
S
P

R
A

V
O

D
A

J 
U

N
IV

ER
ZIT

Y KOMENSKÉHO VYCHÁDZA OD RO
K

U
 19

5
5

JANUÁR 2018 

Špičkové vedecké tímy Univerzity  
Komenského si prevzali ocenenia
Špičkové vedecké tímy Univerzity  
Komenského si prevzali ocenenia

Rozhovor s farmaceutkou aj 
o závislosti Slovákov od liekov

Naozaj sme sa  
poučili z dejín?
Naozaj sme sa  
poučili z dejín?

Prof. Povinec získal 
Pribinov kríž I. triedy
Prof. Povinec získal 
Pribinov kríž I. triedy

Rozhovor s farmaceutkou aj 
o závislosti Slovákov od liekov



22

O B S A H

E D I T O R I Á LEditoriál. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Špičkové vedecké tímy Univerzity Komenského  
si prevzali ocenenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vyberáme z programu rektora UK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Správna rada Univerzity Komenského bude mať nového člena . . . 4
Univerzita Komenského opäť medzi svetovou špičkou . . . . . . . . . 5
Profesor Povinec z FMFI UK nositeľom Pribinovho kríža I. triedy . . . 5
Študentky UK uspeli v prestížnej súťaži Študentská osobnosť 
Slovenska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Anketa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rektor UK prijal holandského veľvyslanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Num historia magistra vitae est? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Fakulta managementu UK predstavuje svojich úspešných  
študentov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Na Prírodovedeckej fakulte UK udelili Cenu a Štipendium  
Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
V Aule UK o tom, prečo nie je dobré stotožňovať evolúciu 
s Darwinom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Na berlínskom finále Falling Walls Lab 2017 sa predviedli  
najlepší mladí vedci a inovátori z celého sveta . . . . . . . . . . . . . . 11
Mladí záujemcovia sa zoznámili s prácou lekárov . . . . . . . . . . . . 12
Na Lekársku fakultu UK zavítal mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec Japonska v SR Jun Shimmi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Martin hostil celoslovenský workshop o budúcnosti 
biomedicínskeho výskumu a vývoja v SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Finančné zaťaženie zo spotreby liekov na Slovensku rastie  . . . . 14
Migrácia je fenomén, s ktorým sa musíme naučiť pracovať a žiť  . . 16
O komunitnej psychológii na Slovensku už po štvrtýkrát . . . . . . . 16
Katedra psychológie usporiadala úspešnú konferenciu . . . . . . . 17
Akú šancu má demokracia v čase „fake news“?  . . . . . . . . . . . . 18
Vedkyňa z UK získala v Japonsku ocenenie. . . . . . . . . . . . . . . . 19
Výzvy a inovácie Lekárskej fakulty UK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Slováci majú so svojou vrodenou srdečnosťou a ochotou  
na západe „zelenú“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Do Viedne po stopách individuálnej psychológie . . . . . . . . . . . . 24
Mladí historici o vzdelanosti a jej premenách v dejinách . . . . . . . 24
Medzinárodná konferencia o deontickej logike  . . . . . . . . . . . . . 25
Konferencia o insolvenčnej trestnej činnosti a slávnostné  
otvorenie miestnosti prof. Vojtecha Hatalu . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Keď festival organizujú študenti, nechcú sa len tak zabávať . . . . 26
Vysokoškolákom na skúšku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Reálie Bulharska netradične . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
V Bogote o rozvoji univerzít tretieho veku  . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Slováci žijúci v zahraničí nezabúdajú na svoje korene . . . . . . . . . 28
Svetové sympózium študentov zdravotníckych odborov  
v Rwande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Predstavujeme špičkové tímy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Sladké ako čokoláda, horké ako pivo a kultúrne rozmanité  
ako jeho obyvatelia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Rada rozosmievam ľudí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Výstava umelcov skupiny DEŇEL pritiahla energiou začiatkov . . . 34
XIX. stretnutie milovníkov poézie Milana Rúfusa . . . . . . . . . . . . . 34
Prednášky z klasickej filológie nielen pre odborníkov . . . . . . . . . 35
K úspechu festivalu hispanofónnych filmov prispeli  
aj študentky UK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Germanisti PdF UK privítali zahraničných hostí  . . . . . . . . . . . . . 35
Prezradili ste nám o sebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Latina viva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Jazykové okienko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Krížovka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Naša univerzita v dobrých rukách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Čo nájdete vo februárovej Našej univerzite?  . . . . . . . . . . . . . . . 38
English Summary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
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RNDr. Karol Mičieta, PhD., ocenil v Rektorskej sieni UK za vedeckú 
činnosť ďalších sedem univerzitných špičkových tímov, identifikova-
ných Akreditačnou komisou v druhom kole posudzovania. Viac na 
str. 3.
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Ani sme sa nenazdali a už sme v druhej polovici januára 
roku obťažkaného jubilejnými osmičkami. Každá z nich je fa-
tálne spojená aj s našou univerzitou: keby nebolo roku 1918 
a vzniku Československa, nevznikla by v krátkom čase nato ani 
československá štátna univerzita v Bratislave; keby nebolo roku 
1948, naša alma mater by sa po vyrovnaní s dopadmi ľudác-
keho režimu mohla slobodne rozvíjať v obohacujúcich kontak-
toch s univerzitami demokratických krajín a pestovať autentickú 
akademickú kultúru; a ak by obrodu roku 1968 nevystriedala 
husákovská normalizácia, študenti i pracovníci Univerzity Ko-
menského v Bratislave by akiste rýchlo prekonali dôsledky 
dvadsaťročnej izolácie a dynamicky by sa zapojili do širokej me-
dzinárodnej spolupráce.

S výnimkou prvej znamenali teda všetky ostatné jubilejné os-
mičky pre (česko)slovenskú spoločnosť – a aj pre najstaršiu 
slovenskú univerzitu, ktorá jej osudy verne kopírovala –, hlbokú 
vývojovú cezúru a až na tú prvú teda tohto roku ani nemáme 
veľmi čo oslavovať. Pripomínať si však musíme aj tie menej pek-
né – hoc aj len pre výstrahu, aby sme nedopustili, že našu exis-
tenciu zasa raz pretne krátkozrakým politickým, ideologickým 
či hospodárskym kalkulom motivovaný radikálny inštitucionálny 
preryv a personálna čistka, ktoré univerzite zoberú jej bytostnú 
podstatu – slobodu uvažovania, bádania a vyjadrovania názorov.

Bol by som rád, keby začínajúci osmičkový rok priniesol na-
šej alma mater nie nezmyselné preryvy a poryvy, ale primerané 
podmienky a pokoj na napĺňanie jej poslania. Tým väčšmi, že 
by sme potom mohli našim čitateľkám a čitateľom prinášať stále 
viac pekných príspevkov. V mene celej redakcie preto všetkým 
priaznivcom nášho časopisu želám, aby si po celý rok v ňom 
nachádzali iba potešujúcu lektúru.

Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.,  
prorektor UK pre rozvoj,

predseda Redakčnej rady Našej univerzity



Špičkové vedecké tímy Univerzity Komenského  
si prevzali ocenenia

Špičkové vedecké tímy Univerzity Komenského v Bratislave (UK) si dňa 13. decembra 2017 v Rektorskej sieni UK prevzali z rúk rekto-
ra univerzity prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., ocenenia za svoju vedeckú činnosť – Strieborné medaily UK.

„Pred dvoma rokmi identifikovala Akredi-
tačná komisia z 37 špičkových tímov na slo-
venských vysokých školách až 19 pôsobia-
cich na Univerzite Komenského v Bratislave 
a tento rok zo 17 vysokoškolských špičko-
vých tímov identifikovala 7 na našej univerzi-
te,“ uviedol rektor UK.

V oblasti historických vied a etnológie us-
pel v druhom kole posudzovania špičkový 
tím z Filozofickej fakulty UK – Archeológia: 
moderný výskum na Slovensku pod vede-
ním prof. Jozefa Bátoru. V oblasti spoločen-
ských a behaviorálnych vied bol identifiko-
vaný špičkový vedecký tím Sociálne kontex-
ty v lokálnych komunitách z Fakulty sociál-
nych a ekonomických vied UK pod vedením 
prof. Martina Kanovského. Pod vedením 
prof. Stanislava Tokára pôsobí (v oblasti 
fyziky) na Fakulte matematiky, fyziky a infor-
matiky UK Tím fyziky vysokých energií Bra-
tislava. Bioinformatika a funkčná analýza 
biologických systémov je názov špičkové-

ho tímu pôsobiaceho v oblastiach chémie, 
chemickej technológie, vied o živej prírode, 
informatických vied, automatizácie a tele-
komunikácií – z Fakulty matematiky, fyziky 

a informatiky UK a Prírodovedeckej fakulty 
UK pod vedením doc. Kataríny Mikušovej. 
V oblasti vied o živej prírode bol identifiko-
vaný špičkový Tím experimentálnej bioló-
gie rastlín, ktorý vedie prof. Alexander Lux 
z Prírodovedeckej fakulty UK. V oblasti le-
kárskych, farmaceutických a nelekárskych 
zdravotníckych vied uspeli dva tímy UK: 
Translačný výskum onkologických ochorení 
z Lekárskej fakulty UK na čele s doc. Joze-
fom Mardiakom a Kardiorespiračný systém 
a viscerálna bolesť z Jesseniovej lekárskej 
fakulty UK pod vedením prof. Andrey Čal-
kovskej.

„Rád by som spomenul aj tých, ktorí sa 
umiestnili tesne za identifikovanými špič-
kovými kolektívmi. Pritom viacerí poprední 
vedci UK sa tohto porovnania nezúčastnili. 
To všetko hovorí o vedeckovýskumnom po-
tenciáli našej univerzity a je tiež významným 
signálom pre našich študentov a všetkých 
záujemcov o štúdium na UK,“ dodáva rektor 
univerzity.

„Stále chýba vedná politika štátu, finanč-
ná podpora vedy, výskumu a vzdelávania zo 
strany štátu nie je dostatočná a je zle distri-
buovaná, na financovaní sa stále príliš málo 
podieľajú podnikateľské zdroje, aj napriek 
tomuto záslužnému projektu Akreditačnej 
komisie je identifikácia a podpora excelent-
nosti vo vede a výskume stále nedostatoč-
ná,“ apeloval v príhovore prorektor UK pre 
vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské 
štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. 
„Jedným z najvážnejších dôsledkov dlhodo-
bo pretrvávajúcej situácie vo vzťahu k vede, 
výskumu a vzdelávaniu je trvalý odchod mno-
hých mladých talentovaných ľudí za štúdiom 
a tvorivou prácou do zahraničia. Ako však 
dobre vieme, bez mladých talentovaných 
a vzdelaných ľudí neexistuje rozumná bu-
dúcnosť,“ upozornil v Rektorskej sieni UK 
prorektor UK.

Na slávnostnom podujatí sa zúčastnil aj 
Mgr. Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ Sek-
cie vysokých škôl Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, ktorý sa špič-

kovým vedcom prihovoril: „Verím, že vďaka 
vašej kvalitnej práci, podpore vedenia uni-
verzity, ale aj vašich fakúlt sa vám podarí 
inšpirovať vašich kolegov a zotrváte na vy-
sokých nárokoch na seba, ale aj ostatných 
a umožníte tak univerzite stáť na pevných 

a kvalitných základoch, ktoré jej umožnia 
ďalej rásť, a nám umožníte výsledky vašej 
práce potom využiť pri tvorbe chýbajúcich 
politík a zlepšovaní celého systému.“

„S odstupom času sa zdá, že náš projekt 
identifikácie špičkových tímov vo verejnosti 
určitú odozvu zaznamenal, ale je zrejmé, 
že prispieť k dôveryhodnosti našich vyso-
kých škôl a k zníženiu odlivu mozgov možno 
len sústavnejšou aktivitou v tomto smere. 
Viaceré vysoké školy svoje špičkové tímy 
podporili a propagovali. Tu treba vyzdvihnúť 
jednoznačne vedenie Univerzity Komenské-
ho,“ zhodnotil prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc., 
predseda Akreditačnej komisie.

Na podujatí sa okrem špičkových vedec-
kých tímov UK zúčastnili aj prof. RNDr. Peter 
Samuely, DrSc., podpredseda SAV, doc. 
RNDr. Martin Putala, PhD., predseda Rady 
vysokých škôl SR, ako i ďalší hostia.

redakcia

Rektor UK prof. Karol Mičieta s prof. Joze-
fom Bátorom

Prorektor UK prof. Peter Moczo
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V Y B E R Á M E  Z  P R O G R A M U  R E K T O R A  U K

S P R A V O D A J S T V O

1. 12. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mi-
čieta, PhD., sa zúčastnil na 71. chirurgickom 
dni Kostlivého a XXI. kongrese Slovenskej 
lekárskej spoločnosti na tému „Komplikácie 
v chirurgii“.

4. 12. – Viedol zasadnutie Vedeckej rady 
UK.

Zúčastnil sa na poslednej rozlúčke s rekto-
rom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
doc. Ing. Jozefom Matúšom, CSc.

5. 12. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedec-
kej rady Masarykovej univerzity v Brne.

Prijal pozvanie na slávnostný koncert orga-
nizovaný Veľvyslanectvom Nórskeho kráľov-
stva v SR na počesť nórskeho hudobného 
skladateľa Edvarda Griega.

6. 12. – Pri príležitosti osláv 20. výročia 
vzniku Prešovskej univerzity v Prešove mu 
bola za tvorivú prácu a významný prínos pre 
túto univerzitu udelená pamätná medaila.

7. 12. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedec-
kej rady Žilinskej univerzity v Žiline.

11. 12. – Na pôde UK privítal zástupcov 
Masarykovej univerzity v Brne.

12. 12. – Prijal nového mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Holandské-
ho kráľovstva v SR Henka Cor van der Kwas-
ta. Viac na str. 6.

13. 12. – Zúčastnil sa na slávnostnom vy-
hodnotení 13. ročníka projektu Študentská 
osobnosť Slovenska v akademickom roku 
2016/2017. Viac na str. 5.

Na slávnostnom podujatí v Rektorskej sieni 
UK udelil Striebornú medailu UK 7 špičko-
vým vedeckým tímom UK za ich vedeckú čin-
nosť. Viac na str. 3.

Zúčastnil sa na poslednom zasadnutí Aka-
demického senátu UK v roku 2017. Viac na 
str. 4.

14. 12. – V Rektorskej sieni UK príhovo-
rom otvoril konferenciu „Migrácia – výzvy 
a príležitosti“, ktorú zorganizovala Fakulta 
sociálnych a ekonomických vied UK. Viac na 
str. 16.

Zúčastnil sa na zasadnutí Rady predsedov 
odborových organizácií pri UK.

18. 12. – Na tradičnom vianočnom po-
sedení na VI Družba sa prihovoril súčasným 
i bývalým zamestnancom Rektorátu UK.

Zúčastnil sa na slávnostnom zasadnutí Slo-
venskej rektorskej konferencie pri príležitosti 
25. výročia jej založenia.

19. 12. – Zúčastnil sa na rozšírenom za-
sadnutí Prezídia Slovenskej rektorskej konfe-
rencie vo Zvolene.

20. 12. – Podpísal Kolektívnu zmluvu UK 
na rok 2018.

Prijal pozvanie gréckej veľvyslankyne na Slo-
vensku Marie Louisy Marinakis na pracovné 
stretnutie v rezidencii.

Na tradičnom vianočnom koncerte v Aule UK 
sa prihovoril profesorom, ako aj zástupcom 
UK.

21. 12. – Pri príležitosti životného jubilea 
udelil Striebornú medailu UK doc. RNDr. 
Eduardovi Tomanovi, CSc., z Katedry infor-
matiky Fakulty matematiky, fyziky a informa-
tiky UK.

Mgr. Daniela Magalová, 
Kancelária rektora UK

4

Správna rada Univerzity Komenského  
bude mať nového člena

Dňa 13. decembra 2017 sa v posluchárni Auditorium maximum konalo 13. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity 
Komenského v Bratislave (AS UK).

AS UK schválil Dodatok č. 4 k Študij-
nému poriadku Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky UK. Informuje o tom, že pri-
hlášku si môžu uchádzači o štúdium podať 
aj v elektronickej forme bez zaručeného 
elektronického podpisu. Informačný sys-
tém umožní uchádzačovi o štúdium overiť 
jej zaevidovanie v informačnom systéme 
odo dňa jej podania do dňa skončenia 
prijímacieho konania. Uchádzač takto 
doručenú prihlášku nie je povinný vytlačiť 
a vlastnoručne podpísať.

AS UK schválil návrh rektora na rozdele-
nie časti dotácie podľa čl. 4 ods. 3 Meto-
diky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 
fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 

2017. Súčasne vyslovil súhlas s využitím 
dotácie UK zo štátneho rozpočtu vo výške 
187 153 eur. Finančné prostriedky vo výš-
ke 166 353 eur sa využijú na financovanie 
rozvoja informatiky a komunikačných tech-
nológií UK. Zvyšné finančné prostriedky 
vo výške 20 800 eur sa využijú na finan-
covanie aktivít AS UK v akademickom roku 
2017/2018. Zároveň AS UK schválil 16 
žiadostí o prenájom nehnuteľného majet-
ku. Ďalej Študentská časť AS UK tajným 
hlasovaním navrhla ministerke školstva, 
vedy, výskumu a športu SR vymenovať 
RNDr. Evu Viglašovú z Prírodovedeckej 
fakulty UK za členku Správnej rady UK. 
Následne AS UK schválil Aktualizáciu Dl-

hodobého zámeru rozvoja UK na obdobie 
2014 – 2024. Súčasťou zasadnutia AS 
UK bolo aj zvolenie Erika Plotha z Práv-
nickej fakulty UK za nového člena Komisie 
pre vysokoškolské internáty a ubytovanie 
AS UK a prof. PhDr. Jozefa Lysého, CSc., 
z Pedagogickej fakulty UK za člena Peda-
gogickej a vedeckej komisie AS UK.

V závere AS UK schválil Harmonogram 
riadnych zasadnutí pléna AS UK v letnom 
semestri akademického roka 2017/2018.

Viac informácií nájdete na webstránke 
AS UK: http://uniba.sk/o-univerzite/or-
gany-uk/akademicky-senat-uk/.

Karin Fedorová



Profesor Povinec z FMFI UK nositeľom  
Pribinovho kríža I. triedy

Prezident SR Ing. Andrej Kiska udelil dňa 1. januára 2018 pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky štátne vyznamenania 25 osob-
nostiam. Pribinov kríž I. triedy si prevzal aj prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 
v Bratislave (FMFI UK).

Profesor Povinec získal štátne vyznamenanie 
za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slo-
venskej republiky a významné vedecké výsledky 
v oblasti jadrovej a environmentálnej fyziky.

„Je pre mňa obzvlášť veľkou poctou oceniť 
výnimočných ľudí za ich výnimočný celoživotný 
prínos pre našu krajinu práve dnes, keď Sloven-
ská republika oslavuje 25 rokov svojho vzniku,“ 
uviedol v slávnostnom príhovore prezident SR. 
„Výber ocenených, ako i výnimočné osobné 
a ľudské kvality týchto žien a mužov sú vzácnou 
príležitosťou ukázať, čo naozaj trvalo obohacuje 
našu spoločnosť. Čo posilňuje našu súdržnosť, 
čo spája rôznorodých jednotlivcov do pevných 
komunít. Čo povzbudzuje zdravý a udržateľ-
ný rozvoj našej krajiny. Čo zvyšuje jej odolnosť 
a kultúrnosť. Vďaka čomu je náš život v Sloven-

skej republike lepší, krajší a hodnotnejší,“ dodal 
Andrej Kiska.

Medzi ocenenými osobnosťami možno nájsť 
napr. speváčku Mariku Gombitovú (Pribinov kríž 
I. triedy), hereckú legendu Jozefa Kronera – in 
memoriam (Pribinov kríž I. triedy), ako aj jeho 
dcéru herečku Zuzanu Kronerovú (Rad Ľudovíta 
Štúra I. triedy), českú speváčku Martu Kubišo-
vú (Rad bieleho dvojkríža II. triedy), spisovateľa 
Rudolfa Slobodu – in memoriam (Pribinov kríž 
I. triedy), výkonnú riaditeľku Ligy proti rakovine 
Evu Kováčovú (Pribinov kríž II. triedy), zaklada-
teľa a dlhoročného riaditeľa Národného rehabi-
litačného centra v Kováčovej Myróna Malého 
(Pribinov kríž I. triedy) či osobnosť Nežnej revo-
lúcie a lídra Verejnosti proti násiliu Fedora Gála 
(Rad Ľudovíta Štúra I. triedy).

Kompletný zoznam ocenených osobností náj-
dete na www.prezident.sk.

Andrea Földváryová
Foto: Kancelária prezidenta SR

Študentky UK uspeli v prestížnej súťaži Študentská 
osobnosť Slovenska

Trinásty ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska spoznal dňa 13. decembra 2017 svojich laureátov pre akademický rok 2016/2017. Medzi 
dvanástimi ocenenými sú aj dve študentky Univerzity Komenského v Bratislave.

Študentská osobnosť Slovenska je národná 
súťaž študentov prvého, druhého alebo tretieho 
stupňa vysokoškolského štúdia. Jej cieľom je vy-
zdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých 
školách v SR, ich talent, ako aj cieľavedomosť 
a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti 
a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí.

Podujatie tradične organizuje nezisková orga-
nizácia Junior Chamber International – Slovakia 
s podporou Slovenskej rektorskej konferencie 
a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie 
vied (SAV). Odborná porota zložená z odborní-
kov SAV a Slovenskej rektorskej konferencie ten-
to rok vyberala úspešných študentov a mladých 
vedcov z 90 nominácií v dvanástich kategóriách.

Študentky UK uspeli hneď v dvoch oblastiach. 
V kategórii lekárske vedy, farmácia získala prvé 

miesto Mgr. Lucia Stančiaková, PhD., z Jesse-
niovej lekárskej fakulty UK v Martine, ktorá po-
máha pacientkam s rizikovou tehotnosťou. Už 
približne 160 z nich vďaka jej bádaniu v oblasti 

monitorovania hemostázy priviedlo na svet vytú-
žené dieťa. Úspešná lekárka dostala i medziná-
rodné ocenenia a svoje výsledky prezentovala 
v 97 publikáciách.

V kategórii prírodné vedy, chémia ocenenie 
získala RNDr. Eva Viglašová z Prírodovedeckej 
fakulty UK za štúdium sorpčných procesov prí-
rodných sorbentov.

Absolútnym víťazom sa tento rok stal Mgr. To-
máš Fabšič zo Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave.

Na podujatí sa zúčastnil aj prof. RNDr. Karol 
Mičieta, PhD., rektor UK a viceprezident Sloven-
skej rektorskej konferencie.

Martin Kováč
Foto: JCI Slovakia
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Univerzita Komenského opäť medzi svetovou špičkou
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa v svetovom rebríčku Round University Ranking (RUR) umiestnila v kategórii prírodných 
vied na 240. mieste. Celkovo sa v tomto rebríčku – ako jediný reprezentant zo Slovenska – umiestnila na 433. mieste.

V kategórii medicínskych vied sa UK 
umiestnila na 279. mieste, oproti roku 
2016 si tak polepšila o 37 miest. V oblasti 
humanitných vied jej patrí 285. miesto, v so-
ciálnych vedách 430. miesto a v kategórii 
vied o živej prírode 356. miesto. Až v troch 
kategóriách teda Univerzita Komenského 
v Bratislave patrí do striebornej ligy univerzít 
v prvej tristovke.

Rebríček, ktorý disponuje dátami od 
roku 2010, hodnotí 20 indikátorov v 4 zá-
kladných oblastiach: vzdelávanie (40 % 

váha), výskum (40 % váha), medzinárodná 
diverzita (10 %) a finančná udržateľnosť 
(10 %). Za doterajších 8 rokov ranking 
hodnotil 930 najlepších svetových univerzít 
z 80 krajín sveta.

Prvé miesto v rankingu RUR obsadila Har-
vard University, na druhej pozícii je California 
Institute of Technology (Caltech) a na treťom 
University of Chicago. Päticu najlepších sve-
tových univerzít v tomto rebríčku uzatvárajú 
Imperial College London (4. miesto) a Stan-
ford University (5. miesto).

Rebríček RUR je jedným z viacerých sve-
tových rankingov, ktoré hodnotia výskumné 
univerzity. V rebríčku U.S. News & World 
Report 2018, ktorý bol taktiež zverejnený 
v uplynulých dňoch, sa Univerzita Komen-
ského v Bratislave umiestnila na 511. mieste, 
najlepšie zo slovenských univerzít. Za ňou 
sa umiestnili Univerzita P. J. Šafárika v Koši-
ciach na 894. mieste a Slovenská technická 
univerzita v Bratislave na 1065. mieste.

Lenka Miller
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Rektor UK prijal holandského veľvyslanca
Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prijal dňa 12. decembra 2017 mimoriadneho a spl-
nomocneného veľvyslanca Holandského kráľovstva v Slovenskej republike Henka Cor van der Kwasta. Vyjadrili obojstranný záujem 
o pokračovanie v tradícii vzájomných kontaktov a univerzitných prednášok a vyzdvihli intenzívnu akademickú a výskumnú spoluprácu.

Rektor UK prof. Karol Mičieta informo-
val holandského veľvyslanca o spolupráci 
Univerzity Komenského s partnerskou Uni-
verzitou v Groningene a Erazmovou univer-
zitou v Rotterdame. Poukázal aj na členstvo 
UK v združení Utrecht Network, ktoré bude 
v apríli 2018 hostiť práve Univerzita Komen-
ského v Bratislave. Svojho hosťa tiež oboz-
námil s ďalšími významnými medzinárodnými 
univerzitnými aktivitami v súvislosti s oslava-
mi prvej univerzitnej storočnice, medzi ktoré 
patria aj budúcoročné generálne zhromaž-
denia a výročné stretnutia univerzitnej siete 
UNICA a Dunajskej rektorskej konferencie 
na pôde UK.

Veľvyslanec Henk van der Kwast ponú-
kol spoluprácu holandského veľvyslanectva 
pri príprave ďalšieho ročníka Cleveringovej 
prednášky na UK v novembri 2018. Informo-
val tiež o zámere zorganizovať sympózium 
o histórii bilaterálnych vzťahov Holandska 
a Slovenska pri príležitosti 25. výročia vzniku 
Slovenskej republiky. Rektor UK prof. Karol 
Mičieta navrhol partnerskú účasť odborníkov 
z Filozofickej fakulty UK na tomto podujatí.

Predmetom diskusie boli aj výmenné 
pobyty študentov, výskumníkov, vedcov 
a pedagógov a spolupráca na výskumných 
projektoch aj v rámci Vedeckého parku UK 
v Mlynskej doline.

PhDr. Mgr. Branislav Slyško
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Čo považujete za svoju najväčšiu pracovnú výzvu  
v roku 2018?

Doc. MUDr. Daniel  
Böhmer, PhD.,
Ústav lekárskej 
biológie, genetiky 
a klinickej genetiky 
Lekárskej fakulty UK

1. Najväčšia výzva do roku 2018?
Urobiť (ako predseda Akademické-

ho senátu LF UK) všetko potrebné pre 
to, aby sa zastavila systematická deš-
trukcia štátom poskytovanej nemoc-
ničnej zdravotnej starostlivosti a aby 
v Bratislave zostali zachované pod-
mienky pre klinickú prípravu medikov!

2. Najväčšia pracovná výzva do 
roku 2018?

Dokončiť (konečne) aktualizované 
skriptá pre kurz lekárska biológia 
a genetika 2 (genetika normálnych 
a patologických znakov u človeka, 
genetika a molekulové mechanizmy 
embryonálneho vývoja, mechanizmy 
regulácie a deregulácie bunkového 
cyklu). 

3. Najväčšia osobná výzva do roku 
2018?

Nájsť si viac času pre vnučky.

Do nového roka by som si prial, aby naša 
dlhoročná spolupráca s partnerskými pra-
coviskami v Rakúsku (Wilhelminenspital 
a Ludwig Boltzmann Institut) v oblasti zvy-
šovania mobility a zlepšovania kvality života 
seniorov pomocou efektívnych pohybových 
aktivít vyústila do prakticky orientovaného 
projektu vybudovania centra aktívneho star-
nutia pri FTVŠ UK.

Prof. MUDr. Dušan 
Hamar, PhD.,
Katedra športovej 
kinantropológie Fa-
kulty telesnej výcho-
vy a športu UK

Za svoju najväčšiu pracovnú výzvu 
pre rok 2018 považujem skompleti-
zovanie moderného vybavenia labo-
ratórií nášho ústavu v kontexte požia-
daviek súčasných metodických po-
stupov v histológii a embryológii, sa-
mozrejme, pri rešpektovaní všetkých 
hygienických limitov. Týmto sa vytvoria 
ideálne podmienky pre prípravu kva-
litných histologických preparátov pre 
študentov, vedeckovýskumnú činnosť 
a doktorandské štúdium.

Prof. MUDr. 
Marian Adamkov, 
CSc.,
Ústav histológie 
a embryológie Jes-
seniovej lekárskej 
fakulty UK

Mojou najväčšou pracovnou vý-
zvou v roku 2018 je správne hos-
podárenie s časom. Múdry Kaza-
teľ píše, že „všetko má svoj čas“  
(Kaz 3,1). Budem preto vďačná, ak 
s Božou pomocou dokončím rozpra-
cované úlohy, s vervou sa pustím do 
tých nových a vyhradím si čas aj na 
oddych, aby som dokázala zdolať 
každú výzvu s ľahkosťou, rozvážne 
a hlavne načas! 

Mgr. Adriána  
Biela, PhD., 
Inštitút kontextuálnej 
teológie Evanjelic-
kej bohosloveckej 
fakulty UK
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Num historia magistra vitae est?
Dňa 29. novembra 2017 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave (UK) uskutočnil seminár „Holokaust a extrémizmus. Naozaj sme 
sa poučili z dejín?“, ktorý zorganizovali Právnická a Filozofická fakulta UK za výdatnej podpory izraelského veľvyslanectva na Slovensku. 
Za referentským pultom sa vystriedalo šesť odborníkov zaoberajúcich sa otázkami extrémizmu z rôznych uhlov pohľadu i časových 
perspektív. Historici, politológovia a právnici vyplnili prednáškami novembrové dopoludnie a ich publikum tvorili najmä budúci právnici 
a poslucháči UK, dokonca aj viacero študentov stredných škôl. Dôraz na mladšie ročníky sa ukázal ako kľúčový. Terč bol zasiahnutý 
veľmi blízko vytúženej desiatky, o čom svedčili ich priame postrehy a otázky, o ktoré nebola núdza. Miestami to vyzeralo tak, že obvykle 
mlčiace rady študentstva sa začínajú aktívne hlásiť o slovo a konečne svitá nádej definitívneho konca nemých konferenčných diskusií, 
ktoré v našich geograficko-univerzitných šírkach, žiaľ, nezvyknú byť zriedkavým javom.

Koncepčne bol seminár rozdelený na dva 
bloky – ako už vyplýva aj zo samotného názvu 
podujatia, jeden z nich sa zameral na uda-
losti holokaustu, zatiaľ čo druhý sa venoval 
súčasnému stavu extrémizmu a jeho príči-
nám. V prvej časti vystúpil Joel Zisenwine 
z Yad Vashem, popredného svetového pra-
coviska zameraného na výskum holokaustu, 
s príspevkom o priebehu a organizácii de-
portácií Židov v Európe, slovenský kontext 
a rozmer týchto udalostí ozrejmil historik 
Eduard Nižňanský z Filozofickej fakulty UK 
(FiF UK) a právnu stránku uchopenia moci 
Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou pri-
blížil ďalší historik Miroslav Lysý, ktorý pô-
sobí na Právnickej fakulte UK (PraF UK). Po 
krátkej prestávke sa diskusia presunula od 
voňavej kávy k tienistejším stránkam našej 
súčasnosti. Druhý blok odštartoval príspevok 
politologičky Dariny Malovej z FiF UK o príči-
nách extrémizmu v kontexte krízy demokracie 

v 21. storočí, o náraste antisemitizmu v Eu-
rópe hovoril Benjamin Fischer z Európskeho 
židovského kongresu a záver seminára bol 
venovaný možnostiam právneho boja proti 
extrémizmu so zameraním na trestný čin po-
pierania holokaustu, ktoré analyzoval Eduard 
Burda, dekan PraF UK.

Takto koncipovaný program priam nabá-
dal k zamysleniu sa, či historické udalosti 
v rozmere takom zásadnom, ako bol holo-

kaust, boli dostatočným varovaním pred ich 
možným návratom, resp. opakovaním sa. Je 
otázne, či podtitul seminára „Naozaj sme sa 
poučili z dejín?“ bol po a) len provokatívnou 
výzvou k polemike alebo po b) zámerne vy-
chádzal z premisy, že vo všeobecnosti sú 
príslušníci druhu Homo sapiens sapiens 
schopní a ochotní sa z histórie poučiť a táto 
ich údajná danosť len v súčasnosti čelí sil-
ným otrasom. Ak by bol vaším priateľom na 
telefóne historik, odpoveď b) by sotva označil 
za správnu a vy by ste sa elegantne posunuli 
na ďalšiu garantovanú hranicu. Ak nás niečo 
dejiny naučili, tak akurát to, že sme sa z nich 
nenaučili nič. Napokon ani holokaust sa ne-
stal dostatočnou prevenciou voči plánom 
masového vyhladenia istých častí spoločnos-
ti – či už budeme hovoriť o genocíde v Kam-
bodži, Rwande, alebo Srebrenici. A to ide len 
o skrátenú verziu zoznamu.

Analýza súčasného stavu spoločnosti, 
diskutovaná v druhom bloku seminára, toto 
tvrdenie len podporila. Stúpajúca tendencia 
extrémistických prejavov vrátane antisemitiz-
mu je opäť na dennom poriadku, verejnosť 
sa radikalizuje, oporné piliere demokracie sa 
v mnohých (nielen) európskych štátoch otria-
sajú v základoch. Badať to aj v krajinách V4, 
kde situácia kontinuálne praje, hoci demo-
kraticky zvoleným, „silným lídrom“, ktorých 
pravice majú, symbolicky vzaté, tendenciu vy-
streľovať až nápadne blízko k 45-stupňovému 
uhlu. Na Slovensku po posledných voľbách 
do VÚC zavial vietor optimizmu a kandidáti od 
zelených mikín svoje pozície nepotvrdili. Kľú-
čovými však budú nasledujúce parlamentné 
voľby, ktoré snáď tiež dajú stopku poslancom, 
ktorí považujú za normálne prichádzať na za-
sadnutia NR SR so strelnou zbraňou. Vraj kvôli 
osobnej bezpečnosti. Na druhej strane, táto 
paranoja by mohla mať pre vášnivých nacio-
nalistov svoje opodstatnenie pri cestovaní do 
parlamentu trolejbusom č. 203, veď stojí aj na 
zastávke Partizánska...

Voči súčasným prejavom extrémizmu 
v spoločnosti aj na politickej scéne sa vo svo-

jom príhovore počas seminára jednoznačne 
vymedzil aj prezident SR Andrej Kiska, kto-
rý však zdôraznil i to, že je úlohou každého 
z nás pomôcť tomu, aby sa takýmto tenden-
ciám predchádzalo. Práve absenciu občian-
skej spoločnosti považujem za Achillovu pätu 
demokracie na Slovensku. Napokon už len 
samotná potreba definovať popieranie holo-
kaustu ako trestný čin, čo bolo čiastočne aj 
predmetom poslednej prednášky seminára, 
svedčí o jej alarmujúcom stave. Prezident 
Kiska taktiež apeloval na učiteľov, vysoko-
školských pedagógov a akademickú obec, 
aby vysvetľovali mladým ľuďom, ako má vy-
zerať krajina a aké hodnoty má zastávať. Jed-
ným z takýchto krokov bolo aj usporiadanie 
seminára „Holokaust a extrémizmus. Naozaj 
sme sa poučili z dejín?“ na pôde UK. Odvo-
lávanie sa na údajné automatické poučenie 
z histórie podľa mňa neobstojí, avšak rozhod-
ne má zmysel hovoriť o zlyhaniach v dejinách 
a vysielať jasné varovné signály, aj keď nieke-
dy ide o donkichotský boj s veternými mlyn-
mi. Presne ako kedysi Johan Huizinga, ktorý 
neúnavne písal eseje proti fašizmu, no málo-
kto veril, že by medievalista, hoci svetového 
mena, mal čo povedať k súdobému dianiu. 
Neskorší vývoj mu však v mnohom, žiaľ, dal 
za pravdu.

Michala Lônčíková,
Katedra všeobecných dejín FiF UK
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Bc. Zuzana Pogádlová
Prečo ste sa rozhodli študovať na FM 
UK?

Bakalársky stupeň štúdia – odbor mana-
žérska matematika – som ukončila na mat-
fyze. Keďže už aj v rámci tohto štúdia sme 
mali predmety na Fakulte managementu 
UK a problematika financií a ekonómie ma 
zaujala, rozhodla som sa ďalej pokračovať 
práve na našej fakulte, kde študujem ma-
nažment zameraný na financie.

Popri štúdiu úspešne reprezentujete 
našu univerzitu v basketbale. Odkedy 
sa vlastne venujete basketbalu? Dá sa 
to stíhať popri štúdiu?

Keďže sa mi basketbal páčil ako šport 
už od malička a aj pochádzam z mesta, 
ktoré má bohatú basketbalovú históriu (z 
Handlovej – poznámka red.), začala som 
trénovať už na 1. stupni ZŠ. Odjakživa som 
bola zvyknutá kombinovať svoje basketba-
lové aktivity so školou, vyznávajúc tézu, že 
keď sa chce, všetko sa dá. Preto si čas na 
štúdium i tréning vždy nájdem.

Ktorú reprezentáciu za univerzitu vní-
mate ako najväčšiu skúsenosť a prečo?

Pre mňa to je jednoznačne reprezen-
tácia na nedávnych majstrovstvách eu-

rópskych univerzít v basketbale, ktoré sa 
konali v Miškovci v júli 2017. A prečo? Na 
to mám veľmi jednoduchú odpoveď. Pre-
tože reprezentovať nielen univerzitu, ale 
aj Slovensko bola pre mňa obrovská česť. 
Zišli sme sa tam perfektná partia dievčat a 
odniesli si odtiaľ úspech (4. miesto – po-
známka red.), v ktorý sme pôvodne ani ne-
dúfali, a spolu s ním aj množstvo zážitkov a 
pekných spomienok.

Slovenských študentov ste reprezento-
vali na európskej i celosvetovej pôde. 
Čo vám to dalo?

Basketbal je tímový šport a aj keď na pa-
lubovke nepatrím medzi najlepšie hráčky, 
snažím sa byť pre tím prínosom. Nie je to 
totiž všetko len o športovom výkone, ale 
aj o zorganizovaní tímu, podpore tímového 
ducha a motivácii spoluhráčok. Reprezen-
tovanie UK mi dalo veľa nových skúseností, 
zážitkov a, samozrejme, priateľov.

Čomu ste sa venovali vo svojej bakalár-
skej práci?

Názov mojej bakalárskej práce znel „Eu-
rofondy a ich využitie pri financovaní vzde-
lávania“. Zaoberala som sa eurofondmi 
(prekvapivo☺), rozpočtami škôl a ich pod-
robnejšou analýzou.

Máte už plány, čo by ste chceli robiť po 
ukončení štúdia?

Mojím prvoradým cieľom je úspešne 
ukončiť štúdium na FM UK a čo bude po-
tom, to je ešte otázne. Samozrejme, ako 
každý by som sa rada zamestnala v oblasti, 
ktorú študujem, no to je pre mňa ešte ďa-
leká budúcnosť.
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Fakulta managementu UK predstavuje  
svojich úspešných študentov

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK), prvá fakulta na Slovensku, ktorá sa špecializovala na výučbu ma-
nažmentu, má za sebou viac než štvrťstoročnú históriu. Najvýpovednejším dôkazom o pretrvávajúcej kvalite ňou ponúkaného štúdia sú 
jej absolventi, ktorí nachádzajú výborné uplatnenie v manažérskych pozíciách na všetkých stupňoch riadenia v štátnej i komerčnej sfére. 
Fakulta pritom eviduje najvyššie nástupné platy svojich absolventov spomedzi všetkých fakúlt ekonomického a manažérskeho zamera-
nia v SR a tiež dlhodobo najnižšiu mieru nezamestnanosti absolventov. Úspechy, ktoré FM UK hlavne z pohľadu hodnotenia vedomostí 
a schopností jej absolventov nezávislými ratingovými agentúrami a manažérskou praxou zaznamenáva, vychádzajú zo snahy uplatňovať 
nové a netradičné formy a metódy výučby, ktoré sa prioritne sústreďujú na rozvíjanie tvorivých schopností, pružnosti a prispôsobivosti 
jej študentov a absolventov. Navyše, fakulta podporuje i rozmanité mimoškolské iniciatívy svojich poslucháčov – potvrdzujú to aj slová 
troch výnimočných študentov, ktorí sa popri štúdiu na FM UK upísali športu a fakultu i celú našu univerzitu úspešne reprezentujú doma 
i v zahraničí.

Bc. Viktor Dědeček
Prečo ste sa rozhodli študovať na FM 
UK?

Manažment považujem za zaujímavý od-
bor, ktorý poskytuje užitočné poznatky v sfére 
financií, ekonómie, účtovníctva, marketingu, 
riadenia, ako i v ďalších oblastiach, ktoré 
majú využitie v dnešnom svete, a to nielen 
v pracovnom, ale i osobnom živote.

Popri štúdiu úspešne reprezentujete uni-
verzitu v basketbale. Odkedy sa venujete 
basketbalu? Dá sa to stíhať popri štúdiu?

S basketbalom som začal približne nieke-
dy v dvanástich rokoch, na profesionálnej 
úrovni som sa pohyboval približne tak štyri 
sezóny. Momentálne basketbalu nevenujem 

toľko času, ako tomu bývalo kedysi, takže 
školu nemám problém stíhať. Ale na začiat-
ku štúdia, v časoch, keď som sa venoval 
basketbalu aktívnejšie, som riešil absencie 
individuálnym športovým plánom. V prípade 
komplikácií mi v ústrety vychádzali aj samotní 
vyučujúci, ktorí sú voči športovcom, repre-
zentujúcim fakultu či univerzitu, tolerantní a 
nerobí im problém dať študentom možnosť 
nahradiť si zameškaný seminár v iný deň.

Ktorú reprezentáciu za univerzitu vníma-
te ako najväčšiu skúsenosť a prečo?

V tomto smere bol pre mňa celý minulý 
rok jednou veľkou skúsenosťou, pretože 
sme ako univerzita najprv vyhrali univerzit-
né majstrovstvá v basketbale na Slovensku, 



V Ý N I M O Č N Í  Š T U D E N T I

Bc. Peter Šrutek
Prečo ste sa rozhodli študovať na FM UK?

V prípade mojej voľby zavážilo predovšet-
kým dobré meno Fakulty managementu UK, 
ako i lákavá vízia pracovného uplatnenia 
sa v rámci fakultou ponúkaných študijných 
programov. Veľmi zavážil aj spôsob vzdeláva-
nia, keďže sa tu na výučbe podieľajú vzdelaní 
odborníci z praxe, navyše, fakulta študentom 
sprostredkúva aj získanie užitočných kon-
taktov a možnosti praxe počas štúdia, ako aj 
možnosti športovej reprezentácie (či už za fa-
kultu, alebo univerzitu) v rámci Slovenska i na 
medzinárodných univerzitných turnajoch.

Popri štúdiu úspešne reprezentujete našu 
univerzitu vo futsale. Odkedy sa venujete 
tomuto športu? Dá sa to stíhať popri štú-
diu?

Futbalu sa venujem od svojich trinástich 
rokov a konkrétne futsalu od svojich devät-
nástich. Je to síce relatívne krátky čas, no 
najmä vďaka štúdiu na FM UK som sa dostal 
do úspešného futsalového klubu Rehab Kli-
nik Barabéri, ktorý hrá o popredné priečky 
v druhej slovenskej futsalovej lige, pričom 
minulý rok nám v barážovom zápase len veľ-
mi tesne ušiel postup do extraligy. Veľkou 
výhodou je to, že Fakulta managementu UK 
okrem kvalitného a s praxou prepojeného štú-
dia zabezpečuje aj dostatočnú podporu tým, 
ktorí majú záujem o športovanie a s tým spo-
jenú reprezentáciu – športoví reprezentanti 
tu majú silné zázemie, vyučujúci chápu ich 
časovú vyťaženosť a vychádzajú im v ústrety 
flexibilnou ponukou alternatívneho plnenia 
ich študijných povinností.

Ktorú reprezentáciu za univerzitu vnímate 
ako najväčšiu skúsenosť a prečo?

Práve už niekoľkokrát spomínané minulo-
ročné III. medziuniverzitné majstrovstvá sveta 
v Španielsku, na ktorých naše družstvo vyhra-
lo futsalový turnaj, do ktorého sa zapojili tímy 
až 36 univerzít. Najmä vďaka tomuto úspechu 
vo futsale, ktorý nám zaistil 10 z celkových 20 
bodov, ktoré na majstrovstvách získala naša 

univerzita, sa podarilo UK dosiahnuť 6. miesto 
v celkovom hodnotení, čo je (vzhľadom na 
prestížnosť podujatia a početnú konkurenciu 
v podobe ďalších 65 univerzít z celého sve-
ta) ohromný úspech a skvelá propagácia pre 
celú univerzitu.

Slovenských študentov ste reprezentovali 
na európskej i celosvetovej pôde. Čo vám 
to dalo?

Reprezentácia na takomto medzinárodnom 
turnaji nám okrem skúseností so svetovým 
futsalom a rôznymi typmi hráčov tiež umož-
ňuje bližšie a na vlastnej koži spoznať rôzne 
kultúry a európske mestá. Napomáha to tiež 
získaniu väčšieho rozhľadu o tom, ako to vo 
svete funguje, pričom je to i skvelý spôsob, 
ako si v praxi overiť a bližšie pochopiť kultúr-
ne rozdiely, o ktorých sa učíme v škole, čo 
určite ocenia najmä študenti, ktorí sa chcú v 
budúcnosti venovať európskej politike alebo 
pracovať v nadnárodných korporáciách.

Ako vnímate doterajšie štúdium na fakul-
te?

Veľmi pozitívne, hoci sa vždy nájdu nejaké 
chyby, na ktorých eliminácii však fakulta po-
stupne pracuje, a i keď sú niektoré predmety 
veľmi náročné (najmä vzhľadom na celkový 
rozsah výučby zhustený do jedného semes-
tra). Za športovcov na FM UK však môžem 
povedať, že reprezentácia fakulty alebo uni-
verzity sa tu patrične cení a môže pomôcť štu-
dentovi v prípade, že má v istých oblastiach 
štúdia problémy.

Čomu ste sa venovali vo svojej bakalár-
skej práci?

Zameral som sa na tému využitia sociál-
nych sietí v podnikaní, avšak vo svojej diplo-
movej práci sa venujem rozvoju intermodálnej 
dopravy v rámci Európskej únie a Slovenska, 
v čom som sa celkom našiel.

Máte už plány, čo by ste chceli robiť po 
ukončení štúdia?

Počas prvých ročníkov som nemal vôbec 
tušenie, čo by som mohol po výške robiť. 
Keď že som sa však vďaka reprezentácii fa-
kulty dostal nielen do skvelého futsalového 
klubu, ale aj získal zaujímavé pracovné skúse-
nosti, konkrétne vo Volkswagene, tak tam po 
štyroch rokoch asi aj ostanem. Plánujem sa 
prihlásiť na Trainee program, čo je príprava 
pre budúcich manažérov, ktorých si VW takto 
vychováva. Okrem zaujímavého nástupného 
platu sú v tejto oblasti veľmi veľké možnosti 
budúceho rastu v rámci tejto stabilnej nad-
národnej spoločnosti. Ešte pre zaujímavosť: 
človek nemusí mať vôbec žiadne technické 
vzdelanie a ani nič vedieť o automobiloch a 
môže začať vo VW pracovať napríklad aj ako 
tour guide vo výrobných halách – to bol spo-
čiatku aj môj prípad, časom sa však človek 
vypracuje. Momentálne tam už viac než dva 
roky pracujem ako tlmočník/prekladateľ a 
vzhľadom na flexibilitu a výborné zázemie na 
mojom oddelení je pre mňa táto práca popri 
štúdiu úplne ideálna.

Mgr. Martin Dovičák, FM a FMFI UK
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vďaka čomu sme sa dostali na európske 
univerzitné majstrovstvá do maďarského 
Miškovca, kde sme si mohli porovnať sily s 
hráčmi najvyšších líg ostatných krajín. Taká-
to jedinečná možnosť sa mnohým bývalým, 
ale ani terajším hráčom, ktorých poznám, 
nenaskytla. Preto som za ňu – rovnako ako 
moji spoluhráči – veľmi vďačný. Na tomto 
podujatí som spoznal mnoho ľudí, s ktorými 
sme si sadli a udržiavame kontakt dodnes. 
V tejto súvislosti musím spomenúť aj novem-
brové III. medziuniverzitné majstrovstvá sve-
ta v Barcelone, kde nám v basketbalovom 
turnaji mužov len o vlások uniklo semifinále. 
Bola to ďalšia skvelá príležitosť otestovať 
svoje hráčske kvality v súboji s veľmi dobrými 
tímami z rôznych univerzít. Mohli sme tiež vi-
dieť, ako sa dá veľmi slušne takéto podujatie 
zorganizovať, resp. čo by sa dalo – vychyta-
ním istých organizačných chybičiek – spra-
viť ešte lepšie. Obidve súťaže nám priniesli 
veľa skúseností, najmä tých basketbalových, 
ale aj vzácnych zahraničných kamarátstiev, 

ktoré majú pre človeka často neoceniteľnú 
hodnotu, a to hneď v niekoľkých rovinách. 
Ja som napríklad na majstrovstvách v Miš-
kovci spoznal protihráča z rakúskej ligy, kde 
obidvaja hrávame, a práve on mi pomáha s 
prestupom do jeho momentálneho klubu, 
kde hrajú vyššiu ligu.

Ako vnímate doterajšie štúdium na fa-
kulte?

Na škole sa mi páči to, že sme nútení kre-
atívne rozvíjať naše schopnosti a aplikovať 
nadobudnuté poznatky v praxi. Škola má 
všeobecnejšie zameranie, čo mi vyhovuje, 
lebo každý z nás má možnosť „nájsť sa“ 
v oblasti, ktorá mu je najviac sympatická. A 
potom sa jej venovať do hĺbky.

Čomu ste sa venovali vo svojej bakalár-
skej práci?

Keďže som prvé tri roky študoval športo-
vý manažment na Fakulte telesnej výchovy 
a športu UK, téma mojej bakalárskej práce 

sa týkala pozorovania zmien pohybových 
schopností basketbalistov v ročnom cykle. 
V skratke išlo o vyhodnotenie nameraných 
výsledkov pohybových schopností, ktoré 
som si vybral na meranie špecifickými za-
užívanými testami. Rozoberal som prob-
lematiku, ako som ich meral, a keď som 
pozoroval zmeny nameraných vybraných 
schopností, tak som sa snažil logicky odô-
vodniť tieto zmeny.

Máte už plány, čo by ste chceli robiť po 
ukončení štúdia?

Momentálne hrám v rakúskom basketba-
lovom klube kúsok od Bratislavy a rád by 
som v tom pokračoval aj po štúdiu, ak mi 
to možnosti dovolia. Pracujem však aj ako 
osobný tréner v jednom fitnescentre, čo mi 
zatiaľ veľmi vyhovuje. Plánujem sa v tejto 
oblasti pohybovať aj naďalej, dostať sa na 
čo najvyššiu možnú úroveň a popritom roz-
behnúť vlastné podnikanie.



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

Na Prírodovedeckej fakulte UK udelili Cenu  
a Štipendium Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej

Dňa 18. decembra 2017 sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) uskutočnilo slávnostné podujatie spoje-
né s udelením Štipendia a Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2017. Druhý ročník udeľovania ceny sponzoroval Ing. Viliam Sedlár 
na počesť svojej manželky Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej, ktorá sa zaslúžila o rozvoj genetiky a evolučnej biológie na Slovensku v druhej 
polovici 50. rokov 20. storočia. Podujatie, ktorého súčasťou bolo aj otvorenie nového laboratória genetiky, spoločne zorganizovali dekan  PriF 
UK doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., a občianske združenie Natura.

Do finále súťaže o cenu sa dostali štyria 
kandidáti. Z nich komisia vybrala tohtoročného 
laureáta – doc. Dr. rer. nat. Petra Vďačného, 
PhD., z Katedry zoológie PriF UK. Cenu, spo-
jenú s finančnou odmenou, získal za spolu-
autorstvo série prác venovaných integrovanej 
analýze fylogenézy vybraných skupín nálevní-
kov. Na ich základe popísal viaceré evolučné 
trendy týkajúce sa vzniku nových druhov, ako aj 
ich vymierania. Ďalším trom navrhovaným kan-
didátom, ktorí dosiahli v roku 2017 originálne 

výsledky uvedené veľmi kvalitnými publikácia-
mi, sa dekan PriF UK rozhodol udeliť čestné 
uznanie, a to konkrétne Mgr. Renáte Švubo-
vej, PhD., z Katedry fyziológie rastlín PriF UK; 
Mgr. Andrei Cillingovej z Katedry biochémie 
PriF UK; a RNDr. Jánovi Radvánszkemu, PhD., 
z Ústavu klinického a translačného výskumu 
Biomedicínskeho centra SAV.

Tento rok bola okrem súťaže o cenu prvýkrát 
vyhlásená aj súťaž o štipendium, ktoré získala 
Ing. Silvia Schmidtová z Ústavu experimentál-
nej onkológie Biomedicínskeho centra SAV. 
Trojmesačný pobyt na Department of Patho-
logy at Erasmus Medical Center v Rotterdame 
v laboratóriu prof. Leenderta Looijenga jej po-
môže získať cenné výsledky pre svoj výskum 
bunkových línií rezistentných voči cisplatine, 
ako aj experimentálne zručnosti, ktoré bude 
môcť využiť jej domovské laboratórium.

Ceremoniálu predchádzalo slávnostné otvo-
renie Laboratória Dr. Ludmily Sedlárovej-Raba-
novej. Laboratórium sa nachádza v priestoroch 
Katedry genetiky PriF UK a bude miestom pre 
realizáciu experimentov využívajúcich moderné 
molekulárno-genetické metódy.

Sponzorovanie vedeckého výskumu a vzde-
lávania zo súkromných zdrojov bez očakávania 
finančného návratu je na Slovensku výnimoč-

ným aktom. Rozhodnutie Ing. Viliama Sedlára 
podporovať talentovaných a výnimočných slo-
venských vedcov a výskum na univerzitnej pôde 
si preto jednak zasluhuje obdiv a zároveň vzbu-
dzuje nádej, že nájde aj nasledovníkov.

Karin Fedorová

Ing. Silvia Schmidtová

V Aule UK o tom, prečo nie je dobré stotožňovať  
evolúciu s Darwinom

Dňa 29. novembra 2017 sa v Aule UK uskutočnila ďalšia z cyklu celouniverzitných profesorských prednášok pod názvom „Prečo nie je dobré stotož-
ňovať evolúciu s Darwinom“. Prof. RNDr. Vladimír Kováč, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK v prednáške priblížil Darwinovu evolučnú teóriu v kontex-
te najnovších vedeckých objavov.

V úvode prof. Kováč oboznámil publikum 
s Darwinovou teóriou o vzniku druhov, ktorej pod-
statou je variabilita v rámci populácie, teda to, že 
každý jeden člen populácie je trochu iný, pričom 
prežije len ten „najsúcejší“. Prenos génov však 
nie je vždy úspešný. Výsledkom sú rôzne mutá-
cie, ktoré však v konečnom dôsledku môžu byť 
pre druh prospešné. V roku 1953 po objave DNA 
sa vo svete začala šíriť myšlienka genocentrizmu 
a prichádza „koncept sebeckého génu“. Prof. 
Kováč prezentoval myšlienku Richarda Dawkinsa, 
podľa ktorého sme len stroje na prežitie, ktorých 
jediným poslaním je zachovanie génov. Darwin 
však myšlienku, že všetko je len o génoch, nikdy 
neprezentoval.

Problémom je izolované nazeranie na evolúciu, 
pretože ako gény, tak ich vonkajšie vlastnosti skú-
majú samostatné študijné disciplíny. Ich prepoje-
ním vzniká epigenetika, ktorá skúma to, ako sa 
genetické dispozície prejavia na vonkajších vlast-
nostiach jedinca.

V ďalšej časti prednášky prof. Kováč predstavil 
svoj vedecký výskum, ktorý sa zaoberá inváznym 
potenciálom a teóriou alternatívnych ontogenéz, 
čiže skúma, prečo sa niektoré invázne druhy v no-

vom prostredí uchytia a iné nie. Prof. Kováč zdô-
raznil pojem „fenotypová plasticita“, čo je schop-
nosť jedinca prispôsobiť sa prostrediu, v ktorom 
sa aktuálne nachádza. Otázkou však ostáva, ako 
je to možné. Genóm každého jedinca obsahuje 
množstvo informácií, ktoré sa môžu a nemusia 
prejaviť. Na ich prebudení môže mať podľa prof. 
Kováča zásluhu prostredie. Tieto vlastnosti na 
rozdiel od mutácií nie sú trvalé a môžu odznieť po 
tom, ako sa zmení prostredie. Sú ale taktiež dedič-
né. Prof. Kováč to nazýva rozšírenou evolučnou 

syntézou, čo znamená, že nie sme len obeťami 
mutácií a prírodného výberu, ale dokážeme sa 
flexibilne prispôsobiť prostrediu už v rámci jednej 
generácie a tieto nadobudnuté vlastnosti si gene-
račne odovzdávať.

Prof. Kováč taktiež priblížil pojem „vedecký 
kreacionizmus“, ktorý presadzuje teóriu tzv. inte-
ligentného dizajnu. Teda to, že sme sa nevyvinuli, 
ale niekto nás stvoril. Ako sa však prednášajúci vy-
jadril, vedecký kreacionizmus nemožno pokladať 
za relevantný vedecký smer, keďže kreacionisti 
neskúmajú problematiku vedeckými metódami, 
navyše, pracujú len s jednou hypotézou inteligent-
ného dizajnéra. Na záver prednášky prof. Kováč 
predstavil na odľahčenie hnutie „pastafariánov“, 
ktoré ako stvoriteľa prezentuje lietajúce špagetové 
monštrum. Cieľom tohto hnutia je ironicky pouká-
zať na to, že keď môže niekto tvrdiť, že evolučná 
teória je rovnocenná s teóriou inteligentného di-
zajnéra, môže byť stvoriteľom aj lietajúce špage-
tové monštrum. Po prednáške nasledovala bohatá 
diskusia.

Veronika Bullová,
študentka žurnalistiky na FiF UK

Zľava: predseda o. z. Natura prof. Jordan Kolarov 
z Katedry biochémie PriF UK, doc. Peter Vďačný, 
Dr. Silvia Bágeľová-Poláková (laureátka ceny za rok 
2016), prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť 
a doktorandské štúdium prof. Peter Moczo, Ing. Viliam 
Sedlár, doc. Milan Trizna
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Na berlínskom finále Falling Walls Lab 2017 sa predviedli 
najlepší mladí vedci a inovátori z celého sveta 

Po prvýkrát nechýbal ani zástupca zo Slovenska
Dňa 8. novembra 2017 sa uskutočnilo svetové finále prestížneho podujatia Falling Walls Lab (FWL) v Akademie der Künste na Pariser Platz 
v bezprostrednej blízkosti Brandenburger Tor v Berlíne. Miesto nie je náhodné: Brandenburská brána bola roky jedným zo symbolov rozdelenia 
Nemecka. Falling Walls je unikátnym medzinárodným fórom pre najlepších reprezentantov vedy, podnikania, politiky, umenia a spoločnosti. 
Vzniklo pri príležitosti 20. výročia pádu Berlínskeho múru a je veľkoryso podporované nemeckým ministerstvom školstva a výskumu, Nadáciou 
Roberta Boscha, Helmholtzovou spoločnosťou, Senátom Berlína a mnohými ďalšími inštitúciami a jednotlivcami.

FWL je unikátne aj svojím formátom. Každý 
prezentujúci má presne 3 minúty a 3 power-
pointové slajdy na to, aby presvedčil odbornú 
porotu, že je práve on najlepším inovátorom.

Od roku 2009 sa každoročne vždy 8. no-
vembra koná finále FWL. Osem rokov sa 
schádzali najlepší mladí vedci a inovátori 
– víťazi národných, mestských alebo univer-
zitných podujatí FWL – z celého sveta bez 
účasti Slovenska. V roku 2017 sa prvýkrát 
finalistom FWL stal aj zástupca Slovenska, 
a to vďaka uskutočneniu prvého ročníka FWL 
Slovakia (FWLS) dňa 29. septembra 2017 
v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave (UK). Prvým 
víťazom FWLS sa stal RNDr. Stanislav Hrivňak 
so svojím príspevkom Breaking the Wall of 
Small Animal Imaging. Svetového finále sa 
na pozvanie organizátorov zúčastnili aj prof. 
RNDr. Peter Moczo, DrSc., prorektor UK pre 

vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské 
štúdium a predseda FWLS, a prof. RNDr. 
Vladimír Bužek, DrSc., vedúci vedecký pra-
covník Fyzikálneho ústavu SAV a predseda 
poroty FWLS.

Profesori Bužek a Moczo sa zhodli na tom, 
že viaceré príspevky prezentované našimi 
mladými vedcami na FWLS by veľmi úspešne 
konkurovali mnohým príspevkom prezentova-
ným na svetovom finále. „V priemere je však 
viditeľný rozdiel v schopnosti zaujať, pre-
zentovať a presvedčiť. Obsahovú a grafickú 
úroveň powerpointovej prezentácie, ako aj 
samotný prednes treba zlepšiť, ak majú naši 
talentovaní mladí vedci lepšie konkurovať svo-
jim zahraničným kolegom. Je to jedna z vecí, 
čo treba zlepšiť v úrovni doktorandského štú-
dia nielen na našej univerzite,“ upozornil prof. 
Moczo.

Príspevky mladých vedcov a inovátorov po-
sudzuje prísna medzinárodná porota. Je zlo-
žená z vynikajúcich odborníkov. Porote FWL 

2017 predsedala Dr. Claudie Haigneré, dru-
há európska astronautka a poradkyňa gene-
rálneho riaditeľa Európskej vesmírnej agen-
túry. Najaktívnejším a najkritickejším členom 
poroty bol prof. William Phillips, americký 
fyzik, nositeľ Nobelovej ceny za rok 1997 za 
rozvoj metód ochladzovania a záchytu atómov 
pomocou laserového svetla. Členom poroty 
bol aj prof. Carl-Henrik Heldin, švédsky mole-
kulárny biológ, predseda Nobelovej nadácie.

Do finále FWL 2017 postúpilo 101 mladých 
vedcov a inovátorov z celého sveta. Víťazkou 
FWL 2017 sa stala Dr. Agnes Reiner z Vie-
denskej univerzity za príspevok Breaking 
the Wall of Ovarian Cancer Diagnosis. Dr. 
Reiner prezentovala výsledky svojho výsku-
mu nových krvných biomarkerov pre včasnú 
diagnostiku rakoviny vaječníkov. Porotu i au-
ditórium presvedčila najlepšou kombináciou 
významnosti pôvodného výsledku a veľmi 

vyváženou metodickou pre-
zentáciou. Druhým v pora-
dí bol Dr. Ashwin Charles 
z Malajzijskej univerzity 
v Pahangu za príspevok Bre-
aking the Wall of Wastewa-
ter Treatment zameraný na 
využitie solárnej energie na 
odstraňovanie škodlivín vzni-
kajúcich pri výrobe palmové-
ho oleja. Na treťom mieste 
sa umiestnila Dr. Srilahari 
Namani z AIMST Univerzity 
v Malajzii za príspevok Bre-
aking the Wall of Mosquito 
Borne Diseases. Dr. Nama-

ni doslova strhla publikum svojím nadšením 
a prezentáciou. Zamerala sa na využitie po-
čítačov na rýchlu identifikáciu druhov komá-
rov, ktorá môže byť lokálne využitá v prevencii 
chorôb prenášaných komármi.

Traja víťazi FWL získali možnosť prezento-
vať svoje príspevky nasledujúci deň na Falling 
Walls Conference, ktorá sa konala v budove 
Radialsystem V na Holzmarktstraße 33, mies-
te, ktoré svojou polohou príznačne pripomína 
obdobie rozdelenia Berlína. Na Falling Walls 
Conference prezentujú príspevky na aktu-
álne vedecké a spoločenské témy pozvaní 
významní odborníci. Ide o veľmi prestížne 
podujatie ostro sledované odbornou i širokou 
verejnosťou, navyše, formou priameho online 
prenosu je dostupné aj záujemcom z celého 
sveta. Témy prednášok boli aj v roku 2017 
skutočne zaujímavé, napr.: ako môžu zabud-
nuté potraviny pomôcť v budúcnosti, ako eko-
lógia oceánov odhaľuje kolaps ekosystému, 
ako môže tekutá biopsia z kvapky krvi revo-

lucionizovať lekársku diagnostiku, ako mik-
roskopia vysokého rozlíšenia odhaľuje nové 
dimenzie života, ako začínajú systémy hierar-
chického učenia predbiehať ľudí, ako buduje 
psychológia empatiu medzi človekom a robo-
tom a pod. „V nabitej sále Radialsystem V do-
slova iskrilo nadšenie pre vedomosti a nové 
prístupy riešenia zásadných problémov sveta 
a spoločnosti. Atmosféra FWL i Falling Walls 
Conference bola jednoducho úžasná, strhu-
júca a silno motivujúca,“ zhodnotil prof. Moc-
zo. „Veľmi si prajem, aby bolo zastúpenie Slo-
venska v budúcich rokoch ešte výraznejšie,“ 
dodal predseda FWLS.

redakcia

Zľava: prof. Peter Moczo, prof. Carl-Henrik Heldin 
a prof. Vladimír Bužek počas prestávky FWL na terase 
Akademie der Künste

Pohľad na Pariser Platz v Berlíne z Akademie der Künste – miesta konania 
Falling Walls Lab

Dr. Stanislav Hrivňak z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach počas prezentácie svojho príspevku
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Mladí záujemcovia sa zoznámili s prácou lekárov

Aj Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine (JLF UK) žila túto vedeckú jeseň obľúbeným Týždňom vedy a techni-
ky – dňa 16. novembra 2017 otvorila v rámci Dňa otvorených dverí (DOD) svoje brány žiakom základných a stredných škôl. Program 
podujatia, ktoré sa opäť stretlo aj so záujmom širokej laickej verejnosti, bol pripravený v spolupráci s Ústavom fyziológie, Ústavom 
lekárskej biofyziky a Simulačným výučbovým centrom JLF UK. Na príprave participovalo aj Centrum pre podporu vedy, výskumu 
a vývoja JLF UK, ktoré DOD na našej fakulte koordinuje už niekoľko rokov.

Kolektív Ústavu fyziológie JLF UK pripra-
vil pre malých i veľkých fanúšikov medicíny 
prezentáciu a seminár na tému „Ako fungu-
je ľudské telo“. Pod vedením doc. MUDr. 
Daniely Mokrej, PhD., sa pracovný kolektív 
snažil návštevníkom priblížiť funkcie nášho 
tela, ktoré často vnímame ako samozrej-
mosť, pričom sa zväčša ani nezamýšľame 
nad tým, ako v skutočnosti fungujú, napr. 
ako vnímame svet zmyslami alebo prečo vidí-
me farebne. Školákom boli tiež interaktívnou 
formou odprezentované metódy určovania 
krvnej skupiny, ale i to, ako vyzerajú krvné 
bunky pod mikroskopom, ako sa dajú merať 
pľúcne funkcie, ako sa meria tlak krvi, aká 
je naša svalová sila, koľko tuku máme v tele 
alebo čo počuje lekár vo fonendoskope.

Do programu sa pod vedením prof. 
MUDr. Jána Jakuša, DrSc., zapojil aj Ústav 
lekárskej biofyziky JLF UK, ktorý sa snažil 
návštevníkom prostredníctvom prednášky 
na tému „Život v prostredí“ ukázať škod-
livosť vyžarovania elektromagnetického 

vlnenia z mobilných telefónov na ľudský 
organizmus. Vedeckí pracovníci vo svojej 
prezentácii prakticky demonštrovali, ako 
sa toto vyžarovanie meria. Veľmi zaujímavá 
bola aj prezentácia s termokamerou.

V priestoroch Simulačného výučbového 
centra JLF UK pod vedením prof. MUDr. 
Jany Plevkovej, PhD., čakali na účastní-
kov DOD praktické ukážky prvej pomoci 
na figurínach, vyšetrovanie na celotelovom 
pacientskom simulátore, pričom si náv-
števníci mali možnosť vyskúšať aj základ-
né zručnosti v laparoskopickej chirurgii či 
vyšetrenie fyziologických funkcií s využitím 
simulačných pomôcok.

Počas DOD 2017 sme zaznamenali naj-
väčšiu návštevnosť v histórii tohto poduja-
tia. Veľmi potešujúce bolo i to, že záujem 
prekročil hranice Žilinského kraja a celé 
podujatie bolo hodnotené pozitívnou 
spätnou väzbou, ktorá našu fakultu mo-
tivuje k ďalším aktivitám popularizujúcim 
vedu, a to najmä v radoch detí a mládeže.

Všetkým, ktorí na organizácii DOD 2017 
participovali, patrí vďaka a uznanie za to, že 
dokážu výsledky svojej vedeckovýskumnej 
a pedagogickej činnosti uplatniť aj pri akti-
vitách takéhoto typu. Už teraz sa tešíme na 
DOD 2018!

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA,
Mgr. Ivana Pittnerová, JLF UK

Na Lekársku fakultu UK zavítal mimoriadny 
a splnomocnený veľvyslanec Japonska v SR Jun Shimmi

V roku 2016 sme na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) založili tradíciu spoločných stretnutí predsta-
viteľov fakulty s veľvyslancami krajín, z ktorých k nám prichádzajú študenti na štúdium. Dňa 1. decembra 2017 sme tak u nás 
opäť privítali vzácnu návštevu – našu fakultu navštívil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike 
Jun Shimmi so sprievodom. Na stretnutí sa zúčastnili dekan LF UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., študijní prodekani pre výučbu 
v anglickom jazyku prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD., a prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., ako i japonskí študenti.

V miestnosti Vedeckej rady LF UK náv-
števu privítala prof. Brucknerová, ktorá 
veľvyslancovi Junovi Shimmimu následne 
predstavila päť nových japonských štu-
dentov na našej fakulte, ktorí v septembri 

2017 nastúpili do prvého ročníka, a infor-
movala ho aj o štruktúre a počte študentov 
podľa štátnej príslušnosti. Veľvyslanec vo 
svojom príhovore podporil medikov v štú-
diu a vyzdvihol dôležitosť systematickej 

prípravy na výkon budúceho povolania.
V druhej časti stretnutia, v dialógu so 

študentmi, sme diskutovali o príprave štu-
dentov pred nástupom na štúdium, medici 
informovali o vlastných skúsenostiach, ako 
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Martin hostil celoslovenský workshop o budúcnosti 
biomedicínskeho výskumu a vývoja v SR

Dňa 16. novembra 2017 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR), Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenské-
ho v Martine (JLF UK) a Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline (ŽU) usporiadali celoslovenský workshop pod názvom „Zdra-
vie obyvateľstva a zdravotnícke technológie – budúcnosť biomedicínskeho výskumu a vývoja v SR“. Podujatie sa uskutočnilo v Aule 
Magne JLF UK pod záštitou ministra zdravotníctva SR JUDr. Ing. Tomáša Druckera, dekana JLF UK prof. MUDr. Jána Danka, CSc., 
a riaditeľa Výskumného centra ŽU doc. Ing. Branislava Hadzimu, PhD. Hlavným programom workshopu bolo predstavenie domény  
č. 4 „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“ a s ňou súvisiacich aktivít a príležitostí.

Dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, 
CSc., otvoril podujatie spolu s PhDr. Ľubo-
mírom Nebeským z MZ SR, Ing. Ľubomírom 
Pepuchom, PhD., z Výskumného centra 
ŽU a Ing. Ladislavom Šimkom z Úradu pod-
predsedu vlády SR pre investície a informa-
tizáciu. S príhovorom tiež vystúpila gestorka 
domény RNDr. Ivica Kvietiková, PhD., riadi-
teľka odboru výskumu a vývoja MZ SR.

Workshop bol rozdelený do troch odbor-
ných blokov, v rámci ktorých sa predsta-
vili významné osobnosti z rôznych oblastí 
biomedicínskeho prostredia, ale aj mladí 
vedeckí pracovníci z JLF UK (MUDr. Ma-
tej Samoš, PhD., MUDr. Lucia Stančiako-
vá, PhD., a MUDr. Michal Mešťaník, PhD.) 
a z Výskumného centra ŽU (Mgr. Stanislav 
Hronček).

V úvode bola Ing. Šimkom predstavená 
Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu SR (RIS3 SK), stratégia tvorby 
domén a implementačný plán, ktorý podpo-
ruje napĺňanie jednotlivých domén RIS3 SK. 
MUDr. Richard Imrich, DrSc., z Biomedi-
cínskeho centra Slovenskej akadémie vied 
(SAV) následne odprezentoval základné vý-
chodiská pre tvorbu domény č. 4, ako aj zá-
kladné myšlienky podpory a rozvoja biome-
dicínskeho výskumu v rámci SR. Súčasťou 
každej z domén RIS3 SK bola identifikácia 
stakeholderov, rozvojových trendov domé-
ny a produktového portfólia naviazaného na 
tieto trendy. Súčasťou tzv. Entrepreneurial 
Discovery Process (EDP), ktorý sa zameria-
va na identifikáciu priorít domén RIS3 SK, 

bol aj dotazníkový prieskum, ktorého výsled-
ky viedli k identifikácii základných produkto-
vých línií pre následné výzvy z Operačného 
programu Výskum a inovácie. Celkové vý-
sledky boli prezentované Ing. Arturom Bo-
bovnickým, CSc., zo Slovenskej inovačnej 
a energetickej agentúry a Mgr. Martinou An-
tošovou, PhD., MBA, z JLF UK.

Veľmi zaujímavé boli prezentácie úspeš-
ných inovátorov z podnikateľského prostre-
dia – Ing. Pavol Čekan, PhD., zo spoločnosti 
MultiplexDX, s. r. o., a Dr. Ing. Róbert Mistrík 
z HighChem, s. r. o., predstavili svoje úspeš-
né príbehy v biomedicínskom výskume a vývoji 
a poukázali na dôležitosť inovácií a progresív-
neho myslenia v rozvoji podnikateľského pro-
stredia v prepojení na doménu č. 4. Prínosom 
bola tiež prednáška Ing. Jána Tkáča, DrSc., 
z Chemického ústavu SAV, ktorý je doposiaľ 
jediným úspešným riešiteľom ERC grantu 
v rámci SR, a predstavenie Biomedicínskeho 
centra SAV a jeho aktivít, ktoré odprezentovala 
jeho riaditeľka prof. RNDr. Silvia Pastoreková, 
DrSc.

V závere workshopu zástupca Ministerstva 
hospodárstva SR Mgr. Edmund Škorvaga 
odprezentoval možnosti a príležitosti Ope-
račného programu Výskum a inovácie. Po-
čas celého dňa boli účastníkom workshopu 
sprístupnené pracoviská Martinského cen-
tra pre biomedicínu a Kompetenčného cen-
tra JLF UK, kde mali návštevníci možnosť 
oboznámiť sa s existujúcou infraštruktúrou 
pracovísk a výskumnými aktivitami, ktoré na 
daných pracoviskách prebiehajú.

V závere workshopu prebehla nesmierne 
zaujímavá diskusia o súčasnom stave a sme-
rovaní biomedicínskeho výskumu a vývoja, 
možnostiach spolupráce a financovania vý-
skumno-vývojových aktivít v tejto oblasti. Vý-
sledky diskusie budú podnetom pre ďalšie 
aktivity podporujúce biomedicínsky výskum 
a vývoj.

Podujatia sa zúčastnili zástupcovia akade-
mického i podnikateľského prostredia, zá-
stupcovia pacientskych organizácií a nadácií 
podporujúcich aktivity pre oblasť zdravia. 
Celé podujatie bolo veľmi pozitívne hodno-
tené a veríme, že závery, ktoré z neho vyply-
nuli, sa podarí implementovať do ďalšieho 
procesu podpory výskumu, vývoja a inovácií 
v medicíne a jej príbuzných odboroch.

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA,
Mgr. Ivana Pittnerová, JLF UK

Druhý rad zľava: prof. Boris Mravec, prof. Juraj Šteňo, Jun Shimmi, Maki Okusa, prof. Ingrid Brucknerová, 
Shogo Mashine, Dr. Zuzana Ondrejková Želinská
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aj o priebežných výsledkov zo štúdia na LF 
UK. Ocenili prístup pedagógov a atmosféru 
na prednáškach a praktických cvičeniach.

Študenti uvítali možnosť priamej komuni-
kácie s predstaviteľmi japonskej ambasády, 
ako aj so zástupcami vedenia LF UK.

Prof. Brucknerová vyzdvihla aj možnosť 
spolupráce po ukončení štúdia na zákla-
de podpísania nových bilaterálnych dohôd 
medzi Univerzitou Komenského v Bratisla-
ve a univerzitami v Japonsku.

Veríme, že sa vzácni hostia cítili na našej 
fakulte príjemne. Tešíme sa na ďalšie spoloč-
né stretnutia s cieľom upevniť spoluprácu.

Prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD., 
LF UK



Finančné zaťaženie zo spotreby liekov  
na Slovensku rastie

Nedávno sa v médiách objavil príbeh Američanky Rachelle Allenovej, ktorej po operácii maternice lekári predpísali liek Vicodin 
proti bolesti. Liek má podobné účinky ako heroín. Stala sa závislou a prišla o všetko, rodinu i zázemie, a nasledujúcich desať 
rokov bojovala so závislosťou od drog. Tento príbeh zďaleka nie je ojedinelý. Niektorí lekári varujú, že už aj Slováci sa stávajú 
závislými od liekov. O tejto problematike sme sa porozprávali s vedúcou Fakultnej lekárne Farmaceutickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave PharmDr. Miroslavou Snopkovou, PhD.

Každoročne trend spotreby liekov na 
Slovensku rastie. Ako to vnímate?

Celková spotreba humánnych liekov z fi-
nančného pohľadu má stúpajúcu tenden-
ciu, v počte vydaných balení pozorujeme 
skôr pokles. V roku 2016 bolo na lekársky 
predpis vydaných 83,2 mil. balení liekov, 
pričom ich spotreba medziročne klesla 
o 0,5 %. Úhrada zdravotných poisťovní za 
ne, ako aj doplatok pacientov boli vyššie. 
Tento trend pozorujeme aj v predošlých ro-
koch. Rovnako sa takmer nemení množstvo 
liekov vydaných na lekársky predpis bez 
úhrady zdravotnej poisťovne, ale aj v tejto 
kategórii je vidieť nárast vo finančnom vyjad-
rení, teda nárast priamych platieb pacientov. 
Samostatnou kategóriou sú lieky neviazané 
na lekársky predpis, kde napriek nízkemu 
nárastu počtu predaných balení je vidieť 
viac než 5 % zvýšenie platieb na strane pa-
cientov. (V období rokov 2012 – 2016 ide 
o viac než 45 % zvýšenie.)

Teda nielenže si ľudia zvykli ordinovať 
lieky sami, aj finančná záťaž z voľnopre-
dajných liekov rastie.

Trend tzv. „samoliečenia“ je bežný v os-
tatných vyspelých krajinách. Samolieče-
nie ako opatrenie efektívnej a racionálnej 
farmakoterapie má nezastupiteľné miesto 
v systéme zdravotnej starostlivosti aj na 
Slovensku. Lieky neviazané na lekársky 
predpis zabezpečujú dostupnú a význam-
nú možnosť starostlivosti o vlastné zdravie. 
Samoliečenie zvyšuje zodpovednosť za 
svoje zdravie, pričom kľúčové sú zrozu-
miteľné a správne informácie. Svoj podiel 
zodpovednosti by mali prevziať aj zdravot-
né poisťovne, napríklad formou motivácie 
a úľav na (doplnkovom) zdravotnom pois-
tení; lekári napríklad formou osvety; rovna-
ko aj štát napríklad zmenami kompetencií 
niektorých zdravotníckych povolaní alebo 
legislatívnymi zmenami v oblasti farmácie 
a verejného zdravia. Spotrebu liekov by 
sme mali vnímať ako spojené nádoby spo-
lu so zdravotným stavom obyvateľstva, fi-
nančnými možnosťami a legislatívnym pro-
stredím štátu.

Na Slovensku sa údajne predpíše o nie-
koľko miliónov liekov viac, než na liečbu 
reálne treba. Aký je váš názor?

Podľa údajov Štátneho ústavu pre kon-
trolu liečiv (ŠÚKL) sa v posledných ro-

koch likviduje v spaľovniach viac než 
100 000 kg nespotrebovaných liekov 
ročne. Ide o lieky, ktoré občania odo-
vzdajú v lekárňach. Ďalšie tony nespo-
trebovaných liekov uchovávajú obyva-
telia v domácnostiach. Je toto množ-
stvo veľa alebo málo? Podľa nedávno 
zverejnenej správy Európskej komisie 
vyplýva, že na Slovensku vynakladáme 
na zdravotníctvo menej prostriedkov, 
než je priemer krajín EÚ. Na Slovensku 
sa v roku 2015 vynaložilo 1538 eur na 
obyvateľa, zatiaľ čo priemer EÚ predsta-
voval 2797 eur. Napriek zlepšeniu nie-
ktorých ukazovateľov, ako je napríklad 
stredná dĺžka života, stále nedosahuje-
me priemer krajín EÚ. Ak na Slovensku 
podľa OECD spotrebujeme viac liekov, 
než je priemer týchto krajín, ale nedo-
sahujeme porovnateľné výsledky (stred-
ná dĺžka života), práve spotreba liekov 
môže byť oblasť, kde je možné apliko-
vať opatrenia vedúce k zlepšeniu týchto 
ukazovateľov. Na Farmaceutickej fakulte 
UK momentálne pracujeme na projekte, 
ktorého cieľom je sledovať napríklad aj 
duplicity v predpisovaní, ale aj celkový 
manažment pacienta.

Podľa štatistiky Národného centra zdra-
votníckych informácií Slovák priemerne 
spotrebuje 17 škatuliek liekov za rok. Je 
to podľa vás optimálne?

Nevieme povedať, čo je optimálne. 
Číslo „17 škatuliek“ závisí od viacerých 
faktorov, napríklad od zdravotného stavu 
obyvateľstva, od opatrení v oblasti liekovej 
politiky a zdravotníctva. Podľa pozorova-
ní posledných rokov sa spotreba liekov 
v počte balení na jedného obyvateľa zá-
sadne nemení, mení sa však veľkosť vyrá-
baných balení (zvyšuje sa množstvo obsa-
hu), šírka sortimentu aj dostupnosť voľno-
predajných liekov. Ak vieme, že existujú 
napríklad balenia liekov od 1 tablety po 
100 tabliet, ako i mnohé ďalšie liekové 
formy obsahujúce to isté liečivo v rôznych 
množstvách, je ťažké odpovedať na otáz-
ku, aký počet balení („škatuliek“) je opti-
málny. Presnejší obraz o spotrebe liekov 
poskytujú vyjadrenia formou tzv. „dennej 
definovanej dávky – denná priemerná 
udržiavacia dávka liečiva používaná pre 
jeho hlavnú indikáciu“ (DDD) a ekvivalen-
ty DDD.

Slováci údajne začínajú byť závislí od lie-
kov. Zdieľate aj vy tento názor?

Keďže pribúda správ o zneužívaní liekov 
a vzniku liekových závislostí, zostáva pod-
pora a zabezpečenie bezpečného užíva-
nia a používania liekov obsahujúcich látky 
vyvolávajúce závislosť otázkou verejného 
zdravia, najmä v krajinách, kde sú tieto 
lieky voľnopredajné. Podľa niektorých au-
torov narastá počet závislostí od liekov ne-
viazaných na lekársky predpis aj u dospie-
vajúcej populácie v Európe. „Populárny-
mi“ sú najmä lieky na liečbu bolesti, alergií 
alebo prechladnutia. Povinnosťou lekárne 
je vydať naraz len množstvo potrebné na 
jeden liečebný cyklus. Na našom trhu 
máme viac takýchto liekov, o ktoré majú 
istí pacienti zvýšený záujem. ŠÚKL začal 
v roku 2014 prehodnocovať výdaj voľ-
nopredajného lieku s obsahom liečiva 
dextrometorfán, keďže sa zistilo, že liek 
sa používa za iných ako schválených indi-
kácií. Získali informácie o zneužívaní lieku 
mladistvými so zámerom vyvolania stavu 
eufórie. Napokon ŠÚKL rozhodol o zme-
ne spôsobu výdaja, z voľnopredajných 
preradil vybrané lieky do kategórie liekov 
viazaných na lekársky predpis. Potenciál 
na zabránenie zneužívania voľnopredaj-
ných liekov by mal byť naprieč celým „ži-
votným cyklom lieku“, od jeho výroby až 
po konečného spotrebiteľa: zodpovedný 
výdaj liekov s potrebnou intervenciou, 
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monitorovanie a dohľad, meranie a hod-
notenie intervencií, školenia pre zdravot-
níckych pracovníkov, vzdelávanie laickej 
verejnosti, online podpora...

Vzhľadom na nežiaduce účinky istých 
liekov vám môže lekár predpísať ďalšie 
na ich potlačenie. A tak pacient veľakrát 
berie viac liekov, než potrebuje.

Každý liek môže mať nežiaduci účinok, 
ktorý sa však nemusí prejaviť u každého 
pacienta. Žiaden liek nie je úplne bez ri-
zika. Pre správne použitie lieku musíme 
poznať nielen jeho žiaduce účinky, ale aj 
nežiaduce účinky a riziká. Pre zdravotníka 
(najmä lekára a farmaceuta) je zásadné 
poznať všetky lieky, ktoré pacient užíva. 
Poznaním liekov samotných, ako aj kom-
binácií liekov, nápojov a stravy je potom 
možné predpokladať niektoré reakcie, 
aj tie nežiaduce, prípadne sa im vyhnúť. 
V prípade indikácie, keď neexistuje tera-
peutická alternatíva, ktorú by bolo možné 
podať pacientovi tak, aby nedochádza-
lo k nežiaducemu účinku, je medicínsky 
opodstatnené podať takýto liek. Vtedy 
môže nastať situácia, keď pacientovi po-
dávame liek na zmiernenie nežiaduceho 
účinku, nemôžeme však hovoriť, že pa-
cient má indikovaných viac liekov, než 
potrebuje. Vždy sa postupuje podľa zása-
dy, že benefit liečby musí prevažovať nad 
rizikom. Na druhej strane je však možné 
pozorovať výskyt tzv. polyfarmácie, keď 
sa často hovorí o indukovanej preskripcii, 
duplicite liečiv, liekových interakciách, 
nevhodných dávkovacích schémach, ne-
dodržiavaní odporúčaní komunikovaných 
pacientom a podobne. Téma polyfarmácie 
sa dotýka skôr skupiny pacientov vo vyš-
šom veku a polymorbídnych pacientov (vý-
skyt viacerých ochorení súčasne), keďže 
tieto skupiny pacientov užívajú 5 a viac lie-
kov. Veľkú úlohu v znižovaní negatívnych 
účinkov majú priamo ošetrujúci zdravot-
nícki pracovníci. Rovnako zásadnou pod-
mienkou v tejto otázke je však samotný 
koncept systému zdravotnej starostlivosti.

Čo spôsobuje nadmerné užívanie liekov 
na zdraví človeka?

Ako problematické sa javí najmä chro-
nické užívanie liekov neviazaných na 
lekársky predpis, prípadne kombinácie 
chronicky užívaných liekov a v akútnych 
prípadoch kombinovanie s liekmi nevia-
zanými na lekársky predpis. Pacient by 
mal byť vždy obozretný, pri užití/užívaní 
aj bežne dostupných liekov na liečbu bo-
lestí, zápalu, proti nachladnutiu, pri liečbe 
nádchy či tráviacich problémoch. Takmer 
všetky voľnopredajné lieky sú určené iba 
na akútne užívanie a pred samotnou lieč-
bou je potrebné sa oboznámiť s príbalo-
vým letákom. Bez rozumného používania 
sa však môže vyskytnúť akútne alebo 
chronické poškodenie zdravia, ako aj zvý-

šenie ekonomických nákladov následnej 
liečby (nevhodná samoliečba/predávko-
vanie), pričom následkom môže byť až 
strata produktivity práce, práceneschop-
nosť či invalidita.

Niektoré chorobné stavy by sa dali riešiť 
aj inak ako predpisovaním liekov. Napr. 
pri obezite či vysokom krvnom tlaku by 
bolo vhodné zmeniť životný štýl...

Neexistuje zatiaľ „zázračný“ liek, po kto-
rého užití by pacient bez akéhokoľvek pri-
činenia vyzdravel. Zmena životného štýlu 
a rôzne režimové opatrenia sú odporúčané 
takmer pri všetkých ochoreniach. Netreba 
si však myslieť, že ochorenie dokážeme 
vyliečiť iba tým, že budeme držať diétu 
alebo začneme cvičiť, aj keď pravidelným 
a vhodným dodržiavaním režimových opat-
rení dokážeme svoj zdravotný stav výrazne 
zlepšiť. Pri liečbe ochorení je dôležitý aj 
stupeň ochorenia. Ak sú u pacienta pozo-
rované hraničné hodnoty fyziologického 
stavu (napríklad glykemický profil), najskôr 
sa odporúčajú režimové opatrenia. V prípa-
de nedostatočnej reakcie organizmu je po-
trebné aj pridanie medikamentóznej liečby, 
bez ktorej by u pacienta mohli nastať vážne 
komplikácie (kardiovaskulárne riziko). Veľ-
mi dôležitú úlohu zohráva nielen primárna 
prevencia, ktorá sa snaží zabraňovať vzni-
ku ochorení, ale aj sekundárna a terciárna 
prevencia, ktorých úlohou je odhaľovanie 
a zachytenie už vzniknutých ochorení a za-
medzovanie rozvoju týchto ochorení a ich 
komplikácií.

Kde je hranica rozumného užívania lie-
kov?

Lieky by sme mali užívať len, ak je to po-
trebné z dôvodu prevencie alebo liečby, 
a to v správnej dávke a v nevyhnutne po-
trebnom časovom úseku. Záujem o svoje 
zdravie by nám nemal byť ľahostajný. Sú-
časnosť ponúka ohromné množstvo ľahko 
dostupných (aj neoverených) informácií. 
Iba kritické posúdenie týchto informácií 

predstavuje formu zodpovedného prístu-
pu k svojmu zdraviu. Akékoľvek otázky 
ohľadom rozumného užívania liekov vedia 
zodpovedať lekár a farmaceut. Zvýšená 
potreba zrozumiteľnej komunikácie sa 
preto dnes javí ako nevyhnutný článok 
efektívne fungujúceho vzťahu „lekár – pa-
cient – farmaceut“ s primárnym dosahom 
na pacienta.

Čo by podľa vás mohlo byť úlohou le-
kární vo vzťahu k racionalizácii spotreby 
liekov?

Ako preukazujú viaceré zahraničné 
skúsenosti, intervencie farmaceutov ako 
zdravotníckych pracovníkov majú prínos 
v oblasti kompliancie pacientov (pozn.: 
ochota pacienta dodržiavať odporúčanú 
terapiu), prispievajú k zlepšovaniu zdra-
votného stavu pacientov a zlepšujú kvalitu 
života pacientov. Zároveň je predpokla-
daný vplyv na znižovanie priamych ale-
bo nepriamych nákladov vynakladaných 
na zdravotnú starostlivosť. Poskytovanie 
lekárenskej starostlivosti vo verejných 
a nemocničných lekárňach je regulované 
odvetvie zdravotníctva. Hlavným poslaním 
lekárenskej starostlivosti na Slovensku je 
najmä zabezpečenie lieku pre pacienta, 
od jeho prípravy až po výdaj spolu s po-
trebnou informáciou. Už menej sa zaobe-
ráme ďalšou, kontinuálnou starostlivosťou 
o pacientov, aj keď táto činnosť by mohla 
prispieť k racionalizácii spotreby liekov. 
Základom trvalo udržateľného ekonomic-
kého rastu krajiny je dobré zdravie celej 
populácie. Investície do zdravotníctva 
a do zdravotnej starostlivosti orientovanej 
na výsledky majú prispievať k zlepšeniu 
zdravia a identifikovať zdroje, ktoré sa 
môžu uvoľniť na riešenie rastúceho dopy-
tu v zdravotníctve. Jednou z významných 
oblastí zdravotníctva, kde je možné hľadať 
nevyužitý potenciál, je práve farmaceut 
a lekáreň.

Lenka Miller
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Migrácia je fenomén, s ktorým sa musíme naučiť  
pracovať a žiť

Migrácia sa nezačala v posledných desaťročiach. Spolu s priemyselnou revolúciou bola najvýznamnejšou transformatívnou silou na po-
liticko-sociálnej úrovni v 19. storočí. V tomto období dochádzalo v Európe k neporovnateľne vyššej migrácii, než zažívame dnes. Debata 
o migrácii však často nie je založená na vedeckých poznatkoch a faktoch; silne prítomné emócie, vášne a politická rétorika obmedzujú 
vedecký prístup k tejto problematike.

Snahu vniesť do tejto témy odbornosť a pri-
spieť k formovaniu diskusie založenej na ar-
gumentoch reflektuje aj významné podujatie, 
ktoré sme na Univerzite Komenského v Bra-
tislave (UK) hostili. Dňa 14. decembra 2017 
zorganizovala Fakulta sociálnych a ekonomic-
kých vied UK (FSEV UK) konferenciu s názvom 
„Migrácia – výzvy a príležitosti“. Konferencia 
sa konala pod záštitou Ministerstva zahranič-
ných vecí a európskych záležitostí SR (MZVa-
EZ SR) a Slovenskej komisie pre UNESCO.

V Rektorskej sieni UK sa stretli významní 
predstavitelia slovenských a medzinárodných 
inštitúcií, ktorí prezentovali fakty a skúsenosti 
s migráciou, integračným procesom a bez-
pečnostnými otázkami. Konferenciu otvoril 
rektor UK prof. Karol Mičieta a následne veľ-
vyslanec s osobitným poverením MZVaEZ SR 
pre migráciu Jaroslav Chlebo.

Ako hlavní rečníci sa predstavili Marta 
Cygan, riaditeľka oddelenia stratégie a vše-
obecných záležitostí Generálneho riaditeľstva 
pre migráciu a vnútorné záležitosti Európskej 
komisie, John Crowley, vedúci sekcie pre 
výskum, politiku a rozvoj v rámci divízie so-
ciálnych transformácií a interkultúrneho dia-
lógu v oblasti spoločenských vied UNESCO, 
a Blanka Timurhan, riaditeľka odboru doku-
mentaristiky a zahraničnej spolupráce Migrač-
ného úradu Ministerstva vnútra SR.

Príspevky mali spoločný odkaz – migrácia 
je osobitný fenomén, ktorý nemožno „zaška-
tuľkovať“ a s ktorým sa musíme naučiť praco-
vať a žiť. Nie je to proces, ktorý možno zastaviť 
či ukončiť, je to proces, ktorý sa v rámci vý-
voja ľudstva, ako i ekonomických a sociálnych 
zmien deje.

John Crowley zdôraznil potrebu zdieľať skú-
senosti so sociálnou transformáciou a pouká-
zal i na to, že úlohou medzinárodnej organizá-
cie je aj pomôcť štátom v ich individuálnych 
potrebách. „My sami sme vytvorili svet, v kto-

rom hranice hrajú takú dôležitú úlohu,“ uvie-
dol. Podľa jeho slov by striktne inštitucionali-
zovaný prístup nemali reprezentovať hranice 
jednotlivých štátov, ale optika ľudských práv, 
spoločnosti a nás všetkých.

Marta Cygan prezentovala aktuálne kroky 
EK v tejto oblasti, najmä reflexiu na pripravova-
né dokumenty – Globálny kompakt o migrá-
cii a Globálny kompakt o utečencoch. Podľa 
jej vyjadrenia si EÚ uvedomuje, že migrácia 
nie je niečo, čo chceme zastaviť, chceme to 
však robiť lepšie. „Európska únia tomu čelí 
spoločne,“ dodala.

Národnú perspektívu a prácu s migrantmi 
prezentovala Blanka Timurhan. Podľa jej slov 
existuje globálna, európska, ale aj národná 
perspektíva migrácie a azylu: „Migrácia je pre 
ekonomiku prospešná, ak s ňou pracujeme 
správne, môžeme z nej ťažiť. Ak nie, môže 
spôsobiť vážne politické a ekonomické škody.“ 
Práve preto je dôležité, aby sa o jednotlivých 
faktoch, súvislostiach, predikciách a vplyvoch 
na ekonomiku i spoločnosť hovorilo a hlavne sa 
v danej téme pracovalo viacúrovňovo.

V diskusii odzneli viaceré zaujímavé otázky 
k téme, napr. ako sa vyvíja dohoda medzi EÚ 
a Tureckom ohľadom utečencov či ako sa má 

medzinárodné spoločenstvo postaviť k eskalu-
júcemu konfliktu medzi Izraelom a Palestínou 
s potenciálnou hrozbou nárastu utečencov.

Vystúpili aj zástupcovia slovenských orga-
nizácií, ktoré s migrantmi a žiadateľmi o azyl 
priamo pracujú. Zuzana Števulová, riaditeľka 
Ligy za ľudské práva, identifikovala nedostatky 
súčasného azylového systému. Pohľad na sú-
časný stav práce s utečencami prezentovala 
Petra Achbergerová, riaditeľka odboru migrá-
cie a integrácie Migračného úradu Minister-
stva vnútra SR. Hugo Gloss zo Slovenskej 
katolíckej charity poukázal na to, že by sme sa 
nemali pýtať, čo štát či EÚ robí v tejto oblasti, 
ale ako môže pomôcť každý jeden z nás.

Samotná konferencia tak pre účastníkov 
z akademického priestoru, exekutívnej sféry, 
diplomacie, ale aj odborníkov z praxe priniesla 
nielen odborné pohľady, ale aj nové poznatky 
a výzvy.

Uskutočnila sa ako výstup projektu APVV-
16-0540 „Ľudské práva a udržateľný rozvoj 
vo vonkajších vzťahoch EÚ“.

Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., 
dekanka FSEV UK

O komunitnej psychológii  
na Slovensku už po štvrtýkrát

V dňoch 27. a 28. novembra 2017 sa na Fakulte sociálnych 
a ekonomických vied UK už po štvrtýkrát uskutočnila konferencia 
a workshop „Komunitná psychológia na Slovensku“. Podujatie zor-
ganizovala doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD., pod záštitou 
Ústavu aplikovanej psychológie FSEV UK, European Community 
Psychology Association a The Society for Community Research 
and Action (American Psychological Association Division 27).

Prezentácie účastníkov konferencie boli v rámci dvoch dní rozdelené 
do dvoch sekcií – prvý deň bola na programe sekcia vedeckých prí-
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Katedra psychológie usporiadala úspešnú konferenciu
Na pôde našej univerzity sa dňa 29. novembra 2017 konalo významné odborné podujatie. Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave (FiF UK) usporiadala 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality 
a motivácií“. Od roku 2007 sa konferencia koná každé dva roky a za jubilejných 10 rokov už dokázala svojím vedeckým potenciálom pre-
svedčiť odbornú i laickú verejnosť o svojej kvalite a stala sa tak prestížnou a vyhľadávanou udalosťou v oblasti slovenskej vedy.

Tradičným cieľom konferencie je vytvorenie 
odbornej platformy pre prezentáciu výsledkov 
tvorivej vedeckovýskumnej práce akademi-
kov a profesionálov so záujmom o základný 
a aplikovaný výskum. Interakcia a diskusie, 
výmena poznatkov a názorov, bohatá komuni-
kácia a inšpirácia z pohľadu experimentálnych 
a empirických skúseností sú neodmysliteľnou 
súčasťou a pridanou hodnotou podujatia.

Konferenciu otvoril vedúci Katedry psycho-
lógie FiF UK doc. PhDr. Igor Brezina, CSc., 
ktorý účastníkom predstavil starostlivo pripra-
vený atraktívny program, ako aj pozvaných 
hostí z Česka, Belgicka, Holandska a Veľkej 
Británie. Všetkých prítomných v mene vede-
nia fakulty privítal prof. PhDr. Jaroslav Šušol, 
PhD., dekan FiF UK, ktorý im zaželal úspešný 
rokovací deň a vyjadril silnú podporu vzájom-
nej spolupráci medzi pracovníkmi univerzít, 
odborníkmi výskumných ústavov a širšou od-
bornou verejnosťou.

V záujme zintenzívniť odbornú interakciu bol 
prijatý jednodňový model konferencie. Program 
doobeda prebiehal v pléne a pokračoval poste-
rovou sekciou, poobede išli za sebou tri sym-
póziá a paralelne s nimi sa konali štyri sekcie. 

S vyžiadanými prednáškami vystúpili Dr. 
Nina Smyth z Westminsterskej univerzity 

v Londýne v Spojenom kráľovstve, Dr. Jan 
Snel z Amsterdamskej univerzity v Holandsku, 
Dr. Zuzana Kasanová z Katolíckej univerzity 
v Leuvene v Belgicku a PhDr. Stanislav Pel-
cák, PhD., z Univerzity Hradec Králové v Čes-
kej republike. Veľmi dobrú úroveň posterovej 
sekcie, do ktorej sa prihlásilo 21 účastníkov 
z mnohých významných odborných praco-
vísk Slovenska a Čiech, konštatovali účastní-
ci, ktorí diskutovali s autorkami a autormi pri 
káve a čaji ešte aj počas prestávky.

Po obede bol veľký záujem o projekty 
členov Katedry psychológie FiF UK, ktoré 
ak tuálne riešia v rámci výskumných grantov 
APVV a VEGA. Sympózium o psychofyzioló-
gii viedol doc. PhDr. Igor Brezina, CSc., kto-
rý so svojím riešiteľským tímom zároveň pre-
zentoval i výsledky a závery niekoľkoročnej 
výskumnej činnosti v sledovaní psychofyzio-
logických korelátov stresu. Sympózium o kli-
nickej neuropsychológii viedol prof. PhDr. 
Anton Heretik, CSc. Ten predstavil nielen tím 
svojich spolupracovníkov, ale aj východiská 
a rozpracovanú koncepciu diferenciálnej 
diagnostiky neuropsychologickej batérie Ne-
uropsy, na ktorej intenzívne všetci pracujú. 
Sympózium o psychológii zdravia viedla doc. 
PhDr. Barbora Mesárošová, PhD., ktorá spo-

lu s ďalšími riešiteľkami grantovej úlohy pred-
niesla podnetné výsledky z výskumu chro-
nicky chorých pacientov. V sekciách, ktoré 
pozostávali z príspevkov tematicky zoskupe-
ných do okruhov problematiky osobnosti, 
kognícií, emócií a vývinu a tiež varia, o výsled-
koch svojej odbornej činnosti referovali kole-
gyne a kolegovia z rôznych psychologických 
pracovísk z Banskej Bystrice, Košíc, Nitry, 
Trenčína, Bratislavy, ale aj z Brna a Hradca 
Králové. Spolu sa do programu aktívne zapo-
jilo 84 účastníkov s 34 príspevkami, v audi-
tóriu ich počúvalo okolo 200 poslucháčov. 
Početná a súčasne veľmi potešujúca bola 
účasť študentov, ktorí tvorili viac ako polovicu 
hostí a do sály vniesli charakteristickú ener-
giu a entuziazmus.

Na základe pochvalných vyjadrení, ktoré 
k nám prichádzali po konferencii, si dovolíme 
6. ročník konferencie „Osobnosť v kontexte 
kognícií, emocionality a motivácií“ hodnotiť 
ako úspešný. Najbližší, 7. ročník sa uskutoční 
v novembri 2019 a bude výnimočný aj tým, že 
Katedra psychológie FiF UK si vtedy pripome-
nie 60. výročie svojho založenia. 

PhDr. Katarina Ludrovská, PhD.,
garantka organizačného výboru

spevkov z oblasti komunitnej psychológie, 
druhý deň patril sekcii workshopov, kde 
mali možnosť odborníci z praxe interaktívne 
predstaviť svoju prácu s komunitami.

Spoločným motívom vedeckej konferen-
cie a odborného workshopu „Komunitná 
psychológia na Slovensku“ bolo zviditeľniť 
túto oblasť, priniesť priestor na vzájomnú 
výmenu skúseností a poznatkov a taktiež 
podporiť angažovanosť v oblasti komunít.

Počas konferencie sme mali možnosť 
privítať viacerých zahraničných hostí. 
S prednáškami vystúpili Dr. Nuriye Kupeli 
z University College London v Spojenom 

kráľovstve, ktorej príspevok približoval 
techniku expresívneho písania a jej účin-
ky na ľudí s rôznymi diagnózami, a prof. 
Nicola Petrocchi z John Cabot University 
v Taliansku, ktorý zdôraznil význam sú-
citu v každodennom živote a obzvlášť vo 
fungovaní komunít. Konferencia tak bola 
príležitosťou zamyslieť sa nad fungovaním 
rôznych spoločenstiev a najmä potrebou 
pochopenia ich jedinečnosti. Kombiná-
ciou prezentácie vedeckých príspevkov 
i príspevkov z praxe bol i štvrtý ročník tohto 
podujatia pestrou prehliadkou poznatkov 
z oblasti komunitnej psychológie. Zborník 

príspevkov z konferencie nájdete na web-
stránke Ústavu aplikovanej psychológie 
FSEV UK.

Plánovaný piaty ročník konferencie 
a workshopu „Komunitná psychológia na 
Slovensku“ sa uskutoční na prelome no-
vembra a decembra 2018.

Mgr. Martina Baránková,  
Mgr. Jana Koróniová,  

Mgr. Bronislava Strnádelová,
doktorandky Ústavu aplikovanej 

psychológie FSEV UK
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Akú šancu má demokracia v čase „fake news“?
Kresby Američanov a Židov z facebookových profilov sympatizantov Kotlebovej ĽSNS vyzerajú úplne rovnako ako kresby z fašis-
tických novín spred osemdesiatich rokov. Až 52 % obyvateľov verí, že o fungovaní krajiny nerozhodujú volení zástupcovia, ale 
niekto v pozadí. Spoločnosť nielen na Slovensku v súčasnosti čelí hrozbám, ktoré vyplývajú z prekrúcania faktov, relativizovania 
pravdy, propagandy a dezinformácií – nárast extrémistických strán, šírenie nenávisti, ohrozenie princípov demokracie. Na Filo-
zofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) sa študenti celý zimný semester mali možnosť dozvedieť, ako tieto 
hrozby rozoznať, porozumieť ich príčinám a vedieť proti nim argumentovať. Fakulta ponúkla svojim študentom novinku – celofa-
kultný voliteľný kurz liberálna demokracia v čase alternatívnych faktov.

Každý štvrtok podvečer študentom pred-
nášal odborník z akademického alebo aj 
mimoakademického prostredia na témy 
týkajúce sa súčasného stavu demokracie 
u nás aj vo svete, propagandy v médiách 
a alternatívnych faktov. Medzi prednášajú-
cimi bol sociológ Martin Bútora, šéfredak-
tor Denníka N Matúš Kostolný, Andrej Bán 
a Michal Karako z iniciatívy Zabudnuté Slo-
vensko, filozof Fedor Blaščák z Memory 
Kontrol, historička Marína Zavacká zo SAV 
či Mário Nicolini z Euroatlantického centra 
a Daniel Milo z Globsec Policy Institute. 
Z prostredia fakulty prednášali odborníci 
z rôznych katedier – politológ Jozef Báto-
ra, etnologičky a antropologičky Helena 
Tužinská a Tatiana Bužeková, odborník na 

islam Attila Kovács, rusista Ľubor Matejko 
či sinológ Martin Slobodník.

„Univerzita nemôže byť slonovinová veža 
a pre filozofickú fakultu to platí dvojnásob-
ne. Je našou povinnosťou využiť dostupný 
odborný potenciál na to, aby sme reflekto-
vali dianie v spoločnosti,“ hovorí iniciátor 
kurzu prodekan FiF UK Martin Slobodník. 
„Cieľom kurzu bolo zareagovať na aktuálne 
problémy, ktoré predstavujú hrozbu pre de-
mokraciu aj u nás, a ponúknuť študentom 
expertízu z rozličných vedných disciplín, 
ktoré majú k téme propagandy a dezinfor-
mácií čo povedať. Tento interdisciplinárny 
prístup v spoločenských a humanitných 
vedách chýba, osobitne vo výučbe. Zá-
roveň sme si kládli za cieľ aj to, aby sme 
akademickú pôdu otvorili zástupcom think-
-tankov, mimovládnych organizácií či mé-
dií, ktorí vniesli do prednáškového kurzu 
perspektívu z mimoakademického prostre-
dia, čo pokladám za veľmi obohacujúce,“ 
vysvetlil.

Študenti mali o prierezový kurz záu-
jem, poslucháreň N417 bývala úplne 
plná. „Museli sme ho presunúť do väčšej 
učebne, zapísalo si ho takmer sto študen-
tov z rozličných programov,“ hovorí prof. 
Slobodník. Diskusie po prednáškach boli 
vzhľadom na aktuálnosť a istú kontroverz-
nosť zvolených tém veľmi živé. „Potrebo-
val som nejaké céčkové predmety, tak mi 
to prišlo vhod. Neoľutoval som, témy boli 
dobré, striedali sa zaujímaví prednášajúci. 
Najviac sa mi páčila prednáška o islame 
od docenta Attilu Kovácsa,“ zhodnotil 
nový kurz Attila Gál, študent sinológie. 
„Kurz bol veľmi zaujímavý tým, že bol iný 
ako ostatné predmety, čo mám. Viac sme 
diskutovali. Pre mňa ako žurnalistku bolo 
výborné, že prišiel šéfredaktor Denníka 
N, ako aj ľudia, ktorí hovorili o témach, 
ktoré aktuálne hýbu svetom, to mi tiež veľ-
mi pomohlo,“ hovorí Dominika Chrastová, 
študentka žurnalistiky. „Kurz ma zaujal 
hlavne preto, že ponúkal široké spektrum 

informácií, podávaných zrozumiteľne. Je 
to trochu aj taký oddychový predmet od 
toho tradičného zloženia predmetov, kto-

ré mám. Preberáme novodobú proble-
matiku. Skladba tém bola veľmi vhodne 
zvolená. Rada som sem chodila, veľmi 
zaujímavý bol napríklad Andrej Bán,“ myslí 
si študentka učiteľského odboru angličti-
na – slovenčina Barbora Hurtuková.

Profesor Slobodník nevylučuje, že po-
dobný celofakultný kurz ponúkne fakulta 

aj v budúcnosti. „Chceme sa so všetký-
mi prednášajúcimi stretnúť a diskutovať 
o tom, ako tento kurz vnímali oni a v akej 
podobe by sme ho mohli opäť zopakovať 
na budúci akademický rok alebo najne-
skôr o dva, možno v prestriedaní s inou 
aktuálnou témou. Akademická sloboda by 
mala ísť ruka v ruke s akademickou zod-
povednosťou a kurz o propagande pokla-
dám za dôležitý vklad všetkých prednáša-
júcich k tomu, aby sme neboli iba pasívny-
mi pozorovateľmi nebezpečných trendov, 
ale využili našu schopnosť kriticky myslieť 
na to, aby sme ich analyzovali a interpre-
tovali. Mám pocit, že tento náš záujem 
o problematiku sa podarilo preniesť aj na 
študentov.“

Kurz bol súčasťou projektu Katedry po-
litológie FiF UK a Denníka N „Spoločná 
krajina“, ktorý finančne podporilo grantom 
Veľvyslanectvo USA na Slovensku.

Barbora Tancerová, FiF UK
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Vedkyňa z UK získala v Japonsku ocenenie
Japonologička Jana Urbanová (36), odborná asistentka na Katedre východoázijských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave (FiF UK), získala v uplynulých dňoch Cenu Japonskej spoločnosti okinavských štúdií „Nakahara 
Zenčú“ za svoj výskum v oblasti okinavskej literatúry. Okinava je ostrov v súostroví Rjúkju na juhu Japonska, ktoré sa vyznaču-
je špecifickými kultúrnymi, historickými a jazykovými tradíciami. Jana Urbanová začala svoje štúdiá na Katedre východoázij-
ských štúdií FiF UK, kde dosiahla magisterský titul v odbore japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia, pričom magisterský 
a doktorský titul v odbore japonská literatúra získala na Univerzite Hosei v Tokiu. Vo svojej vedeckej práci sa venuje okinavskej 
poézii rjúka. Ocenenie získala za prácu, ktorá sa venuje analýze výrazov v tejto poézii a ich porovnaniu s japonskou klasickou 
poéziou waka a okinavskými starobylými piesňami omoro.

Prečo ste sa začali zaoberať práve 
Okinavou a jej poéziou? Čím je to za-
ujímavé?

Už ako študentku strednej školy ma 
veľmi zaujímala literatúra a poézia. Najprv 
som sa oboznamovala s európskou a čes-
ko-slovenskou poéziou, s takými menami 
ako Baudelaire, Goethe, Rilke, Byron, 
Seifert, Sládkovič, Smrek či Krasko. Ne-
skôr, po prijatí na Filozofickú fakultu UK, 
kde som začala študovať odbor japonský 
jazyk a medzikultúrna komunikácia, som 
postupne začala objavovať svet japonskej 
poézie tanka (nazývanou v širšom zmysle 
aj waka, čo v preklade znamená „japon-
ská pieseň/báseň“), kde ma nesmierne 
fascinovala skutočnosť, ako sa dá v re-
latívne krátkej a ucelenej forme piatich 
veršov s presne určeným počtom slabík 
vyjadriť celá škála poryvov srdca a mysle 
spolu s atmosférou meniacich sa ročných 
období. Počas univerzitného štúdia sa 
mi naskytla možnosť ísť na ročný študijný 
pobyt na Okinavu. Výber Rjúkjúskej uni-
verzity na Okinave spomedzi ostatných 
japonských univerzít bol mojou vedomou 
voľbou na základe odporúčania môjho 
vtedajšieho školiteľa Dr. Ivana Rumánka, 
ktorý mi predstavil Okinavu ako veľmi 
špecifický región Japonska s výnimočnou 
kultúrou, históriou a jazykom, ktoré sú roz-
hodne nezameniteľné i v rámci Japonska, 
pričom Japonsko samotné má pre nás 
nádych výnimočnosti. Tak som začiatkom 
októbra 2002 nastúpila na ročný študijný 
pobyt na Rjúkjúsku univerzitu. Tento pobyt 
ma obohatil nielen ľudsky, ale aj odbor-
ne, keďže som mala možnosť priamo na 
vlastnej koži zakúsiť neopakovateľnú at-
mosféru subtropických rjúkjúskych ostro-
vov, mentalitu ich obyvateľov, ich históriu, 
jazyk i kultúru, presýtenú energiou večne 
zelenej flóry a zhmotnenú v nespočet-
ných tónoch a piesňach. Obyvatelia rjúk-
júskych ostrovov sú veľmi spevavý národ 
a ich hudba je jedným zo špecifík, ktoré 
fascinujú cudzincov i turistov z iných ob-
lastí Japonska.

Čo konkrétne skúmate vo vašej vedec-
kej práci?

Počas pobytu na Okinave som sa prvý-
krát oboznámila s okinavskou piesňovou 

poéziou rjúka, ktorá má na rozdiel od 
japonskej poézie waka špecifickú formu 
štvorveršia s iným počtom slabík. Približne 
v tomto období som začala svoj výskum tý-
kajúci sa analýzy výrazov v tejto poézii, ne-
skôr sa pridalo aj porovnanie so staršími 
okinavskými epickými piesňami omoro, 
ako aj japonskou poéziou waka. Zistila 
som, že okinavská poézia rjúka prebra-
la z japonskej poézie waka značnú časť 
pojmového aparátu, avšak kombinuje ho 
s typicky okinavskými výrazmi, ktoré mož-
no nájsť aj v starobylých okinavských pies-
ňach omoro alebo sa nachádzajú výlučne 
len v spomínanej okinavskej poézii rjúka. 
Rovnako som sa vo svojom výskume za-
merala popri poukázaniu na vplyvy z iných 
poézií aj na vytýčenie osobitostí, či už vo 
výrazových prostriedkoch, alebo metafo-
rách, ako aj v zakomponovaní typicky oki-
navských prírodných úkazov do poézie, 
ktoré možno nájsť len v okinavskej poézii 
rjúka a nikde inde. Celkovo ma Okinava 
fascinuje svojím pohľadom na svet, ktorý 
skúmam práve prostredníctvom poézie. 
Tento pohľad napriek rôznym kultúrnym 
vplyvom, či už z Japonska, Číny, alebo 
okolitých krajín juhovýchodnej Ázie, sa 
vyformoval do veľmi unikátnej podoby. 
Okinava sa pýši vyše 500-ročnou histó-
riou, počas ktorej existovalo Rjúkjúske 
kráľovstvo, ktoré malo intenzívne obchod-
né i kultúrne styky s okolitými krajinami, 
najmä s Čínou a Japonskom. Ďalším dôle-
žitým faktorom je jazyk, ktorý prešiel vlast-
ným vývojom vzhľadom na veľkú geogra-
fickú vzdialenosť od hlavných japonských 
ostrovov a ktorý je pre dnešného Japonca 
takmer nezrozumiteľným. Toto všetko sú 
osobitosti, ktoré ma pri výskume fascino-
vali a fascinujú doteraz.

Čo si vyžaduje váš výskum? Musíte 
pracovať v miestnych knižniciach ale-
bo archívoch?

Keďže sa venujem analýze výrazových 
prostriedkov, vyžaduje si môj výskum pre-
dovšetkým prácu s písomnými materiálmi, 
ktoré sú dostupné v Japonsku. Ich vý-
znamným zdrojom je knižnica Rjúkjúskej 
univerzity a knižnica Univerzity Hosei v To-
kiu, kde bol založený Inštitút okinavských 
štúdií, ktorý disponuje rozsiahlymi mate-
riálmi. Mnoho z týchto materiálov mám, 

samozrejme, aj vo svojom osobnom vlast-
níctve a vďaka podpore z grantov, akými 
je najmä grant japonskej nadácie Japan 
Foundation, je možné žiadať o nákup 
materiálov aj do našej čiastkovej knižnice 
Katedry východoázijských štúdií FiF UK.

Čo pre vás osobne znamená získanie 
ceny? Ako vám to pomôže v ďalšej ve-
deckej práci?

Získanie ceny je pre mňa nesmiernou 
poctou a v neposlednom rade pre mňa 
znamená aj veľkú zodpovednosť – nie-
len voči okinavskej organizácii, ktorá ma 
ocenila, ale aj voči ľuďom, ktorí sa s mo-
jím výskumom stretávajú, voči okinavskej 
kultúre, ako aj voči mojej vlastnej vedec-
kej práci. Ocenenie je udeľované mladým 
vedcom, ktorí majú perspektívu ďalšieho 
rozvoja, a preto chcem aj naďalej preu-
kazovať, že toto ocenenie putovalo do 
„správnych rúk“. Táto cena je veľkou mo-
tiváciou v mojom ďalšom profesionálnom 
raste.

Barbora Tancerová, FiF UK
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Výzvy a inovácie Lekárskej fakulty UK
Príchod nového kalendárneho roka si často spájame s bilanciou uplynulého obdobia, ku ktorej sa uchyľujeme jednak v snahe posú-
diť s objektivizujúcim odstupom času úspešnosť našich jednotlivých krokov a rozhodnutí, ako i s cieľom pomenovať ďalšie výzvy, 
pred ktoré nás túžba po nevyhnutnom napredovaní stavia. Takémuto hodnoteniu sa nevyhlo ani Vedenie Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave (LF UK). To, aké problémy sme na fakulte riešili počas aktuálneho funkčného obdobia, čo sa nám podarilo 
vyriešiť, ale i to, čo nás v budúcnosti ešte len čaká, sme zosumarizovali do nasledujúcich riadkov.

Priestory pre výučbu  
a ich technický stav

Jedným z najpálčivejších problémov boli 
priestory pre výučbu a ich technický stav. 
Počet študentov sa v minulosti trvale zvy-
šoval. Za obdobie pätnástich rokov od ak. 
r. 1999/2000 do ak. r. 2014/2015 stúpol 
o 64 % (z 1843 na 3018), priestory na výuč-
bu pritom ostávali prakticky rovnaké.

Doslovne už počas prvých dní činnosti, 
na začiatku februára 2015, sme začali jed-
nať s Vedením UK o pridelenie budovy na 
Moskovskej ulici č. 2. Opakovanou argu-
mentáciou sme dosiahli to, že úvahy o pre-
daji budovy boli v hodine dvanástej zrušené 
a budova bola pridelená do užívania LF UK. 
Objekt však bol v havarijnom technickom 
stave. Na opravu novozískanej budovy boli 
pritom potrebné finančné prostriedky výraz-
ne presahujúce bežný rozsah investícií fa-
kulty. Navyše, schátrané boli aj staré a nové 
teoretické ústavy na Sasinkovej ulici. Je ne-
akceptovateľné, aby sa budúce generácie 
lekárov pripravovali v takýchto nedôstojných 
podmienkach. Začali sme teda riešením 
dostupnosti najzákladnejších hygienických 
štandardov v budovách. Z ministerstva škol-
stva nám boli po našej žiadosti pridelené 
účelovo viazané finančné prostriedky na 
opravy a na rekonštrukciu „Starých teoretic-
kých ústavov“ (STU, Sasinkova č. 2), budovy 
na Moskovskej č. 2 a neskôr aj „Nových te-
oretických ústavov“ (NTU, Sasinkova č. 4).

Po nutných opravách strechy, kanalizácie, 
celého interiéru a obnove telekomunikačné-
ho systému na Moskovskej č. 2 sme mohli 
začiatkom ak. r. 2016/2017 začať vyučo-
vať v nových priestoroch. Zrekonštruovali 
sme aj priestory na viacerých teoretických 
ústavoch (Ústav lekárskej biológie, genetiky 
a klinickej genetiky LF UK a UNB, Mikrobio-
logický ústav LF UK a UNB, výťahy v STU 
a v Ústave patologickej anatómie LF UK 
a UNB) aj spoločné priestory (terasy v NTU, 
sociálne zariadenia v STU, NTU, v budove 
dekanátu, a i.). Zriadili sme aj miestnosti pre 
samoštúdium študentov na Sasinkovej č. 4 
a na Moskovskej č. 2.

Od začiatku sme však pracovali aj na prí-
prave revitalizácie areálu LF UK, ktorej prvá 
časť sa v súčasnosti ukončuje. Pedagógo-
via a ostatní pracovníci fakulty, ktorí tu strá-
via veľkú časť života, aj študenti, ktorí tu po 
dobu šiestich rokov takmer denne študujú, 
si zaslúžia kultivované prostredie. Verím, že 
do konca tohto akademického roka budeme 
pracovať v dôstojných podmienkach.

Technické vybavenie 
pracovísk

Rovnako zanedbané bolo aj technické 
vybavenie pracovísk. Okrem finančných pro-
striedkov na opravy budov sa nám podarilo 
zaobstarať aj finančné zdroje účelovo viaza-
né na nákup prístrojového vybavenia. Pro-
dekani pre pedagogickú a pre vedeckový-
skumnú činnosť mali za úlohu prediskutovať 
s vedeniami ústavov a kliník problémy v ob-
lasti materiálno-technického vybavenia po-
trebného na výučbu a na výskumnú činnosť.

Na základe analýzy sme určili priority požiada-
viek a z účelovo pridelených prostriedkov sme 
zakúpili elektrónový mikroskop pre Ústav his-
tológie a embryológie LF UK, vybudovali sme 
pracovisko tkanivového inžinierstva na Ústave 
lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky 
LF UK a UNB, zakúpili sme prístroje pre Ústav 
molekulárnej biomedicíny LF UK, Ústav lekár-
skej chémie, biochémie a klinickej biochémie 
LF UK aj pre niektoré ďalšie teoretické ústavy.

V súčasnosti vystupuje do popredia ďalší 
problém. Čoraz viac sa zmenšujú možnosti 
priameho styku študenta s pacientom pre ne-
pomer počtu študentov a počtu „pedagogic-
kých“ lôžok a operačných sál vo výučbových 
nemocniciach. V súlade s trendom v zahrani-
čí sa snažíme túto skutočnosť riešiť moderni-
záciou výučby. Dovybavili sme Ústav simulač-
ného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania 
LF UK simulátormi pre výučbu gynekológie 
a pôrodníctva, urgentnej medicíny a ošetro-
vateľstva. Simulátory pre výučbu detského 
lekárstva sme delimitovali do DFNsP Brati-
slava, ktorá poskytla adekvátne priestory pre 
tento účel. Pre dve klinické pracoviská, ktoré 
dlhodobo využívajú na výučbu videozáznamy 
z chirurgických výkonov, t. j. pre ORL kliniku 
a neurochirurgickú kliniku, sme zakúpili archi-
vačno-vizualizačný systém umožňujúci priamy 
prenos obrazu a zvuku z operačných sál – 
z operačného mikroskopu a endoskopu – do 
výučbových miestností. Aspoň čiastočne sa 
tak kompenzuje nemožnosť priamej prítom-
nosti študentov na operačných sálach.

Koncepčné a organizačné 
problémy pedagogickej 

činnosti
Najväčšia časť práce nás čakala v oblasti 

koncepčných a organizačných problémov 
pedagogickej činnosti. Materiály priprave-
né ku koncu predchádzajúceho funkčného 
obdobia, ktoré boli predložené Akreditačnej 

komisii (AK), obsahovali aj nedostatky, ktoré 
by narúšali logickú nadväznosť štúdia jednot-
livých predmetov. Napr. farmakológia (v ne-
zmenenej koncepcii) sa mala začať vyučovať 
v 2. ročníku, teda pred dokončením výučby 
fyziológie a pred začiatkom výučby patolo-
gickej fyziológie. Opravy študijného progra-
mu (ŠP) sa týkali aj výučby lekárskej chémie.

Preto sme už na začiatku januára 2015 
pripravili návrh na riešenie najnaliehavejších 
problémov. Urobili sme zmeny v ŠP, v roz-
sahu, ktorý AK bola ochotná akceptovať 
a upravený materiál zaradiť na rokovanie. 
Ďalšie nedostatky vystúpili do popredia po 
schválení materiálov v AK. Niektoré boli váž-
nou prekážkou realizácie výučby: vo výučbe 
mikrobiológie hrozil súbeh vyučovania v 2. aj 
v 3. ročníku, čo by kládlo dvojnásobné náro-
ky na priestorové a personálne zabezpeče-
nie; kumulácia skúšok z predmetov fyzioló-
gia, biochémia, mikrobiológia a imunológia 
v letnom semestri 2. ročníka bola neúnos-
ná a pre viacerých študentov predstavovala 
hrozbu ukončenia štúdia pre neprospech.

Nápravu bolo možné realizovať len roz-
siahlymi zmenami ŠP. Bolo napríklad potreb-
né presunúť výučbu imunológie z 2. do 3. 
ročníka, anglický jazyk z 3. do 2. ročníka 
a zmeniť počty kreditov z anatómie, histo-
lógie a embryológie a iných predmetov tak, 
aby bol dodržaný počet povinných kreditov 
a hodín výučby na akademický rok. Takáto 
zmena bola možná len na základe novej žia-
dosti o zmenu ŠP adresovanej AK.

Vedenie sa tiež zaoberá vedecko-pedago-
gickými postupmi pracovníkov ústavov a kli-
ník tak, aby bol na pracoviskách dostatoč-
ný počet habilitovaných a inaugurovaných. 
V tejto oblasti sa uskutočnili aj konkrétne 
kroky – zvýšila sa odmena za úspešnú ha-
bilitáciu (z 1000 na 2000 eur) a inauguráciu 
(z 1200 na 3000 eur), obhajobu PhD. (zo 
700 na 1000 eur), DrSc. (z 1200 na 5000 
eur), ako aj za udelenie vedeckého kvalifi-
kačného stupňa IIa (z 0 na 1200 eur) a stup-
ňa I (z 0 na 3000 eur).

Hodnotenie kvality výučby
Kvalita výučby na lekárskej fakulte sa naj-

objektívnejšie meria vedomosťami, ktoré si 
študenti trvale zapamätali, schopnosťami ich 
využitia v praxi a najmä pripravenosťou jej 
absolventov pre výkon povolania. Výsledky 
retenčných testov, študentských a absol-
ventských ankiet a rozhovorov so študentmi 
ukazujú, že v tejto oblasti máme rezervy.

Vnútorný systém kontroly kvality výučby 
sme okrem vyhodnocovania každoročných 
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ankiet realizovali aj identifikovaním problema-
tických oblastí výučby pravidelnou komuni-
káciou so zástupcami študentov, a to počas 
zasadnutí Vedenia LF UK, kolégií dekana, 
Akademického senátu LF UK (AS LF UK), aj 
osobitným rokovaním so študentskou čas-
ťou fakultného senátu. Zistené nedostatky 
(odklon od študijného plánu, prehrešky voči 
študijnému poriadku, etike partnerského 
vzťahu pedagóg – študent) sme riešili v čo 
najkratšom čase, niektoré dokonca urgentne.

Anonymné ankety sa v budúcnosti budú 
realizovať len v elektronickej podobe (cez 
anketový systém poskytovaný FMFI UK pra-
cujúci s dátami z AIS2). Údaje z nich budú 
dostupné len dekanovi a tým členom Vedenia 
LF UK (z radu prodekanov pre pedagogickú 
činnosť), ktorí budú dekanom poverení na 
prevzatie ankiet a budú primárne spracovávať 
výsledky. Vybrané časti sa budú prezentovať 
všetkým prodekanom. Po analýze materiálu 
budú konkrétne údaje prediskutované s pred-
nostami ústavov a kliník, aby sa prijali opatre-
nia na odstránenie prípadných nedostatkov, 
a naopak, aby sa vyzdvihli pozitíva v činnosti 
ich pracovísk. Po vyhodnotení materiálu Ve-
dením LF UK bude so závermi a s opatrenia-
mi na nápravu oboznámený AS LF UK a na-
pokon celá akademická obec fakulty. Tak sa 
vyhneme tomu, aby sa anketová aktivita, ktorá 
má za úlohu zvýšiť kvalitu pedagogickej čin-
nosti, nezvrhla na škandalizáciu pedagógov. 
Na druhej strane, anonymita respondentov 
zabráni ich prípadnému postihu za to, že opí-
sali skutočnosť, prípadne vyjadrili svoj názor.

„Kvalita na vstupe“  
je predpokladom  

„kvality na výstupe“
Za jednu z ciest zvyšovania kvality peda-

gogického procesu pokladáme aj zvýšenie 
náročnosti prijímacích skúšok. Zatiaľ sme 
kritériá pre prijatie na štúdium na LF UK 
sprísnili len pre výučbu v anglickom jazyku, 
kde bol problém vypuklý. Prijímacie konanie 
nebolo dostatočne transparentné a kritériá 
pre prijatie boli miernejšie ako pre štúdium 
v slovenskom jazyku. Prijímacie skúšky pre 
výučbu v anglickom jazyku sme sa hneď na 
počiatku funkčného obdobia rozhodli urobiť 
transparentnými. Po prvé, uskutočňujú sa 
len v Bratislave na pôde fakulty. Po druhé, 
postupne sme zvýšili minimálny počet bodov 
potrebných pre prijatie na štúdium. V ak. r. 
2014/2015 boli prijatí aj uchádzači, ktorí do-
siahli len 300 z 800 možných bodov. Už na 
prvých prijímacích skúškach v novom funkč-
nom období (pre ak. r. 2015/2016) bolo 
potrebných minimálne 500 bodov, pre ak. 
r. 2016/2017 600 bodov a v tomto akade-
mickom roku sme na štúdium všeobecného 
lekárstva v anglickom jazyku prijali len tých 
uchádzačov, ktorí dosiahli 602 a viac bodov.

Pre štúdium zubného lekárstva sú kritériá 
ešte prísnejšie. Počet prihlásených a prijatých 
študentov sa nám napriek uvedeným opatre-

niam neznížil, skôr naopak. Nastúpená cesta 
sa preto ukazuje ako správna. V tomto trende 
budeme postupovať aj v budúcnosti. Vzhľadom 
na to, že písomné testy pre prijímacie skúšky 
na štúdium v anglickom jazyku sú po technic-
kej stránke ešte stále ľahšie ako pre štúdium 
v štátnom jazyku (menší počet otázok a odpo-
vedí, z ktorých sa zostavujú testy), prijali sme 
opatrenia na nápravu. Pre ak. r. 2018/2019 
bude obťažnosť testov rovnaká pre štúdium 
v slovenskom aj v anglickom jazyku.

Z ekonomického hľadiska je dôležitá sku-
točnosť, že s agentúrami, ktoré organizujú 
prípravu, resp. robia nábor študentov na 
štúdium v anglickom jazyku, neuzatvárame 
zmluvy, ktoré by zaväzovali LF UK k vyplá-
caniu provízií. Tie budú poukazované len 
tým agentúram, ktoré uzatvorili zmluvy ešte 
s bývalým Vedením LF UK a ktoré z právnych 
dôvodov nie je možné vypovedať.

V roku 2017 sa vymenil technicky zastara-
ný hardware a software používaný na prijíma-
cích skúškach za nový, spĺňajúci požadova-
né kritériá na takýto systém.

Sociálna oblasť
Zároveň s aktivitami na zlepšenie pracov-

ného prostredia využívame časť finančných 
prostriedkov fakulty aj na zlepšenie materiál-
nej situácie pedagógov aj študentov.

Nie sme spokojní s finančným odmeňo-
vaním našich pedagógov. O nápravu sa 
snažíme v rámci diferencovaného odmeňo-
vania. Zvýšili sme jednorazové odmeny za 
publikačnú činnosť, napr. za publikáciu v ka-
rentovanom časopise s impakt faktorom (IF) 
do 0,99 zo 400 na 500 eur, za každú ďal-
šiu jednotku IF sa základná odmena zvyšuje 
o 100 eur (doteraz o 66 eur), za monografiu 
alebo kapitolu v monografii vydanej v reno-
movanom zahraničnom vydavateľstve autor 
získa od 300 do1000 eur atď. Okrem toho 
autorom relevantných publikácií zvyšujeme 
osobné hodnotenie po dobu 12 mesiacov. 
Už teraz niektorí pedagógovia, ktorí sú aktívni 
v publikačnej činnosti, získavajú k doterajšej 
mzde navyše aj niekoľko sto eur mesačne. 
Ďalšie finančné prostriedky priplácame za 

úspešnosť vo vedení doktorandského štúdia. 
A to všetko robíme tak, že ani jednému pe-
dagógovi sme neznížili pohyblivú zložku mzdy 
(„osobné ohodnotenie“) ani o jediné euro.

Osobitne sme sa zaoberali platovými 
podmienkami našich pedagógov pracujú-
cich na klinikách. Lekári, ktorí sú zamest-
nancami LF UK, majú totiž podstatne nižší 
príjem ako lekári zamestnaní v zdravotníc-
kych zariadeniach. Za pedagogickú a ve-
deckovýskumnú činnosť platíme našich za-
mestnancov zo zdrojov LF UK. Za zdravot-
nú starostlivosť, ktorú vykonávajú v nemoc-
niciach, však dostávajú len zlomok mzdy 
v porovnaní so zamestnancami nemocnice. 
Táto skutočnosť nám bráni v získavaní naj-
schopnejších absolventov našej fakulty do 
radu našich pedagógov na klinikách. Túto 
nezrovnalosť sme (za pomoci rektora UK 
a dekanov JLF UK v Martine a LF UPJŠ 
v Košiciach) viac ako rok riešili s ministrom 
zdravotníctva SR. Napokon dňa 29. novem-
bra 2017 MZ SR schválilo materiál (Zriaďo-
vacia listina UNB), ktorý umožní zvýšenie 
zdravotníckych úväzkov lekárov – zamest-
nancov LF UK pracujúcich na klinikách tých 
nemocníc, ktoré sú v gescii MZ SR.

Zároveň pripravujeme plán aktivít na 
dosiahnutie zlepšenia mzdových podmie-
nok pedagógov na teoretických ústavoch. 
Veríme, že aj to pomôže zvýšiť počet pe-
dagógov na tých pracoviskách, kde je to 
potrebné. Budeme dbať aj na to, aby bol 
na teoretických pracoviskách zabezpečený 
dostatočný podiel absolventov s lekárskym 
vzdelaním. Pomer počtu učiteľov a študen-
tov na našej fakulte (1 : 5,8) je síce v porov-
naní s ostatnými dvomi veľkými lekárskymi 
fakultami v SR veľmi priaznivý, za paramet-
rami vyspelého sveta však zaostávame.

Finančné zdroje fakulty sú obmedzené. 
V roku 2015 sme ministra školstva aj ministra 
zdravotníctva písomne oboznámili o tom, že štát-
ne dotácie stačia na pokrytie 42 % mzdových 
nákladov fakulty. Zvyšok hradíme z prostried-
kov získaných za výučbu v anglickom jazyku. 
Napriek tomu sa snažíme čoraz viac motivovať 
najusilovnejších študentov aj finančne. Motivač-
né štipendium sme v minulom akademickom 
roku zvýšili o 50 a v tomto akademickom roku 

Vizualizácia areálu LF UK po dokončení revitalizácie

21



N A Š I  A B S O L V E N T IA K T I V I T Y  N A Š I C H  P R A C O V Í S K

o ďalších 50 eur, teda na terajších 500, resp. 300 eur za semester. Za 
kalendárny rok 2017 vyplatí fakulta na motivačné štipendiá 193 300 eur. 
Pritom len časť nákladov je krytá zo štátnych dotácií, ďalšiu časť (73 313 
eur) musíme hradiť z vlastných zdrojov fakulty. Odmeny za 1. – 3. miesto 
v sekciách ŠVOČ sme v roku 2017 zdvojnásobili (zo 100, 200, 300 na 
200, 400, 600 eur), odmena za vynikajúci výsledok ŠVOČ predstavuje 
700 eur. Zaviedli sme nové štipendium „za vynikajúce výsledky publikač-
nej činnosti“ pre doktorandov denného štúdia vo výške 1500 eur.

Som presvedčený, že sú to dobré investície. Kvalitne vzdelaní ab-
solventi sú najlepšou vizitkou fakulty, najlepšou metódou zlepšenia 
jej reputácie. Motivácia k usilovnejšiemu štúdiu je pomocou aj pre 
pedagógov. Skúšať študenta s vynikajúcimi vedomosťami je poteše-
ním pre každého učiteľa.

Aktivity Bratislavského spolku medikov 
(BSM) a podpora jeho činnosti

Zástupcovia BSM referovali členom Vedenia LF UK o svojich ak-
tivitách. Mimoriadne vysoko si ceníme ich činnosť v oblasti výučby. 
Výučba šitia umelej kože, ktorú sami nechali vyrobiť, a nácvik sonogra-
fických vyšetrení, ktoré robili na sebe navzájom za pomoci vypožičané-
ho prístroja, možno zaradiť do oblasti simulačnej výučby. Je výraznou 
výpomocou v pedagogickej činnosti fakulty, dalo by sa povedať, že 
členovia BSM ju niekedy vykonávajú „namiesto“ fakulty. Aktivity BSM 
sú financované z položky pre ŠČ AS, ktorá je každoročnou súčasťou 
rozpočtu LF UK. Aby sme ocenili prínos BSM pre fakultu, poskytli sme 
im dodatočné priestory a navyše aj finančné prostriedky na ich úpravy 
a na opravu podkrovia v celkovej sume 22 500 eur. V budúcnosti fi-
nančne podporíme ich návrhy na rozšírenie aktivít Ústavu simulačného 
a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK.

Zvyšovanie efektivity vzdelávania 
v budúcnosti

Významné zvyšovanie efektivity vzdelávania v budúcnosti možno 
očakávať len od jeho zásadnej reformy. Zmenšovanie možnosti pria-
meho styku študenta s pacientom v lôžkových častiach nemocníc 
bude potrebné kompenzovať rozšírením výučby v ambulantných 
zariadeniach, využívaním priameho prenosu z diagnostických a lie-
čebných výkonov do učební, ako aj využívaním simulačnej výučby. 
Priamy styk s pacientom nahradí aj „vyučovanie pomocou hercov“. 
Hercami budú sami študenti. Ich scenárom bude učebný text. Jeho 
zvládnutie a prezentácia počas výučby výrazne posilní pamäťové en-
gramy, napomôže trvalému uloženiu poznatkov v pamäti.

Aj v teoretickej výučbe bude potrebné zmeniť jej formu. Po technic-
kej stránke máme pripravené priame strímovanie prednášok. Klasické 
prednášky však postupne budú ustupovať interaktívnej komunikácii 
(team-based learning). Bude nutná koordinácia výučby teoretických, 
predklinických a klinických predmetov, o ktorej už dlhodobo hovoríme. 
Obsah výučby teoretických a predklinických predmetov bude potrebné 
čoraz viac orientovať na aplikáciu poznatkov v praxi. Od pedagógov to 
bude vyžadovať hierarchizáciu poznatkov a vysvetľovanie ich vnútorných 
súvislosti (problem-based learning). Návrh definitívneho znenia študij-
ného plánu však možno urobiť až potom, keď všetky uvedené aspekty 
budú posúdené pracovnými skupinami pedagógov z jednotlivých pred-
metov v multidisciplinárnych diskusiách aj so študentmi našej fakulty.

Pri všetkých krokoch vedúcich k inovácii výučby musíme mať na 
pamäti, že to, čo nazývame logickým alebo tvorivým myslením, je pod-
mienené získaním dostatočného množstva relevantných poznatkov. 
Medicína naďalej ostane namáhavým štúdiom a dobrým lekárom sa 
možno stať len na základe tvrdej práce. Dobrý pedagóg ju dokáže 
len trochu uľahčiť a predovšetkým ju urobiť zaujímavou. Reforma vý-
učbového procesu je dlhodobá úloha, musia sa do nej zapojiť všetci 
pedagógovia aj študenti. Zmena obsahu kurikula bude zmysluplná len 
vtedy, ak sa urobí po zrelej úvahe, po posúdení všetkých faktov a sú-
vislostí. Reforma štúdia nemôže byť urobená „od zeleného stola“.

Za Vedenie LF UK prof. MUDr. Juraj Šteňo,DrSc., IFAANS, 
dekan LF UK

Slováci majú so svojou 
vrodenou srdečnosťou 
a ochotou na západe 

„zelenú“
V čase osláv 65. výročia založenia Farmaceutickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) sa v ďale-
kom Soule v Južnej Kórei odohralo nečakané stretnutie 
s absolventmi našej fakulty. Na 77. svetovom kongrese 
Medzinárodnej federácie farmaceutov (FIP), ktorý sa tam 
konal koncom leta v roku 2017, participovalo viac než 
2600 odborníkov v oblasti lekárnictva zo všetkých konti-
nentov sveta. Medzi nimi aj česko-slovenský manželský pár 
úspešných farmaceutov, niekdajších poslucháčov FaF UK, 
pracujúcich v súčasnosti vo verejnej lekárni mesta Molde 
v Nórsku – Štefánia a Jan Havlasovci. Zoznámili sme sa 
v skorých ranných hodinách pri rieke Han, kde FIP pripravil 
pre účastníkov kongresu medzinárodný beh farmaceutov 
na 5 km. Sympatická dvojica účastníkov s nápisom „Vitusa-
potek“ na pretekárskom tričku ma srdečne oslovila v rodnej 
reči, keďže si všimli na mojom športovom oblečení logo na-
šej fakulty. Slovo dalo slovo a po skončení behu spomínaný 
manželský pár súhlasil s krátkym rozhovorom, z ktorého 
vám prinášame tieto riadky.

Patríte k účastníkom kongresu z Nórska. Môžete priblížiť, 
aká bola vaša profesionálna cesta od ukončenia vysoko-
školských štúdií až po súčasné zamestnanie?

ŠH: Na FaF UK sme študovali v rokoch 1993 – 1998. Obaja 
sme to mali do Bratislavy ďaleko – ja pochádzam zo Sniny a Jan 
z Prahy. Snáď to bol osud, neverím na náhody, že sme sa dostali 
do jedného krúžku. Keďže ani jeden z nás spočiatku nikoho na 
škole nepoznal, sadli sme si k jednému stolu. Naše dobrodruž-
stvo začalo už prvý deň na fakulte, na ktorej sme prežili päť ne-
zabudnuteľných rokov. Rozsah výučby bol bohatý do šírky i do 
hĺbky. Zvládli sme i základy psychológie a naučili sa, ako správne 
komunikovať s pacientmi i inými zdravotníckymi pracovníkmi. Až 
neskôr som si uvedomila hodnotu kvalitného vzdelania, ktoré 
sme na vysokej škole dostali. Nie sú to „len“ teoretické vedo-
mosti, ale aj mentálna zručnosť a odolnosť, čo nás stále sprevá-
dzajú naším profesionálnym životom.

Vzali sme sa po poslednej štátnici – ešte si spomínam, ako 
sme týždeň pred svadbou splavovali rameno Malého Dunaja. 
Naše prvé pracovné pôsobenie siaha až do pošumavského 
mestečka Volyně. Manžel medzitým odslúžil „civilku“ v nemoc-
ničnej lekárni v Strakoniciach. Potom sme ešte vystriedali dve 
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lekárne a vychovali dvoch synov, kým sme 
v Časopise českých lekárnikov nenašli in-
zerát na voľné pracovné miesto pre farma-
ceuta v Nórsku. Manžel vo svojej žiadosti 
uviedol, že sa uchádza o miesto „apoteke-
ra“, domnievajúc sa, že sa týmto výrazom do 
nórčiny prekladá lekárnik. V skutočnosti to 
však po nórsky znamená vedúci lekárnik. 
Na základe jeho žiadosti mu bolo hneď po-
núknuté miesto vedúceho v meste Sauda pri 
fjorde na západnom pobreží Nórska. Už tu 
sa môžeme pozastaviť nad nórskou mentali-
tou – keď je niekto šikovný a verí si, v Nórsku 
dostane možnosť to ukázať.

Už o tri roky neskôr manžel pokračoval 
v práci vedúceho lekárne v meste Molde, 
kde sme sa presťahovali už s našou treťou 
ratolesťou – vtedy dvojročnou dcérkou. Mol-
de bola naozaj správna voľba. Občas prišli 
pochybnosti, lebo ak manželský pár pracuje 
na jednom pracovisku už deväť rokov, priro-
dzene to prerastá aj do súkromia. Možno aj 
vďaka tomu sa nám podarilo vytvoriť v lekárni 
rodinnú atmosféru, čo bolo na nórske pome-
ry trochu nezvyčajné, Nóri si totiž zakladajú 
na diskrétnosti. To ale nevylučuje, že si mô-
žeme klienta získať. Svojou ústretovosťou, 
záujmom, empatiou.

Na kongrese sa prezentovali aj výsledky 
štúdie o implementácii služieb pre pa-
cientov vo verejných lekárňach Nórska. 
Za vysokú kvalitu v poskytovaní služieb 
pacientom ste dokonca získali ocenenie 
Lekáreň roka. Ako sa vám to podarilo? 
Čo je vašou hlavnou pracovnou motivá-
ciou?

JH: Nórska farmaceutická asociácia 
Apotekforeningen združuje v súčasnosti 
888 lekární, naša lekáreň patrí do druhého 
najväčšieho reťazca lekární v Nórsku – Vi-
tusapotek. Jeho súčasťou je 251 lekární, 
ktoré prevádzkuje Norsk Medisinaldepot 
AS (NMD) vo vlastníctve americkej korporá-
cie McKesson. NMD každoročne vyhlasuje 
súťaž Lekáreň roka. Dôležitým hodnotiacim 
kritériom je kvalita práce, ktorá sa hodnotí 
prostredníctvom pracovných procedúr za 
predpokladu účasti na odborných online 
kurzoch, ako aj podľa ďalších kritérií, naprí-
klad pomerom vydaných generík k predpísa-
nému originálnemu produktu.

Dva roky po sebe, v rokoch 2015 a 2016, 
sme sa stali Lekárňou roka. Našou snahou 
je, aby sa nám to podarilo aj do tretice. Naj-
lepšou motiváciou sú však predovšetkým do-
siahnuté dobré výsledky v podobe referencií 
od spokojných pacientov. Ide o poskytnutie 
dobrého servisu – t. j. keď pacient dostáva 
viac, než očakáva. A my so svojou vrode-
nou srdečnosťou a ochotou, vyplývajúcou 
z našej kultúry, máme na západe „zelenú“. 
Radi poskytneme pacientovi všetky potreb-
né informácie a ochotne s ním diskutujeme, 
takže pacient v našej lekárni často dosta-
ne lepšie vysvetlenie k odporučenej liečbe 
i zrozumiteľnejšie odpovede na svoje otázky 
než v ordinácii.

Štúdia, ktorej výsledky boli prezentované 
na tomto odbornom podujatí, sa týka pora-
denstva pacientom s novou, lekárom odpo-
ručenou liečbou. Vďaka pozitívnym výsled-
kom štúdie sa očakáva, že sa táto nová služ-
ba, nazývaná Medisinstart, od nového roku 
zavedie vo všetkých nórskych lekárňach. 
Pre zaujímavosť: nórska vláda už schválila 
pre tento projekt rozpočet vo výške takmer 
pol milióna eur. Ide o jednu z ďalších inicia-
tív, ktorej výsledkom je dnešný uvedomelý 
pacient, ktorý prichádza do lekárne a zau-
jíma sa čo najviac o svoje zdravie a liečbu 
ochorenia. A to je zmyslom našej pracovnej 
motivácie.

Služby pre pacienta – profesionálna 
aktivita lekárnika, v rámci ktorej využí-
va svoje schopnosti, vedomosti a skú-
senosti, aby zistil potreby pacienta, 
priority liečebného procesu a prevzal 
zodpovednosť za pozitívny výsledok far-
makoterapie –, sa stali jedným z indiká-
torov kvality zdravotníckej starostlivosti. 
Aké sú vaše skúsenosti v Nórsku, kde 
odborne pôsobíte?

JH: Medzi bežné služby v lekárni patrí de-
monštrácia inhalačných techník. Je to služba 
platená poisťovňou, trvá približne päť minút 
a vykonáva sa priamo pri výdaji. Každá leká-
reň má tzv. informačnú miestnosť pre ostat-
né služby – tu pacientovi ponúkame naše 
poradenstvo. Pýtame sa ho, či má záujem 
oboznámiť sa so spôsobom inhalácie, a sú-
časne mu vysvetlíme, ako funguje lekárom 
odporučené antiastmatikum proti zápalovej 
aktivite, taktiež mu zdôrazníme nutnosť pra-
videlného užívania inhalátora, ako i to, na 
akom princípe účinkujú lieky s bronchodila-
tačným účinkom a podobne. To všetko sa 
potom zapisuje do predtlačeného formulá-
ra spolu so štandardizovaným návodom na 
používanie – v Nórsku nazývanom Faktaark. 
Tento návod sa odovzdá pacientovi, ktorý sa 
k nám s dôverou opakovane vracia.

Vedeli by ste si predstaviť vzájomnú spo-
luprácu so svojou alma mater, ktorá by 
bola prospešná pre obe strany v oblasti 
farmácie?

JH: V týchto dňoch u nás praxuje študent-
ka posledného ročníka farmácie z Brna. Je 
to užitočná obojstranná skúsenosť. A pre-
čo bola vybratá práve naša lekáreň? Je to 
práve vďaka „popularite“. NMD oddelenie 
pre nábor farmaceutov zo zahraničia sa nás 
spýtalo, či máme možnosť prijať študentku 
z Čiech na prax. Momentálne NMD spolu-
pracuje hlavne s farmaceutmi z Portugalska 
a Srbska. A určite by mali záujem aj o sloven-
ských študentov – stačí, aby nás kontaktova-
li. (Študenti, záujemcovia o odbornú prax 
v lekárni v Nórsku, kontaktujte PharmDr. 
Miroslavu Snopkovú, PhD., z Katedry orga-
nizácie a riadenia farmácie FaF UK – po-
známka red.)

A napokon, čo vás z čias štúdia dodnes 
sprevádza a na čo s radosťou spomínate?

ŠH: Veľké poďakovanie patrí Katedre far-
makológie a toxikológie FaF UK. Vedomosti, 
ktoré sme si vtedy osvojili, využívame v praxi 
dodnes. Poznatky z farmakológie získané 
vďaka pani docentke Ingrid Tumovej, ako aj 
iným skvelým pedagógom vyťahujeme kaž-
dodenne pri dialógu s pacientom. Úsmev-
nú spomienku máme aj na docenta Jozefa 
Sokolíka z Katedry chemickej teórie liečiv 
FaF UK, ktorý vyhlásil špeciálnu študentskú 
„súťaž“. Piati najšikovnejší študenti dostali na 
konci akademického roku čokoládu. Špe-
ciálna cena útechy patrila tomu, kto mal naj-
väčšie útraty za rozbitú laboratórnu výbavu. 
Vraj „výherca“ rozbil len jednu vec, ale za to 
najdrahšiu – a to som bola ja.☺

PharmDr. Milica Molitorisová, PhD.,
Katedra organizácie a riadenia  

farmácie FaF UK
(Rozhovor bol uverejnený v  

Lekárnických listoch 12/2017.)

Z rodinného albumu Havlasovcov
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Do Viedne po stopách individuálnej psychológie
Študentom individuálnej psychológie z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK)  sa koncom zimného semes-
tra naskytla príležitosť spoznať Viedeň, mesto pre tento predmet obzvlášť významné, z iného uhla pohľadu. V rakúskej metropole sa 
totiž narodil nielen Sigmund Freud, otec psychoanalýzy, ale i jeho niekdajší stúpenec a neskorší zakladateľ individuálnej psychológie 
Alfred Adler.

Prvou zastávkou bolo miesto Adlerovho posledného odpočinku – 
Viedenský centrálny cintorín, kde okrem Adlera spočívajú napríklad 
aj významní hudobní skladatelia svetového mena, ako Mozart, Schu-
bert či Beethoven.

Exkurzia pod vedením PhDr. Daniely Čechovej, PhD., z Katedry 
psychológie FiF UK pokračovala návštevou Medzinárodného centra 
Alfreda Adlera. Na podnetnom stretnutí s pedagogičkou a psycho-
terapeutkou Mag. Anitou Schedl študenti zistili, ako sa realizuje štú-
dium individuálnej psychológie u našich susedov a aké rozdiely a po-

dobnosti medzi našimi krajinami badať v oblasti psychoterapeutickej 
práce. Azda najinšpiratívnejšie však pôsobilo rozprávanie o Škole 
Oskara Spiela, kde Anita Schedl pôsobí ako pedagogička.

Oskar Spiel bol rakúsky pedagóg a individuálny psychológ, ktorý vy-
znával rešpektujúci prístup k deťom. Vytvorenie sociálne bezpečného 
a podporného prostredia pre každé jedno dieťa vnímal ako nevyhnut-
nosť. Rovnako ako Adler kládol akcent na komunikáciu, spolupatrič-
nosť a medziľudské vzťahy. Škola nesúca jeho meno na tento odkaz 
prirodzene nadväzuje a vzdelanie poskytuje bez poplatkov. Navštevuje 
ju okolo 175 detí asi 30 rôznych národností, pričom sa ich kultúrna 
a jazyková diverzita vníma ako obohatenie a platforma na budovanie 
zdravých a tolerantných vzťahov. Niektoré deti prichádzajú aj vo veku 
9 – 10 rokov bez predošlej školskej dochádzky či znalosti nemčiny. 
V inom (na výkon orientovanom) prostredí by boli odsúdené na ne-
úspech a pocity zlyhania. Vďaka individuálnemu prístupu pedagógov 
sú zväčša už v priebehu niekoľkých mesiacov schopné začleniť sa do 
školského programu a napredovať. Aj napriek nespornému prínosu 
existujú obavy o budúcnosť tejto výnimočnej školy. Otázne je predo-
všetkým to, ako bude alternatívne prístupy v školstve (napr. neznámko-
vanie) vnímať nová rakúska vláda ohlasujúca reformy. Zostáva len veriť, 
že ako počas druhej svetovej vojny, keď sa individuálna psychológia 
ocitla v kríze, prekonajú jej nasledovatelia aj aktuálne výzvy. Držíme im 
v tom palce!

Marcela Gatciová, FiF UK

Mladí historici o vzdelanosti a jej premenách v dejinách
Študentské združenie Cultura nostra v spolupráci s Filozofickou fakultou UK zorganizovalo v dňoch 24. – 26. novembra 2017 
česko-slovenskú študentskú konferenciu „Vzdelanosť a jej premeny v dejinách“. Inšpiratívne príspevky v podaní mladých histori-
kov (z Univerzity Komenského, Prešovskej univerzity v Prešove, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Karlovej univerzity v Prahe, 
Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem), ako i historických nadšencov z Katedry 
filozofie a dejín filozofie FiF UK sa zamerali na rozvoj vzdelanosti, reflektujúc stále prítomnú potrebu vzdelávania a vedeckého 
bádania.

Prvý deň konferencie sa niesol v znamení utužovania vzťahov 
medzi mladými historikmi. Po oficiálnom privítaní účastníkov kon-
ferencie Jakubom Kurucom, členom ŠZ Cultura nostra, si študenti 
z rôznych univerzít mohli porovnať vedomosti v kvíze inšpirovanom 
spoločenskou hrou o Bratislave. V priateľskom duchu sa niesla aj 
večerná prechádzka mestom, spojená s návštevou vianočných tr-
hov, a následné posedenie vo vinárničke v centre mesta.

Druhý, vedecky zameraný deň konferencie otvoril v posluchár-
ni Auditorium maximum Právnickej fakulty UK príhovorom vedúci 
Katedry všeobecných dejín FiF UK doc. Mgr. Vincent Múcska, 
PhD. V úvodnom slove vyzval účastníkov, aby svojich kolegov 
nielen chválili, ale predovšetkým kriticky hodnotili. V prvom bloku 
konferencie sa prednášajúci študenti venovali rôznym témam, ako 
napr. formálnemu priestoru múzea ako modernému edukačnému 
zariadeniu pri výučbe dejepisu, premenám postavy vychovávateľa 
v starovekom Grécku a problematike zatvorenia platónskej akadé-
mie v kontexte vlády cisára Justiniána. V druhom bloku si účastníci 
vypočuli prednášky o protimorových opatreniach v českých kraji-
nách v 16. a 17. storočí, samovzdelávacej činnosti študentov na 
pôde slovenského spolku Detvan v Prahe, topoľčianskom školstve 
v rokoch 1868 – 1907 či národe a čechoslovakizme vo výučbe za 
prvej republiky. V poslednom bloku sa prednášajúci študenti veno-
vali knižnici UK a jej prínosu pre vzdelanosť v rokoch 1919 – 1938, 

škole v obci Ruská Kajňa z pohľadu školskej kroniky a zaujímavej 
téme výučby cyperských dejín.

V posledný deň sa mladí historici rozlúčili komentovanou pre-
hliadkou Bratislavy s doc. PhDr. Jurajom Šedivým, PhD., MAS, 
z Katedry archívnictva a pomocných vied historických FiF UK.

Prvá študentská konferencia na UK sa podarila! Organizátorom 
prajeme veľa síl do ďalšej činnosti a študentom veľa úspechov v ich 
vedeckom bádaní.

Mgr. Hana Košťaliková, FiF UK
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Medzinárodná konferencia o deontickej logike
Deontická logika je dôležitá a v súčasnosti populárna oblasť logiky, ktorá sa venuje skúmaniu normatívnych pojmov (príkazy, 
zákazy, dovolenia, normy, normatívne pozície, normatívne systémy atď.). Na Slovensku má toto odvetvie logiky pomerne malé 
zastúpenie. Tento problém sme sa pokúsili prekonať organizáciou prvej konferencie zameranej na deontickú logiku na našom 
území. V dňoch 22. – 23. novembra 2017 sa tak v Bratislave uskutočnil prvý ročník medzinárodnej konferencie „Current Trends 
in Deontic Logic“.

Konferenciu zorganizovali Daniela Glavaničová, Tomáš Kollárik 
a Marián Zouhar z Katedry logiky a metodológie vied Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) v spolupráci 
s Martinom Vacekom z oddelenia analytickej filozofie Filozofického 
ústavu SAV a s podporou Vzdelávacej nadácie Jána Husa (pro-
stredníctvom štipendia udeleného D. Glavaničovej na rok 2017). 
V predvečer konferencie sme usporiadali seminár s popredným 
odborníkom svetovej deontickej logiky a mnohostranne rozhľa-
deným vzdelancom Svenom Ovem Hanssonom z Kráľovského 
technologického inštitútu v Štokholme. Témou seminára bol jeho 
článok o sémantike ideálnych svetov v deontickej logike a o jej 
problémoch.

Na túto problematiku sme nadviazali hneď na začiatku prvého 
„oficiálneho“ dňa konferencie, ktorú otvoril Sven Ove Hansson 
prednáškou o intuitívnej podstate logiky normatívnych viet. Kon-
ferencia pokračovala sekciou dvoch prezentácií z oblasti výpočto-
vej deontickej logiky v podaní Roberta Trypuza, Piotra Kulického 
a Xina Suna z Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline. Násled-
ne zazneli tri prednášky z oblasti hyperintenzionálnej deontickej 
logiky, ktoré predniesli Federico L. G. Faroldi z Univerzity v Gente 
a Tudor Protopopescu z Vysokej školy ekonomickej v Moskve, Da-
niela Glavaničová z FiF UK a Albert Anglberger z Univerzity v Bay-
reuthe, ako aj príspevok Igora Sedlára z Ústavu informatiky Akadé-
mie vied ČR a Frederika Van De Putteho z Univerzity v Gente. Prvý 
deň konferencie uzavreli Zsófia Zvolenszky z Univerzity Loránda 
Eötvösa v Budapešti prednáškou o spoločných problémoch pre 
analýzu fikčného a deontického diskurzu a Stef Frijters z Univerzi-
ty v Gente v spolupráci s Frederikom Van De Puttem prednáškou 
o usudzovaní s kondicionálmi v deontickej logike.

Druhý deň konferencie začal prednáškou zameranou na analýzu 
hohfeldovských kategórií v rámci dynamickej logiky, ktorú pred-
niesol Olivier Roy z Univerzity v Bayreuthe. Na túto tému nadvia-
zala nasledujúca prednáška Réky Markovich z Univerzity Loránda 
Eötvösa v Budapešti. Záverečné príspevky sa venovali deontické-
mu plánovaniu, na ktoré sa zameral Pere Pardo z Rúrskej univerzity 
v Bochume, či paradoxu baníkov, o ktorom rozprávali Alessandra 
Marra z Univerzity v Bayreuthe a Aldo Iván Ramírez Abarca z Uni-
verzity v Utrechte.

Úspech konferencie a pozitívne ohlasy jej účastníkov sú pre nás 
motiváciou na organizáciu tohto podujatia aj v roku 2019, pričom už 
teraz aktívne zhromažďujeme nápady na zásadné inovácie programu.

Daniela Glavaničová, FiF UK

Konferencia o insolvenčnej trestnej činnosti a slávnostné 
otvorenie miestnosti prof. Vojtecha Hatalu

Dňa 29. septembra 2017 sa v priestoroch Právnickej fakulty UK (PraF UK) uskutočnila vedecká konferencia „Návody a nástroje na 
efektívnu elimináciu protiprávnych konaní v spojení s možnou insolvenciou v teoretických súvislostiach“, ktorú v rámci projektu APVV 
pripravili členovia Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, Katedry obchodného a hospodárskeho práva a Katedry 
finančného práva PraF UK v spolupráci s ďalšími odborníkmi z praxe.

Ekonomická kriminalita je nebezpečným druhom trestnej činnosti, 
ktorá ohrozuje a oslabuje systém trhového hospodárstva Slovenskej 
republiky. Ide o kriminalitu páchanú vysoko sofistikovane, najmä tzv. 
bielymi goliermi – páchateľmi s vyšším vzdelaním a spoločenským po-
stavením. Osobitným druhom ekonomickej kriminality sú insolvenčné 
trestné činy. Týmito trestnými činmi sú protiprávne činy ako marenie 
konkurzného konania, poškodzovanie veriteľa, zvýhodňovanie verite-
ľa, podvodný úpadok, zavinený úpadok a niektoré ďalšie, ktorých pá-
chateľmi sa frekventovane stávajú insolventné osoby (dlžníci) v snahe 
uviesť iných do omylu a spôsobiť tak vedome majetkovú škodu. 

Na konferencii, ktorej garantom bol hlavný riešiteľ projektu – ve-
dúci Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky PraF UK 
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., boli prednesené príspevky dotýka-
júce sa rôznych aspektov insolvenčných trestných činov: aplikačná 
prax prokurátorov v týchto veciach, problematika šikanóznych ná-
vrhov, zaisťovanie majetku pri cezhraničných insolvenčných trest-
ných činoch, trestná zodpovednosť pri porušení zákona o konkurze 

a reštrukturalizácii, princíp ultima ratio, trestná zodpovednosť práv-
nických osôb pri predmetnej trestnej činnosti a mnohé ďalšie.

V priebehu konferencie bola dekanom PraF UK doc. JUDr. Eduar-
dom Burdom, PhD., prof. PhDr. Gustávom Dianiškom, CSc., prof. 
JUDr. Jozefom Čentéšom, PhD., a doc. JUDr. Katarínou Kalesnou, 
CSc., slávnostne otvorená miestnosť prof. JUDr. Vojtecha Hatalu, CSc., 
významného slovenského predstaviteľa vedy trestného práva a krimino-
lógie, ktorého mnohé vedecké diela sú nadčasového charakteru. Prof. 
Hatala pôsobil aj ako dekan PraF UK v politicky exponovanom období 
konca 60-tych rokov. Pre svoje politické názory bol nútený odísť z fakul-
ty, ako aj z iných funkcií. Otvorenie miestnosti venovanej prof. Hatalovi 
je poctou tejto významnej osobnosti vedy, ako aj súčasťou jeho spolo-
čenskej rehabilitácie. Technické vybavenie miestnosti bolo zabezpeče-
né z prostriedkov riešeného grantu APVV a bude slúžiť tak riešiteľom 
projektu, ako aj všetkým pedagógom a študentom PraF UK.

JUDr. Andrej Beleš, JUDr. Jakub Ľorko, PhD., KTPKK PraF UK
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Keď festival organizujú študenti, nechcú sa len tak zabávať
Študenti a študentky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK) zorganizovali dňa  
6. decembra 2017 už ôsmy ročník študentského festivalu FSEV FEST 2017. Jeho ústredná téma sa tentokrát niesla v znamení  otáz-
ky, ako byť lepším človekom. Cieľom festivalu bolo v nenútenej a priateľskej forme poskytnúť ľuďom možnosť zamyslieť sa nad tým, 
koľko vecí vo svete môžu zmeniť k lepšiemu.

Účastníci a účastníčky festivalu si mohli 
vychutnať rozmanitý program, pestré sprie-
vodné aktivity i bohaté občerstvenie. Čakali 
tu na nich zaujímavé prednášky z ekológie, 
pozitívneho myslenia, boja proti korupcii, 
aktuálneho sociálneho diania a hudby. Fes-
tival otvoril hlavný hosť – Richard Stanke, 
herec Slovenského národného divadla. Pre-
kvapenie v podobe novej vizuálnej identity 
ústavov fakulty predstavila dekanka fakulty 
Lucia Mokrá spolu s autorom návrhu Jura-
jom Blaškom. Rudi Rus, moderátor Rádia 
FM a skúsený manažér ľudských zdrojov, 
rozprával o tom, ako hudba robí svet lep-
ším. O tom, že šťastie v práci nemajú ľudia 
hľadať, ale sami vytvárať, porozprávala Lýdia 
Sirotová z Happy Company. Marek Vagovič, 
Róbert Martin Hudec a Adam Dobrota náv-
števníkov a návštevníčky festivalu vtiahli do 
problematiky korupcie na Slovensku. Prí-
tomných zaujala aj reportérka TV Markíza 

Kristína Kövešová, ktorá priblížila, ako sa dá 
meniť svet cez reportáže, a tiež prednáška 
Petry Slezákovej zo Zero Waste Slovakia 
o tom, ako sa dá žiť bez produkcie odpadu.

„Hoci si to mnohí neuvedomujeme, k pros-
trediu vôkol nás bývame často ľahostajní – či 
už ide o ľudí, zvieratá, alebo environmentalis-
tiku. Práve to je dôvodom, prečo sme sa roz-
hodli upozorniť na túto problematiku a motivo-
vať mladých ľudí k tomu, aby začali pracovať 
sami na sebe a zároveň boli viac empatickí 
a ľudskí,“ hovorí Patrícia Varačková, tímlíder-
ka organizačného tímu FSEV FEST 2017.

Paralelne s prednáškami prebiehali disku-
sie s Barborou Lášticovou, Andrejom Findo-
rom, Michalom Hvoreckým a Ondrejom Lun-
terom. Záujemcovia a záujemkyne tiež mohli 
získať informácie o programe Erasmus+ 
v priestoroch travel room, zabaviť sa logic-
kými úlohami v escape room, zaspievať si 
spoločne karaoke v experience room alebo 
len jednoducho „vegetiť“, zahrať sa spolo-
čenské hry, debatovať s kamarátmi a ka-
marátkami a popíjať horúci čaj na gaučoch 
v pripravenej chill-out zóne.

Návštevníci a návštevníčky si mohli užiť 
vystúpenia alternatívnych skupín Maro Pre-
zident, Ravenhill, Mofokiller alebo Uhol Do-
padu. Skupiny na chodbe dodali festivalu 
správny nádych a okoliu budovy autentickú 
festivalovú zvukovú kulisu.

V rámci festivalu sa uskutočnila aj zbierka 
vecí pre zvieratá z útulku, tombola a predaj 
domácich koláčov. Výťažok poputoval do ne-
ziskovej organizácie HAFKÁČI.

FSEV FEST 2017 navštívilo viac než dve-
sto ľudí. Zapojenie študentského prvku do 
organizovania fakultnej akcie sa osvedčilo 
v mnohých smeroch. „Súčasťou univerzitné-
ho vzdelávania je aj neformálne vzdelávanie 
a budovanie vzťahu k akademickej komunite. 
Organizovanie fakultného festivalu študentmi 
a študentkami dáva nielen priestor ich kreativi-
te, ale umožňuje im aj konkrétne ukázať svoje 
preferencie, formulovať svoje názory, vytvárať 
komunitu v priestore svojej alma mater, ako 
aj využívať v plnom rozsahu akademické slo-
body a byť rovnocenným partnerom ostatným 
členom akademickej obce pri tvorbe vízie 
a stratégie fungovania fakulty. To považuje-
me v dnešnej dobe za kľúčové a dôležité pre 
zapojenie mladých ľudí do verejného života,“ 
vysvetľuje Lucia Mokrá, dekanka FSEV UK.

Text a foto: Študentky z organizačného 
tímu FSEV FEST 2017

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

Vysokoškolákom na skúšku
V dňoch 20. až 22. novembra 2017 navštívili Pedagogickú fakultu UK (PdF UK) stredo-
školskí študenti v rámci projektu Mini-Erasmus. Stredoškoláci sa mohli zúčastniť pred-
nášok a seminárov na rôznych katedrách a vyskúšať si, aké je to byť vysokoškolákom. 
Cieľom projektu je ukázať mladým ľuďom, že je dôležité zaujímať sa o svoju budúcnosť 
a zažiť akademickú pôdu predtým, ako sa na ňu rozhodnú skutočne vstúpiť.

Na Mini-Erasme participovala aj Kated-
ra nemeckého jazyka a literatúry PdF UK. 
Študentom ponúkla workshop pod názvom 
„Typisch deutsch? – interaktives Seminar 
über deutsche Klischees“, ktorý pripravila 
doktorandka Zuzana Marková v spolupráci 
so svojou školiteľkou doc. Ivicou Kolečáni 
Lenčovou. Po krátkej diskusii o tom, čo sú 
nemecké klišé, sa študenti vydali na cestu 
po siedmich stanovištiach, na ktorých tímo-
vou prácou riešili rôzne úlohy súvisiace s ne-
meckými reáliami, hudbou, jazykom a tradí-
ciami. Dozvedeli sa, čo je to severonemecký 
Strandkorb, navštívili Neuschwanstein na 

juhu Nemecka, pripomenuli si velikánov 
nemeckej literatúry Goetheho a Schillera 
a objavili novú reč Denglisch. Tým stredo-
školákom, ktorí nevedeli po nemecky, sa 
anglicizmy naozaj zišli. Pri riešení úloh ich 
podporovali spolu s doktorandkou aj naše 
študentky. Skúsenosť s vyučovaním na sta-
novištiach sa stretla s pozitívnym ohlasom 
u všetkých zainteresovaných.

Pridanou hodnotou workshopu bola aj tvo-
rivá interaktívna atmosféra, ktorú spoluvytvá-
rali naši aj stredoškolskí študenti.

Mgr. Zuzana Marková, PdF UK
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Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov
„Predstavte si, že ste v Japonsku na reportáži/dovolenke a s priateľmi sa štveráte na niektorý z posvätných japonských vrcholov. 
Svah je strmý a vám sa šmýka. Práve, keď vás predbieha dvojica miestnych turistov, podlomia sa vám kolená a spadnete. Priatelia 
vám ihneď pomáhajú späť na nohy, našťastie sa nič nestalo. No prechádzajúci japonský pár sa tomu nahlas smeje a dokonca sa tí 
ľudia za vami ešte chvíľu so smiechom otáčajú…“

Tento príbeh sa v úvode článku neocitol 
náhodou. Presne touto krátkou zápletkou 
z pre študentov neznámeho prostredia sa to-
tiž začína aj úvodné stretnutie predmetu glo-
bálne výzvy (nielen) pre žurnalistov, ktorý 
sme už v niekoľkých semestroch otvorili na 
Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave (FiF UK).

Uvedený citát trefne ilustruje podstatu 
predmetu, ako aj otázky, na ktoré sa pred-
met snaží nájsť odpovede. Poukazuje totiž 
na skutočnosť, že pri analýze sveta okolo 
nás nám môže chýbať schopnosť na báze 
znalostí v kombinácii s intuíciou určiť, či je 
podávaná informácia dostatočne informač-
ne nasýtená na to, aby sme na jej základe 
mohli formulovať teóriu. Napríklad takú, 
ktorá by vysvetlila správanie sa japonského 
páru z príbehu. Cieľom predmetu, ktorý si 
získal medzi študentmi veľkú obľubu, čo 
sa prejavilo aj v najvyššom hodnotení v štu-
dentskej ankete, je nielen podporiť študen-
tov a študentky v rozvoji tejto kompetencie, 
ale zároveň s nimi spoločne skúsiť porozu-
mieť, aké dopady na naše novinárske vý-
stupy, ale v širšom zmysle aj na spoločnosť 
ako takú, môže mať, ak túto schopnosť 
neuplatňujeme.

Predmet globálne výzvy (nielen) pre 
žurnalistov vznikol ako jedna z aktivít rovno-

menného projektu pod hlavičkou neformál-
nej iniciatívy s názvom Svet medzi riadkami. 
Tá spája aktívnych novinárov, akademikov 
a odborníkov z mimovládneho sektora so 
záujmom o médiá, vzdelávanie a takzvané 
globálne témy, ako je napríklad trvalo udrža-
teľný rozvoj, globalizácia, klimatická zmena 
a mnohé ďalšie. Projekt s Katedrou žurna-
listiky FiF UK realizuje nezisková organizácia 
Človek v ohrození a Hospodárske noviny, 
a to s podporou programu SlovakAid.

Predmet sa delí na metodologickú a tema-
tickú časť. V prvej časti študentov podporu-
jeme v nazeraní na informácie z rôznych per-
spektív, v čom im má pomôcť zjednodušená 
metóda kritickej analýzy diskurzu. Nadobud-
nuté analytické postupy si potom študenti 
osvojujú ich aplikáciou na vybrané tematické 
otázky, ako aj prostredníctvom novinárskych 
výstupov, ktoré tvoria a následne publikujú 
v špecializovanej sekcii HN Globálne. Proces 
tvorby článkov je zároveň aj didaktickou sú-
časťou vzdelávacieho procesu.

Dôležitou zložkou predmetu je účasť no-
vinárov a odborníkov z relevantných oblastí 
expertízy. Pri realizácii predmetu spolupra-
cujeme aj s externými partnermi spoza hra-
níc, ako je napríklad mediálne orientovaná 
nadácia Thomson Reuters Foundation či 
Informačné centrum OSN vo Viedni.

Z metodickej perspektívy je súčasťou pred-
metu celá paleta metodických postupov glo-
bálneho vzdelávania, ktoré stojí na participa-
tívnom prístupe k učeniu (sa). Predmet využíva 
workshopové techniky, simulácie, projektovú 
výučbu, štruktúrované diskusie, analytickú prá-
cu s textami, videami a pod., ktoré majú za cieľ 
evokovať, uvedomovať a reflektovať prezento-
vaný obsah spôsobom, ktorý poslucháčom 
umožní vnímať vyučovaný obsah z rôznych 
perspektív.

A ako to bolo s tými Japoncami z úvodné-
ho príbehu? Pravda je taká, že ten pár sa 
nikomu nevysmieval a nebol škodoradostný. 
Naopak, vychádzajúc z tamojšieho kultúrne-
ho prostredia, sa „smiali“ z úcty, v snahe po-
môcť zranenej osobe zachovať si tvár.

Doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
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Reálie Bulharska netradične
Dňa 18. decembra 2017 sa na Katedre slovanských filológií FiF UK uskutočnila posledná vyučovacia hodina predmetu reálie Bulhar-
ska v tomto zimnom semestri, ktorej obsahová náplň sa vďaka nadšeniu frekventantov niesla vo výnimočnom duchu.

Na úvod študentka ruských a výcho-
doeurópskych štúdií Nicole Kunšteková 
predniesla referát o bulharských zimných 
rekreačných strediskách Bansko, Borovec 
a Pamporovo. Študentky 1. ročníka progra-
mu slovanské štúdiá Karolína Karailievová 
a Natália Konkolyová pripravili prezentáciu 
o bulharskej gastronómii, spojenú s pred-
vianočným posedením a ochutnávkou bul-
harských špecialít, ktoré samy pripravili. Ta-

kýmto zaujímavým spôsobom sa poslucháči 
mohli zoznámiť s bulharskou kuchyňou a jej 
špecifickými koreninami, ako šarena sol, 
čubrica či kumin. Prezentované boli tradič-
né bulharské jedlá, napríklad pitka – svia-
točný chlieb, banica – múčnik z lístkového 
cesta plnený slaným bielym syrom, ľuteni-
ca – červená nátierka z grilovanej papriky, 
mrkvy, paradajok a cibule, šopský šalát – 
zmes zeleniny posypaná slaným bielym sy-
rom, kebabčeta – grilované mäsové valčeky 
zo zmesi hovädzieho a bravčového mäsa, 
ako aj dezert lokum – mäkké ovocné želé 
obalené v cukre. Na uhasenie smädu Karo-
lína a Natália prichystali v Bulharsku veľmi 
obľúbený nealkoholický nápoj Schweppes. 
K ochutnávke jedál si študenti na spríjem-
nenie zápočtového týždňa a na priblíženie 
vianočnej atmosféry vypočuli aj dve skladby 
v podaní Márie Krutej, ktorá im na husliach 
zahrala najznámejšiu vianočnú koledu Tichá 
noc a skladbu nórskeho skladateľa Rolfa 

Løvlanda Song from a Secret Garden. Po 
takto netradične, ale príjemne strávenom 
poslednom seminári z reálií Bulharska sa 
študenti vo vianočnej nálade, posilnení na 
tele i na duchu, vydali na cestu k úspešnému 
ukončeniu zimného semestra.

Mária Krutá,
študentka 1. ročníka programu  

slovanské štúdiá na FiF UKBulharský sviatočný chlieb – pitka
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Slováci žijúci v zahraničí nezabúdajú  
na svoje korene 

V kalendárnom roku 2017 Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bra-
tislave (CĎV UK) pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ 
SR) realizovalo množstvo vzdelávacích podujatí pre našich krajanov, Slovákov žijúcich 
v zahraničí, podľa vopred ministerstvom schváleného kalendára podujatí na rok 2017.

CĎV UK každoročne organizuje metodicko-
-vzdelávacie programy pre učiteľov a záujmo-
vo-vzdelávacie programy pre študentov škôl 

s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí 
a folkloristov – tanečníkov a vedúcich sloven-
ských folklórnych súborov v zahraničí. Realizá-

ciou týchto programov chceme prispieť k tomu, 
aby naši krajania poznali jazyk a kultúrne dedič-
stvo svojich predkov a stali sa nielen nositeľmi 
tohto odkazu, ale i jeho pokračovateľmi a šíriteľ-
mi vo svojich súčasných domovoch.

Veľký prínos majú metodické kurzy pre učite-
ľov organizované na Slovensku, avšak efektívnej-
šie sú výjazdové vzdelávacie kurzy v domovskej 
krajine krajanov, pretože sa na nich má možnosť 
zúčastniť väčší počet záujemcov. V tomto roku 
sme realizovali štyri výjazdové vzdelávacie kurzy 
pre učiteľov materských, základných a stred-
ných škôl, a to v Srbsku, Maďarsku, na Ukrajine 
a prvýkrát aj v Írsku.

Medzi tradičné a najväčšie vzdelávacie 
programy patrí mobilná učebňa slovenského 
jazyka pre krajanov, letná škola slovenských re-
álií, letná univerzita slovenského jazyka a kultú-
ry, ako i letná škola choreografie slovenského 
ľudového tanca organizovaná v dejisku konania 
vždy iného folklórneho festivalu. V roku 2017 
to bolo v Terchovej v rámci Jánošíkových dní. 
Vyvrcholením celého roku je podujatie Mikuláš 
a Vianoce na Slovensku zamerané na zvyky 
a obyčaje predvianočného obdobia na našom 
území. Tento rok sa na ňom zúčastnilo 14 uči-
teľov a 76 detí z Rumunska, Maďarska, Ukra-
jiny, Srbska, Chorvátska a Poľska, ktorí tak 
mohli vidieť, zažiť a spoznať tradície spojené so 
slávením dňa sv. Mikuláša, ako i precítiť pred-
vianočnú atmosféru na Slovensku, konkrétne 
v Bratislave a jej blízkom okolí.

V Bogote o rozvoji univerzít tretieho veku
Často zvykneme hovoriť, že Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je najstaršou a najväčšou univerzitou na Slovensku, pričom 
s hrdosťou dodávame, že aj najlepšou, európskou a modernou. Teší nás, že k tomuto hodnoteniu môže prispieť aj Centrum ďalšieho 
vzdelávania UK (CĎV UK) so širokým portfóliom svojej činnosti, do ktorého patrí aj univerzita tretieho veku (UTV).

O našej UTV môžeme tak isto bez rozpakov 
prehlásiť, že je najstaršou, najväčšou a záro-
veň najlepšou a modernou ustanovizňou pre 
záujmové vzdelávanie seniorov na Sloven-
sku. Medzi jej ambície patrí aj presadenie 
sa v Európe a vo svete. O reálnosti týchto 
cieľov svedčí naše predsedanie Európskej 
federácii starších študentov (EFOS) a pôso-
benie v širšej i užšej exekutíve Medzinárod-
nej asociácie univerzít tretieho veku (AIUTA). 
V rámci celosvetového pôsobenia sa UTV 
CĎV UK každoročne zúčastňuje na dvoch 
medzinárodných konferenciách. V uplynulom 
kalendárnom roku to bola najprv v máji nami 
organizovaná konferencia v Bratislave a ne-
skôr konferencia v kolumbijskej Bogote, ktorá 
sa konala od 27. novembra do 1. decembra 
2017, kde nás reprezentovali riaditeľka CĎV 
UK Janka Chládecká a vedúca metodička pre 
celoživotné vzdelávanie a UTV Nadežda Hrap-
ková. 

Hlavnou témou konferencie bola úloha 
vládnych inštitúcií v rozvoji univerzít tretieho 
veku. UTV CĎV UK sa prostredníctvom svo-
jich delegátok prezentovala dvoma hlavnými 
referátmi. Okrem toho, že predstavili našu uni-
verzitu ako celok a CĎV UK ako súčasť univer-
zity, prezentovali aj naše bohaté a konkrétne 
UTV skúsenosti z medzinárodných projektov, 
ako i výsledky prieskumu, ktorý sme v spo-

lupráci so zahraničnými partnermi realizovali 
na UTV v rámci projektu Erasmus+. Obomi 
prezentáciami sme si u ostatných delegátov 
vyslúžili uznanie našej práce, ktorá napreduje 
napriek tomu, že univerzity tretieho veku ani 
u nás nezískavajú zo štátneho rozpočtu žiadnu 
dotáciu. Organizátori konferencie – univerzi-
ta UNILATINA v Bogote – si pre účastníkov 
okrem hlavného programu pripravili množstvo 
zaujímavých sprievodných podujatí, ktoré im 
umožnili spoznať nielen kultúru seniorov Juž-
nej Ameriky, ale i históriu a súčasnosť Kolum-
bie a jej hlavného mesta.

Výsledkom oboch minuloročných konfe-
rencií nie je však „iba“ vzájomná výmena skú-
seností a nadviazanie medzinárodnej spolu-
práce v rámci UTV. V januári 2018 CĎV UK 
navštívia kolegovia z univerzity v Nigérii, ktorí 
prídu s nami rokovať o možnosti sprostredko-
vať ich študentom, záujemcom o vysokoškol-
ské štúdium na Slovensku, jazykovú a odbor-
nú prípravu, ktorá im pomôže pripraviť sa na 
prijímacie pohovory i následné štúdium v slo-
venskom jazyku.

Čo dodať na záver? Práca so seniormi 
je dôležitá pre celú spoločnosť. Preto patrí 
vďaka všetkým, ktorí seniorom ponúkajú nové 
možnosti, nové podnety i vo vyššom veku, 
dávajúc tak mnohým z nich nielen príležitosť 
na aktívne trávenie staroby, ale často i na zno-

vuobjavenie či nájdenie nového zmyslu života. 
Naši seniori svojich vyučujúcich vnímajú ako 
veľkú autoritu, inšpiráciu a osobný vzor. Je pre 
nás veľkou cťou v tejto oblasti pôsobiť a byť 
prostredníctvom našej činnosti podnetnou 
inšpiráciou pre podobne orientované inšti-
túcie v rámci Európy i sveta. Aj touto cestou 
ďakujeme všetkým za podporu a spoluprácu.

PaedDr. Janka Chládecká, PhD.,  
riaditeľka CĎV UK
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Okrem odborného obsahu všetkých vzde-
lávacích programov je ich súčasťou celý rad 
sprievodných podujatí, ktoré zdôrazňujú a oži-
vujú jazykovú výučbu a približujú účastníkom 
slovenskú kultúru, prírodu, históriu i súčas-
nosť.

Každý rok do kalendára vzdelávacích podu-
jatí zaraďujeme novinky. V roku 2017 nimi boli 
výjazdový kurz do Írska, komunikačný kolotoč – 
zahrajme sa so slovenčinou a individuálny meto-
dicko-vzdelávací pobyt pre učiteľov slovenských 
gymnázií v zahraničí, zameraný na prírodovedné 
predmety.

Naplánované vzdelávacie programy na rok 
2017 sme úspešne ukončili a už pripravu-
jeme návrh kalendára vzdelávacích progra-
mov pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 
2018, ktorý predstavíme na januárovej koor-
dinačnej porade každoročne organizovanej 
MŠVVaŠ SR.

Pozitívna spätná väzba od našich krajanov, 
ktorú dostávame prostredníctvom e-mailov, tele-
fonátov alebo osobne pri odovzdávaní certifiká-
tov pri ukončení každého vzdelávacieho progra-
mu, nás veľmi teší a je tým najväčším ocenením 
našej práce. Veríme, že v tom budeme naďalej 
úspešne pokračovať a pripravované programy 
na rok 2018 budú mať opäť pozitívny ohlas.

Mgr. Tatiana Ilavská, PhD.,  
marketingová manažérka CĎV UK

Na organizácii sympózia sa vždy okrem hos-
ťovskej inštitúcie (tento rok ňou bola Rwandská 
farmaceutická študentská asociácia – RPSA) 
podieľajú aj zástupcovia jednotlivých medziná-
rodných spolkov, ktorí počas takmer dvojroč-
ného obdobia spoločne pripravujú vzdelávací 
program. Mne sa naskytla možnosť byť posled-
né dva roky takýmto reprezentantom Európskej 
asociácie študentov farmácie (EPSA). Okrem 
EPSA sú ďalšími hlavnými partnermi sympózia 
Medzinárodná federácia študentov farmácie 
(IPSF), Medzinárodná federácia študentov me-
dicíny (IFMSA) a Európska asociácia študentov 
medicíny (EMSA), Medzinárodná asociácia 
študentov zubného lekárstva (IADS) a Európ-
ska asociácia študentov zubného lekárstva 
(EDSA), ako aj Medzinárodná asociácia vete-
rinárnych študentov (IVSA).

Ústrednou témou WHSS 2017 bola úloha 
multidisciplinárneho prístupu v zdravotníctve 
v dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja, čo 
sú Organizáciou spojených národov definova-
né globálne priority a ciele pre obdobie do roku 
2030, ktoré nadväzujú na tzv. rozvojové ciele 
tisícročia prijaté členmi OSN v roku 2000. Jed-

Svetové sympózium študentov zdravotníckych 
odborov v Rwande

V dňoch 23. – 27. novembra 2017 sa v Kigali, hlavnom meste Rwandy, uskutočnilo už 7. sympózium študentov zdravotníckych 
odborov z celého sveta – World Healthcare Students Symposium (WHSS). Ide o najväčšiu globálnu konferenciu tohto typu, ktorá sa 
koná raz za dva roky a spája budúcich i súčasných zdravotníckych profesionálov pod jednou strechou. Študenti tu môžu diskutovať 
o súčasných problémoch v zdravotníctve so špecialistami z rôznych zdravotníckych oblastí. 

ným z cieľov, konkrétne bod č. 3, je kvalita 
zdravia a života – práve tento bod bol v prie-
behu podujatia najviac diskutovaný. Účast-
níci sympózia sa sústredili najmä na analýzu 
možností, ako môžu zamestnanci pôsobiaci 
v rôznych sférach zdravotnej starostlivosti 
zo svojej pozície prispieť k jeho dosiahnutiu 
a ako môžu medzi sebou spolupracovať. Ne-
menej dôležitým faktom bolo uvedomenie si, 
že žiaden cieľ nie je možné úplne naplniť bez 
príspevku tých ostatných, že všetky ciele sú 
navzájom prepojené.

Konferencia privítala viac než 1500 
účastníkov z celého sveta, na ktorých ča-
kal profesionálny program v podobe ple-
nárnych zasadnutí, diskusií, posterových 
prezentácií, workshopov či tzv. hackatho-
nov (t. j. workshopov, na ktorých účastníci 
rôznych profesií spolupracovali prostred-
níctvom internetu na jednom zadanom pro-
jekte) a takmer 40 domácich a zahranič-
ných prednášajúcich odborníkov. Okrem 
študentov zdravotníckych odborov sa na 
sympóziu zúčastnili aj zdravotné sestry, 
molekulárni biológovia, genetici, pôrodné 
asistentky, fyzioterapeuti či chiropraktici 
– každý z nich mal čím prispieť do disku-
sie, obohacujúc ju tak o svoju špecifickú 
skúsenosť a svoj uhol pohľadu. Aj vďaka 
tomu je WHSS výnimočným podujatím – 
sprostredkuje vymieňanie si skúseností, 
vedomostí, klinických praktík a noviniek 
medziodborovo i medzinárodne.

Zo Slovenska som v Kigali nebola sama 
– stretla som sa tam s reprezentantmi Slo-

venského spolku študentov zubného lekárstva 
(SSŠZL): prezidentom Michalom Polivkom, vi-
ceprezidentom Frederikom Orenčákom a bý-
valou hospodárkou Alicou Blažekovou. Okrem 
účasti na tomto vydarenom podujatí sme mali 
možnosť spoznať Rwandu ako krajinu, jej kul-
túru a ľudí. Rwanda je jednou z najrýchlejšie 
sa rozvíjajúcich afrických krajín s vysokým 
potenciálom aj vo vedeckej sfére. Má smutnú 
minulosť (genocída v roku 1994), no odvtedy 
akoby sa tu utužili medziľudské vzťahy a všet-
ci spolupracujú na lepšej budúcnosti. Kigali 
je najčistejšie mesto Afriky, a to aj vďaka tzv. 
verejnému upratovaciemu dňu nazývanému 
Umuganda, ktorý vychádza na poslednú so-
botu v mesiaci – vtedy tu na štyri hodiny pre-
stanú fungovať všetky verejné služby, zmĺkne 
doprava a ľudia sa vydajú do ulíc upratovať, 
čistiť či rekonštruovať to, čo je práve po-
trebné. Ďalšou zaujímavosťou a inšpiráciou 
z Rwandy môže byť pre nás zákaz igelitových 
tašiek v celej krajine.

Celkovo bolo toto podujatie pre mňa neoby-
čajnou skúsenosťou, keďže som nikdy pred-
tým v Afrike nebola, a zároveň i jedným veľkým 
pozitívnym prekvapením. Pre ľudí, čo majú záu-
jem o dobrovoľníctvo v tejto krajine, budú mať 
určite dvere otvorené. A pre tých študentov 
zdravotníckych odborov na Slovensku, ktorých 
táto celosvetová konferencia zaujala, dávam do 
pozornosti, že organizátor WHSS 2019 ešte 
nebol zvolený, takže to môže byť i naša krajina.

Mgr. Michaela Krivošová,
doktorandka na Ústave farmakológie JLF UK

Zľava: Michal Polivka, ministerka zdravotníctva Rwandy Dr. Diane Gashumba, Frederik Orenčák, 
Michaela Krivošová, predseda WHSS 2017 Janvier Kabogo
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Sociálne kontexty  
v lokálnych komunitách

Sociálne javy v súčasnom svete sú čoraz zložitejšie a ich vysvetlenie je veľmi náročné. Náš tím Sociálne kontexty v lokálnych komuni-
tách (SOCKON) využíva výskumné metódy, ktoré sú na Slovensku ojedinelé, a to kombináciu experimentálnych metód a dlhodobých 
(niekoľkomesačných) terénnych výskumov v skúmaných komunitách. Domnievame sa, že iba dlhodobým zúčastneným pozorovaním 
sociálnych situácií je možné získať spoľahlivé a validné poznatky o sociálnych správaniach.

Náš výskumný tím tvoria doc. Mgr. Juraj Bu-
zalka, PhD., Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD., 
prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD., a Mgr. 
Andrej Mentel, PhD. Všetci pracujú na Ústa-
ve sociálnej antropológie Fakulty sociálnych 
a ekonomických vied Univerzity Komenského 
v Bratislave.

Morálne usudzovanie v rozdielnych  
 kultúrach a sociálnych kontextoch

Prvou oblasťou výskumu nášho tímu sú so-
ciálne kontexty morálneho usudzovania. Tento 
výskumný projekt pod názvom „Culture and the 
Mind“ bol podporený britskou akadémiou vied 
Arts and Humanities Research Council. Spo-
lu s kolegami zo zahraničia sme v niektorých 
miestach na celom svete (išlo dokopy o sedem 
lokalít) s veľmi rozdielnymi kultúrami – od Spoje-
ných štátov a Ukrajiny až po Fidži, Novú Guineu 
či Indonéziu – skúmali, ako ľudia v týchto veľmi 
rozdielnych kultúrach a sociálnych kontextoch 
zmýšľajú o morálke, teda to, ako hodnotia dobré 
a zlé činy. Zaujímalo nás, či na hodnotenie ta-
kýchto činov budú mať vplyv také faktory ako lo-
kálna autorita, miesto a doba spáchania (činy sa 
mohli stať veľmi ďaleko alebo veľmi dávno) ale-
bo samotná povaha tých činov (napríklad rozdiel 
medzi krádežou, ohováraním či násilným napad-
nutím). Testovali sme teóriu, ktorá predikuje, že 
existujú univerzálne – a teda od lokálnej kultúry 
nezávislé – princípy morálneho usudzovania. 
Naša hypotéza naopak spočívala v evolučnom 
vysvetlení, podľa ktorého evolúcia morálnych 
noriem a sociálnych správaní závisí oveľa viac od 
lokálnych pomerov: prírodný výber totiž nemôže 
pôsobiť rovnako na všetkých miestach sveta 
nezávisle od lokálnych podmienok. Vzhľadom 
na prežitie skupiny musia podľa tohto evoluč-
ného vysvetlenia členovia sociálnych skupín 
prihliadať vo výraznej miere na lokálne sociálne 
normy a kontexty. Náš výskum skutočne uká-
zal, že existuje výrazná variabilita v závislosti od 
lokálnych kultúrnych noriem (príslušný článok 
vyšiel v roku 2015 v Proceedings of the Roy-
al Society B: Biological Sciences, spoluautor 
Martin Kanovský). Ďalší výskum sa tematicky 
zameral na úlohu intencií (zámerov) pri morál-
nom usudzovaní – testovali sme, či zámernosť/
nezámernosť konania má vplyv na posudzovanie 
morálnosti jednotlivých činov. V našom európ-
skom kultúrnom kontexte je už samozrejmosťou, 
že zámerný čin je inak hodnotený ako nezámer-
ný, no iné spoločnosti môžu oveľa viac brať do 
úvahy čin samotný a už menej zámery aktérov. 
A práve táto hypotéza sa potvrdila: aj keď v kaž-
dej kultúre dokázali ľudia jasne odlíšiť zámerné 
činy od nezámerných, nie v každej kultúre hralo 
toto rozlíšenie morálnu úlohu – v niektorých kul-

túrach sa morálna zodpovednosť prisudzuje na 
základe činu samotného a jeho dôsledkov, a nie 
zámerov aktéra. Príslušný článok vyšiel v roku 
2016 v Proceedings of the National Academy 
of Sciences (PNAS), spoluautor Martin Kanovský.

Experimentálny výskum o správaní 
v úzkostných situáciách

Ďalšou témou výskumu sú ritualizované 
správania. Danijela Jerotijevič publikovala 
v Current Biology v roku 2015 a v Commu-
nicative & Integrative Biology v roku 2016 
články o efektoch úzkosti na spontánne ritu-
alizované správanie. Išlo o experimentálny 
výskum, ako sa správame pri úzkostných si-
tuáciách, ktoré často vedú k opakovaným a ri-
tualizovaným činnostiam. Výsledky výskumu 
môžu pomôcť k lepšiemu pochopeniu rituali-
zovaných správaní a niektorých psychických 
porúch (úzkostné a obsesívno-kompulzívne 
poruchy), ktorých symptómami sú ritualizova-
né správania.

Sociálne vzťahy u detí  
predškolského veku

Významnou súčasťou výskumu nášho tímu je 
sociálne správanie predškolských detí: snaží-
me sa prostredníctvom dlhodobých pozorovaní 
zistiť, ako si deti vytvárajú sociálne vzťahy, ako 
reagujú na správanie ostatných detí a ako sa 
medzi nimi vytvárajú sociálne siete. Pri týchto 
výskumoch sa inšpirujeme etologickými teó-
riami o vytváraní dominantných hierarchických 
sietí a používame matematické modely na za-
chytenie hierarchických sociálnych vzťahov 
v detskej skupine. Martin Kanovský spolu s An-
drejom Mentelom publikovali v časopise Spe-
culum v roku 2015 popis príslušných modelov 
aj s príkladmi.

Antropológia sociálnej exklúzie 
a integrácie v postsocialistických 

štátoch

Členovia výskumného tímu sa v súčasnosti 
podieľajú na riešení viacerých výskumných 
projektov. Juraj Buzalka je riešiteľom vý-
skumného projektu „Workers, Gypsies, and 
the Market: The Anthropology of New Fascism 
in Eastern Europe“ (WOGYMARKET), ktorý je 
financovaný z grantu 7. rámcového programu 
EÚ pre výskum, vývoj a demonštračné aktivity 
v rámci akcií Marie Skłodowska-Curie. Juraj 
Buzalka, Danijela Jerotijevič a Andrej Men-
tel sú riešiteľmi projektu APVV „Antropológia 
vylúčenia a integrácie“ (ANEXINT). Cieľom 
projektu je operacionalizovať pojem sociálne-

ho vylúčenia s ohľadom na historický, ekono-
mický a makrosociálny kontext vo vybraných 
postsocialistických štátoch východnej a ju-
hovýchodnej Európy, preskúmať stratégie 
adaptácií na sociálne vylúčenie etnografický-
mi metódami, identifikovať rozhodujúce rizi-
kové a ochranné faktory sociálneho vylúčenia 
a zvýšiť informovanosť odbornej verejnosti 
a reprezentantov štátnej správy o sociálnom 
vylúčení a faktoroch, ktoré ho prehlbujú a po-
máhajú zmenšovať. Sociálna exklúzia sa v po-
sledných desaťročiach stala súčasťou diskur-
zu Európskej únie, a tak aj povinnou súčasťou 
rétoriky sociálnych politík členských štátov 
EÚ. Chápanie tohto pojmu (a jeho prepojenie 
s ďalšími kľúčovými slovami, totiž so sociálnou 
inklúziou, kohéziou a integráciou) je však 
veľmi neurčité a v konkrétnych prípadoch sa 
stáva skôr len eufemizmom pre tie skupiny 
obyvateľov, ktoré sú často terčom sociálne 
šírenej nenávisti a predsudkov. Hoci bol vznik 
konceptu exklúzie motivovaný pôvodne nový-
mi prejavmi chudoby, týka sa mnohých vrstiev 
deprivácie (nielen monetárnej a konzumnej, 
ale aj vzdelanostnej, sociálnej a politickej). 
Prejavy a mechanizmy vzniku týchto vrstiev 
deprivácie sa vyznačujú niektorými znakmi, 
ktoré ich robia zaujímavými pre sociálno-an-
tropologický výskum: medzigeneračne sa 
reprodukujú, závisia od reprezentácií ľudí 
o sociálnych skupinách (najmä so stereotyp-
mi a s nimi súvisiacou stigmatizáciou) a sú 
sprostredkované každodennými praktikami 
ekonomického a spotrebného správania, 

Výskumný tím SOCKON – zľava: Martin Kanovský, 
Danijela Jerotijevič, Andrej Mentel (Foto: Lucia Mokrá)
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vytvárania sietí podpory a pod. O praktikách 
sociálneho vylúčenia a o adaptačných straté-
giách na podmienky exklúzie v historických 
podmienkach postsocialistických štátov je 
však známe len veľmi málo. To vyplýva z faktu, 
že pojem sociálnej exklúzie vznikol v rámci 
západoeurópskych sociálnych štátov, teda 
v odlišnom spoločensko-ekonomickom rámci 
oproti podmienkam východnej a juhovýchod-
nej Európy. Rozdiely teda môžeme očakávať 
nielen na makroúrovni (odlišný priebeh zmien 
v hospodárstve a na trhu práce, odlišné zlože-
nie aktérov a postihnutých a pod.), ale hlavne 
na úrovni každodenných praktík jednotlivých 
aktérov (napr. odmietnutie pracovnej pozície 
na základe žiadateľovej etnickej príslušnosti).

Intervenčné nástroje na 
zmierňovanie predsudkov voči 

stigmatizovaným menšinám  
a testovanie ich efektívnosti

Martin Kanovský sa podieľa na riešení pro-
jektu APVV „Intervencie na zmierňovanie pred-
sudkov voči stigmatizovaným minoritám. Vývoj 
meracích nástrojov a experimentálne testova-
nie kontaktnej hypotézy v terénnych podmien-
kach“ (INTERMIN). Hlavným cieľom projektu je 
vytvoriť a prostredníctvom terénnych randomi-
zovaných experimentov s kontrolnou skupinou 
(randomized controlled trials – RCT) posúdiť 
efektívnosť intervenčných nástrojov na zmier-
ňovanie etnicko-rasových predsudkov a diskri-
minujúceho správania. Dominantne sa zame-
riame na predsudky voči príslušníkom rómskej 
minority zo segregovaných komunít. V projekte 
sa zvolia nástroje na meranie predsudkov (napr. 
Škála symbolického rasizmu, Test implicitných 
asociácií atď.), ktoré sa adaptujú na kontext SR 
a rómsku minoritu a validizujú v slovenskom 
prostredí. Po druhé sa vyvinú a pilotne otestu-
jú tri typy intervencií, založené na troch typoch 
kontaktu (priamy, predstavovaný a sprostredko-
vaný). Po tretie sa bude prostredníctvom RCT 
na veľkej vzorke stredoškolských študentov 
testovať efekt najúčinnejšej intervencie (vybra-
nej na základe pilotného testovania) na závislé 
premenné – postoje, predsudky a behaviorál-
ne intencie.

V roku 2018 sa spustí veľký interdiscipli-
nárny výskumný projekt „The Geography of 
Philosophy“, podporený prostredníctvom John 
Templeton Foundation, ktorého riešiteľmi sú 
Martin Kanovský, Juraj Buzalka, Andrej Mentel 
a Danijela Jerotijevič. Spolu s ďalšími kolegyňa-
mi a kolegami zo strednej a východnej Európy 
a Ruska bude tento výskumný tím pod vede-
ním Martina Kanovského spolu s ostatnými 
výskumnými tímami zo Severnej a Južnej Ame-
riky, Číny a Afriky skúmať, ako v rôznych kul-
túrach ich príslušníci chápu niektoré základné 
pojmy, ktoré európski filozofi a psychológovia 
považujú za univerzálne.

Podmienkou relevantných výskumov 
je špičková medzinárodná  

spolupráca

Ešte raz by sme chceli zdôrazniť, že metódy 
sociálnej antropológie, založené na dlhodo-
bom terénnom výskume v skúmaných lokali-

tách, kombinovanom s experimentálnymi po-
stupmi a robustným matematicko-štatistickým 
modelovaním, poskytujú úplne inú úroveň vy-
svetlenia sociálnych javov, ako sa bežne chá-
pe. Aj keď iné metódy skúmania (napríklad do-
tazníky, štruktúrované rozhovory založené na 
krátkodobých niekoľkodňových výskumných 
návštevách a pod.) môžu poskytnúť prvotný 
elementárny prehľad, ani zďaleka nestačia na 
primerané vysvetlenie. Pokiaľ ide o so ciálne 
správania, ich aktéri väčšinou nedokážu vedo-
me tematizovať dôvody a príčiny týchto sprá-
vaní a iba ich dlhodobé pozorovanie umož-
ňuje tieto dôvody a príčiny popísať a vysvetliť. 
Aj keď pozorujeme rastúci záujem o výskumy 
tohto typu, ešte stále nie je taký, ako by si 
vyžadovala prax. Ak sa totiž implementujú 
dlhodobé projekty s dosahom na sociálny ži-
vot (napríklad zmeny vo vzdelávaní, sociálnej 

a zdravotnej starostlivosti a pod.), je kľúčové 
mať k dispozícii korektnú spätnú väzbu, ako 
tieto projekty a zmeny pôsobia a či vôbec as-
poň čiastočne dosahujú svoje proklamované 
ciele. Ich reálny dosah na spoločnosť sa však 
buď nedá zistiť vôbec, alebo je to možné iba 
čiastočne, a to prostredníctvom štandard-
ných metód dotazníkov a makroštatistických 
údajov. Je teda možné konštatovať, že bez 
detailných a prepracovaných dlhodobých vý-
skumov sa nebudú dať prijímať informované 
a relevantné rozhodnutia a príslušné korekcie 
v oblasti verejnej politiky a sociálneho života. 
Podmienkou takýchto výskumov je však 
špičková medzinárodná výskumná práca 
a výchova príslušných odborníkov, o čo sa náš 
špičkový tím v rámci svojich možností snaží.

Martin Kanovský,
vedúci špičkového tímu SOCKON

Domáca výroba rakije, Bosna a Hercegovina (Foto: Archív Andreja Mentela)

Martin Kanovský s deťmi materskej školy počas výskumu, východné Slovensko 
(Foto: Archív Martina Kanovského)
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Rada rozosmievam ľu
dí

Sladké ako čokoláda, horké ako pivo 
a kultúrne rozmanité 
ako jeho obyvatelia

Krajina s relatívne malou rozlohou, no zato bohatou históriou a rozmanitou kultúrou. Aj 
tak by sme v skratke mohli charakterizovať štát rozprestierajúci sa medzi hospodárskymi 
velikánmi západnej Európy – Belgicko. V tejto malebnej krajine sa miesi množstvo rôz-
nych kultúr, práve preto bolo pre mňa – ako vtedajšiu študentku kulturológie – Belgicko 
ideálnou destináciou na absolvovanie študijného pobytu cez Erasmus+.

Belgicko sa člení jazykovo i kultúrne na 
tri regióny, a to na po holandsky hovoriaci 
sever – Flámsko, po francúzsky hovoriaci 
juh a po nemecky hovoriaci východ. Na-
priek tomu, že sa cieľová destinácia môjho 
študijného pobytu nachádzala vo flámskej 
časti krajiny, skoro všetci obyvatelia hovorili 
plynule po anglicky. To mi hralo do kariet. 
Mojou hlavnou motiváciou pre absolvovanie 
mobility cez Erasmus+ bolo totiž zdokonale-
nie sa v angličtine, ako i načerpanie nových 
skúseností a vedomostí v odbore, spozna-
nie iného študijného systému a nazbieranie 
nových zážitkov a priateľstiev. Vďaka ústre-
tovosti vyučujúcich a Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave som 
mohla absolvovať letný semester na Fakulte 
sociálnych vied Univerzity v Antverpách, no 
predmety som si mohla vybrať aj z ponuky 
tamojšej filozofickej fakulty, a tak dosiahnuť 
perfektnú kombináciu predmetov, ktoré naj-
viac súviseli s mojím štúdiom na UK. Musím 
podotknúť, že moja hosťovská univerzita 
mala naozaj prepracovaný školský informač-
ný systém, v ktorom sa priamo prihlasovalo 

na jednotlivé prednášky, zároveň sa v ňom 
vypracovávali aj zadania, následne sa tam 
zobrazili ohodnotenia, deadliny na ďalšie 
práce i podmienky splnenia jednotlivých 
úloh. Cez systém sa študent mohol ľahko 
a rýchlo dostať aj ku všetkým študijným 
materiálom, mohol priamo komunikovať 
s pedagógmi a vedel si nájsť aj voľnoča-

sové aktivity, ktoré sa svojím obsa-
hom približovali k pred-
metu jeho štúdia.

Študovať predme-
ty v angličtine bola pre 
mňa – napriek mojej do-
statočnej znalosti jazyka 
– spočiatku výzva. Avšak 
hneď po mojom príchode 
do Antverp a absolvovaní 
všetkých zoznamovacích 
„ceremoniálov“ s ostatnými 
študentmi, stres a neistota 
z nepoznaného a možnej ja-
zykovej bariéry opadli. Už po 
pár týždňoch som mala svo-
ju „partiu“ kamarátov, s kto-
rými som sa stretávala nielen 
na jednotlivých prednáškach, 
ale spoločne sme objavovali 
zákutia Antverp a zúčastňovali 
sa na mnohých mestom orga-

nizovaných kultúrnych podujatiach.
Apropo, Antverpy. Sú hlavným mestom 

rovnomennej provincie vo flámskom regióne, 
druhým najväčším prístavom v Európe, a tak 
i dôležitým obchodným centrom, ako aj naj-
ľudnatejším mestom Belgicka, pričom tu žije 
viac než 170 národností. Mesto je svetozná-
me svojou produkciou diamantov, pričom 
diamantový trh je neodmysliteľnou súčasťou 
hospodárstva Belgicka. Je teda prirodzené, 
že návšteva miestneho diamantového mú-
zea v zozname mojich poznávacích výletov 
nesmela chýbať. Mala som tam možnosť 
vidieť diamanty rôznych veľkostí i z rôznych 
kútov sveta a osobne sledovať opracovanie 
diamantových kameňov do podoby šperkov, 
formy pre ženské oko najlahodivejšej. An-
tverpy majú neskutočnú atmosféru, energiu 
a každý deň tam ponúka nové možnosti trá-
venia voľného času. V jeden deň sa môžete 
zapojiť do skupinového cvičenia jogy v par-
ku, absolvovať ochutnávku čokolád vo všet-
kých čokoládovniach v meste a nakoniec sa 
ísť vyskákať na hudobno-tanečný festival. 

Všade sa najrýchlejšie dostanete na bicyk-
li. V Antverpách je to jednoznačne najlepší 
dopravný prostriedok, ktorého využívanie, 
najmä ženám, ani po nadmernej konzumácii 
vaflí a čokolády nedovolí mať výčitky.☺

Pokiaľ ide o ubytovanie, rozhodla som sa 
bývať v prenajatom byte, aby som mala väčšiu 
možnosť interakcie s domácimi. Nájsť vhod-
ný byt nebol vôbec problém, keďže samotná 
univerzita spolupracuje s jednotlivými prenají-
mateľmi a pri hľadaní vhodného bytu či apart-
mánu vám je nápomocná. Cena za prenájom 
bytu a izby na internáte sa veľmi nelíši a zaria-
denie internátov je na veľmi dobrej úrovni. Zá-
leží tak len na samotnom študentovi, či chce 
byť v centre študentského života alebo obja-
vovať krajinu a spoznávať miestnych.

Moje poznávanie sa však, samozrejme, 
neobmedzilo len na Antverpy, v čom mi vý-
razne pomohla aj prepracovaná belgická do-
pravná infraštruktúra. Takmer každý víkend 
sme s priateľmi naplánovali výlet do inej 
destinácie. Milovníkom výtvarného umenia 
a stredovekej architektúry by som rozhodne 
odporúčala navštíviť mesto Bruggy na seve-
rozápade krajiny. Rovnako krásnou staroby-
lou architektúrou vyniká aj Leuven vo flám-
skej časti Belgicka – mesto však preslávili 
aj početné pivovary a bary, čím je vhodné aj 
na zábavu do skorých ranných hodín. Nielen 
kulturológovia by mali zvážiť návštevu Gentu, 
ktorý sa považuje za najväčšie študentské 
mesto, ale najmä za kultúrne centrum Bel-
gicka. Celý Gent je popretkávaný vodnými 
kanálmi, ktoré každého návštevníka priam lá-
kajú na vyhliadkovú okružnú plavbu. Priamo 
z vodnej hladiny sa tak dozviete viac o histórii 
a súčasnom umení mesta. Pri návšteve Bel-
gicka by ste určite mali absolvovať aj výlet na 
pobrežie – more je síce studené, ale vietor, 
ktorý vám zaduje do tváre, a piesok, do kto-
rého sa bosými nohami vrývate, to je neopí-
sateľný pocit, to jednoducho treba zažiť.

Erasmus+ ma obohatil o nové zážitky, skú-
senosti, rozšíril moje znalosti v študovanom 
odbore a dal mi možnosť spoznať mnohých 
zaujímavých ľudí. S viacerými priateľmi, kto-
rých som spoznala v Belgicku, som ostala 
v kontakte a keďže mnohí z nich pochádza-
jú z rôznych kútov sveta, mám opäť o dôvod 
navyše vydať sa na ďalšiu cestu poznávania 
inej kultúry.

Mgr. Lýdia Drahošová,
absolventka FiF UK
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Odkiaľ z Iránu pochádzate a ako si spomí-
nate na svoje detstvo?

Som z hlavného mesta, z Teheránu. Na 
detstvo si spomínam ako na nevinné a krásne 
obdobie. Už ako dieťa som sa zaujímala o so-
ciálno-ekonomicko-politické problémy svojej 
krajiny, keďže to bola téma na dennom po-
riadku a ja som si tieto veci všímala. Ale moje 
detstvo je plné väčšinou krásnych spomienok.

Kedy a prečo ste sa s celou rodinou pre-
sťahovali na Slovensko?

Na Slovensko sme sa prisťahovali v sep-
tembri 2010. Z Iránu sme odišli, pretože moji 
rodičia chceli pre svoje deti zabezpečiť lepšiu 
budúcnosť a žiť v ekonomicky stabilnej kra-
jine. Pred sťahovaním zvažovali viaceré kraji-
ny, ale nakoniec sa rozhodli pre Slovensko. 
Dnes, po siedmich rokoch, sme všetci neu-
veriteľne spokojní a vďační za svoje živobytie.

Čo vás najprv šokovalo či zaujalo na Slo-
vákoch?

Asi najviac ma šokovalo to, že v porovnaní 
s Iráncami nie sú Slováci pri prvom kontakte 

s neznámym človekom veľmi milí a priateľskí. 
Zvyčajne sa otvoria a spriatelia oveľa pomalšie 
než Iránci. To je asi najväčší kultúrny rozdiel.

Čo sa vám u nás páči?
Jednou z mojich najobľúbenejších cha-

rakteristík na Slovákoch je to, že neodsu-
dzujú. V tom zmysle, že keď vidia, že máte 
iný životný štýl, snažia sa vás podľa toho ne-
posudzovať, skôr im záleží na tom, aký ste 
človek. Keďže som z konzervatívnej krajiny, 
bola som zvyknutá na to, že vás ľudia stále 
hodnotili a radili do „škatuliek“ len na zákla-
de vášho výzoru alebo rôznych rozhodnutí. 
Slováci sú v tomto príjemní, lebo si na tom až 
tak nezakladajú.

Aké je to u vás so slovenčinou?
Celkom náročné. Jazyk sa mi ale učí ľah-

šie, keď viem, že Slováci si vážia fakt, že sa 
učíte ich jazyk, rešpektujú vás za to. Neoča-
kávajú veľa, ak neviete veľmi dobre po slo-
vensky.

Ako reagujú Slováci na fakt, že ste z Iránu 
a inej kultúry?

Skoro 99 % ľudí je 
príjemne prekvape-
ných. Reagujú pozi-
tívne a chcú vedieť 
viac o mojej krajine.

Ako ste sa dostali 
k stand-up come-
dy?

Môj starší brat 
najprv chodieval 
sledovať program 
Silné reči v Nu 
Spirit Clube. 
Jedného dňa sa 
rozhodol to sám 
vyskúšať v sek-

cii „open mic“, v ktorej si začiatočníci môžu 
otestovať svoj „materiál“. Asi po roku v tejto 
sekcii sa stal oficiálnym členom Silných rečí. 
Ja som s tým začala rok po ňom a hneď som 
si to zamilovala. Rada rozosmievam ľudí. Dnes 
som už tiež členkou Silných rečí.

Ste vtipkárka aj v súkromí?
Áno, rada šírim pozitívnu náladu a nebe-

riem sa príliš vážne.

Z čoho si najradšej uťahujete?
Zo svojich vlastných zážitkov a skúsenos-

tí, či už pozitívnych, alebo negatívnych, z kto-
rých som sa poučila. Rada o nich hovorím 
otvorene.

Čo ešte je vďačným objektom, z ktorého 
čerpáte inšpiráciu na vtipy?

Možno veci, ktoré považujem v živote za 
absurdné. Väčšinou ide o spoločenské kon-
vencie, ktoré nie vždy dávajú zmysel, ale sú 
rozšírené a málo sa nad nimi zamýšľame.

Ako sa vám študuje na Univerzite Komen-
ského?

Veľmi ma to baví a mrzí ma, že čoskoro 
ukončím štúdium.

Čím vás „baví“ študijný program európske 
štúdiá?

Mám rada svoj odbor. Myslím si, že je veľ-
mi zaujímavý a široko zameraný, vďaka čomu 
si každý môže vybrať svoju cestu v spolo-
čenských vedách.

V čom by ste sa rada uplatnila v budúc-
nosti?

Rada by som podľa možnosti pracovala vo 
výskume v oblasti politických vied, ktoré ma 
fascinujú, a ďalej ich rozvíjala.

Lenka Miller

Nasi k stand-up comedy inšpiroval starší brat,  
ktorý tiež pravidelne vystupuje v Sil-
ných rečiach.

Rada rozosmievam ľu
dí

Foto: Peter Spurný

Mladá komička Nastaran 
Alaghmandan Motlagh 

(22) pochádza z Iránu, 
ale úspešne sa u nás 

etablovala medzi stand-up 

komikmi. Na Slovensku 
žije s rodinou už viac než 

sedem rokov. Vystupuje 
v programoch Pančlajn, Sil-

né reči, Comedy Dungeon 

a Joke‘s On You, taktiež 
cestuje na vystúpenia do 

Viedne, Prahy a Brna. Nasi, 

ako jej familiárne všetci 
hovoria, študuje európske 

štúdia na Ústave európ-
skych štúdií a medziná-

rodných vzťahov Fakulty 
sociálnych a ekonomic-

kých vied UK.
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Výstava umelcov skupiny 
DEŇEL pritiahla energiou 

začiatkov
Dňa 8. decembra 2017 sa v reprezentačných priestoroch Západnej 
terasy Bratislavského hradu uskutočnila vernisáž ďalšej výstavy 
tvorivej skupiny DEŇEL. Zoskupenie študentov Katedry výtvarnej 
výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 
ktoré prezentovanými dielami opätovne potvrdilo potenciu ďalšieho 
rozvoja, sa verejnosti predstavilo už po deviatykrát.

Dnešné umenie je spleť všetkého známeho. Objavov je veľmi málo, 
jeho vývin, zdanlivo nezmyselný, nemá potrebnú dynamiku a rozvoj. Iba 
sa tak tvári. Chce taký byť. Obdivujem jedincov, ktorí presahujú tie-
to úvahy. Sú spätí s tým skutočným novým a aj vďaka nim vzniká to 
dobré v skupine DEŇEL. Dôkazom kvality sú aj bývalí členovia tohto 
zoskupenia honorovaní oceneniami v profesionálnej tvorbe. DEŇEL je 
skomolenina slov LEN DEŇ. Jednodňové výstavy umelcov tejto skupiny 
boli totiž dlhé roky pravidlom. Minuloročná kolektívna výstava s názvom 
„Sme taká zvláštna generácia“ však tentokrát trvala až do 14. decem-
bra 2017. DEŇEL na nej opäť pozitívne prekvapil. Potvrdzujú to desiat-
ky vystavujúcich a veľká návštevnosť. Výstava, ktorá je aj propagáciou 
fakulty a pedagogického zboru katedry, vďaka ktorému majú výsledky, 
čo už teraz diváka zaujmú, je pre mladých umelcov obrovskou príleži-
tosťou – dostavajú priestor, ktorý stimuluje a dodáva elán ich štúdiu 
a rozširuje didaktické skúsenosti. Umožňuje kontakt mládežníka s di-
vákom. S obecenstvom, ktorého sa umelec sprvu bojí, neskôr ho 
potrebuje. Záujem o účasť majú pritom okrem našich poslucháčov aj 
študenti z výtvarných akadémií.

Čo priniesla prehliadka tvorby tejto zvláštnej generácie? Myslím, že 
každá generácia má podobné pocity zvláštnosti, ktoré oscilujú medzi ne-
pochopením a uznaním. DEŇEL je niečo neobvyklé, o čom možno písať 
litánie. Pretože je jediný v republike. Pretože má svoj charakter. Diela 
skupiny DEŇEL sú totiž krokmi vnímavej a nespútanej radosti. Vedia vždy 
upozorniť, že niet hranice medzi detstvom a dospelosťou. A medzi týmito 
zaujímavými umeleckými „začiatočníkmi“ sa formujú tvorivé osobnosti. 

Do obrazov vkladajú vizuálne svedectvo ich duševného sveta, ktorý je 
nesmierne citlivý. Vnímavý človek vycíti. A tvorca to aj vypovie.

To postavenie, ktoré má v každom spoločenskom marazme či hľada-
ní kultúra, je nezastupiteľné. Umenie zjemňuje hrubosť víťazov. Vytvára 
prestíž mocných. A obohacuje bežného človeka. Tvorivosť a umelecký 
výraz v tvorbe najmladších očakáva každá ľudská generácia. Najviac 
však tá najmladšia. Jej radosť a nepokoj sú podkladom pre tvorivú re-
kapituláciu i vízie budúcnosti. Práve prirodzenosť a divokosť, nadšenie 
a kritickosť, odmietanie a vnímavosť budujú spoločnosť. Pokiaľ im to 
víťazi umožnia či dovolia.

Úspech sa však nerodí zo vzduchu. Predchádza mu sen a potom jeho 
napĺňanie. Úspech je náročná, obrovská práca. Veľmi chcem, aby ho mali 
moji žiaci, ktorým som robil kurátora tejto výstavy. Pretože budú vedieť. 
A to, čo vedia, budú profesionálne, nielen preto, že to treba, odovzdávať 
ďalším mladým, najmladším. Učiť ľudí objavovať a vnímať bez slov.

Áno, učíme sa po celý život. Učiť sa rozmýšľať je veľmi potrebné, 
žiaľ, zabúda sa na to. Učiť sa hľadať krásu, hodnotiť a tvoriť, to všetko je 
v týchto výstavách, ktoré nesporne formujú aj týchto zdanlivo neokresa-
ných začínajúcich na ceste k tomu, aby umenie i život s ním neodmys-
liteľne spätý boli lepšie.

PhDr. Ľuboslav Moza

XIX. stretnutie milovníkov 
poézie Milana Rúfusa

Dňa 4. decembra 2017 sa v Múzeu Jána Cikkera v Bratislave 
opäť stretli milovníci poézie básnika a filozofa Milana Rúfusa, 
barda slovenskej poézie. XIX. stretnutie bolo zároveň aj dôstojným 
pripomenutím jeho 89. nedožitých narodenín, ktoré by oslávil 10. 
decembra.

Účastníkov privítala riaditeľka múzea Mgr. art. Irena Michalicová. 
Koordinátor stretnutí Michal Valent, emeritný profesor Lekárskej fakul-
ty Univerzity Komenského v Bratislave, vyslovil potešenie, že sa priate-
lia Milana Rúfusa stretávajú už desiaty rok. 

Prítomným sa následne prihovorila aj Ing. Dana Paálová, riaditeľka 
Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom, ktoré sa pomenovaním po 
básnikovi pýši od roku 2010 – práve vtedy minister školstva odovzdal škole 

dekrét o zapožičaní čestného názvu. Slávnostnej akadémie sa zúčastnili aj 
manželka a dcéra zosnulého majstra. „Zapožičanie čestného názvu sloven-
ského básnika, filozofa, literárneho historika, prekladateľa a esejistu Milana 
Rúfusa je vyjadrením vďaky i úcty výnimočnej osobnosti slovenského ná-
roda a rovnako je ocenením dlhoročnej práce pedagógov našej školy. Zá-
roveň pripomína myšlienky humanizmu a vlastenectva v tvorbe Milana Rú-
fusa nielen mladým ľuďom vzdelávaným na našom gymnáziu, ale aj širokej 
verejnosti,“ povedala pri tejto príležitosti riaditeľka školy. Na XIX. stretnutí 
milovníkov Rúfusovej poézie uviedla literárno-kultúrne pásmo, ktoré pri-
pravili vyučujúci slovenského jazyka a predniesli študenti gymnázia: Eliška 
Trvalcová, Eliška Melišková, Zuzana Maslenová, Andrej Holos, Martin Gal-
lo, Martin Kmeť a Dominik Schmidt. V ich podaní zaznel spev sprevádzaný 
hrou na gitare, ako i recitácia a prednes básnikových textov. Prítomní vysoko 
hodnotili prednesený program, čo vyjadrili úprimným a hlasným potleskom.

Prítomným a účinkujúcim sa po programe prihovorila aj PhDr. Magda 
Rúfusová, manželka básnika. Vyjadrila radosť a spokojnosť, že si dôstojne 
pripomíname nezabudnuteľného Slováka, ktorý do večnosti odišiel 11. ja-
nuára 2009. Koordinátor zavinšoval všetkým radostné prežitie blížiacich 
sa Vianoc, sviatkov pokoja, a do nového roka 2018 im zaželal zdravie 
a hojnosť Božieho požehnania. Nasledovalo pohostenie, ktoré pripravilo 
vedenie gymnázia, spojené s priateľskou predvianočnou pohodou.

Úprimne ďakujeme vedeniu Nadácie Jána Cikkera, že nám trvale 
a bezplatne poskytujú dôstojné priestory vily, v ktorej žili manželia Cik-
kerovci vo Fialkovom údolí. Obsah stretnutia a „pamätné priestory“ sú 
pre obdivovateľov Rúfusových právd podperou hlbokých intelektuál-
nych zamyslení, ktorých je v terajšom čase asi nebezpečne málo. Aj 
v hĺbke nášho pochopenia je skrytá radosť zo stretnutia.

Michal Valent, professor emeritus LF UK
Foto: Erika Fajnorová
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Prednášky z klasickej filológie nielen 
pre odborníkov

Súčasná európska civilizácia a vzdelanosť, ako aj naše moderné myslenie a identi-
ta majú korene v antickej kultúre. Vari niet oblasti v súčasných vedných odboroch, 
ktorá by nemala svoj pôvod v grécko-rímskom staroveku. Je preto veľmi dôležité 
spoznávať, pripomínať si a správne interpretovať kultúrne dedičstvo týchto dôb za-
chované predovšetkým v podobe jazyka zachyteného v písanej forme. Slovenská 
jednota klasických filológov v spolupráci s Katedrou klasickej a semitskej filológie 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) už pravidelne or-
ganizuje prednášky z oblasti klasickej filológie určené nielen odborníkom z oblasti 
klasickej filológie, ale aj všetkým záujemcom o starovekú písomnú kultúru a jej 
živé väzby so súčasným myslením. Výnimkou nebol ani záver zimného semestra 
akademického roka 2017/2018.

Dňa 28. novembra 2017 v zasadacej 
miestnosti G236 na FiF UK odznela pred-
náška na tému „Ako správne napísať list: 
Niektoré prístupy z obdobia grécko-rím-
skej antiky (a iných období)“. Prednáša-
júcim bol Thorsten Fögen, docent Dur-
hamskej univerzity, jednej z najstarších 
univerzít v Spojenom kráľovstve Veľkej 
Británie a Severného Írska. Prednáška 
tematizovala špecifiká písomnej komuni-
kácie v podobe listov a teoretických prác 
určujúcich pravidlá písania listov.

S prednáškou v anglickom jazyku na 
tému „Vraví sa, že všetko dobré pochádza 
z východu: chetitská a grécka perspektí-
va“ vystúpila 14. decembra 2017 na pôde 
FiF UK indoeuropeistka a chetitologička 

Marina Zorman, mimoriadna profesor-
ka pôsobiaca na Katedre porovnávacej 
a všeobecnej jazykovedy Filozofickej fa-
kulty Univerzity v Ľubľane. Napriek tomu, 
že chetitský jazyk nepatrí medzi klasické 
jazyky v našom zmysle slova, jeho pozna-
nie umožňuje súčasným bádateľom lep-
šie pochopiť pestrú mozaiku komunikácie 
gréckej kultúry a jej vzťahov s anatólskymi 
kultúrami, ktoré vplývali aj na grécky jazyk 
a literatúru. M. Zorman predstavila rámec 
týchto kontaktov a ich dosah na viaceré 
oblasti, pričom sa sústredila na spoločné 
prvky v mytológii a náboženstve.

PhDr. Tomáš Hamar, PhD., z FaF UK,
Mgr. Barbora Machajdíková, PhD., z FiF UK

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

K úspechu festivalu hispanofónnych filmov 
prispeli aj študentky UK

V dňoch 30. novembra až 3. decembra 2017 sa v bratislavskom kine Mladosť konala filmová prehliadka ¡Viva la película!, 
ktorej cieľom je predstaviť slovenskému publiku kinematografickú produkciu predovšetkým z Pyrenejského polostrova. 
Prehliadku organizuje občianske združenie J. K. Myšľanov a španielske veľvyslanectvo v Bratislave. Festival každoročne 
prináša pestrú mozaiku filmov reflektujúcich aktuálne spoločenské témy a približujúcich tvorbu zaujímavých osobností 
hispanofónneho filmu.

Tohtoročný už štvrtý ročník prehliadky priniesol 
spolu osem filmov, z toho štyri od katalánskeho 
režiséra Cesca Gaya, rozprávača mestských 
príbehov. Prehliadka predstavila jeho najnovšiu 
oceňovanú snímku o dvoch starých priateľoch 
a jednom psovi (Truman), komédiu o kríze muž-
skej identity (Una pistola en cada mano/V kaž-
dej ruke pištoľ), adaptáciu divadelnej hry (V. O. 
S./V pôvodnom znení s titulkami) a šesť post-
moderných príbehov zo života v meste (En la ciu-
dad/V meste). Okrem režisérskeho medailónu 
priniesla prehliadka aj tematicky ladenú sekciu 
pre hlbšie zamyslenie sa nad osobnými i spolo-
čenskými krízami. Medzi druhou štvoricou pre-
mietnutých filmov mal slovenský divák možnosť 
uvidieť španielsko-portugalsko-marockú snímku 
režisérov Frana Araúja a Ernesta de Novu o don-
kichotovskom boji marockého imigranta s osu-
dom (El Rayo/Blesk), cenami ovenčený intímny 

príbeh baskických režisérov Jona Garaña a José-
ho M. Goenagu o odcudzení a hľadaní blízkosti 
(Loreak/Kvety), veľkofilm španielskej režisérky 
Icíar Bollaínovej o revolte proti zneužívaniu moci 
(También la lluvia/Dokonca aj dážď) a napo-
kon aj celkom čerstvý emancipačný transrodový 
príbeh argentínskeho režiséra Sebastiána Lelia 
(Una mujer fantástica/Fantastická žena).

Pre milovníkov kinematografie na Slovensku 
predstavuje táto prehliadka ojedinelú možnosť 
intenzívneho zážitku z hispanofónneho kina, 
keďže okrem umeleckého odkazu sprostred-
kúva i autentické hovorené slovo. Filmy sa 
premietajú v pôvodnom znení s titulkami. Na 
preklade a tvorbe titulkov k filmom tohtoročnej 
prehliadky sa vo svojom voľnom čase podieľali 
aj študentky španielskeho jazyka Filozofickej 
fakulty UK: Gabriela Hebertová, Petronela Lac-
ková, Miroslava Tužinská a Laura Sirotňáková, 

navštevujúce 3. ročník baka-
lárskeho stupňa štúdia, a Lucia 
Nguyenová a Nikol Stejskalová, 
študentky 1. ročníka magister-
ského stupňa štúdia. Pracovali 
samostatne, ale pod odborným 
vedením pedagogičiek katedry 
romanistiky (Silvie Vertanovej, 
Evy Palkovičovej a Mónicy Sán-
chezovej), pričom svojou prá-
cou umožnili slovenskému divá-
kovi porozumieť obsahu snímok 
Truman, V každej ruke pištoľ, 
Kvety a Dokonca aj dážď.

Mgr. Silvia Vertanová, PhD.,
Katedra romanistiky FiF UK

Germanisti PdF UK 
privítali  

zahraničných hostí
V rámci medzinárodnej spolupráce so za-

hraničnými univerzitami sa v zimnom semestri 
2017/2018 konalo na Katedre nemeckého 
jazyka a literatúry Ústavu filologických štúdií 
Pedagogickej fakulty UK (ÚFŠ PdF UK) via-
cero zahraničných prednášok. Hneď prvý týž-
deň semestra sme privítali Dr. phil. Heidrun 
Markertovú z Humboldtovej univerzity v Ber-
líne, ktorá sa vo svojich prednáškach a semi-
nároch zaoberala analýzou a interpretáciou 
beletristických textov súčasných mladých 
nemeckých autorov. Študenti mali možnosť 
prakticky si vyskúšať interpretáciu na kon-
krétnych poviedkach. Prednáškové obdobie 
zimného semestra sme uzavreli lingvistickou 
prednáškou Univ.-Prof. Mag. Dr. Petra Ernsta 
z Viedenskej univerzity, venovanou rakúskej 
nemčine z obdobia 2. svetovej vojny, na ktorej 
si študenti mohli vypočuť zaujímavé príklady 
a overiť si nadobudnuté poznatky z nemeckej 
fonetiky a fonológie. Cyklus prednášok bol 
významným príspevkom k upevneniu dlhotr-
vajúcej vedeckej a pedagogickej spolupráce, 
ktorá trvá s obidvomi univerzitami už od za-
čiatku 90. rokov a realizuje sa nielen formou 
hosťujúcich prednášok, ale aj zahraničných 
študijných pobytov našich študentov na tých-
to univerzitách.

Mgr. Anna Fábová, doktorandka PdF UK



36

P R E Z R A D I L I  S T E  N Á M  O  S E B E

Doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.,
vedúci Katedry matematickej analýzy a numerickej matematiky  

Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK

Čím ste chceli byť ako dieťa?

Spomínam si, že jednou z možností 
niekedy v piatej triede základnej školy bol 
dopravný policajt, potom ma zaujímalo 
všeličo – história, hudba, železnica, ale 
od konca základnej školy sa miska váh 
stále výraznejšia vychyľovala v prospech 
matematiky. Bol v tom asi vplyv rodinné-
ho prostredia – matematiku (presnejšie 
pravdepodobnosť a štatistiku, okrem toho 
ešte zememeračské inžinierstvo) vyštudo-
vali obidvaja rodičia.

Čo ste študovali a prečo práve tento 
odbor?

Matematickú analýzu. To, že chcem 
študovať matematiku, mi bolo jasné po-
merne skoro, ale to, že voľba padla práve 
na matematickú analýzu, bola skôr náho-
da. Pred vyplnením prihlášky na vysokú 
školu som si prečítal zoznam predmetov 
pre jednotlivé matematické odbory a tie 
určené pre matematickú analýzu sa mi 
podľa názvu (lebo nič viac som o nich vte-
dy nevedel) pozdávali najviac. Dodnes ne-
mám dôvod túto náhodnú voľbu ľutovať.

Aké cudzie jazyky ovládate?

Nemčina, ruština, angličtina, a to v zo-
stupnom poradí kvality (čo v žiadnom prí-

pade neznamená, že po nemecky viem 
bohvieako výborne ☺). Rád by som vedel 
napríklad aj po francúzsky, latinsky a ma-
ďarsky, ale keďže som lenivý (zhovievavej-
šia verzia: keďže nemám toľko času), mô-
žem o tom len písať do Našej univerzity.

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

Ak máte na mysli – tak ako profesor C. 
G. Rouss z Čapkových Poviedok z jednej 
kapsy – „jiné slovo, ktoré vás v ten mo-
ment napadne“, tak odpoveď znie: pred-
nášanie. Lebo to je činnosť, ktorá vypĺňa 
nemalú časť môjho pracovného času, 
a ak sa mi darí, tak ma aj baví (tento po-
dozrivo uspokojujúci pocit sa však – asi 
našťastie – nedostavuje často; častejší je 
dojem, že sa to dalo odprednášať znač-
ne lepšie). Som vďačný osudu za to, že 
môžem v práci robiť veci, ktoré ma bavia 
(a preto aj tie, ktoré ma až tak nebavia, ro-
bím len s miernou nechuťou).

Ako rád trávite voľný čas?

Sčasti výčitkami, že sa málo venujem 
rodine, pretože si prácu nosím aj domov 
(aj v tom je možno vplyv mojich rodičov 
– alebo je to aspoň dobrá výhovorka: 
v nemalej časti spomienok na detstvo sa 
objavujú debaty mojich rodičov o mate-
matike a práci). Takže okrem toho, že by 
som rád viacej času trávil so ženou a dcérami 
a že viem, že by som mal viacej športovať, 
venujem sa už viac ako 20 rokov dirigovaniu 
Cisárskeho a kráľovského dychového ko-
morného orchestra (to je partia 13 prevažne 
amatérskych hudobníkov), pre ktorý aj roz-
pisujem noty. A keď sa dá – napríklad pred 
spaním – veľmi rád čítam a počúvam hudbu.

Uprednostňujete televíziu alebo kni-
hy? Prečo?

Knihy, lebo si bez nich neviem predsta-
viť svoju existenciu (kým bez televízie si ju 
predstaviť viem). Čítanie je pre mňa nie-
čo ako drogová závislosť – vrátane absti-
nenčných príznakov po dlhšom čase bez 
niečoho na čítanie (v čase núdze poslúži 
na uspokojenie čítacieho pudu aj návod 
na použitie prostriedku na čistenie WC, 
v poslednej dobe však práve takéto texty 
začínajú predstavovať neriešiteľný prob-
lém: ak ich držím ďaleko od očí, sú pís-
menká príliš malé, a ak ich držím bližšie, 
už na ne nedokážem zaostriť J).

Prezradíte niečo o svojej rodine?

V roku 2017 sme s manželkou Andreou 
oslávili striebornú svadbu a po štvrťstoročí 
– to je už skutočne dosť času na rozmys-
lenie – môžem povedať, že lepšie som si 
vybrať nemohol. Máme tri dcéry – Žofiu 
(24), Lujzu (22) a Martinu Frederiku (17), 
najstaršia študuje na Pedagogickej fakul-
te UK, stredná na Prírodovedeckej fakulte 
UK a najmladšia zatiaľ neštuduje na žiad-
nej fakulte UK.

Čo vás dokáže zarmútiť?

U iných nepotrestané darebáctvo 
a u mňa moje chyby – napríklad, keď si 
človek až neskoro uvedomí, že niekomu 
ublížil.

Čo vás dokáže rozosmiať?

Okrem množstva iných vecí napríklad 
poviedky Karla Poláčka alebo Jaroslava 
Žáka. Sebakriticky priznávam, že sám na 
sebe (a somarinách, ktoré som v živote 
urobil) sa dokážem zasmiať len zriedka.

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

Vzhľadom na záľubu v knihách aj ob-
ľúbené osobnosti čerpám zo sveta lite-
ratúry. Dvoch autorov som už menoval, 
z množstva ďalších doplním Stefana 
Zweiga (a zo sveta literárnych postáv 
Cyrusa Smitha z Tajomného ostrova od 
Jula Verna). Okrem toho ma vždy veľmi 
poteší – a dodá mi chuti do práce –, keď 
vidím niekoho, kto dokázal alebo dokáže 
robiť svoju robotu poriadne a so zaujatím.

Máte nejaký skrytý talent?

Ak mám nejaký skrytý talent, tak je 
skrytý tak dobre, že o ňom nikto – vrátane 
mňa – nič netuší. J

Aké hodnoty sú pre vás v živote najdô-
ležitejšie?

Podľa mňa by sa človek mal snažiť žiť 
tak, aby mal čisté svedomie (kto očaká-
val nejakú hlbšiu a závažnejšiu myšlien-
ku, dovoľujem si odkázať ho napríklad 
na Kantovo „Hviezdne nebo nado mnou 
a mravný zákon vo mne“ alebo biblické 
„Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak 
robte aj vy im“). Myslím, že z toho už tie 
hodnoty z otázky vyplynú tak akosi samy 
od seba.

Miesto narodenia:  
Bratislava
Vek: 55



Spondeō ac polliceor
Slávnostné akademické obrady sú už po stáročia pevnou súčasťou univerzitnej kultúry a ich povznesená atmosféra je v univerzit-
nom prostredí umocňovaná používaním latinského jazyka. Každý čerstvý absolvent ktoréhokoľvek študijného programu skladá pri 
promócii slávnostný sľub v latinskom jazyku formulkou „spondeō ac polliceor“.

V období vzniku 
prvých univerzít, 
ktorých organi-
začná a hierar-
chická štruktúra 
je vzorom pre 
moderné univer-
zity, mal latinský 
jazyk jedinečné 

postavenie ako jazyk katolíckej cirkvi a ako 
lingua franca európskych učencov. Je preto 
logické, že pri výnimočných príležitostiach, 
akou promócia rozhodne je, si pripomíname 
počiatky univerzitného vzdelávania aj použí-
vaním latinského jazyka. Slovom prōmōtiō 
sa už v stredovekej latinčine označovala 
ceremónia, pri ktorej sa uskutočňuje pový-
šenie na určitú akademickú hodnosť. Osoba 
vykonávajúca obrad promócie alebo promó-
tor vyžaduje pred udelením dosiahnutej hod-

nosti zloženie sľubu, ktorý sa tradične skla-
dá z troch častí: najprv sa budúci absolvent 
zaväzuje zo všetkých síl podporovať činnosť 
a záujmy svojej alma mater, ďalej sľubuje, že 
nezneuctí hodnosť, ktorá mu bude udelená, 
a napokon prisahá, že sa bude venovať štú-
diu a že jeho úsilie nebude motivované zis-
kom alebo pachtením po sláve, ale túžbou, 
aby bola šírená pravda a aby svetlo pravdy 
svietilo jasnejšie, pretože na ňom spočíva 
blaho ľudského rodu. Na promótorovu vý-
zvu pristupujú budúci absolventi individuál-
ne k pedelovi a položiac dva prsty na žezlo 
(sceptrum universitatis) sa zaväzujú sľubom 
spondeō ac polliceor. Z hľadiska štylistiky 
je možné zaradiť sľub medzi figúry nazývané 
hendiadys (z gréckeho: ἓν διὰ δυοῖν [hen 
dia dyoin] = jedno dvoma), pri ktorých sa 
jeden pojem vyjadrí dvoma slovami zviazaný-
mi spojkou. Slovesá spondēre (slávnostne 

sľubovať) a pollicērī (sľubovať) majú takmer 
identický význam a ich spojením spojkou ac 
(a, a tiež) sa má docieliť zintenzívnenie sľu-
bu a predovšetkým zvýšenie jeho vážnosti. 
Rozličné koncovky v tvaroch prvej osoby 
jednotného čísla (-ō a -or) sú spôsobené 
tým, že zatiaľ čo sloveso spondēre je slove-
so v aktívnom tvare, pollicērī patrí medzi tzv. 
deponentné slovesá, ktorých pasívne tvary 
majú aktívny význam. Napriek tomu, že sa na 
univerzitách už neprednáša v latinčine, jedi-
ný spôsob, ako sa latinskému jazyku vyhnúť 
úplne, je vyzdvihnúť si diplom na študijnom 
oddelení. Samozrejme aj tento akt má svoj 
latinský názov: prōmōtiō in absentiā.

PhDr. Tomáš Hamar, PhD.,
Katedra jazykov FaF UK

L A T I N A  V I V A
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Denníky si už nevedieme, ale blogujeme
Časy, keď 

sme sa o svoje 
zážitky delili len 
s denníkom, sú 
už, zdá sa, nená-
vratne za nami. 
V dnešnej dobe 
sme neustále on-

line, a preto nie je ťažké nájsť si publikum. 
Každého zaujíma, čo počas dňa robíme, 
a my sa o maličkosti zo všedného dňa, ale 
aj o veľké novinky zo svojho života radi po-
delíme. Sociálne siete ponúkajú širokú škálu 
možností, ako sa o útržky dňa či svoje myš-
lienky môžeme s ostatnými podeliť. Fotky, 
videá, hlasové záznamy a v neposlednom 
rade, pre tých literárne zdatnejších, ktorí na 
vyjadrenie svojich myšlienok a pozorovaní 
potrebujú väčší priestor než pár riadkov sta-

tusu a najradšej používajú papier a pero či 
skôr textový editor a kurzor, je tu blog.

Slovo blog do našej slovnej zásoby pre-
niklo z angličtiny, tak ako väčšina slov sú-
visiacich s modernými technológiami. Ide 
o skrátenú formu anglického slova web-
log, ktoré je spojením slov web (sieť) + log 
(záznam). Podľa Slovníka súčasného slo-
venského jazyka (A – G, 2006) je blog in-
ternetová stránka, často osobná alebo ne-
komerčného charakteru, ktorá umožňuje 
rýchle publikovanie textov s rôznou témou; 
internetový denník. Klasický denník sme 
teda vymenili za ten internetový a logicky sa 
natíska otázka, ako sa nazýva človek, ktorý 
blog píše, a ako sa na základe analógie s an-
glickými slovami blogger, to blog či bloggy 
od slova blog tvoria slová patriace k rôznym 
slovným druhom. 

V Slovníku súčasného slovenského jazyka 
(A – G, 2006) sa ako spisovné podoby slov 
odvodených od slova blog uvádzajú slová blo-
ger/blogér, blogerský/blogérsky, blogový, 
blogovať, teda podoby s jedným g. Preto ten, 
kto uverejňuje články na blogu, osobnej alebo 
inej nekomerčnej webovej stránke, je bloger 
i blogér, blogerka i blogérka. Prídavné meno, 
ktorým vyjadrujeme, že niečo súvisí s blogom, 
ale aj s blogerom/blogérom, je blogerský 
alebo blogérsky, kým prídavné meno blogový 
sa vzťahuje len na blog a blogovanie. A ak na 
vlastnej alebo inej nekomerčnej internetovej 
stránke uverejňujeme články s rozmanitými té-
mami, jednoducho blogujeme. A čo vy? Blogu-
jete? Ak áno, „doblogovania“ i v tomto novom 
roku, priatelia.

Lucia Danišová,  
Pedagogická fakulta UK

J A Z Y K O V É  O K I E N K O

Staňte sa #ukpozitiv!
Univerzitu Komenského v Bratislave môžete nájsť aj na sociálnych sieťach. 

Sledujte nás na Instagrame (www.instagram.com/Comenius.University). Čerstvé informácie a fotografie z diania na univerzite ponúka 
i Facebook (www.facebook.com/Comenius.University), kde sa môžete zapojiť aj do rôznych súťaží. Ak chcete byť „v obraze“, nalaďte 
si YouTube kanál UK (www.youtube.com/UniverzitaKomenskehovBratislave), ktorého súčasťou je rubrika V obraze s Univerzi-
tou Komenského, predstavujúca výskumné aktivity, inovátorské myšlienky, ale aj úspechy našich vedcov a študentov.

 #ukpozitiv



K R Í Ž O V K A

Marcus Tullius Cicero: „Jedine múdrosť je schopná zahnať z duše smútok a nedovoliť, ... (tajnička).“

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. februára 2018 a vyhrajte balíček UK. Spomedzi správ-
nych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity.
Vyhodnotenie z minulého čísla: Janice Maeditere: „Vianoce nie sú ani tak veľmi o otváraní ... TAJNIČKA 1: DARČEKOV, ako skôr o otvá-
raní našich ... TAJNIČKA 2: SŔDC.“ Správnu odpoveď poslala aj Mária Odrášková. Srdečne blahoželáme!
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• S odborníčkou z JLF UK o laktózovej intolerancii

 Ako sa prejavuje? Ktoré mliečne vý-
robky sa pri nej môže konzumovať? 
Čím sa líši od alergie na bielkoviny 
kravského mlieka?  

• Tím experimentálnej biológie rastlín z PriF UK 
prezradí viac o svojom výskume

 Ako súvisí výživa rastlín s nárastom civilizačných 
chorôb, alergií a neplodnosti vo „vyspelých“ čas-
tiach sveta? Čo sú to fytoremediácie? • Politologička z FiF UK o rastú-com euroskepticizme V čom vidí príčiny jeho vzostupu? Ako mu čeliť? 

•	 veľa ďalšieho zaujímavého čítania

Čo nájdete vo februárovej Našej univerzite?

nikto nikto

Autorka: RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.
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Marcus Tullius Cicero: "Jedine múdrosť je schopná zahnať z duše smútok a nedovoliť,... (tajnička)." Marcus Tullius Cicero: "Jedine múdrosť je schopná zahnať z duše smútok a nedovoliť, ... (tajnička)." 

N A Š A  U N I V E R Z I TA  V  D O B R Ý C H  R U K Á C H

Našu univerzitu číta aj RNDr. Jiří Grygar, CSc., známy český 
astronóm, astrofyzik a popularizátor vedy v oblasti astronómie. 
Naposledy prednášal na pôde UK záujemcom o významné obja-
vy v astronómii dňa 15. decembra 2017. 



E N G L I S H  S U M M A R Y

Elite scientific teams from Comenius 
University receive their awards

On 13 December 2017, elite scientific 
teams from Comenius University in Brati-
slava were awarded Comenius University 
Silver Medals from the rector, Professor 
Karol Mičieta, in the Rector’s Hall. In 2015 
the Accreditation Commission had identi-
fied nineteen elite teams at Comenius Uni-
versity out of a total of thirty-seven teams 
in Slovakia. The second round of evalua-
tion in 2017 saw seventeen more univer-
sity-based teams identified, with seven of 
these coming from Comenius University. 
They are based at the Faculty of Arts; the 
Faculty of Social and Economic Sciences; 
the Faculty of Mathematics, Physics and 
Informatics; the Faculty of Natural Scienc-
es; the Faculty of Medicine; and the Jesse-
nius Faculty of Medicine in Martin.

Professor Povinec from the Faculty of 
Mathematics, Physics and Informatics is 
awarded the Pribina Cross (First Class)

On 1 January 2018, on the occasion of 
the twenty-fifth anniversary of the estab-
lishment of the Slovak Republic, Presi-
dent Andrej Kiska awarded state honours 
to twenty-five notable people. Professor 
Povinec from the Faculty of Mathematics, 
Physics and Informatics received the Pri-
bina Cross (First Class) for his exceptional 
achievements in aiding the economic de-
velopment of Slovakia and his significant 
scientific work in the area of nuclear and 
environmental physics.

Comenius University students suc-
ceed in the prestigious Student Per-
sonality of Slovakia competition

The thirteenth edition of the Student Per-
sonality of Slovakia competition, which is 
traditionally organized by Junior Chamber 
International Slovakia with the support of 
the Slovak Rectors’ Conference and the 
Slovak Academy of Sciences, announced 
its award winners in 13 December 2017 for 
the 2016/2017 academic year. Among the 
twelve awarded individuals, there were two 
students from Comenius University. In the 
category of Medical Sciences (Pharmacy), 
the award was won by Dr Lucia Stančiaková 
from the Jessenius Faculty of Medicine in 
Martin for her work in helping women deal 
with risky pregnancies. In the category of Nat-
ural Sciences (Chemistry), Dr Eva Viglašová 
from the Faculty of Natural Sciences won the 
award for her study of the sorption process-
es of natural sorbents. The overall winner this 
year was Tomáš Fabšič from the Slovak Uni-
versity of Technology in Bratislava.

Discussing the Holocaust and extrem-
ism at Comenius University

On 29 November 2017, the “Holocaust 
and Extremism: Have We Really Learnt from 
the Past?” seminar took place at Comenius 
University. It was organized by the Faculty 
of Law and the Faculty of Arts alongside the 
Embassy of Israel. Six experts (historians, 
political scientists, and lawyers) spoke from 
the podium. They dealt with extremism from 
various angles and periods in history. The 
public were primarily Comenius University 
students, future lawyers, and high school 
students. The current expressions of ex-
tremism in society and on the political scene 
were unambiguously identified by the Pres-
ident of the Slovak Republic, Andrej Kiska, 
in his address.

The Ludmila Sedlárová-Rabanová 
Prize and Scholarship is awarded at 
the Faculty of Natural Sciences

On 18 December 2017, a ceremony was 
held to award the Ludmila Sedlárová-Ra-
banová Prize and Scholarship for 2017 
at the Faculty of Natural Sciences. The 
second year of this award was sponsored 
by Viliam Sedlár in honour of his wife 
Dr Ludmila Sedlárová-Rabanová, who 
greatly contributed to the development 
of genetics and evolutionary biology in 
Slovakia in the second half of the 1950s. 
This event, which included the opening of 
a new genetics laboratory at the faculty, 
was organized by the dean of the Faculty 
of Natural Sciences, Associate Profes-
sor Milan Trizna, as well as by the Natura 
civic association. The award winner was 
Associate Professor Peter Vďačný from 
the Department of Zoology at the Facul-
ty of Natural Sciences. He received the 
prize along with a financial award for his 
co-authorship of a series of papers on 
the integrated analysis of phylogenesis of 
selected groups of ciliates. This year also 
saw a scholarship competition take place. 
This was won by Silvia Schmidtová from 
the Institute of Experimental Oncology of 
the Biomedical Research Centre of the 
Slovak Academy of Sciences. 

The Berlin final of the 2017 Falling 
Walls Lab had a Slovak participant

On 8 November 2017, the world final of 
the prestigious Falling Walls Lab (FWL) 
competition took place in Berlin. This is 
a special international forum for the top 
experts in science, business, politics, art, 
and social matters. It came into being on 
the twentieth anniversary of the fall of the 
Berlin Wall. The year 2017 was the first 
time that a Slovak, Dr Stanislav Hrivňak, 
took part in the FWL final. This was thanks 
to the first edition of FWL Slovakia, which 
had taken place in the Moyzes Hall of the 
Faculty of Arts at Comenius University. 
The 2017 FWL saw 101 young scientists 

and innovators meet from all over the 
world. The winner of the 2017 FWL was 
Dr Agnes Reiner from the University of Vi-
enna for her paper on “Breaking the Wall 
of Ovarian Cancer Diagnosis”. Three FWL 
finalists were able to present their findings 
at the Falling Walls Conference, which is 
a prestigious and highly followed event 
where papers on current scientific and 
social topics are given by invited experts. 

Martin hosts a Slovak workshop on 
the future of biomedical research and 
development

On 16 November 2017, the Ministry of 
Health of the Slovak Republic, the Jesse-
nius Faculty of Medicine of Comenius Uni-
versity in Martin, and the Research Centre 
of the University of Žilina organized a nation-
wide workshop on “The Health of the Pop-
ulation and Health Technology: The Future 
of Biomedical Research and Development 
in Slovakia”. The main focus of the event, 
which took place at the Jessenius Faculty 
of Medicine, was the presentation of the 
fourth domain: “The Health of the Popula-
tion and Health Technology” and associated 
activities and opportunities. The workshop 
was divided into three sections where well-
known personalities from various areas of 
biomedical research, young scientists, and 
successful innovators from the business 
sector presented their knowledge.

The Department of Psychology of the 
Faculty of Arts of Comenius University 
holds a successful conference

On 29 November 2017, the Department 
of Psychology of the Faculty of Arts of 
Comenius University organized the sixth 
edition of the “Personality in the Context 
of Cognition, Emotionality and Motivation” 
international scientific conference. The tra-
ditional aim of the conference, which from 
2007 has taken place every two years and 
after ten years has become a prestigious 
and sought-after event in the Slovak scien-
tific community, is the creation of an expert 
platform for the presentation of findings 
of creative science and research work by 
academics and professionals with an in-
terest in basic and applied research. The 
conference was opened by the head of the 
Department of Psychology at the Faculty 
of Arts at Comenius University, Associate 
Professor Igor Brezina, who introduced 
the programme to participants and invited 
guests from the Czech Republic, Belgium, 
the Netherlands, and Great Britain. In total, 
there were eighty-four conference partic-
ipants with thirty-four papers; around two 
hundred people listened to them in the au-
ditorium.

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.
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INFORMAČNÉ CENTRUM 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO 
V BRATISLAVE

Viac informácií: 

www.uniba.sk/infocentrum

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

Otvorené v pracovných dňoch 
10.00 – 16.00 hod.
+421 2 592 44 986

infocentrum@uniba.sk
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