však dlho nesústreďovalo do
žiadnych ustanovizní. Len pre ilustráciu: Jedna z prvých vedeckých akadémií, ktorá sa
užšie orientovala na analýzu pozorovaných

javov, vznikla v Ríme až začiatkom 17. storočia. (Jej členom sa len niekoľko rokov po
jej vzniku stal i Galileo Galilei.) A Kráľovskú
spoločnosť, najstaršiu britskú akadémiu pre
podporu vied, v Londýne založili až o viac
než polstoročie neskôr. Až od tohto času sa
veda a vedecké bádanie realizuje ako organizovaná činnosť ľudí na celom svete.
DO: Do vysokoškolského štúdia sa vedecké bádanie implementovalo najmä
v podobe písania záverečných prác, vyznačujúcich sa ustálenou formou, ktorá
je podobná na všetkých univerzitách vo
svete. Akými charakteristikami by mal
oplývať kvalitný rukopis?
IH: Vedecké bádanie potrebuje permanentnú komunikáciu a kritické hodnotenia
vedeckej komunity. Na splnenie týchto úloh
existujú vedecké časopisy, v ktorých sa zverejňujú výsledky experimentov, pozorovaní,
ale aj názory, ktoré posúvajú naše poznanie

ROZHOVOR
hlbšie k podstate. Spracovanie experimentálnych pozorovaní má ustálenú formu a pravidlá. Dovolím si však povedať, že ani najprecíznejšie spracovanie problému pri dodržaní
všetkých predpísaných pravidiel časopisov
nie je zárukou, že rukopis bude akceptovaný
na uverejnenie. Rukopis totiž nie je iba záležitosťou predpísanej formy, jeho vedeckú kvalitu určuje, pochopiteľne, predovšetkým ním
ponúkaný obsah. Forma rukopisu sa môže
ľahko zmeniť, ale spracovať obsah na úrovni
súčasných celosvetových poznatkov je drina,
obrovská drina. Kto to neskúsil „na vlastnej
koži“, koho celý život niekto iba „pripisoval“ k
publikáciám, ten nikdy nepochopí, čo to znamená napísať vedecký rukopis tak, aby bol
akceptovaný v kvalitnom vedeckom časopise.
DO: Čo treba mať teda pri tvorbe vedeckého rukopisu na zreteli?
IH: Myslím si, že podstatou, ktorú asi treba zdôrazňovať, je intelektuálna spôsobilosť
usporiadať výsledky z experimentov alebo
z pozorovaní tak, aby to nebola obyčajná
deskripcia, ale vedecká analýza skúmaného.
Voľnejšie by sme mohli povedať, že vedecká
publikácia je produktom mentálnej činnosti.
Mentálna činnosť potrebuje „časopriestor“ a
istý druh komfortu, nadšenie a radosť z tvorby, ktorá je v úplnosti nepolapiteľná, no sčasti
ju dokážeme literárne spracovať. Práve forma
literárneho spracovania je vhodná na komunikáciu s celosvetovou komunitou tých, ktorí
rozumejú problémom nášho záujmu.
Vedecká práca pritom neprináša iba „revolučné objavy“. Často prináša obohacujúce detaily a spresnenia nášho poznania. V
tomto zložitom procese máme možnosť zdokonaľovať schopnosť vedieť zakomponovať
naše výsledky do všeobecného poznania.
Všetko, čo s tým súvisí, nás môže pozdvihovať intelektuálne a tiež profesionálne.
Diplomová práca je obrazom intelektuálnej zrelosti absolventa vysokoškolského štúdia. Mohla by sa považovať za príležitosť pre
študenta otestovať svoj vzťah k vedeckému
bádaniu. Niektorí študenti sa do vedy zahĺbia
a môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu,
ale všetci absolventi vysokej školy by mali byť
schopní predložiť poznatky obohatené vlastnými myšlienkami k problematike svojho záujmu.
DO: Diplomovú prácu, žiaľ, niektorí skôr vnímajú ako akúsi „povinnú vedeckú jazdu“,
ktorú treba nutne absolvovať pred zdarným
zavŕšením štúdia. Nebude to aj tým, že vedecké bádanie sa u nás nevyučuje ako
samostatný predmet a dosiahnutá úroveň
jeho „zvládnutia“ v konečnom dôsledku vo
výraznejšej miere ani nerozhoduje o úspešnosti či neúspešnosti štúdia?
IH: Nie je to jednoduché. V súčasnosti sa preferujú skôr návody než filozofické
zamyslenia. Moderné technológie uľahčujú
komunikáciu, zrýchľujú a „rozširujú“ prístup
k informáciám. Vo vysokoškolskom štúdiu
však bolo vždy základným princípom nielen
zvládnuť predpísanú matériu, zvládnuť určité
úkony, ale aj získať schopnosť kontempla-

tívneho uvažovania a myslenia. Veda totiž
nie sú iba informácie, je to aj zakomponovanie poznatkov do všeobecného poznania.
Univerzitné štúdium sa však, žiaľ, neželane
mení na výkony, na zvládnutie, dosiahnutie
a prekonanie niečoho, čo je definované
a ohraničené. Vytráca sa komplexnosť a
podstata vedy. Možno sa v súčasnej náhlivej dobe nezamýšľajú nad týmito skutočnosťami ani tí, ktorí to majú z titulu funkcie
„určené ako povinnosť“. Existujú školiteľskí
„organizátori“, ktorí dokážu napísať návody a
viesť diplomantov a doktorandov k splneniu
predpísaných úloh. Niekedy sú to aj úspešní
„publikovatelia“ výsledkov meraní. Dosahujú
merateľné parametre, ale akoby im chýbala hĺbka chápania podstaty vedy a zmysel i
ciele univerzitného vzdelania. Výsledkom
býva často „vravnosť o všetkom“, ktorá nie
je ničím iným ako verbalizovanou povrchnosťou, ktorá sa k vedeckému bádaniu nehodí a
nemala by mať miesto v univerzitnom štúdiu.
Určite sa v blízkej budúcnosti ukáže, že univerzitné štúdium bude potrebné individualizovať, ale najmä prehlbovať.
Preto sa aj v tejto súvislosti domnievam, že
sa onedlho budú najlepšie dizertačné (možno
aj diplomové) práce publikovať ako monografie. Výber bude závisieť od hodnotenia oponentov, od priebehu obhajoby a od vedenia
odborným vedúcim. Myslím si, že by sa mal
otvárať širší priestor na využitie vedeckých
ambícií talentovaných doktorandov, ktorí dokážu predložiť v písanej forme obraz vlastnej
vedeckej zrelosti, ale najmä výsledky, ktoré
sú nespochybniteľné a akceptovateľné aj v
aréne svetovej vedy. Ako som už spomenul,
vedecká publikácia, či už je to diplomová,
alebo dizertačná práca, je v prvom rade obrazom autora a dôkazom jeho mentálnych
schopností. Nielen preto by mali byť vedecké
publikácie a diela autentické, bez prikrášľovania myšlienkami iných. Napísanie vedeckého pojednania alebo prezentácia osobného
pohľadu na zložité deje poskytuje autorovi
možnosť zverejniť, ukázať to, čo dokáže a ako
to dokáže. Pri takomto prístupe je napísanie

vedeckého a odborného textu nie iba povinnosťou, ale aj veľkou príležitosťou.
DO: Vaše odpovede sú iba vaším názorom alebo majú „oporu“ aj v širších súvislostiach?
IH: Byť vzdelaným, múdrym a dobrým človekom nie je málo. Vedenie Európskej únie
ani riadiace štátne útvary sa nestotožnili s
podstatou vedeckého bádania bez zisku.
Z toho vyplýva, že veda a vedecké bádanie
nie sú iba dôkazom spôsobilosti a schopnosti, ale aj potenciálom, ktorý sa môže využiť. Viem, v minulosti bola veda viac ozdobou
bez zjavného aktuálneho úžitku. Stále však
„platí“, že múdrosť sa nezískava pozíciou,
ale pozície by mali získavať výnimočne múdri
a ľudsky statoční a vo vede úspešní odborníci. Iná cesta nie je cestou nahor. Možno
nie tony ocele, ale veda, múdrosť a hlboko
chápaná ľudskosť budú piliermi ľudských
spoločenstiev.
Ospravedlňujem sa za niektoré akoby
novinárske, teda skratkové odpovede. Podrobnejšie „odpovede“ na nepoložené otázky
som sa s kolektívom autorov pokúsil „zodpovedať“ v knižkách o vedeckom bádaní.
Pre hlbšie pochopenie vedeckého bádania
som korešpondoval aj s viacerými nositeľmi
Nobelovej ceny. Ďakujem vám za otázky,
ktorých opodstatnenosť naznačuje, že veda
a vedecké bádanie u nás nie sú v hĺbke podstaty vždy pochopené a vedecké bádanie sa
nahrádza aktivitami, ktoré sú iba napodobňovaním vedeckého bádania.
V mene celej našej akademickej komunity sa
chcem prof. Hulínovi poďakovať za podnetné
myšlienky, názory, ale aj múdre rady. Univerzity
totiž majú byť arénou, v ktorej sa formujú názory a postoje na podstatné veci života. Aby tak
aj zo študentov Univerzity Komenského mohli
vyrásť nielen vzdelaní, ale aj múdri, zodpovední
a čestní lídri našej spoločnosti.
Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.,
prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy
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Kardiorespiračný systém a viscerálna
bolesť (CAREVIP)
Kardiorespiračný systém a viscerálna bolesť (CAREVIP) – to je názov jedného z troch špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na
Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine (JLF UK). Tvoria ho pracovníci Ústavu fyziológie JLF UK, Ústavu patologickej fyziológie JLF
UK a Martinského centra pre biomedicínu JLF UK (BioMed), ktorí sa dlhodobo venujú výskumu funkcie srdca a ciev, dýchania a mechanizmom aferentácie z vnútorných orgánov. Okrem svojho špecifického vedeckovýskumného zamerania členovia tímu spoločnými
aktivitami rozvíjajú odbor normálna a patologická fyziológia, v rámci ktorého sa venujú výchove mladých vedeckých pracovníkov.

Oblasť regulácie činnosti
srdca a ciev
Zmenená regulácia činnosti srdca a ciev
je významným faktorom vzniku a udržiavania
viacerých závažných patologických stavov
vrátane artériovej hypertenzie alebo srdcových arytmií. Prof. MUDr. Michal Javorka,
PhD., sa venuje zavádzaniu najnovších postupov analýzy spontánnych oscilácií parametrov charakterizujúcich srdcovo-cievny
a dýchací systém do výskumu v oblasti hodnotenia stavu regulácie činnosti srdca a ciev
autonómnym nervovým systémom. Pri hodnotení sa využíva skutočnosť, že frekvencia
srdca a tlak krvi sa neustále menia, oscilujú,
a to aj v prípade, že sa ľudský organizmus
nachádza v relatívne stabilnom stave. Na
analýzu týchto oscilácií – variability rôznych
parametrov – sa aplikujú viaceré pre medicínu neštandardné matematické metódy.
Regulačný systém frekvencie srdca možno
zaradiť medzi tzv. nelineárne systémy, kde
výstup nie je priamo úmerný vstupom. Preto
je použitie postupov nelineárnej analýzy v oblasti hodnotenia variability frekvencie srdca
z metodického hľadiska správnejšie než použitie tradičných nástrojov lineárnej analýzy,
hodnotiacich najmä veľkosť oscilácií. Skupina prof. Michala Javorku ako jedna z prvých
na svete začala hodnotiť viaceré nelineárne
charakteristiky oscilácií frekvencie srdca.
Pomocou týchto metód sa zameriavajú na
hodnotenie zložitosti (komplexity) výstupu
regulačného systému na rôznych časových
škálach, rekurencie (opakovania sa) stavov
a časovej ireverzibility hodnotených oscilácií. V súčinnosti s biomedicínskymi inžiniermi
a fyziológmi zo spolupracujúcich tímov z mesta Adelaide (Austrália), z Wittenu (Nemecko)
a z Brna (Česká republika) publikovali viaceré
metodologické práce zamerané na aplikáciu
nelineárnych metód hodnotenia so zohľadnením osobitostí variability frekvencie srdca.
Okrem toho v spolupráci s klinickými pracoviskami Univerzitnej nemocnice Martin (UNM)
publikovali vedecké práce využívajúce hodnotenie variability frekvencie srdca pomocou
nelineárnych metód u mladých diabetikov,
obéznych detí a adolescentov, ako aj u novorodencov s novorodeneckou žltačkou, v ktorých prezentovali výhody nových možností
hodnotenia. Úspechom je aj zorganizovanie
sympózia na tému „Cardiovascular oscilla-
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Vyšetrovanie funkcie autonómneho nervového systému pri pasívnej zmene polohy tela pomocou sklopného stola

tions: from signal to physiological interpretation“, ktoré sa uskutočnilo v rámci kongresu
Európskej federácie fyziologických spoločností (FEPS) vo Viedni v septembri 2017 a na
ktoré prijali pozvanie poprední zahraniční experti v tejto oblasti.
S príchodom možnosti simultánneho a neinvazívneho snímania ostatných parametrov,
akými sú tlak krvi, systolický vývrhový objem krvi, odpor cievneho riečiska a zmeny
pľúcnych objemov, sa analýza zameriava
na vzájomné interakcie dvoch a následne aj
viacerých parametrov. Výsledkom je čoraz
ucelenejší obraz o mechanizmoch vzniku
spontánnej variability jednotlivých kardiovaskulárnych parametrov, čo vedie k jednoduchšej interpretácii pozorovaných zmien
podmienených rôznymi fyziologickými a patologickými stavmi. Významnou mierou sa
v tejto oblasti aplikujú nielen nelineárne a tradičné lineárne metódy, ale aj postupy vychádzajúce z teórie informácie. Podstatným krokom bolo zavedenie metód zohľadňujúcich
kauzalitu vzájomného vzťahu dvoch a viacerých nameraných parametrov. Viacero priekopníckych prác v tejto rýchlo sa rozvíjajúcej
oblasti (predovšetkým prác zameriavajúcich
sa na hodnotenie rôznych aspektov funkcie baroreflexu ako základného reflexného

mechanizmu v regulácii kardiovaskulárneho
systému) bolo publikovaných v spolupráci
s partnermi z Univerzity v Trente (Taliansko).
Pochopenie vzájomných interakcií v rámci
zložitej regulácie srdca a ciev umožní lepšie
charakterizovať porušenú kardiovaskulárnu
reguláciu – dysreguláciu – počas rôznych
ochorení a môže poukázať aj na nové možnosti liečby týchto stavov.

Výkum v oblasti
respiračného systému
Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.,
ktorá je vedúcou tímu CAREVIP, sa od svojho
príchodu na Ústav fyziológie JLF UK venuje
výskumu v oblasti respirológie so zameraním
na pľúcny surfaktant. Pľúcny surfaktant je
látka lipoproteínovej povahy, ktorú produkujú pľúcne epitelové bunky II. typu. Pokrýva
vnútorný povrch pľúcnych mechúrikov, kde
znižuje povrchové napätie na rozhraní medzi
vzduchom a pľúcami a plní i ďalšie významné
úlohy. O jeho význame pre dýchanie svedčí
fakt, že ak sa dieťa narodí predčasne a surfaktant je nezrelý, resp. chýba, môže vzniknúť život ohrozujúci syndróm respiračnej
tiesne novorodenca.

P R E D S TAV U J E M E Š P I Č KOV É T Í M Y
Rozvoj výskumu na JLF UK v tejto oblasti naštartovali opakované dlhodobé pobyty
na zahraničnom pracovisku Karolinska Institutet v Štokholme. Podnietili používanie
niektorých modelov respiračného zlyhávania, inšpirovali k zavedeniu in vitro metodík
a umožnili rozvoj dlhodobej spolupráce.
Výsledkom bol vznik laboratória pre výskum
surfaktantu v rámci BioMedu, ktoré sa zameriava na experimentálnu perinatológiu.
Za najvýznamnejší prínos možno považovať výsledky v oblasti zvyšovania odolnosti
preparátov exogénneho surfaktantu, ktoré
sa intratracheálne podávajú nezrelým novorodencom s respiračných zlyhávaním. Pri
prítomnosti inhibítorov surfaktantu v pľúcach
(napr. mekónia alebo plazmatických proteínov) organizmus nedostatočne odpovedá na
liečbu surfaktantom a je potrebné podanie
opakovať. Takejto situácii sa dá predchádzať
vývojom nových preparátov a zlepšovaním
vlastností už existujúcich. Zvyšovanie rezistencie exogénnych surfaktantov umožní
zároveň rozšíriť indikácie liečby aj pre iné
ochorenia. Tento a ďalšie príbuzné smery
výskumu sa realizujú na rôznych modeloch
ochorení respiračného systému. Za úspech
považujeme aj skutočnosť, že tematika je
atraktívna pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov, ktorí ju ďalej rozvíjajú.
Napredovanie umožňuje spolupráca s odborníkmi z ústavov JLF UK a ďalších pracovísk. Podnetnou je najmä dlhoročná spolupráca s Neonatologickou klinikou JLF UK
a UNM, ktorá posúva výskum z laboratória
smerom ku klinickej praxi.
Najbližším cieľom je intenzívnejšie sa podieľať na vývoji a testovaní nových syntetických preparátov exogénneho surfaktantu
v spolupráci s partnerským zahraničným
pracoviskom. Snahou je tiež obohatiť výskumné metodiky o ďalšie modely respiračných ochorení a tiež o tkanivové kultúry
alveolárnych buniek a posunúť tak výskum
v uvedených oblastiach na bunkovú úroveň.

Výskum v oblasti
viscerálnej bolesti
Výskumu viscerálnej bolesti sa venuje
prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc., doc. MUDr.
Marián Kollárik, PhD., a Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD., v rámci Ústavu patologickej fyziológie JLF UK a BioMedu.
Dlhodobým cieľom v tejto oblasti výskumu je prehlbovať pochopenie neurofyziológie viscerálnych aferentných nervov, ktoré
je nevyhnutné pre vývoj nových stratégií na
liečbu viscerálnej bolesti a chorôb zhoršovaných viscerálnou nervovou dysreguláciou
(napr. astma alebo hypertenzia). Viscerálne
aferentné nervy inervujú vnútorné orgány
a sprostredkujú informácie o ich stave centrálnemu nervovému systému, ktorý zabezpečuje reflexnú reguláciu a obranu vnútorných
orgánov. Pri chorobách vnútorných orgánov
je u mnohých pacientov aktivita viscerálnych
aferentných nervov zmenená natoľko, že sa
stane dominantnou zložkou choroby a vedie
k viscerálnej bolesti. Chronická viscerálna bolesť nemá signálnu funkciu a spôsobuje utrpenie pacienta. Je symptómom väčšiny ťažko
liečiteľných chronických vnútorných chorôb.
Tlmenie viscerálnych aferentných nervov
môže zmierniť viscerálnu bolesť a pomôcť pri
liečbe celého radu chorôb, ktoré sa zhoršujú
viscerálnou nervovou dysreguláciou.
Viscerálne aferentné nervy sú súčasťou
komplexných nervových sietí a pri chorobách sú často neuroplasticky zmenené.
Preto je ich štúdium náročné. Členovia tímu
však v tomto výskume dosiahli významné
úspechy, a to aj vďaka spolupráci s prestížnou lekárskou fakultou Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimore v USA
(JHUSOM) a vybudovaniu špecializovaného
pracoviska na pôde JLF UK. Počas dlhodobých pracovných pobytov na JHUSOM
získal doc. Kollárik granty na výskum viscerálnych nervov od amerického Národného
inštitútu zdravia (NIH) a v súčasnosti je hlav-

Prístroj na meranie povrchového napätia surfaktantu na princípe pulzujúcej bubliny

Zobrazovanie viscerálnych aferentných nervov pomocou konfokálneho mikroskopu

ným riešiteľom troch NIH grantov, z ktorých
dva sú súčasťou exkluzívnej iniciatívy zameranej na neuromoduláciu periférnych nervov
(SPARC). Tieto granty umožnili sprostredovať študijné pobyty na JHUSOM pre členov
tímu a ďalších spolupracovníkov (od r. 2007
absolvovalo študijné pobyty 15 doktorandov
a pracovníkov v celkovom trvaní 130 mesiacov). Získané skúsenosti a zručnosti využívali po návrate doktorandi a pracovníci na
Ústave patologickej fyziológie JLF UK, a to aj
vďaka podpore vedenia fakulty a financiám
z grantovej podpory VEGA, projektov Centra
excelentnosti pre výskum v personalizovanej
terapii (CEVYPET) a BioMedu. Takto sa podarilo na Ústave patologickej fyziológie JLF
UK postupne vybudovať pracovisko, ktoré
dnes disponuje unikátnou kombináciou prístrojového vybavenia a expertízy na štúdium
viscerálnych nervov od molekulárnych analýz na úrovni individuálnych neurónov cez
neuroanatomické a elektrofyziologické metodiky až po najmodernejšie multifotónové
funkčné zobrazovanie nervovej aktivity.
Medzi hlavné úspechy výskumu v tejto
oblasti patrí objavenie nových typov viscerálnych aferentných nervov – vágových nociceptorov, ktoré sprostredkúvajú informácie
o zápale a poškodení orgánov v tráviacom
systéme; objasnenie niektorých kľúčových
receptorových mechanizmov aktivácie viscerálnych aferentných nervov bolestivými
stimulmi a objavenie nových štruktúr nervových zakončení viscerálnych aferentných
nervov v tráviacom a respiračnom systéme
pomocou unikátnej transgénovej vizualizačnej metódy. Výsledky iniciujú a usmerňujú
vývoj nových liečebných stratégií, čo dokumentuje úzka spolupráca so svetovými lídrami v oblasti vývoja liekov (AstraZeneca, GSK
a Eli Lilly) pri identifikovaní cieľových molekúl
pre nové lieky (drug targets identification)
a s lídrami v oblasti vývoja elektrickej neuromodulácie periférnych nervov (NIH SPARC
a Galvani Bioelectronics). Hlavnou víziou do
budúcnosti je smerovanie výskumu k personalizovanej terapii viscerálnej bolesti založenej na analýze zmien aktivity viscerálnych
nervov u konkrétneho pacienta.
A. Čalkovská, M. Tatár, M. Javorka,
M. Kollárik, A. Trančíková, JLF UK
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PREZRADILI STE NÁM O SEBE

Doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD.
Katedra športov v prírode a plávania FTVŠ UK
Miesto narodenia:
Ružomberok
Vek: 63
Čím ste chceli byť ako
dieťa?
Akrobatkou v cirkuse
alebo učiteľkou. Vplyvom
osobností telovýchovných
pedagógov na základnej
a strednej škole a v športových krúžkoch som
chcela vyučovať telocvik. Okrem toho som sa
od piatich rokov venovala gymnastike, neskôr
atletike a lyžovaniu.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Študovala som špecializáciu zjazdové lyžovanie na Fakulte telesnej výchovy a športu UK.
Bola som totiž dlhoročnou reprezentantkou
ČSSR v zjazdovom lyžovaní a chcela som rozvíjať túto špecializáciu.
Ktoré cudzie jazyky ovládate?
Nemčinu, ruštinu, srbochorvátčinu. Žiaľ,
neviem dobre po anglicky, čo výrazne limituje
možnosti starších učiteľov pri účasti na vedeckých konferenciách, ako aj pri anglických prekladoch, ktoré sa dnes požadujú pri registrácii
príspevkov v zahraničných publikáciách.
Čo vám napadne, keď sa povie práca?
Práca je zabezpečovanie finančných prostriedkov pre prežitie. Ale profesia a zamestnanie
by mali smerovať aj k naplneniu vašich predstáv,
záujmov, snaženia, štúdia... U športovcov je to
športová výkonnosť. S ňou som pracovala v stredisku vrcholového športu vo funkcii metodičky
troch športových odvetví, k nej smeruje aj moja
súčasná vedecká práca na fakulte zastúpená
v mojich monografiách a príspevkoch. Okrem
toho sa aj sama naďalej aktívne snažím podávať špičkové športové výkony, keďže sa stále
súťažne zúčastňujem na majstrovstvách sveta
či svetovom pohári v lyžovaní v kategórii masters, čo len potvrdzuje, že výkonová motivácia
u vrcholových športovcoch pretrváva často aj vo
veteránskom veku.
Ako rada trávite voľný čas?
Lyžujem, bicyklujem, chodím na splavy a akcie veteránov, olympijských klubov, na športové
súťaže, stretnutia s priateľmi...
Uprednostňujete televíziu alebo knihy?
Keď niekam cestujem, rada si niečo prečítam,
ale inak veľmi nestíham, preto dávam prednosť
filmom – zvlášť vtedy, keď pri televízii oddychujem po pohybových aktivitách. Filmy som vždy
mala rada. Utratila som za ne aj prvé vreckové,
ktoré sme dostali ako reprezentantky v cudzine.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Manžel je bývalý basketbalista a volejbalista.
Učil telesnú výchovu na lekárskej fakulte, neskôr
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trénoval volejbalistky v stredisku vrcholového
športu, s ktorými získal aj medailu na majstrovstvách Európy junioriek. Potom pôsobil
v Kuvajte, neskôr na študijnom pobyte v Terste
pomohol slovinským volejbalistom preniknúť
do talianskej volejbalovej ligy. Ako dôchodca je
stále čestným hosťom športového klubu, kde
zabezpečuje fyzioterapiu zranených hráčov. Aj
syn je pohybovo nadaný – ukončil FTVŠ UK,
žiaľ, učiť odmietol.
Čo vás dokáže zarmútiť?
Slabé a nedostatočné pohybové aktivity
a obezita detí už na ZŠ, ako aj nedostatok kvalitných telocvikárov na našich školách – nečudo,
veď pedagogické fakulty nemajú ani katedry
telesnej výchovy, mnohým školám chýbajú
telocvične... Mrzí ma i to, že jedna z najobľúbenejších športových aktivít u nás – zjazdové
lyžovanie – nie je častokrát na pedagogických
fakultách ani zahrnutá v obsahu výučby. Smutné
je aj to, že vrcholový šport u nás nemôže robiť
každý, pokiaľ nemá sponzorov alebo jeho rodičia nevlastnia prosperujúcu firmu, lebo na uhradenie všetkých potrebných výdavkov len talent
nestačí. A zarmucuje ma aj povrchnosť, závisť
a neprajnosť.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Staré vianočné zábavy bývalých hercov, ale
rozosmeje ma aj „ješitnosť“ a samoľúbosť niektorých kolegov.
Máte obľúbenú osobnosť (herca, spisovateľa, športovca...)?
Vždy sa medzi známymi osobnosťami našiel niekto, kto si získal moje sympatie, či už
to boli herci, speváci, športovci, alebo vojnoví
hrdinovia... V mladosti patril k mojim najväčším obľúbencom ruský letec Alexejev Petrovič
Maresjev, ktorého počas druhej svetovej vojny
zostrelili nad nepriateľským územím, no on sa
i s rozdrvenými chodidlami po 18 dňoch doplazil
po snehu k svojim. A i keď mu pre postupujúcu
gangrénu neskôr museli amputovať obe nohy
pod kolenami, nevzdal sa, na protézach tvrdo
trénoval, tancoval, dokonca sa nakoniec vrátil aj
k lietaniu. Mala som ho aj na fotke, keď navštívil
naše Demänovské jaskyne.
Máte nejaký skrytý talent?
Asi nie, aj keď Rakúšania mi hovoria, že som
vrodený pohybový talent. Asi preto, že aj keď 40
rokov netrénujem v bránach, lyže mám z bazára,
nevoskujem ich, jazdím starou technikou, stále
sa mi darí domov nosiť medaily z majstrovstiev
sveta či svetových pohárov v lyžovaní. A veteráni
ma zas obviňujú z nevyčerpateľných zásob energie. ☺
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Charakternosť, úprimnosť, priateľstvo, dôvera. No a bez zdravia, pohody a určitého sociálneho zázemia a rodiny to asi tiež nejde.

Multikultúrna
Budapešť
Nad rozhodnutím absolvovať v rámci doktorandského štúdia zahraničnú mobilitu cez
Erasmus+ som dlho neváhala a po úspešnom
prijímacom pohovore už stačilo len vybaviť pár
administratívnych záležitostí a mohlo sa vycestovať. Cieľ? Budapeštianska Central European
University (CEU), ktorá sa považuje za jednu
z najkvalitnejších univerzít v strednej a východnej Európe a v celosvetových rebríčkoch sa
umiestňuje v prvej stovke najlepších škôl. Práve aspekt jej kvality, ako i geografická blízkosť
zohrali pri mojom výbere kľúčovú rolu.
CEU má viac než 1500 študentov z celého
sveta. O tom, že tam vládne naozaj multikultúrne
prostredie, som sa presvedčila sama, keď som
sa na jednom kurze ocitla v spoločnosti študentov
zo Saudskej Arábie, Indie, Zimbabwe, Macedónska, USA, Bieloruska, Bulharska, Chorvátska,
Pakistanu, Grécka či Ukrajiny, pričom seminár
viedol profesor zo Švajčiarska. Takéto pestré zoskupenie ľudí z rôznych krajín a kultúr bolo pre

DÍVAME SA PO SVETE

V Istanbule sa nudiť nebudete
To, že chcem ísť na študijný pobyt práve do Istanbulu, som vedela už vtedy, keď som sa po prvýkrát dopočula o programe
Erasmus+. Hoci sa známym ťažko vysvetľovalo, prečo ma láka práve Turecko, dodnes považujem toto rozhodnutie za jedno
z najlepších v živote.
Na mobilite cez Erasmus+ som sa zúčastnila ešte ako študentka
5. ročníka európskych štúdií na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK počas zimného semestra 2015/2016. To, že som
si vybrala práve İstanbul Kültür Üniversitesi, vyvolávalo zmiešané
pocity nielen u mojej rodiny a priateľov, ale aj na študijnom oddelení
našej fakulty. Istanbul totiž býval väčšinou druhou voľbou a v niektorých prípadoch dokonca poslednou možnosťou pre tých študentov,
ktorí neboli prijatí na mobilitu do krajín, kam sa pôvodne hlásili. Mňa
však tieto štatistiky neodradili, naopak, tvrdohlavo som si išla za
svojím snom a vôbec to neľutujem.
Veľkou výhodou bolo pre mňa to, že moja vysielajúca aj prijímajúca fakulta mali výučbu v anglickom jazyku. V rámci štúdia som teda
nepociťovala žiadnu jazykovú bariéru. Ak mám byť úprimná, úroveň
školstva v Turecku sa mi zdala – v porovnaní s našou – nižšia. Neviem, či to bolo tým, že išlo o súkromnú univerzitu, príp. tým, že na
mňa ako na zahraničnú študentku na výmennom pobyte kládli nižšie
nároky, alebo tým, že som len bola z našej fakulty zvyknutá na tvrdšiu
prácu, no mala som pocit, že štúdium zvládam ľavou zadnou bez
nejakej extra námahy. S vybavenosťou istanbulskej univerzity by však
naše vysoké školy len márne súperili. V univerzitnom areáli sme mali
strážené parkovisko, Starbucks, kaderníctvo, papiernictvo, reštauráciu či banku. O zábavu medzi prednáškami sme mali teda postarané
a mnohí študenti trávili v škole s priateľmi aj voľný čas a neutekali
hneď po prednáške domov, ako to robíme my na Slovensku.
Pokiaľ ide o život v Istanbule, musím povedať, že mi dodnes
toto mesto chýba. Jeho neuveriteľná rozmanitosť, mix európskej
a orientálnej kultúry, vône, hluk, milí ľudia, občas nevyhnutné dorozumievanie sa „rukami-nohami“, plavba loďou namiesto jazdy
autobusom... Samotný Istanbul ponúka toľko krásnych miest a zážitkov, že aj keby ste počas celého pobytu nevystrčili päty z mesta, určite sa tu nudiť nebudete a určite neuvidíte Istanbul celý. Ak
však budete mať možnosť, neohrdnite ani návštevou vzdialenejších
mňa veľmi prínosné, keďže sme diskutovali o daných problémoch verejnej politiky z rôznych uhlov pohľadu, navyše, dozvedela som sa tak i to,
ako rôzne môžu byť nastavené verejné politiky v iných krajinách.
Vyučovanie bolo postavené nielen na prednáškach profesorov, ale
aj na plodných študentsko-učiteľských debatách a konštruktívnych
výmenách názorov či postrehov k danej problematike, ktoré cibrili
naše argumentačné i vyjadrovacie schopnosti, no predovšetkým nás
naučili aktívne pristupovať k preberanej téme a vnímať ju z viacerých
hľadísk. Novinkou a zároveň veľkým plusom bol pre mňa spôsob vyučovania prostredníctvom role-play. Pri tomto type zážitkového učenia
sa vyučovaná téma určite viac „vryje pod kožu“, keďže si tak možno
priamo vyskúšať, ako to funguje v praxi. Bolo tiež vidieť, že študenti
sú tu zvyknutí nebáť sa vyjadriť svoj názor a že je pre nich úplne prirodzené aktívne sa zapájať do diania na hodine.
Ďalším príjemným pozorovateľským zistením bolo to, že študenti
na CEU študujú v knižniciach a v priestoroch školy, čo na Slovensku stále nie je zvykom. Tým, že sa v škole stretávajú aj mimo vyu-

kútov Turecka. Mne sa prostredníctvom študentskej organizácie
ESN podarilo dostať do tureckej Kapadócie a môžem povedať, že
je to jeden z najkrajších regiónov, aký som kedy videla. Hoci sme
s priateľmi zažili mnohé absurdné situácie, na Turecko spomínam
len v dobrom. Po návrate na Slovensko som dokonca pokračovala
v kurze tureckého jazyka, ku ktorému mám dodnes špeciálny vzťah
napriek tomu, že kurzu som sa už vzdala.
Som nesmierne rada, že som vďaka programu Erasmus+ mala
možnosť stráviť 5 mesiacov v zahraničí a že som si vybrala práve
Istanbul. Pobyt v moslimskej krajine mi otvoril oči aj myseľ, naučil
ma nesúdiť ľudí na základe ich náboženstva, farby pleti, orientácie
a iných čŕt, ktoré rozdeľujú dnešnú spoločnosť. Hoci je dnes politická situácia v Turecku úplne iná ako vtedy, keď som ja bola študentkou 5. ročníka, určite sa ho oplatí navštíviť – nebudete ľutovať.
Mária Burzalová, absolventka FSEV UK

čovania, vzniká viac priestoru pre akademické debaty, ale aj nové
priateľstvá, čo vytvára perfektnú atmosféru na akademickej pôde.
Tomuto účelu zodpovedá i skvelá priestorová vybavenosť univerzity
– študenti môžu využívať nielen spomínanú knižnicu, ale aj počítačové miestnosti i tzv. laptop area. Taktiež sa na CEU takmer každý
deň koná niekoľko verejných prednášok, workshopov či konferencií, o ktorých sú všetci študenti vopred informovaní prostredníctvom
školských emailov. Obrovskou výhodou je aj umiestnenie univerzity
priamo v centre veľkolepej Budapešti, a tak i výborná dostupnosť
ňou ponúkaných podujatí. Aj vďaka tomu na CEU vznikla akademická komunita, ktorá sa pravidelne stretáva a diskutuje. Veľmi sa teším,
že mi program Erasmus+ umožnil stať sa jej súčasťou.
CEU sa však snaží o spájanie ľudí nielen na akademickej pôde, ale aj
v rámci ich voľnočasových aktivít mimo univerzity. Univerzita každý rok
organizuje rôzne akcie, ako napríklad sobotný piknik či jarný bál na lodi,
ktorá sa plaví po Dunaji. Na tieto spoločenské akcie, pričom v ponuke
nechýbajú ani rôzne športové či kultúrne podujatia, chodí aj množstvo
bývalých absolventov, ktorí ostali verní svojej alma mater i po ukončení
štúdia a naďalej sa aktívne zapájajú do akademického diania. Tieto po
dujatia sa tak stávajú obrovskou príležitosťou pre networking.
Ak teda zvažujete zahraničnú študijnú mobilitu, no stále rozmýšľate, ktorú školu si vybrať, určite odporúčam CEU, vďaka ktorej sa jednak môžete zlepšiť po intelektuálnej a odbornej stránke, no ponúkne
vám i množstvo príležitostí pre networking a navždy sa už stane súčasťou vášho života.
Jana Kubíková, absolventka FSEV UK
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ZAUJALO NÁS

Etnologické priblíženie sviatku Pamiatky zosnulých

Pamiatka zosnulých či Halloween? S touto otázkou ohľadom preferovaného trávenia sviatkov na prelome októbra a novembra sa
odnedávna stretávame čoraz častejšie. Mnohí sa domnievajú, že pietny rozmer domáceho sviatku nemiestne prebíja nespútané
(a k nám importované) veselie halloweenskych masiek, predchádzajúce Pamiatke zosnulých. Proti oslavám Halloweenu pravidelne
ostro vystupujú aj kresťanské cirkvi. Na druhej strane firemné večierky i detské karnevaly v halloweenskom štýle koncom októbra nie
sú už ani u nás ničím neobvyklým, na čo pohotovo reagovali obchodné domy, ktoré v týchto dňoch priam v ekumenickom súzvuku
ponúkajú sviečky a kahance hneď vedľa tekvíc či strašidelných kostýmov. Ako to teda je? Sú Pamiatka zosnulých a Halloween skutočne dva protichodné sviatky? Aj na to sme sa opýtali prof. PhDr. Marty Botikovej, CSc., z Katedry etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty UK.
redakcia
Je zaujímavé, že prechody z jedného do
ďalšieho obdobia roka, ktoré sú v prírodných
podmienkach našej krajiny ešte stále výrazne
prítomné, sú v postmodernej civilizácii začiatku 21. storočia pripomínané, ba aj zvýrazňované obyčajami. Nie vždy celkom rozumieme
pôvodu praktík, ktorých vznik sa spája s predkresťanskými vrstvami magického myslenia
a postupov. Zaráža nás starobylosť a mnohovrstevnosť takýchto postupov, ktoré okrem
magického prvku obsahujú aj množstvo so
ciálnych funkcií. A v evolučno-antropologickej
perspektíve, ale často aj laicky a metaforicky
sa konštatuje, že človek sa vo svojej ľudskej
podstate veľmi nezmenil v zmysle potrieb
a snažení dosiahnuť vyrovnanosť mysle a tela.
To by mohlo byť jedným z vysvetlení pretrvávania mnohých tradičných postupov v kultúrnom vývoji a jeho prejavoch.
Z hľadiska arzenálu kultúrnej antropológie
nám prichodí zdôrazniť kontinuitu a už spomínané postupy, ktoré prinášajú človeku dobrý
pocit z vykonaného diela či naplnených spoločenských vzťahov a záväzkov. A z etnologického pohľadu zas nájdeme dôkazy o špecifickosti aj o nešpecifickosti regionálnych,
či dokonca lokálnych prejavov, ktoré sa v danom priestore ujali v dôsledku vzájomného
kultúrneho ovplyvňovania skupín a nositeľov
kultúrnych prvkov, obyčají.
Keď som rozmýšľala o tom, ako na neveľkom priestore uchopiť súbor dní a s nimi spojených úkonov na prelome októbra a novembra, zablúdila som na niektoré popularizačné
texty, kde ma zarazilo (okrem iného) jednoduché a priamočiare odvádzanie sviatkov
z presne pomenovaných a v kalendári datovaných keltských slávností. Týmto nechcem
poprieť vývojové súvislosti a už spomenutú
kontinuitu tradície, ale zároveň by som rada
uviedla naše premýšľanie do línie hľadania
prameňov, odkiaľ berieme istotu hovoriť
o nadväznosti sviatkov našej súčasnosti so
slávnosťami ľudí železnej doby. Nespochybňujeme, že išlo o čas rozširovania a základov európskej civilizácie, ktorej sme dedičmi, avšak táto sa rozvíjala vo veľmi zložitých
procesoch, navrstvovali sa na ňu nové prvky
sprvu migrujúcich, potom usádzajúcich sa
skupín, etník. Ďalší kultúrny a historický vý-
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voj v etnologickom bádaní môžeme hypoteticky predpokladať na základe paralelne
fungujúcich alebo v rezíduách pretrvávajúcich kultúrnych javov. Stanoviť kontinuitu si
už veda vari ani netrúfne. Potom je na mieste
otázka – čo veda vie povedať k sviatkom,
oslavám, obyčajam, magickým praktikám?
Myslím, že naše poznatky sú dostatočné,
aby sme porozumeli podstate sviatkovania,
a nielen pretrvávaniu určitých jeho foriem,
ale aby sme sa naučili rozumieť aj ich zmenám, ktorými v čase svojej existencie a vývoja prechádzali. Sme možno až fascinovaní
mnohovrstevnosťou úkonov, v ktorých na
základe paralel vieme pomenovať starobylé,
kontinuálne pretrvávajúce predstavy a s nimi
spojené činnosti, sme uzrozumení s mnohými zmenami funkcií sviatočných príležitostí,
keď často celkom pragmaticky prevládne
niektorý z aspektov sviatkov (napr. spojený
s obdarúvaním a ekonomickým ziskom).
V zmysle evanjelizačných ideí všeobecnej
(katolíckej) cirkvi pápež Gregor I. (590 – 601)
presunul pôvodne (od 4. storočia) v máji slávený Sviatok všetkých svätých na dnes známy a pevný novembrový termín. Bol to veľmi
rozumný misionársky postup, na základe ktorého sa pôvodne posvätné dni a sviatky pohanov neprestali oslavovať, ale sa napĺňali novým, v tomto prípade kresťanským obsahom.
Staré obsahy, vyhlásené za diabolské dielo,
mali byť navždy prekryté, čo sa, priznajme,
nie celkom podarilo. Dokázali žiť a prežiť aj
vďaka už spomenutým nezmeneným ľudským
potrebám vyjadrovať úctu k mnohému nepoznanému, či už kresťanským, alebo predkresťanským, magickým spôsobom.
V celom cykle zostala pevne zakotvená
i Pamiatka zosnulých, ktorú u nás nevykorenili ani protináboženské opatrenia nedávneho totalitného spoločenského usporiadania. Sviatky úcty k predkom sú súčasťou
ľudskej kultúry kdekoľvek na svete. A kým
je úcta a spomienka oslavou života a činov
zomrelých, akékoľvek politické usporiadanie
mu musí dať za pravdu. Prudérne začíname
krútiť hlavou, keď sme od nedávnej minulosti konfrontovaní so (staro)novým spôsobom
oslavovania sviatkov, pripomínajúcich predkov, zábavou a smiechom, maskovanými

postavami a žartovaním. Kvôli porozumeniu,
kde sa také gestá zobrali, pripomeňme si iný
rozmer vzťahu k zomrelým: strach z návratu
nebožtíka, ktorý opäť nájdeme v mnohých
kultúrach, a tak je prítomný aj v nás samotných. Poisťuje sa rôznymi magickými praktikami v pohrebných obyčajach, a tak trochu
ho „pripoistí“ smiechová kultúra. Strach
prekonávame tým, že sa z neho vysmejeme.
Bázeň sa mení na veselosť. Aj zobrazovanie
duší predkov komickým spôsobom – tekvicové tváre s horiacimi sviečkami boli síce
strašidelné, ale na druhej strane každý vedel, že je to žart, komédia – no a kto nevedel, ten sám vyšiel na smiech… Je pravda,
že tento halloweensky rozmer osláv je u nás
momentálne vnímaný ako novodobý import
a zmena oproti „pôvodným“ spôsobom osláv
týchto sviatkov. Ale hľadanie „pôvodných“
foriem je ako hľadanie strateného času. Kultúrne fenomény nás presviedčajú o neustálom toku zmien – ide skôr o to, sledovať ich
tempo, spôsoby či príčiny, a tak pomôcť porozumeniu stálosti ľudskej kultúry. Navyše,
v okolí Bratislavy, v zadunajských obciach
Jarovce a Rusovce, máme ešte v druhej
polovici 20. storočia doložené (bez amerického vplyvu) chodenie s „hajlingami“ – vinšovanie detí v čase okolo Sviatku všetkých
svätých, za ktoré boli odmenené v cukre máčanými jabĺčkami.
Aj návštevy cintorínov a starostlivosť o hroby mali v tradičnom životnom rytme viacero
príležitostí a termínov. V našej kultúre popri
Vianociach či Veľkej noci jednoznačne dominuje začiatok novembra, keď cintoríny rozkvitnú ako „záhrady“ v záplave chryzantém
a sviečky blikajú na hroboch... Je dobré, že
sa pri hroboch stretávame živí. Často po celý
rok nestretneme príbuzných, s ktorými sa zídeme pri hroboch predkov. Je dobré, keď
sa investície do výzdoby hrobov vyvažujú časom a silou, venovanými spomienke na tých,
ktorí v hroboch ležia. Komercionalizáciu ani
jedného z týchto sviatkov nezastavíme, môžeme ich však prehodnocovať a zmysluplne
prežívať svojím spôsobom.
Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.,
Katedra etnológie a muzeológie FiF UK

LÚČIME SA

Opustil nás pedagóg, vedec
a prodekan FSEV UK
doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.
(12. 4. 1960 – 10. 9. 2017)
Dňa 10. septembra 2017 nás vo veku 57 rokov navždy opustil doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., ktorý od roku 2007 pôsobil na Fakulte sociálnych a ekonomických vied
Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK).
Doc. Milan Horniaček, rodák z Bratislavy,
vyrastal v učiteľskej rodine. Bol odborníkom
v oblasti teórie hier, teórie oligopolu a matematickej ekonómie. V pedagogickej činnosti
sa zameriaval na mikroekonómiu, dynamické
programovanie a inštitucionálnu ekonómiu.
Vedeckú hodnosť kandidáta ekonomických vied v odbore politická ekonómia získal
v roku 1989 na Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied. V tom istom odbore
sa v roku 1998 na Fakulte sociálnych vied
Karlovej univerzity v Prahe habilitoval prácou
„Renegotiation-Proofness in Infinite Horizon
Oligopolistic Games“. Bohaté skúsenosti a inšpiráciu získaval na najprestížnejších
svetových univerzitách. Pôsobil na Faculty
of Economics at University of Cambridge
(1993), na Hanken School of Economics
v Helsinkách (1993), na Department of Economics in the Faculty of Arts and Sciences
at Harvard University (1995), vyučoval tiež
v Centre pre ekonomický výskum a postgraduálne vzdelávanie (CERGE) a na Fakulte
sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe.
Takmer 7 rokov pôsobil na Katedre ekonómie a manažmentu Fakulty elektrotechniky
a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Na FSEV UK začal doc. Milan Horniaček
pracovať v roku 2007. Počas desiatich rokov
svojho pôsobenia na našej fakulte zastával
viacero významných funkcií: bol členom Akademického senátu UK, neskôr predsedom
Akademického senátu FSEV UK a následne
sa stal prodekanom pre štúdium a študijným
poradcom pre bakalársky študijný program
aplikovaná ekonómia, ako aj predsedom
Disciplinárnej komisie FSEV UK a zástupcom zamestnancov na fakulte. Aj jeho zásadným pričinením sa na FSEV UK pred takmer
tromi rokmi podarilo akreditovať magisterský
študijný program aplikovaná ekonómia a pripraviť aj doktorandský program. Jeho precízny prístup, detailné ovládanie predpisov
a objektívne zváženie okolností, vždy v kontexte ľudského prístupu, mali pozitívny vplyv
na budovanie študijného programu, rozvoj
pracoviska a najmä na študentov.
Vo vedeckovýskumnej činnosti participoval na riešení viacerých projektov VEGA
a APVV. Jeho publikačná činnosť bola rovnako bohatá: v medzinárodných databázach Web of Science a Scopus má evidovaných 12 publikácií (7 z nich za ostatných
6 rokov) a celkovo 34 výstupov kategórie
A. Najnovšie vedecké zistenia reflektoval vo

svojej pedagogickej praxi a s čistými úmyslami a závideniahodnou osobnou odvahou
sa vždy snažil robiť veci dobre. Jeho ľudský
rozmer dokresľuje aj skutočnosť, že nikdy
nikoho neodmietol školiť a venoval sa všetkým študentom, v ktorých pestoval trvalo pozitívny vzťah k ekonómii. Bol školiteľom 50
bakalárskych, 14 magisterských a 5 doktorandských prác.
Pedagóg, ktorý svojou prácou ovplyvnil
mnohých študentov, bol vždy ochotný pomôcť a poradiť. Pre jeho húževnatosť, skúsenosti, ktoré v tejto oblasti mal, ale aj pre
spoločný sen – sen posunúť našu fakultu
ešte ďalej, ukázať, že kvalitné vzdelanie možno dosiahnuť aj na Slovensku a že vzdelávať
a vychovávať úspešných absolventov dokážeme aj my, bol dôležitou súčasťou FSEV
UK a už teraz nám chýba. Jeho odkaz ostane v mysliach a srdciach tých, ktorých učil,
vedecky viedol a s ktorými spolupracoval.
Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.,
dekanka FSEV UK

JAZYKOVÉ OKIENKO

Riešenie niektorých výslovnostných problémov
prostredníctvom webu
Pravdepodobne
každý z nás sem-tam
zaváha, či v slovách
ako mestečko, tieto, nechty, poveternostný, sanitka,
dereš, deptať treba vysloviť tvrdú alebo mäkkú spoluhlásku.
A keďže sa z našej výslovnosti postupne
vytráca mäkká spoluhláska ľ, prestávame si
byť istí už aj tým, či poľovnícky pes je vyžla alebo vyžľa, či jeme cviklu alebo cvikľu,
a začíname mať z toho v hlave poriadny „guláš“. (Alebo guľáš?)
Ak na riešenie výslovnostných dilem
nechceme, expresívne povedané, kašlať
(či nebodaj kašľať?), môžeme ich veľmi
rýchlo vyriešiť pomocou Krátkeho slovníka

slovenského jazyka (KSSJ) a Pravidiel slovenského pravopisu (PSP), ktoré sú voľne
dostupné na stránke www.juls.savba.sk po
kliknutí na slovníky (príp. všetky zdroje)
vpravo hore. Po vpísaní slova do vyhľadávacieho okienka sa jediným kliknutím dostaneme k informáciám vo viacerých zdrojoch
(majme však na pamäti, že iba KSSJ a PSP
sú kodifikačnými príručkami). V KSSJ a PSP
zo zápisu [-ť-] uvedeného pri slove mestečko
zistíme, že v ňom treba pred samohláskou e
vysloviť mäkkú spoluhlásku, kým zo zápisu
[t-] pri slove tieto či [d-] pri slove dereš pochopíme, že v nich máme vysloviť tvrdé spoluhlásky. Dozvieme sa tiež, že v slove poveternostný môžeme vysloviť t i ť, ako aj to, že
v našom jazyku existujú slová guláš aj guľáš,
kašlať aj kašľať, ale slová vyžľa a cvikľa nie.

Práve na slovách ako cvikla, vyžla, rola, roľa
si môžeme uvedomiť, ako sa dôsledky stierania rozdielov vo výslovnosti spoluhlások l a ľ
prejavujú už aj v našej neistote pri skloňovaní
týchto slov (hláskové zakončenie na tvrdú
alebo mäkkú spoluhlásku totiž ovplyvňuje
zaradenie slova do skloňovacieho vzoru).
Správnosť problémových tvarov slov si môžeme najrýchlejšie overiť v KSSJ a PSP, ako
aj v databáze všetkých tvarov podstatných
mien (nazvanej Paradigmy podstatných
mien, posledný zdroj v poradí), ktorú môžeme využiť na spomenutej webovej stránke po
kliknutí na všetky zdroje. Tak smelo do toho!
Mgr. Ľubica Horváthová, PhD.,
Katedra slovenského jazyka
a literatúry PdF UK
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KRÍŽOVKA

Voltaire: „Keď ide o peniaze, všetci ľudia sú ... (tajnička).“
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Autorka: RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.

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

Správne znenie tajničky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 10. novembra 2017 a vyhrajte tričko UK s dlhým rukávom.
Spomedzi správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity.
Vyhodnotenie z minulého čísla: Konfucius: „Mladí potrebujú radosť a ... TAJNIČKA 1: LÁSKU, dospelí priateľstvo a ... TAJNIČKA 2:
PRÁCU, starí mier a ... TAJNIČKA 3: POKOJ.“ Správnu odpoveď poslala aj Ema Suľová. Srdečne blahoželáme!

POZÝVAME

Príďte sa do UPeCe zabaviť na
Ondrejskú ľudovú veselicu!
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Ondrejská ľudová veselica, jedna z najväčších akcií Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa Freinademetza
(UPeCe), je jedinečnou študentskou
zábavou s dlhoročnou tradíciou, ktorá
sa každoročne koná okolo sviatku sv.
Ondreja. Každý rok na nej privítame
takmer 800 účastníkov! Ako vyplýva už
z jej názvu, nesie sa v duchu slovenských ľudových tradícií, čomu je prispôsobené všetko od odevu účastníkov cez kapelu a program až po jedlo
a výzdobu. Je to skvelá príležitosť
vidieť pestré kroje zo všetkých kútov
Slovenska, dosýtosti sa vytancovať,
zabaviť sa na kvalitnom programe
a možno sa i niečo nové naučiť o našich tradíciách. Príďte sa o tom presvedčiť aj
vy – tešíme sa na vás 1. decembra 2017! Viac informácií na: www.
upc.uniba.sk.			
Tatiana Zlatošová
Foto: Iakob Tunievi

Čo nájde
te v nove
mbrovej
Našej un
• Rozho
iverzite?
vor s Lucio
u

Gallovou
a Bibiano
u Krausko
vou
študentka
mi FSEV U ,
K, ktoré
na fakulte
rozbehli ú
spešný
biobufet
Kedy a ako
sa
nápad na vy vlastne zrodil
budovanie
fakultného
bufetu?
• Kardin
ál Kurt Ko
c
h
si prevzal
Za aké zás
Zla
luhy mu ju
univerzita u tú medailu UK
delila?
• Fakult
y UK sa p
rezentova
vzdelávan
li na 21
ia AKADÉ
MIA & VAP . ročníku veľtrhu
Aká bola to
AC®
hto
stredoškolá ročná účasť? Čo na
jviac zaujím
kov v stánk
alo
u UK?
• Farma
ceutická fa
kulta UK s
65. výroč
i pripome
ie s
nula
Koho pri te vojho vzniku
jto príležito
sti ocenila
?
• veľa ď
alšieho za
ujímavého
čítania

ENGLISH SUMMARY

A fifth victory for the Comenius University rowing eight
On Saturday 16 September 2017, the Comenius University and Slovak University of
Technology rowing eights took each other
on in a race on the Danube for the fifth
time. This year the Comenius University
rowing team was once again the winner.
The 2017 University Regatta Bratislava,
organized by Comenius University’s Faculty of Physical Education and Sports, was
part of the 23rd annual Devín to Bratislava
rowing eights competition, which also honoured the 90th anniversary of the Slovak
Rowing Club. The Comenius University
team also won the men’s category of the
Devín to Bratislava competition. p. 3
An Award for Comenius University’s
Erasmus programme
On the occasion of the 30th anniversary of
the Erasmus programme, Comenius University received an award for exceptional
activity and results in running European educational programmes from 1998 to 2017.
During the “From Erasmus to Erasmus+”
conference held on 26 September 2017,
the Comenius University Vice-Rector for
International Relations, Professor Daniela
Ostatníková, received the award from Irena
Fonodová, the acting director of the Slovak
Academic Association for International Cooperation. p. 5
The ninety-ninth academic year begins
at Comenius University
On 25 September 2017, the 99th academic year officially commenced at a ceremony in the Comenius University Auditorium where those present were addressed
by Comenius University Rector, Professor
Karol Mičieta. The event included the participation of the Minister of Education, Science, Research and Sport of the Slovak
Republic, Dr Martina Lubyová. p. 6

2017 AmosFest
On 26 and 27 September 2017, the
unique AmosFest university event took
place at Bratislava’s Mlynská dolina. This
is primarily a student-focused festival
which has the aim of bringing together
the Comenius University academic community and strengthening its bond to the
university. It took place under the auspices of Comenius University Rector, Professor Karol Mičieta. The rich programme
included a travel cinema, discussions with
successful students and young graduates
of the university, thematic inputs by wellknown personalities, as well as a presen-

tation of university student associations,
organizations, and allied groups. There
was also a lively musical programme on
offer. p. 13
2017 European Researchers’ Night
On 29 September 2017, the eleventh annual edition of the highly popular European
Researchers’ Night took place in 30 countries and in more than 300 cities throughout Europe. Researchers as well as adult
and younger festival participants were
brought together by this year’s slogan,
“Made by Science”, which intends to remind everyone that the things we now use
in everyday life are actually the result of a
great deal of scientific effort, research, and
experimentation. As is tradition, this event,
which took place in five Slovak cities and
towns, included the participation of scientists as well as other experts from Comenius University in Bratislava. pp. 14–15
The First Falling Walls Lab Slovakia
Falling Walls Lab Slovakia took place for
the first time on 29 September 2017 in the
Moyzes Hall at the Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava. The first year of
this inspirational project, which has its roots
in Berlin and which provides space for the
presentation of ground-breaking research
projects, initiatives, ideas, and business
models from a wide range of areas, was organized by Comenius University in partnership with the Slovak Academy of Sciences,
the Slovak Organization for Research and
Development Activities, the Slovak University of Technology in Bratislava, Pavol Jozef
Šafárik University in Košice, the Technical
University of Košice, and the University of
Žilina. The Slovak round saw eighteen participants give presentations offering suggested solutions to various diverse and primarily society-wide challenges, with there
being a dominance of medical themes. The
winner of the event was Stanislav Hrivňák
from Pavol Jozef Šafárik University in
Košice, who had the idea of using a microCT scanner to display the inner bodies of
small animals and cells. pp. 16-17
An expert from the Faculty of Arts will
head an international psychological association
In the summer of this year, Dr Daniela
Čechová from the Department of Psychology at Comenius University’s Faculty of
Arts was elected to become the president
of the International Association of Individual
Psychology (IAIP), one of the most prestigious psychological associations in the
world. p. 18

Professor Povinec becomes a Hevesy
Medal Award Laureate for 2017
On 18 September 2017, during the sixth
Asia-Pacific Symposium on Radiochemistry on the island of Jeju in South Korea,
Professor Pavel Povinec from Comenius
University’s Faculty of Mathematics, Physics and Informatics was awarded the prestigious Hevesy Medal Award for 2017 in
recognition of his scientific results in the
nuclear sciences, the development of ultrasensitive radioanalytical and acceleration technologies, and their application in
research into environmental processes
and rare nuclear transformations. p. 19
An international scientific symposium
at Comenius University’s Evangelical
Lutheran Theological Faculty
From 12 to 15 September 2017, there was
an international scholarly symposium entitled
“500 years of the Reformation in Slovakia” at
the Evangelical Lutheran Theological Faculty
to celebrate the anniversary of the Reformation. The event was ceremoniously opened
by the faculty’s dean, Associate Professor
Ľubomír Batka, with the Comenius University Rector, Professor Karol Mičieta, also in
attendance along with German ambassador
Joachim Bleicker and other significant academic, church, diplomatic, and state representatives. The programme of this interdisciplinary-minded symposium was divided
into four parallel sections whose participants
gave an open, critical, and ecumenical evaluation of the significance of the Reformation’s
ideas from the perspective of history, philosophy, theology, and biblical hermeneutics,
as well as from literary, cultural, artistic and
sacral points of view. p. 22
An international conference to mark
the 65th anniversary of the Faculty of
Pharmacy
On the occasion of the 65th anniversary of
the establishment of the Faculty of Pharmacy at Comenius University in Bratislava,
the joint “Conference on the 65th Anniversary of the Faculty of Pharmacy, Comenius
University in Bratislava – 46th EuroCongress
on Drug Synthesis and Analysis” took place
from 5 to 8 September 2017 at the faculty.
This year’s conference focused on medicine
and remedies in the wider spectrum, from
their development and research planning,
their synthesis and analysis, the study of the
relationship of their structure and its effect,
right up to the dispensing of medicine and its
pharmacological effects. Several significant
Slovak and international experts (from Africa,
America, Asia, and Europe) took part. p. 28
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