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EDITORIÁL

M

ladú slovenskú literatúru som postupne prestal sledovať
v priamej úmere k tomu, ako sa mi vzďaľovala vlastná
mladosť. Nedávno som však predsa vzal do rúk dielko
začínajúcej slovenskej prozaičky, ktorá na poldruha stovke strán
opisuje, ako jej hlavná hrdinka rieši problémy svojho bytia tu
sexom, tam dávkou alkoholu, inde zasa nejakým tým jointom.
Z knihy som zvládol asi dve tretiny s konštatovaním, že opus sa
zrejme nestane súčasťou zlatého fondu nášho písomníctva. Ak
totiž odhliadnem od estetických kritérií a budem sa venovať len
fabule, tak problémy, ktorými sa hlavná hrdinka prózy umára,
znamenajú v očiach väčšiny mojich generačných súpútnikov
– o tých ešte starších ani nehovoriac – bizarné, nepodstatné,
prepytujem, až smiešne plytké výmole na chodníku života, do
ktorých noha síce zapadne, ba možno sa i podvrtne, no s trochou úsilia (a octanovej masti) sa dá cez ne viac-menej nerušene napredovať. Už počujem hlasy: „Ahaho! Zabudol, ako pred
tridsiatimi rokmi pre podobné veci nespával a priateľom pri pive
vylieval (si) dušu spolu s pivom!“ Kdeže, práve naopak: na tie
časy, ktoré síce mali v sebe veľkú dávku melancholickej ľúbostnej poézie, no skončili bez vlastnej prózy, často a rád spomínam.
Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, predchádzajúcimi riadkami
som chcel navodiť najmä myšlienky na blížiace sa sviatky, ktoré nás svojím obsahom nabádajú hľadieť do budúcnosti jednak
s pokorou, no zároveň s veľkou nádejou. Pokorou, vďaka ktorej
si uvedomíme, že stredom vesmíru nie sme my a naše žiadze,
ale niečo, čo nás všetkých prevyšuje, presahuje a pretrvá. A nádejou, vďaka ktorej nohu z výmoľu, nech je akokoľvek hlboký,
napokon vždy vytiahneme a vykročíme ďalej. Milí naši čitatelia,
želám vám týždne a mesiace plné zdravia, pokoja a radostnej
nádeje.
Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., prorektor UK pre rozvoj,
predseda Redakčnej rady Našej univerzity
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SPRAVODAJST VO

Americký teológ získal
čestný doktorát Univerzity
Komenského
Profesor Robert Allan Kolb z Concordia Seminary, St. Louis v USA
sa dňa 13. novembra 2017 stal 122. čestným doktorom Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Udelenie titulu za príspevok
k výskumu reformácie a dlhodobú spoluprácu navrhla Evanjelická
bohoslovecká fakulta UK (EBF UK).
Dr. h. c. mult. prof. Robert Kolb, PhD., je poprednou vedeckou
autoritou na reformáciu a poreformačné obdobie, Martina Luthera
a jeho spolupracovníkov a na evanjelickú teológiu. Je svetovo uznávaným odborníkom na výskum druhej a tretej generácie reformačných teológov, obdobia konfesionalizácie a kontroverznej teológie
16. storočia. Jeho špecializácia sa zameriava na oblasť strednej
a východnej Európy vrátane dnešného Slovenska.
„Som nesmierne rád, že v roku, keď si pripomíname 500 rokov
reformácie, vítame na pôde našej univerzity s prívlastkom ,národná‘
jedinečnú osobnosť s výnimočnou schopnosťou integrovať reformáciu, históriu, výskum a teologické vzdelávanie a reflektujúcu význam
viery a cirkvi v súčasnom svete,“ povedal na slávnosti rektor UK prof.
RNDr. Karol Mičieta, PhD.
So slovenskými odborníkmi spolupracuje profesor dlhodobo prostredníctvom Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK. „V rokoch 2001, 2002,
2004, 2014 tu viedol Letnú teologickú akadémiu – program kontinuálneho vzdelávania pre talentovaných teológov zo Slovenska, Srbska, Rumunska, Sliezska a pre doktorandov EBF UK. Vedecké a odborné prednášky
tu predniesol aj pri iných príležitostiach,“ uviedol dekan EBF UK doc. Mgr.
Ľubomír Batka, Dr. theol. Profesor navštívil Slovensko naposledy v septembri 2017, keď na pôde EBF UK prednášal na medzinárodnom sympóziu k 500. výročiu reformácie na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo pod
záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.

Prof. Robert Kolb má so Slovenskom silné väzby: „Každá návšteva
Bratislavy rozšírila moje poznanie vďaka rozhovorom s farármi a profesormi, ako aj s laikmi, čo mi umožnilo lepšie pochopiť širšie dimenzie cirkevnej histórie v Európe.“
Prof. Robert Kolb absolvoval teologické štúdium na Concordia University, St. Paul v Minnesote a doktorandské štúdium histórie na University of
Wisconsin-Madison. Pôsobil ako výkonný riaditeľ Centra pre reformačný
výskum a takmer dve desaťročia vyučoval na svojej alma mater Concordia
University, St. Paul na katedrách náboženstva a histórie. Po jeho menovaní za misijného profesora pre systematickú teológiu a riaditeľa Inštitútu pre
misijné štúdiá na Concordia Seminary, St. Louis pôsobil na zahraničných
evanjelických inštitúciách po celom svete. Ako hosťujúci profesor prednášal na univerzitách nielen v USA, ale aj v Kanade, Veľkej Británii, Nemecku, Švajčiarsku, Nórsku, Švédsku, Estónsku, Lotyšsku, Česku, Indii,
Rusku, Nigérii i na Slovensku pre študentov Evanjelickej bohosloveckej
fakulty UK. Je nositeľom troch čestných doktorátov.
Lenka Miller

Šesť nových profesorov na UK
Prezident SR Ing. Andrej Kiska vymenoval dňa 4. decembra 2017 tridsať nových profesorov a profesoriek vysokých škôl.
Šesť z nich pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave.
„V našom školstve, v celom systéme výchovy a vzdelávania, od detí
v predškolskom veku až po študentov našich vysokých škôl, máme
jeden problém. Ten problém sa volá priemernosť. Nevieme pomôcť
najslabším a len veľmi výnimočne vieme podporiť tých najschopnejších a talentovaných. Vieme, že máme dobré, možno výborné vysoké školy, alebo určite aspoň niektoré fakulty. Napriek tomu aj v týchto
odboroch odchádzajú mladí ľudia do zahraničia a často sa nevracajú,“ uviedol v slávnostnom príhovore prezident SR. „Myslím si, že
tejto priemernosti by sme mali povedať dosť. A očakávam práve od
vás, pani profesorky, páni profesori, že aj váš hlas bude jasno počuť.
Že budete schopní pomenovať problémy, že budete hľadať riešenia
a pri ich presadzovaní budete otvorení spolupráci s tými, ktorí sú za
to politicky zodpovední. V tlaku na kvalitnejšie vzdelávanie, vedu a

výskum na Slovensku vnímam vašu úlohu ako nenahraditeľnú,“ zdôraznil Andrej Kiska.
Novovymenovaní profesori Univerzity Komenského v Bratislave:
prof. Ing. Emília Beblavá, PhD., odbor politológia, Fakulta sociál
nych a ekonomických vied UK
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., odbor teória a dejiny štátu a práva, Právnická fakulta UK
prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., odbor vnútorné choroby, Lekárska fakulta UK
prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD., odbor vnútorné choroby, Lekárska fakulta UK
prof. MUDr. Renata Péčová, PhD., odbor normálna a patologická
fyziológia, Jesseniova lekárska fakulta UK
prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., odbor verejné zdravotníctvo,
Jesseniova lekárska fakulta UK
Vymenúvací dekrét si z rúk prezidenta prevzal aj prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc., z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý
absolvoval inauguračné konanie na Univerzite Komenského v Bratislave.
Kompletný zoznam vymenovaných profesorov je k dispozícii na:
www.prezident.sk.
Andrea Földváryová
Foto: Marián Garaj, Kancelária prezidenta SR
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Ako vnímate slovenské Vianoce
a zvyky s nimi spojené?
Doc. RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc., MPH,
Lekárska fakulta UK

„Tým, že som na Slovensko prišiel ešte v roku 1980 ako študent UK, pred sviatkami ma vždy moji slovenskí spolužiaci, ktorí ma brali ako blízkeho kamaráta, pozvali
k sebe domov, kde ma predstavili svojim rodičom i príbuzným. Spomínam si, akoby
to bolo včera: písal sa rok 1981, bolo tesne pred Vianocami a môj spolubývajúci Laco
Holeščák odchádzal na sviatky domov do Čadce. Krátko predtým ma vzal na prechádzku
k Dunaju, kde mi oznámil: ,Nasir, pôjdeš na Vianoce k nám!‘ Medzitým ma pozval k sebe do Nitry ďalší kamarát,
Martin Koreň, ale to som sa už sľúbil Lacovi do Čadce. Nesklamal som však ani Martina a šiel som k nemu na Silvestra.
Počas Vianoc na Kysuciach som sa v kruhu priateľov cítil ako doma a pod vianočným stromčekom na mňa dokonca čakal darček! Bolo
to pre mňa niečo nezabudnuteľné – Vianoce sa tak pre mňa naozaj stali sviatkami pokoja a mieru.
Moje cesty do Čadce a Nitry sa pravidelne opakovali. V neskorších rokoch pribudli ďalší priatelia – Jozef Gajdoš ma bral k sebe domov
na Považie a jeho rodičia sa dokonca stali mojimi náhradnými rodičmi, ktorí neskôr zastupovali mojich rodičov aj na mojej svadbe! U nich
som si našiel náhradný domov. Chodieval som tam stále častejšie. Keď som k nim neprišiel mesiac, Jožko mi vravieval: ,Nasir, mama sa
pýta, kedy prídeš!‘ Vždy mi prispeli aj na cestu a pribalili nám i chutnú výslužku. Brali ma ako štvrtého syna. Mama Gajdošová mi dokonca
kúpila z Makyty Púchov oblek za 500 korún. Keď som jej zaň dával peniaze, povedala: ,Nasir, to je z lásky k tebe.‘ A peniaze odo mňa
nevzala. Chodieval som s nimi aj na polnočnú omšu do Pruského. Som toho názoru, ako bol aj môj nebohý otec, že Boh (stvoriteľ) je
jeden a ja by som kvôli priateľstvu išiel do hocijakého chrámu. Na záver by som chcel dodať, že som kresťanov mal možnosť spoznať
ako dobrých a dobrosrdečných ľudí, ktorí mi pomohli aj pri realizácii môjho sna postaviť školu v rodnom Afganistane!“

Doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.,
Farmaceutická fakulta UK

„Vianoce na Slovensku vnímam veľmi pozitívne, pretože sú to tie výnimočné dni v roku, keď všade navôkol
vládne mier, pokoj a ľudia trávia čas v kruhu rodiny. Vianočný čas je čarovný aj vzhľadom na všade prítomnú výzdobu, blikajúce svetielka, vianočné koledy znejúce z rádií a televízie. Zvyky na Slovensku a na Madagaskare,
v mojej rodnej krajine, sú diametrálne odlišné. Slovenské Vianoce vrcholia na Štedrý večer 24. decembra, a to
večerou v podobe hríbovej kapustnice, majonézového šalátu s vyprážaným kaprom, rozdávaním darčekov a pre
veriacich následne i polnočnou omšou. Malgašský Štedrý večer je vlastne ,štedrý obed‘ podávaný 25. decembra.
Zvyky sa tu líšia v závislosti od oblasti ostrova. V prímorských častiach sa podáva grilovaná ryba s krevetami a majonézovým šalátom. Vo vnútrozemí sa zvykne podávať majonézový šalát, za ktorým nasleduje dusená hus s ryžou, respektíve pečený alebo
dusený moriak. Darčeky sa rozbaľujú po tomto slávnostnom obede. Kostol sa navštevuje 24. decembra večer do polnoci
a následne aj 25. decembra. Spoločným znakom slovenských i malgašských vianočných tradícií je ihličnatý stromček, pod
ktorým sú darčeky. Darčeky slovenským deťom nosí Ježiško, malgašským Dadabe Noely. Paradoxom je, že slovenské
Vianoce si spájame so zimou, mrazom a snehom, zatiaľ čo na Madagaskare je vzhľadom na jeho zemepisné pásmo
a polohu v tomto období leto a horúčavy. Za seba však môžem povedať, že je jedno, v ktorom kúte sveta sa nachádzate, aké jedlo konzumujete alebo aké je vonku ročné obdobie, tento čas má neopakovateľnú atmosféru najmä vtedy, ak
ho trávite v kruhu svojich blízkych. Na záver chcem všetkým ľuďom popriať príjemné, požehnané a ničím nerušené
vianočné sviatky prežité s tými najbližšími.“
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V I A N O Č N Á A N K E TA

Mgr. Kateryna Yakovenko, PhD.,

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK
„Slovenské Vianoce vnímam ako veľmi krásny a pozitívny sviatok. Páči sa mi, že každé
mesto a mestečko ma pekné vianočné ozdoby a stromčeky na hlavnom námestí, vďaka čomu cítim blížiace sa oslavy. Veľmi sa mi pozdávajú aj vianočné trhy, a to najmä v Bratislave. Okrem klasických
tradičných jedál, ktoré sa na spomínaných trhoch dajú ochutnať, tu možno vidieť aj rôzne ľudové výrobky,
prostredníctvom ktorých spoznávam trošku aj históriu slovenských Vianoc. V domácnostiach na Slovensku sú veľmi krásne a d v e n t né vence na vstupných dverách a vianočné osvetlenie na oknách. Milujem peknú vôňu perníkového korenia, s ktorým sa mi spájajú
spomienky aj na vianočné oslavy u nás doma, na Ukrajine. Pravé pečenie perníkov som však prvýkrát skúsila až na Slovensku a teraz
ten tradičný slovenský recept prešiel aj do mojej rodiny.“

Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD.,
Filozofická fakulta UK
„Môj prvý dotyk so slovenskými Vianocami siaha do obdobia môjho detstva v 80. rokoch, keď som v televízii videla niekoľko československých filmov, ktoré zachytávali aj tunajšiu predvianočnú atmosféru. V pamäti mi
utkvela najmä scéna plávajúceho kapra vo vani v kúpeľni. Vtedy som si myslela, že je to tak iba vo filme, a veľmi
ma to pobavilo. O pár rokov neskôr, keď som prišla na Slovensko, som sa na hodinách slovenčiny pre cudzincov
v rámci reálií dozvedela, že kapor vo vani je na Slovensku realitou a nie iba filmovou fikciou. Prekvapilo ma aj to, že
vianočné sviatky sú tu chápané ako výnimočná udalosť roka, ktorú nikto nemôže vynechať. Prvýkrát som sa o detailoch
slovenských Vianoc – počnúc zvykoslovím počas adventu a prestieraním štedrovečerného stola končiac – dozvedela na podujatí
,Od Lucie do Vianoc‘, ktoré tradične usporadúva Studia Academica Slovaca na FiF UK. Prekvapilo ma, ako sú slovenské vianočné rituály
unifikované, čo v Slovinsku už nie je pravidlom. 24. december je tam dokonca bežným pracovným dňom a skutočná oslava Vianoc začína až na prvý sviatok vianočný. Čaru slovenských Vianoc som po čase podľahla aj ja a ten kapor vo vani, ktorému som dlho odolávala,
minulý rok plával aj v našej kúpeľni.“

Dr. Karen Henderson,

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
„Najviac sa mi páčia vianočné trhy. Každý rok pozývam počas predvianočného obdobia svojich priateľov na
jeden predĺžený víkend, ktorý sme pracovne nazvali ,Vianočné trhy strednej Európy‘ – spravíme si pekný výlet
na bratislavské Hlavné a Hviezdoslavovo námestie, potom sa vlakom presunieme do Viedne a tam zamierime do
Schönbrunnu a na Spittelberggasse. (Ponúkam aj Budapešť a Brno, ale priateľom zvyčajne stačí jedno cezhraničné
dobrodružstvo, navyše, v Bratislave sú aj dobré reštaurácie, kde si zvykneme posedieť.) Niekoľkokrát prišla za mnou
rodina na Vianoce do Bratislavy. Mali sme typický anglický vianočný obed s morkou 25. decembra, ale na Štedrý večer sme
vyskúšali niektoré slovenské jedlá – oblátky s medom a cesnakom, kapustovú polievku s pohánkou, sušenými slivkami a hubami. Akurát
sa nám zdá zvláštne, že sa táto hojnosť jedla nazýva ‚pôstom‘, ale táto slovenská tradícia nám veľmi vyhovuje: máme v rodine aj vegánov
a vegetariánov a okrem kapra je to všetko vegánske!“

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.,
Filozofická fakulta UK

„Keďže som ateista, Vianoce špeciálne neoslavujem a náboženské zvyky s nimi spojené veľmi
nevnímam. Napriek tomu sú pre mňa Vianoce veľmi príjemným obdobím, lebo sa s nimi spája prirodzený pracovný útlm, veľa osláv s kamarátmi, ale i iné príjemné špecifiká – ako napr. vianočné
trhy. Bratislava má vo vianočnom čase príjemné čaro, hlavne keď je ,vyľudnená‘. Hoci pochádzam
z Nového Zélandu, cítim sa tu doma. Páči sa mi, že v televízii tradične vysielajú staré české filmy,
ako napríklad Tři oříšky pro Popelku, S tebou mě baví svět či Pyšnou princeznu – každý rok sa im
snažím lepšie porozumieť, lebo češtinu stále dobre neovládam. Zvykol som si už na Vianoce v zime, hoci
mám radšej leto. Najdôležitejšie však je, že Vianoce znamenajú koniec semestra, čo snáď poteší nielen každého
študenta, ale aj pedagóga!“
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK

4. 11. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., sa zúčastnil na
tradičnom priateľskom stretnutí akademickej obce Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

V posluchárni Auditorium maximum Právnickej fakulty UK otvoril
prednášku na tému „Ľudské práva a demokracia v Európe“ spojenú
s prezentáciou interdisciplinárnej príručky Ľudské práva, na ktorej
sa zúčastnili aj editori publikácie – nemeckí filozofi prof. Dr. Arnd
Pollmann a prof. Dr. Georg Lohmann.

6. 11. – V bratislavskom Zážitkovom centre vedy Aurelium sa prihovoril účastníkom slávnostného otvorenia Týždňa vedy a techniky na
Slovensku 2017. Viac na str. 12 – 13.

29. 11. – V Auditoriu maximum sa prihovoril účastníkom medzi-

8. – 10. 11. – Zúčastnil sa na výročnej konferencii Dunajskej rek-

národného odborného seminára „Holokaust a extrémizmus. Naozaj
sme sa poučili z dejín?“

torskej konferencie, ktorá sa konala v chorvátskom Záhrebe.

13. 11. – Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK, rozšírenej

Absolvoval zasadnutie Finančnej komisie Akademického senátu UK.

o vedecké rady fakúlt, udelil čestný titul doctor honoris causa profesorovi Robertovi Allanovi Kolbovi z Concordia Seminary, St. Louis
v USA. Viac na str. 3.

V Aule UK sa zúčastnil na profesorskej prednáške prof. RNDr. Vladimíra Kováča, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK na tému „Prečo nie
je dobré stotožňovať evolúciu s Darwinom“.

15. – 17. 11. – V Budapešti sa zúčastnil na 27. zasadnutí Valného
zhromaždenia európskeho univerzitného združenia UNICA.

Prijal pozvanie vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušana Chreneka na stretnutie pri príležitosti ukončenia jeho
diplomatickej misie na Slovensku.

20. 11. – Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odovzdal v Aule UK úspešným študentom našej univerzity akademickú
pochvalu a pedagógom UK ďakovné listy. Viac na str. 8 – 11.

30. 11. – Zúčastnil sa na XI. Ladzianskeho dni, ktorého tohtoroč-

27. 11. – V prítomnosti zástupcov vedenia UK prijal na pôde uni-

Zúčastnil sa na zasadnutí Správnej rady UK.

nou témou bola „Anatómia – prvý krok do medicíny“.

verzity čínsku delegáciu pod vedením štátneho tajomníka pre vedu
a technológie Čínskej ľudovej republiky Li Menga. Viac na str. 6.

28. 11. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej aka-

Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK

démie vied.

SPRAVODAJST VO

Univerzitu Komenského navštívila delegácia čínskeho
ministerstva vedy a techniky
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prijal 27. novembra 2017 v prítomnosti prorektora UK pre vedecko-výskumnú
činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc., dekana Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc.,
dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc., a prodekana pre vedecko-výskumnú
činnosť a zahraničné styky Prírodovedeckej fakulty UK prof. RNDr. Miroslava Bielika, DrSc., delegáciu pod vedením štátneho
tajomníka pre vedu a technológie Čínskej ľudovej republiky Li Menga.
Delegáciu čínskeho ministerstva vedy a techniky tvorili aj zástupca generálneho riaditeľa oddelenia medzinárodných vzťahov Chen Linhao, zástupca generálneho riaditeľa oddelenia pre
rozvoj a inovácie Zhang Xu, zástupkyňa generálneho riaditeľa
Inštitútu pre vedecké a technické informácie Zhao Zhiyun, vedúci oddelenia pre euroázijské záležitosti odboru medzinárodnej
spolupráce Zhou Yu, zástupca vedúceho kancelárie čínskeo ministerstva vedy a techniky Xiao Wei, veľvyslanec Čínskej ľudovej
republiky v SR Lin Lin, zástupca veľvyslanca/radca Zhou Qian
a vedúci oddelenia pre politiku, kultúru a vzdelávanie/hovorca
Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v SR Wang Ruixiang.
Prorektor UK prof. Peter Moczo a ďalší členovia vedenia UK
predstavili svojim hosťom Univerzitu Komenského s dôrazom na
informácie o vedeckovýskumnej činnosti a špičkových vedeckých tímoch a informovali ich aj o Konfuciovom inštitúte pri UK,
ktorý začal svoju činnosť v septembri 2015.
V rámci diskutovanej možnej spolupráce medzi Univerzitou Komenského a čínskymi partnerskými univerzitami a spoločnosťami
zdôraznili potenciál aplikovaného výskumu, ktorý ponúka nový
Vedecký park UK v Mlynskej doline, ako aj úspešnosť univerzity pri premietnutí výsledkov vedeckovýskumnej činnosti do priemyslu a profitu celej spoločnosti. Spoločne so svojimi hosťami
vyjadrili záujem o rozšírenie a prehĺbenie spolupráce pri výmene
študentov, doktorandov a mladých vedcov, vytváraní spoločných
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laboratórií, ako aj účasti na spoločných vedeckých projektoch.
Štátny tajomník Li Meng informoval o práve podpísanej bilaterálnej vládnej grantovej dohode s Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR, ktorá by mala vo výraznejšej miere takúto
spoluprácu umožniť.
PhDr. Mgr. Branislav Slyško

UNIVERZITNÁ KVAPKA KRVI

Univerzitná kvapka krvi 2017 doposiaľ najúspešnejšia
Ôsmy ročník Univerzitnej kvapky krvi, ktorú aj tento rok organizovala Univerzita Komenského v Bratislave (UK) v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, bol v histórii tohto dobročinného podujatia najúspešnejším. Najvzácnejšiu tekutinu sa v ňom rozhodlo
darovať 505 záujemcov z radov študentov, zamestnancov i priaznivcov UK. Tohtoročným mottom kvapky bolo: Nikdy nevieš, kedy sa
z darcu môže stať príjemca.

Andrea Földváryová

Vedeli ste, že...?
Na Slovensku sa každoročne spotrebuje približne 180 000
transfúznych jednotiek červených krviniek. Obete úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci operácie, pacienti liečiaci sa na leukémiu, nádorové ochorenia, ochorenia krvných buniek, tí všetci
potrebujú krv. Celosvetovo je za jeden rok pacientom podaných
viac ako 26,5 mil. jednotiek krvných zložiek.
Interval darovania krvi je pre mužov každé 3 mesiace a pre ženy
každé 4 mesiace. Samotný odber krvi trvá max. 15 minút, počas
ktorých sa odoberie 450 ml krvi. Tá je ďalej spracovaná (rozdeľovaná) na jednotlivé zložky, ktoré môžu pomôcť zachrániť ľudské
životy – červené krvinky, plazmu a krvné doštičky.
(Zdroj: NTS SR)

LISTUJEME V STARÝCH ČÍSLACH

Naša univerzita 1995, ročník XLII., č. 3

Univerzitná kvapka krvi 2017 prebiehala od 6. do 10. novembra
a od 13. do 15. novembra 2017 na siedmich fakultách UK. Tradične
najviac darcov privítala Prírodovedecká fakulta UK, kam počas troch
dní prišlo spolu 149 záujemcov. Na Fakulte telesnej výchovy a športu
UK sa do kvapky zapojilo 71 darcov, na Právnickej fakulte UK 70
a na Lekárskej fakulte UK 58.
Do najväčšieho vysokoškolského dobročinného podujatia na Slovensku prispeli aj Fakulta managementu UK s 57 darcami, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine s 54 darcami a Fakulta sociálnych
a ekonomických vied UK so 46 darcami.
Záujem zo strany študentov a zamestnancov UK aj tento rok výrazne prevýšil kapacitné a personálne možnosti Národnej transfúznej
služby SR. „Tento záujem ma, prirodzene, veľmi teší. Potvrdzuje totiž
nosnú myšlienku tohto projektu, ktorou je nezištná pomoc druhým,“
hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Do Univerzitnej kvapky krvi sa od jej vzniku v roku 2010 zapojilo
viac než 3200 darcov, prevažne z radov študentov. Univerzita Komenského aj týmto podujatím poukazuje na svoje poslanie, ktorým
je okrem vedy a vzdelávania aj výchova k hodnotám.
Partnermi 8. ročníka Univerzitnej kvapky krvi boli: Nestlé, FAnn-parfumérie, RAJO, dm drogerie markt, DRU, Dr. Oetker, RAUCH,
Intersnack, Hamé, Mitická, Lidl, Jamieson, Bronx Colors a Dopravný
podnik Bratislava.
Zvyšné produkty od partnerov podujatia venovala UK aj tento rok
Lige proti rakovine.
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DEŇ ŠTUDENTST VA NA UK

Študenti a pedagógovia ocenení za svoju činnosť
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dňa 20. novembra 2017 ocenila 30 úspešných študentov a 31 pedagógov,
z toho jedného in memoriam.

„Na našej univerzite sa stalo tradíciou,
že Medzinárodný deň študentstva sa spája
s ocenením tých študentov univerzity, ktorí
počas svojho doterajšieho štúdia dosiahli
vynikajúce študijné výsledky a svojimi výnimočnými znalosťami, schopnosťami a talentom sa stali známymi nielen doma, ale aj
v zahraničí. Už po trinásty raz budú na tomto
slávnostnom zhromaždení ocenení aj pedagógovia fakúlt, ktorí sa významným podielom
zaslúžili o mnohé vedecké, umelecké i odborné úspechy našich študentov,“ povedala

v úvode slávnosti prorektorka UK pre študijné
veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
Oceneným študentom a pedagógom sa
prihovoril aj rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.: „To, že na Univerzite Komenského môže študovať každý bez ohľadu na
náboženskú príslušnosť, národnosť, bez
ohľadu na to, či jeho názory korešpondujú
s názormi vládnucej strany alebo vládnej
koalície – to je pravá sloboda a demokracia. Sloboda a demokracia získané Nežnou revolúciou však nie sú automatickou

Ocenení študenti:
MUDr. Martina Galambošová, Lekárska fakulta UK
Marek Karman, Lekárska fakulta UK
Dávid Toma, Lekárska fakulta UK
Romana Reiprichová, Právnická fakulta UK
Bc. Vladimír Sloboda, Právnická fakulta UK
Bc. Barbora Blahová, Filozofická fakulta UK
Mgr. Michal Homola, Filozofická fakulta UK
Mgr. Michala Lônčíková, Filozofická fakulta UK
Bc. Jana Výškrabková, Filozofická fakulta UK
Mgr. Michal Novotný, Prírodovedecká fakulta UK
Bc. Hana Šutovská, Prírodovedecká fakulta UK
RNDr. Eva Viglašová, Prírodovedecká fakulta UK
Bc. Katarína Kuchtová, Pedagogická fakulta UK
Bc. Mário Obročník, Pedagogická fakulta UK
Bc. Lenka Roskošová, Pedagogická fakulta UK
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a garantovanou hodnotou. Je na nás, aby
sme ju chránili a rozvíjali. Keď dnes nie
sme spokojní s tým, ako sa naplnili naše
predstavy a ideály z novembra 1989, respektíve ako sa niektoré z nich nenaplnili,
alebo sa hodnotovo deformovali, ako často
nevíťazí pravda, a ani sľúbená láska nenachádza miesto v spoločnosti, kľúčovú úlohu k jej morálnej a etickej náprave a zmene
k lepšiemu zohráva a bude hrať vzdelanie.“
V tridsiatke ocenených študentov, ktorí
si prebrali akademickú pochvalu rektora
UK, sú napr. Marek Karman z Lekárskej
fakulty UK, spoluzakladateľ Future Medical Leaders Academy zameranej na rozvoj
študentov medicíny v oblasti komunikácie
s pacientom, soft skills a medicínskych
zručností; Mário Obročník z Pedagogickej
fakulty UK, ktorý sa podieľa na sprístupňovaní akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami realizáciou bezbariérových opatrení a intenzívne
spolupracuje so špeciálnymi školami pri
príprave edukačných pomôcok pre deti
a žiakov so zrakovým postihnutím; Simona Jakúbková z Fakulty telesnej výchovy
a športu UK, úspešná reprezentantka Slovenska v tanečnom športe; Juraj Mikuš
z Fakulty managementu UK, ktorý skúma
problematiku merania dopadov sociálneho
podnikania v sociálnych podnikoch, či Natália Ružičková z Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky UK, ktorá v združení Trojsten
organizuje popularizačné aktivity a súťaže
pre stredoškolákov – napr. Turnaj mladých fyzikov.
Súčasťou slávnostného podujatia v Aule
UK bolo aj odovzdanie 31 ďakovných listov
pedagógom UK – jednotlivcom i trom kolektívom.

Petra Ješíková, Farmaceutická fakulta UK
Jana Leskovská, Farmaceutická fakulta UK
Bc. Simona Jakúbková, Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Bc. Matej Poliak, Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Katarína Maťašová, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Ján Sýkora, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Bc. Andrej Remák, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Natália Ružičková, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Bc. Marek Šuppa, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Peter Juan Pablo Bako, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta UK
Samuel Sabol, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Bianca Bielčíková, Fakulta managementu UK
Bc. Miriama Majtánová, Fakulta managementu UK
Mgr. Juraj Mikuš, Fakulta managementu UK
Bc. Jakub Gábor, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

DEŇ ŠTUDENTST VA NA UK

Ocenení pedagógovia:
doc. MUDr. Anna Holomáňová, CSc., Lekárska fakulta UK
prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH, Lekárska fakulta UK
prof. MUDr. Peter Mráz, DrSc., Lekárska fakulta UK
JUDr. Rudolf Kasinec, PhD., Právnická fakulta UK
doc. JUDr. Margita Prokeinová, CSc., Právnická fakulta UK
doc. PhDr. Tomáš Valent, CSc., Právnická fakulta UK – in memoriam
doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc., Filozofická fakulta UK
PhDr. Mária Huttová, CSc., Filozofická fakulta UK
doc. PhDr. Ladislav Kiczko, PhD., Filozofická fakulta UK
doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., Filozofická fakulta UK
kolektív: RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD., RNDr. Petra Švábová,
PhD., RNDr. Mária Kondeková, Prírodovedecká fakulta UK
kolektív organizačného výboru – predsedníctva ŠVK: doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD., doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., doc.
RNDr. Vladimíra Džugasová, Prírodovedecká fakulta UK
kolektív projektu Genetika na kolesách: doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., doc. RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD., doc. RNDr.
Eliška Gálová, PhD., doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., RNDr.
Regina Sepšiová, PhD., Mgr. Lucia Mentelová, PhD., RNDr. Viera Novanská, PhD., Mgr. Katarína Juríková, Mgr. Filip Červenák,
Mgr. Filip Brázdovič, Mgr. Stanislav Kyzek, Mgr. Lucia Zeiselová,
Prírodovedecká fakulta UK
prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., Pedagogická fakulta UK
doc. PaedDr. Jana Marková, PhD., Pedagogická fakulta UK
doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD., Pedagogická fakulta UK
Mgr. Gabriel Dóka, PhD., Farmaceutická fakulta UK
prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD., Farmaceutická fakulta UK
doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD., Fakulta telesnej výchovy a
športu UK
doc. PaedDr. Dušan Kutlík, PhD., Fakulta telesnej výchovy a športu UK
prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD., Jesseniova lekárska fakulta UK
v Martine
doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc., Jesseniova lekárska fakulta UK
v Martine
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a
informatiky UK
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a
informatiky UK
doc. RNDr. František Kundracik, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a
informatiky UK
Mgr. Gašpar Fronc, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta UK
doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., Evanjelická bohoslovecká
fakulta UK
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD., Fakulta managementu UK
Mgr. Marian Holienka, PhD., Fakulta managementu UK
Mgr. Petra Milošovičová, PhD., Fakulta managementu UK
doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Poslanec Vladimír Sloboda je
reprezentantom externých študentov
Angažovali ste sa v oblasti záujmov študentov v externej forme
štúdia. O čo konkrétne išlo?
Keďže aj ja som externý študent, problematické témy, ktoré mňa aj
mojich spolužiakov trápili, sme intenzívne riešili, či už so študijným oddelením, alebo s dekanom. Výsledkom toho boli pozitívne riešenia pre
fakultu a aj pre nás. Išlo o okolnosti skúšania, komunikovania cez AiS2,
návštev študijného oddelenia a podobne.
Plánujete sa právu venovať odborne aj po škole?
Toto je už moja tretia vysoká škola. Mám vyštudované manažérstvo
kvality na STU a ekonomiku a zahraničný obchod v Česku. Štúdium
na Právnickej fakulte UK považujem za doplnenie svojej praxe. Dúfam, že popri odboroch, ktoré som vyštudoval, pokročím úspešne aj
v oblasti práva. Vzdelanie v oblasti práva je pre mňa užitočné, pretože ho využijem aj vo svojej aktuálnej práci poslanca NR SR.

Barbora Blahová chce využiť štúdium
v prospech folklóru
Intenzívne sa venujete ľudovej hudbe. Odkiaľ pochádza vaša vášeň pre folklór?
Mala som šťastie, že som sa narodila do folklórnej rodiny, a tak som
sa do kontaktu s ľudovou hudbou dostala už v maminom bruchu. Môj
pradedko Janko Blaho bol zakladajúci člen opernej scény na Slovensku. Moja babka založila v roku 1968 folklórny súbor Vienok, v ktorom
som začínala. V šestnástich rokoch som začala tancovať v Lúčnici. Celý
môj život sprevádza folklór.
Akým aktivitám v tejto oblasti sa venujete?
V umeleckom súbore Lúčnica tancujem už sedem rokov. Zároveň
v súbore, v ktorom som začínala, dnes pôsobím ako tanečná pedagogička, hoci neštudujem pedagogiku. Rozhodla som sa študovať
kulturológiu a vďaka získanému vzdelaniu pomôcť folklórnemu súboru
z manažérskeho hľadiska, ako i z hľadiska financovania kultúry.
Vidíte svoju budúcnosť vo folklóre?
Áno, samozrejme. Momentálne sa venujem písaniu diplomovky,
ktorá sa zameriava na kultúru tretieho sektora, ktorého súčasťou je aj
náš detský folklórny súbor, keďže ide o občianske združenie. Štúdiom
získané poznatky by som tak chcela zužitkovať aj v prospech svojich
folklórnych aktivít.

Michal Homola skúma prax nevidiacich
prekladateľov a tlmočníkov
Venujete sa teórii prekladu a prekladateľskej praxi nevidiacich
a slabozrakých prekladateľov a tlmočníkov. Čo vás inšpirovalo
k tejto oblasti?
V našich podmienkach, ale aj v Európe, ide o dosť neprebádanú oblasť.
Inšpirovalo ma k tomu moje vlastné štúdium, keďže som na vlastnej koži
zistil, že pre nevidiacich existuje množstvo prekážok nielen pri štúdiu, ale
aj pri uplatnení sa v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. Rozhodol som sa,
že sa téme začnem venovať a zhromaždím údaje, ktoré už o problematike
existujú.
Aká je realita pre nevidiacich a slabozrakých prekladateľov a tlmočníkov?
Veľkú zmenu priniesla technická revolúcia. Na jednej strane je to pozitívne, keďže novými kompenzačnými pomôckami a novými technológiami vznikli nové možnosti pre nevidiacich, ktorí dnes môžu pracovať s počítačom a internetom. Tým sa minimalizovali mnohé prekážky. V dnešnej
dobe už nie sú odkázaní napr. na papierové slovníky. Na druhej strane
negatívom je, že niektoré technológie, ktoré prekladatelia potrebujú –
tzv. CAT nástroje, mnohé prekladateľské agentúry nevyužívajú, hoci si
ich trh vyžaduje.
Chceli by ste sa po štúdiu venovať prekladateľstvu?
Určite by som rád zostal v tomto odbore. Akurát zatiaľ ešte presne
neviem, či sa budem chcieť viac venovať prekladu alebo tlmočeniu.
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Historička Michala
Lônčíková sa
špecializuje na tému
holokaustu
Akej oblasti výskumu histórie sa venujete?
Venujem sa prevažne problematike 20. sto
ročia, druhej svetovej vojny, otázkam holokaustu, ale aj všeobecne otázkam židovskej
komunity na našom území. Momentálne
pracujem na projekte, ktorý sa zameriava
na prvé dva roky po druhej svetovej vojne
a venuje sa reintegrácii preživších obetí holokaustu na Slovensku.
Máte za sebou množstvo publikačných
aktivít a vystúpení na medzinárodných
konferenciách. Plánujete svoju budúcnosť v oblasti výskumu?
Veľmi rada by som sa v ňom uplatnila, ale
uvidíme, aké budú možnosti. Momentálne sa
angažujem v rôznych projektoch.
Pre študentov stredných škôl organizujete semináre a exkurzie zamerané na
otázky rasizmu, antisemitizmu a holokaustu. Aký vzťah k týmto témam majú
stredoškoláci podľa vašej skúsenosti?

Marek Šuppa sa venuje generácii
mladých robotikov
Venujete sa oblasti umelej inteligencie.
Priblížte, prosím, niektoré vaše projekty.
S naším robotom Smelým Zajkom sa ako
tím z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
UK pravidelne zúčastňujeme na súťaži RoboTour. Úlohou robotov je dopraviť súdok piva
na určené miesto v mestskom parku, pričom
pohybovať sa smie iba po parkových cestičkách. Ide o zjednodušenú verziu podobnej
úlohy, akú riešia autonómne autá. Projekt sa
snažil zhrnúť predchádzajúce prístupy pre
rozpoznávanie častí scény, po ktorých sa
robot môže pohybovať, a tiež navrhnúť nové
prístupy vzhľadom na najnovší vývoj v počítačovom videní. Ďalším projektom bol PKSpace, ktorý mapoval obsadenosť parkoviska
pred fakultou s použitím strojového učenia.
Chceli sme pripraviť riešenie voľne dostupné
a použiteľné pre akékoľvek parkovisko. Na
prevádzku by potrebovalo iba bežne dostupnú kameru a malý PC na spracovanie dát.
V rámci súťaže RoboCup sa venujete
aj príprave mladých talentov. O čo konkrétne ide?
Súťaž RoboCupJunior je jednou z divízií

súťaže RoboCup, ktorej cieľom je do roku
2050 pripraviť futbalový tím autonómnych
robotov, ktorí budú dodržiavať pravidlá FIFA
a dokážu vyhrať v zápase proti poslednému
víťazovi majstrovstiev sveta. Kým na súťaži
RoboCup väčšinou participujú univerzitné
laboratóriá, RoboCupJunior sa snaží tento
veľký cieľ mierne zjednodušiť pre študentov
základných a stredných škôl, a tak pripraviť priestor pre budúcu generáciu mladých
robotikov. Moja prvá skúsenosť so súťažou
RoboCupJunior ma zastihla ešte na základnej
škole, kde sa nám podarilo založiť malý robotický XLC Team, s ktorým sme sa dostali až
na medzinárodnú súťaž. Odvtedy som s ňou
prakticky neprestal, počas celej strednej školy som sa snažil tomuto tímu pomáhať a odovzdávať skúsenosti ďalšej generácii. O to
sa snažím až doteraz, aj keď sa moja úloha
trochu zmenila: pomáham organizovať súťaž
RoboCupJunior na Slovensku a na svetovej
úrovni som aktuálne druhý rok predsedom
komisie, ktorá má na starosti zmenu pravidiel
tak, aby bola súťaž pre študentov zaujímavá,
podnetná a tiež sa približovala úrovni iných
„seniorských“ kategórií súťaže RoboCup.

Väčšinu týchto aktivít realizujem so svojou
dobrou kamarátkou, ktorá učí na strednej
škole, kde vedie i tzv. výberové semináre.
Preto je pre mňa ťažké vyhodnotiť vzťah stredoškolákov vo všeobecnosti. Na semináre
chodia totiž tí, ktorí sa venujú dejepisu, zaujíma ich to a sú na to systematicky pripravovaní. Keď sa dostaneme k otázke holokaustu,
nie je to pre nich žiadna zážitková traumatizujúca turistika, ale venujeme sa problémom
do hĺbky. Veľmi ich to zaujíma a sú prekvapení, že holokaust nebol len o koncentračných táboroch. Hovoríme veľa o jeho mechanizme, čiže akým spôsobom spoločnosť
túto menšinu vyčleňovala, ako i o politickom
rámci udalostí.

Doktorka Michaela Dörnhöferová predstavuje vedecký svet aj deťom
Môžete priblížiť cyklus Vedecký čaj
o piatej, ktorý ste organizovali?
Vedecký čaj o piatej bol cyklus prednášok
pre kohokoľvek s chuťou nahliadnuť do sveta vedy. Konali sa v príjemnom prostredí kaviarne, takže si poslucháč mohol prednášky
naozaj vychutnať. Témy boli rozmanité, napr.
z oblasti antropológie („Hladovali či hodovali
naši predkovia?“), z geológie („Mágia farby
minerálov“, „Hic sunt leones – Tu sú levy“)
a pod.
Čo je náplňou tábora Týždeň prírody?
Týždeň prírody je vzdelávací letný
denný tábor pre deti zamestnancov Prí-
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rodovedeckej fakulty UK vo veku od 8
do 13 rokov, v rámci ktorého sa deti hravou formou zoznámia s prírodnými vedami. Počas celého týždňa deti preskúmavajú rozmanité taje a krásy biológie,
chémie, geológie, geografie a environmentalistiky, či už formou workshopov,
prednášok, alebo tvorivých úloh a pod.
Aj v tomto roku mali deti veľmi pestrý,
zaujímavý i tvorivý program: geológia,
jaskyne Slovenska, chémia hrou, odpad
a jeho recyklácia, cestujeme po svete,
kartografia, rastliny okolo nás, genetika,
antropológia, neverbálna komunikácia.
V závere tábora deti vyrobia vlastné postery a prezentujú to, čo ich počas tábora

zaujalo a čo nové sa dozvedeli.
Deťom sa venujete aj pri organizovaní populárno-vedeckých prednášok
a workshopov. Čo vás k tomu vedie?
Myslím si, že je veľmi dôležité priblížiť
„vedecký svet“ širokej verejnosti vhodnou
a zrozumiteľnou formou. Deti sú prirodzene zvedavé, hravé a intenzívne vnímajú
podnety okolitého sveta. Vedecká práca
je v podstate o tom istom, teda o zvedavosti preskúmať nepreskúmané, o vnímaní javov okolo nás a snahe ich pochopiť.
Tak prečo to nevyužiť a nespojiť? Zaujať
deti často nie je ľahké, no keď sa to čo
i len trochu podarí, je to vždy úspech.

DEŇ ŠTUDENTST VA NA UK

Samuel Sabol sa
podieľal na oslavách
výročia reformácie
Prispeli ste k oslave 500. výročia reformácie. V čom spočíval váš podiel?
Mal som milú príležitosť spolupracovať
s ľuďmi, ktorí sa profesionálne venujú
opernému spevu – napr. so skladateľom
opier Víťazoslavom Kubičkom. Ponuku
podieľať sa na príprave a realizácii opery
Hrad prepevný som vnímal ako vzácnu
príležitosť obohatiť aj sám seba, lebo
k hudbe mám blízko. Zároveň to bola
pre mňa ako pre evanjelika príležitosť
aj takouto slávnostnou formou prispieť
k oslavám reformácie. Myslím si, že túto
skúsenosť využijem, keďže po štúdiu
plánujem vstúpiť do služby v cirkvi.
Ste aj fakultným fotografom a podieľate sa aj na iných činnostiach mimo
štúdia v prospech fakulty. Čo vás motivuje k aktivitám nad rámec vášho
štúdia?

Tím docentky
Andrey Ševčovičovej približuje genetiku
stredoškolákom
Vediete projekt Genetika na kolesách. Môžete v skratke priblížiť jeho obsah?
Cieľom projektu je sprístupniť prácu v genetickom laboratóriu študentom stredných škôl. Experiment vykonávajú samotní študenti priamo na pôde svojej strednej
školy. Pri navrhovaní projektu sme vychádzali z toho, že hoci sú laboratórne cvičenia
pri výučbe prírodovedných disciplín veľmi dôležité, materiálna situácia na stredných
školách neumožňuje stredoškolským pedagógom ich realizáciu, a preto študenti získavajú poznatky z biológie vrátane genetiky len pasívne. Vďaka nášmu projektu majú
študenti možnosť vyskúšať si prácu v genetickom laboratóriu, t. j. urobiť a vyhodnotiť
experiment a tiež diskutovať o rôznych aktuálnych témach v oblasti genetiky.
S akou ambíciou ste projekt pripravovali?
Genetika je dynamická vedná disciplína, v ktorej denne pribúdajú nové poznatky.
Naším cieľom preto bolo pomocou experimentu priblížiť študentom najnovšie poznatky z genetiky a molekulárnej biológie, ktoré by potom mohli využiť v budúcom
povolaní nielen ako výskumníci v oblasti genetiky, resp. biológie, ale aj ako lekári
a pod. Ďalšou ambíciou bolo najnovšie poznatky z genetiky priblížiť stredoškolským
učiteľom, ktorí by ich potom mohli využiť vo výučbe. Veľmi milo sme boli prekvapení
vysokým záujmom zo strany stredných škôl a tiež pozitívnymi reakciami po našej
návšteve na vybraných stredných školách.

Asi som človek, ktorý vyhľadáva široké
spektrum rôznych aktivít. Svoju pomoc
vnímam ako službu, pretože si uvedomujem, že nie sme veľkou fakultou a tvoríme menšiu komunitu. O to viac je potrebná každá pomocná ruka.

Docent František
Kundracik
popularizuje fyziku
Patríte medzi viditeľné tváre popularizovania fyziky. Popri vysokoškolských
študentoch prednášate aj stredoškolákom pri rôznych príležitostiach. Čím
vás „bavia“ mladí ľudia?
Mám radosť, keď vidím, že mladí ľudia túžia po vedomostiach a dokážem im
ich sprostredkovať pre nich zaujímavou
formou. Navyše, mám to šťastie, že prichádzam do styku najmä s tými žiakmi
a študentmi, ktorých fyzika baví, či už na
prednáškach na našej fakulte, alebo pri
príprave talentovaných žiakov na súťaže
z fyziky. V tom mám veľkú výhodu oproti
učiteľom na základných a stredných školách, kde je spektrum záujmov žiakov oveľa širšie. Kombinácia úprimného záujmu
o fyziku s kladnou odozvou u poslucháčov
na moje prednášky a popularizačné aktivity je to, čo ma napĺňa dobrými pocitmi.
Vaše schopnosti presahujú vedu, venujete sa aj lukostreľbe a hre na fujaru.

Dajú sa aj tieto záľuby prepojiť s fyzikou?
Ako lukostreľba, tak aj hudba sa s fyzikou navzájom dopĺňajú. Lukostreľba
je šport, v ktorom hrá dôležitú úlohu
schopnosť sústrediť sa a uzavrieť sa
pred okolím do „bubliny“. Tým mi výrazne pomáha pri relaxácii a odbúravaní stresu. Naopak, výstrel šípu z luku
a jeho následný let sa riadi fyzikálnymi
zákonmi. Ich aplikáciou sa mi napríklad
podarilo významne zjednodušiť proces

kalibrácie zameriavačov, teda získania
závislosti polohy zameriavača od vzdialenosti cieľa. Moju metódu kalibrácie
dnes využíva mnoho lukostrelcov na celom svete. Podobne je to aj s hudbou –
na jednej strane je to pre mňa relaxácia,
na druhej strane sú fyzikálne princípy
tvorby zvuku v nástrojoch natoľko zaujímavé, že vysvetlenie ich podstaty dokáže osloviť aj širšiu verejnosť. Škoda
len, že na koníčky mi ostáva iba veľmi
málo času.
Lenka Miller
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Týždňom vedy a techniky 2017 žila aj
Univerzita Komenského
Tohtoročná vedecká jeseň vyvrcholila v dňoch 6. až 12. novembra 2017 obľúbeným Týždňom vedy a techniky, ktorý zorganizovalo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR už po štrnástykrát.
Do viac než stovky popularizačných podujatí po celom Slovensku, ktoré tento rok zjednocovalo motto: „Spoznávaj, pochop, rozvíjaj!“,
sa svojimi aktivitami zapojili aj viaceré fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK).

Keď sa hodiny slovenčiny stanú divadlom
Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2017 Katedra psychológie a patopsychológie a Ústav
psychologických a logopedických štúdií Pedagogickej fakulty UK usporiadali prezentáciu
a seminár na tému „Možnosti rozvoja naratívnych kompetencií u detí“.
Problematika vzdelávania a inklúzie detí,
ktorých materinským jazykom nie je slovenčina a ktoré pri nástupe do základnej školy
nerozprávajú dobre po slovensky, sa dotýka
viacerých učiteľov a žiakov. Čím je sociálna
a vzdelanostná úroveň rodín takýchto detí
slabšia, tým je náročnejšie pre deti dosahovať v škole dobré výsledky, nielen vzhľadom
na sociálne znevýhodnenie, ale aj vzhľadom
na nemožnosť porozumieť učiteľovi. Takéto
deti sú vlastne znevýhodnené dvakrát. Preto sme sa v rámci projektu KEGA „Podpora
naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku
u detí z marginalizovaného jazykového prostredia – súbor metodických materiálov“
podujali preložiť a upraviť do slovenského
jazyka taliansku metodiku naratívneho formátu Hocus a Lotus, za ktorou autorsky stojí
tím profesorky Traute Taeschner. Metóda
by mala pomôcť jazykovo marginalizovaným

deťom prirodzene si osvojiť slovenský jazyk
v škole.
V rámci metódy naratívneho formátu Hocus
a Lotus učiteľ pracuje pomocou skupinovej
dramatizácie, spieva a dramatizuje príbeh
a číta obrázkovú knižku. Deti rozprávajú spoločne, bez vyvolávania, spontánne dopĺňajú
reč učiteľky. Metóda vychádza z princípu
dobrej komunikácie, princípu bilingvizmu
a jazykového progresu. Pre prácu s deťmi sú
v pôvodnej metodike vytvorené multimodálne
materiály – DVD, CD, knižky a magické tričko.
Vzhľadom na finančnú poddimenzovanosť sa
snažíme zabezpečiť v našom projekte všetky
materiály on-line.
V prvom roku riešenia projektu sme preložili 20 príbehov, nahrali 20 metodických
videozáznamov pre prácu s deťmi, vytvorili
písomné metodické materiály pre učiteľov pre
dramatizáciu príbehu, pripravili šesť cvičeb-

níc pre prácu s príbehom, spustili sme pilotný
projekt s kontrolnou a experimentálnou skupinou detí. Zároveň sme zozbierali dáta o potrebách učiteľov a o ich predsudkoch pre prácu
s rómskymi deťmi. Viac informácií o projekte
sa nachádza na webovej stránke www.havava.eu/ucime-slovencinu a na facebookovej
stránke www.facebook.com/ucimesaspolu.
Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.,
PdF UK

Na matfyze sme cestovali z rozprávky do rozprávky
Týždeň vedy a techniky je pre nás na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK zakaždým veľkou výzvou, keďže sa počas neho
snažíme vedu prezentovať aj trochu netradičným a vždy iným spôsobom. Tento rok sa o zásadnú inšpiráciu postarala vokálno-inštrumentálna skupina Vocalatté, ktorá prišla s myšlienkou usporiadať na fakulte koncert obľúbených melódií zo známych disneyoviek. Naladili sme sa na ich vlnu, a tak sa tohtoročný cyklus prednášok niesol v znamení ústrednej témy „Z rozprávky do rozprávky“.
Azda všetkým, čo i len trošku starším, sa pri
slove rozprávka rozihrá v hlave znelka deduška Večerníčka či česká verzia večerníčkového
poštára na jednokolke, prípadne znelka Filmárika a Filmušky. A presne takouto spomienkou
na časy nie až také dávne sme 8. novembra
2017 otvorili náš cyklus prednášok.
Pokračovali sme svižne lukostreľbou.
Spolu s doc. Františkom Kundracikom sme
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prebádali problematiku letu šípu a jeho možnosti zasiahnuť cieľ. Dozvedeli sme sa, že luk
a šíp sú vlastne stopercentne presné a že
akúkoľvek chybu nezasiahnutia cieľa má na
svedomí len lukostrelec sám. Preskúmali sme
prieraznosť šípu a presvedčili sa aj na praktickej ukážke, že ani plech nemusí byť dostatočnou ochranou pred takouto „primitívnou“
zbraňou.

Po krátkej prestávke nás doc. Andrej Ferko vo svojej prednáške previedol svetom filozofie, matematiky a počítačovej grafiky až
k tej najkratšej rozprávke, ktorá znie: „Kde
bolo, tam bolo. Koniec.“ Samozrejme, uviedol aj varianty pre náročnejších poslucháčov, ktoré si môžete vypočuť na našom YouTube kanáli MatFyzJeIn.
Azda každý pozná obrázok Malého princa
stojaceho na jeho maličkej planéte. Napadlo
vám niekedy, ako by sa museli zmeniť fyzikálne konštanty, aby Malý princ mohol naozaj
pestovať svoju hovoriacu ružu na takom maličkom asteroide? Práve nad takýmito paradoxmi sa na ďalšej prednáške zamyslel Dr.
Juraj Tekel.
V ďalšej prednáške sme sa vybrali na
vandrovku spolu s najstarším cestovateľom
všetkých čias – vajíčkom. Rozprávku pozná
určite každý, ale je možné tento motív preniesť do počítačovej hry? To nám ukázal Dr.
Andrej Lúčny, ktorý nám priamo na mieste
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Filozofi o tom, na čo je dnes dobrá filozofia
Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK usporiadala v rámci Týždňa vedy a techniky 2017 diskusiu o filozofii
a jej mieste v súčasnej spoločnosti.
Filozofia – napriek tomu, že je považovaná za najstaršiu a v istom zmysle najzákladnejšiu intelektuálnu disciplínu – sa
v súčasnosti neteší prílišnej spoločenskej
pozornosti. Veľká časť verejnosti nemá
jasnú predstavu, čím konkrétne sa zaoberajú filozofické výskumy alebo ako vyzerá
práca filozofa. S tým je spojený takmer
neviditeľný mediálny obraz filozofie, ktorá
v tomto smere ustupuje výraznejšie podporovaným prírodným a technickým vedám.
Vyučovanie filozofie na stredných školách
sa neraz redukuje iba na historický prehľad
koncepcií významných filozofov. Za týchto
okolností sú mladí ľudia oprávnene na pochybách, či majú študovať filozofiu a či sa
s ňou dokážu primerane uplatniť.
Ako by sa k týmto výzvam mali postaviť
sami filozofi? Čo môžu urobiť pre zlepšenie spoločenského povedomia o svojom
odbore? Ako by sa mala filozofia vyučovať? Čím je filozofické vzdelanie jedinečné
a kde sa s ním možno uplatniť? Aké miesto
by mala mať filozofia v spoločnosti? Inak
povedané – na čo je dnes dobrá filozofia?
Nápad otvoriť debatu o týchto vážnych
a vysoko aktuálnych otázkach dozrieval na
Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej

túto chronicky známu rozprávku pretavil či
skôr preprogramoval do počítačovej hry.
Do kina sme sa s veľkou dávkou kritického myslenia „vo vreckách“ vybrali spolu s Dr.
Klárou Velmovskou. Videli a zabavili sme sa
na viacerých ukážkach chýb v rozprávkach,
ktoré však ani napriek tomu nikdy nestrácajú
svoje čaro.
Po Guliverových cestách nás previedol Dr.
Peter Horváth, ktorý sa vo svojej prednáške,
určenej najmä stredoškolákom, zaoberal
možnými dôsledkami zväčšenia alebo zmenšenia sveta, v ktorom žijeme. Ukázal taktiež,
že železo môže byť aj v našich podmienkach
horľavé.
Nakoniec sme vedecko-technické úvahy
odložili bokom a nechali sa unášať melódiami
obľúbených rozprávok v podaní vokálno-inštrumentálnej skupiny Vocalatté. Nebojím sa povedať, že naša poslucháreň A už dlhšie nepočula
taký potlesk, ktorý nenasledoval po precvičení
mozgu, ale dostavil sa po silnom rozbúchaní
srdca. Touto cestou sa preto chcem spevákom poďakovať nie len za inšpiratívny nápad
na leitmotív celej akcie, ale aj za povestný zlatý
klinec programu. O rok dovidenia!
PaedDr. Soňa Gažáková, PhD., FMFI UK
Foto: Bc. Stanislav Griguš

fakulty UK už dlhší čas. Príležitosť na jeho
realizáciu poskytol Týždeň vedy a techniky,
v rámci ktorého sa 10. novembra 2017
uskutočnila diskusia o týchto témach v A4
– priestore súčasnej kultúry. Pozvanie do
diskusie prijali spoluautor reformy Učiace
sa Slovensko Emil Višňovský, predstaviteľ
neziskovej organizácie zameranej na rozvoj vzdelávania Ján Machaj, filozofka médií
Anna Sámelová, novinár Tomáš Prokopčák
a vedeckovýskumný pracovník v oblasti filozofie Adam Greif. Všetkých hostí zároveň
spojilo to, že sú úspešnými absolventmi
štúdia filozofie.
Účastníci diskusie sa zhodli na niekoľkých záveroch. Po prvé, súčasný
význam filozofie sotva možno preceniť.
V dnešnom svete tvorí prinajmenšom
účinný nástroj pre rozvíjanie správnej argumentácie a kritického myslenia. Aj keď
väčšia časť absolventov štúdia filozofie sa
nezamestná priamo vo svojom odbore,
vďaka spomenutým schopnostiam sú všestrannými a atraktívnymi uchádzačmi na
trhu práce. Po druhé, zvýšenú pozornosť
treba venovať procesu vyučovania filozofie, a to tak z hľadiska efektívneho obsahu
výučby, ako aj z hľadiska jej uplatnenia

ako nástroja pre rozvoj kritického myslenia na stredných i vysokých školách. Tieto
ciele sú tiež v súlade s duchom pripravovanej reformy školstva.
Napriek dlhej a živej diskusii ostali viaceré myšlienky nedopovedané. Hojná
divácka účasť z radov študentov, učiteľov
i ďalších hostí, ako aj pozitívna spätná väzba však naznačujú, že toto nové podujatie
sa možno čoskoro dočká ďalšieho pokračovania.
Mgr. Martin Nuhlíček, PhD., FiF UK

Vedci UK si prevzali ocenenia za prácu
a výsledky v oblasti vedy a techniky
Vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2017 bolo aj tento rok vyhlásenie
výsledkov Ceny za vedu a techniku, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. novembra 2017. Medzi
ocenenými nechýbali ani vedci Univerzity Komenského v Bratislave: prof. Ing. Roman
Martoňák, DrSc., RNDr. Martin Urík, PhD., doc. RNDr. František Kundracik, CSc., a tím
pod vedením doc. MUDr. Andreja Šteňa, PhD., MPH.
Na slávnostnom podujatí v historickej budove
Národnej rady Slovenskej republiky sa zúčastnila aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., ktorá
vyzdvihla prácu slovenských vedcov a vedkýň:
„Mám radosť z ľudí, ktorých veda baví, robia
ju z presvedčenia a svojimi výsledkami šíria jej
dobré meno medzi verejnosťou i v zahraničí.“
Ocenenie Osobnosť vedy a techniky si prevzal aj prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.,
z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK
za vynikajúce výsledky v oblasti vývoja a aplikácie nových metód počítačových simulácií
kondenzovaných látok pri vysokých tlakoch.
Osobnosťou vedy a techniky do 35 rokov
sa stal i RNDr. Martin Urík, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorý ocenenie prevzal
za prínos vo výskume environmentálno-geochemických aspektov interakcie mikroorganizmov, organických látok a toxických prv-

kov a možnosti ich využitia v remediačných
technológiách. Za dlhoročnú úspešnú popularizáciu fyziky medzi žiakmi základných
a stredných škôl a širokou verejnosťou a za
starostlivosť o talentovanú mládež si cenu
v kategórii Popularizátor vedy prevzal doc.
RNDr. František Kundracik, CSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.
Jedným z troch vedecko-technických tímov roka sa stal multidisciplinárny tím z nemocnice na bratislavských Kramároch
pod vedením doc. MUDr. Andreja Šteňa,
PhD., MPH, z Lekárskej fakulty UK. Cenu
získal za vyvinutie novej metódy intraoperačnej identifikácie drobných mozgových ciev
pomocou navigovanej 3D sonografie zvyšujúcej bezpečnosť odstraňovania hlboko
uložených nádorov mozgu.
Andrea Földváryová
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Univerzita Komenského si pripomenula pochod študentov
z novembra 1989
Pred pamätnou tabuľou na historickej budove Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa dňa 15. novembra 2017 uskutočnila spomienka na pochod bratislavských študentov zo 16. novembra 1989.

Prorektor UK doc. Vincent Múcska

Účastníkom každoročného podujatia sa
v mene vedenia UK prihovoril prorektor UK
pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.,
ktorý vyzdvihol význam novembrových udalostí 1989. „Musíme uznať, že napriek všetkým

ťažkostiam, omylom, pokusom o autokratické
a kriminálne mocenské praktiky, rozbujnený
protekcionizmus a úplatkárstvo sme uplynulých dvadsaťosem rokov písali úspešný príbeh.
A zároveň musíme veriť v to, že kým budeme
trvať na uplatňovaní ideí stáročiami kultivovanej
západoeurópskej demokracie, budeme môcť
v písaní tohto príbehu pokračovať aj naďalej,“
zdôraznil prorektor UK.
„Zabudli sme na to, že demokracia nie
je pre pohodlných, že je permanentným
zápasom o slobodu vlastnú i slobodu tých
druhých, a s infantilnou ľahkomyseľnosťou
dávame čoraz väčší priestor demagógom
oblečeným v najrôznejších odtieňoch hnedej, červenej či zelenej. A tak sme dopustili aj to, že štvrťstoročie po Novembri 1989
prestala byť čo i len morálnou prekážkou pre
uplatnenie sa vo vrcholných pozíciách verejnej sféry už aj pozitívne potvrdená skutočnosť, že niekto bol aktívnym donášačom či
dokonca agentom komunistickej tajnej služby, ktorý ľuďom vedome škodil,“ apeloval
v príhovore doc. Múcska.

Výstava „Maďari v sovietskych táboroch 1944 –
1956“ vo vestibule historickej budovy UK

Na podujatí sa okrem predstaviteľov Univerzity Komenského zúčastnili aj zástupcovia
Ústavu pamäti národa, bratislavskej mestskej
časti Staré Mesto i študenti univerzity.
Spomienka na pochod študentov sa aj
tento rok uskutočnila v rámci Festivalu slobody (6. – 23. novembra 2017). Jeho súčasťou bolo i otvorenie výstavy „Maďari v sovietskych táboroch 1944 – 1956“ vo vestibule
historickej budovy UK.
Andrea Földváryová

Vyberáme zo spomienok priameho účastníka pochodu
bratislavských študentov zo 16. novembra 1989

Z prijatia účastníkov protestného pochodu zo 16. novembra 2017 u starostu bratislavskej mestskej časti Staré
Mesto Radoslava Števčíka. (Foto: Peter Mészáros)

„Povzbudení každodennými novými informáciami o udalostiach v Poľsku, Maďarsku i Nemeckej demokratickej republike si
študenti za akési motto ďalších aktivít zvolili
výrok Andreja Hlinku zo začiatku 20. storočia:
,Schádzajme sa, diskutujme a konajme, len
pre Boha živého, nemlčme a nepostávajme,
lebo to zapácha hrobom...‘“
„Myšlienka zorganizovať verejnú protestnú
akciu sa rodila v radoch študentov postupne
a takpovediac ,dozrela‘ začiatkom novembra pred Justičným palácom. Tam sa počas úvodného pojednávania zišlo niekoľko
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desiatok občanov, aby aspoň takto symbolicky
podporili súdených členov tzv. Bratislavskej
päťky (Ján Čarnogurský, Miroslav Kusý,
Vladimír Maňák, Hana Ponická, Anton Selecký). Medzi prítomnými študentmi filozofickej,
ale aj ďalších fakúlt Univerzity Komenského
silnelo odhodlanie prejaviť nespokojnosť s vtedajším režimom aj nejako výraznejšie. Hľadal
sa vhodný termín, a keďže sa blížilo 50. výročie zásahu nemeckých okupantov voči pražským vysokoškolákom (17. novembra 1939),
výber padol na predvečer tohto tradičného študentského spomienkového dňa – štvrtok 16.
novembra 1989.“

„Na bratislavskom Mierovom námestí (pred
dnešným Prezidentským palácom) sa v ten
podvečer zišlo 200 až 250 študentov – veľkú
časť tvorili poslucháči Filozofickej fakulty UK,
medzi účastníkmi však boli aj študenti Prírodovedeckej, Matematicko-fyzikálnej a Lekárskej
fakulty UK a dokonca aj niekoľko stredoškolákov z bratislavského Gymnázia Alexandra
Markuša. Po zaspievaní študentskej hymny
Gaudeamus igitur i vtedajšej česko-slovenskej štátnej hymny sa pochytali za ruky a takáto
,živá reťaz‘ sa pohla z ,Mierka‘ dolu Námestím
SNP cez Primaciálne a Hviezdoslavovo námestie na Vajanského nábrežie k Pamätníku
československej štátnosti, ďalej k miestu pri
hlavnej budove Univerzity Komenského, kde
v roku 1968 okupanti zastrelili študentku Danku Košanovú (protestujúci tam položili kyticu
kvetov) a napokon k budove Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky (SSR)
na Suvorovovej (dnes Dobrovičovej) ulici.
Počas presunu po uvedenej trase zaznievali skandované heslá – od tých umiernenejších ,školských‘ (,Chceme školskú reformu‘,
,Chceme demokratické školstvo‘, ,Nechceme monopol SZM‘) až po radikálnejšie ,politické‘ (,Chceme slobodu‘, ,Chceme demokraciu‘, ,Slobodu Čarnogurskému‘).
Účastníkov pochodu po celý čas
,sprevádzalo‘ šesť osobných automobilov
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Duch Novembra sa na chvíľu vrátil
na Filozofickú fakultu UK
V predvečer výročia Nežnej revolúcie uviedli na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) publikáciu
s názvom Filozofi v Novembri. Vydala ju Univerzita Komenského a zostavil ju literárny kritik a pedagóg prof. Valér Mikula z Katedry
slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK.
Do miestnosti číslo 236 v budove FiF UK
na Gondovej ulici v Bratislave, kde knihu
uviedli prof. Mikula a prodekan fakulty
prof. Martin Slobodník, sa dňa 16. novembra 2017 na chvíľu vrátila novembrová atmosféra z roku 1989. Miestnosť sa
zaplnila do posledného miesta, z chodby
dokonca museli priniesť lavičku. Prišiel
jeden z lídrov Novembra Ján Budaj a viacerí aktéri revolučných dní, bývalí študenti
žurnalistiky, dnešní novinári a hovorcovia,
prekladateľka z Bruselu Jana Plulíková, sociológovia a sociologičky, historici
a historičky. Dagmar Füleová, v novembri
1989 tiež študentka žurnalistiky, sestra
tragicky zosnulého Sveťa Bombíka, ktorý
bol známou tvárou študentského hnutia,
povedala, že jej brat by dnes určite chcel
veci posunúť dopredu a urobiť niečo preto, aby sme žili lepšie, prečítala preto text
listu adresovaného dnešným študentom,

vtedajšej Verejnej bezpečnosti (povestné
bielo-žlté lady) a pre prípadných narušiteľov
verejného poriadku boli pripravené aj dva
policajné ,antony‘. Priebeh akcie zaznamenávali na kameru pracovníci bratislavskej redakcie federálnej televízie, ale aj príslušníci
Štátnej bezpečnosti z policajných vozidiel.“
„Nešlo o vyše dvadsaťtisícovú masu ľudí, kde
je v dave zabezpečená anonymita, ako 17. novembra v Prahe na oficiálne povolenej akcii.
Účastníci bratislavského pochodu sa vďaka detailným záberom dali bez problémov identifikovať, viacerí dokonca povedali svoje požiadavky
priamo do mikrofónu a televíznej kamery.“

organizátorom protikorupčných pochodov, pod ktorý sa prítomní mohli podpísať.
Jeden z generácie dnešných vysokoškolákov – Lukáš Füle – sa študentom z novembra 1989 poďakoval.
Odznelo veľa príhod a spomienok o tom,
ako sa konšpiračne organizovali prvé študentské mítingy, ako sa v kuchyni Bombíkovcov rodil študentský časopis Zmena,
o tom, ako sa sociológovia angažovali za
prepustenie tzv. Bratislavskej päťky na
slobodu. Mama Sveťa Bombíka hovorila
o tom, ako sa po rôznych čudných telefonátoch o syna i dcéru bála a ako sa dnes
bojí o svojho vnuka, ktorý sa dnes tiež angažuje za spoločenské zmeny.
Takmer každý diskutér začínal svoj príhovor ďakovaním prof. Mikulovi, ktorý sa
pri 20. výročí revolúcie podujal publikáciu
o Novembri zostaviť. Práca na nej trvala
teda takmer sedem rokov. Obsahuje prehľad revolučných udalostí, ich obraz v dobovej tlači, prevzaté rozhovory s aktérmi
revolúcie, zápisy zo súkromných denníkov, prepisy audiozáznamov z mítingov
od Ľubomíra Kiraľa-Vargu aj príspevky
napísané špeciálne pre tento zborník, ako
i množstvo fotografií mapujúcich vtedajšie
dianie na pôde Filozofickej fakulty UK.
Keď už niekoľký z rečníkov zostavovateľovi ďakoval, a zároveň sa ospravedlnil,
že rozširuje rady ďakujúcich, prof. Mikula
zareagoval: „Ďakujem, už som si zvykol.“
K novembru 1989 patrili nielen strach,

nadšenie a odhodlanie, ale predovšetkým
humor – bol preto prítomný aj na tomto
spomienkovom večeri.
Ako napísal v úvodnom slove zborníka
jeho zostavovateľ, v novembrových dňoch
sme boli „akosi viac ľuďmi než kedykoľvek
predtým (a možno i potom)“. Každé pripamätanie Novembra je preto podľa neho povzbudením k človečenskosti. Na Gondovej
akoby sme sa na chvíľu vrátili o 28 rokov
dozadu.
Iris Kopcsayová, Knižná revue

„Čo sa v ten večer naozaj udialo a aké to
môže mať následky, si študenti reálne začali
uvedomovať až večer po odvysielaní televíznej reportáže a následných telefonátov od
rodičov a známych. Nikto totiž nemohol vedieť, ako to dopadne na druhý deň v Prahe
a aký spád naberú udalosti najbližších dní
a týždňov. Nebyť následného revolučného
pohybu v celej spoločnosti, prinajmenšom
organizátorov tohto študentského protestu
by čakali prísne postihy fakultných i univerzitných straníckych orgánov.“
Milan Novotný, v roku 1989 študent
žurnalistiky na FiF UK
Zdroj: NOVOTNÝ, Milan. November 1989 na
Filozofickej fakulte UK. In: MIKULA, Valér (ed.):
Filozofi v Novembri. Bratislava: Vydavateľstvo
UK, 2017, s. 140 – 143.

Prvý študentský štrajkový výbor z 20. novembra 1989 (prvý nielen na UK, ale na celom Slovensku) – zľava:
Dionýz Hochel, Magda Hlaváčová, Rastislav Rigo, Svetoslav Bombík, Daniel Bútora, Stanislav Šimko, Milan
Novotný, Henrieta Hrinková, Adriana Hosťovecká (autorkou fotografie je pravdepodobne Petra Zemanová)
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Evanjelická bohoslovecká fakulta UK predstavuje svojich
úspešných študentov
Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK) nadväzuje svojou činnosťou, ktorá je spätá
predovšetkým s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku, na vyše 400-ročnú tradíciu evanjelického teologického vzdelávania na našom území. Jej význam potvrdzujú mnohé kontakty v Európe a USA, ako aj samotný záujem študentov
prichádzajúcich zo Srbska, Slovinska, Rumunska a Českej republiky. EBF UK buduje na hodnotách, ako sú osobná zodpovednosť a kritické myslenie. Cení si usilovnosť, pracovitosť a cieľavedomosť študentov. Hovorí sa, že výnimočnosť človeka spočíva
v hodnotách, ktoré má, v zručnostiach, ktoré nadobudol, a v rozhodnutiach, ktoré robí. V duchu tejto myšlienky si vám tak dovoľujeme predstaviť dvoch našich výnimočných študentov.

Life begins at the end of your comfort zone
Volám sa Katarína
Čierňavová, mám
21 rokov a som študentkou evanjelickej
teológie v 3. ročníku magisterského
štúdia.
Milujem
cestovanie, spoznávanie
iných
kultúr, pamiatok,
krajín, gastronómie,
životných
štýlov, odlišných zvykov
a všetkého, čo nám bolo dané a robí nás takými, akí sme. Moje sny ohľadom cestovania
sa začali formovať už v detstve. Neskôr pokračovali na strednej škole – na bilingválnom
Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci,
ktoré mi sprostredkovalo možnosť zúčastniť
sa na rôznych európskych projektoch a medzinárodných výmenách. Keď som dovŕšila
18 rokov, odcestovala som do Talianska, kde
som sa venovala práci s deťmi. O rok neskôr sa mi v rámci jedného dobrovoľníckeho
programu naskytla možnosť vycestovať do
USA, kde som pôsobila ako vedúca skupiny
v kresťanskom tábore. Americké komunity
zmenili môj osobný pohľad na vieru. Zažiť vieru inak je neskutočný dar. Vždy ma učili, že
Boh existuje a je tu prítomný. Chodila som do
kostola, no moje prežívanie viery v Boha bolo
akési neosobné. Práca v kresťanskom tábore mi otvorila nové obzory a v srdci spôsobila
nečakanú zmenu. Ľudia tu otvorene hovorili
o Bohu a pre mňa to bolo niečo nové a krásne. Žiadne odsudzovanie a výsmech, ale prijatie, ktoré motivuje a dáva silu vytvoriť niečo
trváce a vzácne. Otázkou však bolo, ako takúto skúsenosť priniesť na Slovensko...
Po návrate domov som si preto podala prihlášku na Evanjelickú bohosloveckú fakultu
UK. Štúdium je tu super. Vyučujúci sú vo svojom odbore kapacitami a bola som popravde
milo prekvapená, že aj teológovia vedia byť racionálni a uvažujú logicky. Pôvodne som bola
pokrstená ako katolíčka a vychovávaná štýlom:
„Takto to je a bodka.“ Viera v Boha ma ale priviedla a neustále privádza k mnohým otázkam.
Štúdium na EBF UK mi umožňuje myslieť kriticky a môžem tu vyjadriť svoj názor. Výhodou
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akademického sveta je, že všetky kritické otázky môžete slobodne položiť a nikto vás tu za
to „nezaškatuľkuje“. Prvé dva roky štúdia na
našej fakulte sú však viac o „nabaľovaní“ teórie, ktorá je potrebná pre naše uplatnenie sa
v praxi. Keďže som skôr praktický človek, nie
vždy sa to „pretaví“ do najlepšieho hodnotenia.
Počas všetkého toho „nabaľovania“ som
ale začala mať pocit, že som prestala byť zmenou, ktorú chcem vidieť vo svete. V lete tohto
roku som sa preto zúčastnila na dobrovoľníckom programe EVS (European Voluntary
Service) v Indonézii, kde som v slume na tamojšej materskej a základnej škole vyučovala
anglický jazyk. Do svojho domova ma prijala
jedna miestna rodina, ktorá síce nemala mnoho finančných prostriedkov, ale zato mala
srdce zo zlata. Môj cieľ v Indonézii bol jednoduchý: naučiť deti „speakovať“ po anglicky.
Materiálne zabezpečenie škôl bolo skromné.
Mnohé deti nemali ani farbičky a temperové
farby držali v rukách po prvýkrát. Problematické bolo i dorozumievanie sa. Oni nevedeli
po anglicky, ja som nevedela po indonézsky.
Komunikácia tak prebiehala skôr prostredníctvom gestikulácie a mimiky. Vo všeobecnosti
fungovala stratégia typu „usmejeme sa, bude
to pôsobiť, že jej rozumieme“. Deti sa tu považovali za hlúpe a bez budúcnosti. Chýbala tu
klimatizácia, toaletný papier, jazyková bariéra
bola obrovská. Šváby a jašteričky ste tu mohli
zažiť na dennom poriadku. Sem-tam som večerala s potkanom, záchod tu bol iba turecký,
sprcha bola tiež kapitolou samou osebe. Každodenný život tu jednoducho prebiehal inak,
ako sme naň zvyknutí tu na „Západe“.
Toto sú tie momenty, ktoré vás nútia zamyslieť sa: „Buď človek zostane vo svojej komfortnej zóne, alebo z nej vystúpi.“ Ja som sa
rozhodla zo svojej komfortnej zóny vystúpiť.
Nerozumieme si? Použime Google Translate. Ak chceme deti skutočne niečo naučiť,
musíme im prispôsobiť náš štýl vyučovania.
Nemôžeme žiadať od ryby, aby sa vyšplhala
na strom, musíme ju hodiť do vody! Je nám
teplo? Použime viac deodorantu. Kríza na
záchode? Použime ruku a mydlo. Záchod na
„stojáka“ je posilňovaním stehenných svalov.
Jašterice jedia šváby, sú teda našimi kamarátmi. Šváby sú rýchli bežci – ak teda nemáš

rýchle nohy, chyť ich do ruky. Potkan sa človeka bojí viac než my jeho. Studená voda sa
môže javiť ako problém, ale je ozaj potrebné
umývať sa v teple teplou vodou? Moslimovia
prezentovaní z médií? V Indonézii som ich nestretla. Stretla som tu ľudí, ktorí ma bez ohľadu
na moju vieru, inú kultúru a zvyky prijali medzi
seba ako dcéru, sestru, kolegyňu a priateľku.
Stretla som tu mnohých ľudí rôzneho vierovyznania. Zažila som kresťanskú a hinduistickú svadbu. Spoznala som čínsku rodinu.
Zúčastnila som sa na moslimských slávnostiach priamo v ich komunite. Viedli sme
nekonečné rozhovory o odlišnostiach, no
nikdy sme sa nedostali do konfliktnej situácie. Vážili sme si jeden druhého. Tolerovali
svoje názory a nemali sme potrebu kritizovať.
Nadobudla som skúsenosti, ktoré si nikde
nekúpim. Ľudia, ktorých som spoznala, sa
mi stali najlepšími priateľmi. Indonézia má
mnoho problémov (recyklovanie, palmový
olej), je však i krajinou s najmilšími a najpriateľskejšími ľuďmi na svete.
Precestovala som osminu sveta a vidím, ako
ničíme nezačaté medziľudské vzťahy na základe rasy, národnosti či náboženstva. Mojím
snom je prispievať k ľudsky zdravému rozvoju
sveta, ktorý nám bol zverený. Túžim spoznať
a porozumieť iným kultúram i ľuďom v nich.
Vytvárať si vlastný názor na základe vlastnej
skúsenosti. Vidieť spôsoby, akými Boh miluje
ostatných. Láska je dar, ale aj drina. Často uvažujem, aký svet po sebe zanechá naša generácia, keď budeme i naďalej ponechávať láske
stále menej a menej priestoru v našich srdciach. Je to na nás. My tvoríme tento svet a je
teda i na náš obraz. Neverím však, že chceme,
aby bol bez lásky, tolerancie a porozumenia.

VÝNIMOČNÍ ŠTUDENTI

Skreslené predstavy o teológii ju oberajú
o jej bohatstvo
Volám sa Tomáš
Priehradný,
pochádzam z Martina
a detstvo a mladosť
som strávil v obklopení hôr. Po maturite na Gymnáziu
Viliama Paulinyho-Tótha som sa uberal prírodovedným
smerom a študoval som biológiu
v Olomouci. Zo
zdravotných dôvodov som však toto
štúdium musel prerušiť. Lekári mi diagnostikovali schizofréniu, a preto som musel celý
semester stráviť na psychiatrickej liečebni.
Napriek mnohým odporúčaniam a odhováraniam nepokračovať v štúdiu som sa rozhodol, že tak neurobím a študovať budem.
Moja cesta sa tentoraz uberala iným smerom. Splnil som si svoj detský sen a prihlásil
som sa na teológiu. Momentálne som poslucháčom 4. ročníka magisterského štúdia v odbore evanjelická teológia.
Teológia ma vždy zaujímala ako akademický odbor. Neštudujem ju preto, aby
som bol farárom. Štúdium teológie ma fascinuje preto, lebo si myslím, že ak chce
niekto spoznať ducha európskej kultúry,
dejiny jej myslenia a jej súčasnosť i budúcnosť, teológia je na to najvhodnejšia.
Ide o klasické vzdelanie, ktoré kombinuje
znalosť jazykov, histórie, filozofie i umenia.
Vždy ma priťahovala možnosť stať sa slobodným intelektuálom, niekým, kto svoj
život oddá myšlienkam. Práve túto moju
túžbu štúdium teológie uspokojuje. Problémom je samozrejme „nevyhnutný“ vzťah
k cirkvi, ktorý sa od študenta teológie akosi automaticky očakáva. Osobne zastávam
názor, že teológiu by mohol študovať ktokoľvek – aj nekresťan, že teológia je tu pre
každého. Sám som praktizujúci evanjelik,
no túto skutočnosť nepovažujem za dôležitý predpoklad intelektuálneho rastu.
Zaoberám sa hlavne filozofiou. Medzi
oblasti môjho filozofického záujmu patrí
Wittgenstein, nemecký idealizmus a marxizmus. Zaujímajú ma skôr praktické filozofické disciplíny ako etika, logika a politická
filozofia. Minulý akademický rok som strávil
na dvoch výmenných študijných pobytoch
v Českej republike. Zimný semester som bol
na Karlovej univerzite v Prahe, kde som bol
poslucháčom tamojšej evanjelickej teologickej fakulty a zároveň som často navštevoval

aj filozofickú fakultu. V letnom semestri som
študoval na Teologickej fakulte Juhočeskej
univerzity v Českých Budějoviciach. Tieto
dva pobyty boli pre moje ďalšie smerovanie
zásadné. Ovplyvnili moje odborné zameranie
a aj môj osobný život. Dôvod, prečo som sa
rozhodol študovať v zahraničí, nebola túžba
po spoznávaní inej krajiny. Mojím cieľom bolo
zistiť, akým iným spôsobom sa dá študovať
teológia. Obe univerzity majú svoje špecifiká.
Pobyt v Prahe bol dôležitý pre moje vzdelanie a intelektuálny rast, zásadné boli moje
osobné kontakty s tamojšími pedagógmi. Na
druhej strane pobyt v Českých Budějoviciach
mi ukázal priateľské prostredie, v ktorom sa
pestuje slobodné myslenie. S touto fakultou
som ostal v úzkom kontakte a plánujem ju
ešte navštíviť prostredníctvom krátkodobých
pobytov, ktoré mi tam ponúkli. Po absolvovaní
štúdia teológie chcem pokračovať doktorandským štúdiom filozofie.
Medzi moje najväčšie lásky patrí láska ku
knihám, pričom obľubujem hlavne literatúru
ruskej proveniencie. Ďalej mám veľmi rád
hudbu, obzvlášť Bacha a Beethovena, som
častý návštevník Slovenskej filharmónie.
Ako som už uviedol, vyrástol som v bezprostrednej blízkosti hôr, pričom mi blízky
vzťah k divokej prírode a jednoduchej kráse
slovenských pohorí vydržal dodnes. Víkendy sa snažím tráviť turistikou. Priťahujú ma
myšlienky návratu k prírode a dobrovoľnej
chudobe, snažím sa do svojho živo- t a
zavádzať prvky askézy, ani nie tak
kvôli nejakému mystickému zážitku,
ale skôr pre pocit jednoduchosti
a krásy.
Mojím veľkým problémom však
je, že som večný pesimista. Snažím sa s tým bojovať tak, že hľadám pôvab v maličkostiach. Nie
v zmysle otrepaných rád motivačnej literatúry, ale cestou poézie,
náboženstva a filozofie. Viera
v Boha pre mňa neznamená
vieru v myšlienkový systém ani
vieru v konkrétnych ľudí, ale
životný postoj. Nesnažím sa
pôsobiť na ľudí misijne, ale
sokratovsky. Za závažný problém považujem ľudskú ľahostajnosť. Táto sa prejavuje
hlavne v oblasti politiky, no
rovnako aj v otázke náboženstva. Mojím sokratovským cieľom nie je vnútiť ľuďom môj názor, ale priviesť
ich k tomu, aby si utvorili

svoj vlastný. Nezhodujem sa ani s dnešnými
mladými „ateistami“, ktorí často veria v oveľa
divokejšie konštrukty než ja, ktorý sa považujem za teistu. Rešpektujem názory ateisticky
zmýšľajúceho človeka, ktoré sú premyslené
a úprimné. Nesúhlasím ale s postojmi svojich rovesníkov, ktorí sympatizujú s fašistickými symbolmi. Myslím si, že sú to všetko prejavy nebezpečnej ľahostajnosti, ktorej treba
zodpovedne predchádzať.
V súčasnej dobe pripravujem česko-slovenskú konferenciu študentov teologických
fakúlt. Mojou ambíciou je prehĺbiť ekumenické vzťahy, akademické povedomie a v neposlednom rade česko-slovenské vzťahy. Rád
by som v študentoch teológie prebudil vedomie o tom, že študujú zaujímavý akademický
odbor, ktorý nie je len o liturgickom speve
čí písaní kázní podľa šablóny. Skreslené
predstavy o teológii ju oberajú o jej bohatstvo. Teológia hlboko a výrazne ovplyvnila
európsku kultúru a je v dnešnej dobe dôležitá. Je veľmi jednoduché kričať heslá typu
„Za Boha a za národ!“ a hádzať pritom kamene po ľuďoch, ktorí Boha nazývajú iným
menom. Je jednoduché zastávať kresťanské
hodnoty a chodiť každý večer v teplákoch
na dvojitú borovičku. Úlohou nás, študentov
teológie, je v prvom rade vnášať do dialógu
v tomto komplikovanom storočí a svete lásku. Verím, že táto moja túžba je reálna a aj
napriek mnohým prekážkam dosiahnuteľná.
Treba len trochu chcieť.

Spracovala Mgr. Adriána Biela, PhD., EBF UK
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AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Filozofická fakulta si pripomenula výročie reformácie
slávnostným podujatím
Päťstoročnicu od začiatku reformácie, ktorú si svet pripomína tento rok, oslávila aj Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) naozaj dôstojne. Kolokvium „Reformácia a jej vplyv na zmenu duchovnej paradigmy“, ktoré sa konalo 9. novembra
2017 v reprezentatívnych priestoroch Rektorskej siene UK, prinieslo prednášky zo širokej škály vedných odborov, ktorým sa fakulta
venuje. Vedecké príspevky doplnil umelecký prednes poézie a hudobné ukážky, čím podujatie v porovnaní s tradičnými vedeckými
akciami dostalo naozaj slávnostný ráz.

„Naším zámerom bolo zorganizovať ,pripomienku‘ – tak trochu v slávnostnom duchu
aj rúchu – tejto svetodejinnej udalosti, ktorá
predznamenala mnohé ďalšie deje,“ uviedla prof. Marta Botiková z Katedry etnológie
a muzeológie FiF UK z organizačného tímu
kolokvia. „Prednášajúcich sme požiadali,
aby sa zamerali na filozofické, dejinné, jazykové, kultúrne a sociálne súvislosti, ktoré
reformácia predznamenala či priniesla a ktorými obohatila život spoločenstva.“
Historické súvislosti reformácie priblížia
Dr. Daniela Hrnčiarová z Katedry všeobecných dejín FiF UK v príspevku „Historické
pozadie reformácie v kontexte európskych
dejín“. Dr. theol. Maroš Nicák z Evanjelickej

bohosloveckej fakulty UK zase predstavil
pohľad Martina Luthera na tureckú hrozbu
vo vtedajšej Európe a jeho postoj k islamu.
Filozofiu na podujatí zastupoval prof. Ondrej
Mészáros z Katedry maďarského jazyka
a literatúry FiF UK, ktorý hovoril o recepcii
filozofických ideí na protestantských kolé
giách a lýceách v Hornom Uhorsku. Pohľad
jazykovedca priniesol prof. Pavol Žigo z Katedry slovenského jazyka FiF UK vo svojom
príspevku „500 rokov vývinu slovenského
jazyka v slovenskom evanjelickom prostredí“. Významných evanjelikov v slovenskej
obrodeneckej literatúre predstavil doc. Miloslav Vojtech z Katedry slovenskej literatúry
a literárnej vedy FiF UK. Sociologický po-

K reformačným oslavám prispeli aj
umelci z Pedagogickej fakulty UK
Dňa 31. októbra 2017, v deň osláv 500. výročia reformácie, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.,
odovzdal akademickému maliarovi doc. Martinovi Činovskému, ArtD., pedagógovi Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK (PdF UK), pamätnú medailu za jeho
obetavú a zanietenú prácu, za významný prínos pre ECAV a za šírenie dobrého mena
cirkvi a kresťanských hodnôt v spoločnosti. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo v budove Slovenského národného divadla, bolo spojené s inauguráciou poštovej známky
„500. výročie reformácie (1517)“.
Známka pripomínajúca výnimočnú udalosť
európskych dejín je pritom výsledkom spolupráce dvoch umeleckých i pedagogických
veličín dneška – akademického maliara prof.
Dušana Kállaya, ktorý vytvoril výtvarný návrh
známky, a doc. Martina Činovského, kto-
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rý realizoval rytinu známky. Poštová cenina
„500. výročie reformácie (1517)“, ktorá vyšla v hárčekovej úprave, vyobrazuje jeden z
hudobných skvostov Slovenska − barokový
dvojmanuálový organ s pôvodným píšťalovým fondom, nachádzajúci sa v Drevenom

hľad na kultúrny a sociálny odkaz reformácie bol témou príspevku doc. Jána Bunčáka
a doc. Michal Babiak z Katedry estetiky FiF
UK hovoril o estetike v kontexte evanjelického školstva a jeho referenciách na slovenské
národné obrodenie. Hosť podujatia Dr. Peter
Martinček z VŠMU priblížil protestantskú hudobnú tvorbu koncom 16. a v prvej polovici
17. storočia na území dnešného Slovenska.
Kolokvium uzavrel príspevok etnológov prof.
Marty a Jána Botikovcov „Konfesionalita
v procesoch enklávnej svojbytnosti dolnozemských Slovákov“.
Umelecké ukážky, ktoré vybrala doc.
Andrea Bokníková z Katedry slovenskej
literatúry a literárnej vedy FiF UK, predniesli
študenti tejto katedry Albert Lučanský a Veronika Cholevová. V ich podaní zazneli verše
Ivana Krasku a Maše Haľamovej, ktorí boli
obaja evanjelikmi a túto kultúrnu a náboženskú súvislosť vo svojej tvorbe aj zreteľne reflektovali. V hudobných číslach zazneli
skladby protestantských skladateľov Johanna Sebastiana Bacha a Felixa Mendelssohna-Bartholdyho v podaní Dr. Branka Ladiča a Mgr. Magdalény Stýblovej z Katedry
muzikológie FiF UK.
„Takto, akademicky, v komplexnosti odborných pohľadov i umeleckých počinov, najmä
v súvislostiach slovenskej spoločnosti a vzdelanosti, prispelo kolokvium ku kultúrnym po
dujatiam, spojeným s tohtoročným významným výročím svetodejinného reformačného
pohybu,“ konštatuje prof. Botiková.
Barbora Tancerová, FiF UK

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Študenti na workshope o sociálnom podnikaní
Študenti, ktorí chcú zmeniť svet k lepšiemu prostredníctvom
sociálneho podnikania (niekedy nazývaného aj spoločensky
prospešným podnikaním), sa v októbri zišli na dvojdennom
interaktívnom workshope vo Vedeckom parku Univerzity
Komenského v Bratislave (UK). Organizátorom workshopu
bola Fakulta managementu UK (FM UK) v spolupráci so Social
Entrepreneurship Akademie (SEA), ktorá bola ako spoločná organizácia štyroch mníchovských univerzít založená v
roku 2010. V rámci troch pilierov svojej činnosti SEA ponúka
výučbu kvalifikačných programov, cielene podporuje rozbeh
sociálne orientovaných projektov a zároveň podporuje networking s cieľom ukotviť sociálne podnikanie v spoločnosti.
Workshop pod názvom „ZGI:kompakt“ (Zertifikatsprogramm
„Gesellschaftliche Innovationen“:kompakt/Certifikovaný program
„Spoločenské inovácie“:kompakt) viedli dvaja skúsení zahraniční
lektori. Popri nich sa na workshope zúčastnili aj dvaja lektori z FM
UK, ktorí tak budú môcť preniesť získané poznatky a know-how
o vzdelávaní a tréningu v sociálnom podnikaní do vyučovacích
aktivít na fakulte či univerzite. Najdôležitejšími účastníkmi
workshopu však boli študenti, pričom ich rôznorodé odborné
zameranie už samo osebe sľubovalo interdisciplinárny charakter podujatia. Medzi účastníkmi mali svoje zastúpenie štyri fakulty UK, ako aj zahraniční študenti študujúci na FM UK v rámci
mobility Erasmus+. V štyroch na seba nadväzujúcich moduloch
im workshop interaktívnou formou predstavil ekosystém sociálneho podnikania a pomohol objaviť ich vnútorné podnikateľské
zručnosti. Účastníci workshopu spoznali úspešných sociálnych
podnikateľov zo Slovenska aj zo sveta a osvojili si rôzne metódy
a nástroje na tvorbu nových podnikateľských nápadov a založenie spoločensky prospešných start-upov v interdisciplinárnych
tímoch. Na záver získali absolventi workshopu certifikát o jeho
absolvovaní. Víťazný tím, ktorý v rámci workshopu vymyslel
a prezentoval najlepší podnikateľský nápad, získal navyše i
pozvánku na letnú akadémiu sociálneho podnikania, ktorá sa
bude konať na budúci rok v Mníchove.
Program workshopu obohatili svojimi vstupmi aj dvaja hostia – Adam Brocka z Impact HUB Bratislava, ktorý predstavil

slovenský ekosystém sociálneho podnikania, a Milan Steskal,
zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Mentegram, medzinárodnej platformy zefektívňujúcej starostlivosť o duševné zdravie,
ktorý porozprával príbeh vzniku a pôsobenia tohto spoločensky
prospešného projektu.
Na bratislavský workshop tematicky nadviazala účasť Mgr. Mariana Holienku, PhD., a Mgr. Juraja Mikuša z FM UK na tzv. train
the trainer workshope, ktorý sa uskutočnil začiatkom novembra
v Mníchove. Spolu s viac než dvadsiatimi kolegami zo šiestich
univerzít a štyroch európskych krajín pod vedením lektorov zo
SEA sa zdokonaľovali v technikách a metódach vzdelávania v sociálnom podnikaní.
Mgr. Peter Gál, PhD.,
Mgr. Marian Holienka, PhD., FM UK

artikulárnom kostole v Kežmarku, od levočského organára Vavrinca Čajkovského, ktorý jeho výstavbu dokončil v roku 1720. Ornamentálna výzdoba s iluzívnou maľbou a plastikou anjela, realizovaná Jánom Lerchom, robí z tohto organa jednu z najcennejších
barokových pamiatok na našom území. Umelecké spracovanie
známky je dôkazom výnimočných schopností oboch autorov –
o to viac ma teší, že Martin Činovský pôsobí na PdF UK, lebo
aj vďaka nemu má vzdelávanie na našej katedre výraznú úroveň
tvorivej kvality.
V mesiacoch október až november 2017 realizoval pedagóg
tej istej katedry PhDr. Ľuboslav Moza v priestoroch slovenských
evanjelických kostolov putovnú výstavu „Rebel a reformátor cirkvi“
s podtitulom „Lutherova teológia je oceán nových právd. Cestou
od konfliktu ku spoločenstvu“. Diela expozície vznikli z tvorivého
sympózia, ktoré kurátor výstavy pripravil. Putovná výstava, ktorá
trvala do konca novembra, mala obrovský úspech.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK
Foto: Archív autora
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Žurnalisti na návšteve Európskej komisie v Bruseli
Dozvedieť sa viac o fungovaní Európskej komisie (EK) priamo v jej sídle – s týmto cieľom sa v dňoch 18. až 20. októbra 2017
zúčastnili slovenskí študenti a doktorandi na informačnej exkurzii v Bruseli, ktorej dvojdňový program rátal s návštevou oboch budov
Komisie Charlemagne a Berlaymont i sídla Stáleho zastúpenia SR pri EÚ. Medzi účastníkmi exkurzie nechýbali ani štyria zástupcovia
Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK).
Základné informácie o fungovaní Európskej komisie a jej funkcii
výkonného politického orgánu Európskej únie vysvetlil študentom
počas prednášky Jo Vandercappellen z Generálneho riaditeľstva
pre komunikáciu. Jacek Truszczyński z Generálneho riaditeľstva pre
energetiku predstavil investičný plán pre Európu.
Z výkladu Michelle Gill z Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru sa študenti žurnalistiky dozvedeli, že Európska
komisia ponúka pre novinárov, ktorí spracovávajú európske témy, vlastné audiovizuálne služby – videozáznamy, zvukové záznamy či archív
fotografií. Zároveň si prezreli tlačovú miestnosť, kde sa denne o 12.00
hod. konajú pravidelné tlačové konferencie zástupcov EK tlmočené
do viacerých jazykov. Pozoruhodná bola i návšteva televízneho štúdia informačného servisu Európskej únie, ktorý zabezpečuje EK pod
názvom Europe by Satellite. Televízne štúdio si môžu na vysielanie
bezplatne prenajať novinári všetkých krajín EÚ venujúci sa európskej
problematike. Okrem toho televízny informačný servis Europe by Satellite poskytuje profesionálom z médií živé prenosy z tlačových konferencií, plenárnych zasadnutí či záznamy z rokovaní Rady EÚ. Formou
videí tak pokrýva dianie vo všetkých dôležitých európskych inštitúciách
vrátane Európskeho parlamentu aj Európskej centrálnej banky, pričom
ho prostredníctvom satelitu šíri a poskytuje žurnalistom z celého sveta.
Napriek tomu, že exkurzia sa konala počas európskeho samitu, čo je
pre hovorcov a komunikačné oddelenie EK najvyťaženejšia doba, si čas
porozprávať o svojej práci našiel aj zástupca multimediálneho tímu Komisie Vangelis Demiris, bývalý grécky novinár. Prezradil i zopár zákulisných
zaujímavostí o monitoringu médií či poradách s predsedom Európskej
komisie Jeanom-Claudeom Junckerom. Expert na sociálne médiá Pablo
Pérez Armenteros vysvetlil, akú úlohu má v Európskej komisii 10-členný
tím pre sociálne siete, ktorý spravuje profily Komisie na Facebooku, Twitteri, Youtube, Google+ a snaží sa reagovať na všetky otázky a podnety
zverejnené na týchto sieťach. Bližšie informácie o výmennom programe Erasmus+ a možnostiach mobility aj pre študentov doktorandského štúdia zase účastníkom poskytol zástupca z oddelenia vzdelávania,
mládeže, športu a kultúry EK.

Počas prijatia v Stálom zastúpení SR pri EÚ zástupcovia zo slovenských ministerstiev financií a práce a z Úradu podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu ozrejmili študentom svoju úlohu v Bruseli, ako aj základy fungovania stáleho zastúpenia.
„Takéto návštevy organizujeme už niekoľko rokov minimálne raz
ročne. Ich cieľom je, aby budúci novinári či politológovia lepšie spoznali fungovanie európskych inštitúcií. Naše oddelenie tiež zvykne
študentom žurnalistiky prezentovať prácu našich zastúpení, ale i to,
ako komunikujeme s médiami,“ vysvetlila dôvod zahraničnej exkurzie
tlačová a komunikačná tajomníčka Zastúpenia Európskej komisie na
Slovensku Ingrid Ludviková, ktorá 19 študentov a pedagógov v Bruseli sprevádzala. Okrem študentov žurnalistiky z FiF UK sa na návšteve
zúčastnili aj študenti žurnalistiky z Filozofickej fakulty Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre, študenti politológie z Katolíckej univerzity v Ružomberku a študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre.
Mgr. Veronika Ševčíková,
doktorandka na Katedre žurnalistiky FiF UK

Študentky UK si prevzali francúzske diplomy
Dňa 15. novembra 2017 si na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici poslucháči viacerých slovenských univerzít – vrátane študentiek UK – prevzali francúzske diplomy o absolvovaní vysokoškolského štúdia. Vďaka medziuniverzitnej dohode o spolupráci
sa totiž slovenskí vysokoškoláci v tomto akademickom roku mohli zapísať na slovenskú aj francúzsku univerzitu zároveň, a to vo
ôsmich rôznych študijných programoch.
Na slávnostnom odovzdávaní si diplomy prevzalo aj osem študentiek z Fakulty
managementu UK: Veronika Kuklišová,
Monika Polešenská, Dominika Vajdová,
Michaela Gromová, Lucia Hrevušová, Martina Husárová, Zuzana Sausová a Dorota
Žiaková. Na Lotrinskej univerzite v Nancy
(Université de Lorraine) vyštudovali magisterský študijný program európske štúdiá, resp. finančné riadenie a európsky
priestor.
Podujatie bolo pre nových absolventov
príležitosťou stretnúť sa s Françoisom-Xavierom Mortreuilom, atašém pre univerzitnú, vedeckú a administratívnu spoluprácu z
francúzskeho veľvyslanectva, so zástupcami
francúzskych i domácich univerzít a s člen-
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mi sociálnej siete France Alumni Slovensko.
S čerstvými absolventmi sa podelili o svoje
profesijné skúsenosti a spôsob, akým sa im
podarilo zúročiť absolvované frankofónne
štúdium na slovenskom trhu práce.
Na podujatí sa za Univerzitu Komenského zúčastnil dekan Fakulty managementu
UK prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.,
prodekan Právnickej fakulty UK JUDr. Marián Giba, PhD., a doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc., z Filozofickej fakulty UK.
Hlavným koordinátorom slovensko-francúzskych univerzitných partnerstiev je Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút so
sídlom v Banskej Bystrici.

Lenka Miller

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Keď škola vzdeláva nielen budúcich,
ale aj tvorivých pedagógov
Odkedy prednášam na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK), s veľkou
pozornosťou sledujem vedomostnú a umeleckú úroveň študentov jednotlivých ročníkov. Každý rok v radoch poslucháčov tak nachádzam okrem študentov dobrých pedagogických predpokladov aj niekoľko vzácnych umeleckých talentov. Aj preto sa teším,
že naša katedra si uvedomuje význam didaktického vzdelávania podporeného kreativitou. A hoci sa niektorí absolventi možno
časom stratia v kolesách života, mnohí sa nielen výborne uplatnia, ale dokážu prebehnúť do oblasti jedinečnosti a originality.
Potvrdzujú to i nedávne úspechy našich absolventiek.
Tvorivosť je cnosťou každého z nás. Je
jedno, v akej oblasti pracuje. Človek by
mal mať prácu, ktorá ho nielen baví, ale
je mu aj koníčkom. Zdá sa to ako sen.
Výnimky však potvrdzujú pravidlo. Jednou
z nich je i Marta Kissová, absolventka
našej katedry, ktorú medzinárodná porota
12. roč
níka prestížnej súťaže Maľba –
Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo
pre mladých umelcov v októbri tohto roku
ocenila 2. miestom, a to spomedzi 118
prihlásených adeptov.
V novembri si zas nadšenci módy mohli
na Košice Fashion Week 2017, kde sa už
po štvrtýkrát prezentovali slovenské návrhárske stálice i začínajúci mladí umelci,
vychutnať pohľad aj na umelecké skvosty
Zuzany Zliechovcovej a Dajany Rodriguez, ktoré o pár dní nato predstavili
to najlepšie zo svojej tvorby aj v bratislavskom kostole klarisiek. Obe sú našimi absolventkami – Zuzka je špičková
šperkárka a Dajana je dizajnérkou kože
a jej artefaktov. Diela spomínaných dám

sú jedinečné svojou inovatívnosťou. Marta
Kissová dala súčasnej tvorbe nový výraz,
tej maľbe, o ktorej dnes mnohí vravia, že
v nej už nie je čo objavovať. Cítim rozsah
jej diela v miere vzniku nielen nového tvorivého potenciálu, ale i výrazu, ktorý krásne
prepája klasickú disciplínu s dneškom. Tak
isto objavila Dajana Rodriguez novú silu
výrazu slovenskej tradície a jej uplatnenie
v dnešnom dizajne. Krásu ľudovej farby,
tvaru, úspešnosti trvajúcej stáročia aplikuje
do kabelky, opasku, vlastne do nášho každodenného života. Tvorba Zuzky Zliechovcovej vyniká originálnosťou tvaru a výrazom
ručne formovaného šperku. Jej meno sa
medzi klenotníkmi stalo pojmom. V minimalizme výrazu, ale i v kráse dekoratívnosti
kriviek a drahých kameňov vznikajú v jej
rukách jedinečné diela, ktoré rozdávajú
radosť.
Okrem hodnoty ich pedagogického
pôsobenia treba tak vyzdvihnúť i to, že sú
umelkyňami v pravom zmysle slova – umelkyňami umenia. Na ceste k profesionalite,

Umelkyne z PdF UK: Dajana Rodriguez (vľavo),
Zuzana Zliechovcová (vpravo)

ktorá je jedinečná a reprezentatívna pre
školu i spoločnosť.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK
Foto: Archív autora

Medik Peter Stanko víťazom česko-slovenského kola ŠVOČ
V dňoch 14. a 15. novembra 2017 sa na pôde Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskutočnila česko-slovenská konferencia
študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ). V neľahkej konkurencii víťazov jednotlivých fakultných kôl ŠVOČ z 12 lekárskych fakúlt Českej
a Slovenskej republiky sa presadil aj medik Lekárskej fakulty UK (LF UK).
Program konferencie bol podľa tematického zamerania príspevkov rozdelený na štyri
sekcie: nelekársku sekciu, sekciu zubného
lekárstva, predklinickú (teoretickú) sekciu a
klinickú sekciu. Mimoriadny úspech dosiahol
v predklinickej sekcii náš študent 6. ročníka
Peter Stanko, ktorého prácu „Efekt ivabradínu na remodeláciu srdca a aorty pri zlyhaní
srdca indukovanom izoprenalínom“ hodnotiaca komisia ocenila 1. miestom. Peter Stanko
svoj výskum zrealizoval na Ústave patologickej
fyziológie LF UK pod vedením prednostu ústavu prof. MUDr. Fedora Šimka, CSc., a MUDr.
Tomáša Baku. V rámci klinickej sekcie reprezentovala našu fakultu medička Kristína
Tomová s príspevkom na tému „Extracelulárna DNA ako potenciálny prognostický a terapeutický marker u pacientov so zápalovým
ochorením čreva“, ktorú vypracovala na
Ústave molekulárnej biomedicíny LF UK
v spolupráci s V. internou klinikou LF UK
a Univerzitnej nemocnice v Bratislave. V sekcii

zubného lekárstva predniesla Bronislava Lenčuchová výsledky svojho výskumu na tému
„Populačné vyhodnocovanie proporcií tváre
prostredníctvom 3D skenov“, ktorý realizovala na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej
chirurgie LF UK a Onkologického ústavu sv.
Alžbety. V rámci tohto ročníka česko-slovenskej konferencie ŠVOČ sa uskutočnila aj neformálna súťaž v urgentnej medicíne, na ktorej
náš tím – v zložení Adriána Furdová, Róbert
Lipták a Dávid Toma – dosiahol 4. miesto.
Veríme, že konferencia ŠVOČ sa bude
aj v ďalších rokoch stretávať na našej fakulte s veľkým záujmom študentov a školiteľov
a tohtoročný úspech na česko-slovenskej
úrovni sa nám podarí skoro zopakovať.

Medici LF UK – zľava: Kristína Tomová,
Peter Stanko, Bronislava Lenčuchová

Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.,
prodekan LF UK;
doc. RNDr. Ivan Varga, PhD.,
člen hodnotiacej komisie celoštátnej
konferencie ŠVOČ 2017 v Olomouci
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NA VIANOČNÚ NÔTU

Sviatky ako čas nepohody?
Vianoce si spájame zväčša s chvíľami pohody v kruhu svojich najbližších, s radostnou atmosférou porozumenia a vzájomného
obdarúvania, no pravdou je, že vianočné sviatky môžu byť pre niekoho aj zvlášť stresujúcim či depresívnym obdobím. Na to, prečo
je to tak, sme sa opýtali prof. MUDr. Jána Pečeňáka, CSc., prednostu Psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
a Univerzitnej nemocnice v Bratislave.
redakcia

Dovolenka či sviatky sú pre väčšinu ľudí
výkyvom od normálneho „behu života“, od
rodinnej, sociálnej a emocionálnej rovnováhy a stereotypov. Odchýlka od rovnováhy si vyžaduje adaptáciu a keď je táto
odchýlka privysoká, aktivuje sa stresová
reakcia. A vo vyspelých spoločnostiach,
ak odhliadneme od vojen, chorôb a iných
krízových situácií, sú stresormi predovšetkým psychologické faktory. Stres však
nie je len negatívnym faktorom, istá miera
stresu, ak sa po nej dokážeme odmeniť
odpočinkom a radosťou, k sviatkom aj
patrí. Niekedy však sviatky môžu zvyšovať
nepohodu a utrpenie. Významnú rolu tu
zohrávajú vzťahové a rodinné problémy,
sociálne istoty, ale môžu to byť aj psychologické faktory späté s osobnostnou
štruktúrou a životným štýlom a nakoniec
i psychické poruchy.

Perfekcionista
ani workoholik
si Vianoce neužijú
Osobnostné charakteristiky môžu znepríjemniť sviatky ich nositeľovi i okoliu.
Napríklad perfekcionistka si pravdepodobne sviatky veľmi neužije. A ak aj áno,
nemusia si ich užiť jej blízki. Dokonalosť
je cieľ, ktorý sa ťažko napĺňa, navyše, zakaždým sa objaví niečo, čo je potrebné
vylepšiť – ešte jedna lyžička, ktorú treba
vyleštiť, všeličo, čo treba ešte upratať,
a pod. Nemá to konca, po každej dokonale splnenej úlohe čaká ďalšia a neustále sa tak objavujú kontúry nových pascí,
do ktorých sa dá zamotať.
Perfekcionista – diktátor je ešte horší
prípad. Nikdy nebude spokojný, pretože
spokojný je len v procese nariaďovania,
prikazovania a kritiky. A všetci by mali
byť vďační za to, že sa stará. Aj keď sa
vlastne stará len o seba. Sviatky či víkendy môžu byť utrpením aj pre workoholika. Nedokáže vypnúť, v hlave mu bežia
projekty a úlohy, ktoré sú bez neho opustené a vädnú. Čaká na príležitosť tajne
sa odplaziť k počítaču a mailom. Pokiaľ
musí vydržať medzi ostatnými, pôsobí
nervózne, nesústredene, pretože túži len
po dotyku klávesnice. Má abstinenčný
syndróm a svetlo sviečok či koledy jeho
prekonaniu veľmi nenapomáhajú.
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Nepokazme si sviatky
veľkými očakávaniami
Veľké očakávania bývajú klamlivé, ale
patria k životu a sviatky sú koncentrátom
ich (ne)naplnení. Očakávania si môžeme
vysnívať či vykonštruovať sami, ale máme
aj dobrých pomocníkov. Príbehy založené
na najrozličnejších vzťahových peripetiách
a dobrodružných komplikáciách, ktoré sa
nakoniec končia happy endom v kruhu rodiny aj so stratenými synmi, nás v týchto
očakávaniach podvedome podporujú. To,
že sviatky strávime s najbližšími, a to v atmosfére prežiarenej šťastím, bez konfliktov
a v hojnosti, má zaiste archetypálne korene
a nikto sa za to nemusí hanbiť. Niekedy to,
žiaľ, nevychádza a vtedy si musíme oprášiť
z očí trblietky, pozrieť sa na veci s odstupom, prijať fakty a zamerať sa na racionálne
riešenia. Návod je jednoduchý, ale neľahko
uskutočniteľný a niekedy sú okolnosti také,
že sa racionálne riešenia ani použiť nedajú.
A vtedy môže nastúpiť skľúčenosť, smútok,
zúfalstvo a depresia. V najdramatickejšom
a najtragickejšom prípade pokus o samovraždu alebo samovražda.

Čo sa skrýva
za vianočnou depresiou
Vzťah medzi sviatkami, depresiou a samovraždami je často diskutovaná téma.
Smútok, depresívna nálada môže byť pochopiteľnou reakciou. Môže ju navodiť zlá
sociálna a finančná situácia, niekto môže
byť nešťastný z toho, že je sám, iný z toho,
že nedokáže zabezpečiť deťom to, čo si ony
vysnívali. Sviatky zhoršujú alebo vyvolávajú
zármutok z prázdneho miesta pri stole, na
ktoré si už zosnulý nikdy nesadne. Podobný
je syndróm prázdneho hniezda, keď už dospelé deti žijú vo svojich nových rodinách,
čoraz častejšie v ďalekom zahraničí, a rodičia sa cítia opustení a nepotrební.
Ľudia s klinicky definovanou depresiou
(t. j. depresiou, ktorá spĺňa kritériá pre diagnózu depresívnej poruchy) môžu počas sviatkov skutočne trpieť. Anhedónia – neschopnosť tešiť sa z obvyklých vecí – je jadrovým
príznakom depresie. Všetci od nich tú radosť
očakávajú a aj oni sami vedia, že tešiť by sa
mali. Ale jednoducho to nejde. Je to bludný
kruh – nielen pocit vlastnej insuficiencie, ale
ešte aj výčitky svedomia z nenaplnenia očakávaní. Len krôčik od toho je sebaobviňovanie, narastanie pocitu zbytočnosti, dokonca

škodlivosti existencie. Ďalším príznakom
depresie je hypobúlia. Je to nedostatok alebo až úplné chýbanie vnútorných pohnútok
k činnosti, nedostatok vôle. Do bežných
činností sa musí jedinec s depresiou nútiť,
každá aktivita, aj tá najbežnejšia, si vyžaduje
úsilie. Dá sa to prekonať, pokiaľ stav nie je
veľmi závažný, ale je to práca bez vnútornej
odmeny, bez dobrého pocitu z toho, čo bolo
urobené. Odísť z tohto trápenia navždy sa
môže zdať ako jediné východisko.
Nie všetky agresívne akty obrátené proti sebe sú viazané na depresiu a nie všetky
majú charakter skutočného samovražedného pokusu. Tie môžu mať aj demonštratívny
charakter, niektorí ľudia si ubližujú preto, aby
v sebe potlačili napätie, nezriedka sa stretávame s tým, že sebapoškodenie alebo „vyhrážanie sa“ samovraždou má účelový charakter so snahou o prípadnú hospitalizáciu,
aby sa tak vyriešil problém so základnými
potrebami – ubytovaním a jedlom.

Stúpa počas Vianoc
počet samovražedných
pokusov?
Na otázku, či je u nás počas sviatkov viac
samovražedných pokusov, sa nedá na základe dostupných informácií, ktoré publikuje
Národné centrum zdravotníckych informácií, odpovedať presne. Tie vychádzajú z hlásených a registrovaných samovražedných
pokusov a dlhodobý trend svedčí o tom, že
sú najčastejšie v prvých pracovných dňoch
týždňa, najmenej časté počas soboty a nedele. V roku 2016 bolo v decembri evidovaných najmenej samovražedných pokusov za
celý uvedený rok. Nezdá sa, že by Vianoce
boli rizikovým faktorom pre samovražedné
konanie. O tom, že toto obdobie je skôr
ochranným faktorom, svedčia aj publikované zdroje z viacerých krajín (Rakúsko, Austrália, Spojené kráľovstvo, USA).
Urobme si sviatky čo najkrajšie, a to – pokiaľ je to len možné – bez trápenia z nereálnych očakávaní, a viac ako na samovraždy
myslime na pomoc tým, ktorí trpia, ako i na
striedmosť v jedení a pití – to sa totiž považuje v období sviatkov za najväčší rizikový
faktor pre naše zdravie.
Prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.,
prednosta Psychiatrickej kliniky
LF UK a UN Bratislava
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Vianoce robia dve veci: atmosféra a darčeky
Chystáte aj vy pre vaše deti či vnúčatá štedrú vianočnú nádielku? Prečo by ste to radšej mali ešte zvážiť, vysvetlí PhDr. Gabriela
Herényiová, CSc., z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
redakcia
Hoci sa vianočná výzdoba v obchodoch
začína objavovať už koncom októbra a reklamy s vianočnými darčekmi nás atakujú
od novembra, Vianoce majú napriek tomu
pre mnohých z nás svoje osobité čaro. Najviac si ich však užívajú naše deti.

Deti si potrebujú zažiť
vianočný zázrak
Spoločným menovateľom Vianoc je upevňovanie hodnôt, ktoré rodina vyznáva, a zároveň naplnenie pojmu „vianočný zázrak“.
Zázrak je niečo, čo nemáme celkom v rukách, niečo, pri čom potrebujeme zásah
„zhora“ – pomoc niečoho alebo niekoho,
kto nás presahuje. S takýmito nadprirodzenými silami a možnosťami sa stretávame najčastejšie v rozprávkach. Práve toto
„nadprirodzeno“ si potrebujú „zažiť“ všetky
deti, a to minimálne do šiesteho roku svojho života. Potrebujú vedieť, že je tu mama,
tato alebo anjelik, ktorý ich vždy ochráni. Že
existuje nadprirodzená bytosť, ktorá zariadi,
že na konci rozprávky vždy dobro zvíťazí nad
zlom.
Zázrak pritom môže byť chápaný aj ako
schopnosť súcitu a láskavosti. Spoločne
obdarujeme deti v detskom domove alebo
kúpime krmivo zvieratkám do útulku. Vianočným zázrakom bude prejavenie schopnosti veľkorysosti voči iným ľuďom. Ale zázrakom môže byť aj skutočnosť, ak si ocino
nájde čas vo svojom nabitom kalendári na
rodinnú lyžovačku.

Detské želania
sú pre dospelých
skúškou rozumnosti
a zodpovednosti
Je na nás rodičoch, ako budeme pristupovať k hodnotám Vianoc v našich rodinách. Mali by sme veľa rozprávať o skutočných hodnotách v našom živote, aby
sme objasnili deťom vlastný hodnotový
rebríček. Rozhovory by mali byť súčasťou
nášho každodenného života. Naučme sa
počúvať vlastné deti – nielen ušami, ale aj
srdcom. Pri písaní listov „Ježiškovi“ môžeme zistiť a už v začiatkoch korigovať túžby
a želania našich detí, čo nám poskytuje
priam ideálny priestor na rozhovory o skutočných hodnotách. Pre nás dospelých, či
sme už rodičia, starí rodičia, alebo rodinní
priatelia, sú túžby a želania našich detí

veľkou skúškou našej rozumnosti a zodpovednosti. Neplatí tu úmera „čím viac darčekov, tým viac radosti“.
Žijeme v dobe, keď si deti veľmi skoro
zvykajú na konzumný spôsob správania, čo
sa odráža aj na ich vianočných želaniach.
Skúsme my, dospelí, preskúmať vlastné postoje ku konzumu a stanoviť nové hodnoty
pre seba aj pre rodinu. Spolu s deťmi prehodnoťme naše reálne možnosti, a najmä
možnosti spoločných rodinných zážitkov.
Počítajte s možným negatívnym postojom
detí, ktoré sú ovplyvnené množstvom a intenzitou televíznych reklám.
Nezabudnite sa o reklame s dieťaťom porozprávať, môže časom nadobudnúť falošnú predstavu, že len vďaka vábivej hračke
bude šťastné a u ostatných detí uznávané.
Mali by sme poznať reálny záujem a potreby detí. Pri výbere darčekov myslite na
dieťa, nie na seba! Obdarovávanie detí
a vnúčat nie je súťaž medzi dospelými. Každý darček by mal obsahovať osobné posolstvo, ktoré hovorí: „Mám ťa rád.“ A niečo
také sa peniazmi vyjadriť nedá. V darčeku,
ak je myslený úprimne a vskutku ako darček, dávame sami seba. A to je veľká vec,
ktorú by mali naše deti počas Vianoc zažiť.

Žiadna hračka netromfne
spoločné chvíle s blízkymi
Dieťa môže mať radosť aj z iných vecí,
ako sú hračky. Od malička treba v deťoch
pestovať radosť a vyzdvihovať príjemné
chvíle s blízkymi, namiesto drahých a honosných darčekov. Spoločná zábava pri
prechádzkach, výletoch a športovaní celej
rodiny zanechá hlbšie spomienky a vzájomné vzťahy sa zlepšia. Žiadna drahá
hračka toho nie je schopná. Dávať dieťaťu
najavo svoju náklonnosť a lásku len prostredníctvom drahých hračiek vyvolá v ňom
chamtivosť a majetníctvo. Keďže nie každé
dieťa sa môže pochváliť drahou hračkou,
buďte si viac než istí, že túto nikomu nepožičia. Na druhej strane, ak si niečo, po
čom dieťa túži, nemôžete dovoliť pre nedostatok financií, otvorene sa o tom s dieťaťom porozprávajte. Je to čestnejšie ako
lož a pretvárka.
Vianoce sú obdobím, keď deti dostávajú
množstvo darčekov nielen od rodičov, ale
aj starých rodičov a príbuzných. Rodičia sú
často motivovaní pocitom viny, že netrávia
dosť času s dieťaťom, nevenujú mu dostatok pozornosti, a toto všetko sa mu snažia
vynahradiť darčekmi. Hoci sa môže zdať,

že množstvo darčekov dieťa poteší, je to
zvyčajne iba na chvíľu. Okolie vianočného
stromčeka vyzerá ako obchod s hračkami
a dieťa si nevie a nedokáže vybrať tú, ktorá
sa mu najviac páči. V tejto situácii sú sklamaní tak dospelí, ako aj samotné deti, ktoré
najviac baví trhanie papiera, rozbaľovanie
a počítanie darčekov.

A k čomu prehnané
množstvo darov vedie?
Priveľa darčekov spôsobuje často to,
že deti nevedia byť vďačné a spokojné.
Naučia sa očakávať veľa a keď nedostanú
všetko, čo chcú, dajú to patrične najavo.
Podľa výskumov sú deti, ktoré boli zvyknuté na záplavu vianočných darčekov, neskôr
náchylnejšie na hazardné hry, nerozvážne
zadlžovanie sa či závislosť od nakupovania.
Medzi ďalšie negatívne dôsledky rozmaznávania detí množstvom vianočných darčekov patrí:
• rozvoj egocentrizmu a nedostatočnej empatie,
• z detí sa stávajú materialisti,
• deti vnímajú podstatu Vianoc v „dostávaní
darčekov“ a kvalitu Vianoc preto merajú
počtom darčekov,
• u malých detí, ktoré dostávajú veľa hračiek, býva problém s nesústredenosťou,
nepokojom – priveľa hračiek neprospieva detskej psychike,
• deti sa učia očakávať, že vždy budú dostávať veľa materiálnych vecí, a často to
očakávajú aj neskôr od svojich životných
partnerov,
• očakávania detí sa zvyknú stupňovať
a čím sú staršie, tým očakávajú drahšie
a väčšie dary.
Každá rodina by si mala nastaviť vlastné
pravidlá v tom, koľko darčekov je pre dieťa
prijateľných, a tiež sumu, akú sú ochotní za
tieto darčeky minúť. Je dobré dohodnúť sa
v širšej rodine na konkrétnych darčekoch
a ich počte.
Aj s deťmi by sme mali hovoriť o tom, že
Vianoce nie sú len o dostávaní darčekov.
Naučiť ich nielen prijímať, ale aj dávať a tiež
ich naučiť vďačnosti za všetko, čo majú.
Aby Vianoce neboli naozaj len o rozbaľovaní a trhaní vianočného baliaceho papiera
a počítaní darčekov.
PhDr. Gabriela Herényiová, CSc.,
Katedra psychológie FiF UK
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Srdcom za zmysluplným povolaním
Už ste počuli o organizácii Depaul Slovensko? Riadiac sa heslom „ulica nie je domov“ v Bratislave prevádzkuje napríklad aj Útulok a Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul, v ktorom ľuďom bez domova poskytujú nocľah, stravu, prístup k hygienickým zariadeniam, ako aj zdravotné a sociálne poradenstvo. Ale i niečo, čo sa za peniaze kúpiť nedá – ľudskosť. Práve tu sa rozhodla rozvíjať svoj potenciál vo funkcii
projektovej manažérky vnímavá Nina Piovarčiová, absolventka Pedagogickej aj Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
V rozhovore nám prezradila viac o motivácii, ktorá ju viedla k štúdiu sociálnej práce a religionistiky, o svojej ceste za prácou s ľuďmi bez
domova, o ich problémoch i rôznych formách pomoci, ale aj tom, aká vianočná atmosféra v nocľahárni a útulku vládne.
Ako ste sa dostali k štúdiu sociálnej práce?
Výber vysokej školy a profesijného smerovania bol pre mňa náročný. Vôbec som nemala v tejto veci jasno, a tak som si hľadala
informácie o rôznych študijných odboroch.
Vedela som, že ma zaujímajú viac humanitné
odbory než technické smery, aj keď matematiku som mala vždy rada. Fascinovalo ma
fungovanie spoločnosti, kultúr, náboženstiev
a tiež ľudských bytostí ako takých. Dala som
na pocit a rozhodla som sa pre sociálnu prácu
na Pedagogickej fakulte UK a porovnávaciu
religionistiku na Filozofickej fakulte UK. Sociálnu prácu preto, že má veľmi blízko k ľuďom
a priamo im pomáha. To som chcela. Naučiť
sa vedieť človeku pomôcť a mať na to možnosti. Religionistiku som začala študovať, pretože je to pre mňa veľmi zaujímavá oblasť plná
záhad. Výber profesijného smerovania bol pre
mňa pri rozhodovaní sa pre vysokú školu kľúčový, pretože by som neštudovala niečo, čomu
by som sa profesionálne nechcela aktívne venovať.
Ovplyvňovali vás pri výbere rodičia či niekto
z okolia?
Rodičia by sa potešili, keby som si vybrala
medicínu. „To sa v starobe bude hodiť,“ hovorili s humorom. Podporovali ma, aby som si
vytýčila cieľ a išla za ním svojou vlastnou cestou. Aj keď sme všetci vedeli, že sociálna práca ani religionistika nie sú odbory, v ktorých
sa absolvent ľahko uplatní či zarobí dostatok
financií, vybrala som sa týmto smerom.
Po skončení štúdia má absolvent plnú hlavu snov a ideálov a je zrazu „vypustený“ do
reálneho života s množstvom možností.
Mohli by ste ozrejmiť proces svojej cesty za
týmto povolaním?
Mnohí moji spolužiaci už počas štúdia brigádovali, či dokonca pracovali, ja nie. Na bakalárskom stupni štúdia som navštevovala denne
obe fakulty, pedagogickú aj filozofickú, a tak
mi nezostával čas na brigádu. Bezprostredný
kontakt s praxou mi však chýbal, a preto som
sa rozhodla nepokračovať v štúdiu religionistiky na magisterskom stupni. Chcela som
venovať plnú pozornosť sociálnej práci. V poslednom ročníku som sa uplatnila v jednom
projekte zameranom na problematiku bezdomovectva. Spolupracovala som na vytváraní
koncepcie a na teoretickom uchopení fenoménu ľudí bez domova v Bratislave. To bol môj
prvý kontakt s touto témou. Po skončení štúdia som sa chcela zamerať na paliatívnu starostlivosť, teda na prácu s umierajúcimi ľuďmi.
Bola to aj téma mojej diplomovej práce a niečo mi našepkávalo, že práve týmto smerom by
som sa chcela vydať. Ďalší rok som pracovala
ako sociálna pracovníčka v detskom mobilnom hospici. Bola to pre mňa cenná skúse-
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nosť, no rozhodla
som sa odísť. Ďalej
som hľadala zamestnanie, ale, ako som
mala možnosť zistiť,
inzerátov na pozíciu
sociálny
pracovník
nie je mnoho. Nakoniec som však našla
jeden taký, ktorý ma
priviedol k ľuďom bez
domova, do organizácie Depaul Slovensko.
A tu pracujem doteraz.
Prejdime teda k vašej
profesii: Aký je vlastne rozdiel medzi útulkom a nocľahárňou?
Dalo by sa to odlíšiť aj
podľa miery komfortu
v jednotlivých súčastiach?
Určite je rozdielna
aj miera komfortu, naznačuje to už kapacita.
V nocľahárni máme
200 postelí, v útulku
20. V zimných mesiacoch k nám naozaj tých 200 ľudí na prenocovanie príde. Nocľaháreň je veľkokapacitné zariadenie slúžiace na zabezpečenie tých najzákladnejších potrieb – nocľah, teplá polievka,
sprcha a možnosť sociálneho poradenstva.
Z nocľahárne musia ľudia ráno odísť a znovu
sa môžu vrátiť až večer. Hlavný cieľ, s ktorým
nocľaháreň vznikala, bol ten, aby ľudia neza-

„Pracovným ,náčiním‘
sociálneho pracovníka
je on sám. Bez snahy
nadviazať s klientom
bližší, osobnejší kontakt
nedosiahneme veľa.
A preto sa do určitej miery
od tejto práce odosobniť
nedá, vlastne to sociálny
pracovník ani nechce.“
mŕzali na ulici. Útulok je o čosi iný, jeho klienti
majú svoju posteľ, skrinku a nočný stolík na
niekoľko osobných vecí. Tu môžu ľudia zostať
v noci aj cez deň. Majú tiež istotu, že ďalší deň
nemusia mať obavy o to, kde budú spať. Na
dĺžke pobytu v útulku sa s klientmi dohodneme

vopred, takže okrem strechy nad hlavou získavajú aj pocit istoty. Tým, že útulok zabezpečí
všetko potrebné (jedlo trikrát denne, hygienu,
šatstvo, vlastnú posteľ na deň aj noc), vytvára
sa priestor na riešenie ostatných problémov.
V útulku sa s klientmi pracuje individuálne na
cieľoch, ktoré si stanovia spoločne s prideleným sociálnym pracovníkom. Počas desiatich
rokov fungovania sa mnohé rozšírilo, zlepšilo
a zmenilo.
Ako máte nastavené kritériá pomoci?
Môže k vám prísť prespať ktokoľvek (pod
vplyvom alkoholu, drog, ľudia s psychickými poruchami a pod.)?
Áno, prakticky ktokoľvek nad 18 rokov.
Volíme nízkoprahový prístup, aby túto službu
mohol využiť naozaj každý. Najmä tí najzraniteľnejší, ktorí nie sú schopní využiť iné služby.
Najbežnejším problémom prijatia človeka do
iných sociálnych služieb je alkohol. Do nocľahárne prijímame ľudí pod vplyvom alkoholu či
iných drog, vo vnútri však už žiadne omamné
látky užívať nemôžu. Takisto to môžu byť ľudia
s nízkou úrovňou hygieny, ľudia s psychiatrickými ochoreniami, mentálne zaostalí, prepustení z výkonu trestu, ľudia bez dokladov či
financií, cudzinci, domáci. Sú však medzi nimi
napríklad aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí
sa ocitli v kríze. K nám môže prísť ktokoľvek,
kto by inak spal na ulici. Samozrejme, ľudia
musia dodržiavať pravidlá nocľahárne. Sú to
základné veci, ako napríklad nebyť agresívny
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a neubližovať ostatným, nevyhrážať sa, rešpektovať personál, nepiť alkohol v nocľahárni,
„necikať“ tam, kde nie je WC, nefajčiť vo vnútorných priestoroch, neničiť zariadenie a pod.
Služba nocľahárne je určená len pre ľudí, ktorí sú samostatní a mobilní, je potrebné, aby
zvládli chodiť, umyť i najesť sa bez asistencie.
Dá sa od tejto práce odosobniť?
Áno aj nie. Treba si uvedomiť hranice. Každý človek má určité práva, povinnosti a cit pre
zodpovednosť. A to ako sociálni pracovníci,
tak aj ľudia bez domova. Jeden človek nemôže vziať na seba život a problémy toho druhé-

„Štúdium je podľa mňa
práve ten čas,
keď sa dá získať mnoho
rozličných skúseností.
Popri zamestnaní
už nie je toľko času.“
ho. Môže len konať tak, ako si myslí, že je
najlepšie, a využiť všetky možnosti, ktoré má.
Nemôže však rozhodovať za druhého, rovnako ako nemôže žiť jeho život. Na druhej stane
pracovným „náčiním“ sociálneho pracovníka
je on sám. Bez snahy nadviazať s klientom
bližší, osobnejší kontakt nedosiahneme veľa.
A preto sa do určitej miery od tejto práce odosobniť nedá, vlastne to sociálny pracovník ani
nechce.
Poskytujete ľuďom okrem prespania aj
ďalšie formy „nehmotnej“ pomoci? Dali by
sa na tomto mieste vyzdvihnúť benefity poznatkov nadobudnutých počas vysokoškolského štúdia?
Ak majú klienti záujem, poskytujeme im
sociálne poradenstvo, ktoré zahŕňa komplexné riešenie ich situácie podľa ich aktuálnych
potrieb. Často je to sprostredkovanie kontaktu s príslušnými inštitúciami. Napríklad vybavovanie zdravotnej či sociálnej starostlivosti,
ale tiež kontakt s úradom práce, sociálnou
či zdravotnou poisťovňou. Takisto sa snažíme klientom zabezpečovať psychologickú
podporu, neraz tak suplujeme prácu psychológov. Veľmi si preto cením všetky odborné
praxe, ktoré som v rámci štúdia absolvovala.
Spoznať, ako vyzerá a funguje iná inštitúcia či
sociálna služba, je veľkým benefitom. Už len
v priamej poradenskej práci badať výrazný
rozdiel v tom, keď klientovi hovoríte o niečom
z vlastných skúseností z praxe a keď ho informujete o niečom, čo ste nikdy nevideli, nezažili. Štúdium je podľa mňa práve ten čas, keď
sa dá získať mnoho rozličných skúseností.
Popri zamestnaní už nie je toľko času.
Mnohí vaši klienti majú rodiny. Z čoho
vzchádza ich (často aj dobrovoľný) pobyt
na ulici? Mohli by ste to skonkrétniť na
reálnom prípade?

Dôvodov je mnoho. Môže to byť chudoba,
nezamestnanosť, rozvod, narušené medziľudské vzťahy, psychické problémy, závislosti, hrdosť, iné predstavy o živote a pod. Veľa
klientov tiež doplatilo na nekalé praktiky rôznych podvodníkov. Často hrá významnú rolu
aj alkoholová závislosť, vtedy je pre rodinu
ťažké žiť spolu. U mnohých mladších klientov
sú to aj nereálne očakávania. Chcú si nájsť
prácu, v ktorej by zarobili veľké peniaze, inú
neberú. Vízie ideálu sa nechcú vzdať, no čakaním sa im dni „míňajú“. Niektorí ľudia bez
domova sú v kontakte so svojou rodinou,
dokonca si navzájom pomáhajú. Konkrétne
spomeniem prípad jednej dôchodkyne na
ulici. Manžel jej zomrel dávno, jednoizbový
byt prenechala dcére, keď si založila vlastnú rodinu. Všetci sa doň nepomestia, navyše každý potrebuje vlastný priestor na život.
Vzťah majú dobrý, často sa navštevujú, no
financie na vlastný byt v Bratislave pre nízky

„Snažíme sa, aby sme
nocľaháreň mohli nechať
pre klientov otvorenú aj
počas prvého a druhého
sviatku vianočného.
V tieto dni sú skoro
všetky obchody či centrá
zatvorené...
A vonku je zima.“
dôchodok a minimálnu mzdu nemá. A zasa
sestra jedného nášho klienta má sama málo,
no podarí sa jej mesačne ušetriť asi 30 eur,
ktoré mu pošle. Spomeniem ešte pána po
päťdesiatke. Stratil zamestnanie – prepúšťali. V preddôchodkovom veku a v regióne
s vysokou nezamestnanosťou si prácu nena-

šiel. Hanbil sa, že manželke do rodinného
rozpočtu prináša iba 61,60 eur, čo je dávka
v hmotnej núdzi. Hrdý chlap, nechcel byť na
príťaž svojej žene, a tak odišiel do Bratislavy
skúsiť šťastie.
Máte aj „externých“ zamestnancov, ktorí
chodia za klientmi do terénu?
Depaul Slovensko má okrem Nocľahárne
a Útulku sv. Vincenta de Paul, čo sú stacionárne služby, aj terénnu službu – streetwork. Títo
naši kolegovia nerobia priamo v nocľahárni,
je to niečo iné. Vyhľadávajú ľudí bez domova
v rôznych kútoch Karlovej Vsi, kde majú svoje
provizórne obydlia. Týmto ľuďom poskytujú
základnú materiálnu pomoc, sociálne poradenstvo, asistenciu, prípadne zdravotné ošetrenie. Tento projekt je spomedzi aktivít našej
organizácie zatiaľ najmladší.
A ako vyzerajú Vianoce v nocľahárni a útulku? Aká tam panuje atmosféra – máte aj
vianočný stromček, prípadne nejakú spoločnú večeru? Stretávate sa na Štedrý deň
s klientmi? Či ide skôr o bežnú rutinu a každý zamestnanec oslavuje Vianoce v kruhu
najbližších?
Vianoce sú pre nás, zamestnancov aj klientov, náročné obdobie. Snažíme sa ich oproti
ostatným dňom urobiť aspoň trochu výnimočné. No pre zamestnancov je to kopec roboty.
Mnohí ľudia bez domova sú v tomto čase citlivejší, spomínajú na svojich blízkych, na minulosť, no uvažujú i o budúcnosti. Nie každý má
náladu oslavovať. Máme však vianočný stromček aj večeru, ako má byť – kapustnica, ryba,
šalát. Po večeri príde kňaz odslúžiť omšu pre
veriacich, spievajú sa piesne a koledy. Klienti
dostanú aj malý darček. Viacero dobrovoľníkov rado príde stráviť večerný čas s ľuďmi bez
domova. Snažíme sa, aby sme nocľaháreň
mohli nechať pre klientov otvorenú aj počas
prvého a druhého sviatku vianočného. V tieto
dni sú skoro všetky obchody či centrá zatvorené... A vonku je zima.
Zdenka Schwarzová
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Ústredná knižnica FaF UK privítala študentov
v nových zrekonštruovaných priestoroch
Dňa 16. októbra 2017 sa na prvom poschodí v budove Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) na Kalinčiakovej ulici č. 8 vytvoril dlhý rad študentov stojacich pred novými presklenými dverami fakultnej knižnice. Dôvodom ich netrpezlivého vyčkávania bolo dlho očakávané otvorenie nových zrekonštruovaných priestorov Ústrednej knižnice FaF UK.
Od roku 1961, keď sa knižnica do priestorov nasťahovala, fungovala v nezmenených
podmienkach až do júna 2016 – vtedy
sa rozbehli práce súvisiace s ich rekonštrukciou. Na celý jeden akademický rok
2016/2017 sa všetky pracoviská knižnice
presťahovali do provizórnych priestorov všeobecnej študovne v budove na Odbojárov
č. 10. Obdobie čakania na výsledok rekonštrukcie, ktorá sa začala po nevyhnutnom
verejnom obstarávaní v apríli 2017, využili
pracovníčky knižnice na aktualizáciu knižničného fondu a zriadenie nového knižničného
skladu v bezprostrednej blízkosti knižnice
(pred rekonštrukciou mala knižnica sklady
na viacerých miestach mimo budovy sídla
knižnice, a to často vo veľmi nevyhovujúcich vlhkých miestnostiach). Výhodou nového skladu okrem toho, že je svetlý, suchý
a upravený, je jeho kapacita, ktorá umožnila
uloženie zostávajúcej časti KF (knižničný
fond bol dôkladne zrevidovaný a zbavený
neaktuálnych a fyzicky poškodených exemplárov, ktoré boli z knižničného fondu vyradené). So skladom je knižnica spojená výťahom, ktorý uľahčuje prenášanie žiadanej
literatúry zo suterénu na 1. poschodie do
knižnice.
Rekonštrukcia priestorov knižnice, ktorá
sídli v oblúku chodby tzv. starej budovy fakulty na Kalinčiakovej č. 8 (postavená bola v rokoch 1940 – 1942 pre II. štátne reálne gymnázium podľa plánov architektov Františka
Floriansa a Gabriela Schreibera, patrí k pozoruhodným dielam slovenskej funkcionalistickej architektúry), bola výzvou nielen pre
architektov projektu (Ing. arch. Július Toma,
Mgr. arch. Miloš Juráni a prof. Ing. arch. Ján
Miloslav Bahna, akad. arch.) a stavbárov,
ale i pre dodávateľov interiérového zariadenia. Výsledkom ich úsilia je nový otvorený
priestor, ktorý vznikol vybúraním priečok,
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rozdelený do niekoľkých zón. Do vstupnej
zóny sa umiestnil veľký priestranný knižnično-informačný pult, ktorý dovtedy v knižnici
chýbal a pri ktorom vybaví používateľ väčšinu
svojich požiadaviek vrátane možnosti zakúpiť
nové skriptá či dobiť si kredit na ISIC kartu
a využiť multifunkčné zariadenie (tlač, kopírovanie, skenovanie). Za spoločensko-komunikačnou zónou zariadenou pohodlnými kreslami a stolíkmi nasleduje zóna voľného prístupu k dokumentom s dostatočným počtom
obojstranných drevených regálov umožňujúcich uloženie kompletnej povinnej študijnej
literatúry a najnovších prírastkov odborných
kníh, rozdelených do tematických tried (spolu 10 750 exemplárov) s veľkou rezervou na
uloženie budúcich prírastkov knižničného
fondu. Návštevník si sám vyberá relevantné
knihy, ktoré môže prezenčne študovať pri
dvojmiestnych študijných stolíkoch s používateľskými PC a prístupom k elektrických
zásuvkám a počítačovej sieti. Ďalšia zóna
oddelená drevenými policami, tvoriacimi obloženie zostávajúcich častí múrov, je určená
na štúdium časopiseckej literatúry. Používateľ má k dispozícii 45 tlačených odborných
periodík s retrospektívou od roku 2000.
Nižšími časopiseckými regálmi sú oddelené
štvormiestne študijné stolíky, čo umožňuje
dostatok súkromia na prezenčné štúdium či
prácu s elektronickými informačnými zdrojmi. Návštevníci využívajúci vlastné mobilné
zariadenia (notebooky, tablety, čítačky) majú
k dispozícii dostatok elektrických a počítačových prípojok, samozrejmosťou je wi-fi
pripojenie. Poslednú zónu tvorí uzatvorená
počítačová študovňa s 10 samostatnými
kójami vybavenými počítačmi, v ktorej sa
okrem individuálnej práce s databázami konajú aj podujatia informačného vzdelávania
(v októbri tu prebehli informačné inštruktáže k práci s online katalógom a výpožička-

mi pre prvákov). Celkový počet študijných
miest v knižnici sa zvýšil na 68. Súčasťou
rekonštrukcie bolo vytvorenie primeraných
technických podmienok (nové elektrické
vedenie, počítačová sieť, doplnená wi-fi
pripojením, nové zabezpečovacie RFID zariadenie, ktoré okrem ochrany dokumentov
umožňuje i sledovanie návštevnosti v knižnici). Okrem skvalitnenia priestorov pre používateľov (nové radiátory, dizajnové osvetlenie, nové okná s vonkajšími elektronicky
ovládanými žalúziami a časť s interiérovými
okennými žalúziami, klimatizáciou v uzatvorenej PC študovni) sa zlepšenia pracovných
podmienok dočkali aj pracovníčky knižnice.
Majú k dispozícii samostatné kancelárie
s potrebným vybavením a adekvátnym so
ciálnym zázemím.
Napriek krátkej dobe, ktorá uplynula od
sprístupnenia knižnice používateľom, je
z frekvencie návštevnosti a slovných komentárov návštevníkov zrejmé, že knižnica si svojich používateľov získala (za necelý mesiac
od otvorenia navštívilo knižnicu celkom 2019
návštevníkov). Oceňujú koncept otvoreného priestoru s voľným prístupom k fondu,
farebný a pohodlný nábytok a jednoduchú
dostupnosť informačných zdrojov. Projekt
úspešnej rekonštrukcie knižnice, ktorého
cieľom bolo vytvoriť moderné a používateľsky komfortné knižnično-informačné pracovisko, poskytujúce služby nielen študentom
a zamestnancom fakulty, ale aj ostatnej odbornej farmaceutickej verejnosti, sa podaril
najmä vďaka podpore vedenia fakulty. Sme
radi, že sa ústredná knižnica FaF UK zaradila
do rozrastajúcej sa skupiny vynovených, zrekonštruovaných a zmodernizovaných fakultných knižníc Univerzity Komenského.
PhDr. Mária Kadnárová,
riaditeľka Ústrednej knižnice FaF UK
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Môže plynovod Eastring podporiť zvýšenie energetickej
bezpečnosti v strednej a východnej Európe?
Keď po prvýkrát v dejinách slovenskej energetiky prestal v roku 2009 prúdiť plyn z Ruska cez plynovod Bratstvo na slovensko-ukrajinskej hranici,
mala táto „lekcia“ za následok „zobudenie“ zo studeného sna ignorovania energetickej bezpečnosti. Medzi najnovšie projekty, ktoré sa prezentujú ako podpora stredoeurópskej energetickej bezpečnosti, patrí plynovod Eastring. V našom odbornom článku „The Eastring gas pipeline in the
context of the Central and Eastern European gas supply challenge“, ktorý bol v októbri uverejnený v časopise Nature Energy, sa staviame kriticky
k tomuto plynovodu – tvrdíme, že plynovod Eastring prinesie len minimálne výhody v oblasti energetickej bezpečnosti.
Plánovaný plynovod Eastring, ktorý ešte v roku
2014 predstavila firma Eustream (z 51 % vlastnená Slovenskou republikou a zo 49 % súkromnými
investormi), sa má napojiť na slovenskú prepravnú
sieť v kompresnej stanici Veľké Kapušany a cez
Maďarsko a Rumunsko ísť až do Bulharska. Slovenská vláda oficiálne podporila tento projekt
v máji 2015, pričom uviedla dva hlavné argumenty,
prečo sa za plynovod postavila. Po prvé, plynovod
by mal pomôcť zachovať pozíciu Slovenska ako
tranzitnej krajiny, ktorá je považovaná za kľúčovú
pre energetickú bezpečnosť. Po druhé, taktiež by
mal podporiť diverzifikáciu nielen v strednej, ale aj
v juhovýchodnej Európe, keďže vďaka svojej obojsmernosti má potenciál zásobovať oba regióny.
V článku sa staviame kriticky k týmto argumentom. Existujúca plynovodná sústava to-

tiž umožňuje Slovensku zachovať svoj status
tranzitnej krajiny – už v súčasnosti prepravuje
slovenská časť plynovodu Bratstvo zemný plyn
na Ukrajinu, pričom máme nevyužité prepojenie
s Maďarskom, ktoré ponúka dodatočnú tranzitnú kapacitu. Rovnako tak ani diverzifikáciu
v strednej Európe nemá plánovaný plynovod
šancu výrazne zlepšiť, keďže jeho zdroje zemného plynu nezabezpečia diverzifikáciu zdrojov
(pôjde s najväčšou pravdepodobnosťou o plyn
z Ruskej federácie) a diverzifikácia prepravných
trás je už aj v súčasnosti zabezpečená do vysokej miery. V článku tvrdíme, že projekt Eustream
má priniesť predovšetkým pozitívne následky
pre Slovensko a jeho prepravnú sieť v podobe
zachovania ziskov z tranzitu zemného plynu,
a preto kritizujeme prípadné využitie verejných

prostriedkov vo forme podpory výstavby takéhoto plynovodu (už v súčasnosti sa z fondov EÚ
hradí štúdia uskutočniteľnosti).
Projekt Eastring má napriek tomu, že je
prezentovaný ako diverzifikačný projekt so
stredoeurópskym zameraním, len obmedzenú
schopnosť prispieť k európskej energetickej
bezpečnosti. Regiónu strednej a východnej Európy by viac ako takéto projekty prospeli nové
plynovodné prepojenia medzi jednotlivými krajinami Európskej únie, ktoré by posilnili likviditu
energetického trhu, čo by prospelo k celkovému zníženiu cien, ako aj zvýšeniu energetickej
bezpečnosti.
Matúš Mišík, FiF UK,
Andrej Nosko, FPVaMV UMB

Karcinogénny radón sa nachádza vo vode aj v budovách
Z iniciatívy Európskej radónovej asociácie (ERA) sa od roku 2015 každoročne organizuje Európsky deň radónu, ktorý v kalendári pripadá na
7. novembra, t. j. na deň narodenia Marie Curie-Skłodowskej. V tomto roku sme si pripomenuli už 150. výročie narodenia tejto významnej vedkyne, ktorá sa značne zaslúžila o výskum prírodnej rádioaktivity.
Pri tejto príležitosti sa na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK uskutočnilo podujatie „Bezplatné
meranie radónu vo vode“. Okrem analýzy prinesených vzoriek vôd zo studní a vodovodov
sa účastníci oboznámili s negatívnym vplyvom
radónu na ľudské zdravie, metódami jeho merania, radónovou legislatívou a výskumom v oblasti
radónu na katedre.

Druhý najrizikovejší faktor
vzniku rakoviny pľúc
Radón (222Rn) je prírodný rádioaktívny plyn,
ktorý je klasifikovaný ako závažná karcinogénna
látka. Z mikrodozimetrických štúdií vyplýva, že
ožiarenie radónom je hneď po fajčení najrizikovejším faktorom vzniku rakoviny pľúc. Preto sa
ochrane obyvateľstva pred ožiarením radónom
venuje patričná pozornosť.
Radón vzniká v pôde a v horninách priamo
zo svojho materského prvku rádia, konkrétne
jeho izotopu 226Ra, ktorý je členom uránového
premenového radu. Urán je rozšírený všade
v zemskej kôre. Vo všeobecnosti najviac uránu
obsahujú vyvreté horniny (žula, čadič) a najmenej sedimentárne horniny (pieskovce, vápence). Vzniknutý radón sa z pôdnych zŕn uvoľňuje
do pôdneho vzduchu a odtiaľ difúziou alebo
konvekciou cez rôzne trhliny a praskliny preniká do vonkajšej atmosféry, domov, jaskýň, baní
a pod. Koncentrácia radónu v pôdnom vzduchu
dosahuje hodnotu jednotiek až tisícov kBq/m3.
Vo vonkajšej atmosfére je koncentrácia radónu
veľmi nízka oproti jeho koncentrácii v pôdnom
vzduchu, čo je spôsobené jeho neustálym
odstraňovaním rádioaktívnou premenou s po-

merne krátkou dobou polpremeny (3,82 dňa)
a rozptylom v atmosfére.

Radón v domoch
Vo väčšine domov dosahuje interiérová teplota počas letných mesiacov nižšie a v zimných
mesiacoch, naopak, vyššie hodnoty v porovnaní s vonkajšou teplotou. Radón z pôdneho
vzduchu môže prenikať do vnútorného ovzdušia budov vplyvom komínového efektu. Dom
v dôsledku podtlaku nasáva pôdny vzduch s vysokými koncentráciami radónu cez rôzne trhliny
v kontaktných konštrukciách. Pôvod stavebného materiálu je zvyčajne v pôde a v horninách,
preto aj steny môžu byť významným zdrojom
radónu. Dominantným zdrojom radónu v budovách je však spravidla podložie. Ďalšími zdrojmi
radónu v domoch môžu byť vonkajší vzduch
vstupujúci do miestnosti, voda používaná v domácnosti a prírodný plyn. Riziko vzniku rakoviny
pľúc je tým väčšie, čím je koncentrácia radónu
vyššia a čím je pobyt v priestore s touto koncentráciou dlhší.

Riziká z ožiarenia
radónom rieši aj Únia
Vo februári 2014 vstúpila do platnosti nová
smernica Rady EÚ, ktorá stanovuje základné
bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami z ionizujúceho žiarenia. Členské krajiny EÚ musia do februára 2018 vypracovať aj
národné akčné plány pre radón. Ich cieľom je
zvládnuť dlhodobé riziká spôsobené ožiarením
radónom v obydliach, verejne prístupných budo-

vách a na pracoviskách pri akomkoľvek prieniku
radónu, či už z pôdy, stavebných materiálov, alebo vody. Dôležitou úlohou je identifikovať oblasti, kde by koncentrácia radónu mohla prekročiť
referenčnú úroveň 300 Bq/m3 v interiéri. Nedávne epidemiologické štúdie však preukázali
zvýšené riziko rakoviny pľúc spôsobeného dlhotrvajúcim interiérovým ožiarením radónom už na
úrovni 100 Bq/m3.
Na Slovensku je nový zákon o radiačnej
ochrane, ktorého súčasťou je aj národný akčný
radónový plán, v legislatívnom konaní po schválení vládou SR. Akčný radónový plán predpokladá riešenie najaktuálnejších problémov ochrany
obyvateľstva pred ožiarením radónom za účasti
viacerých rezortov.
Doc. RNDr. Karol Holý, CSc.,
RNDr. Monika Müllerová, PhD., FMFI UK
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Tím fyziky vysokých energií Bratislava
Výskumy v oblasti časticovej fyziky pritiahli k sebe pozornosť médií aj verejnosti. Bolo to hlavne po spustení Veľkého hadrónového
urýchľovača (Large Hadron Collider – LHC) nachádzajúceho sa v Európskej organizácii pre jadrový výskum (European Organization
for Nuclear Research – CERN) so sídlom v Ženeve. Veľký ohlas vyvolal hlavne objav Higgsovho bozónu – dlho hľadanej fundamentálnej častice Štandardného modelu (SM). V projekte LHC pracujú aj vedci zo Slovenska – v experimentoch ATLAS (z angl. A Toroidal
LHC ApparatuS) a ALICE (z angl. A Large Ion Collider Experiment). Medzi nimi pôsobí aj bratislavská skupina z Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK), ktorá realizuje svoju vedeckú činnosť v experimente ATLAS. Práve
jej členovia sa podieľali na prípravách výročnej konferencie kolaborácie ATLAS, ktorú v októbri 2017 hostilo hlavné mesto Slovenska.
Pracovný tím FVE-BA (Tím fyziky vysokých
energií Bratislava) je skupinou vedeckých
pracovníkov, doktorandov a študentov (foto
č. 1), ktorí realizujú svoju činnosť na Katedre
jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK. Tím tvoria piati kmeňoví pracovníci katedry – prof.
RNDr. Stanislav Tokár, DrSc. (vedúci tímu),
Mgr. Róbert Astaloš, PhD., Mgr. Pavol Bartoš, PhD., doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD., a
RNDr. Tibor Ženiš, PhD. V súčasnosti má
tím sedem doktorandov: Mgr. Tomáš Dado,
Mgr. Michal Dubovský, Mgr. Sofiia Hyrych,
Mgr. Oliver Majerský, Mgr. Matej Melo, Mgr.
Michal Račko a Mgr. Juraj Smieško. Do tímu
patria aj študenti magisterského štúdia: Dominik Babál, Barbora Eckerová a Jakub Senderák. S tímom úzko spolupracuje aj doc. RNDr.
Tomáš Blažek, PhD., z Katedry teoretickej
fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK. Ťažiskom
našej práce je výskum realizovaný v rámci experimentu ATLAS na urýchľovači LHC.

Urýchľovač LHC a
experiment ATLAS
Urýchľovač LHC bol uvedený do prevádzky v roku 2010. Ide o tzv. kolajder, teda
urýchľovač protibežných zväzkov častíc, ktoré sa v určitých miestach zrážajú. Urýchľovanými časticami sú protóny a jadrá olova, tak
že LHC poskytuje možnosť študovať zrážky
typy protón-protón (pp), protón-olovo (pPb)
a olovo-olovo (PbPb). Obvod urýchľovača
je 26,659 km. Plánovaná energia pp zrážky
je 14 TeV (teraelektrónvolt = 1012 eV, pričom
1eV = 1,602×10−19J). Pri spustení LHC pred
siedmimi rokmi to bolo 7 TeV, v roku 2012 8
TeV a od roku 2015 je to 13 TeV. Nominálna
energia zrážky (14 TeV) sa dosiahne v roku
2021. Na LHC sú umiestnené detektory štyroch veľkých experimentov: ATLAS, CMS
(z angl. Compact Muon Solenoid), ALICE
a LHCb (z angl. Large Hadron Collider beauty). Prvé dva experimenty ATLAS a CMS,
sústredené okolo rovnomenných mnohoúčelových detektorov, sa zameriavajú hlavne
na hlboko nepružné pp zrážky, t. j. zrážky,
pri ktorých dochádza k veľkému prenosu
hybnosti. Experiment ALICE sa venuje hlavne štúdiu prechodu látky z baryónovej fázy
do fázy kvarkovo-gluónovej plazmy, experiment LHCb skúma tzv. b-procesy (produkcia
b-kvarkových hadrónov), pomocou ktorých
chceme hlbšie pochopiť narušenie symetrie
medzi časticami a antičasticami.
Vysoká energia časticových zrážok 7 – 14
TeV dostupná pre LHC spolu s vysokou
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Foto č. 1: Časť pracovného tímu FVE-BA – zľava: M. Račko, M. Dubovský, M. Melo, R. Astaloš,
I. Sýkora, S. Tokár, T. Ženiš, J. Smieško a S. Hyrych
svietivosťou (~1034cm-2) dávajú dobrý predpoklad pre progres v riešení hlavných výziev
súčasnej časticovej fyziky, ako je status
Higgsovho bozónu, precízne testy Štandardného modelu či možná existencia fyziky za
SM – tzv. nová fyzika.
Experiment ATLAS je špičkovým experimentom v oblasti časticovej fyziky. Jeho
detektor bol navrhnutý predovšetkým na
skúmanie hlboko nepružných protón-protónových zrážok pri extrémne vysokých energiách, čím dokáže imitovať procesy, ktoré
prebiehali vo veľmi rannej fáze evolúcie ves
míru. Iný okruh otázok, ktorým sa ATLAS
venuje, predstavujú otázky spojené s hlbším
pochopením uväznenia kvarkov v protóne či
neutróne. Protón nie je elementárna častica
– je zložená z kvarkov, ktoré sú v protóne viazané gluónmi, pričom táto väzba je taká silná, že voľné kvarky nepozorujeme. Exaktná
teória uväznenia kvarkov je jednou z výziev
pre časticovú fyziku.
Detektor ATLAS je lokalizovaný v jednom
zo štyroch interakčných bodov LHC, teda
v mieste, kde sa pretínajú zväzky protónov.
Štruktúra detektora je ukázaná na obrázku.
Detektor pozostáva zo subdetektorov, ktoré
umožňujú rekonštruovať dráhy častíc vychádzajúcich z miesta interakcie, merať energiu
a miesto dopadu elektrónov, pozitrónov, fotónov, miónov, hadrónov a jetov, t. j. prúdy
častíc pochádzajúcich od kvarkov a gluónov.
Hmotnosť detektora ATLAS je 7000 ton
a jeho rozmery sú 25 m × 46 m (priemer ×
dĺžka). Z hľadiska elektroniky je to systém,
ktorý má 100 miliónov kanálov. To znamená,
že informácia o zrážke častíc predstavuje

sama osebe 100 miliónov čísel slúžiacich
na jej rekonštrukciu. Zväzky zrážajúcich sa
častíc pozostávajú z diskrétnych zhlukov
častíc (bunches) s dĺžkou 10 cm a priemerom cca 16 mikrónov, pričom jeden zväzok
obsahuje asi 3800 takýchto zhlukov. Dôležitou charakteristikou urýchľovača je jeho
svietivosť – v prípade LHC je to 1034/(cm2.s),
čo znamená, že v detektore dochádza k asi
1 miliarde zrážok za sekundu. Takýto objem
dát nie je možné uložiť, preto sa používa trigerovací systém, ktorý na základe určitých
príznakov vyberá len zaujímavé zrážky, takže
na permanentný záznam ide cca 300 eventov za sekundu. Keďže sa ATLAS zameriava
hlavne na štúdium hlboko nepružných procesov, ktoré sú charakterizované extrémne
malými priestorovými rozľahlosťami, tento
detektor predstavuje vlastne mikroskop
s rozlíšením na úrovni 10-20 m. Na ilustráciu: keby sme toto rozlíšenie reprezentovali
úsečkou 1 mm, potom rozmer atómového
jadra by bol asi 1 km a atóm by mal približne
rozmer zemegule (10 000 km).

Čo experiment ATLAS
hľadá?
Pred začiatkom LHC boli výsledky časticových experimentov vo výbornej zhode s predpoveďami Štandardného modelu. Jediné, čo
chýbalo k dotvoreniu úplného obrazu, bol
Higgsov bozón, ktorý však predstavuje kritickú časticu v SM. Jeho kritickosť spočíva
v tom, že Higgsovo pole „dodalo“ časticiam
hmotnosť. Stalo sa to v rannej fáze vesmíru,
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keď vesmír „ochladol“ na cca 1015 K (t. j. na
stomiliónkrát vyššiu teplotu, než je v strede
Slnka), Higgsov bozón skondenzoval a zaplnil
vákuum. A bola to práve interakcia časticových polí s týmto Higgsovým kondenzátom,
čo dalo časticiam nenulovú hmotnosť. Vďaka tomu existujú nukleóny, atómové jadrá,
atómy atď. To definovalo hlavnú úlohu pre
experimenty ATLAS a CMS – hľadanie Higgsovho bozónu a preskúmanie jeho vzťahu
k ostatným časticiam SM. Okrem toho bolo
potrebné urobiť precízne testy SM a tým ho
potvrdiť, resp. nájsť novú fyziku. V júli 2012
kolaborácie ATLAS a CMS ohlásili objav Higgsovho bozónu, čím bol SM zavŕšený. Napriek
tomu bolo (a stále je) potrebné pokračovať
v experimentoch na LHC, lebo existuje rad
javov, ktoré SM nevie vysvetliť. Je to napr.
tmavá hmota, tmavá energia či baryónová
asymetria, no nevieme vysvetliť ani hodnotu
hmotnosti Higgsovho bozónu.

Naše miesto v experimente
ATLAS
V kolaborácii ATLAS náš pracovný tím rieši
dva okruhy úloh. Prvý okruh je bezprostredne spojený s prevádzkou experimentu – zúčastňujeme sa zmien naberania dát a podieľame sa na prevádzke hadrónového TILE kalorimetra, ktorý slúži na detekciu hadrónov a
jetov. Sme tu zodpovední za kvalitu dát, ktoré sú výsledkom procesu merania. Navyše,
máme na starosti vývoj softvéru pre tento kalorimeter a náš predstaviteľ plní v kolaborácii
funkciu DQ (data quality) koordinátora – je
to rozhodujúca osoba pre kontrolu kvality dát
z TILE kalorimetra.

Foto č. 2: Doktorandi T. Dado (vľavo) a O.
Majerský (vpravo) počas študijného pobytu
v CERN-e
Druhý okruh úloh predstavujú úlohy spojené s fyzikálnymi analýzami. V našej skupine
sa zameriavame na fyziku veľkých priečnych
hybností a na tzv. mäkkú hadrónovú fyziku.
V rámci prvého smeru sa zaoberáme fyzikou
top kvarku a „vnútorným šarmom“ protónu.
Fyzika top kvarku sa zaoberá hlboko nepružnými procesmi s účasťou top kvarkov. Top
kvark je najťažšia fundamentálna častica SM
a jeho hmotnosť zhruba zodpovedá hmotnosti atómu volfrámu. Pritom ide o „bodovú“
časticu, ktorej rozmer z hľadiska experimen-

Štruktúra detektora ATLAS – štyri základné komponenty: vnútorný detektor, kalorimetrický systém, miónový detektor a systém magnetov
tu nie je väčší než 10-20 m. Top kvark má niekoľko zvláštností, ktoré z neho robia vhodný
prostriedok pre testovania SM a hľadanie
novej fyziky. Výnimočnosť top kvarku je napríklad v tom, že sa rozpadá ešte predtým,
než stihne hadronizovať, teda vytvoriť viazaný stav s iným kvarkom. To znamená, že
top kvark neskreslene odovzdá svoje charakteristiky svojim rozpadovým produktom.
To umožňuje študovať jeho produkčné, ako
aj rozpadové mechanizmy a porovnávať získané výsledky s očakávaniami v rámci SM.
Okrem toho je ideálnym perturbatívnym objektom, ktorý sa hodí na testovanie kvantovej
chromodynamiky (súčasť SM). To všetko je
veľmi dôležité pre hľadanie novej fyziky.
Všetky naše úlohy týkajúce sa top kvarku
sú zamerané na testovanie SM a súčasne
s tým aj na hľadanie novej fyziky. V minulosti
sme sa zaoberali elektrickým nábojom top
kvarku. Použijúc nami vypracovanú metódu
aplikovanú na dátovú vzorku nazhromaždenú
pri zrážkovej energii 7 TeV, sme jednoznačne ukázali, že v experimente pozorovaný
ťažký kvark je skutočne top kvark SM s nábojom +2/3 a nie exotický kvark s nábojom
−4/3. Práca bola publikovaná v roku 2013.
Jednou z otázok, ktorou sa zaoberáme,
je priame meranie rozpadovej pološírky top
kvarku (prevrátená hodnota doby života).
Práca je v záverečnom štádiu – posudzuje
ju kolaborácia. Analýza bola realizovaná na
dátach získaných pri zrážkovej energii 8 TeV
a jej výsledok značne vylepšuje presnosť určenia rozpadovej pološírky. Ďalej je to nábojová asymetria v produkcii top kvarku a antitop
kvarku. SM predpokladá nenulovú nábojovú
asymetriu (na úrovni 1 %), ale mnohé teórie
predpovedajú výrazné zvýšenie tejto hodnoty
v dôsledku príspevku novej fyziky. Prvé merania nábojovej asymetrie na experimente
ATLAS pri energii 7 a 8 TeV sú v rámci neurčitostí v súlade s predpoveďou SM, ale nové
dáta zozbierané pri energii 13 TeV s viac než
10-násobnou štatistikou sľubujú oveľa presnejší výsledok. Ako veľmi zaujímavý sa javí
aj proces asociovanej produkcie top-kvarko-

vých párov a Z bozónu (skrátene ttZ proces).
Ide o veľmi zriedkavý proces predpovedaný
SM, pri ktorom vo finálnom stave zrážky je
top-kvarkový pár a Z bozón. Ide nám o zmeranie účinného prierezu tohto procesu, čo je
veličina úmerná pravdepodobnosti výskytu
ttZ procesu. Nové dáta získané pri energii
13 TeV spolu s tými, ktoré sa získajú v roku
2018, dávajú perspektívu vysoko precízneho
testu SM a vysokej citlivosti na novú fyziku.
V prípade vnútorného šarmu (intrinsic
charm) protónu ide o preverenie hypotézy,
podľa ktorej protón okrem troch valenčných
kvarkov obsahuje ako permanentný komponent aj pár c-kvark a c-antikvark. Našou úlohou je nájsť, aká je veľkosť tohto komponentu. Na tejto úlohe spolupracujeme s autorom
tejto koncepcie – Stanleym Brodskym.
Zaoberáme sa taktiež aj tzv. mäkkou
hadrónovou fyzikou. Tu sa koncentrujeme na
Bose-Einsteinove korelácie (BEC). Pomocou týchto korelácií skúmame proces hadronizácie (vznik silne interagujúcich častíc).
Analýza BEC nám umožňuje získať priestorovo-časové charakteristiky hadronizačnej
oblasti. Prácu pri energii 7 TeV sme už publikovali v roku 2015 a teraz analyzujeme dáta
zozbierané pri 8 a 13 TeV.
Časticový výskum realizovaný v CERN-e
okrem toho, že prináša nové poznatky umožňujúce nám hlbšie poznať svet, ktorý nás
obklopuje, vedie aj k praktickým aplikáciám,
ako je napr. PET – pozitrónová emisná tomografia, protónová terapia alebo web, ktorý je
tiež produktom tohto výskumu, a mnoho ďalších aplikácií.
Fakt, že naši vedci majú možnosť podieľať sa na špičkovom výskume v časticovej
fyzike na zariadeniach v CERN-e, významne
ovplyvňuje úroveň jadrovej a časticovej fyziky na Slovensku. Navyše, CERN je prestížna
inštitúcia, a preto fakt, že Slovensko je jej
členom, má aj svoju kultúrnu hodnotu.
Prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.,
vedúci tímu FVE-BA
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Medzinárodná vedecká konferencia
o inkluzívnej škole a rodine
Dňa 9. novembra 2017 sa v priestoroch bratislavského Centra Salvator uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Inkluzívna škola a rodina“.
Pripravila ju Katedra liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK) v spolupráci s PRO LP Asociáciou
liečebných pedagógov a zahraničnými partnerskými pracoviskami ako súčasť riešenia projektu KEGA „Komunikácia a spolupráca s rodinami v inkluzívnej škole“.
V ostatnom desaťročí sa problematika inkluzívneho vzdelávania dostáva do popredia odborného
záujmu, ale, žiaľ, stále nie v tej miere, ako by to
bolo potrebné. Zvlášť citlivou témou je postoj rodiny k tomuto konceptu a jej reálny záujem o jeho
implementáciu, keďže v inkluzívnej škole dostáva
rodina nielen iné postavenie, ale i z toho vyplývajúce nové povinnosti. Spolupráca školy s rodinou
patrí k zásadným úlohám konceptu, ale zdá sa, že
tak ako rodina, ani učitelia nie sú na nové formy
spolupráce pripravení. Práve preklenutie informačných i komunikačných bariér medzi zainteresovanými stranami bolo jedným z hlavných cieľov
konferencie „Inkluzívna škola a rodina“.

Úvod konferencie patril predstaveniu inkluzívnych posolstiev, ktoré si musí škola osvojiť a komunikovať ich vo svojich radoch i smerom k rodičom
a žiakom, v podaní prof. PhDr. Marty Horňákovej,
PhD., z PdF UK. Následne s príspevkom vystúpila
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., z Fakulty psycho-

lógie Paneurópskej vysokej školy, ktorá priblížila
projekty inkluzívnych škôl, ktoré vedie, a hovorila
o úlohách, ktoré riešia, ako i o potrebe tímovej spolupráce. Po nej dostali slovo hostia zo zahraničia:
Mgr. Lenka Burešová, riaditeľka inkluzívne fungujúcej ZŠ v okrese Pardubice, predstavila príklad dobrej praxe. Ako uviedla, príťažlivé výsledky dosahujú
napriek obmedzeným zdrojom, avšak s pevným
inkluzívnym nastavením a efektívnou spoluprácou
medzi školou, rodičmi a zriaďovateľom. Doc. Eszter Márkus, PhD., prodekanka Fakulty špeciálnej
a liečebnej pedagogiky G. Bárcziho Univerzity
Loránda Eötvösa v Budapešti, prezentovala obsahy študijných programov a kompetencie absolventov liečebnej/špeciálnej pedagogiky v Maďarsku
v kontexte nových výziev inkluzívneho vzdelávania.
Zo zástupcov slovenskej akademickej obce
mali účastníci konferencie možnosť vypočuť
si príspevok od prof. PhDr. Ingrid Emmerovej,
PhD., z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici, ktorá predostrela svoj
pohľad na spoluprácu školy s rodinami z pozície
sociálnych pedagógov. Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., liečebný pedagóg z Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (PdF KU),
priniesol pohľad na inkluzívnu pedagogiku ako
pedagogiku budovania spoločenstva detí, rodičov a učiteľov (odborných zamestnancov). Doc.
PaedDr. Vladimír Klein, PhD., s PhDr. Vierou Šilonovou, PhD., z Inštitútu Juraja Páleša PdF KU
v Levoči na základe skúseností z projektu PRINED
hovorili o potrebe vytvárania inkluzívnych tímov
na základných školách a výsledkoch depistážnych vyšetrení v materských školách zapojených
do národného projektu. Doc. Mgr. art. Jaroslava

Gajdošíková Zeleiová, PhD., z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa na základe
realizovaných výskumov a skúseností z praxe
klinickej psychologičky v príspevku zamerala na
tému „vzťahu k sebe“ a „vzťahu k iným“ ako psychologický determinant integrácie/inklúzie. Medzi
ďalšími hosťami možno spomenúť Mgr. Barboru
Vodičkovú, PhD., liečebnú pedagogičku a riaditeľku súkromnej bilingválnej materskej školy v Bratislave, ktorej príspevok sa orientoval na tému rodiča ako komunikačného a vzťahového partnera
v školskom prostredí, ďalej Mgr. Veroniku Urbaníkovú, PhD., liečebnú pedagogičku pôsobiacu na
ZŠ v Žiline, ktorá sa podelila o skúsenosti spojené
s koordináciou inkluzívneho tímu na ich škole,
a v neposlednom rade Ing. Zuzanu Michalíkovú
a Luciu Rosákovú z OZ InkluCiTy, ktoré prezentovali svoj pohľad na aktuálnu situáciu z pozície rodičov, ktorých sa téma rokovania bytostne dotýkala.
Konferencia sa niesla v komunikačnom a interdisciplinárnom naladení. Do diskusie sa vecným
a konštruktívnym spôsobom zapájali predstavitelia
rôznych štátnych a verejných inštitúcií (MŠVVaŠ
SR, NÚCEM, Koalícia pre deti Slovensko, Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením
atď.) a sme radi, že si na toto podujatie vyhradili čas aj riaditelia škôl, učitelia a ďalšie kolegyne
a kolegovia z praxe. Konferencia podporila úsilie
odborníkov zasadzujúcich sa za inklúziu a dala nádej rodičom, že sa veci okolo vzdelávania ich detí
pohnú k lepšiemu.
Mgr. Pavol Janoško, PhD., PdF UK,
zodpovedný riešiteľ projektu
a predseda organizačného výboru konferencie

Pedagogická fakulta UK vstúpila
do medzinárodného projektu BIG SK-AT
Pedagogická fakulta UK vstúpila do medzinárodného projektu Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne Slovenska a Rakúska (BIG SK-AT), podporovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika
– Rakúsko.
Ide o projekt, ktorý umožňuje cezhraničné výmeny, vzdelávacie aktivity pre študentov
a pedagógov a súčasne prispieva k interkultúrnej výmene medzi susediacimi regiónmi.
Projekt nadväzuje na dva podobne orientované úspešné projekty z rokov 2007 – 2014
realizované pod gesciou Úradu dolnorakúskej
krajinskej vlády, v rámci ktorých sa vyučoval
slovenský jazyk v Rakúsku a nemecký jazyk na
Slovensku v 78 materských školách a 69 základných školách, konali sa sympóziá, exkurzie,
projektové dni pre učiteľov i študentov a i.
PdF UK vstúpila do projektu v rámci spolupráce so vzdelávacími inštitúciami a spolu s oddelením materských škôl Úradu dolnorakúskej
krajinskej vlády sa podieľa aj na odbornej garancii projektu. Projekt vytvára novú platformu
spolupráce – okrem participácie na vzdelávacích aktivitách v rámci projektu umožňuje
vybratým študentom našej fakulty nielen sa
oboznámiť s edukačnou realitou v susednom
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Rakúsku, čo v kontexte súčasnej európskej
rozmanitosti a mnohojazyčnosti považujeme za
veľmi potrebné, ale ponúka im aj možnosť zrealizovať časť svojej povinnej praxe v rakúskych
predškolských zariadeniach.
Aj podporou viacjazyčného vzdelávania
v predškolskom veku chceme prispieť k zlep-

šeniu vzájomného porozumenia v základnom
i prenesenom význame tohto slova a tým aj
k odbúraniu bariér v tomto unikátnom historickom i prírodnom regióne.
Eva Faithová, PdF UK

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Návrat latinčiny na gymnáziá – sen alebo realita?
V Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej sa v dňoch 2. – 4. novembra 2017 konal už tretí ročník konferencie „Súčasné výzvy
vo vyučovaní cudzích jazykov: ako ďalej?“ Zúčastnili sa na nej aj pedagógovia viacerých fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave (UK), aby
sa zapojili do odborného a vedeckého diskurzu na tému aktuálnych trendov vo vzdelávaní. Nový impulz v inak stabilnom prostredí živých
jazykov predstavovala sekcia venovaná klasickým jazykom, a to nielen latinčine, ale i gréčtine.
Konferencia bola určená pre vedeckú aj
širokú odbornú verejnosť. Okrem vedeckovýskumných pracovníkov v oblasti vzdelávania
sa na konferencii zúčastnili aj riaditelia a učitelia materských, základných a stredných
škôl, zamestnanci jazykových škôl a centier,
školskí manažéri, autori a vydavatelia učebníc,
ako aj iní odborníci zapojení do jazykového
vzdelávania. Cieľom konferencie bolo vytvoriť
platformu pre výmenu názorov, skúseností,
príkladov z praxe, ale aj kritických poznámok
na tému súčasného vývoja v oblasti vyučovania materinských jazykov a cudzojazyčného
vzdelávania na Slovensku, v Českej republike
a v iných krajinách. Hlavnými témami konferencie boli nové výzvy vo výchove a vzdelávaní z perspektívy pedagogiky, psychológie,
filozofie a sociológie a inovácie v jazykovom
a cudzojazyčnom vzdelávaní na MŠ, ZŠ a SŠ.
Prvá plenárna prednáška konferencie, ktorej
autorkou bola Mgr. Zlatica Jursová Zacharová,
PhD., z Pedagogickej fakulty UK, sa zamerala
na problematiku multilingválneho vzdelávania
a súčasný pedagogicko-lingvistický diskurz
k pojmu translanguaging.
Doc. Mgr. Erika Juríková, PhD., z Trnavskej
univerzity v Trnave (TU) uviedla druhou plenárnou prednáškou s názvom „Latinčina – farársky
jazyk či základ všeobecného vzdelania?“ účastníkov do problematiky súčasného postavenia
latinského jazyka v systéme vzdelávania na
stredných školách, ktoré je výsledkom schematizovaného prístupu zdedeného z rokov budovania socializmu. Klasickým jazykom v systéme vzdelávania na Slovensku boli venované
aj dve na seba nadväzujúce sekcie prednášok
„Základy európskej jazykovej kultúry I“ a „Základy európskej jazykovej kultúry II“, ktoré moderovala doc. Juríková. Prednášajúcimi boli
vysokoškolskí pedagógovia latinského jazyka
z celého Slovenska. Z Univerzity Komenského
to bola doc. Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD.,
z Filozofickej fakulty UK (FiF UK), ktorá prezen-

tovala inovatívne didaktické postupy zamerané
na zatraktívnenie hodín slovenčiny, angličtiny
a iných jazykov poukázaním na väzby k latinskému jazyku a k antickej i neskoršej latinskej
kultúre. Postavenie klasickej gréčtiny na Slovensku a prínos jej perspektívneho štúdia na
strednej škole zhodnotili Mgr. Barbora Machajdíková, PhD., z FiF UK a Mgr. Jozef Kordoš,
PhD., z TU. Z oblasti latinského jazyka ako
jazyka terminológie prírodovedných a lekárskych odborov boli príspevky doc. PhDr. Františka Šimona, CSc., z Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach a PhDr. Tomáša Hamara,
PhD., z Farmaceutickej fakulty UK. Kultúrne
kompetencie z oblasti antickej kultúry tematizovali príspevky odborníčok z Prešovskej univerzity v Prešove: Mgr. Adriány Koželovej, PhD.,
a doc. Mgr. Eriky Brodňanskej, PhD. Translatologickej problematike latinského jazyka – konkrétne interpretácii a dezinterpretácii latinských
textov – sa venoval aj príspevok o preklade diela polyhistora Mateja Bela od Mgr. Imricha Nagya, PhD., z Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Možnosti, ako využiť latinské lexikálne
či syntaktické prvky v konfrontácii s cudzími
jazykmi v pedagogickom procese, sa venovali

príspevky vysokoškolských pedagogičiek z TU:
Mgr. Kataríny Karabovej, PhD., a Mgr. Nicol Sipekiovej, PhD.
Záver podujatia patril diskusii s názvom
„Okrúhly stôl na tému: Návrat latinčiny na gymnáziá – sen alebo realita?“, ktorú moderovala
doc. Juríková. Do diskusie sa zapojili nielen
vysokoškolskí pedagógovia latinského jazyka,
ale aj odborníci v oblasti výučby slovenského
jazyka a moderných cudzích jazykov. Latinčinári ocenili prítomnosť zamestnancov Štátneho
pedagogického ústavu, ktorí svojimi inštrukciami dokázali prakticky usmerniť zúčastnených
ohľadom reálnych krokov potrebných na zlepšenie postavenia klasických jazykov na stredných školách. Účastníci sekcií sa po diskusii
rozhodli napísať list adresovaný vedeniu Štátneho pedagogického ústavu, aby sa otvorili
komunikačné kanály medzi tvorcami štátneho
vzdelávacieho programu a odborníkmi v oblasti
klasických jazykov v nádeji záchrany klasického vzdelania v oblasti stredného školstva na
Slovensku.
PhDr. Tomáš Hamar, PhD.,

Katedra jazykov FaF UK

Inovatívny workshop o kolokáciách
pre cvičných učiteľov nemčiny
Dňa 8. novembra 2017 zorganizovali na
pôde Pedagogickej fakulty UK (PdF UK) riešitelia dvoch projektov KEGA, ktoré sú venované kolokáciám vo vyučovaní nemčiny ako
cudzieho jazyka, pre cvičných učiteľov svojich
študentov seminár. Predstavili na ňom vysokoškolskú učebnicu Kollokationen im Unterricht:
Ein Lehr- und Übungsbuch od autorského kolektívu pod vedením prof. Petra Ďurča a prof.
Márie Vajičkovej. Cieľom seminára bolo získať
spätnú väzbu od učiteľov z praxe, a to nielen
o uvedenom lingvistickom jave, ale predovšetkým o metodickom postupe, ktorý autori učebnice pri príprave publikácie použili.
Riešitelia projektu doc. Ivica Kolečáni Lenčová, Dr. Peter Gergel a Dr. Simona Tomáš-

ková predstavili cvičným učiteľom najskôr
teoretickú časť venovanú kolokáciám ako jazykovému javu a terminológii. V nadväznosti
na to mali prítomní možnosť vyskúšať si prácu s vybraným materiálom z cvičebnicovej
časti publikácie. Najcennejšiu časť seminára
predstavovala výmena skúseností medzi autormi projektu a prítomnými cvičnými učiteľmi.
Učitelia pozitívne reflektovali cvičebnicu ako
mnohostranne využiteľný materiál vo vyučovaní, ako aj vo svojom ďalšom vzdelávaní. Uvítali
by vytvorenie podobnej publikácie s praktickým
zameraním aj pre inú jazykovú úroveň. Diskusia
ponúkla veľa podnetov tak učiteľom z praxe,
ako aj pracovníkom Katedry nemeckého jazyka a literatúry Ústavu filologických štúdií PdF

UK. Interakcie tohto typu vedú k efektívnejšej
spolupráci medzi univerzitou a učiteľmi z praxe
a prinášajú nové skúsenosti pre obidve strany.
Mgr. Anna Fábová, doktorandka PdF UK
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V celosvetovej konkurencii univerzít dosiahli
športovci UK šieste miesto
V dňoch 16. až 19. novembra 2017 sa v španielskej Barcelone konali III. medziuniverzitné majstrovstvá sveta, na ktorých sa zúčastnila
aj 70-členná študentská výprava z Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Najväčšie zastúpenie v reprezentácii našej univerzity (až 42
študentov) mala Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK), Fakulta managementu UK (FM UK) dodala 20 študentov a o zvyšok
sa postarali Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Prírodovedecká fakulta UK, Filozofická fakulta UK a Lekárska fakulta UK. Súťažilo sa
v rôznych športoch – od futbalu, futsalu, basketbalu, volejbalu, tenisu až po plávanie či šach. Spomedzi súťažiacich 66 univerzít z celého
sveta sa Univerzite Komenského podarilo obsadiť 6. miesto v celkovom hodnotení.
O najväčšiu radosť z úspechu sa nám postarali naši futsalisti, ktorí v obrovskej konkurencii 36 tímov celý turnaj vyhrali. „Aj keď
bola konkurencia veľká, snažili sme sa podať
čo najlepšie výkony. Aj s troškou šťastia, ktoré do športu patrí, sme od skupinovej fázy
neprehrali ani jeden zápas. Dostali sme sa
do finále, ktoré sme takticky zvládli, a vyhrali
sme nad univerzitou z Belehradu,“ zhodnotil
účinkovanie barcelonských majstrov Matúš
Mazán z FM UK. „Chceli by sme sa poďakovať Univerzite Komenského za to, že sme
mali možnosť zúčastniť sa tohto prestížneho
turnaja. Dúfam, že sa nám rovnaká šanca naskytne aj o rok,“ dodal s nádejou.
Skvelý výkon podali aj naše basketbalistky,
ktoré sa prebojovali až do finále, kde podľahli silnému českému výberu z ČVUT v Prahe.
„Turnaj hodnotíme pozitívne. Po organizačnej
stránke bol zvládnutý naozaj dobre. Aj o nás,
športovcov, bolo po celý čas skvelo postarané. Negatívom bolo, že sa hralo iba 2 x 10
minút hrubého času, čo je na basketbal príliš
málo. A práve toto sa nám vo finále stalo osudným. V momente, keď si súper vytvoril mierny
náskok, začal striedať, hra sa kúskovala a čas
bežal,“ vysvetlila Karin Miksadová z FMFI UK.
Turnaj sľubne rozohrali i naši futbalisti.
„Odohrali sme kvalitné zápasy proti mužstvám
z Egypta, Francúzska a Írska. Po postupe zo
skupiny, kde sme skončili na druhom mieste
bez prehratého zápasu, nás čakala kvalifikácia
o štvrťfinále, ktorú sme zvládli po penaltovom
rozstrele,“ priblížil kapitán tímu Kamil Beňa
z FMFI UK. Vo štvrťfinále na futbalistov čakal
silný, ale hrateľný súper z Francúzska. „Najlepší duel sme odohrali vo štvrťfinále, paradoxne sme ho smolne prehrali 1 : 2. Aj napriek
tomu si však chalani zaslúžia veľkú pochvalu za

predvedený výkon, bojovnosť a príkladnú reprezentáciu,“ zhodnotil.
Veľmi nádejne to vyzeralo s basketbalistami UK, ktorým nakoniec
len o vlások ušlo semifinále. „Po
troch ťažkých stretnutiach proti
Litve, Rumunsku a Španielsku sme
po dvoch výhrach a jednej prehre
obsadili v skupine druhé miesto. Po
dobrom koncentrovanom výkone
sme dokázali v osemfinále poraziť
ďalšiu španielsku univerzitu. Následne na nás vo štvrťfinále čakal
neskorší absolútny víťaz celej súťaže – tím francúzskej Sorbonne University. Všetko nasvedčovalo tomu,
že zvíťazíme aj nad týmto súperom,
no po obrovskej taktickej chybe
v posledných sekundách druhého
polčasu sme prehrali tesne o jeden Naše najúspešnejšie tímy v Barcelone – futsalisti
bod. Napriek smolnej prehre však a basketbalistky UK
hodnotím náš celkový výkon pozitívne – veď 5. až 8. miesto na tak kvalitne ob- to v konkurencii súperiek z Česka, Libanonu
sadenom turnaji nie je žiadnym sklamaním,“ a Španielska nemali vôbec ľahké. Tesne pred
bránami postupu zo skupiny skončili aj naše
vyjadril sa Matúš Kováč z FMFI UK.
Univerzita Komenského do Barcelony vy- volejbalistky. Študenti UK sa v rámci majstrovslala aj tenistov. Sindy Kurtinová postúpila vo stiev zapojili aj do súťaží v plávaní a šachu.
vyraďovacích bojoch cez súperku z francúzV celkovom poradí sa Univerzita Komenskéskeho Lille do štvrťfinále, kde však nestačila ho v Bratislave umiestnila vo veľkej konkurencii
na Rusku z moskovskej univerzity. Darilo sa 66 tímov na krásnom šiestom mieste. Dokopy
aj Jurajovi Hanušovi, ktorý postúpil z druhého sa nám podarilo získať 20 bodov. Celkovým
miesta v skupine. V prvom zápase play-off zví- víťazom tohto podujatia sa stala Sorbonne Uniťazil nad reprezentantom rumunskej univerzity, versity z Francúzska. Ďalšie medziuniverzitné
no v ďalšom zápase prehral s tenistom z Fran- majstrovstvá sveta sa uskutočnia o rok v novemcúzska a skončil tak pred bránami štvrťfinále, bri, a to opäť v Španielsku – tentoraz v Madride.
keďže vo vyraďovacej časti mužov súperilo 24
tenistov, kým u žien len 14 tenistiek.
Mgr. Martin Dovičák, FMFI UK,
O postup do vyraďovacej časti turnaja bojoJakub Mitter, FiF UK
vali do posledných síl aj naše futsalistky, ktoré

Ďalšie zlato pre hokejistov
Univerzity Komenského
Hokejový tím Univerzity Komenského v Bratislave sa 7. novembra 2017 stal opakovaným víťazom Hokejového turnaja univerzít Slovenskej republiky – na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove tak vybojoval najvyššiu trofej už po
štvrtýkrát.
V semifinálovej časti porazil tím UK hokejistov Ekonomickej univerzity v Bratislave
5 : 4. V základnej skupine si UK zmerala sily so Žilinskou univerzitou v Žiline, nad ktorou
zvíťazila 6 : 2, a následne s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, ktorú porazila 4 : 1.
Vo finále proti našim chlapcom nastúpil tím Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorý hokejisti UK zdolali vysoko 4 : 0. Trénerom nášho hokejového
tímu bol Bc. Peter Kopecký, študent Fakulty telesnej výchovy a športu UK.
Organizátorom 5. ročníka turnaja bola Slovenská asociácia univerzitného športu
v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja, mestskou časťou Bratislava-Ružinov a Ružinovským športovým klubom.
redakcia
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Šport ma naučil, že je dôležité stanoviť si ciele
a držať sa ich
Študuje farmáciu, ale športový svet ho pozná ako úspešného siláka. Nedávno ovládol Dunajský pohár v silovom trojboji seniorov. Na
podujatí v Trenčíne si vybojoval víťaznú trofej. Následne triumfoval tiež na Grand Prix Slovakia v Častej, kde zápolil v juniorskej kategórii. Vo svojej váhe je medzi juniormi držiteľom slovenských rekordov. Kristián Slíž (22) študuje vo štvrtom ročníku magisterského
štúdia na Farmaceutickej fakulte UK.
Športujete odmala? Kto vás viedol k športu?
Športovať som začal už ako šesťročný,
keď ma otec prihlásil na džudo. Spočiatku
išlo o aktívne vyplnenie voľného času, ale
stačilo pár súťaží a začal som tréning brať
veľmi vážne. Rodina ma v mojich cieľoch
vždy podporovala, vďaka čomu som mal
dostatok motivácie a dostal som sa do dorasteneckej a neskôr aj juniorskej slovenskej
reprezentácie. Počas základnej školy som
tiež deväť rokov hrával aktívne tenis, pričom
som bol členom tímu Banská Bystrica v slovenskej tenisovej lige.

zaručí správne načasovanie fyzickej pripravenosti. K týmto trom hlavným cvikom existuje mnoho variácií, ktoré slúžia na odstránenie technických nedostatkov či posilnenie
zaostávajúcich svalových partií. Dôležitou
súčasťou tréningu je aj správne a efektívne
technické prevedenie cvikov.
Ako často sa venujete tréningu?
Momentálne trénujem päťkrát týždenne.

tu UK. Vy však na Univerzite Komenského
študujete farmáciu. Prečo ste sa rozhodli
študovať tento odbor?
Pri výbere vysokej školy som prikladal
dôraz na to, aby som sa počas štúdia kvalifikoval priamo na uplatnenie, ktoré ma po
nej čaká, a taktiež má perspektívu z hľadiska
pracovného trhu. Na strednej škole mi „išla“
biológia a chémia, a tak výber padol na farmáciu.

Posledný rok sa venujete silovému trojboju. Vysvetlime aj pre nešportovcov, o čo
v tomto športe ide.
Silový trojboj patrí medzi silové športy
a pozostáva z troch disciplín: drep, tlak na
lavičke, mŕtvy ťah – v tomto poradí za sebou
nasledujú aj na súťaži. Súťažiaci má na každú disciplínu tri pokusy hodnotené trojicou
rozhodcov, pričom do celkového súčtu sa
započítava najlepší pokus – najviac zdvihnutých kilogramov.
Čím vás zaujal práve tento šport?
Po tom, ako som začal študovať na vysokej škole, išlo džudo postupne do úzadia, až
napokon ostalo iba pri silovej časti tréningu,
ktorá ma bavila najviac. Keďže som bol odmala zvyknutý súťažiť, samozrejme mi ten
pocit začal po čase chýbať. Prvá myšlienka
vyskúšať silový trojboj prišla, keď som bol otcovi pomáhať na majstrovstvách sveta, ktoré
vyhral. Po konzultácii mi zostavil tréningový
plán a začala sa moja cesta k prvej súťaži:
majstrovstvám Slovenska.
Ako vyzerá tréning?
Tréning spočíva v progresívnom zvyšovaní záťaže pri troch hlavných cvikoch: drep,
tlak, mŕtvy ťah, smerujúc k samotnej súťaži.
So stúpajúcou intenzitou klesá celkový objem tréningu (počet opakovaní v sériách), čo

Kam až by ste to chceli v silovom trojboji
dotiahnuť?
V tomto roku sa mi podarilo dosiahnuť slovenské juniorské rekordy do 93 kg v drepe
(301 kg), mŕtvom ťahu (290 kg) a trojboji
(781 kg), takže ďalším cieľom je doplniť si
zbierku o rekord v tlaku na lavičke. Na silovom trojboji sa mi páči najviac to, že ide
predovšetkým o prekonávanie seba samého, a pokiaľ budú moje výkony stúpať, budem nadmieru spokojný. V máji ma čakajú
majstrovstvá Európy, na ktoré sa chcem
svedomito pripraviť a zabojovať o popredné
umiestnenia.
Máte nejaké športové vzory?
Samozrejme, je ním môj otec Pavol Slíž,
ktorý aj napriek zraneniam, ktoré ho limitujú,
dokáže podávať neuveriteľné výkony a viac
než konkurovať svetovej elite v kategórii M1
– 83 kg, v ktorej dosiahol titul majstra sveta
a trikrát majstra Európy.
Očakávali by sme, že budete chcieť študovať na Fakulte telesnej výchovy a špor-

Baví vás štúdium? Chceli by ste sa po
skončení školy venovať tomuto odboru?
Tento môj taktický výber sa mi v konečnom dôsledku vyplatil, pretože štúdium farmácie ma baví a taktiež som na tejto fakulte
spoznal okruh vynikajúcich ľudí. Áno, po
skončení štúdia by som sa chcel zamestnať
v lekárni alebo farmaceutickej firme.
Ako sa vám darí zladiť štúdium a šport?
Podľa mňa sa štúdium a šport vo veľkej
miere dopĺňajú. Šport mi poskytuje psychické odreagovanie a tiež ma naučil, že je dôležité stanoviť si ciele a ešte dôležitejšie je
naplánovať si cestu k ich dosiahnutiu a držať sa jej. Tento poznatok mi veľmi pomohol
v prístupe k štúdiu.
Máte nejaké sny, ktoré by ste chceli dosiahnuť, aj mimo športu?
Zabezpečiť si život, ktorý ma bude napĺňať.
Lenka Miller
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Identifikačný kód Slovenska už po jedenástykrát ocenil
osobnosti kultúry a vedy
Dňa 21. októbra 2017 sa v reprezentačných priestoroch Hudobnej siene Bratislavského hradu uskutočnilo slávnostné podujatie spojené
s odovzdávaním ceny Identifikačný kód Slovenska šestnástim významným osobnostiam pôsobiacim v oblasti kultúry, umenia a vedy.
Identifikačný kód Slovenska je symbolom
objavov a poznania vlastnej identity. Myšlienka projektu, ktorého autorom i realizátorom
je pedagóg našej univerzity PhDr. Ľuboslav
Moza, vznikla pritom pred jedenástimi rokmi.
Cieľom tejto iniciatívy je oceňovať a pripomínať verejnosti výnimočné osobnosti, ktoré
vstúpili do kultúry, umenia či vedy svojou
originalitou. Je tiež vyjadrením obdivu ľuďom
pôsobiacim v školstve, vede a umení, ako
i prisúdením pravého významu a dôležitosti
týmto oblastiam našej spoločnosti.
Aj v zozname tohtoročných laureátov figurovali známe mená – prestížne ocenenie
si prevzal napríklad aj umelec a pedagóg
Dušan Kállay, zakladateľ Modusu a elánista
Ján Baláž, husľový fenomén a pedagóg Ján

Berky, významný pedagóg a neopakovateľný herec Martin Huba, všestranná umelkyňa
Jana Hubinská, literát a humorista Tomáš
Janovic, ukrajinský maliar Ivan Marčuk, architekt Ferdinand Milučký či bádateľ a spi-

Profesor Kapeller vydal
ďalšiu zbierku básní

PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

Umenie je celoživotným
poslaním

Dňa 17. septembra 2017 sa v Kaplnke ukrižovania reštaurovaného kaštieľa v Chtelnici konala prezentácia zbierky básní Dozvuky prof. MUDr. Karola Kapellera, DrSc. Podujatie, ktorého
súčasťou bol slávnostný koncert „Hudba a báseň“, zorganizoval miestny Klub regionálneho umenia a histórie (KRUH).
Kaplnka s výbornou akustikou sa naplnila milovníkmi umenia.

Nielen básnicky sa dá povedať, že každý z nás je umelcom.
Umelcom života, lásky, svojej práce, ale aj umenia. To umenie, ktoré je profesiou, záľubou a radosťou pre človeka, také
umenie predstavuje pravidelne na samostatných výstavách
jeden z najlepších profesionálnych výtvarníkov súčasnosti – akademický maliar doc. Stanislav Harangozó z Katedry
výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK.

Koncertná gitaristka a pedagogička Eva Golovková predniesla
niektoré Kapellerove verše, ktoré sama zhudobnila, zahrala a zaspievala. Výber zo zbierok
autora striedavo s hudbou
predniesol herec a recitátor
Jozef Šimonovič.
Knihu do života uviedli
starosta obce Chtelnica
Ing. Peter Radošinský,
predseda KRUH-u Vladimír Lužinský a bývalá riaditeľka obecnej základnej
školy s materskou školou
a moderátorka Ružena
Lukačovičová spolu s autorom diela. Knihu v rámci
Zľava: Peter Ružinský, Karol Kapeller,
prezentácie
posypali prsVladimír Lužinský, Ružena Lukačovičová
ťou rodného chtelnického
(Foto: Matej Slabý)
chotára.
Emeritný profesor Lekárskej fakulty UK Karol Kapeller je
anatóm, histológ, embryológ, medzinárodne známy elektrónový mikroskopik. Pôsobil ako vedúci Ústavu histológie a embryológie LF UK, absolvoval viacročný študijný pobyt v Anglicku.
Má za sebou rozsiahlu prednáškovú a publikačnú činnosť, je
autorom a spoluautorom dvoch desiatok knižných publikácií.
Prajeme mu, aby bol ešte po mnohé dlhé roky aktívny, úspešný a tvorivý básnik.

V júni vystavoval v novootvorenej Staromestskej galérii Zichy
na Ventúrskej. Bol som kurátorom výstavy a môžem potvrdiť obrovský záujem ľudí nielen na vernisáži. V októbri a novembri mal
ďalšiu samostatnú výstavu „Kráčajte, pokiaľ je svetlo“ v refektári
Univerzitnej nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia na Námestí
SNP v Bratislave.
Doc. Harangozó však nie je len výnimočným umelcom, ale i vnímavým pedagógom. Študentom neodovzdáva len vedomosti, ktoré
sa dnes tak často v kultúre strácajú, ale na základe klasických umeleckých postupov a techník im poskytuje priestor aj na kreatívne
vyjadrenie vlastnej osobnosti a sily.
Nielen úspešné, ale predovšetkým potrebné sú také umelecké
i pedagogické výsledky, akým sa tento stále mladý umelec prezentuje už desiatky rokov.

Michal Valent, professor emeritus LF UK
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sovateľ slovenských umeleckých pokladov
vo svete Milan Vároš. Viac informácií o XI.
ročníku podujatia nájdete na www.artem.sk.

PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

Profesor Kováč získal
ocenenie
Cenu Dionýza Štúra v kategórii Osobnosť udelili dňa 7. novembra
2017 prof. RNDr. Michalovi Kováčovi, DrSc., vedúcemu Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK. Ocenenia za vedeckú činnosť si v sídle Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra
v Bratislave prevzalo jedenásť jednotlivcov a jeden kolektív. Profesor
Kováč dominantným spôsobom ovplyvnil výskum terciérnej geológie
alpsko-karpatsko-panónskej oblasti.
LM

PREZRADILI STE NÁM O SEBE

Prof. Mgr. Jana Benická, PhD.,

vedúca Katedry východoázijských štúdií Filozofickej fakulty UK
ma niečím novým prekvapujú. Bohužiaľ,
čínština je naozaj veľmi ťažký jazyk, je to
každodenná výzva.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Samozrejme čínštinu, angličtina je nevyhnutnosť. Tri roky som sa učila staroindický jazyk sanskrt, trochu čítam aj po
japonsky, pretože používajú čínske znaky.
A tak trochu rozumiem po nemecky.

Miesto
narodenia:
Ružomberok
Vek: 47

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Ako dieťa som chcela byť herečkou
alebo speváčkou. Chcela som byť pekne
oblečená a páčiť sa divákom. 
Čo ste študovali a prečo práve tento
odbor?
Vyštudovala som čínštinu a sinológiu.
K čínštine ma priviedla zvedavosť – zaujímala ma čínska kultúra a chcela som
sa o nej dozvedieť viac. Vedela som, že
štúdium nebude jednoduché, ale počas
dvojročného pobytu na Pekinskej univerzite som pochopila, že som urobila
dobre. Číňania sú zaujímavý národ, stále

Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Čína. Takže pracujem vlastne stále...
 Aj vo voľnom čase o Číne rada čítam
alebo o nej pozerám dokumenty. Na
Katedre východoázijských štúdií FiF UK
učíme nielen o modernej Číne a súčasnom vývoji, ale tiež o starej histórii či literatúre. Takže je toho dosť, čo musíme
o Číne vedieť a poznať. Ale je to krásny
pocit, keď prelúskam nejaký starý text
alebo si prečítam v čínštine nejakú dobrú poviedku.
Ako rada trávite voľný čas?
Mám veľmi rada prírodu. V lete chodíme na turistiku, najradšej však behám
v parku. Tiež rada cestujem, podnikáme
rôzne roadtripy, naposledy sme boli na
Balkáne a bol to úžasný zážitok.

Uprednostňujete televíziu alebo knihy? Prečo?
Kniha je kniha, žiadny film ju nenahradí. Kniha ma dokáže viac pohltiť, pri nej
naozaj strácam pojem o vonkajšom svete.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Mám skvelého priateľa.
Čo vás dokáže zarmútiť?
Krutosť a bezcitnosť niektorých ľudí.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Veselí kamaráti a dobre vypointovaná
komédia.
Máte obľúbenú osobnosť (herca, spisovateľa, športovca...)?
Ľudí, ktorých obdivujem, je veľa. Vážim
si, keď niekto dokáže dobre robiť svoju
prácu.
Máte nejaký skrytý talent?
No neviem, musí byť asi dobre skrytý. 
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Možno to bude znieť ako klišé, ale najviac si cením úprimné priateľstvo a chuť
urobiť niečo aj pre tých druhých.

JAZYKOVÉ OKIENKO

Keď je anémia štíhla...
Mesiac december sa už tradične spája
s nevšednou medziľudskou atmosférou,
ktorú vyvoláva slávnostné očakávanie najkrajších sviatkov v roku. Do kontrastu s pompéznosťou osvetlených vianočných miest
a nákazlivou detskou radosťou vstupuje
intenzívny nárast ochorení, ktorým sa v studených mesiacoch podarí úplne vyhnúť len
málokomu. Ešte citlivejšie reagujú na prudké zmeny počasia ľudia, ktorí trpia anémiou,
teda ochorením, ktoré vzniká z nedostatku
červených krviniek alebo krvného farbiva.
Ide o cudzí termín, ktorý sa používa v medicíne, pričom človek trpiaci anémiou je anemický alebo anemik. Možno povedať, že je
to ochorenie, s ktorým sa v súčasnosti stretávame čoraz častejšie. Webové stránky sú
preplnené informáciami o príznakoch anémie i o možnostiach jej liečby, no popri spomenutom medicínskom termíne systematicky uvádzajú i synonymické domáce pomenovania chudokrvnosť, chudokrvný, napr.:
Anémia či chudokrvnosť je jedno z naj-

častejších ochorení krvi. – Chudokrvnosť,
inak nazývaná aj anémia, je symptóm, pri
ktorom dochádza k zníženiu koncentrácie
hemoglobínu pod medzné hranice. – Ste
chudokrvní? Pri anémii pozor na stravu aj
šport!
Ak sa na prídavné meno chudokrvný pozrieme zo slovotvornej stránky, jeho význam
môžeme vysvetliť ako chudý z hľadiska krvi.
Synonymický slovník slovenčiny (2004) uvá-

dza ako synonymické pojmy k slovu chudý
napríklad výrazy štíhly, tenký, teda významy,
ktoré s pojmom anémia vôbec nesúvisia.
V prídavnom mene chudokrvný možno zároveň dešifrovať jeho český pôvod, keďže
v češtine slovo chudý znamená chudobný
(chudokrvný človek je potom jednotlivec,
ktorý je chudobný na určité krvné zložky,
konkrétne na červené krvinky alebo krvné
farbivo). V spisovnom slovenskom jazyku sa
nízky alebo nedostatočný počet červených
krviniek alebo krvného farbiva označuje výrazom málokrvnosť a človek, ktorý trpí anémiou, je málokrvný.
Ak sa teda v aktuálnom mrazivom počasí
budete cítiť oslabení alebo unavení, venujte
pozornosť i anémii. Ale pozor! Pomenujte ju
tak, ako sa v spisovnej slovenčine patrí! Štíhla anémia by totiž neurobila zmätky len v medicínskej terminológii, ale aj v slovnej zásobe
nášho spisovného jazyka.
Bc. Anna Bukovinová,
študentka PdF UK
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Kurzy, ktoré reflektujú aktuálne potreby pedagógov
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) je poskytovateľom kontinuálneho vzdelávania pre zamestnancov škôl v rôznych oblastiach. Cieľovou skupinou sú pedagogickí zamestnanci (PZ) a odborní zamestnanci (OZ) škôl a školských zariadení.
Po úspešnom absolvovaní programu kontinuálneho vzdelávania získa PZ a OZ osvedčenie o ukončení kontinuálneho vzdelávania, ktoré
vydáva CĎV UK v zmysle platnej legislatívy.
V súčasnom období má CĎV UK akreditovaných päť vzdelávacích programov pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení
regionálneho školstva. Jeden z nich je určený pre začínajúcich vedúcich zamestnancov.
Absolvovaním zvyšných štyroch majú záujemcovia možnosť rozšíriť si manažérske kompetencie potrebné pre legislatívne, personálne
riadenie a hodnotenie, riešenie konfliktov
a v neposlednom rade aj pre plánovanie vlastného profesijného rozvoja. Navyše, za tento
typ vzdelávania môžu získať kredity.
V akademickom roku 2017/2018 na základe záujmu pedagogickej verejnosti – vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení regionálneho školstva – realizujeme tzv.
funkčné, funkčné inovačné a funkčné aktualizačné vzdelávania v mestách: Bratislava, Lučenec, Dolný Kubín, Čadca a Košice. Pozitívna spätná väzba účastníkov našich školení je
pre nás potvrdením dobre nastúpenej cesty.
Mgr. Andrea Pinterová, riaditeľka Základnej
školy sv. Dominika Sávia v Machulinciach, sa
po absolvovaní nášho kurzu vyjadrila: „Chcem
vám poďakovať za výborný štart do funkčného vzdelávania. Za dva dni sme sa dozvedeli
množstvo potrebných informácií. Navyše,
prednášky boli na vysokej úrovni. Už teraz sa
tešíme na ďalšie stretnutie.“ Obsah vzdelávania, ako i dôsledný prístup našich lektorov
ocenila riaditeľka Súkromného bilingválneho
gymnázia v Galante Mgr. Henrieta Drgová Petrovičová. Kvalitu organizovaného funkčného
vzdelávania vyzdvihla aj Mgr. Anna Petrášová,
PhD., riaditeľka Základnej školy s materskou

školou Nemecká. „Keby som si mala vybrať
znovu, určite si vyberiem vás,“ dodala.
Na ostatné akreditované vzdelávacie programy sa môžu prihlásiť PZ a OZ so záujmom o komunikačné zručnosti, gastronómiu, spoločenský protokol, rodinu a manželstvo, rodinné právo a metodiku výučby slovenského jazyka so
zameraním na edukáciu detí cudzincov. CĎV
UK vzhľadom na potrebu pedagogickej praxe
pravidelne organizuje aj odborné semináre,
napr. k problematike čitateľskej gramotnosti,
personálneho riadenia, ekonomického riadenia, ochrany PZ a OZ, vybavovania sťažností
a riešenia konfliktov v školstve, príp. postupy
verejného ochrancu práv. Takýmto spôsobom
vieme flexibilne zareagovať na aktuálne potreby
pedagogickej verejnosti.
Školy od nás tiež požadujú vytvorenie špeciálneho vzdelávania, a to na základe svojich
konkrétnych požiadaviek. Preto poskytujeme
tzv. kurzy šité na mieru. Zameriavame sa v nich
napr. na edukáciu čitateľskej gramotnosti či
skvalitnenie školskej klímy. Mgr. Gabriel Kalna, riaditeľ Základnej školy Pavla Marcelyho,
sa na adresu nášho vzdelávania orientovaného
na problematiku správania učiteľ – žiak vyjadril: „Veľmi pekne sa vám chcem poďakovať za
školenie. Opätovne sa nám potvrdilo, že keď
niečo robí skutočný odborník, má to zmysel.
Školenie sa všetkým učiteľom páčilo a už teraz
rozmýšľame nad niečím podobným v budúcom
školskom roku. Určite vás oslovíme.“ Mgr.
Gabriela Aláčová, riaditeľka Základnej školy M.
R. Štefánika v Lučenci, ktorá prejavila záujem
o vzdelávanie na tému riešenia konfliktov v ško-

le a rôzne podoby školskej mediácie v praxi,
nám v záverečnom hodnotení napísala: „Mediácia s Mgr. Dušanou Bieleszovou bola famózna! Splnila naše očakávania, zaujala, dotkla
sa – v dobrom zmysle slova – väčšiny kolegov.
Všetci boli nadšení, čo sa v prípade 50 ľudí nedosahuje ľahko. Na vedení školy sme si mohli
tiež mnohé veci odkomunikovať s nestranným
človekom. Ďakujeme teda za to, že ste nám zabezpečili skutočne úžasné a prospešné vzdelávanie, ktorého závery kolegovia prijali.“
Za kalendárny rok 2017 vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania PZ a OZ spolu
ukončilo 155 frekventantov, vo vzdelávaní pokračuje 141, odborného vzdelávania sa zúčastnilo 41 záujemcov a kurzy šité na mieru sme
zorganizovali pre 106 PZ a OZ.
Viac informácií o možnostiach vzdelávania
PZ a OZ nájdete na webovej stránke CĎV UK.
Mgr. Elena Skalská,
manažérka vzdelávania CĎV UK

Projekt BeTeacher sa u budúcich učiteľov
stretol s pozitívnym ohlasom
Začiatkom roku 2017 sa Centru pedagogického výskumu Ústavu pedagogických vied a štúdií Pedagogickej fakulty UK (CPV ÚPVaŠ PdF
UK) podarilo – v rámci grantového programu Nadácie Tatra banky Kvalita vzdelávania 2017 – získať finančnú podporu na projekt
BeTeacher. Cieľom grantového programu je prispieť k zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách. V našom projekte
BeTeacher sme sa sústredili na skvalitnenie vyučovacieho predmetu pedagogická diagnostika a akčný výskum, ktorý je povinným predmetom pre všetkých študentov učiteľských odborov na našej fakulte.
Našou snahou bolo priniesť študentom informácie o nových metódach, formách a postupoch tak, aby sa vzdelávací proces stal pre
nich prístupnejší a aktuálnejší. Cieľom nášho
projektu bolo prostredníctvom prenosu dobrej
praxe zvýšiť záujem študentov o inovatívne formy vzdelávania, učiteľské povolanie a prepojiť
úspešné a inovatívne školy s našimi budúcimi
absolventmi. V priebehu letného semestra prišlo viacero zaujímavých spíkrov, predovšetkým
z regionálneho školstva. S prednáškou vystúpili
zriaďovatelia bratislavských súkromných základných škôl: Ivan Juráš zo Súkromnej základnej školy s materskou školou Marie Montessori
a Peter Halák zo Súkromnej základnej školy
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Felix. Konkrétne príklady z praxe študentom
ponúkli učitelia Ondrej Struhár a Zuzana Burjanová zo SZŠ Felix a Zuzana Janeková, Zuzana
Mikloš Fabrici a Kristína Kertysová z Cirkevnej
základnej školy – Narnia v Bratislave. Interaktívny workshop na pôde fakulty realizovali aj Dávid Králik z neziskovej organizácie LEAF a Anna
Symington-Maar a Tomáš Horváth z programu Teach for Slovakia. Zaujímavú prednášku
s názvom „Učiteľské povolanie – peklo alebo
raj“ predniesol Vladimír Burjan zo spoločnosti
EXAM testing, ktorý je zároveň i šéfredaktorom
časopisu Dobrá škola. Interaktívne novinky
z oblasti internetu a IKT priblížil Martin Kríž, metodik z CZŠ – Narnia, ktorý budúcim učiteľom

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

Beánia Team Fakulty managementu UK
Darovanie krvi, inšpiratívne prednášky i beánia
Plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrola. Nie, toto nie je príspevok venovaný definícii manažmentu. Ak vás tieto pojmy
zaujali, máme aj ďalšie, a to event manažment, marketing, CRM. A čo tak párty, teambuilding, športové akcie, zaujímavé workshopy
a prednášky pre študentov? Všetky tieto slová sú totiž opisom aktivít Beánia Teamu Fakulty managementu Univerzity Komenského
v Bratislave (FM UK).

Beánia Team v začiatkoch
Študenti študentom. Aj to nás charakterizuje. Beánia Team založili študenti FM UK
už v roku 1991. S úmyslom vytvoriť zábavnejšie a príjemnejšie podmienky pre štúdium
sa rozhodli zorganizovať prvú beániu na fakulte, keďže každý správny manažér vie, že
po dobre vykonanej práci si musí aj dobre
oddýchnuť a zabaviť sa. Beánia Team však
nezostal iba pri organizovaní beánie. Naše
logo zobrazuje Golema, s ktorým sa spája
aj každoročná anketa God Of Legendary
Effective Managers, teda G.O.L.E.M o najobľúbenejšieho pedagóga v danom akademickom roku.

Keď sa krásne leto
skončí...
Po dlhom lete a začiatku nového akademického roka organizujeme pre študentov
párty nazvanú Kick-off semester, aby sa
správne naladili a ľahšie rozbehli. Aj tento
rok sme oslávili začiatok akademického
roka vo veľkom štýle v klube Tanker, kde
nás zabávali do skorých ranných hodín dvaja dídžeji.

Zachráň život svojou
kvapkou krvi
Beánia Team však nie je iba o párty. So
študentmi, ale aj zamestnancami či priateľmi
fakulty, ktorí sú odhodlaní vykonať správnu
vec, sa stretávame dvakrát do roka na Univerzitnej a Manažérskej kvapke krvi. Spolu
s NTS SR a našimi partnermi sa na kvapke
krvi snažíme vytvoriť príjemnú atmosféru. Na
poslednej Univerzitnej kvapke krvi sme mali
až 57 záujemcov o darovanie krvi.

Najočakávanejšia
udalosť roka
predviedol aj zážitkovú ukážku využitia konštruktivistickej pedagogiky vo výučbe.
Motiváciu študentov sme sledovali na
začiatku a konci semestra pomocou modifikovaného dotazníku SRQ-A (Academic
Self-Regulation Questionnaire) a prostredníctvom fokusových skupín zložených
z dobrovoľne zapojených študentov, vedúcej Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky PdF UK Adriany Nagyovej a člena
katedry Jozefa Strakoša. Veľmi príjemné
boli spontánne pozitívne spätné väzby od
študentov priamo na prednáškach.
Vďaka podpore Nadácie Tatra banky sme
prostredníctvom projektu BeTeacher získali
užitočné podnety pre ďalšiu prípravu budúcich učiteľov. Podarilo sa nám priniesť do
akademického prostredia nové a inovatívne
prvky priamo z praxe. Sme radi, že sa nám
ako jedinej pedagogickej fakulte na Slovensku podarilo získať finančnú podporu, za
čo Nadácii Tatra banky úprimne ďakujeme.
Dúfame, že nadácia v grantovom programe
Kvalita vzdelávania bude pokračovať.

V novembri študenti prvého ročníka zažívajú imatrikuláciu a spoznávajú sa s celou
fakultou na Beánii FM UK, s ktorou sme ako
študentská organizácia začali a naďalej v tejto tradícii úspešne pokračujeme. Beánia je
o zábave a prijatí prvákov medzi nás, ostrieľaných študentov, o priateľstvách, dobrej
hudbe, budovaní kontaktov, o objavovaní nových možností a tiež o tom, že aj naši pedagógovia sú v konečnom dôsledku iba ľudia
a netreba sa ich báť.

Beániou to však nekončí
Počas skúškového obdobia skúškujeme
ako každý študent, avšak s príchodom nového semestra sa znova púšťame do práce
a naberáme druhý dych. Nadšenci zdravého životného štýlu a športu vždy zavítajú na
Týždeň zdravia FM UK, ktorý je sprevádzaný
mnohými športovo-adrenalínovými aktivitami
– FM UK Run, tanečný workshop, joga, kruhový workout a ďalšie.
Akademický rok uzatvárame v znamení
Summer party, ktorou sa lúčime s čerstvými
magistrami a gratulujeme bakalárom. Okrem
týchto aktivít sa snažíme počas semestra prilákať na našu fakultu inšpiratívnych spíkrov,
úspešných absolventov či zaujímavých ľudí
z praxe. Často sa stáva, že práve na takejto
prednáške alebo workshope si naši študenti
nájdu aj budúce zamestnanie.
Medzi našich partnerov patrí aj spoločnosť PwC Slovensko, ktorá nás podporuje
vo všetkých aktivitách a nápadoch už niekoľko rokov. Vždy sa preto potešíme, keď
zistíme, že sme pomohli niektorému zo študentov nájsť zamestnanie práve v tejto firme.
Beánia Team tvoria študenti pre študentov. Pridať sa k nám môžeš aj ty! Sleduj nás
na Facebooku alebo navštív našu stránku
www.beaniafmuk.sk.
Lucia Štedlová, FM UK

Mgr. Martin Kuruc, PhD.,
CPV ÚPVaŠ PdF UK
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Slnko, leto, škola – Balkán
„Takmer tri týždne pod balkánskym slnkom? V Macedónsku? Priamo pri brehoch najhlbšieho jazera Európy? A s cieľom každodenne
sa zdokonaľovať v jazyku? Áno, jednoznačne súhlasím!“ To boli moje reakcie na ponuku zúčastniť sa 50. ročníka letnej školy macedónskeho jazyka, literatúry a kultúry v Ochride. V posledných rokoch som podľahla štúdiu slovanských jazykov, a preto som ponuku
s nadšením prijala.
Hneď v prvý deň nášho pobytu sme sa
spolu s niekoľkými spolužiakmi vybrali do
historického centra mesta objavovať jeho
krásy. Bola to láska na prvý pohľad! Ak sa
do Ochridu niekedy rozhodnete zavítať,
odporúčam vám, aby ste všetky GPS navigácie, mapy a kompasy nechali doma. Člny
na brehu Ochridského jazera, budovy symbolizujúce starú tradičnú architektúru mesta,
sochy sv. Cyrila a sv. Metoda či sv. Klimenta
Ochridského, ako aj kamenné kostoly, ktorých je tam skutočne neúrekom, vás určite
navedú tým správnym smerom a budú pre
vás najlepším GPS-kom na svete.
A teraz k štúdiu, ktoré bolo hlavným dôvodom mojej cesty. Vyučovanie prebiehalo
každý deň, aj počas víkendov. Dopoludnia

sme absolvovali lektorské cvičenia, na ktorých sme sa zamerali najmä na gramatiku.
Tieto cvičenia prebiehali v skupinách podľa úrovne jazykových znalostí, pričom sme
s lektorom komunikovali výlučne v macedónčine. Popoludní sme sa mohli zúčastniť na literárnych alebo gramatických prednáškach.
Ja som uprednostňovala skôr tie gramatické, hoci začiatky neboli jednoduché. Napriek pomerne slušnej jazykovej výbave,
ktorú som nadobudla počas dvoch semestrov macedónčiny na Filozofickej fakulte UK,
som spočiatku takmer ničomu nerozumela.
Predsa len je iné učiť sa jazyk „na diaľku“
a iné prísť do prostredia, kde je daný jazyk
materinským.
Postupne sme si bezprostredne po prednáške so spolužiakmi zvykli analyzovať jej
obsah. A o tom, že sme jej naozaj porozumeli, svedčil aj fakt, že tieto rozhovory boli
každým dňom dlhšie a dovolím si tvrdiť, že
aj odbornejšie. Po večeroch sa konali prednášky zamerané na kultúru, kde sme sa učili
spievať staré macedónske piesne či tancovať kruhový tanec zvaný oro. Ten je silným
základom macedónskeho folklóru, na ktorý
je domáce obyvateľstvo právom hrdé. Hoci
by sa mohlo zdať, že náš program bol až príliš nabitý študijnými povinnosťami, nebolo to
celkom tak. Počas prestávok medzi jednotli-

vými cvičeniami a prednáškami sme mali aj
voľný čas, takže sme stihli zájsť aj do mesta
alebo sa schladiť v Ochridskom jazere.
A prečo práve macedónčina? Keď som sa
rozhodovala, ktorý ďalší slovanský jazyk sa
chcem naučiť, trošku paradoxne zavážilo aj
to, že zo všetkých jazykov, ktorých výučbu
ponúka Katedra slovanských filológií FiF UK,
mi macedónčina pripadala ako jazyk, s ktorým sa v bežnom živote tak ľahko nestretnem. Nakoniec ma tento jazyk úplne očaril
a dnes už viem, že sa mu chcem venovať aj
naďalej.
Zuzana Vrabcová, FiF UK
Foto: John Nikola Vidovich

Študoval som klinickú farmáciu na Floride
Tri mesiace som strávil na Floride vďaka programu Erasmus+, ktorý mi umožnil študovať na Nova Southeastern University (NSU) v meste Fort Lauderdale. Študijný pobyt som absolvoval v rámci doktorandského štúdia na Katedre farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK.
Na NSU College of Pharmacy som v rámci
študijného pobytu absolvoval niekoľko predmetov, z ktorých ma najviac zaujal online predmet
manažment liečby starších pacientov. Tento
predmet sa klinicky zameriaval na terapiu pacienta
vo vyššom veku, jej špecifiká, ako i na interakcie
jednotlivých liekov, ktorých zvyknú starší pacienti – vzhľadom na reťaziace sa zdravotné ťažkosti
– užívať hneď niekoľko, či nevhodné, príp. potenciálne nevhodné lieky pre túto vekovú kategóriu.
Každý týždeň sme mali za úlohu vypracovať individuálnu farmakoterapiu konkrétneho pacienta,
ktorú sme následne skupinovo analyzovali a pripomienkovali. Každé dva týždne sme absolvovali
elektronický test z určitej časti problematiky.
Študijný pobyt však ponúkal priestor aj na vedecký výskum, v rámci ktorého sme sledovali
odlišnosti vo farmakoterapii starších pacientov
v Európe a USA. Terapia starších pacientov sa
často odlišuje od terapie mladších pacientov – napríklad úpravou dávkovania, čím sa môže zabrániť
nežiaducim účinkom liekov. Na základe údajov
o pacientoch z databázy univerzitnej lekárne sme
zisťovali, ktoré nevhodné lieky pre starších pacientov sa predpisujú v USA.
Zaujímavý bol tiež pohľad na odlišnosti v každodennej práci farmaceuta v lekárni v USA a na
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Slovensku. Farmaceuti v USA môžu očkovať pacientov starších ako 18 rokov, musia mať však
na to certifikát. Očkovanie pacientov pritom prebiehalo v univerzitnej lekárni, ako aj v privátnych
lekárňach. Odlišnosti bolo badať aj v príprave
liekov – v USA sa na lekársky recept predpisuje
konkrétny počet tabliet, ktorý nie vždy zodpovedá
množstvu v štandardnom balení. Farmaceuti, príp.
farmaceutickí asistenti tak pri príprave prichádzajú
do priameho kontaktu s liekom, nielen s balením.
Okrem práce v lekárni sa farmaceuti zapájali aj
do diania na oddelení v nemocnici. Mal som možnosť navštíviť Florida State Hospital blízko mesta
Fort Lauderdale, kde sa na uzavretom oddelení
psychiatrickej kliniky pravidelne stretáva konzílium
pozostávajúce z dvoch lekárov, psychologičky,
klinického farmaceuta, hlavnej sestry a sociálnej
pracovníčky. Spoločne konzultujú stav pacientov,
ich prípadné prepustenie z oddelenia alebo zmeny v liečbe. Práve tu som mal možnosť vidieť, ako
farmaceut môže zasiahnuť do terapie pacienta.
Vďaka spolupráci farmaceuta a lekára mohol pacient získať čo najlepšiu terapiu.
Okrem získaných odborných skúseností som
vďačný aj za možnosť spolupracovať so zahraničnými kolegami. Každému, kto má možnosť,
by som odporúčal absolvovať zahraničný študijný

Doc. Ana M. Castejon, PhD., a PharmDr. Erik
Puchoň
pobyt alebo zahraničnú pracovnú cestu. Človek
získa v neposlednom rade aj množstvo priateľov
a spozná inú kultúru a jej zvyky. Za podporu a
možnosť absolvovať tento študijný pobyt by som
sa chcel poďakovať hlavne vedeniu Farmaceutickej fakulty UK, Katedre farmakológie a toxikológie
FaF UK a tiež Oddeleniu medzinárodných vzťahov
Rektorátu Univerzity Komenského.
PharmDr. Erik Puchoň, FaF UK
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Na Erasmus+ do Poľska? Dlaczego nie?
Ak ste si počas semestra aspoň troška dali záležať na prospechu, ste dobrodružnejší typ, nenecháte sa tak ľahko odradiť
a chcete skúsiť niečo nové, už ani chvíľu neváhajte a začnite vypĺňať prihlášku na študijný pobyt v rámci programu Erasmus+!
Hoci pritom narazíte aj na niekoľko povinností, pri ktorých treba jednoducho zaťať zuby a dotiahnuť to do zdarného konca,
verte, že táto skúsenosť bude stáť za to. Erasmus+ je skrátka skvelou príležitosťou na zmenu – či už túžite len po niekoľkomesačnom vybočení z každodennej rutiny, alebo potrebujete priviať do života úplne nový vietor. V mnohom to závisí aj od cieľovej
destinácie. U mňa padla voľba na poľskú Varšavu.
Prečo Poľsko?
Moje okolie ma spočiatku pomerne
často bombardovalo otázkami, prečo som
si vybrala práve túto krajinu. No ja som
v tom mala hneď jasno. Poľsko je relatívne blízko, takže ak patríte – ako ja – k tým
jedincom, ktorým ani zďaleka na pol roka
nestačí jedna malá príručná taška vecí,
uznáte, že je z tohto hľadiska výhodnejšie
cestovať autobusom alebo vlakom. Nemusíte tak rátať kufre ani nadbytočné kilá (batožiny, samozrejme ). Navyše, domácim nie
je problém rozumieť (no dajte si pozor na
„falošných priateľov“, keď poľský „zapach“
značí vôňu, „sopel“ cencúľ, „prasa“ je tlač,
„czerstwy“ znamená starý a pod.) a ani ich
kultúra nie je nám, Slovákom, veľmi vzdialená. A tak som si, berúc do úvahy všetky
tieto aspekty, povedala: „Prečo nie?“
Varšavská univerzita
Na Varšavskej univerzite, ktorá ma milo
prekvapila kombináciou moderného zariadenia a útulnej atmosféry, som si vybrala štúdium žurnalistiky a politológie.
Páčilo sa mi, že tamojší vyučujúci neboli
len fundovanými odborníkmi, ktorí nás na
prednáškach vedeli strhnúť svojím nadšením, boli to zároveň i veľmi otvorení a vnímaví ľudia, ktorí k študentom pristupovali
ako k rovnocenným partnerom. Ani my,
„zahraniční“, sme im nerobili výraznejšie
problémy. Zaujímali sa o nás, o naše kultúry, jazyky, každého z nás rešpektovali pre
našu jedinečnosť. Ich prístup sa pozitívne
odrazil aj v našej zvýšenej motivácii a záujme o nimi vyučovaný predmet.
Bývanie na internáte
Bývala som na študentskom internáte
asi polhodinu cesty autobusom od univerzity. Je pravdou, že to nebol žiadny luxus

– spoločné sprchy a záchody sa občas
stali terčom nie práve najčistotnejších študentov, kuchynka dňom i nocou statočne
reprezentovala stravovacie návyky mladých ľudí z celého sveta, spoločné práčky
zvykli dvakrát vyprať a päťkrát protestovať,
a to ani nehovoriac o paniach z recepcie,
ktoré mávali aj horšie dni. No na to všetko sa dalo rýchlo zvyknúť a ešte rýchlejšie
zabudnúť, zvlášť, keď tieto negatívnejšie
zážitky ťahali v porovnaní s pozitívami pobytu za výrazne kratší koniec. Internát totiž
ponúkal zároveň i množstvo príležitostí na
nadväzovanie vzťahov s neznámymi, čo neraz viedlo k novým priateľstvám a skvelým
zážitkom. Preto ak sa chystáte vycestovať
do zahraničia celkom sami, ako som to
urobila aj ja, nestrachujte sa – spoločnosť
si nájdete prakticky na každom rohu, na
každom schode a v každom kúte.
Krížom krážom po krajine
Ďalšou obrovskou výhodou zahraničnej mobility je to, že v krajine, v ktorej sa
na istý čas ocitnete, môžete cestovať po
všetkých okolitých mestách a miestach,
k čomu by ste sa, pravdepodobne, za
normálnych
okolností
tak ľahko nedostali. Túto
šancu som si nenechala ujsť ani ja a navštívila
som tak veľa rôznych
poľských miest, ako napríklad Sopot, Gdansk,
Vroclav, Poznaň či Krakov. Rozvrh na univerzite si môžete prispôsobiť
svojim potrebám a preferenciám, takže je to
perfektná príležitosť „vytiahnuť päty z internátu“
a poriadne preskúmať
blízke i ďaleké okolie.

Erasmus+ priateľstvá
Kamarátstva – tie nič nenahradí. A v zahraničí to platí dvojnásobne. Áno, je
pravda, že keď sa vrátite domov, z niekdajších každodenných stretnutí sa stanú len
skype hovory a možno občasné návštevy.
(Samozrejme, závisí to od toho, či váš nový
kamarát pochádza z Južnej Afriky alebo
z Čiech.) Spomienky sú však v tomto prípade akýmisi živými fotografiami a tie vám
nikto nezoberie. Navyše, ako sa to hovorí? Skutočný priateľ vzdialený niekoľko sto
alebo tisíc kilometrov je omnoho vzácnejší
než falošný nablízku. 
Erasmus+ dáva mladým možnosť prežiť
pomerne krátky časový úsek naplno. Keďže viete, že máte pred sebou len štyri, päť
či šesť mesiacov „exotického“ života v cudzine, odvážite sa viac riskovať a nenecháte si ujsť žiadnu príležitosť. Uvedomujete
si, že by sa už viackrát nemusela opakovať.
Preto by som rada odkázala všetkým, ktorých štúdium v zahraničí priťahuje, no majú
obavy z cesty a cestovania a zo systému
inej krajiny a inej inštitúcie: nebojte sa
a choďte do toho – určite nebude ľutovať!
Hana Kuchárová, FiF UK
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Za profesorom Findeisenom
Dňa 4. novembra 2017 vo veku nedožitých 60 rokov zomrel po ťažkej chorobe prof. Dr. Raoul David Findeisen, PhD., ktorý od
marca 2009 pôsobil na Katedre východoázijských štúdií Filozofickej fakulty UK (FiF UK).
Profesor Findeisen
vyštudoval sinológiu,
japonológiu, filozofiu
a porovnávaciu literatúru v Berlíne (M. A.),
Tchaj-peji,
Pekingu
a Bonne (PhD.). Na FiF
UK pedagogicky pôsobil v oblasti čínskej
literatúry s dôrazom na
literatúru 20. storočia.
Pred príchodom do
Bratislavy pracoval na
viacerých univerzitách v Nemecku, v roku
2001 bol menovaný za profesora čínskeho
jazyka a literatúry na univerzite v Bochume,
kde v rokoch 2004 – 2008 zastával post
dekana fakulty východoázijských štúdií.
Profesor Findeisen patril medzi významných európskych sinológov a jeho vedecké práce venované zakladateľovi modernej
čínskej literatúry Lu Sünovi (1881 – 1936)
boli (a aj naďalej budú) citované poprednými odborníkmi na čínsku literatúru v Európe, Spojených štátoch amerických,
Číne i na Taiwane. Dlhodobo sa venoval

aj recepcii myšlienok nemeckého filozofa Friedricha Nietzscheho (1844 – 1900)
medzi čínskymi intelektuálmi. Profesor Findeisen napísal desiatky vedeckých štúdií
venovaných čínskej literatúre 20. storočia,
ktoré vyšli po celom svete vo významných
akademických vydavateľstvách. Roku 2010
vyšiel knižne súbor jeho štúdií v prestížnom
čínskom univerzitnom vydavateľstve v Nankingu. V posledných rokoch sa venoval
najmä dejinám a teórii prekladu čínskych
literárnych diel do európskych jazykov a naopak – prekladu diel európskej literatúry do
čínštiny. Počas pôsobenia na Slovensku sa
naučil po slovensky, vďaka čomu do tohto
porovnávacieho výskumu zahrnul aj diela
slovenských a českých autorov. Ako jeden
z prvých sinológov na svete sa systematicky venoval štúdiu rukopisov významných
čínskych literárnych diel 1. pol. 20. storočia, ktoré postupne objavoval v archívoch
Čínskej ľudovej republiky, a podrobne analyzoval tvorivý proces vzniku konkrétnych
prozaických diel.
Profesor Findeisen pôsobil ako hosťujúci profesor na S’čchuanskej univer-

zite v Čcheng-tu, na univerzite Tchung-ťi
v Šanghaji, na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Viedenskej univerzite. Jeho
kontakty so slovenskou sinológiou siahajú
už do prelomu 80. a 90. rokov, keď svoj
výskum konzultoval s PhDr. Mariánom Gálikom, DrSc., významným slovenským sinológom a literárnym komparatistom z Ústavu
orientalistiky SAV, s ktorým ho spájali dlhodobé pracovné i priateľské kontakty. Po príchode na Katedru východoázijských štúdií
FiF UK začal pôsobiť aj ako šéfredaktor vedeckého orientalistického časopisu Studia
Orientalia Slovaca, ktorý sa aj vďaka jeho
úsiliu dostal do indexovanej databázy.
Predčasná smrť profesorovi Findeisenovi
neumožnila dokončiť viaceré pracovné plány a sinológia na našej univerzite prišla o významného a rešpektovaného odborníka
svetového formátu, ktorého minulý rok v novembri rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD., ocenil ako vynikajúceho pedagóga.
Česť jeho pamiatke. Ruhe in Frieden.
Martin Slobodník,
Katedra východoázijských štúdií FiF UK

Opustil nás filozof, pedagóg, kolega a priateľ
prof. Milan Zigo
Dňa 11. novembra 2017 nás vo veku 83 rokov navždy opustil prof. PhDr. Milan Zigo, CSc., ktorý plodných 50 rokov (100 semestrov) pôsobil na Filozofickej fakulte UK, neskôr aj na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Prof. Milan Zigo, narodený vo Fiľakove,
absolvoval gymnázium v Púchove (1953),
študoval filozofiu na Filozofickej fakulte
UK (1958) a neskôr aj fyziku. Habilitoval
sa v roku 1965, menovaný za docenta bol
v roku 1968, v roku 1980 bol menovaný za
profesora dejín filozofie, na FiF UK zastával
funkciu prodekana, v rokoch 1980 – 1989
bol vedúcim katedry filozofie a dejín filozofie. Od 60. rokov bol členom viacerých redakčných rád (napr. v časopisoch Filozofia
a Slovenské pohľady), členom vedeckých
kolégií a rád univerzitného, akademického
a fakultného charakteru.
Spočiatku sa venoval problematike vzťahu filozofie a prírodných vied, neskôr sa
orientoval na dejiny novovekej filozofie
a filozofie 19. storočia. Ťažiskom jeho vedeckej činnosti bolo skúmanie vzťahov
medzi filozofiou a prírodnými vedami v historických premenách. Zdôrazňoval potrebu nedogmatického chápania marxizmu
v dialógu a polemike s inými filozofickými
prúdmi. V jeho tvorbe môžeme identifikovať
tieto kľúčové témy: 1. problematika dejín
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novovekej európskej filozofie (najmä francúzske osvietenstvo); 2. vybrané filozofické
problémy prírodných vied; 3. frankofónna
filozofia vedy 20. storočia; 4. formovanie
svetonázoru a skúmanie dôsledkov zmeny
obrazov sveta. Záujem o prírodné vedy,
osobitne o filozofické otázky modernej fyziky, sa v jeho tvorbe spájal s intenzívnym
záujmom o literatúru, o čom svedčia jeho
početné eseje o estetickej a literárnovednej problematike. Bol autorom mnohých
vedeckých štúdií tak z oblasti dejín filozofie,
ako aj filozofie prírodných vied. Výrazne sa
pričinil o realizáciu dvoch veľkých projektov
v 60. – 80. rokoch: vydávanie desaťzväzkovej Antológie z diel filozofov (1966 –
1977) a edičného radu Filozofické odkazy.
Okrem skvalitnenia výučby filozofie na vysokých školách sa ako autorita zasadil za nové
chápanie predmetu občianska náuka/náuka o spoločnosti, čím prispel k profilácii
výučby filozofie aj pre stredné školy.
Prof. Milan Zigo bol pedagógom, ktorý
ovplyvnil mnohých študentov, vyznačoval
sa intelektuálnou poctivosťou, zmyslom

pre detail a schopnosťou vidieť a analyzovať filozofické problémy v širších dejinných
a kultúrnych kontextoch. Svojimi priam polyhistorickými vedomosťami nás ako kolega
v mnohom inšpiroval. A nakoniec bol prof.
Milan Zigo pre nás blízkym a nápomocným
priateľom. Tento odkaz ostane trvalo prítomný v mysliach tých, ktorých učil, formoval a s ktorými spolupracoval.
Michal Chabada,
vedúci Katedry filozofie
a dejín filozofie FiF UK

JUBILEÁ

Jubileum etnologičky doc. Magdalény Paríkovej
V septembri tohto roku oslávila významné životné jubileum etnologička doc. PhDr. Magdaléna Paríková, CSc., rodená Barančoková.
Jej pracovný život
je spätý s Filozofickou
fakultou Univerzity Komenského v Bratislave
(FiF UK), na ktorej v roku
1971 absolvovala štúdium národopisu. Po
ňom pracovala viac než
štyri decéniá na Katedre
etnografie a folkloristiky
(dnes Katedry etnológie
a muzeológie) FiF UK –
najprv ako vedecká pracovníčka kabinetu etnológie a od roku 1991
aj ako vysokoškolská učiteľka. Prednášala
aj na Katedre etnológie a mimoeurópskych
štúdií Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a v ostatných rokoch
pôsobila na Katedre etnológie a folkloristiky
Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Vedecká práca jubilantky je spojená
s niekoľkými ťažiskovými témami. Prvou oblasťou jej zamerania je tradičná materiálna

kultúra, v ktorej sa venovala najmä ľudovému transportu (diplomová i rigorózna práca)
a agrárnej kultúre (dizertačná práca). Druhou výraznou témou jej bádania je problematika reemigrácie (monografia a habilitačná
práca z roku 1999) a repatriácie, interetnických vzťahov na južnom Slovensku a kultúry
Slovákov v Maďarsku. V rámci svojich urbánnych výskumov sa zaoberala predovšetkým
fenoménom služobníctva a v poslednom období tiež dobrovoľníckymi aktivitami v mestskom prostredí. Najmä z týchto oblastí publikovala vyše stovky vedeckých štúdií, kapitol
monografií či vedeckých a popularizačných
článkov. Spoluautorsky sa podieľala tiež na
Etnografickom atlase Slovenska (1990),
Encyklopédii ľudovej kultúry Slovenska
(1995) i Atlase ľudovej kultúry Slovákov
v Maďarsku (1996). Bola aj výkonnou redaktorkou a zostavovateľkou viacerých čísiel
katedrovej ročenky Ethnologia Slovaca et
Slavica. M. Paríková bola i je členkou niekoľkých redakčných rád a vedeckých organizácií doma i v zahraničí; v rokoch 1993 – 2002

K deväťdesiatke doc. Mikuláša Píscha
V týchto dňoch sa dožil vzácneho jubilea – 90 rokov – doc. PhDr. Mikuláš Písch, CSc.,
uznávaný historik a univerzitný pedagóg. Životné výročie je príležitosťou nielen na oslavu,
zamyslenie, ale aj na pohľad dozadu a inventarizáciu diela jubilanta.
Mikuláš Písch sa narodil 30. novembra
1927 v Dolnej Ždani, v rodine lesníka. Detstvo
prežil v skromných pomeroch rodnej dediny
a v Hliníku nad Hronom, kde navštevoval ľudovú školu. V roku 1948, po maturite na Štátnom
gymnáziu vo Zvolene, sa rozhodol pre štúdium
histórie a filozofie na Filozofickej fakulte UK.
Vysokoškolské štúdium skončil v roku 1952
obhajobou diplomovej práce venovanej dejinám robotníckeho hnutia v Bratislave v rokoch
1905 až 1907. Tému rozšíril neskôr v rigoróznej práci, v ktorej poukázal na vplyv prvej ruskej
revolúcie na robotnícke hnutie Bratislavy. Tieto
práce determinovali ďalšiu vedeckovýskumnú
cestu historika novovekých dejín, od novembra
1952 asistenta Katedry československých dejín a archívnictva FiF UK.
Kandidátsku prácu, so zameraním na hospodárske aktivity slovenskej buržoázie pred
prvou svetovou vojnou, obhájil v roku 1961.
Jej obsah postupne publikoval vo forme štúdií.
Výsledky ďalšieho bádania v tejto oblasti zhrnul
do syntézy dejín Slovenska – Dejiny Slovenska IV. (1986). Po prechode na novoutvorenú Katedru všeobecných dejín FiF UK v roku
1963 sa Mikuláš Písch vrátil k problematike
medzinárodného ohlasu prvej ruskej revolúcie.
Pripravil knižnú monografiu Ohlas ruskej buržoáznodemokratickej revolúcie na Slovensku: 1905 – 1907 (1966), ktorou sa habilitoval
v odbore všeobecné dejiny.
I pri náročnom pedagogickom výkone a veľkom organizačnom zaťažení aj naďalej aktívne
pracoval na svojom vedeckom raste. Rámec
pre voľbu témy mu poskytovali medzinárodné
udalosti a procesy európskeho vývoja v druhej

polovici 19. a na
začiatku 20. storočia. V problematike, ktorej dal
pracovný
názov
Slováci a Európa
1848 – 1918, si
všímal významový odraz udalostí
a procesov európskeho vývoja
v slovenskom prostredí. Výsledky
vedeckého bádania prezentoval vo veľkom počte štúdií a populárno-náučných článkov. Prednášal a nadväzoval kontakty s historikmi na domácich a zahraničných konferenciách (Praha, Viedeň, Halle,
Berlín, Budapešť, Poznaň, Moskva, Kyjev,
Jerevan, Záhreb, Sarajevo).
Súčasťou profesionálneho pôsobenia Mikuláša Píscha bola aj rozsiahla recenzná a posudzovateľská činnosť, ako aj práca v odborných kvalifikačných komisiách a redakčných
radách. Patril tiež k popredným spolupracovníkom Historického ústavu SAV a Slovenskej
historickej spoločnosti pri SAV, kde bol iniciátorom vzniku a prvým predsedom sekcie
všeobecných dejín.
Jubilantovi Mikulášovi Píschovi, ktorý si aj
v úctyhodnom veku zachováva životnú vitalitu,
prajeme pevné zdravie a veľa tvorivých a osobných úspechov.
Jarmila Boboková,
Katedra všeobecných dejín FiF UK

pôsobila ako predsedníčka Národopisnej
spoločnosti Slovenska, stavovského združenia etnológov. Za osobitnú zmienku stojí
tiež jej dlhoročná výskumná a koncepčná
spolupráca s Výskumným ústavom Slovákov
v Maďarsku. Uznanie si zasluhuje aj jej aktívne pôsobenie vo funkcii podpredsedníčky Akademického senátu FiF UK v rokoch
1992 – 1996 a vo výbore fakultnej organizácie odborov.
Ako pedagogička sa Magdaléna Paríková
vyznačovala láskavým až materským vzťahom
k študentom, ochotou pomôcť, ktorá neraz
presahovala rámec jej učiteľských povinností.
S rovnakým osobným záujmom pristupovala
aj k svojim kolegom. Spontánnu a energickú
povahu jubilantky charakterizuje okrem iného
aj jej pohostinnosť a skvelé kuchárske umenie, ktoré sme mali neraz možnosť okúsiť.
Milá Magda, kolektív Tvojho bývalého pracoviska Ti žičlivo želá: Ad multos annos!
Juraj Janto,
Katedra etnológie a muzeológie FiF UK

Tri osobnosti UK
nominované
na Krištáľové
krídlo
Celkom 27 osobností je nominovaných
na ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2017.
Ocenenia sa udeľujú v deviatich oblastiach: divadlo a audiovizuálne umenie, filantropia, hospodárstvo, hudba, medicína
a veda, publicistika a literatúra, rock pop
jazz, šport a výtvarné umenie. Na laureáta
mimoriadnej ceny je nominovaný aj dekan
Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Juraj
Šteňo, DrSc. Spolu so spevákom Pavlom
Hammelom bol vybraný spomedzi 42 návrhov, ktoré prišli z radov verejnosti.
V oblasti medicíny a vedy sa medzi
nominovanými nachádza aj prof. MUDr.
Lukáš Plank, CSc., prednosta Ústavu patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej
fakulty UK v Martine. Doc. PhDr. Andrea
Bokníková, PhD., z Katedry slovenskej
literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK bola nominovaná v kategórii publicistika a literatúra.
Mená laureátov sa verejnosť dozvie na
slávnostnom galavečere dňa 21. januára
2018. Relive prenos z neho odvysiela Jednotka RTVS v ten istý deň o 21.35 hod.
Krištáľové krídlo je prestížne ocenenie
od roku 1997 každoročne udeľované tým
osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli
mimoriadny úspech v rôznych oblastiach
spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života.
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MAĽOVANÁ KRÍŽOVKA

anice Maeditere: "Vianoce nie sú ani tak veľmi o otváraní... (obrázok 1) ako o otváraní našich... (obrázok 2)."
Janice Maeditere: „Vianoce nie sú ani tak veľmi o otváraní ... (obrázok 1), ako skôr o otváraní našich ... (obrázok 2).“
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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 12. januára 2018 a vyhrajte USB kartu (8 GB). Spomedzi
správnych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity.
Vyhodnotenie z minulého čísla: Seneca: „Mýliť sa je ľudské, ale zostávať v omyle ... TAJNIČKA: JE DIABOLSKÉ.“ Správnu odpoveď
poslal aj Kristína Pekárová. Srdečne blahoželáme!
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ENGLISH SUMMARY

An American theologist receives an
honorary doctorate from Comenius
University
On 13 November 2017, Professor Robert
Allan Kolb from Concordia Seminary in St
Louis, United States, became the 122nd
holder of an honorary doctorate from
Comenius University. The Evangelical Lutheran Theological Faculty recommended Professor Kolb for this honour for his
research into the Reformation. Professor
Robert Kolb is a leading academic authority on the Reformation and post-Reformation periods, Martin Luther and his
associates, and Evangelical theology. His
specialization focuses on the area of Central and Eastern Europe, including today’s
Slovakia. p. 3

exceptional knowledge, abilities, talent,
and activities (which go above and beyond what is required), and their contribution to the spreading of the good
reputation of their faculty, university, and
indeed Slovakia itself in a European context as well as further afield. The event
was also an opportunity to recognize and
thank those teachers who have played a
significant role in their students’ scholarly, artistic, or sporting success. Upon
the basis of proposals received from
faculty deans, the rector presented thirty students with academic mentions and
thirty-one teachers with letters of thanks;
one of these was awarded in memoriam.
pp. 8–11
Comenius University gets involved in
Science and Technology Week

Six new professors at Comenius University
The President of the Slovak Republic,
Andrej Kiska, appointed thirty new professors to their roles on Monday, 4 December 2017. Six of them (Emília Beblavá,
Tomáš Gábriš, Ľudovít Gašpar, Tibor Hlavatý, Renata Péčová, and Viera Švihrová)
work at Comenius University. p. 3
This year’s University Drop of Blood
was the most successful to date
The eighth University Drop of Blood,
which was once again organized by
Comenius University in partnership with
the National Transfusion Service of the
Slovak Republic, was the most successful to date. Five hundred and five
donors, who were students, employees,
and friends of the university, gave the
most precious of liquids as a part of the
campaign. The 2017 University Drop of
Blood took place from 6 to 10 November and from 13 to 15 November 2017
at seven Comenius University faculties.
Since it began in 2010, the University
Drop of Blood has welcomed more than
3200 donors, most of whom were students at Comenius University.
Students and teachers are awarded
for their work
Exceptional students and teachers of the
university were presented with awards by
Comenius University Rector, Professor
Karol Mičieta, on 20 November 2017 at
a ceremonial event held in the Comenius
University Auditorium in honour of International Students’ Day. The purpose of
this event was to acknowledge students’
brilliant academic results as well as their

This year’s scientific autumn reached its
peak from 6 to 12 November 2017 with
Science and Technology Week, which
was organized for the fourteenth time
by the Ministry of Education, Science,
Research and Sport of the Slovak Republic alongside the Slovak Centre of
Scientific and Technical Information.
Through their activities, several faculties
from Comenius University participated in
more than one hundred events all over
the country, which carried the common
slogan: “Recognize, understand, develop!” The culmination of this year’s nationwide Science and Technology Week
was the announcement of the results of
the Science and Technology Awards,
which took place on 9 November 2017.
The award recipients included the following scientists from Comenius University:
Professor Roman Martoňák, Dr Martin
Urík, Associate Professor František Kundracik, and the research team under the
leadership of Associate Professor Andrej
Šteňo. pp. 12–13
Comenius University commemorates
the November 1989 student march
On 15 November 2017, there was a commemorative event in front of the historical
building of Comenius University to commemorate the Bratislava students’ march
of 16 November 1989. Participants in
this annual event were addressed on behalf of the Comenius University leadership by the Vice-Rector for Development,
Associate Professor Vincent Múcska,
who emphasized the importance of the
events of November 1989. This year the
commemorative event was part of the
Festival of Freedom (6 to 23 November
2017). Part of the event included the
opening of the “Hungarians in Soviet

Camps 1944–1956” exhibition in the
vestibule of Comenius University’s historical building. On 16 November 2017,
a new publication entitled “Philosophers
in November” was presented at the Faculty of Arts. This book was published by
Comenius University and was compiled
by Professor Valér Mikula, a literary critic and teacher from the Faculty of Arts.
The book contains an overview of the
revolutionary events, their reflection in
the press at the time, selected interviews
with those involved, entries from private
journals, transcripts of audio recordings
from meetings, and texts written specifically for this volume along with photographs mapping the events at the Faculty
of Arts. pp. 14–15
Medical student Peter Stanko is the
winner of the Czech and Slovak students’ scientific conference
On 14 and 15 November 2017, a Czech
and Slovak students’ scientific conference
took place at the Faculty of Medicine of
Palacký University in Olomouc. Against
stiff competition from the winners of individual faculty rounds from Czech and
Slovak medical faculties, Peter Stanko, a
sixth-year student at the Faculty of Medicine of Comenius University, presented
his work on “The Effect of Ivabradine on
Heart and Aorta Remodelling in Heart
Failure Induced by Isoprenaline” and was
awarded first place by the evaluation committee. p. 21
Comenius University sportspeople
come sixth in a worldwide competition
From 16 to 19 November 2017, the third
World InterUniversities Championships
was held in Barcelona, Spain; it included
a 70-strong team of students from Comenius University. The greatest involvement
from our university was by the Faculty of
Mathematics, Physics and Informatics;
followed by the Faculty of Management;
the Faculty of Physical Education and
Sport; the Faculty of Natural Sciences;
the Faculty of Arts; and the Faculty of
Medicine. Participants competed in various sports such as football, futsal, basketball, volleyball, tennis, swimming, and
chess. Out of sixty-six universities from
around the world, Comenius University
managed to rank sixth in the overall rankings, with our futsal players winning their
entire tournament and our basketball players finishing second. The overall winner of
the event was Sorbonne University from
France. p. 32
Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.
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Redakcia časopisu
Naša univerzita
želá šťastné a veselé Vianoce
a nový rok plný zdravia
i úspechov!

